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Değerli üyelerimiz
Önceki sunuşumuzda, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye siyasetinin en önemli kırılma
anlarından biri olduğunu, muhalefetin mevcut
pozisyonunu stratejik bir birlikteliğe dönüştürebilmesi halinde yeni bir iktidar perspektifini
yakalayacağını, bu potansiyelinden dolayı da
iktidar kaynaklı manipülasyon ve operasyonların hedefi haline gelebileceğinden söz etmiştik.
Bu kaygının yersiz olmadığı çok geçmeden anlaşılmaya başlandı.
Muhalefet bloğuna ilk müdahale, yerel seçimlerde kayyum siyasetine esaslı bir şamarın vurulduğu bölgede gerçekleşti. Diyarbakır, Mardin
ve Van Büyükşehir Belediyeleri başta olmak
üzere HDP’nin kazandığı 3’ü büyükşehir 25 ilçe
ve 2 belde belediyesine adli-idari soruşturmalar bahane edilerek yeniden kayyumlar atanmıştır. Sivil toplumu, tarafsız yargıyı, bağımsız
medyayı, yerel örgütlenmelerle iktidar dışı
türlü organizasyonları dışlayarak, demokrasiyi
sadece sandığa indirgeyenler, sandığın sonuçlarını da tanımaz hale gelmişlerdir. Böylelikle
demokratik bir toplumda siyasal meşruiyet
açısından iktidarın referans gösterebileceği tek
bir argüman kalmamıştır.
Muhalefet bloğuna yönelik ikinci müdahale,
“Barış Pınarı operasyonu” olmuştur. Bu harekatın esasında iç siyasi bir operasyon olduğu,
muhalefet bloğunu en zayıf noktasından vurmak amacıyla tasarlanmış bir siyasi mühendislik projesi olduğu ayan beyan ortada olmasına
rağmen, muhalefet tarafından büyük bir iştahla
sahiplenilmiştir. Muhalefet, bu ülkenin geleceğinin, milyonlarca Kürt vatandaşının akrabalık
bağlıyla bağlı insanların yaşadığı Rojava bölgesine yönelik bir operasyondan geçemeyeceğini ilişkin siyasal bir tavır ortaya koyamamış;
böylelikle yerel seçim sonuçlarının en önemli
mimarlarından olan Kürtlerin hassasiyetini hiçe
saymıştır. Dahası, siyasal bir iflas hali olan savaşa, ahlaki bir tavır gereği bile karşı çıkamamıştır. İktidar uzun yıllar ulusal bir sorun olan
Kürt sorununu, büyük bir beceriksizlik örneğiyle
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MMO DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ
Yerel - Süreli Yayın
YIL: 18

Şube bültenimizin 63’üncü, 12. çalışma döneminin son bülteniyle sizlerle yeniden beraberiz. Bu sayımızda, üyelerimizin mesleki bilgi
ve birikimlerini arttırmaya yönelik düzenlediğimiz seminerler, eğitimler, üye ziyaretlerimiz,
temsilcilik ziyaretlerimiz, kurum ziyaretlerimiz,
sosyal etkinlikler, üyelerden haberler ve basın
açıklamalarını içeren dolu dolu bir bültenle karşınızdayız.

önce bölgesel, son operasyonlarla da küresel
bir sorun haline getirmiştir. İktidar kadar, sınır
ötesi operasyonlara destek çıkan muhalefet
de, yılmaz biçimde savundukları güvenlikçi politikalar nedeniyle, Kürt sorununun emperyal
güç odaklarının elinde bir koz haline getirilmesinin yegane sorumlularıdır. Özellikle muhalefet, Türkiye halklarının kendi iç barışlarını inşa
etme ve ortak yaşamı tesis etme iradesinin ağır
darbe almasına neden olan bu basiret yoksunu
duruşları nedeniyle büyük bir vebal altındadır.
İktidarın, bünyesindeki çelişkileri kaşıyarak karıştırmak istediği CHP ise, buna gerek bırakmayacak şekilde adeta kendi kendine operasyon
çekmiştir. “Saraya giden CHP’li” tartışmasıyla,
31 Mart seçimleri sonrasında oluşan umuda
ağır bir darbe vurulmuştur. Ekonomik yıkımın
toplu intiharlara yol açacak hale geldiği, ülkenin
bir bütün olarak ağır bir hukuksuzluk cenderesinden geçirildiği, toplumsal kesimlerin nefes
alamaz hale geldiği böyle bir ortamda, iktidar
perspektifiyle halka umut ve gelecek vaat etmesi gerekenler, ucuz bir iktidar savaşına girişmekten geri kalmamıştır. Muhalefet tarafından
ortaya çıkan destek sarsılmıştır, sonuçta yerel
seçim sürecinde oluşan birliktelik, fiilen sona
ermiştir.
Mevcut durum, devlet ve iktidar olgusuyla
felsefi ve siyasal olarak esaslı bir yüzleşmeye
girmeyen, Kürt sorunu konusunda derinlikli bir
siyaset geliştirmeyen hiçbir muhalefet partisinin, çürümüş iktidar pratiğine karşı alternatif
olamayacağını acı biçimde ortaya koymuştur.
İktidarı muhalefetiyle, halkın değerleri, umut
ve hayalleri üzerinden siyaset yapan seçkinci
zümrelerin, bir lokma ekmeğe, bir nefes özgürlüğe muhtaç hale gelen milyonların derdine
derman olamayacağı anlaşılmıştır. Bu durumda, mevcut siyasi klikleri aşan güçlü bir toplumcu siyasetin örgütlenmesi temel bir zorunluluk
halini almaktadır.
Yeni partilerle siyasetin yeniden şekillendiği
böyle bir süreçte, Türkiye halklarının, gelecek
hayallerinin çarçur edilmesine daha fazla tahammül göstermeyeceği açıktır.
Son olarak; şubemiz 12. çalışma döneminin
sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu çalışma
döneminde oda çalışmalarımızda bize güç ve
emek veren siz değerli üyelerimize, şube çalışanlarına, temsilcilik yönetici ve çalışanlarına
teşekkür ederiz.
Yeni yılınızı kutlar barış, sevgi dolu nice yıllar
dileriz.
Şube Yönetim Kurulu
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Odamızın iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında iş kazalarını en aza indirmek amacıyla kamusal hizmet
kapsamındaki periyodik kontrolleri
devam ediyor.
Coca Cola firması bünyesinde gerçekleştirdiğimiz, Endüstriyel Rafların Periyodik Kontrolü sonrasında,
rafların durumu ve analiz sonuçları
konusunda Teknik Görevlimiz Bülent ÇETİNKAYA tarafından firma
yetkililerine bilgilendirme yapıldı.

HABER

ŞUBEMİZ FİRMALARDA RAF KONTROLLERİNE BAŞLADI
Bilgilendirmelerde, analiz ve sonuçlarının yanında, raf periyodik kontrol
standartları, rafların periyodik kontrollerinin neden yapılması gerektiği,
raf kaynak ve cıvata bağlantılarının
genel durumları, depolama ekipmanları sorumlu personel atanmasının önemi, raflarda meydana
gelebilecek iş kazaları ve önleme
yöntemleri konularında bilgiler sunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNE ZİYARET

Kurum ziyaretlerimiz kapsamında

3 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen

Tesisat, Doğalgaz, Asansör Atölye-

şube yönetim kurulumuz Dicle Üni-

ziyarette, mühendislik eğitiminin

versitesi Mühendislik Fakültesi Ma-

sorunları, yeni mezun ve son sınıf

leri), staj, teknik gezi, odanın düzen-

kina Mühendisliği Bölümü Başkanı

öğrenci üyelerin iş bulabilmesi için

Doç Dr. Vedat Oruç ve Bölümdeki

yapılacak çalışmalar, Oda Üniversite

akademisyen üyelerimizi ziyarette

işbirliği ile yapılabilecek ortak çalış-

bulundu.

malar, atölye çalışmaları (Mekanik

leyebileceği kurslar (Autocad, solid,
Ansys, catia, word ve excel) vb. gibi
konular ele alındı.
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ŞİMŞEK ALÜMİNYUM FABRİKASINDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
Üye ziyaretlerimiz kapsamında
şube yönetim kurulumuz Şimşek
Alüminyum Fabrikasında çalışan
üyelerimizi ziyarette bulundu.
4 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen
ziyarette üye sorunları, ekonomik
krizde üretim yapmanın zorlukları, öğrenci üyelerimiz için staj yeri
ayarlanması ve üyelerimize yönelik
“Alüminyum Ekstrüzyon ile Proses
Aşamaları” konu başlıklı deneyim
paylaşım semineri verilmesi konusunda talepler dile getirildi.

ÜYELERİMİZ İLE KAHVALTI ETKİNLİĞİNDE BİR ARAYA GELDİK

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komis-

kinliği düzenledik.

yonumuzun önerisi ve katkılarıyla 7

Yoğun ilgiyle gerçekleşen kahvaltı-

Nisan 2019 tarihinde tarihi Diyarbakır Evinde kahvaltılı buluşma et-
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lı buluşmaya, şube yöneticilerimiz,
şube çalışanlarımız, üyelerimiz ve

ailelerinin katılımıyla yaklaşık 130
kişi katılım sağlayarak keyifli bir hafta sonu geçirdiler.

Şube yönetim kurulumuz devam
eden üye ziyaretleri kapsamında
08 Nisan 2019 tarihinde Perenco
firmasında çalışan üyelerimizi ziyarette bulundu.
Üyelerimiz ile yapılan toplantıda,
Oda Üye ilişkileri, şubemizin sosyal

ve kültürel etkinlikleri, kaldırma ve
iletme makinaları ile basınçlı kapıların periyodik kontrol süreçlerinin
iyileştirilmesi, ortaklaşa düzenlenen
personel eğitimlerinin sayısının artırılması, deneyim paylaşımı ile ilgili
seminer talebi, stajyer öğrenci üye
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YÖNETİM KURULUMUZDAN PERENCO FİRMASINDA ÇALIŞAN
ÜYELERİMİZE ZİYARET

alımı gibi konu başlıklarında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete şube başkanımız Mehmet
Emin Tümür, şube saymanımız Güler Akcan, şube sekreterimiz Sinan
Öztemel ve şube müdürümüz Sıdık
Akman katılım sağladılar.

ŞUBEMİZDE PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ

Üyelerimize yönelik Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 9-10 Nisan
2019 tarih aralığında şubemizde
Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi düzenlendi.
Periyodik Kontrol Birim sorumlumuz
Mahsum BAL tarafından verilen eğitimde;
• Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Yönetmelikleri, Etik kavramı

• Mevzuat Eğitimi (6331 Sayılı İş
Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Temel Elektrik Eğitimi
• Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi
• Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı
ve Güvenliği Eğitimi
• Periyodik Kontrollerde Kullanılan
Ölçüm Donanımları Eğitimi
• İş Ekipmanları Muayene Teknikle-

rine Sistematik Yaklaşım
• Raporlama
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda yapılan
yazılı sınav sonucunda başarılı olan
katılımcılara Odamız tarafından İş
Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel
Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi
verildi.
Nisan / Kasım 2019
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UYGULAMALI MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ DÜZENLEDİK

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında, 10 Nisan 2019
tarihinde şubemizde “Uygulamalı
Mülakat Teknikleri” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
İş ve meslek danışmanı Hilal Yıldırım tarafından verilen seminerde;

• Mülakat nedir

kenler

• Mülakat yöntemleri

Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Verimli geçen
seminerin ardından paylaşım ve
katkılarından dolayı seminer sunumunu gerçekleştiren İş ve meslek
danışmanı Hilal Yıldırım’a teşekkür
belgesi takdim edilerek etkinliğimiz
son buldu.

• Mülakatta soru tipleri
• Mülakata nasıl gidilir
• Mülakat öncesi yapılması gerekenler
• Mülakatta yapılan hatalar
• Mülakat sonrası yapılması gere-

ÜYELERİMİZİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK KUKLA YAPIM ATÖLYESİ
DÜZENLEDİK

Sosyal ve kültürel etkinlikler komis-

sağladığı atölyede, katılımcılara ve-

yonumuzun önerisi doğrultusunda

rilen temel malzemeler üzerinden

14 Nisan 2019 tarihinde üyelerimi-

kukla yapımının aşamaları gösteri-

zin çocuklarına yönelik şubemizde

lerek ve katılımcılar çalışma süreci

Kukla Yapım Atölyesi düzenlendi.

sonunda kendi kuklalarını yaptılar.

Üyelerimiz ve çocuklarının katılım

Yapılan sanatsal çalışmayla çocuk-
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lar, kendini ve çevresini farklı bakış
açılarıyla görme imkanı, kendine
ve dünyaya farklı pencerelerden
bakma, kendi üretiminin tekliğini
ve değerini görerek özgüvenlerine
katkı sağlayıp keyifli bir hafta sonu
geçirdiler.

Şube yönetim kurulumuz devam eden üye ziyaretleri kapsamında MSC Otomotiv firmasında çalışan üyelerimizi
ziyarette bulundu.
15 Nisan 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Oda üye
ilişkileri, periyodik kontrol çalışmalarımız, seminerler ve
eğitimler ve şubemizin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlikler konu başlıklarında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete şube başkanımız
Mehmet Emin Tümür, şube
sekreterimiz Sinan Öztemel
ŞYK üyemiz Abdurrahim Çınar
ve şube müdürümüz Sıdık Akman katılım sağladılar.

ŞUBEMİZDE ALÜMİNYUM VE EKSTRÜZYON KONUSUNDA DENEYİM
PAYLAŞIMI SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Günlük hayatta sık rastladığımız
fakat dikkat etmediğimiz kapı, pencere, pervaz, dış cephe, küpeşte,
korkuluk vb. gibi yerlerde kullanılan
ve alüminyum ekstrüzyon metodu
ile üretilen ürünlerin hangi aşamalardan geçerek üretildiği konusunda katılımcılara bilgi veren Ödük,
ham maddeden yarı mamule yarı
mamulden ürüne kadar olan süreci
anlatarak, üretim sonrası pazar ve
satış sonrası hizmetler konusunda
deneyimlerini aktardı.
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki bilgilendirme seminerleri kapsamında, 17
Nisan 2019 tarihinde şubemizde
“Alüminyum ve Ekstrüzyon” konusunda deneyim paylaşımı semineri
düzenlendi.

Şimşek alüminyum fabrikasından
çalışan üyemiz Aziz Ödük, seminerde Alüminyum ve Ekstrüzyon konusunda deneyimlerini üyelerimiz ile
paylaştı.

Verimli geçen seminerin ardından
paylaşım ve katkılarından dolayı
seminer sunumunu gerçekleştiren
Üyemiz Aziz Ödük’e teşekkür belgesi takdim edilerek etkinliğimiz
son buldu.
Nisan / Kasım 2019
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TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU BİLEŞENLERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANLARINI ZİYARETTE BULUNDULAR

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan Makina, Maden, İnşaat, Ziraat, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar, İç Mimarlar
ve Şehir Plancıları Odası Diyarbakır
şube temsilcileri 31 Mart yerel seçimleri sonucunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığına
seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve
Hülya Alökmen Uyanık’a tebrik ziyaretinde bulundular.
Ziyarette TMMOB İl Koordinasyon

Kurulu Sekreteri Doğan Hatun, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlarını başarılarından dolayı
tebrik ederek, Kente halkın yararına
yapılacak teknik çalışmalar konusunda TMMOB olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti.
Ardından söz alan Eşbaşkan Adnan Selçuk Mızraklı, gerçekleşen
ziyaretten dolayı memnuniyetlerini
ifade ederek, Belediyelerin halkın
kurumları olduğunu, yerel yönetim

çalışmalarında TMMOB’nin diğer
STK’ların ve halkın desteğine ihtiyaç
duyduklarını belirtti. Mızraklı, kenti
tüm bileşenlerle beraber yönetişim
anlayışı ile yöneteceklerini ve sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.
Ziyaret, geçmiş dönem Büyükşehir
Belediyesi kayyumunun milyonlarca
lira harcayarak kendisine yaptırdığı
ibretlik lüks makam odası ve özel
banyosu dolaşılarak son buldu.

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZ KAHVALTILI BULUŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ
Elazığ İl Temsilciliğimiz, sosyal etkinlikler kapsamında 28 Nisan 2019
tarihinde Elazığ Somine Cafe’de
üyelerimize yönelik kahvaltılı buluşma etkinliği düzenledi.
Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz,
aileleri, il temsilciliği yöneticilerimiz
ve temsilcilik çalışanlarımızın katılımıyla gerçekleşen kahvaltılı buluşmada bolca sohbet edilerek keyifli
bir hafta sonu geçirildi.
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ŞUBEMİZDE DENEYİM PAYLAŞIMI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki bilgilendirme etkinlikleri kapsamında, 28
Nisan 2019 tarihinde şubemizde
üyemiz Cengiz ATAMAN’ın katılımıyla deneyim paylaşım etkinliği
düzenlendi.

da, uzun yıllar Aygaz Diyarbakır Te-

Verimli geçen etkinliğin ardından

sisi Müdürlüğü yapan üyemiz Cen-

paylaşım ve katkılarından dolayı

giz ATAMAN mesleki tecrübelerini,

üyemiz Cengiz ATAMAN’a teşekkür

mühendislik mesleği, çalışma haya-

belgesi takdim edilerek buluşmamız

Sohbet havasında geçen buluşma-

miz ile paylaştı.

tı, insani ilişkiler, iş başvurularında
yapılması gerekenler ve özgüven

son buldu.

konularında deneyimlerini üyeleri-

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 1 Mayıs
2019 tarihinde Şanlıurfa İl Temsilciliğimize ziyaret gerçekleştirerek,
temsilcilik yöneticileri, çalışanları ve
üyelerimizle bir araya geldi.
Buluşmada; Oda üye ilişkileri, ör-

gütlenme çalışmaları, üyelerimize
yönelik düzenlenecek eğitim ve seminerler, Üyelerin Odaya katılımının
sağlanması, öğrenci üyelerimize
yönelik eğitim, teknik geziler, çalışan üyelerin sorunları, işsiz üyelerin
sorunları konularında görüş alışve-

rişinde bulunuldu.
Toplantıya; şube başkanımız Mehmet Emin Tümür, şube sekreterimiz Sinan Öztemel, şube yönetim
kurulu üyemiz Suat Yavuz ve şube
müdürümüz Sıdık Akman katılım
sağladılar.

Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZE VE
BATMAN BELEDİYESİNE ZİYARET
Şube yönetim kurulumuz, 12. Çalışma döneminde temsilcilik ve kurum
ziyaretleri gerçekleştirmeye devam
ediyor. 2 Mayıs 2019 tarihinde şube
yöneticilerimiz Batman’a geçerek
Batman Belediyesi, üye ziyaretleri
ve temsilcilik ziyareti gerçekleştirdiler.
İlk olarak 31 Mart yerel seçimleri
sonucunda Batman Belediyesi Eşbaşkanlığına seçilen Dr. Mehmet
Demir ve Songül Korkmaz’a tebrik
ziyaretinde bulundular. Ziyarette
kurumlar arası ilişkiler, Odamızın
yürüttüğü hizmetler ve belediye ile
yürütülmesi gereken ortak teknik
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Yöneticilerimiz belediye ziyaretinin
ardından TPAO’da çalışan geçmiş

dönem temsilcilik başkanımız Süleyman Noyan’ı iş yerinde ziyaret
etmesinin ardından il temsilciliğimize geçerek üyelerimiz ile toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda üye
örgütlenmesi, meslekiçi eğitimler,
mesleki seminerler, şube ve temsilcilik üyeleri ile iletişimi güçlendirmek
için ortak yapılabilecek çalışmalar,

üyelerimizin sorunları vb. konularda
görüş alışverişinde bulunuldu.
Verimli geçen ziyarete, şube başkanımız Mehmet Emin Tümür, şube
sekreterimiz Sinan Öztemel, şube
yönetim kurulu üyemiz Suat Yavuz
ve şube müdürümüz Sıdık Akman
katılım sağladılar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ CİZRE BELEDİYESİNİ ZİYARETTE BULUNDU
Şube yönetim kurulumuz kurum
ziyaretleri kapsamında Cizre ilçe
Belediyesine tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Şube yönetim kurulumuz, 31 Mart
yerel seçimleri sonucunda Cizre
Belediyesi eşbaşkanlığına seçilen
üyemiz Mehmet Zırığ ile eşbaşkan
Berivan Kutlu’yu makamında ziya-

10

ret ederek tebrik edip yeni görevlerinde başarılar dilediler. Görüşmede
kurumlar arası ilişkiler, Odamızın
faaliyetleri ve ileride ilçe belediyesi
ile yürütülmesi gereken ortak teknik
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen
ziyarete, Cizre ilçe temsilciliği baş-

kanımız Ahmet Bahir Geçit, temsilcilik saymanımız Sevda Abdullahoğlu şube başkanımız Mehmet
Emin Tümür, şube sekreterimiz Sinan Öztemel, şube yönetim kurulu
üyemiz Halil İbrahim Topaçlı, şube
üyelerimiz Turgay Gelsin, Haydar
Sancar, Abdulkadir Yılmaz, İlyas Çelik ve şube müdürümüz Sıdık Akman
katılım sağladılar.

Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ve kurum ziyaretler kapsamında
Kızıltepe Belediyesinde kayyum döneminde işten çıkarılan ve 31 Mart
yerel seçimleri sonrasında işine geri
dönen üyemiz Hakkı Gegez’e dayanışma ziyareti ve Mardin İl temsilciliğimizde üyelerimiz ile toplantı
gerçekleştirdi.
3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen
ziyarette, ilk önce Kızıltepe Belediyesinde kayyum döneminde işten çıkarılan üyemiz Hakkı Gegez’e
dayanışma ziyareti gerçekleştiren
yöneticileriz ardından temsilcilik
binasına geçerek, temsilcilik yöneticilerimiz ve üyelerimiz ile toplantı
düzenledi. Toplantıda; üye örgütlenmesi, ülke gündemi, meslekiçi eğitimler, seminerler, Oda-üye ilişkileri
işsiz üyeler ve SMM’li üyelerin sorunları hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.
Verimli geçen ziyarete; şube başkanımız Mehmet Emin Tümür, şube
sekreterimiz Sinan Öztemel, şube
yönetim kurulu üyemiz Halil İbrahim
Topaçlı ve şube müdürümüz Sıdık
Akman katılım sağladılar.

SUR VE KAYAPINAR BELEDİYELERİ EŞBAŞKANLARINI ZİYARETTE
BULUNDUK
Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda Sur ve Kayapınar Belediyeleri eşbaşkanlarını ziyarette bulundu.
Şube yöneticilerimiz Sur Belediyesi Eşbaşkanlığına seçilen Cemal Özdemir, Filiz Buluttekin, Kayapınar belediyesi eşbaşkanlağına seçilen Keziban Yılmaz ve Necati
Pirinççioğlu’nu makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler.
8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, kamu yararına belediyeler ile yürütülmesi gereken ortak teknik
çalışmalar, kurumlar arası ilişkiler ve Odamızın kentte

yürüttüğü teknik hizmetler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Nisan / Kasım 2019

HABER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN KIZILTEPE BELEDİYESİ VE MARDİN İL
TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ PİKNİKTE BULUŞTU
Öğrenci Üye Komisyonumuz Dicle
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümünde
okuyan öğrenci üyelerimize yönelik
05 Mayıs 2019 tarihinde Beyazsu
sosyal tesislerine piknik etkinliği

düzenledi.
Mardin’in doğa harikası olan ve
Midyat-Nusaybin ilçeleri arasında
yer alan Beyazsu Mesire Alanına
yapılan pikniğe 42 öğrenci üyemiz
katılım sağladı. Keyifli geçen gezide

öğrenci üyelerimiz okul stresinden
uzak keyifli bir hafta sonu geçirdiler.
Öğrenci üyelerimize yönelik eğitim,
seminer, teknik gezi ve sosyal etkinliklerimiz devam edecek.

ŞUBEMİZDE LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme
etkinliklerimiz kapsamında 09-10
Mayıs 2019 tarih aralığında şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
düzenlendi.
Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-
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leri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin
Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat
Edilmesi Gereken Kurallar
• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gereken Kurallar

• LPG`nin Doldurulma İşleminde
Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri,
Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı.25 kişinin katılım sağladığı Eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere LPG Yetkili
Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili Personel Sertifikası verildi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN YENİŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

HABER

Kurum ziyaretlerimiz kapsamında
şube yönetim kurulumuz, 31 Mart
yerel seçimleri sonucunda Diyarbakır Merkez Yenişehir Belediyesi eşbaşkanlarını ziyarette bulundu.
Şube yöneticilerimiz Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanlığına seçilen Belgin
Diken ve İbrahim Çiçek’i makamlarında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dilediler. 10 Mayıs
2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Odamızın kentte gerçekleştirdiği
teknik hizmetler konusunda bilgi
verilerek, halkın yararına kurumlarla yürütülmesi gereken ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde
bulunuldu.

Verimli geçen ziyarete, şube baş-

Suat Yavuz ve şube müdürümüz Sı-

kanımız Mehmet Emin Tümür, ŞYK

dık Akman katılım sağladılar.

üyelerimiz Halil İbrahim Topaçlı,

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK STAJLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ DÜZENLEDİK
Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki bilgilendirme
seminerleri kapsamında 16 Mayıs
2019 tarihinde şubemizde stajlar
konusunda bilgilendirme semineri
düzenlendi.
7. Dönem Şube başkanımız Hakan
Subaşı, şube yönetim kurulu üyelerimiz Öznur Çelik ve H. Mesut
Oruç’un katkılarıyla gerçekleşen
seminerde;
-Staj Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz
- Staj Defteri Nasıl Doldurulur
- Firmaların Stajyerden Beklentileri
Nelerdir?
Konu başlıklarında öğrenci üyelerimize bilgilendirmelerde bulunuldu.
Verimli geçen etkinliğin ardından
paylaşım ve katkılarından dolayı sunumunu gerçekleştiren üyelerimize
teşekkür belgesi takdim edilerek etkinliğimiz son buldu.
Nisan / Kasım 2019

mmo

diyarbakır şubesi bülteni

HABER

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN TUNCELİ BELEDİYESİNE ZİYARET
Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yöneticilerimiz ile Tunceli İl Temsilciliğimiz
Yöneticileri
Tunceli Belediyesi Başkanı
Fatih Mehmet Maçoğlu’nu
Makamında ziyarette bulundular.
16 Mayıs 2019 tarihinde
gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Fahit Maçoğlu yeni görevinden dolayı
tebrik edilerek, şubemizin

gerçekleştirdiği hizmetler, Asansörlerin Yıllık
Periyodik Kontrolleri ve
kurumlar arası ortak çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Verimli geçen ziyarete,
şube başkanımız Mehmet Emin Tümür, şube
müdürümüz Sıdık Akman
ve Temsilcilik Yöneticilerimiz katılım sağladılar.

ŞUBEMİZDE ŞANTİYE ŞEFLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Şubemizde 18-20 Mayıs 2019
tarihleri arasında Şantiye Şefliği eğitimi düzenlendi.

• Şantiye Kuruluşu

• Kontrollük

• Şantiye Şefliği

• Şantiye Kapanışı

• Hakediş Düzenlemesi

MİEM Eğitmenimiz Hakan Yavuz
Tarafından verilen Eğitimde;

• İş Programı Düzenlenmesi

• Şantiyenin Tanımı

• Kabuller

Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Verilen eğitim ardından yapılan sınavda başarılı olan
üyelerimize Şantiye Şefliği Seminer
Belgesi verildi.
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• Şantiye Toplantı Düzeni
• Depo Düzeni ve Malzeme Akışı

DİSKİ GENEL MÜDÜRÜNÜ ZİYARETTE BULUNDUK
ziyaretleri kapsamında Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel
Müdürü Mehmet Zeki Kantarcı’yı
makamında tebrik ziyaretinde bulundu.

