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LİKLERİDeğerli meslektaşlarımız;

Yeni sayımız ile tekrar karşınızda-
yız. Ülkemizin içinde bulunduğu 
kriz ortamında gerçekten zor gün-
ler geçirmekteyiz. Salgınla beraber 
yaşanan ölümler hepimizi derinden 
üzmektedir. Salgınla mücadelede 
örgüt olarak ortaya koyduğumuz 
önerilerin kamuoyunda dikkatle 
takip edilmesi sevindirici olmak-
la birlikte, kamu otoritelerinin bu 
konudaki yetersizlikleri de o kadar 
üzücüdür. Ülke yönetimde yaşatılan 
siyasi kaos ile birlikte mafya siyaset 
ve iktidar birlikteliği halkımızı olduk-
ça savunmasız bırakmaktadır. En 
haklı ve insani protestolarda kolluk 
gücünün tahammülsüz tutumu ik-
tidarın ne kadar sıkıştığının göster-
gesidir. Kamuoyu anketlerde iktidar 
bloğunun halk desteğinin azalması 
ile birlikte baskıcı uygulamalarında 
arttığı görülmektedir. İktidar ortak-
larının ömür uzatmak için yaptıkları 
ülkemizi sorun yumağına çevir-
mektedir. Halkın dinsel etnik kültü-
rel farklılıklarının düşmanlaştırma 
unsuru olarak kullanılmak isten-
mesi sonucunda siyasi katliamlara 
varan sonuçlar ortaya çıkarmakta-
dır. HDP İzmir çalışanı Deniz POY-
RAZ ‘ın katledilmesi bunun somut 
örneğidir. Ülkemizin yüz akı olan 
ve TBMM’de kabul edilen İstanbul 
sözleşmesinden çekilme kararı ise 
geleceğimiz noktanın ne kadar ka-
ranlık olduğunu göstermektedir. 

Bu karanlık gidişi aydınlık yarınlara 
çevirebilmek için örgütlü bir çaba-
nın ortaya konulması gerekmekte-
dir. Tüm demokratik kamuoyunun 
amasız, fakatsız biran önce bir ara-
ya gelerek çalışması gerekmekte-
dir. İktidar olmaktan öte tüm top-
lum kesimlerinin haklarını güvence 
altına alacak bir demokratik dek-
larasyonla kuvvetler ayrılığına da-
yanan güçlendirilmiş parlamenter 
sistemin kurulması için erken seçim 
talebi öncelikli hedef olmalıdır. Halk 
iradesini yok sayan kayyum sistemi 
ortadan kaldırılmalıdır. Maalesef 
Cumhuriyet tarihinden beridir Kürt 
sorunu iktidarlar için gayri meşru 
ilişkilerin örtbas edilmesi için kulla-
nılmıştır. Kürt halkının haklı ve meş-
ru taleplerinin karşılanması Türkiye 
halklarının ortak menfaatinedir. Bu 
konu ile ilgili olarak yıllardan beridir 
yapılan anti propagandalar sadece 
iktidarlar çıkarınadır. Halklarımızın 
bunda zerre faydası yoktur. Mil-
yonlarca oy almış siyasi bir parti-
nin kriminalize edilerek kapatılmak 
istenmesi çağdışı kalmış bir zihnin 
ortaya koyacağı pratiktir. Halk daha 
önce barış akademisyenlerine iliş-
kin olarak ortaya konan kanları-
nızla duş alacağız söylemli mafya 
liderinin videolarının milyonlarca 
kez izlenmesi de ülkemiz halkla-
rının ne kadar çaresiz bırakıldığını 
göstermektedir. Mafya liderleri ile 
ortaklaşan siyasetin ülkemizi ne-
reye götüreceği bellidir. Ekonomik 

krizle beraber yaşanan intiharlar 
siyasi iktidarın görüş alanına gir-
memektedir. KHK ile işinden aşın-
dan ekmeğinden edilen yüzbinlerce 
insanımızın durumuna çare üretil-
melidir. Hastane içerisinde Şenya-
şar ailesinin katliamındaki adalet 
arayışına cevap verilmelidir. İnsan 
hakları savunucularının cezaevinde 
tutulması kabul edilemez. Düşün-
celerinden dolayı cezaevlerinde tu-
tulanlar yerine ülkemizi soyup talan 
edenlerin biran önce yargılanması 
gerekir. İşsizliğin geldiği boyut orta-
dadır. Çok fazla sayıda meslektaşı-
mızın da işsiz olduğu bilinmektedir. 
Buna ilişkin iş bulma temelli çalış-
malar artırılmalıdır. Gelir dağılımın-
da düşük gelir lehine düzenlemeler 
yapılmalıdır. Rant projesi olan kanal 
İstanbul projesinin karşısında ka-
rarlı duruş sergilenmelidir. Bitirilmiş 
olan ve halkımızın sırtına yük olarak 
bindirilen diğer projeler araştırılma-
lı ve yapılan sözleşmelerin iptaline 
dönük yollar bulunmalıdır. 

Aydınlık ve kavgasız bir dünyada 
insanca yaşamın olanaklı olduğunu 
biliyoruz. O günlere kavuşma mü-
cadelesi içerisinde çalışma yürüten 
tüm dostlara selam olsun,

Tekrar buluşmak dileğiyle,

Şube Yönetim Kurulu
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ŞUBEMİZDE PLAKET TÖRENİ DÜZENLENDİ

17 Şubat 2021 tarihinde şube se-
miner salonunda düzenlediğimiz 
plaket töreni etkinliği kapsamında 

meslekte 25. 30. ve 40. yılını dol-
duran üyelerimize onur yılı plaketi 
verildi. Plaket takdiminin ardından 

etkinliğimiz verilen kokteyl ile ke-
yifli bir şekilde son buldu.
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ÜYELERİMİZ İLE BİRARAYA GELDİK

23 – 30 Ocak 2021 tarihleri ara-
sında Şubemiz tarafından yapılan 
Stratejik Planlama Mühendis Yet-
kilendirme Eğitimine katılım sağ-

layan Endüstri Mühendisi Üyeleri-
mizle eğitim sonrasın da bir araya 
gelinerek eğitim süreci hakkında 
değerlendirmeler, Oda faaliyetleri 

ve Endüstri ve İşletme Meslek Dalı 
Komisyonu çalışmaları hakkında fi-
kir alışverilinde bulundular.

TMMOB Amed İl Koordinasyon Ku-
rulu Kadın Üyelerimiz 8 Mart Dün-

ya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği 
için bir araya gelerek günün anlam 

ve önemi için mor ve beyaz balon-
lar uçurarak kutlama yaptılar.

TMMOB AMED İKK KADIN ÜYELERİMİZ 8 MART KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİĞİNDE BİRARAYA GELDİLER

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında Kadın 

Komisyonumuzun önerisi ve ön-
cülüğünde Şubemizde kadın üye-

lerimize yönelik kahvaltı etkinliği 
düzenlendi. 

KADIN ÜYELERİMİZ KAHVALTIDA BİRARAYA GELDİK
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Newroza we pîroz bê
Newroza şima pîroz bo

Newroz Bayramınız kutlu olsun
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TMMOB Amed il Koordinasyon Kurulu Newroz kutlamalarına start verdi.

TMMOB AMED İKK NEWROZ KUTLAMALARINA START VERİLDİ

06.04.2021 tarihinde Şube Eş-
başkanları Mehmet Emin TÜMÜR, 
Nevroz KAYRAN, Şube Saymanı 
Cengiz ATAMAN, Şube Müdürü 
Duygu BAYRAM, Batman İl Temsil-
ciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ru-

ken KANAT ve Batman İl Temsilciliği 
Teknik Görevlisi Adnan KAN’ın katı-
lımı ile Batman Tüpraş’ta bulunan 
üyelerimizi ziyarette bulundular.

Şube Eşbaşanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR’ün  açılış konuşmasından 

sonra Şube Müdürümüz Duygu 
BAYRAM’ın yapmış oluğu sunum-
da Odamız faaliyetleri, meslek 
örgütümüz ve teknik hizmetler 
hakkında bilgilendirmeler yapılarak 
fikir alış verişinde bulunuldu.

BATMAN TÜPRAŞ ÜYELERİMİZ İLE BİR ARAYA GELDİK
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EİM Meslek Dalı komisyonumuzun 
önerisi doğrultusunda odamıza 
yeni kayıt yapan Endüstri Mühen-
disleri Üyelerimiz ile 26.03.2021 
tarihinde Şube Eşbaşkanı Mehmet 
Emin TÜMÜR, Şube Sekreteri Arin 
ZÜMRÜT ve Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi M.Baran YAVUZ’un katılımı 
ile bir araya gelinerek tanışma et-
kinliği düzenlendi.

Şube Müdürümüz Duygu BAY-
RAM ‘ın yapmış olduğu sunumda 

meslek örgütümüz hakkında bilgi-
lendirme yaparak, oda çalışmaları 
anlatıldı. Daha sonra Endüstri Mü-
hendisi Şube Yönetim Kurulu Üye-

miz M.Baran YAVUZ EİM / Meslek 
Dalı Komisyonun etkinlikleri hak-
kında bilgilendirmelerde bulunarak 
fikir alışverişi yapıldı.  

ODAMIZA YENİ KAYIT YAPAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ ÜYELERİMİZ İLE 
BİR ARAYA GELDİK

KURUM ve ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ
ZİYARETTE BULUNDUK

Şube Eş Başkanımız Mehmet Emin 
TÜMÜR ve Şube Saymanımız Cen-
giz ATAMAN Serbest Mühendislik 

Müşavirlik Hizmeti yapan üyemiz 
Eyüp Turgut KAVAKLI ve Abdur-
rahim ÇINAR’ı işyerinde ziyarette 

bulundular.

Üye ziyaretlerimize kurumda çalı-
şan üyelerimiz ile devam etmekte-
yiz. Şube Eş Başkanımız Mehmet 
Emin TÜMÜR, Şube Sekreterimiz 
Arin ZÜMRÜT ve Şube Müdürümüz 

Duygu BAYRAM Karayolları Bölge 
Müdürlüğünde çalışan üyelerimiz-
den Bülent ÖZDEL’i ve Diyargaz 
A.Ş. çalışan üyelerimizden Cerrah 
ÇELİK, Çetin AYYILDIZ, Mehmet 

YARDIMCI’ yı iş yerlerinde ziyaret 
ederek, yaşamış oldukları mesleki 
sorunları, oda örgütlülüğü ve çö-
züm önerileri hakkında fikir alışve-
rişinde bulundular.



Ocak / Haziran  2021

Ü
YE ETKİN

LİKLERİ

Üye ziyaretleri kapsamında Şube 
Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT, Şube 
Yönetim Kurulu Üyemiz İlyas ÇE-
LİK ve Şube Müdürümüz Duygu 
BAYRAM kamu kurumunda çalı-
şan  üyerimizden Gurbet ÖRÇEN, 

Güler AKCAN, Nermin ÜSTÜNTAŞ, 
Erol KILIÇKAP, Hakan SUBAŞI, İl-
yas ÖZYELMAZ ve özel sektörde 
çalışan üyemiz Nihal KARABULUT, 
Nurettin EĞİLMEZ ve Ramazan 
VURAN’ı iş yerlerinde ziyaret ede-

rek, yaşamış oldukları mesleki so-
runları, oda örgütlülüğü ve çözüm 
önerileri hakkında fikir alışverişin-
de bulundular.

ÜYE ZİYARETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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Üye ziyaretleri kapsamında Şube Sekreterimiz Arin 
ZÜMRÜT ve Şube Müdürümüz Duygu BAYRAM özel 
sektörde çalışan üyerimizden Hülya KAYA, Sonnur 
GÖNENÇ SEZİK, Özge Nur ÖZSERİN ve Zeki BARAN’ı 

iş yerlerinde ziyaret ederek, yaşamış oldukları mesleki 
sorunları, oda örgütlülüğü ve çözüm önerileri hakkında 
fikir alışverişinde bulundular.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARETTE 
BULUNDUK

Şube Yönetim Kurulumuz Temsan A.Ş.  İşletme Müdürü 
üyemiz Şehmus DEVECİ, işyeri temsilcimiz Derya ÇİR-
KİN, Organize Sanayi Bölgesi işyeri temsilcimiz Ham-
dullah ÖNEN ve DSİ.10. Bölge Müdürlüğü işyeri tem-
silcimiz Mükerrem Özgür DALKILIÇ ve Diyarbakır İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü işyeri temsilcimiz Muhsin TEYFUR’u 
işyerlerinde ziyarette bulundular.