Şube sekreterimiz Sinan Öztemel
ve şube müdürümüz Sıdık Akman’ın katılımıyla 21 Mayıs 2019
tarihinde gerçekleşen ziyarette,
İş ekipmanlarının kullanılmasında
sağlık güvenlik şartlar yönetmeliği
kapsamında kaldırma iletme maki-

naları ve basınçlı kapıların periyodik
kontrollerinin odamız ile yapılması,
içme suyu şebeke tesisatı montajı
yapan kurum personellerine eğitim
verilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE MEKANİK TESİSAT ATÖLYELERİ KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Şubemizde yeni mezun üyelerimiz
ve son sınıf öğrenci üyelerimize
yönelik mekanik tesisat atölyeleri
kapsamında mesleki bilgilendirme
seminerleri düzenledik.
Serbest Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri yürüten üyelerimizin
katkılarıyla gerçekleşen ve 4 gün
süren bilgilendirme seminerlerinde;

• 18 Mayıs 2019 tarihinde Duygu
Bayram’ın sunumuyla “Sıhhi Tesisat
Tasarımı”
• 19 Mayıs 2019 tarihinde Cihan
Baki’nin sunumuyla “Isı yalıtım
Esasları”
• 20 Mayıs 2019 tarihinde Hülya
Kaya’nın sunumuyla “Isıtma Tesisatı
Tasarımı”

• 21 Mayıs 2019 tarihinde Abdulkadir Yılmaz’ın sunumuyla “Asansör
Projelendirme Esasları “
Konu

başlıklarında

bilgilendirme

seminerleri düzenlendi. Üye ve öğrenci üyelerimizin mesleki bilgi ve
birikimlerini artırmaya yönelik seminerlerimiz devam edecektir.
Nisan / Kasım 2019

HABER

Şube yönetim kurulumuz kurum

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE MEKANİK TESİSAT EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Van İl Temsilciliğimizde 24 Nisan
- 1 Mayıs tarihleri arasında Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme
Eğitimi düzenlendi.
Teknik görevlilerimiz Enver Işık ve
Duygu Bayram tarafından verilen 7
günlük eğitimde;
• SIHHİ TESİSAT
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
• Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama
Esasları
• Pis Su Tesisatı Tasarımı
• Yağmur Tesisatı Tasarımı
• Temiz Su Tesisatı
• Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı
• Hidrofor Tesisatı Tasarımı
• Teknik Rapor Hazırlanması
• ISI YALITIMI

• Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları
• ISITMA TESİSATI
• Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama
Esasları
• Isı Kaybı Hesabı
• Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi
• Boru Tesisatı Tasarımı
• Kazan Seçimi ve Yerleşimi
• Genleşme Sistemi ve Tasarımı

• Yakıt Sistem Tasarımı
• Baca Tasarımı
• Teknik Rapor Hazırlama Esasları
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. 6 üyemizin katılım sağladığı
eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan ve staj koşullarını sağlayan
üyelerimize Mekanik Tesisat Uzman
Mühendis Yetki Belgesi verildi.

VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN İPEKYOLU BELEDİYESİNE ZİYARET
Van İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu
Üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanları
Şehzade Kurt ve Azim Yacan’ı ma-
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kamlarında ziyarette bulundular.
Ziyarette, İl Temsilciliğimizin gerçekleştirdiği hizmetler, Asansörlerin
Yıllık Periyodik Kontrolleri ve kurum-

lar arası ortak çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

Makina Mühendisleri Odası Dersim
İl Temsilciliğimiz İle Dersim Belediyesi arasında asansör denetimleri
hakkındaki “Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri” ile ilgili 4 yıllık iş
birliği protokolü imzalandı.
30 Mayıs 2019 tarihinde Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve
MMO Dersim İl Temsilciliği Yönetim
Kurulu Başkanı Uğur Yıldız’ın katılımı ile imzalanan protokol gereğince
asansörler MMO tarafından kontrol
edilerek kentteki asansörler daha

konforlu ve güvenli hale getirilecektir.
İmzalanan protokol gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden
uygun çalıştığını tespit etmek için
Dersim Belediyesi sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin
kontrolleri, 6 Nisan 2019 tarihinde
Resmi Gazete yayınlanan Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğine uygun olarak 2023
yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

ŞUBEMİZ ÜYELERİYLE TOPLANTI DÜZENLEDİK
Şube başkanımız Mehmet Emin
Tümür ve şube müdürümüz Sıdık
Akman’ın katılımıyla üyelerimiz ile
şubemizde toplantı düzenlendi.
31 Mayıs 2019 tarihinde özel bir
firmanın 6 mühendis alımı için şubemizde yaptığı mülakata katılım
sağlamak için odamıza gelen üyelerimiz şube başkanımız ve şube
müdürümüz ile sohbet havasında
geçen bir toplantı düzenlediler.
Toplantıda ülke gündemi, ekono-

mik kriz, işsizlik sorunları ve üye
örgütlenmesi konusunda görüş

alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ
31 Mayıs 2019 tarihinde şube yönetim kurulumuz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla personel toplantısı düzenlendi.
Toplantıda örgütlenme çalışmaları,
şubemizin yürüttüğü teknik ve büro
hizmetleri, Odamızın içinde bulunduğu ekonomik durum ve gelirlerin
arttırılmasına yönelik çalışmalar ele
alındı.
Nisan / Kasım 2019

HABER

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DERSİM İL TEMSİLCİLİĞİMİZ İLE DERSİM
BELEDİYESİ ARASINDA ASANSÖR PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ
İMZALANDI

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

TMMOB BAŞKANI VE TMMOB DİYARBAKIR İKK BİLEŞENLERİ
TEMSİLCİLERİNDEN OLUŞAN HEYET BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
EŞBAŞKANI MIZRAKLI’YI ZİYARETTE BULUNDU
TMMOB Başkanı Emin Koramaz ve
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon
Kuruluna Bağlı Oda Başkanları Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr.
Selçuk Mızraklı’ya tebrik ziyaretinde
bulundular.
TMMOB Başkanı Emin Koramaz,
Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Diyarbakır
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Doğan Hatun, Şube Başkanımız Mehmet Emin Tümür, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Başkanı Can Deniz Akdemir, Ziraat
Mühendisleri Odası Başkanı Samed
Uçaman, İnşaat Mühendisleri Odası
Teknik görevlisi Mehmet Zeki Şimşek’in katılımıyla gerçekleşen ziyarette, heyet adına konuşan TMMOB
Başkanı Emin Koramaz, Mızraklı’ya
yeni görevinden dolayı ve yürütülecek çalışmalarla ilgili başarılar diledi.

Belediye başkanlığıyla zorlu bir görevin üstlenildiğini dile getiren Koramaz, TMMOB olarak Büyükşehir
Belediyesi ile dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.
Görüşmede, sözleşmeleri kayyum
tarafından feshedilen mühendis,
mimar ve şehir plancılarının durumu, OHAL KHK’ları ile sözleşmeleri

kayyum tarafından feshedilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının
hukuki sorunları, TMMOB Meslek
disiplinleri ile yapılması öngörülen
teknik protokoller, TMMOB Diyarbakır İKK bileşenlerinin yerel yönetimlerdeki kayyum tahribatlarının
giderilmesine yönelik ortak çalışma
ve işbirliği yapılması gereken teknik
konular ele alındı.

OHAL KHK’LARIYLA İHRAÇ EDİLEN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI SORUNLARI DİYARBAKIR YEREL ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde
Kararnameleriyle ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının gündeme taşındığı
TMMOB Diyarbakır yerel çalıştayı
15 Haziran 2019 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TMMOB Yürütme Kurulu
üyesi Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB
Diyarbakır il koordinasyon kurulu
bileşenleri temsilcileri ve ihraç edilen TMMOB üyelerinin katılımıyla
şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Çalıştayda, açış konuşmalarının ardından oluşturulan atölyeler kapsamında TMMOB’nin OHAL ve KHK
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rejimine karşı yürüttüğü mücadele,
KHK ihraç edilen üyelerin sorunları,
Yeni iş olanakları, üyelerin Odaları
ile ilişkileri, Odaların üyelerine iliş-

kin yürüttüğü çalışmalar, Odalardan beklentiler ve sorunlara ilişkin
çözüm önerileri tartışıldı.

HABER

TMMOB AMED 6. YEREL KADIN KURULTAYI DÜZENLENDİ

TMMOB Amed İKK Kadın Çalışma Grubunun Organizasyonuyla
16 Haziran 2019 tarihinde Maden
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinde “TMMOB AMED 6. YEREL
KADIN KURULTAYI” düzenlendi.

1. Oturumda
TMMOB’DE KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Arin Zümrüt (Makina Mühendisleri
Odası Diyarbakır Şubesi)

(Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi)

Derman Üngür (Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi)

TMMOB Amed 6. Yerel Kadın Kurultayı TMMOB Diyarbakır İKK kadın
çalışma grubu temsilcileri, TMMOB
Diyarbakır İKK bileşenleri kadın üyeleri, öğrenci üyeleri ve konukların
katılımıyla yapılan açış konuşmalarıyla başladı.

Moderatör: Emine Opçin (İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi)

3. Oturumda
ŞİDDETLE MÜCADELE
Adalet Kaya (Diyarbakır ROSA Kadın
Derneği

Üç oturumdan oluşan kurultayda
sırasıyla;

2. Oturumda
YAŞANABİLİR KENT
Kıymet Yıldız (Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi)
Sevdet Acar (İnşaat Mühendisleri
Odası Diyarbakır Şubesi)
Dilan Kaya Yıldız

Moderatör: Ebru Kızıltoprak ( Çevre
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi)

Av. Aslı Pasinli (Diyarbakır Barosu
Kadın Hakları Danış ve Uygulama
Merkezi Başkanı)
Moderatör:Berçim Aytek (Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi)
Konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

ŞUBE MALİ DURUM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Şubemizde geçmiş dönemlerde
yönetim kurullarında görev alan
Üyeler ve Şube Yönetim Kurulu
Üyelerinin katılımıyla mali durum
değerlendirme toplantısı yapıldı.Yapılan toplantıda Şubenin gelir-gider
durumu, mevcut personel yapısı,
Üye ödentileri tahsilat yöntemleri
konu başlıklarında görüş alış-verişinde bulunuldu.
Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

SUR BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ
İMZALADIK
Sur Belediyesi ile asansör denetimleri hakkındaki “Asansörlerin Yıllık
Periyodik Kontrolleri” ile ilgili 4 yıllık
iş birliği protokolü imzalandı.
18 Haziran 2019 tarihinde Sur Belediye EşBaşkanı Filiz BULUTTEKİN
ve MMO Diyarbakır Şube Başkanı
Mehmet Emin TÜMÜR’ün katılımı ile
imzalanan protokol gereğince asansörler MMO tarafından kontrol edilerek kentteki asansörler daha konforlu ve güvenli hale getirilecektir.
İmzalanan protokol gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek
için Sur Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan binalardaki asansörlerin

kontrolleri, 6 Nisan 2019 tarihinde
Resmi Gazete yayınlanan Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğine uygun olarak 2023

yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

BİSMİL BELEDİYESİ İLE 4 YILLIK ASANSÖR PERİYODİK KONTROL İŞ
BİRLİĞİ PROTOKOLÜMÜZÜ YENİLEDİK.

Bismil Belediyesi ile asansör de-

TÜMÜR ve Şube Müdürü Sıdık AK-

netimleri hakkındaki “Asansörlerin

MAN’ın katılımı ile imzalanan pro-

Yıllık Periyodik Kontrolleri” ile ilgili 4

tokol gereğince asansörler MMO

yıllık iş birliği protokolü imzalandı.

tarafından kontrol edilerek kentteki

19 Haziran 2019 tarihinde Bismil Belediye EşBaşkanları Gülşen

asansörler daha konforlu ve güvenli
hale getirilecektir.

ÖZER ve Orhan AYAZ MMO Diyar-

İmzalanan protokol gereği, asansör-

bakır Şube Başkanı Mehmet Emin

lerin güvenli ve işletme yönünden
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uygun çalıştığını tespit etmek için
Bismil Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan binalardaki asansörlerin
kontrolleri, 6 Nisan 2019 tarihinde
Resmi Gazete yayınlanan Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğine uygun olarak 2023
yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

20 Haziran 2019 tarihinde Şube
Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR,
Üyemiz İlyas ÇELİK ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN Diyarbakır
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire
Başkanı Hakkı BİLİCİ’yi makamında
ziyarette bulundular.
Ziyarette, şubemiz 26735 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince İtfaiye teşkilatı bulunan belediyelerde
kamu kurum ve kuruluşları ve özel
kuruluşlarda meydana gelebilecek
yangınlarda önlem almak, halkın
can ve mal güvenliğini sağlamak
amacıyla Odamız ile İtfaiye Daire
Başkanlığı arasında işbirliği protokolünün yapılması ve Diyarbakır Bü-

yükşehir belediyesinin sponsorluğunda kentimizde yangın güvenliği
ile ilgili seminer, panel, sempozyum
vb. etkinliklerin düzenlenmesi hakkında taleplerimiz iletildi.

sek orta ve düşük tehlikeli konut,

İşbirliği protokolünün hayata geçirilmesi durumunda, kentimizde Yük-

gın facialarının önüne geçilmiş olu-

işyeri, akaryakıt istasyonları, dolum
istasyonları vb. yapıların yangın tesisatı ve ekipmanlarının uygunluğu
şubemizce denetlenerek olası yannacak.

ŞUBEMİZDE PERSONEL TOPLANTISI DÜZENLENDİ
22 Haziran 2019 tarihinde şube
yönetim kurulumuz, il temsilciliklerimiz çalışanlarımız ve şube çalışanlarımızın katılımıyla personel

toplantısı düzenlendi.
Toplantıda örgütlenme çalışmaları,
şubemizin yürüttüğü teknik ve büro

hizmetleri, Odamızın içinde bulunduğu ekonomik durum ve gelirlerin
arttırılmasına yönelik çalışmalar ele
alındı.

Nisan / Kasım 2019

HABER

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞINI ZİYARETTE
BULUNDUK

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

CİZRE BELEDİYESİ EŞBAŞKANI MEHMET ZIRIĞ ŞUBEMİZİ ZİYARETTE
BULUNDU
Cizre Belediyesi Eşbaşkanı, üyemiz
Mehmet ZIRIĞ 21 Haziran 2019
tarihinde Şube Yönetim Kurulumuzu ziyarette bulunarak Şube çalışmalarımızda başarılar diledi.

SİLVAN BELEDİYESİNİ ZİYARETTE BULUNDUK.

Kurum ziyaretlerimiz kapsamında
şube yönetim kurulumuz, Diyarbakır Silvan Belediyesi eşbaşkanlarını
ziyarette bulundu.
Şube yöneticilerimiz Silvan Belediyesi Eşbaşkanlığına seçilen Naşide
TOPRAK veHilmi Abbas AZİZOĞLU’nu makamlarında ziyaret ederek

yeni görevlerinde başarılar dilediler.
25 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Odamızın kentte
gerçekleştirdiği teknik hizmetler
konusunda bilgi verilerek, halkın yararına kurumlarla yürütülmesi gereken ortak çalışmalar hakkında görüş
alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyarete, şube başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR, Üyemiz İlyas ÇELİK,Şube Müdürümüz
Sıdık AKMAN, Silvan Belediyesi İmar
Müdürü Herdem DOĞRUL ve Silvan
Belediyesi Mak.Müh. Nuriye CİHAN
katılım sağladılar.

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİMİZDEN DOĞALGAZ SEKTÖRÜNDE
ÇALIŞAN ÜYELERİMİZE ZİYARET
2 Temmuz Salı günü Şanlıurfa İl
Temsilcilik Başkanı Ferat BEYAZ ve
Şube Müdürü Sıdık AKMAN Şanlıurfa’da ikamet eden ve AKSA Gaz
Dağıtım Şirketinden yetki alan Üyelerimizi ziyarette bulundular.
Yapılan ziyaretlerde, Oda-Üye ilişkileri, Doğalgaz sektöründe çalışan
Üyelerin sorunları, Gaz Dağıtım Şirketi ile Yetkili firmalar arasındaki iş
birliğinin geliştirilmesi sorunlar ve
çözüm önerileri gibi konu başlıkları
görüşüldü. Şanlıurfa İl Temsilciliğin-
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den yapılan ilk Üye ziyaretleri Üye-

larından hareket ederek Üye çalış-

ler tarafından olumlu karşılanılırken

malarının yapılmasının Oda-Üye

meslek Odamızın Üye sorunları ile

ilişkilerini daha da artıracağı ve güç-

ilgilenmesi, meslek ve meslek alan-

lü kılacağı ifade edildi.

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 4-5
Temmuz 2019 tarihlerinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt
Dolum Personeli (Pompacı) Kursu
düzenlendi.

leri ve Standartlar

Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM
tarafından verilen eğitimde;

mal Yapılması

• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-

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

HABER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU
DÜZENLENDİK

• LPG`nin Doldurulma İşleminde 		
Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri,
Uygulamalar
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. 16 kişinin katılım gösterdiği eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere LPG Yetkili
Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili Personel Sertifikaları verildi.

ŞUBEMİZDEN HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Şube yönetim kurulumuz kurum
ziyaretleri kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ederek
eşbaşkanlar Hülya Alökmen Uyanık
ve Zeyat Ceylan ile görüşme ger-

çekleştirdiler.

Odamızın faaliyetleri ve kentimize

9 Temmuz 2019 tarihinde gerçek-

ilişkin kurumlar arası ortak çalış-

leşen ziyarette, eşbaşkanlar yeni

malar hakkında görüş alışverişinde

görevlerinden dolayı tebrik edilerek,

bulunuldu.
Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ
DÜZENLENDİ
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 8-14 Temmuz 2019 tarihleri arasında tarihleri arasında
şubemizde Mühendislik Fakültesi
Mezunları, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve Teknikerlere yönelik LPG
Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür
Eğitimi düzenlendi.
Üyemiz Ahmet Bülent TEKİK tarafından verilen eğitimde;
• MMO Ana Yönetmelik ve Diğer Yönetmelikler,
• Mühendislik Etiği,
• Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve
Yükümlülükleri
• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
• LPG’nin Tanımı, Teknik Özellikleri
ve Kullanım Alanları
• İlgili Standartlar

• LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
• LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
• Periyodik Kontrol ve Bakımları
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım Temel Bilgileri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler

yapıldı. 1 hafta süren eğitime 25
kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda
yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası
verildi.

ŞUBEMİZDE TEMEL BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
Odamız bilirkişilik kanununda yapılan değişiklik ile Temel Bilirkişilik
Eğitiminin zorunlu hale getirilmesinin ardından, 29.09.2017 tarihinde
“ Temel Bilirkişilik Eğitimleri “ konusunda Adalet Bakanlığı tarafından
yetkilendirilerek Bilirkişilik Eğitimi
düzenlemeye devam ediyor.
Bu kapsamda 23-26 Temmuz 2019
tarih aralığında şubemizde Temel
bilirkişilik eğitimi düzenlendi.
Eğitimde;
YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN
İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
• Türk yargı teşkilatı
• Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
• Yargılama hukukuna ilişkin temel
hak ve ilkeler
BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEV-
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LERİ VE ETİK İLKELER
• Bilirkişinin Nitelikleri
• Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
• Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile
Etik İlkeler
• Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
• Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve
İnceleme Konusu

• Bilirkişinin Görevlendirilmesi
• Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI
• Oy ve Görüşün Sunulması
• Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Eğitim sonunda kursiyerlere
“ Bilirkişilik Kursu Katılım Sertifikası”
verildi.

TMMOB MALATYA 1. YEREL KADIN KURULTAYI DÜZENLENDİ

HABER

TMMOB Malatya İl Koordinasyon
Kurulu Kadın Komisyonu tarafından
“TMMOB Malatya 1. Yerel Kadın Kurultayı” düzenlendi.
Mühendis, mimar, şehir plancıları,
İnönü Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü
öğrencileri ile çeşitli meslek gurubundan iş insanları ve çok sayıda
davetlinin katılımıyla Malatya Ticaret Odası Meclis toplantı salonunda
yoğun bir katılımla gerçekleşen TMMOB Malatya 1.Yerel Kadın Kurultayı açılış konuşmaları ile başladı
20 Temmuz 2019 tarihinde düzenlenen kurultayda, Eğitimde
Cinsiyetçilik, Çalışma Yaşamında
Cinsiyetçilik, Siyasette Cinsiyetçilik,
Kadına Yönelik Şiddet, Diğer Emek
ve Meslek Örgütlerinde Kadın Örgütlenmesi, TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi konu başlıklarının ele
alındığı ve iki oturumda gerçekleşen
kurultayın birinci oturumunda, Açılış
konuşmalarının ardından TMMOB
kadın çalışma grubu adına konuşmacı olarak katılan Işık Gürbülak
’’TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi’’
konusunda sunum yaptı.

Gürbulak, mücadele; etnik, kültürel,
inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin
bir yaşam mücadelesidir. Tüm baskı, şiddet, öfke, ayrımcı politikalara,
yaşadığımız büyük travmaya karşın,
eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için bugün burada kurultayımızı
gerçekleştiriyor olmamız, eşit ve özgür yarınlar için TMMOB’li kadınlar
olarak geri adım atmayacağımızın,
yılmayacağımızın ve mücadeleye
devam edeceğimizin bir ifadesidir”
diye belirtti.
Katılımcılar tarafından da kendi
hikâyeleri ve yaşadıkları üzerinden
katkılar sunulan kurultayın Öğleden
sonra gerçekleştirilen İkinci oturumuna konuşmacı olarak katılan,
İnünü Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hülya
Bektaş Bingöl ‘’Kadınların Kariyer
Engelleri’ konu başlığı ile sunum
yaptı.
Bingöl’ kadın yöneticiler ‘erkek iş
dünyasında’ pek çok toplumsal önyargıyla başa çıkmak zorunda kalıyor. Yönetici konumuna geçerken
yükselen bariyerler, motivasyonu
yok edebiliyor veya kadın bulundu-

ğu yerde kalmak için bir erkekten
daha fazla çaba harcıyor” açıklamasını yaptı.
Kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına gelmelerinde karşılaştıkları engeller, cinsiyet ayrımcılığı konusunda en sık karşılaşılan
örneklere de değinen Dr. Bingöl’’
Yönetim literatüründe ‘cam tavan’
olarak adlandırılan görünmeyen bariyerler, toplumdaki ‘cinsiyet’ temelli
düşünce kalıpları kadınların yönetim
kademelerine gelmelerinin önündeki en büyük engeller olarak sıralanıyor. Bunlar, kadınların liyakatlerine
bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen ve ifade
edilemeyen engellerin nedeni olarak biliniyor. Bu durum, kadınların
kariyer ilerlemelerini olumsuz etkilediği kadar yönetimde ciddi sorunları da beraberinde getiriyor’’şeklinde konuştu.
Sunumların ardından, Kurultayın
serbest kürsü bölümünde söz alan
üyeler ve katılımcıların görüş ve
önerileri ile Kurultay başarılı bir şekilde son buldu.
Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

CİZRE BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ
İMZALADIK

Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube İle Cizre Belediyesi arasında asansör denetimleri hakkındaki “Asansörlerin Yıllık Periyodik
Kontrolleri” ile ilgili 4 yıllık iş birliği
protokolü imzalandı.29 Temmuz
2019 tarihinde Belediye EşBaşkanı
Mehmet ZIRIĞ ve MMO Diyarbakır

Şube Başkanı Mehmet Emin TÜMÜR’ün katılımı ile imzalanan protokol gereğince asansörler MMO
tarafından kontrol edilerek kentteki
asansörler daha konforlu ve güvenli
hale getirilecektir.İmzalanan protokol gereği, asansörlerin güvenli ve
işletme yönünden uygun çalıştığını

tespit etmek için Cizre Belediyesi sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin kontrolleri, 6 Nisan
2019 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve
Periyodik Kontrol Yönetmeliğine uygun olarak 2023 yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

BİNA YÖNETİCİLERİ VE KAPICILARA YÖNELİK ASANSÖR SEMİNERİ
DÜZENLEDİK
Şubemiz, asansör periyodik kontrol
çalışmalarına ilişkin Silvan belediye
konferans salonunda apartman yöneticisi, kapıcılar ve muhtarlara yönelik 31.07.2019 tarihinde Asansör
Bilgilendirme Semineri düzenledi.
Şube Başkanımız Mehmet Emin
TÜMÜR, Silvan Belediyesi İmar Müdürü Herdem DOĞRUL, Şube Müdürü Sıdık AKMAN ve Şube Asansör
Birim Sorumlusu İlyas BATBAY’ın
katılımıyla gerçekleşen buluşmada;
• Türkiye ve Diyarbakır’da meydana
gelen asansör kazaları.
• Asansör kazalarında bina yöneti-
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cilerinin ve yetkili servisin sorumlulukları nelerdir.
• Yetkili servis (aylık bakımcı) ile
sözleşme imzalarken nelere dikkat
edilmeli.
• Asansörlerde mühürleme işlemi
ne zaman başlar.

• Asansörlerde karşılaşılan kaza tipleri ve güvenlik önlemleri.
• Asansör periyodik kontrolleri ve
denetimin önemi.
Konu başlıklarında katılımcılara bilgilendirmeler yapılarak etkinliğimiz
verimli bir şekilde son buldu.

NUSAYBİN BELEDİYESİNİ ZİYARETTE BULUNDUK

HABER

3 Eylül 2019 tarihinde Şube Başkanmızı Mehmet Emin TÜMÜR,
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Suat
YAVUZ ve Şube Müdürümüz Sıdık
AKMAN’ın katılımıyla Nusaybin Belediyesini ziyarette bulunduk.
Ziyarette,

Makina

Mühendisleri

Odası olarak Nusaybin Belediyesi
sınırlarında bulunan asansörlerin
denetimlerine talip olduğumuzu,
Kentte meslek ve meslek alanımıza
dair ortaklaşarak çalışabileceğimiz
konu başlıklarında fikir alışverişinde
bulunulduk.

Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanı Av.
Semire NERGİZ’e nezaketlerinden
dolayı teşekkürlerimizi ileterek,
bundan sonraki süreçte MMO olarak yardımcı olabileceğimiz konularda teknik desteğimizi sunacağımızı
dile getirerek görüşme son buldu.

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 6 Eylül
2019 tarihinde Malatya İl Temsilciliğimizi ziyaret ederek yürütme
kurulu üyeleri ile toplantı düzenledi.
Malatya İl temsilciliğimizde gerçekleşen toplantıda, şube ve temsilcilik çalışmaları, serbest çalışan
üyelerimizin yaşadığı sorunlar, işsiz
mühendislerin sorunları, Oda-Üye
ilişkileri konu başlıklarında görüş
alışverişinde bulunuldu.
Verimli Geçen ziyarete , Şube Başkanımız Mehmet Emin Tümür Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Suat Yavuz,
Şube Müdürümüz Sıdık Akman, İl
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı

Erdal Yavaş, Yürütme Kurulu Saymanı Hüseyin Alagöz, Kurulu Üyesi
Erkan Bahçe, Yürütme Kurulu Üyesi
Sakine Revşan Öcal, Yürütme Ku-

rulu Üyesi TANER DEMİR ve Temsilcilik Teknik Görevlimiz Enver Işık
katılım sağladılar.
Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ŞUBEMİZDE ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU VE
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSLARI
DÜZENLENDİ
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 29 Ağustos 5 Eylül 2019 tarihleri arasında şubemizde üyelerimize
yönelik Asansör Yetkili Servis Teknik
Sorumlusu Ve Asansör Periyodik
Kontrol Muayene Elemanı Kursları
düzenlendi.
Teknik görevlimiz İlyas Batbay tarafından verilen 8 günlük eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
katılımcılara ilgili alanda mühendis
yetkilendirme belgeleri verildi.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VE VAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ YÖNETİM
KURULUNDAN İPEKYOLU BELEDİYESİNE ZİYARET
Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında Van il temsilciliğimiz yürütme kurulu üyeleri ile beraber İpekyolu Belediyesini ziyarete
bulundular.
Gerçekleşen ziyarette, Odamız çalışmaları hakkında bilgilendirmeler
yapılarak, Oda ve Belediyenin kente
dair ortaklaşa yapabilecekleri mesleki ve teknik çalışmalar ve Kentteki
asansör kazalarını önleme noktasın-

da alınması gereken önlemler hak-

kında görüş alışverişinde bulunuldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VAN, MUŞ VE BİNGÖL İL
TEMSİLCİLİKLERİMİZİ ZİYARETTE BULUNDU
Şube yönetim kurulumuz temsilcilik
ziyaretleri kapsamında 13-14 Eylül
2019 tarihlerinde Van, Muş ve Bingöl İl temsilciliklerimizi ziyaret ederek yürütme kurulu üyeleri ve üyelerimizle bir araya geldi.

2 gün süren buluşmalarda, üye ilişkileri, meslek içi eğitimler, mesleki
seminerler, sosyal etkinlikler, öğrenci üye etkinlikleri, SMM’li üyelerimizin karşılaştığı sorunlar, ihraç
edilen üyelerimizin yaşadığı sorunlar, oda örgütlenme çalışmaları, yeni
mezun üyelerimizin iş imkânları vb.
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konularda görüş alışverişinde bu-

saymanımız Güler Akcan, şube yö-

lundu.

netim kurulu üyemiz Suat Yavuz ve

Verimli geçen ziyarete şube başka-

şube müdürümüz Sıdık Akman katı-

nımız Mehmet Emin Tümür, şube

lım sağladılar.

ŞUBEMİZDE EİM-MEDAK KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

HABER

Şube yönetim kurulumuz, Endüstri
ve İşletme Mühendisliği Meslek Dalı
Komisyonu üyelerinin katılımıyla
17 Eylül 2019 tarihinde şubemizde
EİM-MEDAK komisyonu toplantısı
düzenlendi.
Toplantıda, Endüstri Mühendisliği

tanımı, çalışma alanları, üye bilgilendirme seminerlerinin organize
edilmesi, Okullarda meslek tanıtım günleri düzenlenmesi, Endüstri
Mühendisliğinin
yaygınlaşmasını
sağlamak, 5-7 Aralıkta 2019’da
yapılacak olan EİM-MEDAK kurultayına gidilirken şubemiz Endüstri

Mühendisi üyelerinin sorunlarının
tespit edilmesi için çalışma yapılması ve Endüstri mühendislerinin
özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda işveren temsilcileri ile toplantı yapılması ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞUBEMİZDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
(POMPACI) KURSU DÜZENLENDİ
LPG sektöründe çalışan personellere
yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 10 EYLÜL
2019 tarihinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin 		
Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat
Edilmesi Gereken Kurallar
• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İk-

mal Yapılması

• İlk Yardım

• Dolum Sırasında Uyulması Gere-

Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı.23 kişinin katılım sağladığı Eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere LPG Yetkili
Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili Personel Sertifikası verildi.

ken Kurallar
• LPG`nin Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, Emniyet tedbirleri,
• Yangın Güvenliği

Nisan / Kasım 2019

mmo

diyarbakır şubesi bülteni

HABER

TMMOB HEYETİNDEN DEMOKRASİ NÖBETİ’NE DAYANIŞMA ZİYARETİ

Halkın iradesine kayyum atayanlara karşı TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TMMOB’ye bağlı Odaların
Başkanları ve TMMOB Diyarbakır
İKK bileşenlerinin Başkan ve Yöneticileri Diyarbakır’da görevden alınan
belediye başkanlarına destek ve dayanışma ziyaretinde bulundular.

asla affetmeyecektir. Bu halk buna
karşı direniyor. 31 Mart’ta bu direniş
görüldü. Bu tek adam uygulamalarına bu halk izin vermeyecektir” dedi.
Koramaz, yıllardan beridir demokrasi için gösterdikleri direnişi, kayyum
atamalarına karşı da vereceklerini
söyledi.

Heyet adına bir konuşma yapan
TMMOB Başkanı Emin Koramaz,
halkın kayyumlara karşı direndiğini
belirterek, “Bu halk bunu asla affetmeyecektir” dedi. Koramaz, halkları
gasp edilen eşbaşkanlar ile dayanışma içinde olacaklarını belirterek,
“Siyasi karar alarak kayyum atayanlar, seçim öncesi kayyum tehdidinde
bulunmuştu. Bu demokrasi tarihine
vurulmuş bir darbedir. Bu halk bunu

Heyet temsilcileri demokrasi nöbetinde 10 dakikalık oturma eyleminin ardından Dört Ayaklı Minare’ye
geçerek Tahir Elçi anısına karanfil
bıraktılar. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz burada
yaptığı açıklamada barışın önemine
dikkat çekerek Türkiye’de barış istemenin bir bedeli olduğunu belirterek, barış isteyen akademisyenlerin
ve meslek odaları yöneticilerinin

tutuklandığını, Tahir Elçi’nin ise barış
isteme bedelini yaşamıyla ödediğini
kaydetti. Tahir Elçi’nin insan hakları
savunucusu ve çalışmalarıyla ilham
kaynağı olduğunu dile getirdi.
Koramaz, “Tahir Elçi, burada vurulurken elinde tutuğu yazıda ‘İnsanlığın tarihine sahip çık’ yazıyordu.
İnsanlığın bizlere bıraktığı en büyük
miras barıştır. Barışa sahip çıkmak,
kültüre, tarihe, insana, yaşama sahip çıkmaktır” diye konuştu.
Koramaz, ülkenin mühendisleri ve
mimarları olarak kültürel dokunun
korunmasından, tüm dünya insanlarının barış içerisinde yaşamasından yana olduklarını dile getirdi ve
heyetin dayanışma ziyareti programı son buldu.

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZDAN KAYAPINAR BELEDİYESİNE ZİYARET
Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında 20 Eylül 2019
tarihinde Kayapınar Belediyesi İmar
Müdürlüğünde çalışan üyelerimizi
ziyarete bulundu.
Şube başkanımız Mehmet Emin
Tümür ve şube müdürümüz Sıdık
Akman’ın katılım sağladığı ziyarette, Odamız çalışmaları hakkında bilgilendirme, Oda üye ilişkileri,
Oda etkinlikleri, kente dair ortaklaşa
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yapılabilecek teknik çalışmalar ve
asansör periyodik kontrolleri hak-

kında görüş alışverişinde bulunuldu.

Makina Mühendisleri Odası ile Batman Belediyesi arasında asansör
denetimleri hakkındaki “Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri” konusunda 4 yıllık iş birliği protokolü
imzalandı.
25 Eylül 2019 tarihinde Belediye
Başkanlığı binasında Batman Belediye Eş Başkanları Dr. Mehmet
Demir, Songül Korkmaz, Batman

MMO İl Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkan ve Üyelerinin katılımı ile
Asansörlerin Yıllık Periyodik Kontrolleri konusunda iş birliği protokolü
imzalandı.
İmzalanan protokol gereğince Batman’da asansörler 4 yıl boyunda
MMO tarafından kontrol edilerek
daha güvenli ve konforlu hale getirilecektir.

İmzalanan protokol gereği, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden
uygun çalıştığını tespit etmek için
Batman Belediyesi sınırları içerisinde bulunan binalardaki asansörlerin
kontrolleri, 6 Nisan 2019 tarihinde
Resmi Gazete yayınlanan Asansör
İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol
Yönetmeliğine uygun olarak 2023
yılına kadar Odamız tarafından gerçekleştirilecektir.

YENİ MEZUN ÜYELERİMİZLE TANIŞMA ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK

24 Eylül 2019 tarihinde şubemiz
teras katında şube yöneticilerimizin, şube çalışanlarımızın, geçmiş
dönem şube başkanlarımızın, üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla, yeni mezun üyelerimiz ile

tanışma toplantısı düzenlendik.
Gerçekleşen toplantıda, Oda çalışmalarımız, eğitimler, mesleki seminerler ve Oda üye ilişkileri hakkında
genç meslektaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk.

Buluşmamız sohbet eşliğinde katılımcılara sucuk, köfte ikramı ve yeni
mezun üyelerimiz oda rozeti takılarak etkinliğimiz verimli bir şekilde
son buldu.

Nisan / Kasım 2019

HABER

BATMAN BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PERİYODİK KONTROL PROTOKOLÜ
İMZALADIK

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA TOPLANTISI DÜZENLEDİK
1 Ekim 2019 tarihinde şube yönetim kurulumuz, yeni eğitim öğretim
yılının başlaması nedeniyle Dicle
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümünde
okuyan öğrencilere yönelik tanışma
toplantısı düzenledi.
Tanışma toplantısında, yeni öğrenci üyelerimiz ile tanışma, öğrenci
üyelik kayıtları, Odamızın tanıtımı,
oda-öğrenci üye ilişkileri, geçmiş
dönemlerde öğrenci üyelerimize
yönelik yapılan eğitim, seminer, teknik gezi ve sosyal etkinlikler ile ilgili
bilgiler aktarıldı.
Toplantının ardından şubemizin teras katında sohbet, çeşitli ikramlar
ve çalınan müzik eşliğinde halaylar
çekilerek etkinliğimiz verimli bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZDE MEKANİK TESİSAT UYGULAMALARI SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki seminerler
kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde
şubemizde Mekanik Tesisat Uygulamaları Konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
Üyemiz Korel Külahçı tarafından
verilen ve yoğun katılımla gerçekleşen seminerde;
· Mekanik Tesisat Tanımı
· Mekanik Tesisat Alt İş Grupları
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· Uygulama Esnasında Karşılaşılan
Genel Sorunlar
· Süperpoze Uyumsuzluğu
· Yerleşim Ve Ölçülerde Hatalar
· Mekanik Tesisat Uygulama Yol Haritası
· İmalat Sıralamasında Uyumsuzluk
· Seçilen İmalat Kalemlerinde Hatalar
· Eksik İmalatlar Ve İş Artışı, Mukayese
· Teklif Hazırlama
· Sözleşme
· Proje Kontrol

· Marka Onayı
· Ekip Ve Malzeme Temini
· Uygulama
· Hakediş
· Geçici Kabul Ve Teslim
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılarak, seminere sağladığı katkı
ve paylaşımlarından dolayı üyemiz
Korel Külahçı’ya teşekkür belgesi
takdim edilerek etkinliğimiz verimli
bir şekilde son buldu.

YENİ DÖNEM ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZ BELİRLENDİ

HABER

Yeni öğretim yılının başlaması nedeniyle öğrenci üye eşbaşkanları,
sınıf temsilcileri ve komisyon üyelerini belirlemek amacıyla şubemizde
öğrenci üye toplantısı düzenlendi.
3 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen
toplantıda belirlenen eşbaşkan, sınıf
temsilcileri ve komisyon üyeleri şöyle;
EŞ BAŞKANLAR
Gülda Çaçan
Bilal Yiğit
2. SINIF TEMSİLCİLERİ
Sacide Çiçek
Mert Şah
3. SINIF TEMSİLCİLERİ
Gurbet Bozdemir
Kadir Taş

4. SINIF TEMSİLCİLERİ
Rozerin Bekalp
Ozan Macar
KOMİSYON ÜYELERİ- ASIL
Rozerin Bekalp
Ozan Macar
Gurbet Bozdemir
Kadir Taş
Mert Şah
Sacide Çiçek

Semire Demir
KOMİSYON ÜYELERİ- YEDEK
Mehmet Salih Hanazay
Ömer Sizer
İbrahim Adlım
Serhat Halefoğlu
Birdal Kavak
Özgür Aygün
Yusuf Emre Aktar

İHALE DOSYASI HAZIRLAMA KONUSUNDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
DÜZENLEDİK

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki seminerler
kapsamında 9 Ekim 2019 tarihinde
şubemizde İhale Dosyası Hazırlama
Konusunda Bilgilendirme Semineri
düzenlendi.

Şube yönetim kuru üyemiz Abdurrahim ÇINAR verilen seminerde;
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu
• Tanımlar
• Yapım İhaleleri
• Götürü Bedel Yapım İhaleleri

• Birim Fiyatlı Yapım İhaleleri
• Teklif Dosyası Hazırlama
• E-Teklif Hazırlama
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılarak etkinliğimiz verimli bir şekilde son buldu.
Nisan / Kasım 2019

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

TMMOB MARDİN İKK BİLEŞENLERİ YEREL KADIN KURULTAYI
DÜZENLENDİ

TMMOB Mardin İKK Bileşenleri Organizasyonuyla 5 Ekim 2019 Mardin’de “TMMOB YEREL KADIN KURULTAYI” düzenlendi.
TMMOB Mardin İKK bileşenleri kadın üyeleri, öğrenci üyeleri ve
konukların katılımıyla yapılan Kurultay Derya AKYOL (TMMOB İKK
KADIN KOMİSYONU ADINA), Ayşegül ORUÇKAPTAN (TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ), M.IŞIK GÜRBULAK (KADIN ÇALIŞMA GRUBU)
açış konuşmalarıyla başladı.

Üç oturumdan oluşan kurultayda
sırasıyla;
1. Oturumda
Vildan ÖZMEN (TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU)
- TMMOB’DA KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Beritan GÜNEŞ (PSİKOLOG)

Melike BİSİKLETÇİLER
- KADININ İTİBARSIZLAŞTIRILMASI
VE HAK KAYIPLARI
3. Oturumda
Gülizar İPEK(KADIN POLİTİKALARI
DAİRE BAŞKANI)

- TOPLUMSAL CİNSİYET

- KADINA YÖNELİK FİZİKSEL VE
PSİKOLOJİK ŞİDDET

2. Oturumda

- MARDİN ÖZELİNDE KADIN OLMAK

Semire KUT (ŞAHMARAN KADIN
PLATFORMU)

Konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilerek etkinlik verimli bir şekilde son buldu.

- TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

ŞUBEMİZDE 12. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Şube yöneticilerimiz, il temsilcilikleri
yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız
ve danışma kurulu üyelerimizin katılımıyla 12 Ekim 2019 tarihinde şubemizde 12. Çalışma Dönemi 4. Da-
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nışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda XII. Dönem şube etkinliklerimiz ve mali durum sunumunun
ardından, danışma kurulu üyelerimiz Kayyumlar, Rojava işgali, teknik

hizmetler, mali bütçemiz, Oda-Üye
ilişikleri ve eşgüdüm çalışmaları ile
ilgili değerlendirmelerde bulundular.

HABER

TUNCELİ’DE ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ HAKKINDA
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLEDİK
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak, asansör periyodik kontrol çalışmalarına
ilişkin halkı bilgilendirmek amacıyla
18 Ekim 2019 tarihinde Tunceli’de
apartman yöneticisi ve kapıcılara
yönelik seminer düzenledik.
ŞYK üyemiz Serhat Vançin ve Asansör periyodik kontrol birim sorumlumuz İlyas Batbay’ın katılımıyla
gerçekleşen seminerde,

· Yetkili servis (aylık bakımcı) ile

leri ve güvenlik önlemleri.

· Ülkede Meydana gelen asansör
kazaları.

sözleşme imzalarken nelere dikkat

· Asansör periyodik kontrolleri ve

· Asansör kazalarında bina yöneticilerinin ve yetkili servisin sorumlulukları nelerdir?

· Asansörlerde mühürleme işlemi ne

edilmeli?
zaman başlar?
· Asansörlerde karşılaşılan kaza tip-

denetimin önemi.
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılarak etkinliğimiz verimli bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZDE EKB (ENERJİ KİMLİK BELGESİ) BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
DÜZENLENDİ

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz mesleki seminerler
kapsamında 23 Ekim 2019 tarihinde şubemizde Enerji Kimlik Belgesi
konusunda bilgilendirme semineri
düzenlendi.

• EKB Nedir?

• Enerji Yöneticiliği

• EKB Yönetmeliği

• 01.01.2020 Den Sonra Gelecek

• EKB Uygulaması

Yasal Zorunluluklar

• EKB Çıkarılması İçin Gerekli Bel-

• Üyelerimizin Yapması Gerekenler

geler

Konu başlıklarında bilgilendirmeler

Üyemiz Hacı Mehmet Vuran’ın sunumuyla gerçekleşen seminerde;

• Bütünleşik Bina Hakkında Genel

yapılarak etkinliğimiz verimli bir şe-

Bilgi

kilde son buldu.
Nisan / Kasım 2019
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ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİK
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize
yönelik Diyarbakır organize sanayi
bölgesinde bulunan Jamaş Jant fabrikasına teknik gezi düzenledik.
25 Ekim 2019 tarihinde yapılan
teknik gezide, firmada çalışan makina mühendisi üyemiz Hasan Basri
ELEM tarafından işletmedeki imalat
aşamaları ve Jant imalatı konusunda
genel bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrenci üyelerimiz imalat aşama-

gezi verimli bir şekilde son buldu.

larını yerinde gözlemledikten sonra

ŞUBEMİZDE MEKANİK TESİSAT VE EKB EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında 21-27 Ekim 2019 tarihlerinde
Mekanik Tesisat ve 24-26 Ekim
2019 tarih aralığında ise Enerji Kimlik Belgesi Mühendis Yetkilendirme
Eğitimleri düzenlendi.

Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı

Yakıt Sistem Tasarımı

Hidrofor Tesisatı Tasarımı

Baca Tasarımı

Teknik Rapor Hazırlanması

Teknik Rapor Hazırlama Esasları

ISI YALITIMI

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

Teknik görevlilerimiz Enver Işık
eğitimlerde;

Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama
Esasları

Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları
ISITMA TESİSATI

Sıhhi Tesisat

Isı Kaybı Hesabı

Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

Isıtıcı Seçimi ve Yerleşimi

Pis Su Tesisatı Tasarımı

Boru Tesisatı Tasarımı

Yağmur Tesisatı Tasarımı

Kazan Seçimi ve Yerleşimi

Temiz Su Tesisatı

Genleşme Sistemi ve Tasarımı
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Binalarda Enerji Performansı Ulusal
Hesaplama Yöntemi
BEP-TR Yazılım Programı
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan ve staj koşullarını sağlayan üyelerimize Mekanik
Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi ve EKB Kimlik belgeleri verildi.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik
düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında 30 Ekim 2019
tarihinde şubemizde Genel Muhasebe ve Uygulamaları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
Serbest muhasebeci mali müşavir
Songül HERDEM’ in sunumuyla
gerçekleşen seminerde;

• Muhasebenin fonksiyonları nelerdir?

best Meslek Kazancı Nedir?

• Şahıs Şirketi Nedir?

• Serbest Meslek Kazancı Nedir?

• Sermaye Şirketleri

• Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Hâsılattan İndirilecek Giderler
Nelerdir?

• Anonim Şirketler
• imited Şirketler
• Şahıs Ve Sermaye Şirketleri Arasındaki Farklar

• Genel Muhasebe Uygulamaları
Nelerdir?

• Gelir vergisi nedir?

• Muhasebe Nedir?

• Serbest Meslek Faaliyeti ve Ser-

• Gelirin unsurları nelerdir?

• Serbest Meslek Erbabı Kimdir?

Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapılarak, seminere sağladığı katkı
ve paylaşımlarından dolayı SMMM
Songül HERDEM’E teşekkür belgesi
takdim edilerek etkinliğimiz verimli
bir şekilde son buldu.

ŞUBEMİZDE İŞ ARAMA BECERİLERİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ SEMİNERİ
DÜZENLENDİ

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik

• İş Arama Becerileri

düzenlediğimiz bilgilendirme semi-

• Mülakat nedir?

nerleri kapsamında, 21 Kasım 2019

• Mülakat yöntemleri

tarihinde şubemizde “İş Arama Be-

• Mülakatta soru tipleri

cerileri Ve Mülakat Teknikleri” konulu

• Mülakata nasıl gidilir?

bilgilendirme semineri düzenlendi.
İş ve meslek danışmanı Hilal Yıldı-

• Mülakat öncesi yapılması gerekenler

rım tarafından verilen seminerde;

• Mülakatta yapılan hatalar

• Mülakat sonrası yapılması gerekenler
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Verimli geçen seminerin ardından paylaşım ve katkılarından dolayı seminer sunumunu
gerçekleştiren İş ve meslek danışmanı Hilal Yıldırım’a teşekkür belgesi takdim edildi.
Nisan / Kasım 2019

HABER

ŞUBEMİZDE MUHASEBE UYGULAMALARI VE ŞİRKET KURULUMU
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

mmo

HABER

diyarbakır şubesi bülteni

ŞUBEMİZDE ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ
Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 12-13 Kasım 2019
tarih aralığında Asansör Avan Proje
Hazırlama, 15-17 Kasım 2019 tarih
aralığında Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri düzenlendi.
Teknik görevlimiz İlyas BATBAY ve
MİEM Eğitmeni Amaç SARIGÜLÜ
tarafından verilen eğitimlerde;
- Asansör Hakkında Genel Bilgiler

- Röleve Alma, Değerlendirme ve
Pratik Bina Bilgileri

- İlgili Standartların Uygulama Kurallarının Açıklanması ( EN 81-1 EN 81-2 )

- Asansör Trafik Hesapları

- Tasarım ve Risk Analizi

- Asansör Montaj ve Bakım Bilgileri

- Asansör Kuyusu, Kuyu Yerleşim
Çizimleri ve Çizim Kuralları

- Kullanım Amaçlarına Göre Asansörlerin Sınıflandırılması

- Gerekli Hesaplar ( Kuvvet ve Motor
Gücü Hesapları )

- Asansör Malzemeleri, Kullanım
Alanları ve Çalışma Prensipleri

- Asansör Kuyusu ve Makina Dairesinin Genel Fiziki Özellikleri

- Uygulama Projesinin Çizimi ve Dayanım Hesapları

Konu başlıklarındaki eğitim içerikleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitim sonucunda yapılan sınavda
başarılı olan üyelerimize Asansör
Avan Proje Hazırlama ve Asansör
Mühendis Yetki Belgeleri verilecek.

ŞUBEMİZDE MERKEZİ VE BİREYSEL ISITMA SİSTEM BAKIMLARI
SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 15 Kasım 2019
tarihinde şubemizde “Merkezi ve
Bireysel Isıtma sistem Bakımları”
konu başlıklı bilgilendirme semineri
düzenlendi.
Üyemiz Hamza BORA tarafından
verilen seminerde;
Merkezi sistem, kazan, brülör ve
kaskad sistem bakımlarında dikkat
edilmesi gereken hususlar
Kombi bakımda dikkat edilmesi gereken hususlar
Konu başlıklarında bilgilendirmeler
yapıldı. Etkinliğimiz seminere sağladığı katkı ve paylaşımlarından dolayı
üyemiz Hamza BORAY’A teşekkür
belgesi takdim edilerek etkinliğimiz
verimli bir şekilde son buldu.
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HABER
EĞİTİM

SIRA EĞİTİM ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
MEKANİK TESİSAT
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (A SINIFI İSG UZMANI)
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN)
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU
TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU
MEKANİK TESİSAT
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI ORYANTASYON EĞİTİMİ
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
ADLİ TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU
ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU EĞİTİMİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KATILIM SAYISI EĞİTİM İLİ
9.4.2019
11.4.2019
15.4.2019
24.4.2019
7.5.2019
9.5.2019
18.5.2019
29.5.2019
13.6.2019
17.6.2019
19.6.2019
4.7.2019
8.7.2019
8.7.2019
10.7.2019
10.7.2019
18.7.2019
22.7.2019
23.7.2019
29.7.2019
29.7.2019
7.8.2019
19.8.2019
26.8.2019
28.8.2019
29.8.2019
2.9.2019
11.9.2019
11.9.2019
12.9.2019
14.9.2019
17.9.2019
21.9.2019
28.9.2019
21.10.2019
22.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
24.10.2019
26.10.2019
7.11.2019
12.11.2019
15.11.2019
25.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
2.12.2019

TOPLAM KATILIM

10.4.2019
12.4.2019
16.4.2019
30.4.2019
8.5.2019
10.5.2019
20.5.2019
30.5.2019
14.6.2019
18.6.2019
20.6.2019
5.7.2019
10.7.2019
9.7.2019
11.7.2019
14.7.2019
19.7.2019
23.7.2019
26.7.2019
30.7.2019
30.7.2019
9.8.2019
20.8.2019
27.8.2019
29.8.2019
1.9.2019
5.9.2019
12.9.2019
12.9.2019
13.9.2019
15.9.2019
18.9.2019
24.9.2019
1.10.2019
27.10.2019
23.10.2019
26.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
8.11.2019
13.11.2019
17.11.2019
28.11.2019
1.12.2019
2.12.2019
5.12.2019

19
7
31
6
11
25
6
15
19
13
3
16
16
3
1
5
25
1
12
1
4
8
11
1
2
20
8
1
23
10
11
14
15
21
11
29
15
1
4
4
19
12
15
8
18
9
11

DİYARBAKIR ŞUBE
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
DİYARBAKIR ŞUBE
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
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SIDIK AKMAN

OSMANLININ BEYLERİ
GÜNÜMÜZÜN KAYYUMLARIDIR!
Kayyım uygulamaları hem 1726 sonrası bölgeye beyler gönderilerek
mirliklerin yetkilerini kısıtlama hem de daha sonrasında tanzimat fermanıyla
beraber mirlik yönetiminin ortadan kaldırılmasıyla bir devlet politikasının
devamıdır.
31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde
seçilen şubemizin eski Teknik Görevlisi
ve Cizre Belediyesi eşbaşkanı Mehmet
ZIRIĞ İle son sürece ilişkin şube müdürümüz Sıdık Akman bir röportaj gerçekleşirdi.
31 Mart 2019 yerel seçimlerde Cizre Belediye eş başkanı seçilmeniz dolayısıyla
öncelikle sizi tebrik ederiz.
EŞ BAŞKAN SEÇİLDİKTEN SONRA DUYGULARINIZI BİZ ÜYELERLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Öncelikle Cizre gibi kadim bir tarihe sahip,
bir çok medeniyete beşiklik etmiş insanlık açısından Ehmedê Xanê gibi filozoflar
Melayê Cizîrî gibi alimler robot ve sibetnitik tekniğin kurucusu Îsmail Ebul-iz El
Cezîrî gibi onlarca değer yetiştirmiş bir o
kadarda her sokağı, her hanesi romanlara sığmayacak zenginlikte olan ve acılara
göğüs germiş bir şehir Cizre, özellikle son
birkaç yıldır yaşanan haksız ve hukuksuz
uygulamalardan sonra iradesine el konulmuş, gasp edilmiş bir haldeyken halkın yüzde 77’si yani tamamına yakınını
teveccühünü, desteğini alarak eş başkan
seçilmek bizler için tarif edilemez bir duygudur. Böylesine rekor bir oy oranı ile bizi
bu göreve uygun gören halkımıza karşı
sorumluluğumuz daha da artırmıştır. Büyük bir heyecan ve şevkle halkımızın demokrasi mücadelesine, şehrin toplumsal
ve teknik sorunlarına yönelik koşullar ne
olursa olsun üstesinden gelmenin moral

Yerine kayyum atanan
Cizre Belediyesi Eşbaşkanı
Mehmet ZIRIĞ
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ve motivasyonu oluşturmuştur. Bu süreç
buyunca başta büyük bedeller ödemiş
ve en ağır travmalardan geçerek tarifsiz
acılar yaşamış Cizre halkına ve bizi her
koşul altında destekleyip emekleriyle
yanımızda olan mücadele arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca
TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın
bir üyesi ve yıllarca bu çatı altında hem
Diyarbakır hem de Ankara şubelerinde
görev yapmış ve yapının kültür ve geleneğini özümsemiş biri olarak Cizre de
belediye eş başkanlık görevine seçilmek
benim için ayrıca mutluluk kaynağı.
EŞ BAŞKANLIĞINIZ DÖNEMİNDE YAPMIŞ
OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALAR VE İLERİYE
DÖNÜK PLAN VE PROJELERİNİZ HAKINDA
KISACA BİLGİLENDİREBİLİR MİSİNİZ?
Biz göreve başlamadan önce belediye
kayyım tarafından gasp edilmişti. Belediyeyi her yönüyle işlevsizleştiren ortadan kaldıran ve anlamsız hale getiren bir
uygulama ile hareket edilmişti. Aylık geliri
yaklaşık 6-7 milyon TL olan belediyeyi
nerdeyse personel maaşı dahi ödeyemez
bir şekilde 220 milyon TL borç batağına
sokmuştu. Bu borçların tümü dostlar
çarşıda görsün diye yandaş müteahhitler
ihale alsın diye idi. Hiçbir şekilde topluma
hizmet içermeyen, yandaş müteahhitlere
verilen ihalelere ve çeşitli kamu kurumlarının yapması gereken işlere harcanmıştı.
Askeriye için yapılan helikopter pistlerinden tutunda emniyet müdürlüğü için
köylere takılan kameralara, kaymakamlık

makam odasının düzenlemesine kadar
bir sürü belediyenin işi olmayan işlerde harcanan paradan söz ediyoruz. Öte
taraftan, daha önce toplumsal hizmet
amaçlı açılan tüm birimler kapatılmıştı.
Aralarında Kadın Danışma Merkezi, taziye evleri, mezbahane ve yolların dahi olduğu tüm birimler kapatılarak toplamda
katrilyonlar değerindeki taşınmazları ile
beraber 13 taşınmaz ücretsiz bir şekilde
çeşitli kamu kurumlarına devredilmişti.
Yine tüm parklar, meydan vb kamu için
kullanılan yerler de buna dahil. İçi boşaltılan yerler sadece bunlar olmamakla birlikte ne kadar yandaş AKP yöneticisi, eşi,
dostu ve akrabası varsa belediye personeli olarak işe alınmış ve alın teri ile çalışan emekçiler işten çıkarılmıştı. Adeta bir
enkaz bırakılmıştı geride ve talan kültürü
ile hareket edilmişti. Cizre’de yaşanan
çatışmalı ortamdan sonra şehrin neredeyse tamamına yakını yıkılmış, sokaklar caddeler kullanılamaz halde. Alt yapı
ve üst yapı neredeyse yok derecesinde.
Toplumun manevi ve kültürel değerleri adeta bir enkaz halinde. Savaşın tüm
boyutunu en çıplak haliyle halen taşıyan
psikolojik, ruh ve beden sağlığı bozulmuş
durumda. Tüm bu koşullar içerisinde
hem söz konusu enkazı kaldırıp yeniden
bir şehir inşa etmek, hem de STK, meslek
örgütleri, sivil toplum inisiyatifleri ve halk
görüşmeleri sonucunda gerekli geniş katılımlı toplantılar yaparak ileriye yönelik
projeler hazırladık.
Özelikle bölgede bulunan Makine, İnşaat ve Mimarlar Odası basta olmak üzere diğer oda ve birliklerin hazırladıkları
projeler ve yıllık stratejik planlamamızı
hazırladık. Bizim en büyük projemiz demokratik katılımcı halk belediyeciliği modeli ile halkın karar mekanizması haline
getirmesi idi. Ve görevde bulunduğumuz
süreç buyunca aldığımız tüm kararlar bu

eksende alındı.