Şube Eşbaşkanımız Mehmet Emin Tümür, Şube Sek-
reterimiz Arin ZÜMRÜT ve Şube Müdürümüz Duygu 
BAYRAM’ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette üyelerimi-
zin yaşamış olduğu mesleki sorunlar, oda örgütlülüğü 
ve çözüm önerileri hakkında fikir alışveri yapıldı.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZİ ZİYARETTE BULUNDUK
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Üye ziyaretlerimiz Batman İl Tem-
silciliğine kayıtlı üyelerimiz ile 
devam etmektedir.  Şube Sekre-
terimiz Arin ZÜMRÜT,Batman İl 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Başka-

nı Ruken KANAT ve Batman İl Tem-
silciliği Yürütme Kurulu Sekreteri 
Ahmet Bülent TEKİK özel sektörde 
çalışan üyelerimizden Dilan KIZIL 
ve Mecit TAMAR’ı iş yerlerinde zi-

yaret ederek, yaşamış oldukları 
mesleki sorunları, oda örgütlülüğü 
ve çözüm önerileri hakkında fikir 
alışverişinde bulundular.

ÜYELERİMİZİ İŞYERLERİNDE ZİYARETTE BULUNDUK

Batman İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Ruken KANAT ve 
Batman İl Temsilciliği Teknik Gö-
revlimiz Adnan KAN kurum ve özel 
sektörde çalışan üyelerimizden 

Muhammed Yusuf YILDIZ, Abdul-
lah İMİR, Yusuf GARİPOĞLU, Mu-
hammed Emin Can ÇİFTÇİ ve Ke-
nan YILMAZ’ı iş yerlerinde ziyaret 
ederek, yaşamış oldukları mesleki 

sorunları, oda örgütlülüğü ve çö-
züm önerileri hakkında fikir alışve-
rişinde bulundular.

BATMAN TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULUMUZDAN ÜYELERİMİZE 
ZİYARET
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Batman İl Temsilciliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Ruken KANAT ve 
Batman İl Temsilciliği Teknik Gö-
revlimiz Adnan KAN kurum ve özel 

sektörde çalışan üyelerimizden 
Mansur ALPHAN, Burhan GEZER,-
Harbi KARADENİZ  ve Mehmet 
Şirin SAYAR’ı iş yerlerinde ziyaret 

ederek, yaşamış oldukları mesleki 
sorunları, oda örgütlülüğü ve çö-
züm önerileri hakkında fikir alışve-
rişinde bulundular.

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUMUZ ÜYELERİMİZİ İŞ 
YERLERİNDE ZİYARETE BULUNDULAR

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü etkinlikleri kapsamında  Adı-
yaman İl Temsilciliği kadın üye-
lerimize yönelik kahvaltı etkinliği 

düzenledi. Etkinliğe Şube Yönetim 
Kurulu Eşbaşkanımız Nevroz KAY-
RAN, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Filiz BAYHAN katılımı sağlayarak 8 

Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gü-
nünü kutladı.

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ KADIN ÜYELERİMİZ KAHVALTIDA 
BULUŞTULAR
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İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyelerimiz ile temsilcilik 
üyelerimiz pandemi şartlarına uygun olarak bir araya 

gelip toplantı gerçekleştirdiler. Toplantıda üye çalışma-
ları hakkında karşılıklı fikir alış verişi yapıldı.

8 Mart etkinliklerimiz kapsamında, 
Van İl Temsilciği Yürütme Kurulu 

Saymanımız Beste BAYRAM ve Yü-
rütme Kurulu üyemiz Demet SEVİN 

kadın üyelerimizi iş yerlerinde ziya-
ret ederek kadınlar günü kutladı. 

VAN İL TEMİSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUMUZ ÜYELERİMİZ İLE TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRDİLER

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUMUZ KADIN ÜYELERİMİZİ 
İŞYERİNDE ZİYARET BULUNDULAR



mmo
diyarbakır şubesi bülteni

14

Ü
YE

 E
TK

İN
Lİ

KL
ER

İ
TE

M
Sİ

LC
İL

İK
LE

RD
EN

mmo
diyarbakır şubesi bülteni

Van İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Üyelerimiz kurum ve özel sektör-
de çalışan üyelerimizi iş yerlerinde 
ziyarette bulundular. Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölüm Baş-
kanlığına yeni atanan üyemiz Dr. 

Öğr. Üyesi İrfan UÇKAN ,  DSİ Van 
17. Bölge Müdürlüğü Hidroelektrik 
Enerji Şube Müdürü üyemiz Hasan 
CİN, İpragaz Van Dolum Tesisi So-
rumlu Müdür üyemiz İsmail ARAT 
TSE  Araç Kontrol Merkezi Uzman 
Mühendis üyemiz  Yavuz PARİN 

ve  Oğul Otogaz Yetkili Mühendis 
Merdan ENDAKÇI’yı  iş yerlerinde 
ziyaret ederek üyelerimizin yaşa-
dığı sıkıntılar ve üye-temsilcilik ça-
lışmaları hakkında bilgilendirmeler 
yapıldı. 

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULUMUZ ÜYELERİMİZİ İŞ 
YERLERİNDE ZİYARET BULUNDULAR
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Yazar Sidar Jir ‘in ŞERM kitabı üzerine düzenlenen 
söyleşiye Yazar Sidar Jir, Şube Eşbakanımız Mehmet 
Emin TÜMÜR, Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT, Şube 
Saymanımız Cengiz ATAMAN, Şube Yönetim Kurulu 
Üyemiz İlyas ÇELİK ve üyelerimizin yoğun katılımı ile 
gerçekleştir. 

ŞERM kitabı üzerine yapılan soru cevap bölümünde 
romanın kürt edebiyatına katkısı ve kürt dilini bir adım 
öteye taşıyacak çalışmalardan biri olduğu dile getiril-
di.  Söyleşiye katılım sağlayan üyelerimize yazar Sidar 
Jir kitabı hediye edildi. Söyleşi sonrasında yazarımız 
hediye edilen kitapları imzalayarak söyleşimiz son 
buldu.

YAZAR SİDAR JİR İLE 
Söyleşimiz Gerçekleşti

Ocak / Haziran  2021
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LPG sektöründe çalışan personel-
lere yönelik eğitim ve belgelen-
dirme çalışmalarımız kapsamında 
21 - 22  Ocak 2021 tarihinde şu-
bemizde LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) 
Kursu düzenlendi.
Şubemiz Üyesi Zülfükar DAMAR 
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenleme-

leri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin 

Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat 

Edilmesi Gereken Kurallar
• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İk-

mal Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gere-

ken Kurallar

• LPG`nin Doldurulma İşleminde 
Temel Kurallar, Emniyet tedbirle-
ri, Yangın Güvenliği

• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan kursiyerlere 
LPG Yetkili Personel Kimlik Kartları 
ve LPG Yetkili Personel Sertifikası 
verildi.

ŞUBEMİZDE LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONELİ  ( POMPACI ) EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ

Meslek içi eğitimlerimiz kapsa-
mında 02 – 04 Mart 2021 tarih-
leri arasında mühendislik fakültesi 
mezunlarına yönelik LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğiti-

mi düzenlendi.

Online olarak gerçekleşen eğitim 
şube eğitmenimiz Enver IŞIK tara-
fından verilmiş olup, 23 kişi eğiti-
me katılım sağladı. 

Eğitim sonunda çevirim içi olarak 
yapılan sınavda başarılı olan katı-
lımcılara LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası 
verildi.

ONLİNE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 
DÜZENLENDİ
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25-26 Şubat 2021 tarihleri arasın-
da Mardin İl Temsilciliğimde LPG 
Dolum ve Boşaltım Personeli Eği-
timi (Pompacı) düzenlendi. Eğitim 

Teknik Görevlimiz Sinem TEKİN ta-
rafından verilmiş olup, 18 kişi ka-
tılım sağladı. Eğitim sonucunda sı-
navda başarılı olan kursiyelere LPG 

Dolum ve Boşaltım Peroneli Eğitim 
sertifikası ve kimlik kartları verildi. 

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamın-
da Elazığ İl Temsilciliğimizde  15-
21 Mart 2021 tarihlerleri arasında 
Mekanik Tesisat Mühendis Yetki-
lendirme Eğitimi düzenlendi. Eği-
tim Şube Eğitmenimiz Enver IŞIK 
’ın sunumuyla gerçekleşti.

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

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Mühendis Yetkilendirme Eğitim-
lerimiz kapsamında Şubemizde 
04-09 Mayıs 2021 tarihlerleri ara-

sında  Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi Çevirimiçi olarak 
düzenlendi. 

Eğitmen Ahmet Turan DÖRTDE-
MİR tarafından verilen eğitime 17 
kişi katılım sağladı.

MEKANİK TESİSAT TASARIMI UYGULAMA EĞİTİMİMİZ ONLİNE OLARAK 
DÜZENLENDİ
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Meslekiçi eğitimlerimiz kapsamın-
da 30.04.2021 01.05.2021 ta-
rihleri arasında  TÜPRAŞ Batman 
Rafinerinde çalışan Makina Mü-
hendisileri ve Teknikerlere yönelik  
Periyodik Kontrol Muayene Perso-
neli Temel Eğitimi düzenlendi.

Üyemiz Mahsum BAL tarafından ve-
rilen eğitimde;

• Tanışma ve Programın Anlatıl-
ması, MMO Yönetmelikleri, Etik 

kavramı
• Mevzuat Eğitimi (6331 Sayılı İş 

Kanunu, İş Ekipmanlarının Kulla-
nımında 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 Teknik-
lerine Sistematik Yaklaşım

• Raporlama

Konu başlıklarında bilgilendirme-
ler yapıldı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan eğititmcilere 
İş Ekipmanlarının Periyodik Kont-
rolünü Yapmaya Yetkili Kişilerin 
Temel Eğitimi Tamamlama Başarı 
Belgesi verildi.

Şubemizde Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi online olarak düzenlendi. Eğitmenliğini Sn. Ha-
lit AKÇAL’ ın yaptığı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi 18 
saatlik programlama ile düzenlenmiş olup, 10 üyemiz 
katılım sağladı.

Şubemiz çevirimiçi eğitimleri kapsamında 26 Mart 2021 
tarihinde Yağmur Suyu Kullanımı Eğitimi online olarak 
Eğitmen Hakan YAVUZ tarafından gerçekleşti. Yapılan 
eğitimde yönetmelik değişikliği kapsamında tesisat 
projelendirilmesi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler 
ve tasarım kriterleri konusunda aktarımlar yapıldı. 

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ YAPILDI

YAĞMUR SUYU KULLANIMI EĞİTİMİ ONLİNE OLARAK DÜZENLENDİ.
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Yirmili yaşlarımın özellikle ilk yılla-
rında kendimi genelde kötü hisset-
tiğimden, danıştığım psikiyatrımın 
yönlendirmesiyle o zamanlar bir 
test yaptırmıştım. Kendimi kötü 
ve bir “hiç” gibi hissettiğimi, kaygı 
duyduğumu, mutsuz ve biraz da 
umutsuz olduğumu söylemiştim. 
Yapılan testten 2 önemli sonuç 
çıktığını söylemişti. Bunlardan bi-
risi “gruba karşı konuşma güçlüğü”, 
diğeri ise uzun hikaye. Güçlü bir 
şekilde sınırlardan, olanaklardan, 
insanın gücünden, geleceğe dair 
planlara sahip olmaktan söz et-
mişti. Belki de bir dönemdi geldi, 
geçti. Sonraki dönemde gerçekten 
çok iyi hissetmişimdir ve çok şükür 
hala da öyle. Hatta yapılan testin 
sonucuna inat, bugün yaşadığım 
onca olumsuzluklara  ekonomik  
çöküşlere rağmen hala direnip ça-
lışabiliyorum.  

Bugünlerde , yaptığım işten büyük 
bir keyif alıyorum. Çok değerli ve 
kıymetli bir dostun bana referans 
olmasıyla gerçekten sevdiğim ve 
faydalı olduğuna çok inandığım bir 
iş  eğiticilik değerlendiricilik ne ka-
dar güzel kavramlar değil mi ? 