Öncelikle kanun koruyucu yasaları koruyup ona göre güvenlik önlemlerinden
en üst düzeyde sorumlu bir ilçe emniyet
amirliğinin bu tarz bir yaklaşım göstermesi özelikle kanuna aykırı davranacağını itiraf etmesi ve hukuk devleti
olduğunu iddia eden bir ülkenin içinde
bulunduğu durumun ne kadar içler acısı olduğunu gösterdi bize. Biz ilk günden beri bu tarz hukuksuzluklarla karşı
karşıya kalacağımızı biliyorduk. İktidarın
başını çeken AKP genel başkanı, her gün
meydanlarda partimizi ve aday arkadaşlarımızı açık bir şekilde hedef göstererek; ‘Seçilirlerse yerlerine kayyum
atarız’ diyerek zaten yaklaşımını ortaya
koymuştu. Bu söylemlerini kendi medyasında yayarak bizlere mesaj verilmişti. A haber, Yeni Akit, AA ve daha birçok
yandaş medya ve basın organlarını kullanarak ben dahil birçok belediye eş başkan adayimizin isimleri şemalar, listeler
halinde kamuoyuna servis edilmişti.
Zaten bir suç makinesi aygıtına dönüşen
iktidar kendi yasalarını bile çiğneyerek
hukuksuz, yargısız infazlar niteliğindeki yaklaşımlarının sadece bir itirafıydı.
Tüm dünyanın ve basının gözleri önünde
bir ilçenin emniyet müdürü ‘ben kanuna aykırı hareket ediyorum’ diyebiliyor.
Herhangi bir hukuk devletinde bunlar olsaydı bir saniye bile beklemeden görevden uzaklaştırılıp gereken inceleme ve
soruşturma başlatılırdı. Ama maalesef
o günkü tablo tamda ülkenin tablosuydu. Nasıl yöneltildiğinin tablosuydu. Bu
nedenle hiç şaşırmadık. Trajik bir durum
ama maalesef ülkenin durumu bu.
HAKSIZ VE HUKUSUZ BİR ŞEKİLE GÖREVDEN ALINDIĞINIZI BİLİYORUZ. KAYYIM
ATANMA SÜRECİNDE HİSSETİKLERİNİZİ
BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?
Maalesef özrü kabahatinden beter bir
anlayışla hakaret gibi suçlamalarla görevden uzaklaştırıldık. Herhangi bir hukuk devletinde yaşasaydık muhtemelen
böyle gerekçe üreteneler suç işliyor diye
görevden alınıp ve haklarında yasal iş-

Evet Erdoğan rejiminin son 5 yıldır Kürt
illeri için politika haline getirdiği kayyım
uygulaması ile benle beraber toplam 28
belediye eş başkanımız keyfi bir şekilde görevlerinden uzaklaştırıldılar. Tabii
burada rastgele bir keyfiyetten bahsetmiyoruz. Söz konusu olan herhangi
bir yasal kanuni, hukuki bir dayanağın
olmayışıdır. Ebetteki bilinçli önceden
planlı, programlı bir politikanın sonucudur bunlar. Kayyım uygulaması tarihte
değişik biçimlerde Kürtler üzerinde daha
önce de denenmiştir. Bu kayyım uygulamaları hem 1726 sonrası bölgeye beyler
gönderilerek mirliklerin yetkilerini kısıtlama hem de daha sonrasında Tanzimat
fermanıyla beraber mirlik yönetiminin
ortadan kaldırılmasıyla bir devlet politikasının devamıdır. Bunu böyle okumak
gerek. Bakınız bu uygulama sadece
Kürtlerin kazandığı belediyelere uygulanıyor. Bununla hem Kürtlere ve iç muhalefete hem de dünya siyasetine mesaj
veriliyor. Kürtlere verilen mesaj şu: ya
bana benzeşir itaat edersin ya da irade
olma şansı tanımam sana. Herhangi bir
şekilde her yönüyle kendi iraden ortaya
koymaya çalışacağın kazanımlar kırmızı
çizgimdir deniyor. Bunu Rojava gerçekliğinde ve Başur’daki referanduma karşı
tutumunda daha açık bir şekilde görebiliyoruz. Yine iç muhalefete yönelik de
‘ben istediğimi yaparım kanun yasa tanımam istediğim zaman İstanbul seçimlerini de iptal ederim kayyumda atarım’
diyerek iç muhalefeti bastırmaya, sesi
kısmaya çalışılıyor. Demokrasiye, seçime
olan toplumsal inancı ortadan kaldırarak
seçimleri anlamsız kılmaya çalışılıyor

bu şekilde. Biz tamda bu kayyım uygulamasına karşı bir seçim süreci yaşadık.
Bölgede AKP’lileşmiş kaymakamı, valisi, emniyeti ve tüm devlet organları ile
HDP’nin yarıştığı bir seçim sonucunda
yüzde 77 gibi neredeyse halkın tamamının desteğini alarak göreve geldik.
Bizi resmi görevden uzaklaştırmış olabilirler fakat bizim esas görevimiz halkımızın sorunlarıyla uğraşmak, demokrasi
mücadelelerine her şekil ve sıfatta devam ederek halkımızla beraberiz. Cizre
halkı yaptığımız tüm ev ziyaretlerinde,
taziyede vb görüşmelerde bize şunu
söylüyorlar; ‘bu kayyım uygulaması irademize darbedir ve hiçbir şekilde tanımıyoruz’. Biz zaten tanımadığımızı, kabul
etmediğimizi 31 Mart’ta sandıkta yüzde
77 oy vererek bunun beyanını verdik.
Bin defa da gelse üstüne daha da ekleriz. Cizre halkı direngen boyun eğmeyen
bir halktır. Biz asla boyun eğmeyiz diyor.
Tabii bizde HDP’li seçilmişler olarak her
koşulda halkımızın demokrasi mücadelesinin birer neferleri olarak asla boyun
eğmeyeceğiz.
HALKIN İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BELEDİYE
BAŞKANI OLARAK MESLEKTAŞLARINIZA
VERMEK İSTEDİĞİNİZ BİR MESAJ VAR
MIDIR?
Mühendisliğin kendisi zaten toplumsal
sorunlar karşısında analitik yöntemler
ile pratik çözümler bulma becerisidir.
Toplumun yaşam kalitesini artırmak ve
hayatı kolaylaştırmak için yol ve yöntem bulmak ve çözüm öretmek yaşamın
kendisidir. Bu anlamıyla mühendislik bilimi tarihi ile toplumsal gelişmişlik tarihi
aynı eksendedir. İnanın diğer canlı türlerinden ayrılıp evrimleşmesi ve toplumsallaşması süreci esasında mühendislik
refleksi ile olduğu gerçeği su götürmezdir. İlk insanın dik durmak için kullandığı
çubuktan tutunda yiyecek temini için
icat ettiği keskin aletler, barınmak için
yapılan kulübeler ve günümüze kadar
hayatın her noktasında mühendislik
ürünü analitik düşünme sonucudur. Bu
nedenle mühendisler toplumun varlık
nedenidir diyebiliriz. Genelde yanlış bir
algı ile belediyecilik bir siyaset alanı olarak görülür. Oysaki ben duruma daha
çok sosyolojik inşa ve toplumsal hizmet
alanı olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle daha çok siyasetçilerin değil mühendislerin büyük
katkılar vereceği bir alandır.
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CİZRE BELEDİYESİNE X RAY (DUYARLI
GEÇİŞ) CİHAZININ ZORLA KOYMAYA ÇALIŞTIKLARI GÜN ŞÖYLE BİR İFADENİZ
OLMUŞTU ‘’MEMUR BEY KANUNA AYKIRI
MI HAREKET EDECEKSİNİZ?‘’ VERİLEN
CEVAP ‘’EVET KANUNA AYKIRI HAREKET
EDECEM’’. O ESNADA Kİ DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

lem başlatılırdı. Esasında gösterilen gerekçelerin kendisi suç mahiyeti taşıyor.
Düşünün görevi başında olan bir milletvekili ile ilgili söylediğim sözler suç ve
suçluyu övme olarak nitelendirilip uzaklaştırma gerekçesi yapıldı (Leyla güven
onurumuzdur). Recep Tayyip Erdoğan’ı
överek bin takla atanlara ne demeli?
Kendi partisinin milletvekiline övücü söz
söylemek kadar doğal ne olabilir ki. Suçlamalardan biri bu. Diğer suçlamalardan
biri ise, suç unsuruna rastlanılamadığı
için takipsizlik ile sonuçlandı. Diğer bir
suçlama da 2010 yılında termik santrallere karşı bir ortamda kullandığım sözler
gerekçesi ile örgüt üyeliğinden 2011’den
beri yargılamanın devam ettiği dava gerekçe gösterildi. Nereden baksan gözün
üstünde kaşın var misali gerekçeler.
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YSK’YI SEÇMEN İRADESİNE SAYGI
GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Bileşenleri 12 Nisan 2019 tarihinde 31 Mart Yerel Seçim
sonuçları konusundaki YSK kararlarına ilişkin basın açıklamasında bulundular.

TMMOB Diyarbakır İKK sekreteri
Doğan Hatun’un okuduğu açıklama şöyle;
YSK’YI ASLİ GÖREVİNE
ÇAĞIRIYORUZ
31 Mart yerel seçimleri tamamlanmış ancak, tartışmaları henüz
bitmemiştir. Seçim hukukunun iktidarın kazandığı yerlerde farklı, kaybettiği yerlerde farklı işletildiği süreçten geçmekteyiz.
Bu sürece ilişkin en çarpıcı örneklerden biri, yüksek seçim kurulunun almış olduğu KHK ile ihraç edilen belediye eşbaşkanları ve meclis üyesi
seçilenlere mazbatalarının verilmemesi kararıdır. YSK tarafından seçime girme yeterliliği verilmiş olan
adayların seçimleri kazandıktan
sonra aynı YSK tarafından görevlerine başlatılmamaları açıkça bir hak
gaspıdır.
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Şu ana kadar YSK, Diyarbakır Bağlar, Van’ın Tuşba-Edremit-Çaldıran,
Erzurumun Tekman ilçeleri, Kars
Digora bağlı Dağpınar beldesi ve
Muş’un Rüstemgedik beldesinde
seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan
ikinci adayın seçimin galibi olarak
ilan edilmesine karar vermesi kendi
yürütmesini hiçe saymaktır.
Her dönem sandığa ve milli iradeye
işaret edenlerin seçmen iradesine
ve sandıktan çıkan sonuca gösterdikleri ‘’sözde saygı”, demokrasinin
işleyişi açısından bizleri kaygılandırmaktadır. Halkın iradesini yok
sayan, seçim kurullarını siyasi baskı
altında tutan,hukuku işine geldiği
gibi işleten anlayış,maalesef ülkeyi
kaosa sürüklemektedir.
Sürecin bu şekilde işlemesi seçmen
iradesini yok saymaktır. Sürecin bu

şekilde işlemesi, YSK’nın itibarsızlaşmasına sebep olacağı aşikardır.
YSK’yı asli görevini hukuk çerçevesinde vermesi gerektiği belirtiyoruz.
Bu ve buna benzer kararlar, hukuka,
adalete ve demokrasiye zarar vermektedir. YSK’yı seçmen iradesine
saygı göstermeye çağırıyoruz.
Halkın mağdur edilmesi gibi sonuçların yanı sıra, hukuka ve demokrasiye de zarar vermektedir. Yüksek
seçim kurulunu tekrardan hukukun
ve demokrasinin gereklerini yerine
getirmeye, seçmenin iradesine saygı göstermeye davet ediyor ve toplumsal gerginliğin son bulması için
derhal halkın oylarıyla seçilen seçilmişlerin mazbatalarının verilmesi
çağrısını yapıyoruz.
TMMOB DİYARBAKIR İL
KOORDİNASYON KURULU
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HALKA VE HALKIN İRADESİ MİLLETVEKİLLERİNE
YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ
17 Nisan 2019 tarihinde Koşuyolu parkında HDP’nin Ceza evlerinde
yaşanan tecritler, açlık grevleri ve
Yüksek Seçim Kurulu’nun KHK’li eşbaşkanlara mazbata verilmemesi
yönündeki kararına karşı yapmak istediği basın açıklamasına tahammül

gösterilmeyerek saldırıda bulunuldu.
Basın açıklaması için toplanan milletvekilleri ve halka polis müdahale
ederek, HDP Milletvekili Remziye
Tosun’u yaraladı, DTK Eşbaşkanı Berdan Öztürk ile HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Semra

Güzel darp etti.
Halka ve halkın iradesi milletvekillerine yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz.

MMO
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu
Nisan / Kasım 2019
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SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR
BASINA VE KAMUOYUNA
TTB MK ÜYELERİ ONURUMUZDUR

Türk Tabipleri Birliği (TTB)’nin 2016
-2018 dönemi Merkez Konseyi
üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı
Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32.
Ağır Ceza Mahkemesi 1 Eylül 2016
tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün”
başlıklı açıklamayı da karara dâhil
ederek, her iki açıklama dolayısıyla
dönemin 11 Merkez Konseyi üyesine “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etme” suçundan 2’şer kez 10’ar ay
hapis cezası verilmesine, Dr. Hande
Arpat’ın, 2016 yılındaki bazı sosyal
medya paylaşımlarında “terör örgütü propagandası” yaptığı gerekçesiyle ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis
cezası ile cezalandırılmasına, Dr.
Şeyhmus Gökalp’in ise “terör örgütü
propagandası” suçundan beraatine
karar verdi.

Sağlık alanında çalışan her hekim
ve sağlık personelinin birincil görevi halkın sağlıklı yaşamasını sağlamaktır. Çünkü hekimlik etiği yaşamı savunmayı, sağlık sorunlarının
nedenlerinin ortadan kaldırılması
için mücadeleyi zorunlu kılar. Halk
Sağlığının bozulmasının en önemli
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etkenlerinden biri, belki de birincisi
savaş ve çatışma koşullarıdır.

Türk Tabipleri Birliği tüm siyasal tutumlardan bağımsız olarak ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden
bütün durumların ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.
Bu doğrultuda toplumu bilgilendirme sorumluluğunu da yerine
getirmektedir. “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması da bu sorumluluğunun doğal bir gereğidir.
6023 sayılı TTB yasası gereği, Türk
Tabipleri Birliği yaşamı ve halkın
sağlığını tehdit eden tüm sorunları
sorumluluk alanında görür. TTB tarihi bunun örnekleriyle doludur. Türkiye’de yaşanan bütün depremlerde,
maden facialarında, iş cinayetlerinde, salgınlarda TTB bu sorumluluğu
defalarca göstermiş ve halkın sağlığının yanında yer almıştır.
Bir mahkemenin bu gerçeği ifade
eden hekim örgütü yöneticilerini cezalandırması ile savaş bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkmayacaktır.
Bu ceza ile hekimlere “mesleğinizin gereklerini tıbbi etik kurallarına
uygun olarak yapmaktan vazgeçin

siyasi iktidarın isteklerine uygun tavır alın” denmektedir. Hekimlik etik
değerleri bu türden isteklere biat
etmeyi değil, gerçeği anlatmakta direnmeyi gerektirir.
Hekimlik meslek etiği gereği takınılan tutumun ve yapılan açıklamaların suç olarak nitelendirilmesi ve
ceza uygulanması ülkemizin uluslararası camiada itibar kaybetmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır.
Savaşa karşı barışı savunan hekimlere “halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmek” iddiasıyla verilen ceza hukuka açıkça aykırıdır. Bu karar üst
mahkeme tarafından kaldırılmalıdır.
TTB ve Tabip Odaları bugüne kadar
idama da savaşa da karşı çıkmışlardır ve karşı çıkacaktır. İnsan olmak
da bunu gerektirir.
Savaşa karşı ifade edilen düşünce
cezalandırılamaz.
TTB MK üyeleri yalnız değildir.
Şanlıurfa Tabip Odası
Urfa Barosu
KESK Urfa Şubeleri
Urfa İnsan Hakları Derneği
TMMOB
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İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI DİYARBAKIR SURLARINA
HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM, KORUYALIM VE
İNSANLIĞA ARMAĞAN EDELİM
Şubemizin de bileşeni olduğu Amed Emek Demokrasi Platformu Bileşenleri kamuoyuna Diyarbakır
Surlarına sahip çıkma çağrısında bulundu.
Platform bileşeni temsilcilerinin
13 Mayıs 2019 tarihinde Mimarlar
Odası Diyarbakır şubesinde yaptıkları basın açıklaması şöyle;
Basına ve Kamuoyuna
Diyarbakır Surları ve Hevsel bahçeleri 2015 yılında Unesco tarafından
Dünya Kültür mirası olarak tescillenen insanlığın ortak mirasıdır.
Betonlaşan kentler ve her geçen
gün büyük tahribatlara maruz kalan doğa yıkımlarına karşın bugüne
kadar korunabilen istisna kültürel ve
tabii değerlerimizdir.
Mevcut devlet politikasındaki her
şeyi meta olarak görme yaklaşımını,
ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi
bir doz fazladan bir etkiyle coğrafyamızın doğası ve kültürel değerlerine yaklaşımda da görmekteyiz.
Siyasi iktidarlar bu tür doğa ve kültürel yıkım politikalarıyla kendilerini
ayakta tutarlar. Rant odaklı bu uygulamalarla ömürlerini uzatırlar.

Siyasi iktidar Hasankeyf, Sur, Dakyanus gibi bir çok tarihi tescilli sit
alanında Kültürel yıkım ile Hesler ve
Barajlarla da doğa güzelliklerimize
karşı doğa yıkımlarıyla bugüne kadar bir çok uygulamada kendi yıkım
politikasını her defasında bizlere
göstermiştir.
Bu doğa ve kültürel kırım politikası
en son Diyarbakır Sur içinde ve Hevsel bahçelerindeki uygulamalarla
karşımıza çıkmıştır.
Daha önce Hevsel bahçelerine rantiyerler bir çok defa göz dikmişlerdi,
bunun sonucunda çeşitli fiili girişimleri de olmuştu ancak bu girişimlerden sonuç alınamamıştı.
Kronolojik olarak bu süreci hatırlatmakta yarar vardır, şöyle ki;
Ocak 2014’te Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından hevsel bahçelerinin bir bölümünün tarım alanı
niteliğinin değiştirilip “Rekreasyon
alanı, ağaçlandırılacak alan ve doğal

park alanı” yani yapılaşmanın önünü
açma girişimi olarak Tarım dışı kullanıma açılmasına ilişkin bir karar
alındı.
Mart 2014’te Hevsel bahçelerinin
Dicle üniversitesi bölgesinde ağaç
kıyımları başlamıştı ancak doğa savunucuları ve kent dinamiklerinin bir
bütünen karşı duruşuyla doğal kırım
durdurulmuştu. Bu süreçte gelişen
tepkilerle eş zamanlı olarak Mimarlar odası Diyarbakır şubemizin
açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davası 30/09/2015
tarihinde karara bağlanmıştı. Karara
göre bu değişiklik sonucu bölgede çok ciddi bir yapılaşma riskinin
oluşacağı, bu durumun da bölgenin
bahsi geçen doğal özgünlüğünü bozacağından kaynaklı bakanlığın bu
kararı iptal edilmişti.
Bu gelişen süreçlerden ders alınmamış olacak ki yine; 2017 yılında tüm
itirazlarımıza rağmen Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Kayyımlı Belediyeler
Nisan / Kasım 2019
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eliyle Dicle vadi projesi kapsamında
‘Dicle vadisi kırklar dağı Rekreasyon alanı projesiyle’ yani Diyarbakır
kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel
peyzaj alanının tampon bölgesinde
yeni bir doğa kıyımı gerçekleştirildi.
Sosyal tesisler, cami ve çeşitli yapısal imalatlarla kırklar dağı ve hevsel
bahçelerinin doğasına müdahale
edildi.
Bu projenin iptali için Şehir Plancıları Odası Diyarbakır şubemiz tarafından 2017 tarihinde dava açılmış
olup bu dava Ocak 2019 tarihinde
karara bağlanmıştır. Karara göre;
Diyarbakır kalesi ve hevsel bahçeleri
kültürel peyzaj alan yönetimi planı
ile çeliştiği yani projenin bu alanda
doğayı tahrip ettiği gerekçesiyle iptal edilmiştir. Proje uygulaması bittiği için bu kararın pratikte bir karşılığı şimdilik bulunmamaktadır.
Çevre şehircilik bakanlığına sormak
istiyoruz; Temyiz sonrası da karar değişmezse kırklar dağındaki o
doğa felaketini nasıl onarmayı düşünüyorlar acaba?
Tüm kenti ilgilendiren bu tür proje
ve uygulamaların başlangıç aşamasında ilgili meslek odaları ve kent dinamikleriyle paylaşılması ısrarımız
bundandır.
Ülkede hukukun geç kararlaşması
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sonucu işlenen birçok suç, cezasız
kalabilmektedir.
Ancak bu karar bundan sonraki Dicle vadisi ve hevsel bahçelerindeki
yanlış uygulamalara karşı olumlu bir
karar olarak elimizde bulunacaktır.
Nasıl ki Dicle vadisi Kırklar dağı projesi doğal tahribat yaratacağı için
hukuken iptal edildiyse aynı şekilde
şu an Fiskaya bölgesinden Mardin
kapıya kadar Sur’ların yamacında
uygulanan ‘millet bahçesi’ projesi de
yanlış bir uygulamadır ve iptal edilmelidir.
Bu projenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için de hukuki süreci
başlatacağımızı da belirtmek istiyoruz.
Bizler topluma ve kente, dolayısıyla
insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden kent dinamikleri olarak Dünya
kültür Mirasi Sur’ların hemen dibinde ağır iş makineleri ile kazı yapılarak oluşan titreşimlerle Surlara zarar veren, hevsel bahçelerine beton
dökmek suretiyle bölgenin doğasını
bozan, Surlarla bütünlüğü olmayan
malzemelerle çeşitli yapıları inşa
ederek Surların silüetini bozan ve
doğayı tahrip eden bu gibi yanlış uygulamaların durdurulmasını istiyoruz.
Bu projelere uygunluk veren Çevre
Şehircilik Bakanlığını ve Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu da

yasa ve yönetmenliklerde belirlenen çalışma esaslarına uymalarını,
bilimsel, teknik, ahlaki ve vicdani bir
misyonla hareket edip bu tür yanlış
uygulamalara karşı bir duruş sergilemelerini beklemekteyiz.
Bu kurumların görevi kültürel ve
doğal değerlerimize yanlış uygulamalarla zarar vermek değildir. Bu
kurumların görevi, Ben u Sen burcu
gibi yıkım tehlikesi yaşayan bakımsızlık ve ilgisizlikten tüm insanlığa
seslenen SUR’lara gereken ilgiyi
gösterip bizden sonraki nesillere ulaştırılması için çaba içerisinde
olup korumaktır.
Bizler başta ilgili kurumlar olan
Unescoyu, Çevre Şehircilik Bakanlığını, Büyük Şehir Belediyesini, Sur
Belediyesini ve Dünya mirası olması
itibariyle bir bütünen tüm topluma
sesleniyoruz;
Tarihsel değerlere, Doğal ve Kültürel
mirasına sahip çıkan bir toplum ancak tarihe ve insanlığa hizmet etmiş
olur, bundan dolayı gelin insanlığın
SUR’larına hep birlikte sahip çıkalım, koruyalım ve insanlığa armağan
edelim.
AMED EMEK VE DEMOKRASİ
PLATFORMU
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305 STK:

İNSANLIK KRİZİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ
“Bölge Emek ve Demokrasi Platformu” Diyarbakır’da yayınladığı
ortak deklarasyon ile barış ve demokratikleşme çağrısı yaptı. Deklarasyonda “Demokratik taleplerin
tüm halkların talebi haline geldiğini
son seçimler bir daha göstermiştir.
Bu seçimlerde açığa çıkan toplumsal taleplerin demokratikleşme ile
karşılanabileceğinin somut ifadesidir” denildi.

duğu “Bölge Emek ve Demokrasi
Platformu” Diyarbakır’da yayınladığı ortak deklarasyonda barış ve
demokratikleşme çağrısı yaptı. Sümerpark’da yapılan ve 305 sivil toplum örgütünün imzası bulunan deklarasyon Türkçe ve Kürtçe açıklandı.
Türkçe açıklamayı, Bölge Emek ve
Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Doğan Hatun yaptı.

üzere temel sorunlarını çözmekten
uzaklaştığı ve giderek otoriterleştiği bir süreci yaşamaktadır. Aslında
karşı karşıya olunan büyük bir insanlık krizidir. Bu krizin hem Türkiye
özelinde hem de dünya genelinde
tezahürü ise şiddetin her türünü
sistematikleşmesi, yaygınlaşması
ve hayatın tek gerçeği olarak toplumlara dayatılmasıdır.”

Türkiye’nin 19 ilinde bulunan 305
Sivil Toplum Örgütü (STK), yaşanan son siyasal gelişmelere dikkat
çekmek amacıyla ortak bir deklarasyon yayınladı. Diyarbakır, Ağrı,
Adıyaman, Bitlis, Batman, Bingöl,
Elazığ, Erzurum, Gaziantep Hakkari, Mardin, Muş, Kahramanmaraş,
Van, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt ve Tunceli illerinde faaliyet yürüten ve 305
STK’nın altında imzasının bulunduğu ortak deklarasyonda KESK, DİSK,
TMMOB bileşenleri ve Türk Tabipler
Birliği (TTB) şubeleri de yer alıyor.

TEMEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDEN UZAKLAŞILDI

ONURLU BİR YAŞAM İÇİN DEMOKRASİ

Hatun siyasal gelişmelere dikkat
çekerek şunları söyledi: “Türkiye ve
dünyada temel hak ve özgürlüklere
dayalı, insan haklarına saygılı ortak
bir yaşam ideali ekonomik, kültürel, dinsel, etnik vb. her türden ‘savaş’ gerekçesi ile maalesef yaşama
geçmemektedir. Türkiye dünyadaki
olumsuz gidişattan çok daha fazla
insan hakları ve demokrasinin sorununun giderek büyüdüğü, başta
inkar, imha ve asimilasyon politikalarından kaynaklı Kürt sorunu olmak

Hatun şöyle devam etti: “Demokrasi, eşitlik ve özgürlükten yana olan
tüm kesimlerin; aydınların, yazarların, sivil toplum kuruluşlarının,
kadınların, gençlerin ve rusipî’lerin
birlikte irade göstereceği, güçlü ve
kararlı bir mücadeleyi yükselterek
aşacağı inancındayız. Sivil toplum
örgütleri olarak yıllardır yürütmüş
olduğumuz barış ve demokrasi
mücadelesinde ciddi bedeller ödedik. Ancak verdiğimiz bedeller barış mücadelesinde bizleri ısrarcı bir

STK’ların bir araya gelerek oluştur-
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noktaya getirmiştir. Bu bağlamda
barış gibi kutsal bir talebin mücadelemizin gerekçesi olduğunu ifade
etmek istiyoruz. Bu minvalde Türkiye’nin mevcut kaos durumunun
tekçi politikalar ile aşılamayacağı
görülmektedir. İnkâr, imha ve savaşla hiçbir sorunun çözülemeyeceği, aksine daha da derinleşeceği
bilinmektedir. DTK Eş Başkanı Sayın
Leyla Güven öncülüğünde başlayan
cezaevlerinde ve dünyanın dört bir
yanına yayılan açlık grevi eylemleri
ve bu eylemlerin sonlandırılması için
öncülük eden başta beyaz tülbentli
analarımız ve emek demokrasi mücadelesi veren demokrasi güçlerinin
yürütmüş olduğu mücadele sonucunda, Türkiye barışına bir adım
daha yaklaştığımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

ÖCALAN’IN MESAJI
“Sayın Abdullah Öcalan, gerek 2013
Newroz Bildirgesi’nde gerekse 6
Mayıs 2019 tarihli deklarasyonunda krizden çıkışın; şiddet araçları ile
değil, yumuşak güçle yani akıl, politik ve kültürel güçle gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Demokratik
barışçıl çözüm için tarihi bir fırsat ile
karşı karşıyayız. Ancak, son dönemlerde yurt içinde ve sınır ötesinde
devam eden askeri ve siyasi operasyonlar barış umutlarımıza gölge
düşürmektedir. Bu politikalardan bir
an önce vazgeçilmeli, insan haklarına saygı, bir arada yaşama iradesine saygının gereği olarak herkesin
kolektif haklarının kullanabildiği demokratik yapı inşa edilmelidir. Sonuç alınmadığı bilinen yöntemlerden
vazgeçilerek, Kürt sorunun muhatapları ile demokratik barışçıl yollar-

dan çözümü için ortaya çıkan fırsatlar mutlaka değerlendirilmelidir.”

SORUMLULUK ALMA ÇAĞRISI
Doğan Hatun deklarasyonu ” Bizler
aşağıda imzası bulunan; Demokratik kitle, emek ve meslek örgütleri
olarak; Bölge ve Türkiye’deki tüm
halklar, inanç grupları, kadınlar,
gençler, STK’lar, demokratik kurum
ve kuruluşlar olarak, tüm toplumsal
kesimleri demokrasi değerleri etrafında buluşmaya ve mevcut iktidarı
otoriter baskıcı politikalarına karşı
demokratikleşme taleplerini yükseltmeye, birlikte mücadele etmeye
davet ediyoruz. Kürt sorunun, barışçıl demokratik yollardan çözülmesi,
onurlu ve kalıcı barışın sağlanması
için tüm toplumsal kesimleri sorumluluk alamaya çağırıyoruz.” sözleri ile bitirdi.

İmar Planında yeşil alan
olan Kent Ormanının
2946 dönümlük
bölümünün ‘Rezerv
Yapı Alanı’ olarak
ilan edilmesine karşı
TMMOB AMED İKK basın
açıklamasında bulundu.

TMMOB AMED İKK KENT ORMANININ YEŞİL ALAN OLARAK
KORUMA ALTINA ALINMASI ÇAĞRISI BULUNDU
TMMOB AMED İKK Sekreteri Doğan
Hatun’un okuduğu açıklama şöyle;
BASINA VE KAMUOYUNA
Kentler, doğal ve kültürel birçok unsurun birlikte ve karşılıklı etkileşim
içinde olduğu yaşam alanlarıdır. Bu
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doğal ve kültürel kaynakların koruma ve kullanım kültürünün oluşması,
kentlerde çevre sorunlarının giderilmesini ve önlenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla kentleri şekillendiren
imar planı tasarımlarında insan ve
çevre ilişkisinin önemi dikkatlice göz

önünde bulundurulmalıdır.
Bu kapsamda değerlendirildiğinde
imar planlarında bir yeşil alan olan
Kent Ormanı kavramı da ortaya çıkmış ve zamanla kentlerde oluşturulmaktadır. Kent ormanları sürdürülebilir kent yaşamını güvence altına

Bu değişim kent iklimini de değiştirecektir. iklim değişikliği ve hava
kalitesi göz önüne alındığında kentin temiz havaya ve kaliteli yaşama
ihtiyaç duyduğu tartışma götürmez
bir gerçekliktir.

Ekolojik İşlevleri; Kent iklimini iyileştirme ve hava kalitesini yükseltmek,
Su kaynaklarının kullanım döngüsü
ve korunmasını düzenlemek, Toprak
kaynaklarını korumak,Çöplük ve atık
depolama alanlarını ıslah etmek,
Biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.

Ancak bilindiği üzere Çevre ve şehircilik bakanlığı kent ormanı alanının yaklaşık 3000 dönümünü yapı
rezerv alanı alarak değiştirmiştir.
Böylesi bir değişim kararında yerel yönetimler, meslek örgütleri ve
kentlinin de söz hakkı vardır. Ancak
son yıllarda uygulanan yereli dikkate almama pratiği bu kararda da
kendini göstermiştir. Yani direkt Ankara merkezli bir karar alınmış ve
uygulanmaya çalışılmaktadır.

Kentin hızla sanayileşmesi ve nüfus
artışı değerlendirildiğinde ortalama
günlük hava temizleme kapasitesi
için insan başına 20-25 ağaç ihtiyacı olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaç
tam karşılanmadan var olan böylesi
bir yeşil alanın yapılaşmaya açılması
akıl alır bir şey değildir.

Sosyal İşlevleri; Kent halkının sağlığına katkı sağlamak, Görsel güzellikler sunmak, Doğa ve çevre eğitimi için ortam oluşturmak,Rekreatif
hizmetler vermek.

Kent ormanının 6 ayrı bölgesinde
çeşitli nitelikte büyük ağaçlar ekilip
dikilerek yeşil alan düzenlenmesi yapılmıştır. Bu kararın uygulanması binlerce ağacın kesimine yol açacaktır.

Ekonomik İşlevleri; Hava kirliliği, Isı
adası oluşumu, Sera etkisi gibi çevre
sorunlarının neden olduğu kayıpları
azaltmak, Enerji tasarrufuna yönelik katkılar sağlamak, Bitkisel besin
maddeleri sağlamaktır.

Kentin hakim rüzgarı kuzeybatısından geldiğinden kentin gelişim planlarındaki ana arterler, bulvarlarda
kuzeybatı aksında dizayn edilmiştir.
Böylelikle kuzeybatıdan esen hakim
rüzgarlar tepede olan kent ormanı
içerisinden ana arterler ve bulvarlar
aracılığıyla kentin iç kısımlarına kadar rahatlıkla ulaşabilmektedir. Yani
kent ormanı bu yönüyle kentin adeta akciğer ,ana arterler ve bulvarlar
ise bir nevi damar niteliğindedir.

Diyarbakır Kent ormanı kapsamında
değerlendirildiğinde;
Mahabad bulvarı ve Talaytepe,
Mastfıroş Tepeleri arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Kent Ormanı,
Kentimiz için çok büyük doğal bir
değerdir. Kentin en büyük yeşil alanı
konumundadır.
Diyarbakır büyük şehir belediyesinin
kent ormanı ile ilgili 2006 yılı nazım
imar planına göre kent vizyonu belgesinde; “kentin, gelecekte sağlıklı
ve yaşanabilir bir çevrede, kentin
tarihsel birikimine dayalı sosyal,
ekonomik, kültürel ve mekansal
kimliğinin korunduğu, geliştirildiği,
çağdaş yaşamın gerektirdiği tüm

Günümüzde çevre sorunları çeşitlenerek artmaktadır. Doğayı ve insan
sağlığını tehdit etmektedir. Hava
kirliliği ise canlıları etkileyecek en
önemli tehditlerden biridir. Kent ormanının yapılaşmaya açılması kent
sağlığını da ciddi anlamda riske atacaktır. Şöyle ki; kent ormanının yapılaşmaya açılmasıyla oluşacak hava
kirliliği felç, kalp hastalıkları, akciğer
kanseri, kronik ve akut solunum
yolu hastalıkları ,astım gibi hastalıkların artmasını sağlayacaktır.

Anayasanın 56.maddesi “herkes
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek çevre sağlığını korumak ve
çevre kirlenmesi önlemek devletin
ve vatandaşların ödevidir. “ hükmünü içermektedir. Dolayısıyla anayasadan da anlaşılacağı üzere Devletin görevi yıkmak değil yapmak ve
korumaktır.
Çevre ve Şehircilik bakanlığının
Kent Ormanını Yapı rezerv alanına
dönüştürmesine karşılık TMMOB
AMED ve Diyarbakır Barosu hukuki
süreci başlatmış ve toplumsal duyarlılık için çalışmalar yapmaktadır.
Ancak böylesi önemli bir konuda
Kentin diğer Dinamiklerinin sessizliğini bozması da gerekmektedir.
Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kentin diğer tüm
belediyeleri bu kararın iptali için gerekli sonuç alıcı girişimlerde bulunmalıdır.
Tüm bu veriler çerçevesinde Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
“Yapı Rezerv Alanı “ olarak ilan edilen Kent Ormanına yönelik bu kararın biran evvel durdurulup proje alanının yeşil alan olarak koruma altına
alınması çağrısını tekrarlıyoruz.
TMMOB AMED İL KOORDİNASYON
KURULU
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olanakların kentte yaşayanlara ayrım gözetmeden sunulduğu, kentin yapılanmasında kentlilerin söz
sahibi olduğu, dış dünyaya açık bir
bölge merkezi olması“ şeklinde belirtilmiştir.

almak ve kent toplumunun fizyolojik, psikolojik, toplumsal, moral
düzeyine önemli katkılar sağlamak
üzere orman ekosistemlerinden
oluşturulan alanlardır. Uygun planlama ilke ve yaklaşımları doğrultusunda oluşturulan kent ormanları
kentsel alanlara yönelik birçok işlevi
yerine getirir. Bu işlevlerden birkaçını sıralarsak;.
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KAYYUM DARBESİNE KARŞI
DİYARBAKIR STK’LARINDAN ORTAK AÇIKLAMA
BASINA VE KAMUOYUNA

Seçimler, demokratik yaşamın güvencesidir. Halk iradesine saygı esastır.
Kayyım uygulamaları kabul edilemez! Belediye Eşbaşkanları görevlerine iade
edilsin!
Halkların Demokratik Partisi’nin
(HDP) yönetiminde bulunan Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyesinin eş başkanları
19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden
uzaklaştırılmıştır. Ardından da kent
valileri, görevden uzaklaştırılan belediye eş başkanlarının yerine kayyım olarak atanmıştır.
Görevden uzaklaştırma ve kayyım
kararının ardından, aynı gece eşzamanlı olarak, belediye hizmet
binalarına, belediye ve HDP yöneticilerinin evlerine kapılar kırılarak
baskınlar düzenlenmiştir. İçişleri
Bakanlığı açıklamasına göre, 29
ilde gerçekleşen polis operasyonlarında 418 kişinin gözaltına alındığı
belirtilmiştir. Sadece Diyarbakır’da
aralarında belediye yöneticilerinin,
meclis üyelerinin, sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu 100’ü aşkın kişinin gözaltına alındığı bilgisi
edinilmiştir. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği
yönünde bilgiler edinilmiştir.
Seçmenlerin-yurttaşların belediye
binası önünde bir araya gelerek, de-
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mokratik tepki göstermek amacıyla
düzenlemek istedikleri basın açıklamasına, kolluk kuvvetleri tarafından
izin verilmemiş, tazyikli su, cop ve
biber gazı ile sert bir müdahalede bulunulmuştur. Anayasanın 34.
Maddesi ile güvence altına alınan
toplumsal gösteri hakkı ve ifade
hürriyeti ihlal edilmiştir.
Bilindiği üzere; OHAL döneminde
HDP’li 94 belediye başkanı görevden alınmış ve bu belediyelere el konulmuştu. Başta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş-Başkanı Gültan
Kışanak olmak üzere 66 belediye
eş-başkanı ile yüzlerce belediye ve
il genel meclis üyeleri tutuklanmıştı.
Yine 31 Mart 2019 tarihindeki yerel
seçimlerinin ardından belediyeleri
kazanan 6 HDP’li belediye başkanı
adaylarına mazbataları verilmemiştir. Mazbataları verilmeyen HDP’li
başkanlar yerine onlardan sonra en
çok oyu alan AKP’li adayları belediye
başkanı yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığı tarafından alınmış
bu karar, halkın seçme ve seçilme
hakkının doğrudan yok sayılmasıdır.
Açıklamada yer alan ve ileri sürülen

gerekçelere bakıldığında; karar hukuki dayanaktan yoksun; toplumsal
adalet ve vicdanı derinden yaralayıcıdır. Yine bu karara dayanak olarak,
Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393
sayılı Belediyeler Kanunu’nun 674
sayılı OHAL KHK’sı ile değiştirilen
45. maddesi ile 47. maddesi gösterilmiştir. Seçimle elde edilemeyeni
zor kullanarak elde etme mantığının
bir tezahürü olan bu kararın, hukuk
ve demokratik değerlerle bağdaşır
bir yanı bulunmayıp, halk iradesinin
gasp edilmesidir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine
Ek Protokol 1’in 3. maddesindeki
tanımlama uyarınca Yüksek Sözleşmeci Taraflar, yasama organının
seçilmesinde halkın kanaatlerinin
özgürce açıklanmasını sağlayacak
şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli
oyla serbest şeçimler yapmayı taahhüt ederler. Bu taahhüt karşısında belediyelerin başkan ve meclis
üyelerine yönelik kayyım atamaları;
demokrasinin ve hukuk devletinin
temeli olan serbest seçim ile seçme
ve seçilme hakkına açık bir müdahale olup devletin tüm organlarının

Halkın/seçmenin iradesine bu kadar
fütursuzca müdahale edilmesiyle
barış ve demokratikleşme çabalarına çok ağır bir darbe vurulmuştur.
Demokrasinin temel şartı seçmen
iradesini tanımaktır. Ülkedeki siyasal, sosyal, ekonomik sorunların
çözümü için öncelikle insan haklarına saygıyı bir devlet kültürü haline
getirmek, barış ve demokrasiyi tesis
etmek gerekir.

Bizler kentin sivil toplum ve meslek
örgütleri olarak, Siyasi iktidarı halkın
iradesine yapılan bu müdahaleden
vazgeçmeye ve seçilmiş belediye
başkanlarını bir an önce göreve iade
etmeye, tüm demokrasi güçlerini siyasi iktidarın bu müdahalesine karşı
çıkmaya davet ediyoruz. Siyasi iktidarın bu tarz hukuksuz ve antidemokratik uygulamalarına artık son
verilmesini talep ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır
Şubesi
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Diyarbakır Temsilciliği
Diyarbakır Barosu
Diyarbakır Tabip Odası
Diş Hekimleri Odası
Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği
TMMOB Diyarbakır Bağlı Odalar
KESK Diyarbakır Şubeleri
DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği
Rosa Kadın Derneği
Kadının Dayanışma Hali Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
(SHU-DER) Diyarbakır Şubesi
Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi

HALKIN İRADESİ GASP EDİLEMEZ!
Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir
Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu
illerin valileri kayyum olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre
418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda internete ve sosyal medyaya
erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası
yaşadığımız hukuksuzluklar, bir kez
daha uygulamaya konulmuştur. Bu
utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz.
2016 yılında da yine çok sayıda belediye başkanı gözaltına alınmış, aynı
şekilde seçilen belediye başkanlarının
yerine kayyum atanmıştı. OHAL’in
hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen hız kesmeden
devam ediyor. Demokrasi, hukuk bir
kez daha askıya alındı, yerle bir edildi.
31 Mart 2019 seçimleri arifesinde,
“seçilirlerse kayyum atarız” tehdidi-

ni unutmuş değiliz. YSK tarafından
adaylıkları onaylanarak seçilen ve
daha öncesinde halkın oylarıyla milletvekili seçilen Adnan Selçuk MIZRAKLI, Ahmet TÜRK ve Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN’ın göreve başlamaları
üzerinden henüz beş ay bile geçmemişken “idari karar” ile görevlerinden
uzaklaştırılmaları, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya
koymuştur. Bu karar ile Türkiye’nin
idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır
bir darbe daha almıştır. Meşru oylarla
Halkın iradesini temsilen görev almış belediye başkanlarının görevden
alınmaları hukuki değildir. Halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına
darbe vurulmuştur.
Seçim ve onun tezahürü olan halk
iradesinin, idari bir karar ile ortadan
kaldırılması en hafif deyimiyle ida-

ri bir darbedir. Halk iradesine karşı
gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin
demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır
Doğayı, Çevreyi, Kentleri rant ve politik amaç doğrultusunda talana ve
kırıma uğratarak, Toplumun Özgürlük,
Demokrasi ve Barış istemlerini baskı
ve zor kullanarak, Halkımızın iradesine de kayyumlar atayan AKP iktidarını sürdürmektedir. Antidemokratik
uygulamayı, halkımızın iradesine yapılan gaspı kınıyor ve kabul etmiyoruz.
Görevden alınan belediye başkanlarımızın bir an önce görevlerine iade
edilmelerini talep ediyoruz.
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
DİYARBAKIR
ŞUBE YÖNETİM KURULU
Nisan / Kasım 2019
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uyması gereken bir ilke olan temel
hak ve özgürlüklere saygı ilkesine
aykırılık teşkil etmektedir.
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SAVAŞA HAYIR BARIŞ HEMEN ŞİMDİ

Savaşların, çatışmaların, ölümlerin ve
göçlerin eksik olmadığı bölgemiz bugün yine yeni ve sonu belli olmayan
sıcak bir savaşın eşiğindedir. Geçtiğimiz yıllarda Irak ve Suriye’de örgütlenerek bütün dünyaya korku salan İŞİD
tehdidinin uluslararası koalisyonun da
desteğiyle bertaraf edilerek istikrarın
sağlandığı Rojava’ya yönelik siyasal
iktidarın uzun zamandır süren müdahale tehditleri bugün artık ete kemiğe
bürünmüştür.
İçerde ve dışarıda aylardır hazırlıkları
yürütülen, kamuoyu desteği sağlanmaya çalışılan saldırının tezkeresi
oylanmak üzere bugün meclise getirilmiştir. TBMM milletvekilleri bugün
tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır; Savaşın son derece yıkıcı insani
ve çevresel sonuçlarının olacağı unutulmamalıdır. Savaş tezkeresine evet
demek o bölgenin kadın, çocuk, yaşlı
demeden tüm canlı yaşamın yok olma
riskiyle karşı kaşıya kalması demektir.
Nerede olursa olsun her çatışma ve
savaş sakatlık, göç, işkence, ağır insan
hakları ihlalleri ve büyük insani dramları da beraberinde getirmektedir.
Demokrasinin en temel ilkesi olan
seçme ve seçilme hakkının bile çiğnendiği Türkiye’nin bugünkü temel
sorunu bölgeyi ateşe atacak yeni bir
macera değil; ağır siyasi ve ekonomik
kriz, insan hakları ihlalleri, enflasyon
ve işsizliktir. Kayyum atanan bölge belediyelerinde ve ülkenin büyük
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kentlerinde ortaya konan yolsuzluk
ve israf düzenidir, KHK’larla sorgusuz sualsiz işinden atılan onbinlerce
emekçinin içinde bulunduğu durumdur.
Türkiye’de AKP-MHP ittifakıyla oluşturulan yeni düzende toplum neredeyse nefes alamaz duruma getirilmiş, en temel anayasal haklar dahi
kullanılamaz hale gelmiştir. Bu çarpık
düzende halkın oylarıyla seçilen milletvekilleri darp edilmekte, grev ve
yürüyüşler engellenmekte, belediye
başkanları gece yarısı kararlarıyla görevlerinden alınmakta, belediye meclisleri sorgusuz sualsiz fesh edilerek
meclis üyeleri belediyelere alınmamaktadır. Siyasi partiler, STK’lar, basın
ve sivil toplum ağır baskı altına alınmakta, ana muhalefet lideri cezaeviyle tehdit edilmektedir. Bu durumun
birincil sorumlusu olan siyasal iktidar
bu ağır tabloyla yüzleşmek ve kendi tabanı dahil toplumdaki desteğin
günden güne eridiğini görmek yerine
savaş naralarıyla baskıcı ve otoriter
yapısını tahkim ettirerek ülkeyi ve
bölgeyi ateşe atacak adımlar atmaktan çekinmemektedir.
Bin yıllık komşumuz, ülkemizde de
milyonlarca soydaşı olan Rojava’daki Kürt, Arap ve Süryani halklarının
İŞİD tehdidi sonrası kendi topraklarını korumaya yönelik oluşturdukları
yönetim modelleri kamuoyunda yaratılan algının tersine bugüne kadar

Türkiye’ye yönelik herhangi bir tehdit
oluşturmamıştır. Bölge barışını tehdit eden bu bakış açısı Türkiye’deki
halklara kazandırmayacağı gibi bölge
halklarının bir arada, kardeşçe yaşamasına yönelik inançlarının da kırılmasına yol açacaktır. Emekçi halklarımızın bu düşmanlıktan hiçbir çıkarı
olmayacağı gibi, savaşla ekmeği daha
da küçülecek, içeride ve dışarıda daha
fazla baskıya uğrayacak, demokratik
hak ve özgürlükleri daha da budanacaktır.
Ülkemizde ve bölgemizde eşit, adil,
demokratik ve barışçıl bir yaşam
kurmanın yegâne yolu ülke içinde ve
dışında savaşa dayalı politikalardan
vazgeçerek, Kürt sorunu başta olmak
üzere mevcut sorunları barış ve müzakere yoluyla çözmeye çabalamaktır.
Bizler Amed Emek ve Demokrasi
Platformu olarak tüm milletvekillerini
meclise getirilen savaş tezkeresine
hayır demeye çağırıyor, kardeş halklar arasında ırkçılığa, mezhepçi söylemlere, kin ve nefret tohumlarının
ekilmesine karşı duran, birlikte barış
içerisinde yaşamaya inanan herkesi
bu savaşa karşı çıkmaya, ülkede ve
bölgede barışı savunmak için ses çıkarmaya davet ediyoruz.

AMED
EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU
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AMED EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

10 EKİM KATLİAMINA İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Bundan tam dört yıl önce, ülkemizi
yaşanmaz hale getiren çatışma ortamının sona erdirilmesi ve barışın
tesis edilmesi için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için Ankara’ya davet etmiştik.
Orta doğudaki savaşın halklara yıkımdan başka bir şey getirmediğini
hep söylemiştik ve bu coğrafyanın
barıştan demokrasiden insan hakların dan başka bir şeye ihtiyacı olmadığını hep birlikte Ankara da haykıracaktık.
Yaptığımız çağrıya kulak veren on
binlerce yurttaşımız Türkiye’nin dört
bir yanından gelerek, Ankara Garı
önünde buluşmuştu.
10 Ekim 2015 sabahında bu alanda
yüreklerinde sevgi, gözlerinde gülücük, dillerinde barış türküleri olan
on binlerce kişi kardeşçe yan yana
bulunuyordu. O karanlık dönemde

hepimize umut veren bu coşkulu
birliktelik saat 10’u 4 geçe birbiri
ardına patlayan iki bomba ile kana
bulandı.
IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından
gerçekleştirilen bu kanlı saldırı sonucunda 103 arkadaşımız hayatını
yitirdi. 500’e yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.
Türkiye tarihinin en büyük kitle
katliamında kaybettiğimiz bütün
arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. Arkadaşlarımıza olan
hasretimiz, her geçen gün daha da
büyüyor.

si mahkemeye sunulduğu günden
itibaren yürütülen soruşturmanın
olayı tüm boyutlarıyla açıklığa kavuşturmaktan uzak olduğunu ifade
ettik.
3 yıldır katıldığımız her duruşmada,
katliamda ihmali olan kamu görevlilerinin ve sorumlulukları bulunan
siyasetçilerin de yargılanması gerektiğini dile getirdik. Ne yazık ki
mahkeme bu doğrultuda cesur bir
adım atmadı ve bu eksik karar sonucunda kamuoyu vicdanında adalet tecelli etmedi.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 10 Ekim Davası karar
bağlandı ve 9 kişi hakkında 101 kez
ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Dosyaları ayrılan 16 firari sanık
hakkındaki davanın üçüncü duruşması 21 Kasım’da görülecek.

Saldırı sonrasında yaptığı “patlama
sonrasında oylarımız yükseliyor”
sözleriyle hafızalarımızda yer eden
dönemin Başbakanı, geçtiğimiz aylarda “7 Haziran-1 Kasım seçimleri
arası dönemdeki defterler açılırsa
birçok siyasetçi insan içine çıkamaz”
açıklamasında bulundu.