Yaptığım işte hem firmamı hem-
de devleti temsiliyeti etkin halde 
kullanıyorum. Faydalı olduğumu 
da düşünüyorum. Bu beni çok ke-

yiflendiriyor. İnsan ya işini severek 
yapmalı ya da severek yapacağı bir 
işi yapmalı. Yaptığım işlerde somut 
kazanımlar elde edildiğini görmek 
büyük mutluluk veriyor bana. Ya-
şantımla ilgili gelişmelerin, ilerle-
melerin hepsi güllük gülistanlık, 
yaşantım dikensiz bir gül bahçesi 
değil elbette.Hatta öyle kayıplarım 
ve hatalarım var ki belirtirsem bu 
kadarı da olmaz dersiniz..! Birçok 
inişleri ve çıkışları var. Ama genel 
ilerleyişine baktığımda, bazen az 
da olsa, sürekli bir yükseliş grafiği 
görmek, zamanımı iyi değerlen-
dirdiğimi, kazanımlar elde ettiğimi 
düşündürüyor ve bu da iyi hissetti-
riyor. Hayatta hep kötü veya hep iyi 
yoktur, inişler çıkışlar olsa bile genel 
gidişata bakılmalıdır.

Plan yapmanın, planlı yaşamanın, 
planlı iş yapmanın gerekliliğine ve 
faydasına çok inanırım. Yarın için 
hep bir amacım, amacım doğrul-
tusunda hep bir hedefim, bunlara 
ulaşma yönünde de hep bir planım 
vardır. Bunların olması, güne daha 
iyi ve istekli başlamamı sağlar, beni 
zinde tutar ve hatta önemli bir 
sorun, derin bir sıkıntı yaşadığım-
da, normale daha hızlı dönmemi 
sağlar. Amaçlarım, hedeflerim, yol 
haritam yaşantımın enerji kaynak-
larıdır. İnsanı geleceğe çeken, amaç-

ları, hedefleri ve geleceğe dönük yol 
haritasıdır.

Yaşantıda bir denge olmalıdır. Ya-
şadığımız zaman dilimi içinde aile-
miz, dostlarımız, işimiz ve mutlaka 
kendi arzu, istek ve ihtiyaçlarımızı 
tatmine etmeye yönelik faaliyet-
lerimiz yer almalıdır. Ben zamanı-
mı, kabiliyetlerimi ve olanaklarımı, 
kendim ve işim için olduğu kadar 
ailem, sorumluluğum altındaki 
herkes, dostlarım, çevrem ve men-
subu olduğum toplum için kullan-
dığım ölçüde kendimi iyi hissediyo-
rum.

Yaşantı bir denge üzerine kurul-
malı, akıl, dengenin koruyucusu ve 
gözetleyicisi olmalıdır. Benim milli 
ve dini olmak üzere güçlü değerle-
rim, bir inancım, siyasi tercihlerim, 
kendi doğrularım vardır. Benim için 
kendimi adamış olduğum bir dava, 
gözettiğim toplumsal doğrular, 
genel ahlak kuralları, milli kültü-
rümüz, gelenek ve göreneklerimiz 
vardır. Önemli bir karar verirken, 
yaşantımın her hangi bir anında 
zor bir kararın arifesindeyken iki 
şeyi dikkate alırım. Bunlardan biri-
si yukarıda saydıklarım, ikincisi de 
vicdanımın sesidir. Vicdanımın sesi 
benim için her zaman önemlidir. 
Karar vermeden önce tüm manevi 
değer ve duygularım ile vicdanımın 

EDİP YILDIZ
Makina Yüksek Mühendisi

KENDİNİ  
İYİ HİSSETMEK …
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sesini dikkate alıp ortaya çıkanları 
akıl süzgecimden geçiririm. Aklımı 
eğitimim, öğrendiklerim, deneyim-
lerim ve muhakeme yeteneğim 
oluşturur. Bu şekilde karar verir, 
aklım ve duygularım eşit ağırlıkta 
olursa aklımın dediği yönde tercih 
kullanır, ondan sonra da olumlu 
veya olumsuz başıma gelecekleri 
peşinen kabul ederim. O noktadan 
itibaren tüm sorumluluk bana ait-
tir, ortaya çıkacak sonuç da, hoşu-
ma gitmeyecek de olsa, “benim so-
nucum” olarak içime siner, kendimi 
kötü hissetmem. Hatalı bir adım 
attıysam da asla geçmişte aldığım 
kararlardan, attığım adımlardan 
pişmanlık duymam. Zira onlar, o 
günün şartlarında, “o günkü ben” 
ile alabildiğim kararlar, atabildiğim 
adımlardır. Yapılacak tek şey olan 
bitenden ders almaktır. Pişman-
lıkların, “keşke”lerin, vicdan azap-
larının hepsi geçmişe ait duygular-
dır. Geçmişi değiştirme gücümüz 
yoktur. Pişmanlıklarla, “keşke”lerle 
yaşamak, elimizde sürekli bir çöp 
torbası taşımaya benzer.  

Geçmişten bugüne gelen ve hatta 
muhtemelen yarına taşıyacağımız 
sorunlarımız vardır. Ne çözebilir ne 
de terk edebiliriz onları. Gelecekte 
çözüp çözemeyeceğimiz de belli 
değildir. Sorunları çözmenin bir be-
deli vardır. Bu bedel ya zamandır, 
ya paradır, ya çekilecek bir sıkıntı-
dır. Sorunlarımızı bazen ödeyece-
ğimiz bedeli göze alamadığımızdan 
dolayı çözemeyiz. İki yol vardır: ya 
bedel ödenecek ve sorundan kur-
tulacaksınız, ya da sorununuzla 
yaşamayı öğreneceksiniz. İstiridye, 
içine giren kum tanesini sevdiği için 
inci haline getirmez. Kum tanesini 
içinden atamadığı ve can acısını 
dindirmek için onu salgısıyla sarar, 
sarmalar, onunla yaşamaya de-

vam eder. Sorunlarımızı ya çözmeli 
ya da onlarla yaşamanın bir yolu-
nu bulmalıyız. Onları, yaşantımı-
zın genel durumunu rahatsız eder 
halden, kafamızı meşgul eden ana 
konulardan birisi olmaktan, yaşan-
tımızın “ana aktörü” konumundan 
uzaklaştırmalıyız.

Kafamızda irili ufaklı birçok konu 
vardır. Bunları taşır dururuz. Bunla-
rın kimisi çok gerekli, kimisi gerek-
sizdir. Kimisi önemli, kimisi hiç de 
önemli değildir. Kimisi acil, kimisi 
değildir. Kafamızdakiler tadımızı 
kaçırır, bazen gereksiz şeylerle uğ-
raşmamıza, olayları önem sırası-
na koyamamamıza neden olurlar. 
Geçmişte “kafamızı rahatlatmak ve 
hatta baş ağrısının önüne geçmek” 
konusunu bir doktorla görüşürken 
dile getirmiştim: zaman zaman ka-
famızın içinde temizlik ve düzen-
leme yapmalıyız. Kafamızdakileri 
önemli, önemsiz, gecikmişler, za-
manı gelecekler, aciller, geçmişte 
kalmışlar, gelecekte yapılacaklar, … 
şeklinde sınıflara ayırmalı, önem-
sizleri silip atmalı, gecikmişleri ya 
hemen yapmalı ya da zamanı ge-
leceklerle birlikte bir zaman planına 
otutturmalı, acilleri bir sıraya sokup 
takvime bağlamalı, geçmişte kal-
mışların ise muhasebesini yapıp 
onlarla vedalaşmalı ve böylelikle 
kafamızı rahatlatmalıyız. Ben bu-
nun için bir yöntem bile uyguluyo-
rum. Bunun için zaman ayırıyorum. 
Kafamda olan ve aklıma getirebil-
diğim her şeyi, tüm düşünceleri, 
ama her şeyi kurşun kalemle be-
yaz bir kağıda yazıyorum. Listede 
her şey oluyor. “Bunu yazmayayım, 
birisi okursa rezil olurum” dedikle-
rim bile oluyor. Mademki beynimde 
bir yer kaplıyor, onlar da yazılmalı. 
Sonra bunları yukarıda belirttiğim 
sınıflara ayırıyorum. Hemen ge-

reğini yapabildiklerimin gereğini 
yapıp listeden siliyorum, diğerleri 
için de ne zaman neler yapacağımı 
belirleyip kağıda yazıyor ve böyle-
likle kafamdaki yükü kağıda aktarı-
yorum.

Bazen kararsız kalırız. Kararsızlık 
konusunda ölçüyü kaçırırsak, orta-
ya çıkan sonuç, öyle ya da böyle bizi 
rahatsız eder. Bu, beklentilerimizin 
karşılanmadığı anlamına gelir. Ben, 
öncelikle beklentilerimin sınırlarını 
belirler, sonra, önüme gelen alter-
natiflerle, tekliflerle, olanaklarla 
beklentilerimi karşılaştırıp kararımı 
veririm. Bu nedenledir ki, kararsız-
lıklarım az, kısa süreli, ulaştığım 
sonuçlar da benim için genellikle 
tatmin edici olur. 

Dünyayı değiştirmeyi isterim. Bu-
nun için mücadele de ediyorum. 
Ama bilirim ki benim sınırlı bir 
maddi gücüm, sınırları belli kabili-
yetlerim, belli bir bilgi ve deneyim 
birikimim var. Bilirim ki, dünyayı, 
ancak bunların yettiği kadar de-
ğiştirme gücüne sahibim. Dünyayı 
değiştirme konusunda yapmak is-
tediklerim bunun çok üstündedir, 
ama yapabildiklerin ancak olabil-
diği kadardır. Ben, kendimi sürekli 
geliştirmeye ve olanaklarımı sü-
rekli arttırmaya çalışarak dünya-
nın değiştirilmesi konusunda daha 
fazla etkim olmasına gayret sarf 
ederim. Elimden gelmeyenler için 
üzülmem, kendime kızmam, olsa 
olsa daha fazla hırs yaparım.

Sonuç olarak, bugün daha iyi his-
sediyorum. Biliyorum ki, iyi hisset-
mek hem akıl hem duygu işidir.  İyi 
hissetmek için kişinin gayret sarf 
etmesi gerekir. İyi hissetmenin 
anahtarı elimizdedir. 
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Merhaba,
Bu yazıyı yazarken tüm dünya olarak 
içerisinde bulunduğumuz COVİD-19 
salgını henüz kontrol altına alınmış 
olup sosyolojik ve iktisadi olarak bizi 
bekleyen bir çok değişikliğin arife-
sinde olduğumuzu ve bu değişikliğin 
içerisinde gerek oyun kurucu gerek-
se uygulayıcı jenerasyon olarak yer 
alacak olmamız heyecan verici. Tabi 
genç arkadaşlarıma ilk olarak mev-
cut iktisadi düzenin kurallarını iyi 
öğrenmeleri gerektiği ilk önerimdir. 

2004 yılında o zamanlar ÖSS olarak 
bilinen sınavı kazanmış ve mem-
leketim olan Diyarbakır’ a Makine 
Mühendisi olmak için gidiyordum. 
Bir sene sonra da kardeşim İstan-
bul teknik üniversitesi Bilgisayar 
mühendisliği bölümüne gidecekti.  
Bunu söylememde ki sebep üniver-
siteleri canlı olarak kıyaslama şansı 
yakaladığımı bildirmek istememdir. 
Sonuçlar pek iç açıcı değildi ve bu 
durum insanın içine bazı endişeler 
yerleştirse de, küsecek zamanın ol-
madığı ve bu durumu eşitlemek için 
bir şeyler yapılması gerektiği o za-
mandan kafama yerleşmişti. Önce-
likle ne yapacağımıza karar vermek 
için üniversite bünyesinde kulüpler 

durduk, tüm seminer ve konfe-
ranslara katılmaya çalıştık. 3. Sınıf 
bitmek üzereydi ve biz hala ne ya-
pacağımızı ararken hayatımı değiş-
tirecek olan seminer yaklaşıyordu. 
O seminer Ekinciler demir çelik fab-
rikalarının tanıtımı ve sektör hak-
kında bilgilendirmesini içeriyordu. 
İlgimi çekmişti ve o sektörü araştır-
maya başladım. Okul bittikten son-
raki çoğu arayış ve başvurularım bu 
sektör üzerine oldu.