Katliama ilişkin dava iddianame-

Bu sözler katliamın siyasal boyutları
Nisan / Kasım 2019
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konusundaki endişe ve iddialarımızın haklılığını göstermiştir. Buradan
davanın görülmekte olduğu mahkeme heyetini bir kez daha göreve
çağırıyoruz: Bu açıklama hem bir
ihbar, hem de itiraf kabul edilmelidir.
Başta dönemin başbakanı ve içişleri
bakanı olmak üzere dönemin siyasilerini davaya dâhil edilmelidir.
Yakın tarihimizin en karanlık döneminin aydınlığa kavuşması için
siyasetçileri de ellerine vicdanlarına koymaya, gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: Türkiye’nin
barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7
Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri
arasında yaşanan olayların arkasında hangi siyasetçiler var? Suruç ve
Ankara Garı’nda yaşanan katliamların siyasal sorumluları kim?
Bilinmelidir ki, insanlığa karşı işlenen bu suçların faillerini gizleyenler,
bu suçların ortağıdır. İktidarını korumak için toplumu kaos ve şiddet
sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşirenleri asla affetmeyeceğiz.
Bizler emek demokrasi platformları olarak ülkede uygulanan ohalide
aşan uygulamalar rağmen bunu dile
getirerek bir daha bu katliamların
yaşanmamasını topluma anlatmaya çalıştık.
Ancak geldiğimiz noktada bu çağrılarımız ülkeyi yöneten ve halkların
iradesini yok sayan iktidarlara ulaşmadığını gördük. İktidarların bulaştığı kirlilikler siyasal anlamda beka
sorunu olarak dile getirdikleri durumun ülke halklarının beka sorunu olmadığını bizler biliyoruz. Kendi iktidarlarının sürekliliği için orta
doğunun korkunç bataklığına ülkeyi
çekmekte tereddüt etmeyen iktidar
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dün itibariyle Kuzey Suriye (rojavaya) bir harekât başlattı. Sonuçları
şimdiden belli olan bu savaşın ülkeye ve halklara kan gözyaşından başka bir şey getirmeyeceği aşikârdır.
Gözü dönmüş iktidarın hırsı annelere tekrardan evlat acısı olarak ülke
gündemine girdi. Bizler Amed emek
demokrasi platformu olarak dün olduğu gibi bugünde bu kaosun savaşın bir an önce durdurulması çağrısı
yaparak yaşanacak felaketten bir
an önce vazgeçip bir arada herkesin
kendi kimliğiyle yaşayabileceği koşulların sağlanmasını istiyoruz.
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış
mücadelesi yitirdiğimiz arkadaşlarımızın en büyük emanetidir. Bizler

bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Katliamın dördüncü yılında, bombaların patladığı bu acı dolu meydandan bir kez daha sesleniyoruz:
Kaybettiklerimizi unutmayacağız,
unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğiz!
Yaşasın Emek, Barış ve Demokrasi
Mücadelemiz
Yaşasın Halkların Kardeşliği
AMED EMEK VE DEMOKRASİ
PLATFORMU
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CİZRE BELEDİYESİNE
KAYYUM ATANMASINI KINIYORUZ
Basına ve Kamuoyuna
31 Mart yerel seçimlerinde %77 gibi
ezici bir çoğunlukla Cizre Belediyesi Eş Başkanlığı’na seçilen makina
mühendisi üyemiz Mehmet ZIRIĞ
görevden uzaklaştırılmış, yerine
kayyum atanmıştır. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyeleri’yle birlikte kayyum atanan HDP’li
belediye sayısı 13’e yükselmiştir.
Eşitsiz koşullara rağmen halkın bin
bir güçlükle açığa çıkardığı demokratik irade, atanmışlar tarafından bir
kez daha askıya alınmış, demokratik
değerler yerle bir edilmiştir.
Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 2016 yılında da yine çok sayıda
belediye başkanı gözaltına alınmış,
aynı şekilde seçilen 96 belediye
başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. OHAL’in hukuksuz uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen
hız kesmeden devam etmektedir.
31 Mart seçimlerinde halkın büyük
desteğiyle seçilen Belediye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı tarafından
atanmış İçişleri Bakanının kararıyla

görevden alınarak yerlerine atanmış vali ve kaymakamların getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve halk
iradesine bakışının özetidir. Belediyelerin seçilmişler tarafından değil,
kayyumlar tarafından yönetilmek
istenmesine karşı en büyük tepki,
31 Mart 2019 seçimlerinde bizzat
halk tarafından verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı büyük yenilgiye
rağmen AKP’nin, seçilmiş belediye
başkanlarını görevden alarak kayyum rejiminde ısrar etmesi sadece
halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve seçimlere olan inancına da
darbe vurmaktadır. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp
etmeye çalışmak, bunu alışkanlık
haline getirmek, bu sistemin siyasal
ahlak düzeyini çarpıcı biçimde gözler önüne sürmektedir.
Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları
zararın bilançosu ortadadır. Halkla
hiçbir bağı olmayan, halka karşı hiçbir sorumluluk duygusu taşımayan
kayyumlar sadece demokrasiye değil, zaten kırılgan bir nitelik taşıyan

birey ile devlet ilişkisine ağır bir darbe indirmiştir.
İktidarın, kendi partisinden olmayan
tüm yerel yönetimler üzerinde korku ve tehdit unsuru olmasını da hedeflediği bu yöntemi reddediyoruz.
Yaşanan bu demokrasi ayıbından,
halk iradesine vurulan bu darbeden
derhal vazgeçilmelidir. Hukuk dışı
yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle
muhalif siyasetçileri etkisizleştirme
anlayışı terk edilmelidir. Demokratik sistemlerin en temel meşruiyet
kaynağı olan sandığın itibarsızlaştırması çabalarından vazgeçilmelidir.
Haklarında kesinleşmiş yargı kararı
bulunmayan seçilmişler hakkında,
atanmış memurlar eliyle yapılan
irade gaspını kabul etmiyor, başta
üyemiz Mehmet ZIRIĞ olmak üzere görevden uzaklaştırılan tüm belediye başkanlarımızın bir an önce
görevlerine iade edilmelerini talep
ediyoruz.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu
Nisan / Kasım 2019
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ŞANLIURFA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNDEN
KAYYUMLARA TEPKİ!

İçişleri Bakanlığının kararı ile Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları
görevlerinden alındı ve yerlerine kayyum atandı.
Yaşanan olay sonrası Türkiye’nin dört
bir yanından olumlu ve olumsuz tepkiler gelirken, Şanlıurfa’da sessiz kalmadı. 19.08.2019 tarihinde Şanlıurfa
Eğitim-Sen Şubesinde toplanan KESK
Şubeler Platformu, Urfa Tabipler Odası, Urfa Emek ve Demokrasi Platformu,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
ve İhsan Hakları Derneği ortak bir basın
açıklaması düzenledi.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK) adına açıklamayı yapan KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şanlıurfa Şube Başkanı Leyla Sezen, belediye başkanlarının
görevden alınmasına gösterilen gerekçelerin inandırıcı olmadığını aktardı.
Sezen, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:
“19 Ağustos sabahı Diyarbakır, Van ve
Mardin Büyükşehir Belediyelerinin halk
iradesi ile seçilmiş Eş Başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasını, halk iradesine yapılmış bir darbe
olarak görüyor, Devleti/AKP’yi bu yanlıştan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz!
‘GEREKÇELER İNANDIRICI DEĞİL!’
Seçilmeleri üzerinden henüz dört ay
geçmemiş iken, daha geçmiş dönemin
yolsuzluklarını açığa çıkartırlarken ve
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seçilmelerinden bu yana halkçı ve şeffaf
bir belediyecilik yapma uğraşları kamuoyu nezdinde de takip edilirken, büyük
bir gürültü ve binlerce polisin operasyonuyla görevden alınmalarının hukuki bir
dayanağının olmadığı açıkça ortadadır.
Öne sürülen gerekçelerin hiçbiri inandırıcı olmadığı gibi seçimlerden önce “gerekirse yine kayyum atayacağız” denildiğini de unutmuş değiliz. Halkın seçtiği
temsilcilerin görevden uzaklaştırılıp yerlerine atanmış kişilerin konulması halk
iradesinin açıkça hiçe sayılmasıdır.
‘HUKUKSUZ GÖZALTI, TUTUKLAMA...’
Son 4 yılda Ohal uygulamaları ile yaşamın her alanına saldırıların ve talan politikaların derinleştiğini hep birlikte yaşadık. Hukuksuz gözaltıları, tutuklamalar,
ihraçlar, doğal alanlara yönelik talan politikaları ve hükümetin savaş çığırtkanlığı
ülke tarihinde benzeri olmayan bir tabloyu açığa çıkarmaktadır. Demokrasinin
tek göstergesi olarak kalan seçimlerin
dahi bir ortaoyunundan öteye geçmediği
halkın iradesinin gasp edildiği bu sürece
tepkimiz demokrasi güçleri olarak nettir.
Halk iradesine bu kadar fütursuzca müdahale edilmesi çeşitli barış çabalarının
yapılmak istendiği bir döneme denk

getirilmiştir. Böylesi dönemlerde siyası
iktidarın tamamen güvenlikçi politikaları
devreye sokması anlaşılır değildir.
‘KÜRT HALKI CEZALANDIRILMAK İSTENİYOR’
Her seçim döneminde demokrasinin
vazgeçilmez unsuru milletin iradesidir diyen tek adam diktatörlüğü seçim
sonuçlarını beğenmeyince, Kürt halkının iradesini yok sayarak pervasızca
saldırmasını kabul etmiyoruz. Bizler bu
durumu şovenist intikamvari bir yaklaşım olarak görüyoruz çünkü batıda AKP
MHP kirli ittifakına kaybettirince HDP
şahsında Kürt halkı cezalandırılmak isteniyor.
‘MÜCADELE, TEK ÇIKIŞ YOLU’
Demokratik kamuoyuna açık çağrımızdır bugün yapılan siyasal darbeye karşı
durmak sadece Diyarbakır, Van ve Mardin halkının sorumluluğu değildir, demokrasiden adaletten hukuktan yana
tüm kesimlerin karşı durması ve mücadele etmesi bu karanlık tünelden çıkışın
tek yoludur.
ŞANLIURFA
EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

ADALET İSTİYORUZ!

Makina Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliğimizin de bileşeni olduğu
Şanlıurfa Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri Soma faciasının 5. yıl
dönümünde basın açıklamasında bulundular.
13 Mayıs 2019 tarihinde Şanlıurfa KESK
Dönem Sözcüsü Leyla MUMİN’in okuduğu basın açıklaması söyle;
İŞÇİLER MEZARDA, SORUMLULAR DIŞARIDA
ADALET İSTİYORUZ!
Bundan tam 5 yıl önce, 2014 yılı Mayıs
ayında Soma’da 301 maden işçisini yitirmiştik. Bu süre zarfında acılarımızın
hafiflemesi bir yana, yaraları daha da kanatan gelişmeler yaşandı.
Bilindiği gibi, madenin patronu Can
Gürkan ölümünden sorumlu olduğu
her işçi için yaklaşık 5 gün hapis yatmasının ardından geçtiğimiz ay tahliye
oldu. Böylece 301 maden işçisi arkadaşımızın ardından adalet de göçük
altında kaldı.
İşçinin emeğinin olduğu kadar yaşamının
da ucuz olduğu bu düzende, insanlık bir kez
daha göçük altında kalmış oldu.
Bu göçük ülkeyi yönetenlerin eseri olan hukuki bir göçüktür, politik bir göçüktür, ekonomik bir göçüktür, ahlaki bir göçüktür.
Ülkemizde hukukun çöküşü Soma davasıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Davayı Soma’dan kaçıran, katliamda
sorumluluğu bulunanları yargılama konusu yapmayan, maden patronu ve yöneticilerini “olası kasıt” üzerinden değil;
“bilinçli taksir” ile “cezalandırarak” adeta
ödüllendiren yargı sistemi, bir işçi için 5
gün hapis yatmayı yeterli görmüş; ülkemizde “hukuk”un geldiği noktayı bir kez
daha gözler önüne sermiştir.
Başından beri madenlerde gerekli denetimi yapmayanlar, Soma’daki öldüren çalışma düzenine izin verenler, güvencesiz
ve taşeron çalıştırma biçimlerini egemen
hale getirenler, sendikalaşmanın önüne
engeller koyanlar hiçbir biçimde hesap
vermemiştir. Aksine bu boyuttaki katliamların “fıtrat” olduğunu ifade ederek,
katliamın politik savunusuna devletin tepesinin imzasını atmışlardır.

Bu düzen, daha fazla kar için daha fazla kan dökülmesini meşru gören bir
düzendir. Soma katliamının ardından
“Artık hiçbir şey eksisi gibi olmayacak” diyenler, hiçbir şeyi değiştirmemiş
ve her şey eskisi gibi devam etmiştir.
Soma katliamından bugüne en az 28
Soma katliamı kadar daha işçinin yaşamını yitirmesi kaza değil, tesadüf
değil, hata değil, ülkeyi yönetenlerin
kasıtlı bir tercihidir. İşçi Sağlığı İş Güvenliği yasasının, İş Sağlığı ve Güvenliği olarak değiştirilmesi, iktidar için
işin ve patronların güvenliğinin işçinin
yaşamından daha öncelikli olduğunu
göstermektedir. Sadece kavramlardaki
değişimde bile kendi gösteren bu zihniyetinin sonucu olarak, Türkiye iş cinayetlerinin en fazla olduğu ülkelerden
biri olmuştur.
Bugün içinde bulunduğumuz ekonomik
göçükten çıkış için insanı, emeği, doğayı
ve yaşamı değil; kanı, gözyaşını, betonu ve yıkımı güvence altına alan bir yol
tercih edilmektedir. Bu korkunç tercih,
301 işçinin ölümüne sebep olan maden
patronuna yeniden maden işletme hakkı
vererek bir kez daha ilan edilmiştir.
Demokrasi isteyenlerin, basın özgürlüğüne sahip çıkanların, yaşamı savunan-

ların, barış talep edenlerin, iktidarı eleştirenlerin hapishanelere doldurulduğu bir
ülkede, 301 kişiyi göz göre göre ölüme
yollayanların serbest olması, dibi görünmeyen derinlikte bir ahlaki göçüktür.
Gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini bilerek ve isteyerek almamak
hata değil, kasıttır.
Yıllık üretim planının neredeyse üç katı
üretim yapmak için işçileri zorlamak
hata değil, kasıttır.
Madenlerdeki taşeron, rodövans, dayıbaşılık gibi güvencesiz çalıştırma uygulamalarını yaygınlaştırmak, madenleri özelleştirmek, kamu denetiminden
çıkarmak hata değil, kasıttır.
301 işçi kardeşimiz göz göre göre gelen bir katliam sonucu hayatını kaybetmiştir. Karşımızda insan hayatına karşı
büyük bir tehdit haline gelmiş; hukuki,
politik, ekonomik ve ahlaki olarak göçmüş bir düzen vardır.
Soma katliamını unutmamak unutturmamak hepimizin görevidir. Soma’nın
hesabını er ya da geç soracağız. Bu ülkede çalışırken ölmeyeceğimiz, insanca
çalışacağımız, insanca yaşayacağımız
güzel günleri elbet göreceğiz.
KESK, TMMOB Şanlıurfa İKK
Şanlıurfa Tabip odası
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İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİNDE
SÜREKLİ ARTIŞ VAR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener bir
basın açıklaması yaparak, 4-10 Mayıs tarihleri
arasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası
dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
bazı gerçeklikleri kamuoyunun bilgisine sundu.
4-10 Mayıs tarihleri arasındaki İş
Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği
ile ilgili bazı gerçeklikleri aşağıda
kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
İSG mevzuatını sermaye çıkarları
belirliyor. İş kazaları sonucu toplu
ölümlerin artması üzerine 2012
yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği
uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer
sağlık personeli üzerine ve diğer
yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş
cinayetleri artarak devam etmektedir. Çünkü iş kazaları ve meslek
hastalıklarının çoğu sermayenin
azami kâr hırsı ve emek aleyhine
politikalardan kaynaklanmaktadır. Serbestleştirme-özelleştirme,
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/ güvencesiz istihdam
biçimleri, çalışma koşullarının
ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği
sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş
kazaları ve meslek hastalıklarının
artmasının başlıca nedenleri arasındadır.
İş güvenliği mühendisliği ve işyeri
hekimliği dışlanıyor. İşçi sağlığı ve
iş güvenliği; tıp, mühendislik ve
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sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır. Ancak bu disiplinler mevzuatta adeta cezalandırılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasası sorumlulukları işverenden
çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri
hekimi ve diğer sağlık personelinin
işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi,
mühendis, teknik eleman, hemşire
ve diğer sağlık personeline yönelik
eğitim hizmetleri dışarıdan satın
alma yoluyla ticarileştirilmiştir.
İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı”
altında bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam
zamanlı iş güvenliği mühendisliği
de dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında
işverenlerin sorumluluğu kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve
binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi kurulmasıyla adeta eğitim
kurumu ve OSGB çöplüğüne yol
açılmıştır.
Diğer yandan iş kazaları ve ölümlerde sürekli artış söz konusudur.

SGK’nın 2018 yılı verileri hâlâ
açıklanmamıştır. Ancak 2017 yılı
iş kazası sayısı 359 bin 653’tür
ve 2016 yılına göre yüzde 25,72
oranında artış vardır. 74 bin 871
iş kazasının olduğu 2012’ye göre
ise iş kazaları 2017’de yüzde 380
oranında (4,8 kat) artmıştır.
Yine SGK verilerine göre iş kazaları sonucunda 2017 yılında 1.633
emekçi yaşamını kaybetmiş,
1.405 ölümün olduğu 2016’ya
göre yüzde 16,2 oranında, 745
ölümün olduğu 2012 yılına göre
de yüzde 1119 artış olmuştur. (İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2016 yılında 1.970,
2018 yılında 1.923 emekçi yaşamını kaybetmiştir.)
SGK 2013-2017 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı hiç
ölüm vakası yoktur! Dünyada iş
kazaları oranı yüzde 44, meslek
hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının
oranı on binde 2’dir! Oysa meslek
hastalıkları sıklığının binde 4–12
arasında değişmesi ve Türkiye’de
zorunlu sigortalı sayıları üzerinden
her yıl en az 35 bin yeni meslek

Aşağıdaki tablo 2000-2017 yıllarındaki iş kazaları ile ölümlerdeki
artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına dair SGK verilerini yansıt-

maktadır. (2012-2017 satırlarındaki parantez içindeki veriler İşçi
Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne
aittir.)

Yıllar

İş Kazası Sayısı

Meslek Hastalığı
Sayısı

İş Kazası Sonu- Meslek Hastalığı
cu Ölüm Sayısı Sonucu Ölüm Sayısı

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Toplam Ölüm Sayısı

İş Kazası Sıklık
Hızı (1 Milyon
İş Saatinde)

2000

74.847

803

731

6

737

7,36

2001

72.367

883

1.002

6

1.008

5,81

2002

72.344

601

872

6

878

5,56

2003

76.668

440

810

1

811

5,46

2004

83.830

384

841

2

843

5,52

2005

73.923

519

1.072

24

1.096

4,27

2006

79.027

574

1.592

9

1.601

4,03

2007

80.602

1.208

1.043

1

1.044

3,61

2008

72.963

539

865

1

866

3,10

2009

64.316

429

1.171

0

1.171

2,76

2010

62.903

533

1.444

10

1.454

2,46

2011

69.227

688

1.563

10

1.573

2,45

2012

74.871

395

744

1

745 (878)

2,43

2013

191.389

371

1.360

0 (3)

1.360 (1.235)

5,88

2014

221.366

494

1.626

0 (29)

1.626 (1.886)

6,51

2015

241.547

510

1.252

0 (13)

1.252 (1.730)

6,77

2016

286.068

597

1.405

0 (15)

1.405 (1.970)

7,90

2017

359.653

691

1.633

0 (10)

1.633 (2.006)

9,94

Bu vb. bütün veriler göstermektedir ki işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı
sermaye güçlerinin çıkarlarına göre
değil çalışanlardan yana; sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin
görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi beklemektedir.
İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat
yeniden düzenlenmelidir. Mevzuat
esnek ve kuralsız çalışmayı, geçici
iş ilişkisini, taşeronlaştırmayı yasal
hale getirdiği, kıdem tazminatlarını,
fazla mesai ücretlerini, sendikal hak
ve yetkileri budadığı için iptal edilerek kamusal denetim mekanizmalarıyla birlikte yeniden düzenlenmeli; bütün tarafların katılımı ile
ekseni insan olan çağdaş bir yapıya
kavuşturulmalıdır.
Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl

sorumluluğun işverende olduğu
hususu yer almalıdır.
“Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” ve bileşenleri iktidar ve işveren
ağırlıklı bir yapıdan çıkarılmalı; sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB
ağırlıklı hale getirilmeli ve kararları
tavsiye değil bağlayıcı olmalıdır.
İSİG ile ilgili düzenleme ve uygulamalar sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün işyerlerini ve tüm çalışanları kapsamalıdır.
Kamu kuruluşlarında ve 50’nin altında çalışanın olduğu az tehlikeli
işyerlerinde, uzman ve hekim çalıştırılması uygulaması 2020 yılı beklenmeden hemen başlatılmalıdır.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki,
100’den fazla çalışanın bulunduğu
sanayi işletmelerinde “tam zamanlı” iş güvenliği mühendisi çalıştırılması zorunlu hale getirilmelidir.

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları
ve iş güvenceleri korunmalıdır.
İş kazalarının büyük çoğunluğunun
küçük ölçekli işyerlerinde olduğu
gözetilerek İSİG Kurulu oluşturma
zorunluluğu en az 30 çalışanın bulunduğu işyerlerini de kapsamalı, bu
sayı kademeli olarak daha da aşağıya çekilmelidir. İş ve işyerlerinin bir
bütün olduğu gerçeğinden hareketle, alt işveren bulunan işyerlerinde
tek bir İSİG Kurulu olmalıdır. Kurul
oluşturulması ve karar mekanizmaları demokratikleştirilmelidir.
Sigortasız, sendikasız çalıştırma
önlenmeli, kayıt dışı çalışma yasaklanmalı, sendikalaşmanın önündeki
engeller kaldırılmalıdır.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası Başkan
Nisan / Kasım 2019
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ZAMLARIN SONU GELMİYOR!!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
Doğal Gaz’a yapılan zamlarla ilgili olarak 2
Ağustos 2019 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı.
Zamların Sonu Gelmiyor: Elektriğe
Yapılan Zamdan Bir Ay Sonra Bir
Zam da Doğal Gaza Yapıldı
BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatları, 2017 Sonuna Göre Konutlarda
ve Küçük Sanayi Kuruluşlarında
Yüzde 33,8; Büyük Sanayi Kuruluşlarında Yüzde 118,3; Elektrik
Üretimi İçin Yakıt Olarak Doğalgaz Kullanan Santrallerde Yüzde
116,1 Oranında Arttı

ile paylaşmıştık. Son olarak 2019
Temmuz ayı başında elektrik fiyatlarında yapılan artışlar sonrasında, 17.07.2019 tarihinde “2019
Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve
Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran Etkenler
ve Yapılması Gerekenler Üzerine”
güncel Oda Raporunu kamuoyuna
sunmuş ve elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni zamların gündemde olduğunu belirtmiştik.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 13.08.2018,
03.09.2018,
18.10.2018
ve
26.02.2019 tarihlerinde Odamız
Enerji Çalışma Grubu tarafından
hazırlanan, elektrik ve doğal gaz
fiyatlarını ve fiyat artışlarını irdeleyen Oda Raporlarını kamuoyu

Nitekim Temmuz ayının son günü,
gece geç saatlerde doğal gaz fiyatlarına yapılan zam açıklandı.
Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz fiyatı sabit kalırken, doğal
gaz fiyatları konutlar ve yıllık tüketimi 300.000 m³’ün altındaki
sanayi için yüzde 14,97 oranında,

yıllık tüketimi 300.000 m³’ü aşan
sanayi, OSB’ler ve CNG müşterileri
için yüzde 13,73 oranında artırıldı.
2018 yılı Nisan, Ağustos, Eylül ve
Ekim aylarında yapılan zamlardan sonra. 2019 başında, doğalgaz satış fiyatlarında, konutlara
ve küçük sanayi kuruluşlarına
yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde 8,8 indirim yapılmıştı.
01.07.2019’da ise elektrik üretimi
için satılan doğal gazın fiyatı yüzde 6.45 oranında artırılmıştı.
01.08.2019’da yapılan zam sonrasında, değişik tüketici grupları
için geçerli gaz fiyatları ve 2017
sonuna göre fiyat artış oranları
aşağıdaki 1 no’lu tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: BOTAŞ Doğal Gaz Satış Fiyatları (TL/m³) ve
2017 Aralık-2019 Ağustos Dönemi Artış Oranı
Tüketici Grubu

Aralık 2017

Ağustos 2019

Artış %

Konutlar/Serbest Olmayan Tüketiciler

0,763615

1,021647

33,8

Yıllık Tüketimi 300.000 m³’den Az Sanayi

0,763615

1,021647

33,8

Yıllık Tüketimi 300.000 m³’den Fazla Sanayi

0,704145

1,537092

118,3

Elektrik Üretimi İçin Doğal Gaz Kullananlar

0,763615

1,65

116,1
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Odamız, uzun süredir enerji yok-

sulları ve yoksunlarına, çağdaş
yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin edilmesini savunagelmiştir. Toplum
yararını gözeten bu önermemizi,
siyasi iktidar yakın zamana kadar
yok saymış, yanıt vermemiş, adeta kulaklarını tıkamıştı.

için yıllık 1500 m³, aylık ortalama

Ankara’da Başkent Gaz’ın Ağustos
2019’da konutlar için doğal gaz
satış fiyatı KDV dâhil 1.6528 TL/
m³’tür. Bireysel ısınmada konut
başı doğal gaz tüketimi Ankara

toplamı ise, Temmuz 2019’a göre

125 m³’tür. Bu durumda, bir ailenin Ağustos 2019’da ödeyeceği
doğal gaz bedeli 206,60 TL’dir. Aylık su tüketimini 10 m³, yine Ankara ASKİ konut fiyatı olan 9.48 TL/
m³ veri alındığında aylık su faturası
94,80 TL olmaktadır. Aylık elektrik,
doğal gaz ve su fatura bedelleri
yüzde 5,47’lik bir artışla 443,57
TL’ye yükselmektedir ve bu tutar
asgari ücretin beşte birinden fazladır (yüzde 21,96).

Tablo 2: Aylık Elektrik, Doğal Gaz, Su Ödemelerinin Asgari Ücret İçindeki Payı
(Temmuz 2019, Ankara)
Kaynak

Aylık Tüketim

Birim Fiyat

Toplam Tutar (TL)

Asgari Ücret İçindeki Payı %

Elektrik

230 KWH

0,618134 TL/kWh

142,17 TL

7.03

Doğal Gaz

125 M3

1,6528 TL/M³

206,60 TL

10,23

Su

10 M3

9,48 TL/M³

94,80 TL

4,69

443,57 TL

21,95

Toplam

Bütün bu verilerin gösterdiği enerji
yoksulluğu ve yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu sorunu
çözme yönünde:
• Elektrik yardımının kapsamının
genişletilmesi,

• Kamusal kaynaklardan sağlanan

meyecek şekilde, toplum çıkarla-

bu desteklerin kötüye kullanımını

rını gözeten kamusal bir planlama

önlemek için uygulamanın toplum

dâhilinde yapılması gerekmekte-

çıkarları gözetilerek denetlenmesi

dir. Bu temel gereklilikler yerine

gerekmektedir.

getirilmediği takdirde nihai tüke-

Günümüzde yaşamı idame ettir-

• Kömür yardımı yerine doğal gaz
desteğinin sağlanması,

mek için vazgeçilmez olan elekt-

• Yerel yönetimlerin düşük gelir
gruplarına ücretsiz su desteği vermesi,

kesintisiz ve ödenebilir koşullarda

• Temel bir ihtiyaç olan doğalgazın
fiyatları üzerindeki KDV’nin yüzde
18’den yüzde 1’e düşürülmesi,
ÖTV’nin kaldırılması,

rik, doğal gaz gibi enerji kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli,

ticinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya kalacağı zararları
bütünüyle önlemek mümkün olamayacaktır.

sunulması için, öncelikle sektörde
toplumsal yararı gözeten, bütünleşik politikaların ve uygulamala-

Yunus Yener

rın yaşama geçmesi, enerji yatı-

TMMOB

rımlarının; tüketiciye, çevreye ve

Makina Mühendisleri Odası

ekonomiye gereksiz yükler getir-

Başkanı
Nisan / Kasım 2019
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BOTAŞ’ın Ağustos 2019 itibarıyla doğal gaz satış fiyatları, 2017
sonuna göre konutlarda ve küçük
sanayi kuruluşlarında yüzde 33,8;
büyük sanayi kuruluşlarında yüzde 118,3; elektrik üretimi için yakıt
olarak doğalgaz kullanan santrallerde yüzde 116,1 oranında artmıştır. Doğalgaz satış fiyatlarında
sürdürülmekte olan sübvansiyon,
elektrik üretim tesislerinde önemli
ölçüde, büyük sanayi kuruluşlarında kısmen kaldırılmıştır.
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diyarbakır şubesi bülteni

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA

BARIŞ!

Odamız, TMMOB çatısı
altında emperyalizme,
faşizme, gericiliğe,
halkların birbirine
kırdırılmasına
karşı çıkmaya; eşit,
özgür, laik, adalet ve
hukukun üstünlüğü
temelinde bir arada
yaşamın hâkim olacağı
demokratik bir Türkiye
mücadelesinde
yer almaya devam
edecektir.

1 Eylül Dünya Barış Günü, ülkemizin, içinde bulunduğumuz bölgenin ve dünyanın barış gereksinimini bir kez daha hatırlatmaktadır.

rin acılara, toplumsal yarılmalara
yol açmaktadır. Halkımız ve bölge
halkları her gün şiddet ve savaş
ortamının etkileri altındadır.

Emperyalist müdahale ve işgaller
ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri şiddetle bastırmaya çalışmaları, halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları
ve kuşaklar boyu sürecek acılar
şeklinde yansımaktadır. Başta
eski Yugoslavya, Afganistan, Irak,
Libya, Suriye, Yemen ve Filistin
olmak üzere birçok ülkede emperyalist güçler ve işbirlikçileri tarafından yapılan yıkımlar yalnızca
bazı örneklerdir.

Bu nedenlerle “savaşlara hayır”,
“ülkede, bölgede, dünyada barış”
demek insan olmanın gerekleri arasındadır. Bu istemlere kulak
verilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Gereksinimimiz demokrasi, barış, kardeşlik, emekten
yana politikaların egemen olduğu
başka bir Türkiye ve başka bir dünyadır.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, bölgemizdeki emperyalist müdahale ve işgaller, dünyada nükleer silahlanma ve genel
savaş olasılıklarının artması söz
konusudur.
Ülkemizde iç ve dış politikanın
şiddet eksenli olarak yürütülmesi,
toplumsal atmosferin militarizmle, milliyetçilikle ve mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol açmaktadır. Kürt sorununda sergilenen
baskı ve şiddet her iki tarafta de-
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Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden çok uzakta bulunuyoruz. Ancak Odamız, TMMOB çatısı altında
emperyalizme, faşizme, gericiliğe,
halkların birbirine kırdırılmasına
karşı çıkmaya; eşit, özgür, laik,
adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde bir arada yaşamın hâkim
olacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesinde yer almaya devam
edecektir.
Yunus Yener
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Başkanı

ILISU PROJESİ DURDURULMALI VE
HASANKEYF SULAR ALTINDA
KALMAKTAN KURTARILMALIDIR
Basın yayın organlarında yakın
zamanda Ilısu Barajı`nda su tutulmaya başlanacağına dair haberler
yer almaktadır.
Hazırlıkları 1954 yılına dek uzanan
Ilısu Barajı`nın projesi 1975 yılında hazırlanmış ve kültürel miras,
doğa ve sosyal yaşam üzerinde
yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle yapılan tüm protesto ve karşı kampanyalara rağmen 2000`li
yıllarda yapımına başlanmıştır.
Devreye alınacak Ilısu Barajı`nın
Türkiye`nin enerji kurulu gücüne
katkısı yaklaşık yüzde 1.4 oranında olacaktır. Elektrik üretiminde
mevcut kurulu gücümüzün ihtiyacı fazlasıyla karşıladığı bilinmekteyken, daha fazla elektrik
üretmek için binlerce yıllık tarihi
ve çevreyi katledecek bir santralin
devreye sokulmak istenmesi tamamen akıldışıdır.
Barajın devreye girmesi ile 250`ye
yakın höyük, 5 binden fazla mağara, tarihi camiler, minareler,
kilise kalıntıları, sahabe kabirleri,
türbeler, tarihi köprüler gibi eşsiz
değerler ile henüz bilimsel kazıları
yapılmamış çok sayıda arkeolojik

alan ve tarım toprakları sular altında kalacaktır.
Dicle Nehri boyunca binlerce yıldır
varlığını sürdüren Hasankeyf’teki
eşsiz tarihsel birikim ve ekolojik
sistem bir baraj için talan edilecektir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve
günümüze kadar korunabilmiş 12
bin yıllık Hasankeyf, bütün itirazlara rağmen maalesef bugün yok
olmakla yüz yüzedir.
Unesco`nun on kriterinden dokuzunu yerine getirmesine rağmen,
ne Hükümetin ne de Unesco’nun
Hasankeyf’in Dünya Miras Listesine alınması yönünde bir girişimi
olmamıştır. Tam tersine Hasankeyf’i yaşatmak için yapılan girişimler iktidar çevreleri tarafından
bertaraf edilmiş, sesini yükselten
tüm kesimler susturulmaya, bastırılmaya çalışılmıştır. Yöre halkı
göce zorlanmış, bölge insansızlaştırılmış, tarihi kent bir şantiye
alanına dönüştürülmüştür.
Her ne kadar bazı anıt eserler kamuoyunda oluşan tepkileri azaltmak amacıyla taşınmış olsa da
tarihi eserlerin bulundukları yerde

korunması ve sergilenmesi gerekliliği ile birkaç eseri taşıyarak yeni
bir Hasankeyf inşa edilemeyeceği
gerçeği, tarihi dokunun bozulmasının önüne geçildiği iddialarını yalanlamaktadır. Öte yandan
elverişsiz koşullar altında gerçekleştirilen taşıma işlemleri nedeniyle tarihi eserler tahrip edilmiştir.
Dicle nehrinin kenarında bulunan
bu kültürel ve doğal miras yok
edilmek üzeredir. Binlerce yıllık
Anadolu uygarlıklarının bizlere bıraktığı mirası koruyarak gelecek
kuşaklara aktarmamız gerekirken,
tam tersine bu değerleri yok etmeye kimsenin hakkı yoktur.
Ilısu projesi durdurulmalı ve Hasankeyf sular altında kalmaktan
kurtarılmalıdır.
Bu yıkıma son verilmesi için son
ana kadar mücadeleye devam
etme kararlılığında olduğumuzu
bir kez daha ifade ediyor, tüm duyarlı çevreleri Hasankeyf’i sahiplenmeye davet ediyoruz
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Nisan / Kasım 2019
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz Dicle nehrinin kenarında bulunan
Hasankeyf’in Ilısu Barajı nedeniyle yok olma
tehlikesiyle burun buruna olmasına ilişkin 19
Haziran 2019 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı.
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Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye
Başkanlarının görevden alınarak yerlerine
kayyum atanmasına ilişkin 19 Ağustos 2019
tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından basın açıklaması
yapıldı.

SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN
ALINMASI SADECE HALK İRADESİNE DEĞİL, HALKIN
DEMOKRASİYE VE SEÇİMLERE OLAN İNANCINA DA

DARBE VURMAKTADIR!

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum
atanmasını kınıyoruz. Belediye
başkanları hakkında yürütülen
adli-idari soruşturmalar bahane
edilerek yapılan bu görevden almaların demokrasiyle ve hukukun
üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır
hiçbir yanı bulunmamaktadır.
31 Mart seçimlerinde halkın büyük desteğiyle seçilen Belediye
Başkanlarının,
Cumhurbaşkanı
tarafından atanmış İçişleri Bakanının kararıyla görevden alınarak
yerlerine yine Cumhurbaşkanı
tarafından atanmış Valilerin getirilmesi, AKP’nin demokrasiye ve
halk iradesine bakışının özetidir.
Cumhurbaşkanının kararının, halkın iradesinden üstün görüldüğü
bu anlayış, benzerlerini darbe dönemlerinde gördüğümüz faşizan
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bir yönetim zihniyetinin ürünüdür.
Belediyelerin seçilmişler tarafından değil, kayyumlar tarafından
yönetilmek istenmesine karşı en
büyük tepki, 31 Mart 2019 seçimlerinde bizzat halk tarafından verilmiştir. Yerel seçimlerde yaşadığı
büyük yenilgiye rağmen AKP’nin,
seçilmiş belediye başkanlarını görevden alarak kayyum rejiminde
ısrar etmesi sadece halk iradesine değil, halkın demokrasiye ve
seçimlere olan inancına da darbe
vurmaktadır. Sandıkta kaybedileni demokrasi dışı yollarla gasp
etmeye çalışmak, bunu alışkanlık
haline getirmek, tek adam rejiminin siyasal ahlak düzeyinin de
göstergesidir.
Geçtiğimiz dönemde yine antidemokratik biçimde atanan kayyumların yerel yönetimleri uğrattıkları zararın bilançosu ortadadır.

Halkla hiçbir bağı olmayan, halka
karşı hiçbir sorumluluk duygusu
taşımayan kayyumlar sadece demokrasiye değil, atandıkları yerel
yönetimlere de büyük ve kalıcı zararlar vermektedir.
Yaşanan bu demokrasi ayıbından,
halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmelidir. Hukuk
dışı yollarla, baskı ve zor yöntemleriyle muhalif siyasetçileri etkisizleştirme anlayışı terk edilmelidir. Görevden alınan Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet
Türk ve Van Büyükşehir Belediye
Başkanı Bedia Özgökçe Ertan derhal görevlerine iade edilmelidir.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÇOCUKLARIMIZA
BARIŞ İÇİNDE BİR ÜLKE VE DÜNYA BIRAKMAK İÇİN

SAVAŞ POLİTİKALARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ!
İnsanlık tarihinin en acımasız,
en kanlı ve kirli savaşı olan İkinci
Dünya Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı geride en az elli iki milyon ölü, milyonlarca engelli, yerle
bir edilmiş kentler, yeri belirsiz
gömülü halde tonlarca patlamamış mühimmat ile büyük bir acı ve
gözyaşı bırakmıştır.
Üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçler aynı
amaçlar ve sermayenin sınırsız ve
koşulsuz dolaşımı için kan dökmeye, işgale ve büyük bedeller
ödenerek elde edilmiş temel hak
ve özgürlükleri ayaklar altına almaya devam ediyorlar. Birinci ve
İkinci Dünya Savaşından daha
fazla insan son 80 yılda yaşanan
savaşlarda, çatışmalarda yaşamını yitirdi, milyonlarcası sakat kaldı. Her iki dünya savaşı sırasında
yaşanan zorunlu göç, yer değiştirme ve sürgünden daha fazla
insan bugün yurtlarını terk etmek
zorunda kalarak çeşitli ülkelerde
mülteci olarak yaşamaya çalışıyor.
Mülteciliğe yol açan politikaları
hayata geçirenler mültecilik, göçmenlik karşıtlığı üzerinden mil-

liyetçiliği, ırkçılığı çoğaltıyor, oya
dönüştürüyorlar. Kârlarını arttırarak kasalarını dolduruyor ve yeni
çatışmaların fitilini ateşliyorlar.
Halklar arasındaki milliyet, din, dil,
etnik kimlik farklılıklarını düşmanlaştırma politikalarına, savaşlara
gerekçe haline getiriyorlar.
Yitip giden hayatlar, doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit
eder düzeye ulaşması, açlığa, susuzluğa, sefalete sürüklenen milyonlar, göç yollarında yitip giden
yüz binler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği umurlarında
değil!
Çatışmaların bedelini, savaşları çıkaranlar değil yoksullar, ezilenler,
emekçiler ödüyor.
Silah harcamaları sürekli artıyor,
nükleer silahların sınırlandırılması
antlaşmaları bir bir iptal ediliyor,
yeni nükleer silah denemelerinin
ardı arkası kesilmiyor. Bu sırada çoğunluğu çocuk olmak üzere
milyonlarca insan açlıktan, hastalıktan yaşamını yitiriyor.
Eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye dair temel kazanımlar her gün

biraz daha yok ediliyor. Bölgenin
kadim sorunları Kürt ve Filistin
sorunları konusunda da emperyalistler ve iktidarlar rant ve paylaşım çerçevesinde oyalama, inkar
ve çözümsüzlük politikalarında ısrar ediyorlar, çatışmaları derinleştiriyorlar. IŞİD, El Kaide, El-Nusra,
Taliban gibi çeteler eliyle vekâlet
savaşları yürütülürken, bu örgütlerle işleri bittiğinde ise aynı örgütlere müdahale adı altında bölge işgal ediliyor, askeri üs haline
getiriliyor.
Halkın seçme seçilme hakkını
elinden alıyor, seçim sonuçlarını tanımıyor, halkın seçtiklerini
görevden alarak yerlerine partili
memur durumuna gelmiş Valileri
atıyorlar. Tepkileri ise devlet zoruyla ve aygıtlarıyla engelliyorlar.
Ekmeğimize, geleceğimize, aşımıza, ormanımıza, suyumuza göz
dikenler, bir arada yaşama irademizi de iktidarları için en büyük
tehdit olarak görüyorlar.
Popülist, faşist iktidarlar birçok
bölgede binlerce sivilin yaşamına mal olan askeri operasyonlara
‘Barış Harekâtı’, Filistin halkının
Nisan / Kasım 2019
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1 Eylül Dünya Barış Günü’nde DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB tarafından gerçekleştirilen
ortak basın açıklamasıyla tüm dünyada
çatışmaların durdurulması ve barış çağrısı
yapıldı.
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özgürlük talebinin bastırılmasını
hedefleyen antlaşmaya “Yüzyılın Antlaşması” adını koyarlarken
zerre kadar utanma emaresi göstermiyorlar. Çünkü onların gözleri
ve vicdanları para ve iktidar gücü
dışında bir şey görmüyor!
Emperyalistlerin
müdahaleleri
bölge ile sınırlı kalmıyor, Venezüella başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerine kadar uzanıyor.
Meksika sınırına duvar örülüyor,
birçok ülke ile yapılan İkili Ticaret
Antlaşmaları eliyle ülkelerin iç işlerine müdahalelerin önü açılıyor.
Öte yandan yeni zenginler yaratmak ve krizleri aşmak için yeni
savaşların, çatışmaların fitilleri
ateşleniyor.
Bu karamsar tabloyu tersine çevirmenin yolu elbette eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesinden,
geçiyor.
Barış mücadelesinin en çok da yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında ve ülkemizde yükseltilmesine
ve süreklileştirilmesine ihtiyaç var.
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Barış, uğruna mücadele edilmesi gereken, kazanılması gereken
politik bir mücadele başlığıdır. Bu
uğurda atılacak her adım bizleri
barışa olduğu kadar insan olma
erdemine doğru da biraz daha
götürür. Çünkü tüm halklarla barış içinde yaşanmasını istemek ve
kendi ülkemizde eşit, demokratik,
özgür ve barış içinde yaşamak için
mücadele etmek insan olmanın
şartıdır.
Ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimden bu yana kesintisiz olarak
devam eden OHAL koşulları ve
baskıları karşısında ve Ortadoğu’da farklı düzeylerde devam
eden çatışmaların yarattığı acılara, travmalara karşı hepimizin barışın iyileştirici gücüne ihtiyacı var!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak;
savaşlarda, çatışmalarda yitirilen
milyonlarca insanın anısı önünde
saygıyla eğilirken mücadele başlıklarımızdan birinin Barış mücadelesi olduğunun altını bir kez
daha çiziyoruz. Örgütlü ve kararlı

bir mücadele ile barışı bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline
getireceğimize söz veriyoruz.
Tüm halkların eşit, özgür, insanca
ve kardeşçe yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın
yolunu açmak için emek ve demokrasiden yana olan herkesi 1
Eylül Barış Meydanlarında yan
yana, omuz omuza mücadeleye
çağırıyoruz.
“…
İnsanların sıkışan elleridir barış
dünyanın masasındaki ekmektir
gülümsemesidir annenin.
Budur yalnızca.
Başka bir şey değildir barış.
….” (Y.Ritsos)
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK)
Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)

DİSK, KESK, TMMOB, TTB:

“BU TOPRAKLARIN İHTİYACI
ADALET, DEMOKRASİ ve BARIŞTIR”
Bizler bu ülkenin işçileri, kamu
emekçileri, mühendisleri, mimarları, şehir plancıları ve hekimleri
olarak tehlikenin farkındayız.
Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır
tüm uyarılara kulak tıkayarak, ve
hatta uyarıda bulunanları “hain”
ilan ederek Suriye’deki savaşa
müdahil olmaları ülkemize ve
bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetti.
Dört yıl önce bugün, 10 Ekim
2015’te Ankara’da Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan ve 103 insanımızı yitirdiğimiz
katliam, bu ağır bedellerden sadece biridir. Ortadoğu’daki savaş
politikalarının besleyip, büyüttüğü, Türkiye’de yüzlerce insanımızı aramızdan alan katliamları
gerçekleştiren IŞİD’in, dünyanın
dört bir yanından gelen ve yurttaşı oldukları hiç bir ülkenin geri
almak istemediği binlerce üyesinin “gardiyanlığı” gibi ciddi bir
tehlikeyle karşı karşıyayız.

Emperyalist güçlerin kapışma
alanı haline gelen bir bataklıkta, emperyalist güçlerle girilen pazarlıklarda izin verilen bir
kapsamda, onların sattığı ve
satacağı silahlarla, hepimizin geleceğini tehdit edebilecek tehlikeli vaatlerde bulunarak, üstelik
başka bir ülkenin toprağında askeri bir operasyona girişmenin kimin ihtiyacına yanıt verdiği büyük
bir soru işaretidir.
Ülkemize, bu ülkede yaşayan
yurttaşlara, temsil ettiğimiz
üyelerimize sorumluluğumuzun
gereği olarak tarihe not düşmek
boynumuzun borcudur: Böylesi
bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre
göre susma zamanı değildir.
Ülkemizin temel sorunu rekorlar
kıran işsizliktir, yağmur gibi yağan zamlardır, yoksullaşan milyonlardır.

Ülkemizin temel sorunu demokrasinin ve adaletin yıkımıdır.
Ülkemizin temel sorunu bir arada, barış içerisinde, kardeşçe yaşama umudunun karşına dikilen
ayrımcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici politikalardır.
Suriye’de girilmek istenen yeni
maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel
sorunları çözmek bir yana daha
da derinleştireceği açıktır.
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak, 103 arkadaşımızı yitirdiğimiz 10 Ekim Ankara katliamının
dördüncü yıldönümünde bir kez
daha söz veriyoruz: Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen
olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlara armağan edeceğiz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB
Nisan / Kasım 2019

TMMOB’DEN
HABER

Ülkemizde son günlerde yaşanan gelişmeler
ve Suriye’nin kuzeyinde başlatılan askeri
operasyon hakkında DİSK-KESK-TMMOB ve
TTB tarafından 10 Ekim 2019 tarihinde ortak
basın açıklaması gerçekleştirildi.
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ARÎN ZÜMRÜT

HELBEST DI TU PÊNASE Û
QALIBAN DE HILNAYÊ
Hevpeyvînek bi helbestvan-rojnamevan Rêdûr Dîjle re
Her tişt bi zimanê xwe xweş e. Em endezyar, avahîsaz û plansazên bajêr jî di
vê bîr û baweriyê de ne ku gava mirov
kar û barê xwe bi zimanê xwe bike wê
serketîtir û kêfxweştir be. Ji lewre qedexe û bendên li ber zimanan hatine
danîn, hemû demode ne. Di vê çarçoveyê de, me jî bi Rêdûr Dîjle re sohbetek kir ku bi hêla xwe ya rojnamevaniyê
tim û tim pêwendiyê bi civakê re datînine û hewl dide bi helbest û wergerên
xwe tevkariya zimanê Kurdî bike.
Di sohbeta xwe de, em li ser xweza û
ruhiyeta pencereya helbesta Rêdûr
Dîjle, di vê pencereyê de li ser têmaya
ax, dîrok û mîtolojiyê û li ser pirtûkên wî
“Eşêfa Temenekî” û “Kêsek”, wergerên
wî, rojnamevaniyê û gelek tiştên din
axivîn. Kerem bikin:
Birêz Rêdûr Dîjle, berî her tiştî mala te
ava, ji ber ku te daxwaza me ya ji bo
hevpeyvînê qebûl kir. Berî em dest bi
hevpeyvîna xwe bikin, ewilî em dixwazin tu hinekî behsa xwe bikî; Rêdûr Dîjle
kî ye?
Mala te jî ava be. Ez di sala 1987’an de
li gundê Dêrîş ê Stewra Mêrdînê çêbûme. Wekî gelek kurdî ez jî ferdê malbatekê me ku bêyî li warê xwe bikemilim,
bêhna wê bikişînim sî û cergê xwe,

Helbestvan-Rojnamevan
Rêdûr Dîjle
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pê re bibim hemhal, di çaxê min î herî
gonceyî de ji ruhê min, ji jiyana min hat
xwarin, zemanê min li çerxeke din hat
fesilandin û bi darê zorê ji warê xwe
hatime nefîkirin. A rast, ji hêla form û
awa dibe cuda be, lê bi kurt û kurmancî dikarim bêjim ku muhtewaya çîroka
min jî hema bêje muhtewaya çîroka
kurdên li darê zorê yê pergalê aliqiye
bixwe ye.
Te kengî û çawa dest bi helbestê kir? Tu
dikarî hinekî qala serpêhatiya xwe ya bi
helbestê re bikî?
Di emrekî biçûk de dilê min bijiya edebiyatê, nexasim jî helbestê. Ez dibêm
ev dilbijandin di salên min î li hicrikên
medreseyê de li min peyda bû. Gava
em ji bêgavî ji gundê xwe derketin û
li gundekî Amedê bi cih bûn, diya min
ez dam ber destê seydayekî da bibim
xwedî ilm. Li wê hicrikê xwendina kitêbên erebî, ew retorîk û belaxet, nexasim jî ew aheng û muzîkalîteya mewlûda kurmancî pir li xweşa min diçû, wekî
ku dilê min mist bide. Lê dikarim bêjim
ku dema kekê min helbesta “Kî Ne Em”
a Cegerxwîn ji me re dixwend, ew dilbijandin hê gurtir dibû.
Piştî em ji bêgavî ji vî gundî jî derketin,
em hatin li Bismil a Amedê bi cih bûn

û min dest bi dibistanê kir. Ketim nav
mengeneya perwerdehiyeke ku heqîb
û xurcê min ê kurdî qul dikir, yek bi yek
ji heqîba min a kurmancî kereste û
peyv dimehadin. Her diçû ev yek meyl
û hewesa min bi ser tirkî ve dibir. A soxî,
hêdî hêdî ew ahenga kurmancî ya dilê
min mist dida ji min dûr diket û min bi
tirkî dest bi nivîsandina helbestan kir.
Yanî bêyî hayê min jê çêbibe, ev mengene mîna marekî xasûk çanda min î
ku havênê hebûna min bû, ji xwezaya
wê ya eslî diquraft û diçirpand. Me ber
bi tiştên ku wateya wan a sereke dihat
manîpulekirin ve hêl dikir û dikir fanatîk. Yek ji van jî futbol bû ku min helbestên xwe yên ewil li ser tîma futbolê
Beşîktaşê nivîsandin. Dû re her ku sal
buhurîn, bi xwendin û danûstendinên
bi mirovan û derdorê re ez jî lê hay bûm
ku wekî Eagleton dibê “mirov bêyî çandê nikare bijî”, min hewl da pêwendiya
çanda xwe û xwezaya wê ya eslî ya jê
hatiye qutkirin zevt bikim da karibim
hebûna xwe hîs bikim. Her ku ev bîr û
şiûr xurt dibû, ji wî zimanê ku min pê
helbest dinivîsandin û dikir nedikir nedibû eynika ruhê min dûr diketim wekî
ava ku cihoka xwe dîtibe ber zimanê
xwe ve herikîm. Gava di pola dawî ya
dibistana navîn de, hevalê min î ku ez
û wî li heman textebendê rûdiniştin
(çend salan ji min mezintir bû) bi tirkî
pirtûkek dixwend û di wê pirtûkekê di
nav ew qas hevokên bi tirkî de çavê
min bi hevokeke kurmancî ket, wê çaxê
ew aheng û dilbijandina ku di salên min
î hicrikê de li min peyda bûbû, li dilê min
da û ji wê rojê ve min hewl da ku êdî

dîwanan ax be jî, lê em dibînin ku te di
pirtûka xwe ya dudoyan “Kêsekê” de
“ax”ê bi mîtolojî û dîrokê kelijandiye…

berê xwe didim wergerê. Ji lew re ji bo

Berhema te ya ewil “Eşêfa Temenekî”
di sala 2012’an de der çûye. Pênc sal
şûnde jî berhema te ya duyem “Kêsek”
der çûye. Ji navê her du berhemên te jî
dixuyê ku têmaya sereke ya her du berheman jî ax e. Çima ax?

A rast gotinên min ên ji bo “ax”ê hema
bêje ji bo “mîtolojî” û “dîrokê” jî têbor in.
Ji bo vegera “nav malê,” ji nasnameyên
bivênevê yek jê jî dîrok û mîtolojî ye.
Tê gotin, gava ku hê nivîs tune bûye,
çanda devkî zû bi zû nedigihat civakê,
lê belê ew bîr û baweriya bi mîtan çêbibû diviya bi awayekî bihata parastin
û ragihandin. Meselen, Octavio Paz ji
bo vê diyar dike ku di vî warî de helbest
xwedî roleke girîng e û dibêje: “Vegera
li kokên xwe, serîhildêrî ye. Nûbûn e,
vejîneke ji nû ve ye.”

xwe davêm wergerê. Pound, ji bo vê

Dixwazim di warê teknîkî de jî bal bikişînim ser helbestên te. Di “Kêsekê” de
em leqayî gelek form û teknîkên cuda
yên helbestê tên; haîku, jisei, senryu,
helbestên mînîmal… Ji bo çi?

bandin.