Sanayi ile ilk tanışmamız birçok öğ-
rencide olduğu gibi stajlar ile oldu. 
Staj bulma süreci başlı başına bir 
stres kaynağıdır. Sebebi, ülke gene-
linde büyük ve orta ölçekli şirketle-
rin staj programlarının çok kötü ve 
bunlar için etkin bir düzenleme ile 
birlikte şirketlerin staj meselesini 
anlamış olmamasıdır. Aslında bu 
anlayış Türkiye’ de neden AR-GE 
yapılamadığı anlayışı ile aynıdır. Yurt 

dışında çalıştığım yıllarda dünya 
devi firmaların staj meselesini nasıl 
tuttuklarını gördüm. Devlet mevzu-
atları bizimki hemen hemen aynı ol-
masına rağmen özel sektör anlayış 
farkı vardır. Kısa özetlemek gerekir-
se, O şirketler staj “Bizler şimdiyiz, 
Stajyerlerimiz ise gelecektir. Eğer 
şimdinin kazanımlarını korumak ve 
şirketi daha ileriye götürmek isti-
yorsak stajyer yetiştirmeli, uygun 
olanları kadro fazlası olsa bile bün-
yemize almalıyız. Stajyerler gelece-
ğimizdir” felsefesi ile yaklaştıklarını, 
dünya devi çelik üreticisi Thyssenk-
rupp AG. Firmasının yetkililerinden 
bizzat duydum ve böyle davrandık-
larını bizzat gördüm. Fakat maale-
sef Türkiye de bu şekilde davranan 
şirket bir elin parmaklarını geçmez. 
Bu durumda bütün yük öğrenci-
ye düşüyor. Staj da fark yaratmak 
işe yarar ve sonrasında iş bulma 
sürecini net bir şekilde hızlandırır. 
Ve gelelim “İNGİLİZCE” ye. İngilizce 
sadece çalıştığınız firmanın ara sıra 
karşınıza çıkacak, yabancı misafir-
ler ve e-mailler olarak görülmemeli. 
Maalesef bir çok iş kolunda Türkçe 
kaynak çok az ve genel olarak dünya 
da İngilizce hakim olduğundan tam 
istediğiniz kaynak büyük ihtimal ile 

EKİN BELEK
Makina Mühendisi

Bizler şimdiyiz, 
stajyerlerimiz 
ise 
gelecektir.

ŞARTLAR İHTİYACI 
İHTİYAÇLAR GELİŞİMİ
GETİRİR
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İngilizce olarak karşınıza çıkacak. 
Okuyup ve anlamak ayrı bir sanattır. 
Çevreden birçok insandan “Yurt dı-
şında yaşamadan öğrenilmez, kurs-
la-mursla olmaz bu iş” gibi birçok laf 
duyarız. Hepsinin haklılık yanı var. 
Ama ben ve bir arkadaşım bu laflara 
kulak asmadık ve her gün birbirimi-
ze bir sayfadan oluşan İngilizce yazı 
verip “Google translate” yardımı al-
madan dürüstçe çevirdik ve sabah 
kıyasladık. Tabi çalışmalar bizim çok 
iyi derecede İngilizce öğrenmemize 
yaramadı ama ilk işim olan ve ulus-
lararası bir firmaya giriş yapmama 
yetti. Sonraları yurt dışına gönderil-
dim ve orada İngilizcemi işime yara-
yacak kadar ilerlettim. 

Hep bölgemizin sanayi de istenilen 
düzeyde olmamasından dem vuru-
ruz. Bunda haklıyız da. Fakat sanayi 
yönünden hala bakir olan bölgele-
rimize girişimcilik anlamında birçok 
katkı sağlanabilir. Bizim kuşak bu 
konuda eksik kalsa da meşhur tabir 
ile Z kuşağından çok umutluyum. 
İnanılmaz bir nesil ve çok çabuk öğ-
reniyorlar, girişimciler, statükocu ve 
geleneksel fikirlere sonuna kadar 
karşılar. Bu yönlerinin dünyayı çok 
acayip yerlere götüreceklerini göre-
ceğiz. 2008 yılında mezun olduğum 
okulumdan bu yana Demir-Çelik 
Sektöründeyim ve haddehane de 
çalışıyorum. Vardiya mühendisi 
olarak girdiğim sektörde şu anda 
Fabrika müdürlüğü yapıyorum. İş 
hayatı çok çetrefillidir. Sürekli kendi-
nizi geliştirmeniz ve girişken olmak 
zorundasınız. Statükocu durumları 
değiştirmekten asla çekinilmemeli 
ve problemler ile mücadelede inat-
çı olmak gereklidir. Hataların çok 
değerli olduğunu bilen bir yönetici-
niz varsa yaşadınız. Ben bu konuda 
şanslıyım ve burada adını vermekte 
gurur duyduğum ve benim ilk mü-
dürüm olan Metin KARAHAN’ a bu 

konuda çok şey borçluyum. Bugün-
lere gelmemde çok rolü vardır. Beni 
işe alan ve yetişmem için yönlendi-
ren, hatalarım ile suçlayan değil de 
ders çıkarmamı sağlayan kendisidir. 
Umarım sizlerin karşısına da böyle 
bir ilk yönetici çıkar. Yurt dışının bana 
kattığı çok şey var, bugünlerimin te-
meli o günlerden atılmaya başladı. 
Zor bölgelerde zor şartlar altında 
çalışmalarımız oldu. Arnavutluk, 
Cezayir, İran’ da fabrika kurulumla-
rı ve devreye almalarında, sonrasın 
da ise işletmelerinde toplamda 6 yıl 
çalıştım. Bunların hepsi Demir-çelik 
sektörü haddehanelerinde olmak 
ile birlikte Arnavutluk asıl belirleyici 
alandır benim için. Bu süreç tabi ki 
ailem için zordu fakat ilerisi için bazı 
tavizlerde bulunmak gerekiyordu.

Yukarıda bahsettiğim gibi iş hayatı-
na girmek ile iş daha yeni başlıyor. 
Sürekli kişisel gelişim ve yaptığın işi 
geliştirme gereklidir. Genelde sistem 
şöyle çalışır. Kurulu sistemi yürüt-
me senin maaşının karşılığıdır, fakat 
hala tercih edilme sebebin sürekli 
işi geliştiriyor olman ve potansiye-
li taşıyor olmandır. 2020 Mart ayı 
ile başlayan pandemi döneminde 
birçok irili ufaklı şirket gerek küçül-
meye, gerekse kapanmaya gitti. Bu 
sebeple birçok çalışan mağdur oldu. 
Bunun gibi durumlar iş hayatının ka-
çınılmazıdır. “Neden sizi tercih etsin-
ler” sorusunun her zaman bir sebebi 
olmalıdır. Fabrika müdürü olduktan 
sonra artık orta düzey yönetici ba-
samağına geçtim ve iyi olduğunu 
düşündüğüm teknik bilgimin artık 
yetmediği, farklı olaylar ve kav-
ramlar ile tanıştım. Bilanço, bütçe, 
EBİTDA, dönem kapanış raporları, 
finansal değerlendirmeler, küresel 
piyasalar, uluslararası ticaret de ya-
şanılan problemler de şirket için ha-
yati önem taşıdığını öğrendim. Top-
lantı masalarından artık haddeleme 

problemleri, mekanik arızalar, yeni 
dizaynlar gibi konular değil yukarıda 
bahsettiğim konular görüşülmüyor-
du. Bunun üzerine “Uluslararası Ti-
caret ve Finans” bölümünde yüksek 
lisans yapmaya karar verdim ve ar-
tık bu alanda ki oyunda bende varım 
dedim. Zor bir süreçti. Ağır sanayide 
Fabrika müdürlüğü gibi sorumluluğu 
çok yüksek bir iş ile yüksek lisansı 
beraber yürütmek baya yıprattı beni 
fakat bunun sonuçlarını iş hayatın-
da hemen almaya başladım. Tabi 
bunlar genel geçer kurallar olmayıp, 
benim hayatımın bana getirdiklerine 
aldığım tedbirlerdir. Sizlerde haya-
tınızın olağan akışının bazen dışına 
çıkmanız gerektiğinin farkına varıp, 
ihtiyaç üzere gelişiminizi yönlendir-
meniz; tavsiyemdir. 

Sözlerimi bitirirken, çalışma ha-
yatının virajlı yollarına hazır olmak 
ile hazır hissetmek arasında fark 
vardır. Hazır hissetmek genelde ol-
muyor (ki olmasa da olur) ama hazır 
olmak sizin elinizde. Çok sevdiğim 
bir söz vardır. “Hayat Her şeyi tec-
rübe edecek kadar uzun değildir, 
yaşanmışlıklardan ders çıkarmasını 
bileceksin” bu söz hayatın her ala-
nında eminim işe yarayacaktır. Bu 
vesile ile bu ortamı bana yaratan 
Sayın Nevruz KAYRAN’ a teşekkür 
ediyorum. 

Sevgi ve Saygılarımla.

“Hayat Her şeyi 
tecrübe edecek 
kadar uzun değildir, 
yaşanmışlıklardan 
ders çıkarmasını 
bileceksin” 
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Oda Merkezi tarafınıdan 07.02.2021 tarihinde gerçekleşen Sekreterler – Mü-
dürler Toplantısına Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT ve Şube Müdürümüz 
Duygu BAYRAM online olarak katılım sağladı. Toplantıda SMM’li üyelerimizin 
yaşamış olduğu sorunlar, şubeler arası farklı SMM uygulamaları ve mesleki 
denetim süreçleriyle ile ilgili yönetmelikler hakkında fikir alışverişinde bulunu-
larak sorun ve çözümler tartışıldı.

ODA SEKRETERLER VE MÜDÜRLER TOPLANTISI 
ONLİNE KATILIM SAĞLANDI

PERSONEL TOPLANTIMIZ ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Şube Yönetim Kurulu , Şube Müdürü ve 
Şube Personellerinin katılımı ile online 
personel toplantısı düzenledi.

27 Mart 2021 tarihinde yapmış olduğu-
muz online personel toplantısında; üye 
çalışmaları, teknik hizmetler ve şube-
nin mali durumu hakkında bilgilendirme  
yapılıp, dilek ve öneriler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

2020 Yılı 4. Dönem Mali Dene-
timimiz 19 Mart 2021 tarihinde 
Şubemizde  48.Dönem Oda  De-
netleme Kurulu Üyelerimiz Esra 
ELİTAŞ, Zeki BARAN ve Sinan ÖZ-

TEMEL İle Şube Eşbaşkanı Meh-
met Emin TÜMÜR, Şube Sekreteri 
Arin ZÜMRÜT, Şube Saymanı Cen-
giz ATAMAN, Şube Müdürü Duygu 
BAYRAM, Şube Muhasebe Sorum-

lusu Mihriban METE SAYGIOĞLU ve 
Şube Muhasebe Görevlisi , Nazan 
ORAK’ın  katılımlarıyla Muhasebe 
denetlemesi gerçekleşti.

ŞUBE MUHASEBE DENETLEMESİ GERÇEKLEŞTİ
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Mardin Artuklu Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Uluslara-
rası Yenilenebilir Enerji Çalıştayı’na online olarak katılım sağ-
ladık. 3 Mart 2021 tarihinde yapılan Yerel Dinamikler Oturu-
munda Şubemiz adına Şube Yönetim Kurulu Eşbaşkanımız 
Mehmet Emin TÜMÜR katılım sağlamış olup, enerji planla-
ması konusunda sunum gerçekleştirdi. 
Yapılan sunumda;
• Türkiyenin güneş enerjisi potansiyeli
• Elektrik üretimi amaçlı kurulu güç içinde güneş enerjisinin 

payı ve gelişimi
• Yerel yönetimlere yenilenebilir enerji uygulamaları için öne-

riler konu başlıkları yer aldı.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 
ULUSLARARASI YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞTAYI’NA KATILIM SAĞLANDI

Şube Yönetim Kurulu, İl Temsilci-
liği Yürütme Kurulu  Şube Müdürü 
ve Şube Personellerinin katılımı ile 
şube-temsilcilik eşgüdüm toplan-

tısı online olarak yapıldı.

02 Haziran 2021 (salı) tarihinde 
yapmış olduğumuz online şube - 
temsilcilik eşgüdüm  toplantısında; 

üye çalışmaları ve teknik hizmetler 
hakkında bilgilendirmeler  yapılıp, 
dilek ve öneriler konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK EŞGÜDÜM TOPLANTIMIZ ONLİNE OLARAK 
GERÇEKLEŞTİ
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12.04.2021 tarihinde yapılan 
toplantıya Şube Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz ve Şube Personelleri-

miz katılım sağlamış olup , şube 
hizmetleri ve şube mali durumu 
değerlendirilerek  çözüm üretimi 

konusunda fikir alışverişinde bu-
lundular.

ŞUBE PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 
ile TMMOB Diyarbakır İKK arasında 
Sanayi Mektebi’nde düzenlenecek 
eğitimler için işbirliği protokolü im-
zalandı. 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Karacadağ Kalkınma Ajansı des-
teği ile kurduğu Diyarbakır Sanayi 
Mektebi’nin çalışmaları ile ilgili bilgi 
veren DTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Kaya, Sanayi Mek-
tebi’nin farklı kesimlere yönelik 
özgün eğitim programları düzen-
lediğini, bunun için yerel ve ulusal 
düzeyde kurumlar ile işbirlikleri 
sağladığını belirtti. Kaya, TOBB ETÜ 
ile işbirliği içinde eğitim programları 

başlattıklarını, yeni dönemde TM-
MOB ve bağlı odalar ortaklığında 
da mimar, mühendisler, üniversite 
öğrencileri, meslek lisesi mezunları 
ve çalışanlar için eğitim program-
ları geliştireceklerini belirtti. Kaya, 
TMMOB Diyarbakır İKK’na işbirliği 
için teşekkür ederek, farklı kurum-
lar arasında sağlanan işbirliğinin 
daha güçlü bir sinerji ve sonuç ya-
rattığını sözlerine ekledi. 
TMMOB İKK Genel Sekreteri Doğan 
Hatun, DTSO ile farklı çalışmalarda 
işbirliği sağaldıklarını, özellikle tek-
nolojik eğitimler, gençlerin yetkin-
liklerinin geliştirilmesine yönelik 
eğitimlerde Sanayi Mektebi ile or-
tak çalışmayı oldukça önemsedik-

lerini belirtti. TMMOB bünyesinde 
düzenli olarak üyelerine yönelik 
eğitim programları düzenlendik-
lerini, ancak mimar ve mühendis 
adayları, meslek lisesi mezunları 
ve çalışanlara yönelik farklı alanlar-
da teknik eğitimlere ve niteliklerini 
geliştirici programlara ihtiyaç oldu-
ğunu, bunun için Sanayi Mektebi ile 
ortak çalışma yapacaklarını aktardı. 
Hatun, DTSO’ya işbirliği için teşek-
kür ederek, 2021 yılında düzenle-
necek eğitim programlarını Şubat 
ayı içinde duyuracaklarını sözlerine 
ekledi. 
Yapılan açıklamalardan sonra iki 
kurum arasında işbirliği protokol 
imzalandı. 

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI İLE TMMOB İL KOORDİNASYON 
KURULU İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
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ASANSÖR KAZASI
BASINA VE KAMUOYUNA

18 Nisan 2021 tarihinde Alınak Ku-
tay- Paladium sitesinde asansörün 
11. Kattan yere çakılması suretiyle 
bir kaza gerçekleşmiş, bir baba ve 
oğlu yaralanmıştır. Öncelikle Yaralı-
lara acil şifalar diler, Site sakinlerine 
geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Asansör kazası dolayısıyla Maki-
na Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şubemizin adı bu kaza ile ilişkilen-
dirilmiş ve haksız eleştirilerin he-
defi haline gelmiştir. Bu anlamda 
bahse konu kazanın gerçekleştiği 
İlçe belediyesi ile 05.08.2018 ta-
rihinden beri protokolümüzün bu-
lunmadığını ve yaklaşık üç yıldır ilçe 
sınırları içinde herhangi bir asansör 
kontrolünü gerçekleştirmediğimizi 
bilmenizi isteriz. Bu kontroller ilgi-

li idarenin protokol yaptığı farklı A 
tipi Muayene kuruluşları tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

Bilinmelidir ki; İlgili idarelerin mu-
ayene kuruluşu tercihi ne yazık ki 
kamu yararı, teknik, bilimsel gerek-
lilikler dikkate alınmadan, çıkarcı 
yaklaşımlar çerçevesinde yapılabil-
mektedir.

Asansörler sürekli çalışan hareket-
li parçalar içeren makinalar olup, 
Yıllık periyodik kontrollerinin yapıl-
ması ve aylık bakımlarının düzenli 
olarak yetkili kişiler tarafından ya-
pılması elzemdir. 

Asansör Periyodik Kontrol Yönet-
meliği doğrultusunda asansörlerin 
yılda bir kez periyodik kontrollünün 

bakanlık tarafından yetkilendirilen 
ve ilgili idare ile protokol imzalayan 
A tipi muayene kuruluşu tarafın-
dan gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Kontrol sonucunda asansörün 
güvenliğine ilişkin bilgi etiketi dü-
zenlenmeli ve mutlaka asansör 
kabinine iliştirilmelidir. Bilgi etiket-
leri kırmızı, sarı, mavi, yeşil renkli 
olarak gruplandırılmaktadır. Yeşil 
etiketli asansörler güvenli, mavi 
etiket hafif kusurlu, sarı etiket ku-
surlu, kırmızı etiket güvensiz ve 
kullanılamaz anlamına gelmekte-
dir. İlgili idareler olan belediyeler ve 
İl özel idareleri bu kapsamda A tipi 
Muayene Kuruluşları ile protokol 
imzalanmakta, bu protokol çerçe-
vesinde yıllık periyodik kontroller 
yapılmaktadır.

Diyarbakır Kayapınar İlçesi Alınak Kutay Paladyum sitesinde gerçekleşen asansör kazasına ilişkin 
Şube Yönetim Kurulumuz basın açıklaması düzenledi. Basın Açıklaması Şube Eşbakanımız Nevroz 
KAYRAN tarafından okundu.
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Kamu kurumu niteliğinde olan 
Makine Mühendisleri Odası mes-
lek örgütü olmasının yanı sıra aynı 
zamanda kamu yararına tarafsız 
denetimler gerçekleştirmek üzere 
A tipi Muayene Kuruluşu kimliği 
taşımaktadır. Odamız öncülüğünde 
kamunun can ve mal güvenliğini 
sağlama amaçlı olarak, asansörle-
rin yıllık periyodik kontrolleri, 2012 
yılından beri protokol imzaladığı-
mız il ve ilçe sınırları içerisinde ya-
pılmaktadır.

Odamız gerçekleştirdiği asansör 
periyodik kontrol çalışmaları ile 
hem kamuyu aydınlatıcı, hem de 
asansör sektöründe çalışan mes-
lektaşların ve kurumların bu alanda 
gelişimine büyük katkılar sağlamış-
tır. Bu nedenle Asansör kontrolleri 

başta olmak üzere gerçekleştirilen 
her türlü periyodik kontrol ile oda-
mız kamu nezdinde özdeşleşmiş-
tir. Bu kontroller kamusal dene-
tim gerçekleştirmenin gerektirdiği 
sorumluluk ve tarafsızlık ilkesine 
dayandırılarak yapılmaktadır. Özel 
A tipi muayene kuruluşlarından 
farklı olarak herhangi bir kar ama-
cı taşımadan yıllardır halkı ve halk 
sağlığını önceleyerek Türkiye’nin 
her yerinde, en ücra ilçelerinde bile 
arkadaşlarımız bu bilinçle kontrol-
leri gerçekleştirmektedir. 

Kamusal denetimler gerçekleş-
tirmenin yanı sıra, meslek odası 
ve demokratik sivil toplum örgütü 
olmamız vesilesiyle toplumu ilgi-
lendiren mesleğimize ilişkin her tür 
konunun takipçisi olacağımızın bi-

linmesini isteriz. 

Yaşanan kaza dolayısıyla konunun 
uzmanlarından bir heyet oluştur-
duğumuzu ve teknik olarak ha-
zırlayacağımız inceleme raporunu 
ilgili kurumlarla paylaşacağımızı 
duyururuz.

Yaralı vatandaşlarımızın en kısa 
sürede sağlıklarına kavuşmalarını 
diler, bu tür kazaların bir daha ya-
şanmamasını ümit ederiz.

MAKİNA MÜHENDİLERİ ODASI 
DİYARBAKIR ŞUBESİ
13. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM 
KURULU
19.04.2021
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BASINA VE KAMUOYUNA !
Kentler; toplumsal, siyasal, yönet-
sel ve ekonomik alanların bütün 
yurttaşlar için var olduğu yaşam 
alanlarıdır. Bundan kaynaklı kentte 
yaşayan insanların sadece kente 
değil, aynı zamanda kent içinde de 
hakları vardır.

Yerel yönetimler, kentte yer alan 
temel aktörlerden biri olmakla be-
raber kente dair karar alma me-
kanizmasının kontrolünün mer-
kezi iktidardan kent sakinlerine 
kaydıracak oluşumdur. Belediyeler 
yerelin seçmenleri tarafından se-
çildiğinden kaynaklı karar alma 
mekanizması ve yapılan çalışmalar 
şeffaf ve kamuya açık bir şekilde 
olmalıdır. Son süreçlerde anti-de-
mokratik yollarla atanan kayyum 
süreçlerinde ise bu durum olağan 
bir hal almış, şeffaf, katılımcı ve 

yurttaş odaklı bir yerel yönetim 
sistemini olanaksız hale getirmiştir.

Ülkemizde genel anlamdan kent 
mekânlarının neo-liberal politi-
kalarla yeniden yapılandırılma-
sı, kentlerimizi sermayenin rant 
alanlarına dönüştürmüştür. Yerel 
yönetimin birimi belediyelerin rant 
odaklı uygulamaları ve kararları ile 
kentler talan edilmekte, kamu ya-
rarını esas almayan uygulamalar-
la hem kamu zarara uğratılmakta 
hem de kente karşı suç işlenmek-
tedir. Makro düzeyde yaşanan 
kentsel rant politikalarından Mar-
din de etkilenmiştir. Mardin kenti 
imar rantına kurban edilmiş, iktidar 
ortağı yerel sermayeler eliyle ya-
pılan uygulamalar sonucunda mü-
hendislik ve mimarlık hizmetinden 
yoksun yaklaşımlarla can güven-
liğini de riske edecek sağlıksız bir 

kent oluşmaktadır. Yerel yönetim-
ler öncülüğünde yanlış planlama 
ve uygulamalar çevre kirliliği, hava 
kirliliği, otopark sorunu, yeşil alan-
ların yetersizliği, temiz suya erişim, 
barınma sorunu, altyapı sorunu vb. 
sorunları açığa çıkmıştır. Böylece 
merkezi iktidar ve yerel yönetim-
ler eliyle kente karşı işlenen suçlar 
kent hakkını da ortadan kaldırmış-
tır.

Meslek odaları olarak her zaman 
kentin dinamikleri ve yurttaşları ta-
rafından bize iletilen konulara ilgi-
siz kalmamış ve gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. Bizler topluma ve ken-
te karşı sorumlu meslek örgütleri 
olarak bu tür kent suçlarına karşı 
gerekli refleksi göstermek zorun-
dayız. Anayasal bir kuruluş olan 
TMMOB ve meslek örgütleri talana 
karşı kentimizi koruyacaktır.

TMMOB MARDİN İKK: 
MARDİN KENTİ İMAR RANTINA KURBAN EDİLMİŞTİR

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu 28 Nisan 2021 tarihinde “Mardin kenti imar rantına kurban 
edilmiştir” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.
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Yeşilli’de devam eden kentsel dö-
nüşüm, Saraçoğlu Mahallesinde 
planlanan kentsel dönüşüm, Nu-
saybin’deki kentsel dönüşüm ve 
sonrasında açığa çıkan toplumsal 
sorunlar, kentin ihtiyacı yerine rantı 
esas alan kentsel planlamalar vb. 
birçok uygulama yerelde yaşanan 
kent hakkını ortadan kaldıran kente 
karşı işlenen somut, pratik suçlar-
dan sadece birkaç tanesidir.