Her giha herî xweşik li ser koka xwe
şîn tê. Eger em dirûv pê bixin; her netew, hêz û quwetê ji reng û dengê xwe,
ji dîrok û çanda xwe û ji nirxên xwe yî
manewî digire. Li gor bîr û baweriya
min nasnameya herî xurt a vê yekê jî
ax e. Îjar ji bo civakên bindest, nexasim
jî civaka kurd ku hema bêje tam qirnek
e bi awayekî dijwar bi qirkirin û qelihandineke çandî re rû bi rû ye, pêwendiya wê ya bi axê re pir muhîm e. Aîdiyeta wê ya bi axê re çawa ye, çi qasî
hîs dike, kodên wê yên bi axê re çi qasî
têkûz in û çi qasî hatine tarûmarkirin..?
Wekî Gabriel Garcia Marquez jî gotî,
di bin axa ku em lê dijîn eger miriyên
me tune bin, em ne ê wê axê ne. Îjar
di civakeke bindest de, di civakeke ku
çi strukturel çi wateyî wekî kewareke
mêşan ku malikên wê hatibin perçekirin û hatibe rûxandin, sazîbûyîna wê
hatibe tarûmarkirin, ji wate, feraset
û estetîka wê hatibe xwarin, ji bo bê
rizandin bi her cure tahde û zorbatiyê
re rû bi rû maye, bihostek wê jî bê mirî
nemabin, şiûr û pêwendiya wê ya bi
axê re divê baş bê diyarkirin.
Di vê çarçoveyê de, çi di “Eşêfa Temenekî” û çi jî di “Kêsekê” de, bêyî peyvê
di melankolîzm û romantîzmê de bifetisînim min xwe spart hêza helbestê û
bi vê hêzê dubare dubare xwest îşaret
bi vê yekê bikim. Wekî Ehmed Huseynî
gotî, hewl didim di helbestê de kêlîka bindestiyê zevt bikim û berê helbestê bidim nav malê. A rast di her du
dîwanên min de jî min ev yek bi piranî
di ser portreyan, portreyên miriyan ên
bûne ax re daye, da ku em hîs bikin ku
ez ji vê axê, tu ji vê axê, ew ji vê axê, em
ji vê axê, hûn ji vê axê û ew ji vê axê ne.
Her çend temaya sereke ya her du

Çawa ku helbest qîma xwe bi pênaseyekê nayne, ez jî di helbestê de qîma
xwe bi tiştên heyî naynim. Ji lew re, li
gor qenaeta min ruhiyeta helbestê li
dijî mîsogerî/qethîbûnê ye. Tişta kartezyenî/dekartî qebûl nake. Gava tu
sînoran li ber helbestê deynî, asas tu
helbestê ber bi întiharê ve rê dikî û
wê dixtimînî. Ez dibêm helbest xwedî
ruhekî kûantûmîk e, heta tu bêjî sîwana wê, pencereya wê berfireh e; hem
di warê ruxsarî hem jî di warê muhtewayî de, ne tu dikarî wê di pênaseyekê de bisînor bikî, ne jî di çend form û
dirûvan de. Ez wisa yeqîn dikim ku divê
helbest di nav tişta mensûr û muntazam de neyê hepskirin. Ji lew re xwedî
cîhaneke pir xweser e, bi tenê ye.

lêkirina wê helbestê baş têbigihêm,
car heye dahûrandin qîm nake. Ji bo vê
dibêje; eynê wekî perçeyeke muzîkê
ku ji piyanoyê tansposeyî kemançeyê tê kirin, divê helbest jî bi heman
awayî ji zimanekî bo zimanekî din bê
transposekirin. Bi vî awayî bal dikişîne
ser girîngiya wergerê û heta dibê werger pratika rexnekirinê ye. Helbet ji bo
kurdî wergera helbestê hinekî zehmtir
e, çimkî hem ji ber helbest dîsîplîneke
xweser e, hem jî di helbesta kurdî de
gelek qalib hene ku hîn nehatine ceriDi heman demê de tu rojnamevan î. Bi
gelek kesan re hevpeyvînan çêdikî, lê a
niha ez bi te re hevpeyvînî çêdikim, ev
hîseke çawa li te peyda dike?
Di rojnamevaniyê de tu dipirsî û guh lê
dikî. Yanî di dema pirskirinê de hema
bêje tu heyecenek te tune ye. Lê niha
min ferq kir ku biheycan im.
Herî dawî dixwazim der barê helbestvanên jin ên kurd de pirsekê bikim. Tesîra wan î li ser te çî ye?
Dîroka edebiyata kurdî salixê dide ku
berî Îslamê yanî beriya niha bi 15001600 sal berê helbestên bi zaravayê
lorî û hewramî hatine nivîsandin, piranî xwedanê wan jin bûne. Yanî li gorî
vê malûmata ku dîrok dide me, wê
gavê hejmara helbestvanên jin ji yên
mêr bêtir bûne. Ji lew re di baweriya

Her wiha tu wergêrî jî. Herî dawî te “Seher” a Selahattin Demirtaş wergerand.
Ji xeynî vê te ji Birhan Keskin, Cemal
Sureya, Melih Cevdet Anday… jî helbest
wergerandine. Werger û helbest li hev
dikin?

yaresaniyê de di her warî de jin bêtir li

Di wergerê de (wergerkirina helbestê
de), pîvan û qistaseke Ezra Pound ji
xwe re esas digirim. Bi piranî ji bo têbigihêm ka helbestek çawa hatiye lêkirin, ji dahûrandin û tehlîlkirinê wêdetir

bawer im ji tasa van helbestvanan ava

pêş bûne. Helbet, tu bikî nekî ev malûmata dîrokî hem xwebaweriyekê hem
jî kêfxweşiyekê li min peyda dike. Di
vê çarçoveyê de, ez dikarim bêjim ku
ez xwendevanekî Fatma Savci me ku
helbestê vexwariye.
*Ev hevpeyvîn di bianetkurdi’yê de jî hatiye weşandin.
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tenê bi kurdî helbestan binivîsim. Ji wê
rojê heta niha ji nivîsandina bi kurdî
daneketim.
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Abdulaziz Kazancı

Abdullah Baran

Abdullah Batuk

Abdulnasır Akın

Alev Tunç

Ali Aykan Avşar

Ali Bozkuş

Arif Gecekuşu

Aydın Baran Kılıç

Ayşan Ersidar

Ayşegül Üçkardeş

Aytaç Yel

Azad Can

Aziz Oğur

Azra Ayşe Görgöz

Barış Çolak

Batuhan Bulundu

Batuhan Saraç

Bayram Gülen

Beraat Değer

Berat Emer

Burhan Tepehan

Bünyamin Şimşek

Cemal Sarı

Ceren Safiye Karlı

Cihan Kartal

Cumali Tekgül

Çağlar Akça

Davut Hakan Artuk

Deniz Yabaş

Doğan Polater
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Doğukan Suiçmez

Eda Arbatun

Ekrem Acar

Elanur Baki

Emrah Tekin

Emre Canpolat

Emrullah Gölbaşı

Emrullah Yakıt

Enes Furkan
Demirel

Enes Furkan Gürses

Erkan Top

Ethem Yiğit

Eyyüp Akıncı

Eyyüp Araboğa

Fatih Çaçan

Fatih Sayan

Fatma Demir

Fatma Kılıç

Ferhat Ülgen

Fırat Hamarat

Furkan Ağa

Furkan Çinkıliç

Furkan Toraman

Gamze Şıltak

Gökmen Karadeniz

Gözde Çakır

Gülbahar Aktaş

Gülsüm Anaran

Hakim Ayan

Hasan Sezen

Haşim Tanrıverdi

Helin Yaşa

Hilal Öztürk

Hüseyin Degeralp

İbrahim Dinçer
Köseler

İbrahim Esat Bayram

İbrahim Gönüllü

Hilal Filiz Öztekin

İbrahim Tunç
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İclal Hande
Şerefhanlı

İlknurceren Akyüz

İlyas Uzlan

İsmail Bulut

Kader Ozan

Kadir Akboğa

Kübra Nur Çelik

Kübra Sancar

Mahmut Kaçar

Mahmut Zengin

Mahsun Zirek

Maşallah Atılgan

Mehmet Ali
Akbulut

Mehmet Ali
Bayram

Mehmet Ali Göğüş

Mehmet Arslan

Mehmet Buğra İlik

Mehmet Fatih
Gürbüz

Mehmet Kaya

Mehmet Sait
Ağaçtutan

Mehmet Sevim

Mehmet Suphi
Karakuş

Mehmet Turgut

Mert Akdoğan

Mert Özeren

Mesut Can Kırsaçlı

Mesut Canseven

Mikail Gevaş

Mirari Ğunav Geçit

Muhammed Ali
Arvas

Muhammed Barkın
Yıldırım
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Muhammed Can
Yektaş

Muhammed Fırat
Akan

Muhammed Furkan
Elay

Muhammet Antlı

Murat Bağsız

Murat Çalı

Murat Sertkaya

Murat Taş

Mustafa Arslan

Mustafa Taha
Erhan

Müslüm Dikici

Nur Said Kıran

Nurullah Tayfur

Oğuz Baran

Onur Sağır

Onur Şahin

Osman Atlan

Ökkeş Huba

Ömer Aydar

Ömer Faruk Kırkıl

Ömer Kocatepe

Özcan Alar

Pamuk Ayikurt

Recep İnsel

Rıdvan Üzümcü

Rozerin Aydın

Sefa Özbay

Selçuk Şevgin

Serav Pakdemir

Serdar İşik

Serhat Güzel

Serhat Sabri Akcan

Serkan Ay

Sertan Yıldırım

Sevda Yılmaz

Sidar Ceylan

Ömer Veysel Ayata

Sedat Taşır

Serhat İnanç
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Muhammet
Mustafa Kılıç
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Sinan Konur

Suat Özkaçmaz

Suat Rüzgar

Sunay Kavuştu

Şadiye Aktoğ

Tekin Gök

Tuğçe Tuncer

Tutku Yoldaş

Uğur Karademir

Uğur Üçüncü

Umut Çakan

Ünal Çınar

Vedat Aykut

Vedat Kartal

Vedat Turan

Veysel Arık

Veysi Demir

Yaşar Demirbacak

Yaşar Yücedağ

Yunus Emre Aydın

Yunus Salğın

Yunus Tarhan
Muş

Yusuf Alataş

Yusuf Dalgıç

Yusuf İlhan

Yusuf Sürmeli

Yusuf Şaşkın

Zana Kemaloğlu

Zeynel Kaya

Zilan Yılmaz

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!
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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/

NİSAN- 2019

MAYIS-2019
01.05.2019- TMMOB, DİSK, KESK, TTB nin istasyon meydanında düzenlediği 1 Mayıs mitingine üyelerimiz çalışanlarımız ve yöneticilerimiz ile beraber katılım sağladık.
04.05.2019- Ankara’da yapılan 47.Dönem Merkez Öğrenci Üye komisyonu 4. Toplantısına, Azad CAN ve Gurbet
BOZDEMİR katılım sağladılar.
07.05.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
07.05.2019- şube yönetim kurulumuz Mayıs ayının ilk haftasında Mardin, Batman ve Şanlıurfa İl Temsilciliklerimizi
ziyarette bulundular.
08.05.2019- Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda Sur ve
Kayapınar Belediyeleri eşbaşkanlarını ziyarette bulundu.
10.05.2019- Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda Diyarbakır Merkez Yenişehir Belediyesi eşbaşkanlarını ziyarette bulundu
14.05.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
16.05.2019- Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki bilgilendirme seminerleri kapsamında 16 Mayıs
2019 tarihinde şubemizde stajlar konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.
16.05.2019- Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yöneticilerimiz ile Tunceli İl Temsilciliğimiz Yöneticileri Tunceli
Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu Makamında ziyarette bulundular.
17.05.2019- Ankara’da yapılan olan Oda ve Şube Müdürleri Ortak toplantısına Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN katılım sağladı.
18.05.2019- Şubemizde yeni mezun üyelerimiz ve son sınıf öğrenci üyelerimize yönelik mekanik tesisat atölyeleri
kapsamında mesleki bilgilendirme seminerleri düzenledik.
21.05.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
21.05.2019- Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel
Müdürü Mehmet Zeki Kantarcı’yı makamında tebrik ziyaretinde bulundu.
25.05.2019- İstanbul’da yapılan TMMOB danışma kurulu toplantısına Şube Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR ve
TMMOB Delegesi Erdal YAVAŞ katılım sağladılar.
29.05.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
31.05.2019 - Şube Personelleri ile toplantı düzenlendi.
31.05.2019- Şube başkanımız Mehmet Emin Tümür ve şube müdürümüz Sıdık Akman’ın katılımıyla üyelerimiz ile
şubemizde toplantı düzenlendi.
Nisan / Kasım 2019

ŞUBE
HABER
GÜNLÜĞÜ

02.04.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.04.2019- Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç Dr. Vedat Oruç ve Bölümdeki akademisyen üyelerimizi ziyarette bulundu.
04.04.2019- Üye ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz Şimşek Alüminyum Fabrikasında çalışan üyelerimizi e ziyarette bulundu.
07.04.2019- 7 Nisan Pazar günü Üyelerimiz ile kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik.
08.04.2019- Şube yönetim kurulumuz devam eden üye ziyaretleri kapsamında Perenco firmasında çalışan üyelerimizi ziyarette bulundu.
09.04.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
09.04.2019- Ankara’da yapılan EİM MDK toplantısına EİM MDK Üyesi Mehmet Baran YAVUZ katılım sağladı.
14.04.2019- Sosyal ve kültürel etkinlikler komisyonumuzun önerisi doğrultusunda 14 Nisan 2019 tarihinde üyelerimizin çocuklarına yönelik şubemizde Kukla Yapım Atölyesi düzenlendi.
15.04.2019- Şube yönetim kurulumuz devam eden üye ziyaretleri kapsamında MSC Otomotiv firmasında çalışan
üyelerimizi ziyarette bulundu.
16.04.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.04.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
27.04.2019- 27 Nisan C.tesi günü Adana’da yapılan olan EİM Bölge kurultayına Şube Endüstri Mühendisi Üyelerimiz
Mehmet Baran YAVUZ, Abdülbari ASLAN, Necati KAHRAMAN, Fikri MAVİGÖZ ve Edip YEMEN katılım sağladılar.
30.04.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

mmo

ŞUBE GÜNLÜĞÜ
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

HAZİRAN-2019
04.06.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
11.06.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
16.06.2019- 16 Haziran 2019 tarihinde Diyarbakır’da Şube personelleri ile toplantı düzenlendi.
18.06.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.06.2019- Şube Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR, Üyemiz İlyas ÇELİK ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN’ın
katılımıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hakkı BİLİCİ’yi makamında ziyarette edildi.
22.06.2019- Şube personelleri ile mali durum değerlendirme gündemi ile toplantı düzenlendi.
25.06.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
25.06.2019- Kurum ziyaretlerimiz kapsamında şube yönetim kurulumuz, Diyarbakır Silvan Belediyesi eşbaşkanlarını ziyarette bulundu.

TEMMUZ-2019
02.07.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
09.07.2019- Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında HDP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret ederek
eşbaşkanlar Hülya Alökmen Uyanık ve Zeyat Ceylan ile görüşme gerçekleştirdiler.
08.07.2019- Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür eğitimi düzenlendi.
09.07.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
16.07.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.07.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.07.2019- Şubemizde 23-26 Temmuz 2019 tarih aralığında Temel bilirkişilik eğitimi düzenlendi.
26.07.2019- Ankara’da yapılan Yürütme Kurulu toplantısına Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN katılmasına sağladılar.
30.07.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
31.07.2019- Şubemiz, asansör periyodik kontrol çalışmalarına ilişkin Silvan belediye konferans salonunda apartman yöneticisi, kapıcılar ve muhtarlara yönelik 31.07.2019 tarihinde Asansör Bilgilendirme Semineri düzenledi.
31.07.2019- Silvan Belediyesi iş birliği ile 31.07.2019 tarihinde Silvan Belediye toplantı salonunda bina yöneticileri
ve bina sorumlularına yönelik asansör bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AĞUSTOS-2019
06.08.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
13.08.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.08.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
27.08.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

EYLÜL-2019
03.09.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.09.2019- Şube Başkanmızı Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Suat YAVUZ ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN’ın katılımıyla Nusaybin Belediyesini ziyarette bulunduk.
06.09.2019- Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 6 Eylül 2019 tarihinde Malatya İl Temsilciliğimizi ziyaret ederek yürütme kurulu üyeleri ile toplantı düzenledi.
10.09.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
13.09.2019- Şube yönetim kurulumuz temsilcilik ziyaretleri kapsamında 13-14 Eylül 2019 tarihlerinde Van, Muş ve
Bingöl İl temsilciliklerimizi ziyaret ederek yürütme kurulu üyeleri ve üyelerimizle bir araya geldi.
17.09.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
20.09.2019- Şube yönetim kurulumuz kurum ziyaretleri kapsamında 20 Eylül 2019 tarihinde Kayapınar Belediyesi
İmar Müdürlüğünde çalışan üyelerimizi ziyarete bulundu.
24.09.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
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EKİM-2019
01.10.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
01.10.2019- Şube yönetim kurulumuz, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrencilere yönelik tanışma toplantısı düzenledi.
04.10.2019- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 4 Ekim 2019 tarihinde şubemizde Mekanik Tesisat Uygulamaları Konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
08.10.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
09.10.2019- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 9 Ekim 2019 tarihinde şubemizde İhale Dosyası Hazırlama Konusunda Bilgilendirme Semineri düzenlendi.
11.10.2019- 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir’de yapılan UHUM kurultayına Şube Saymanımız Güler AKCAN
katılım sağladı.
12.10.2019- Şube yöneticilerimiz, il temsilcilikleri yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız ve danışma kurulu üyelerimizin
katılımıyla 12 Ekim 2019 tarihinde şubemizde 12. Çalışma Dönemi 4. Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
15.10.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
18.10.2019- 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’de yapılan V. Enerji Verimliliği Kongresi ve Sergisine Şube Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR ve Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEME katılım sağladılar.
22.10.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.10.2019- 23-26.10 2019 tarihleri arasında Adana’da yapılan İSG Kongresine Şube Başkanımız Mehmet Emin
TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Suat YAVUZ, Sait BAHÇE ve Serhat VANÇİN
katılım sağladılar.
25.10.2019- Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize
yönelik Diyarbakır organize sanayi bölgesinde bulunan Jamaş Jant fabrikasına teknik gezi düzenledik.
29.10.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
30.10.2019- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında 30 Ekim 2019
tarihinde şubemizde Genel Muhasebe ve Uygulamaları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

EKİM-2019
05.11.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
08.11.2019- 08-09.11.2019 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Güneş Enerji Sempozyumu ve Sergisine Şube Başkanımız Mehmet Emin TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL, Şube Saymanımız Güler AKCAN, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Halil İbrahim TOPAÇLI, Suat YAVUZ ve Serhat VANÇİN katılım sağladılar.
12.11.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
15.11.2019- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 15 Kasım 2019
tarihinde şubemizde “Merkezi ve Bireysel Isıtma sistem Bakımları” konu başlıklı bilgilendirme semineri düzenlendi.
15.11.2019- Meslekiçi Eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 12-13 Kasım 2019 tarih aralığında Asansör Avan Proje
Hazırlama, 15-17 Kasım 2019 tarih aralığında Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri düzenlendi.
16.11.2019-16-17.11.2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Kadın Kurultayına Üyemiz Arin ZÜMRÜT, Teknik Görevlimiz Duygu BAYRAM ve Büro Görevlimiz Muhabbet TEĞİN katılım sağladılar.
19.11.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
21.11.2019- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında, 21 Kasım
2019 tarihinde şubemizde “İş Arama Becerileri Ve Mülakat Teknikleri” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
24.11.2019- 24.11.2019 tarihinde Ankara’da yapılan Sekreter Sayman toplantısına şube sekreterimiz Sinan ÖZTEMEL, şube saymanımız Güler AKCAN ve şube müdürümüz Sıdık AKMAN katılım sağladılar.
26.11.2019- Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.11.2019- 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Şubemizde Adli trafik kazaları bilirkişilik eğitimi düzenlendi.
28.11.2019- Üyelerimize yönelik meslekiçi eğitimlerimiz kapsamında 25.11.2019 - 28.11.2019 tarih aralığında Doğalgaz İç Tesisat ve 29.11.2019 - 02.12.2019 tarih aralığında Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri düzenlendi.
Nisan / Kasım 2019

ŞUBE
HABER
GÜNLÜĞÜ

24.09.2019- Şubemiz teras katında şube yöneticilerimizin, şube çalışanlarımızın, geçmiş dönem şube başkanlarımızın, üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla, yeni mezun üyelerimiz ile tanışma toplantısı düzenlendik.
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ŞUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ (NİSAN-KASIM- 2019)
Sıra Bağlı Olduğu Belediye Adı
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Tescil Normal Kontrol Eksiklik İkinci Eksiklik Elektrikli Asansör Hidrolik Asansör Kırımızı Etiket Sarı Etiket Mavi Etiket Yeşil Etiket Toplam

BATMAN
SİİRT
TUNCELİ
EYYÜBİYE
SİİRT İL ÖZEL İDARE
KURTALAN
SURUÇ
VEYSEL KARANİ
BAYKAN
HİLVAN
MALAZGİRT
GERCÜŞ
CİZRE
PATNOS
VİRANŞEHİR
BEŞİRİ
BATMAN İL ÖZEL İDARE
ŞIRNAK
ÇUKURCA
HAKKARİ
BAŞKALE
ŞEMDİNLİ
GEVAŞ
İDİL
YÜKSEKOVA
SİLOPİ
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ
AĞRI
TİLLO
BOZOVA
HARRAN
PÜLÜMÜR
DARGEÇİT
HAMUR
DİYADİN
DOĞUBAYAZIT
TUTAK
PERVARİ
MAZIDAĞI
TAŞLIÇAY
SASON
HASANKEYF
GÜÇLÜKONAK
KARAKOÇAN
SİLVAN
ÇERMİK
DİCLE
BAĞLAR
ERGANİ
HANİ
LİCE
ÇINAR
ÇÜNGÜŞ
KOCAKÖY
BİSMİL
SUR

0
68
27
2
4
15
1
1
0
0
1
0
1
1
5
10
0
138
0
3
0
0
1
0
100
0
2
24
2
8
2
4
1
0
1
5
0
0
4
1
0
0
0
5
0
3
1
78
25
2
2
4
2
0
2
3
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TOPLAM

0
79
23
27
4
10
13
4
0
8
4
0
7
20
38
0
4
52
0
13
2
3
2
8
32
8
21
28
2
6
0
0
0
1
3
19
0
1
5
0
6
2
0
1
43
4
1
828
46
3
2
4
3
1
5
6

0
18
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
9
0
2
0
3
6
0
0
1
1
1
2
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
14
1
0
104
4
0
0
1
0
0
0
0

26
196
103
68
9
27
26
9
1
16
8
4
14
38
81
11
8
214
4
22
4
6
10
15
186
51
27
91
6
14
2
4
1
5
7
35
2
2
9
1
7
4
1
6
78
9
3
1,581
119
7
6
14
9
3
16
24

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
1
0
0
0
0

0
101
14
42
3
15
3
5
1
9
4
0
13
32
25
9
1
72
3
14
2
0
1
7
28
41
6
34
2
13
2
0
0
1
0
22
1
1
2
0
6
2
0
1
53
6
1
753
77
4
2
6
3
1
5
13

26
13
13
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
2
13
0
0
7
0
0
0
0
1
1
8
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
91
4
0
0
2
1
0
0
3

0
7
42
15
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
8
2
0
7
0
3
0
3
6
6
11
6
0
3
0
2
0
0
0
3
3
4
0
0
1
0
1
2
0
2
2
0
1
201
3
0
1
0
2
0
1
2

1122 1402

184

1670

17

1462

201

353

26
35
52
29
1
2
12
4
1
8
3
4
6
15
37
1
4
17
4
7
2
0
1
7
54
42
3
38
0
2
0
0
0
3
3
10
2
0
0
0
1
2
1
0
21
1
1
576
44
2
2
6
4
2
9
15

0
79
34
11
6
12
12
4
0
5
3
4
1
4
35
0
7
130
1
8
2
3
2
1
139
3
21
54
4
0
0
4
1
1
4
9
1
1
6
1
0
0
1
3
20
3
1
541
35
3
3
7
3
2
10
6

1251

26
200
103
68
9
27
26
9
1
16
8
4
14
38
81
11
8
216
4
25
4
6
10
15
186
51
27
91
6
16
2
4
1
5
7
35
2
2
9
1
7
4
1
6
78
9
3
1,586
119
7
6
15
9
3
16
24
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PROJE KONTROLLERİ
(NİSAN- KASIM- 2019)
Asansör Proje Vize Sayısı

Mekanik Vize Proje Sayısı
78

DİYARBAKIR ȘUBE

7

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

DİYARBAKIR ȘUBE

41

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

61

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

80

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

1

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

13

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

5

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

2

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

31

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

1

SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

31

70

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
TOPLAM

78

251

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

72
TOPLAM

242

SIRA

CİHAZ ADI

Cihaz Sayısı

PK Sayısı

1

VİNÇ

125

158

2

CARASKAL

110

121

3

FORKLİFT

112

168

4

PLATFORM

84

93

5

MOBİL VİNÇ

66

71

6

AKARYAKIT KARA TANKERİ

19

19

7

HİDROFOR GENLEŞME TANKI

71

71

8

KOMPRESÖR HAVA TANKI

250

255

9

OTOKLAV

8

8

10

SICAK SU KAZANI

354

360

11

KIZGIN YAĞ KAZANI

3

3

12

KIZGIN SU KAZANI

2

2

13

BUHAR KAZANI

17

17

145

145

2

2

14

14

14

BASINÇLI KAP

15

İŞ MAKİNASI

16

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

17

TRANSPALET

106

140

18

KALDIRMA İLETME MAKİNASI

107

116

19

KULE VİNÇ

10

10

20

HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI)

21

21

21

SAPAN / MAPA

175

175

22

BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI

2

2

23

FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI

3

3

24

GREYDER (İŞ MAKİNASI)

1

1

25

KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI)

33

33

26

YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI)

23

23

27

ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI)

1

1

28

ÇEKİCİ

29

29

29

YÜRÜYEN MERDİVEN / BANT

8

8

30

SİLİNDİR

2

2

31

İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI)

19

29

32

SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA

9

9

33

HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE TAHRİKLİ KALDIRMA

2

2

34

ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU TESİSATI

1

1

35

BUHAR JENERATÖRÜ

5

5

36

DEĞİŞKEN ERİŞİMLİ ARAÇ

9

9

37

ÜTÜ KAZANI

29

29

38

GENLEŞME TANKI

65

65

39

BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI

15

15

40

RAMPA

3

3

41

KRİKO

35

35

42

HALATLI VEYA ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG)
TOPLAM

1

1

2096

2274

Nisan / Kasım 2019

TEKNİK
HABER
HİZMETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTORLLER (NİSAN- KASIM -2019)

mmo
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
HABER

diyarbakır şubesi bülteni

Doğum

- Teknik Görevlimiz Yasin NACAR’IN bebeği oldu.
- Muhasebe görevlimiz Mihriban METE’NİN bebeği oldu.

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Düğün / Nişan

- ŞYK Üyemiz Aydenur GELEN evlendi.
- Üyelerimiz Merve TEKEŞ ve Muhammed Musab BAHADIR evlendiler.
- Üyemiz Sima GÜNDÜZ evlendi.
- Üyemiz Mahmut DAVRAN evlendi.
- Üyemiz Evin VARLI nişanlandı.
- Üyemiz Recep DOĞMUŞ evlendi.
- Üyemiz Eyyup ÖĞÜNÇ nişanlandı.
- Üyemiz Mehmet Selim DOĞAN nişanlandı.
- Üyemiz Seyit Kaan NADİ evlendi.
- Üyemiz Ali YILMAZ nişanlandı.
- Üyemiz Mustafa BÖRÜTEÇENE evlendi.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat

- Teknik Görevlimiz Mustafa İLHAN’IN babası vefat etti.
- Üyemiz Hakan MERTOĞLU’NUN dayısı ve amcası vefat etti.
- Teknik Görevlimiz Engin KKOYUN’UN Teyzesi vefat etti.
- Üyemiz Cihat ERSÖZ’ün babası vefat etti.
- Üyemiz Celal ÖZDEMİR’İN kardeşi vefat etti.
- I. ve II. Dönem Sube Başkanımız Hasan ESEN`in annesi vefat etti.
- Üyemiz Gökhan KAYA’NIN kayınbabası vefat etti.
- Batman İl Temsilcilik Üyemiz Ercan GÜN vefat etti.
- Murat GULEZ in annesi vefat etti.
- 8. ve 9. Dönem Şube yönetim kurulu üyemiz Ali Rıza ÇİRKİN’İN babası vefat etti.
- Üyemiz Vasıf SIĞA’nın teyzesi vefat etti.
- Üyemiz Engin KADAK in dayısı vefat etti.
- Teknik Görevlimiz Yasin NACAR’ın babası vefat etti.
- Teknik görevlimiz Mehmet ARIĞTEKİ’in halası oğlu vefat etti.
- Üyemiz Fatime ANIK KAVAKLI’nın babası vefat etti.

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