Son dönemlerde bazı belediyelerin 
kontrolünde yapılan inşaatlarda, 
imar planına, ilgili yasa ve yönet-
meliklere aykırı birçok uygulamanın 
yapıldığı ve buna göre yapı ruhsat-
larının düzenlendiği iddiaları tarafı-
mıza iletilmiştir.

Bu İddialarda; uygulama imar pla-
nında belirlenen emsallere oran-

larına ve kat sayılarına uyulmadığı, 
fazladan inşaat alanlarının yapıldı-
ğı, bina oturum alanlarının büyü-
tüldüğü, yapı yaklaşma sınırlarına 
ve plan notlarına uyulmadığı dil-
lendirilmektedir. Bu çok ciddi iddi-
alara karşı incelemelerimiz devam 
etmektedir, süreç içerisinde kamu-
oyu bilgilendirilecektir. İddiaların 
gerçek olarak tespit edilmesi du-
rumunda sessiz kalmayacağımız, 
teşhir edeceğimiz ve hukuki süreç-
leri başlatacağımız bilinmelidir.

Yineliyoruz İmar rantı, kente karşı 
işlenen bir suçtur. İmar rantı bera-
berinde birçok fiziksel ve toplum-
sal sorunu da getirmektedir, Bu 
tür uygulamalar kentlerde telafisi 
mümkün olmayan sonuçlar do-
ğurmaktadır. Kentin kimliksizleş-

tirilmesine dönük uygulamalarda 
direkt veya dolaylı bir şekilde yer 
alan ve sorumluluğu bulunan ku-
rumlara ve kişilere çağrımızdır: Bu 
kent bizimdir ve sahipsiz değildir!

Bizler TMMOB Mardin İl Koordi-
nasyon Kurulu ile Meslek odaları 
olarak bu sürecin takipçisi olaca-
ğımızı ve gerekli hukuki süreçleri 
başlatacağımızı kamuoyuna tekrar 
deklare ediyoruz.

MESLEK ODALARI SUSMADI, 
SUSMAYACAK

VE KENTLERİMİZİ 
KORUYACAKTIR!

TMMOB MARDİN İL 
KOORDİNASYON KURULU
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Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi” olan ve kı-
saca “İstanbul Sözleşmesi” olarak 
adlandırılan sözleşme feshedil-
miştir. 2012 yılında Bakanlar Ku-
rulu kararı ile ilk imzayı atmış ülke 
olarak övündüğümüz bu sözleşme 
değişen siyasi atmosfer ve ülkenin 
içine girdiği ekonomik ve insani de-
ğerler çıkmazında feshedilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi Avrupa Kon-
seyi tarafından hazırlanan, uluslar 
arası hukukta şiddetin; kadın er-
kek eşitsizliğinin ve kadınlara kar-
şı yapılan ayrımcılığın bir sonucu 
olduğunun vurgulandığı, şiddetle 
mücadelede bağımsız bir izleme 
mekanizmasına sahip ve yaptırım 
gücü olan ilk sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi;
- Kadına yönelik şiddeti bir insan 
hakkı ihlali olarak tanımlar,
- Kadınlara yönelik şiddeti ortadan 
kaldırmayı ve kadınların insan hak-
larını korumayı amaçlar,
-Şiddetin temelinde toplumsal cin-
siyet eşitsizliğinin yattığını tespit 
eder,
- Kadına yönelik şiddetin ve ev içi 
şiddetin ortadan kaldırılması için 
devletlerin kapsamlı ve bütüncül 
politikalar geliştirilmesi gerektiğini 
söyler,
- Devletlerin şiddeti bitirmek için 
toplumsal cinsiyet eşitliğini hem 
yasalarda hem de toplumsal ya-
şamda hayata geçirmesi gerektiği-
ni belirtir.
- Şiddete uğrayan veya uğrama 
tehlikesi olan tüm kadınları ve kız 
çocuklarını korur,

- İşyerinde patronun, okulda öğret-
menin, karakolda polisin ya da so-
kakta, çarşıda veya toplu taşımada 
erkek şiddet ve tacizinden korur.
Bizler Batman TMMOB İKK olarak 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin 
yanlış bir uygulama olduğunu dü-
şünüyoruz. Her gün kadına yönelik 
taciz, tecavüz ve cinayet vakaları-
nın tırmanışa geçtiği bir dönemde 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ülke-
miz açısından ağır sonuçlar doğu-
racaktır.
İstanbul Sözleşmesi fesih kararın-
dan derhal dönülmeli ve sözleşme 
hükümlerinin yeniden uygulanması 
için gerekli girişimlerde bulunulma-
lıdır.

31.03.2021
TMMOB
Batman İl Koordinasyon Kurulu
( TMMOB Batman İKK)

TMMOB BATMAN İKK

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ
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Bilindiği üzere Batman Sason ve 
Diyarbakır Kulp sınırları içerisinde 
Dicle Havzası Zori Çayı üzerinde 50 
MVe kapasiteli Metin HES (Regüla-
tör ve Santrallerin, Malzeme Oca-
ğı, Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi 
ve Beton Santrali) barajı yapılması 
planlanmaktadır.
Söz konusu proje için 2014 yılında 
ÇED olumlu raporu alınmış, bunun 
üzerine Batman İl Özel İdaresi Ge-
nel Meclisine projenin onaylanma-
sı için yapılan başvurular İl Genel 
Meclisince “ekolojik,tarımsal, sis-
mik, hidrolojik, çevresel, sosyal ve 
ekonomik” gerekçelerle reddedil-
miştir. Ancak Batman Valiliğinin ye-
niden başvurusu üzerine Batman İl 
Genel Meclisince 19/11/2020 tari-
hinde gerekli onay verilmiştir.
Barajın yapılacağı lokasyonda yaşa-
yan yurttaşlar da barajın yaratacağı 
sosyal, kültürel ve ekonomik gerek-
çeleri öne sürerek baraj başvurusu-
nun onaylanmaması için Batman 
Valiliği’ne başvuruda bulunmuşlardır.
Söz konusu proje 67.450 metre-
karelik bir alanı kapsamakta olup 
toplam 452 parsel baraj göletinden 
etkilenecektir. Parsellerin %90’nına 
yakını yurttaşlara ait olup geri kalan 
kısmı hazine malıdır. Bölgenin genel 
geçim kaynağının tarım, bağcılık ve 

hayvancılık olduğu düşünüldüğün-
de Metin HES Barajı yörenin geçim 
kaynakları üzerinde ciddi bir tehdit 
oluşturacaktır. Baraj, geçimini bü-
yük oranda bağcılık ve hayvancılıkla 
sürdüren yurttaşların su kaynakla-
rına erişimini zorlaştıracak ve bel-
ki de yeni bir göç dalgasına sebep 
olacaktır. Zira HES yapımına itiraz 
eden köylülerin büyük çoğunluğu 
çevresel etkilerin yanında ekono-
mik etkenleri de öne sürmüşlerdir.
Proje ile 50MVe’lık bir enerji elde 
edilmesi hedeflenmektedir. Daha 
farklı yenilenebilir enerji kaynak-
ları ile hedeflenen enerji kazanı-
mından çok daha fazla enerji elde 
edilebilecekken Metin HES barajı-
nın yapımında ısrar etmek bilim ve 
mantıkla izah edilebilecek bir du-
rum değildir. Zira barajın yapımı ile 
birlikte bölgede ulaşım akslarında 
ciddi sorunlar yaşanacağı ve yeni 
ulaşım akslarının yapımının ciddi 
maliyetler doğuracağı öngörüldü-
ğünde barajın ekonomik bir yatırım 
olamadığı da söylenebilir.
Sason ilçemizin 1. Derece dep-
rem bölgesi olması da söz konusu 
alanda tutulacak olan muazzam su 
kütlesinin sismik risklerini göz önü-
ne almamızı gerekli kılmaktadır.
Hasankeyf gibi antik bir kentte 

yapılan barajın insanlar üzerinde 
yarattığı sosyal ve kültürel tahri-
bat ortadayken, Metin HES barajı 
ile bölgede yeni bir göç dalgasının 
başlaması, kendi topraklarından 
ve üretim zincirinden kopan yöre 
halkının sosyo-ekonomik ve sos-
yo-kültürel travmalarla yüz yüze 
kalacağı anlamına gelmektedir. 
Önümüzdeki süreçte yöre halkı 
ile dayanışmak, barajın yaratacağı 
tahribatları paylaşmak için çevre 
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 
ile birlikte bölgeyi ziyaret edeceğiz. 
Özelde Metin HES barajının söz ko-
nusu coğrafya üzerindeki etkilerini 
daha bilimsel temellerde ortaya 
koymak üzere TMMOB bileşenleri 
ve diğer bilim insanları ile de iletişi-
me geçip kapsamlı bir rapor hazır-
lamayı hedeflemekteyiz.
Bizler Batman TMMOB İKK olarak 
barajların ekolojik, sosyal ve in-
sani boyutta yarattığı travmaların 
farkındayız ve Dicle Havzası Zori 
Çayı üzerinde yapılması planlanan 
baraja karşı tavrımızı bilimsel ve 
etik değerlerle ortaya koymaktan 
çekinmeyecek, daha yaşanılabilir 
bir dünya için doğamıza sahip çı-
kacağız.

11/01/2021
TMMOB BATMAN İKK

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu Batman ve Diyarbakır il sınırlarında bulunan Zori Çayı üzerine 
yapılması planlanan baraja karşı basın açıklaması düzenledi.

TMMOB BATMAN İKK 
BASINA VE KAMUOYUNA
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23.02.2020 tarihinde İran’ın Hoy İli 
merkezli meydana gelen deprem-
ler Saray, Özalp ve Başkale İlçele-
rimizde hissedilmiş, Başkale İlçe-
mizin sınıra yakın 4 mahallesinde 
yıkıma neden olmuştur. Meydana 
gelen depremler sonucunda 10 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
64 vatandaşımız yaralanmıştır. 
TMMOB Van İl Koordinasyon Ku-
rulu’na bağlı odalardan oluşan ko-
misyonumuz 24.02.2020 tarihinde 
yıkımın gerçekleştiği yerleşim alan-
larında incelemelerde bulunmuş, 
03.03.2020 tarihinde TMMOB Van 
İl Koordinasyon Kurulu olarak göz-
lemlerimiz ve önerilerimizden olu-
şan Başkale Depremi Teknik İnce-

leme Raporu basına ve kamuoyuna 
sunulmuştu. 18.02.2021 tarihinde 
TMMOB Van İl Koordinasyon Ku-
rulu olarak bölgeye tekrar gidilmiş, 
incelemelerde bulunulmuştur. Ya-
pılan incelemeler ve gözlemler so-
nucunda; 

-Özpınar Mahallesinde kontey-
ner kent kurulmuş, 137 adet kon-
teynerden sadece 50 tanesi aktif 
olarak kullanılmaktadır. Güvendik, 
Gelenler ve Kaşkol Mahallelerinde 
toplu konteynerler kurulmamış, 
her evin önünde konteyner ve ça-
dırlar bulunmaktadır. Konteyner-
lerde yaşayan halk, çadırlarda ise 
hayvanlarını barındırmaktadır.  

-Yerleşim yerlerinin tamamında 
hasar tespit çalışmaları tamamlan-
mış, ağır hasarlı olarak tespit edilen 
ya da yıkılan ev, ahırların birçoğu-
nun enkazı kaldırılmıştır. Deprem 
Kalıcı Konutları için yer tespiti ve 
ihalesi yapılmış olmasına rağmen 
aradan geçen 1 yıl içerisinde inşa-
atına başlanmamıştır. Depremden 
zarar gören yerleşim alanlarından 
103 haneli Özpınar Mahallesi’nde 
35 aile zorunlu olarak göç etmiş, 
kalan 68 hane ise maddi imkansız-
lıklardan dolayı konteyner kentte 
ya da evlerinde yaşamlarını sür-
dürmektedir. Güvendik, Gelenler 
ve Kaşkol Mahallerinde de zorunlu 
göçler oluşmuş, bu yerleşim alan-

BASINA VE KAMUOYUNA 

‘DEPREMLER AFETE DÖNÜŞMESİN’
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larında yaşayan halk yaşam mü-
cadelesini zorluklarla sürdürmek-
tedir.  

-Deprem tarihi itibariyle 1 ay dü-
zenli olarak yemek dağıtımı olmuş, 
gıda ve ihtiyaçlar karşılanmış, 3 ay 
boyunca ekmek dağıtımı yapılmış-
tır. Bu sürelerden sonra herhan-
gi bir yardım yapılmamış, ekmek 
dağıtımı kesilmiş, gıda ve yemek 
yardımı durdurulmuştur. Bölgede 
yaşayan halk bir nevi kendi kader-
lerine terk edilmiştir.  

-Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 
tarafından depremde telef olan 
hayvanlar tespit edilmiş, kayıtları 
tespit edilen hayvanlar için çift-
çilere ödemeler yapılmıştır. Kaydı 
bulunmayan hayvanlar için çiftçiler 
talep etmelerine rağmen, talepleri 
kabul edilmeyip, telef olan kayıtsız 
hayvanlar için herhangi bir ödeme 
yapılmamıştır. 

Deprem gerçeği planlamada ve uy-
gulamada yok sayılmakta, bu ger-
çek ancak yeni bir deprem meyda-
na geldiğinde sadece kamuoyunda 
görünür olmakta, ülke kamuoyu 
telafisi mümkün olmayan sonuçla-
rı tartışmaktan öteye geçmemek-
tedir. 

Öncelikle belirtmek isteriz ki “Sağ-
lıklı, Güvenilir bir Çevrede Yaşama 
Hakkı” toplumsal bir talep haline 
gelmedikçe, ülkemizde deprem ve 
doğa olaylarının yol açtığı yıkımlar 
ve felaketler kaçınılmaz olacaktır. 

Yaşanan depremler sonrasında 
hep birlikte tanık olduğumuz süreç; 
bugüne değin eleştirdiğimiz sadece 

deprem sonrası hazırlığı öngören 
yara sarma politikalarımızın bile if-
las ettiğini göstermektedir. Kar ve 
Rant odaklı piyasa mekanizması-
na teslim edilen planlama ve imar 
anlayışını pekiştirerek uygulamaya 
devam edilmektedir. Israrla sürdü-
rülen bu plansız ve kendiliğinden 
kentleşme politikaları nedeniyle, 
ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan 
her yeni deprem acıları yeniden ya-
şatsa da, hatalı yapılaşma politika-
larının yanlışlarını açıkça gösterse 
de başta deprem olmak üzere do-
ğal olayların afete dönüşmesi ön-
lenememiştir. Bu kapsamda; 

-Bölgede bir an önce depremde 
yıkılan ve ağır hasarlı olarak tespit 
edilen yapılar için yapı sahiplerine 
teslim edilmek üzere Kalıcı Konut 
İnşaatı’na başlanmalı, konteyner 
kent ve çadırlarda yaşamlarını zor-
luklarla sürdüren halkımızın barın-
ma ihtiyacı kalıcı olarak çözüme 
kavuşmalıdır. 

-Deprem zararlarını en aza indir-
mek için; Mühendislik biliminin 
gerekleri dikkate alınmalı, zemin 
ve temel etüt raporları standart-
lara uygun yapılmalı, Riskli Alanlar 
İmar’a açılmamalı, bilimsel norm-
lara dayalı yer seçimi yapılmalı, 
İmar Planı’na altlık teşkil eden Je-
olojik-Jeofizik-Jeoteknik etütler ya-
pılmalı, ada ve parsel bazlı tüm ya-
pılaşmalarda Mühendislik hizmeti 
almayan hiçbir uygulamaya ruhsat 
verilmemelidir. 

-Kamu ve toplum yararını esas 
alan bütüncül planlama yaklaşımı 
benimsenmelidir. 

-Kısa vadeli rant ve siyasal çıkarlar 
uğruna kentlerimizi bir rant ala-
nı olarak gören parçacıl ve projeci 
planlama yaklaşımları sona erdiril-
melidir. 

-Geçmişte birçok yıkıcı deprem ya-
şayan kentimiz için Deprem Mas-
ter Planı hazırlıklarının ivedi olarak 
yapılması ve uygulamaya sokul-
ması gerekmektedir. 

-Kentimizde 2011 yılı öncesi inşa 
edilen binaların deprem dayanık-
lılık durumlarının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. 2011 Van Depre-
mi’nde ağır ya da orta hasarlı ola-
rak tespit edilmiş ve henüz güç-
lendirme işlemleriyle birlikte yıkımı 
gerçekleşmemiş binaların elektrik, 
su, doğalgaz aboneliklerinin son-
landırılarak, binaların aktif olarak 
kullanımları engellenmelidir. 

TMMOB Van İl Koordinasyon Ku-
rulu olarak insan kayıplarına yol 
açmasının temelinde yer alan, Mi-
marlık ve Şehircilik ilkelerine aykırı 
gerçekleştirilen planlama ve yapı-
laşma gerçeği karşısında mücade-
lemizi sürdüreceğimizi; bu konuda-
ki deneyim, birikim ve bilgilerimizi 
kentlerimiz için toplum yararına 
kullanacağımızı bir kez daha vur-
guluyoruz. 

Bir daha yaşanmaması temenni-
siyle, Başkale Depremi’nin yıldö-
nümünde hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 

 TMMOB 
Van İl Koordinasyon Kurulu 
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Irkçı Cinayeti Kınıyor, Herkesi 
Tutum almaya Çağırıyoruz.

HDP(Halkların Demokratik Partisi) 
İzmir İl Başkanlığına 17.06.2021 
tarihinde yapılan silahlı saldırıda 
Deniz Poyraz isimli parti çalışanı 
katledilmiştir.

Son yıllarda muhalefette yer alan 
partilerin liderlerine, yöneticilerine, 
üyelerine ve eleştirel aktörlere yö-
nelik saldırılar maalesef yaygın ve 
olağan hale gelmiştir. Bugüne ka-
dar yapılan saldırılara karşı kamu-
oyunun ve siyasi partilerin ortak bir 
tepki ortaya koymamış olmasına 
ve özellikle failler hakkında etkin 
ve caydırıcı bir yargı sürecinin iş-
letilmediğine hep beraber tanıklık 
ettik. Hep birlikte şahit olduğumuz 
bu cezasızlık süreci bugünkü nef-
ret saldırısına zemin hazırlamıştır.

Yargının bu siyasi saldırıları koru-
yan tutumunun yanı sıra siyaset-
çilerin ötekileştirici ve kriminalize 
edici üslubunun yarattığı toplum-
sal kutuplaşma da bugünkü gibi 
ırkçı saldırılara yol açmaktadır. Bu 
siyaset tarzı kamusal alanda ada-
let ve eşitlik talebinde bulunanlar 
başta olmak üzere muhalefeti he-

def haline getirmektedir.

Bu siyasal anlayış ve atmosfer hu-
kuk dışı, karanlık ve paramiliter güç 
odaklarının da siyasal alana yöne-
lik açık tehditlerini ve fiziki saldırı-
larını normalleştirmektedir.

Biz aşağıda imzası bulunan Sivil 
Toplum Örgütleri olarak; her şey-
den önce bu ırkçı saldırıda yaşa-
mını yitiren Deniz Poyraz’a rahmet 
diliyor, ailesine ve HDP’ye başsağ-
lığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bir siyasal partiyi hedef alan ve bir 
mensubunun yaşamını yitirme-
siyle sonuçlanan bu siyasi saldırıyı 
demokrasiye ve toplumsal barışa 
yönelik provakatif bir saldırı olarak 
kabul ediyor ve kınıyoruz.

Saldırının bütün yönleri ile açığa 
çıkarılması için etkin ve hızlı bir 
soruşturma yürütülmesini talep 
ediyoruz.

Hükümet başta olmak üzere siya-
si partileri bu ve benzeri saldırılara 
karşı daha açık ortak bir tavır be-
lirlemeye, kriminalize edici söy-
lemlerini terk etmeye ve ülkenin 
gerçek sorunlarını konuşarak çöz-
meye davet ediyoruz.

Diyarbakır Barosu

Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi Odası (DTSO)

Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği 
(DESOB)

Diyarbakır Ticaret Borsası

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 
(İHD)

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonu

Hak İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği

Diyarbakır Tabip Odası

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(DİSİAD )

Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği 
(DOGUNKAD)

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Der-
neği (DİMAD)

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (DOGUNSİFED)

Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası (DSMMMO)

Mazlumder Diyarbakır Şubesi

Güneydoğu Tekstil, Sanayi ve İş İnsanları 
Derneği (GÜNTİAD)

Amed Kesk Şubeler Platformu

Disk Bölge Temsilciliği

İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır Temsilciliği 
(TİHİV)

Özürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır 
Şubesi

Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Der-
neği (DOSİAD)

Diyarbakır Diş Hekimleri Odası

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Diyarba-
kır Şubesi (SHUDER)

Rosa Kadın Derneği

Göç ve İnsani Yardım Vakfı

BASIN ve KAMUOYUNA
IRKÇI CİNYETİ KINIYOR, HERKESİ  TUTUM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ
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Emekçilerin uluslararası birlik müca-
dele dayanışma günü olan 1 Mayıs’ı 
bu yıl da zorlu koşullarda kutlaya-
cağız. Çünkü sömürü ve azami kâra 
dayalı kapitalizm, Covid-19 salgını 
koşullarında sömürü, işsizlik, yok-
sulluk ve pahalılığı daha da artırdı. 
Örneğin Türkiye salgın nedeniyle 
salgına karşı halkına en az destek 
sunan, işsizlik ve yoksulluğun artış 
gösterdiği ülkeler arasında yer alıyor.
Ekonomik sosyal desteklerden yok-
sun ve “üretim ve imalat tesisleri 
ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde 
çalışanlar”ı yani sanayi ve iktidarın 
gözdesi inşaat sektörlerini kapsa-
mayan sınırlı “kapanma” da gösteri-
yor ki, iktidarın önceliği çalışanlar ve 
halk değil sermaye düzenidir.
İktidar salgın sürecinde üretim zincirle-
rinin kesintisiz olarak çalışmasının pe-
şinde iken meslektaşlarımız dâhil bü-
tün emekçiler yoksullaşma, işsizleşme, 
esnek güvencesiz çalışma biçimleri ve 
yoğun sömürü koşullarında alın teri dö-
küyorlar. Diğer yandan belirtmek gere-
kir ki laikliğin tasfiye edilmesiyle emek-
çilere reva görülen çalışma ve yaşam 
koşulları sermaye güçlerinin çıkarları 
lehinedir. Bu nedenle bütün emekçiler 
olarak olarak birlik, mücadele ve daya-
nışmamızı büyütme zamanıdır diyoruz.

Emekçilerin istemleri bellidir: Ya-
şam ve iş güvencesinin sağlan-
ması, işsiz olmamak, aç ve yoksul 
olmamak, emeğin karşılığını hak-
kıyla almak, eğitim - sağlık - ulaşım 
-enerji - barınma gereksinimlerinin 
kamucu politikalarla karşılanması, 
eşit işe eşit ücret, asgari ücretten 
vergi kesintisi yapılmaması, kıdem 
tazminatı hakkına dokunulmama-
sı, BES sisteminin kaldırılması, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
tam olarak alınması, iş cinayetleri-
nin olmaması, geçici işçi, kiralık işçi 
olmamak, yasal çalışma süresine 

uyulması, fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesi, grev ve toplu sözleşme 
dâhil örgütlenme ve sendikal hak-
ların tanınması, taşeron çalışmanın 
yasaklanması, kamuya alımlarda 
adaletsizlik yapılmaması, cinsiyet 
ayrımcılığı yapılmaması, fabrikala-
rının satılmaması-kapatılmaması, 
üretim ve yaşam alanları ile doğal 
çevrenin rant talanına açılmaması.
Covid-19 salgını nedeniyle emekçi-
lerin diğer acil istemleri de şunlardır. 
Salgının gerektirdiği bütün koruyucu 
önlemlerin tam olarak alınması, aşı-
lamada öncelikli gruplar içinde yer 
almak, temel gereksinimlerin devlet 
tarafından karşılanması, zorunlu ve 
acil işler dışındaki tüm işlerin dur-
durulması, işten çıkarma ve ücret-
siz iznin yasaklanması, ücretlerde 
kesinti yapılmaması, durdurulan 
işlerde çalışanlara ücret kaybına yol 
açmaksızın İşsizlik Fonu’ndan öde-
me yapılması/ön koşulların kaldı-

rılması, kayıtdışı çalışan emekçilere 
en az asgari ücret düzeyinde destek 
sağlanması, bütün emek-meslek 
örgütlerinin dile getirdiği istemlerin 
eksiksiz karşılanması…
TMMOB Makina Mühendisleri Oda-
sı örgütlülüğü emeğin hakları ve 
bayramı için, laiklik için, emek, bilim, 
kamuculuk öncülleri üzerinde kuru-
lacak yeni bir toplumsal düzen için 
TMMOB çatısı altında mücadelesi-
ne devam edecektir.
Bütün meslektaşlarımızı ve halkı-
mızı, DİSK-KESK-TMMOB-TTB ön-
cülüğündeki 1 Mayıs etkinliklerinde 
yer almaya davet ediyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! 
Yaşasın emekçilerin birlik mücadele 
ve dayanışması!
YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE 
GÜCÜMÜZÜ BÜYÜTME ZAMANI
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ÇEVRE-TOPLUM SAĞLIĞI VE ÜLKEMİZİN EKOLOJİK 
GELECEĞİ TEHDİT ALTINDA!

Oda Başkanı Yunus Yener, 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 
“Çevre-Toplum Sağlığı ve Ülkemi-
zin Ekolojik Geleceği Tehdit Altın-
da!” başlıklı bir açıklama yaptı. 

5 Haziran Dünya Çevre Günü dola-
yısıyla ülkemizde çevre tahribatının 
had safhaya ulaştığını bir kez daha 
belirtmeliyiz. Bu tahribat “iklim 
krizi”nin daha da derinleşmesine, 
doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal 
üretim, kırsal-kentsel tüm toplum-
sal yaşamı, kısaca ülkemizin bu-
günü ile sosyo ekolojik geleceğini 
tehdit edici boyutlardadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 
2021 Nisan ayı kuraklık analizine 
göre Türkiye’nin üçte ikisi şiddetli 
kuraklık-acil durum düzeyinde-
dir. NASA verileri de aynı yöndedir. 
Keza hava kirliliği göstergeleri de 
had safhadadır.

Burdur Gölünün, Salda Gölünün, 
Marmara Denizinin mevcut duru-
mu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç 
Anadolu’daki göllerin tamamı kir-
lenmiştir, denizlerimiz korumasız 
durumdadır.

Sanayi, tarım, imar/yapı, ulaşım, 
enerji, maden, orman, hazine ara-
zileri, koruma alanları, mera ve 
çayırlar, kıyılar, doğal kaynaklar, 
yeraltı-yerüstü su kaynakları, de-
nizler, barajlar, göller gibi birçok 
alanda yanlış politikalar izlenmek-
tedir. Türkiye’nin ormanları, dağları, 
koruma ve tarımsal üretim alanları 
sürekli olarak imara-betonlaşma-
ya açılmakta, verilen yeni maden 
ruhsatları ile dağ ve ormanlarımız 
ile su kaynakları ve tarımsal alanlar 

tahrip edilmektedir.

Yanlış ulaşım, trafik ve enerji poli-
tikaları ile plansız sanayileşmenin 
sonucu oluşan atıkların (kanalizas-
yon, çöp, hava kirliliği vs) yol açtığı 
tahribat, çevre ve halk sağlığı so-
runlarını artırmaktadır.

Kazdağları, Kuzey Marmara or-
manları, Doğu Karadeniz’in dağ ve 
ormanları ile ülke genelindeki halk 
direnişleri bu nedenledir.

Bu duruma sermaye ve iktidar 
yandaşlarının azami kâr güdüsü ile 
doğa ve kentsel-kırsal alanlar üze-
rindeki rant talanı yol açmaktadır.

Kamucu politikaların, kamusal de-
netim ve yaptırımlar ile kamu yararı 
yaklaşımının tasfiyesi bu tahribatı 
daha da artırmaktadır. Bu noktada 
çevre tahribatı ve sömürüsüne son 
verecek, iklim krizinin çözümüne 
katkı sağlayacak bilimsel, toplum-
sal, siyasal irade oluşumu için çaba 
göstermeli ve mücadele etmeliyiz.

Toplumsal gereksinimlere yönelik 
bir ekonomi ve planlı sosyal kal-
kınma yaklaşımı acil bir gereklilik-
tir. Sanayi, teknoloji, tarım, enerji, 
maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve 
diğer alanlara yönelik politikalar ile 
çevre politikası bir bütünlük içinde 
ele alınmadan doğayı ve insanı bir 
bütün olarak gözeten bir ekoloji 
oluşturulamaz.

Odamız kamusal sorumlulukla, bu 
çerçevedeki sanayi, enerji, çevre 
konulu kongre, sempozyum vb. et-
kinliklerle toplumsal bilinçlenmeye 
katkı koymayı sürdürecektir.

Başta İkizdere olmak üzere talana, 
tahribata direnen halkın yanın-
da olduğumuzu bir kez daha ifade 
ederiz.

YUNUS YENER
TMMOBMAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü nede-
niyle Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener bir basın açıklaması 
yaptı.

Kadınlar Özgürleşmeden  
Hiçbir Toplum Özgürleşemez

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ka-
dınların çok ağır şekillerde maruz 
kaldığı eşitsizlik, sömürü, şiddet ve 
adaletsizliklere karşı dünya çapın-
da mücadele ve dayanışma günü-
dür.

Bilindiği üzere ülkemizdeki hakim 
politikalar kadınları aile içine hap-
setmeye, eğitimde ikincilleştir-
me veya yok saymaya, işgücü söz 
konusu olunca ucuz emek olarak 
görmeye, erkek egemenliğine tabi 
kılmaya ve eşitsizlikleri meşru-
laştırmaya yöneliktir. Bu nedenle 
özellikle son yıllarda kadınlara yö-

nelik şiddet, şiddeti meşrulaştırma, 
cinsel istismar ve cinayetler kat kat 
artmıştır. Yaşamın tüm alanlarına 
müdahelelerle toplumu dinsel ge-
ricilikle kuşatan iktidar, bedenle-
rinden emeklerine kadar kadınları 
denetlemekte ve kaç çocuk doğu-
racaklarından hangi yaşlarda ev-
leneceklerine kadar yaşamlarını 
kendilerinin belirleme özgürlüğünü 
yoketmektedir.

Bu olgular sadece kadınların değil 
tüm toplumun ortak sorunudur. 
Açıktır ki eşit, özgür, demokratik, 
uygar bir Türkiye mücadelesi, ka-
dın-erkek omuz omuza her türlü 
eşitsizlik, sömürü, baskı ve şiddetin 
tasfiyesi ile birlikte başarıya ulaşa-
bilecektir. Bilinmelidir ki kadınlar 
özgürleşmeden hiçbir toplum ger-
çek, sahici özgürlüklere ulaşamaz. 
Bu nedenle kadınların her alanda 

eşit ve özgür yurttaşlık mücadele-
si aynı zamanda ülkemizin laiklik, 
demokratikleşme ve özgürleşme 
mücadelesidir.

Odamız “hayatımızdan ve hakla-
rımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen 
kadınların onurlu mücadeleleriyle 
dayanışma içinde olmayı sürdüre-
cektir. 8 Mart’ta ülkemizin birçok 
yerinde gericiliğe, sömürüye, bas-
kıya, şiddete, taciz ve tecavüzlere 
karşı seslerini yükseltecek olan 
kadınların ve kadın meslektaşla-
rımızın 8 Mart’ı kutlu olsun diyor, 
baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını 
kaybeden tüm kadınları sevgiyle, 
saygıyla anıyoruz.

Yunus YENER
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı

KADINLAR ÖZGÜRLEŞMEDEN 
HİÇBİR TOPLUM ÖZGÜRLEŞEMEZ



Ocak / Haziran  2021

Ü
YE ETKİN

LİKLERİ
M

M
O

’D
AN

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Alanı ve Tüm Çalışma Yaşamı 
Mevzuatı Kamuculuk ve Sos-
yal Devlet İlkeleri Uyarınca Ye-
niden Düzenlenmelidir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
2003 yılında, meslek hastalıkları ve 
iş kazalarının önlenmesi amacıyla 
28 Nisan tarihini Dünya İş Sağlığı 
ve Güvenliği Günü ilan etmiştir.

Meslek ve uzmanlık alanlarımız 
arasında yer alan işçi sağlığı ve iş 
güvenliği (İSİG) üzerine onyıllardan 
bu yana mesleki eğitim, belgelen-

dirme, periyodik kontrol, kongre, 
sempozyum, panel, söyleşi, se-
miner, rapor vb. çalışmalar yapan 
Odamız, her yıl 27-28 Nisan’da 
yaptığı açıklamalarla konuyu gün-
deme taşıyarak kamusal sorumlu-
luğunu yerine getirmektedir.

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalış-
ma temel hakların en başında gel-
mesine karşın sermaye çıkarlarının 
esas alınması bu hakkı neredeyse 
yok etmiştir. İSİG önlemlerinin ye-
tersizliği veya yokluğu nedeniyle 
her yıl yüzbinlerce yurttaşımız iş 
kazalarına maruz kalmakta, bin-
lerce yurttaşımız ölmekte ve yara-

lanmakta, işgöremezlik (sakatlık), 
işsizlik ve daha ağır yoksulluk ko-
şullarına mahkum olmaktadır.
Covid-19 salgını bu sınıfsal sorun-
ları daha da yakıcı hale getirmiş-
tir. Salgın koşullarında emekçilere 
adeta “çalışarak öl” ya da “açlıktan 
öl” seçeneksizliği dayatılmaktadır. 
Üretim ve hizmetlerin daha ağır 
koşullarda devam etmesinin başka 
bir anlama gelmediği bizzat emek-
çiler tarafından haykırılmaktadır. 
Milyonlarca işsiz, kamu kaynakları 
ve İşsizlik Fonundan yararlanama-
maktadır.
Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır 

28 NİSAN 
DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜ

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle 
bir basın açıklaması yaptı.
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dile getirdiğimiz yaklaşımın gerek-
liliğini bir kez daha ortaya koymuş-
tur: İSİG, sadece belirli işyerleri ve 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Ka-
nununun kapsamı ile sınırlı olma-
malıdır. İSİG; insanca çalışma, tam 
zamanlı, kadrolu, iş güvenceli, sos-
yal güvenlik, örgütlenme, insanca 
yaşanacak ücret ve emeklilik hak-
ları başta olmak üzere temel sos-
yal haklardan ayrı tutulamaz.

Kısaca belirttiğimiz bu sorunlardan 
hareketle yapılması gereken acil 
düzenlemeler şunlardır:

• İş Kanunu ile İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu başta olmak üze-
re çalışma yaşamı ve İSİG ile ilgili 
tüm mevzuat; sendikalar, meslek 
örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin 
katkısı ile kamuculuk ve sosyal 
devlet politikaları temelinde yeni-
den düzenlenmelidir.

• İş güvencesi ile İSİG’in birbirini ta-
mamladığı gerçeğinden hareketle, 
tüm çalışanlar insana yakışır norm 
ve standartta bir sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınmalıdır.

• Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm 

işler, emek, meslek, bilim çevrele-
rinin önerileri çerçevesinde durdu-
rulmalıdır.
• İşyerlerinde bulaşı önlemek için 
Odamız iklimlendirme Teknik Ku-
rulu önerileri başta olmak üze-
re bilimi, insanı, sağlığı esas alan 
önlemler alınmalı,  İSİG yönünden 
denetimler yapılmalı, denetimler 
sonucunda tespit edilen eksiklikler 
için etkili idari para cezaları uygu-
lanmalıdır.
• Covid-19 vakaları, başka bir de-
ğerlendirmeye gerek duymaksızın 
iş kazası ve meslek hastalığı olarak 
değerlendirilmelidir.
• Meslek hastalığı tespit süreci, 
SGK’nin bilim dışı verilerinin aksi-
ne, tüm vakaların tespitine olanak 
sağlayacak şekilde yeniden düzen-
lenmelidir.
• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’n-
da var olan “çalışmaktan kaçınma 
hakkı” talepleri kabul edilmeli, işye-
ri koşulları uygun hale getirilmelidir.
• İşten çıkarma ve ücretsiz izin ya-
saklanmalı, işveren beyanına dayalı 
olarak işten çıkarmanın gerekçesi 

olarak kullanılan Kod 29, 42-50 
uygulamaları yürürlükten kaldırıl-
malıdır.

• İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön 
koşullar salgın sürecinde uygulan-
mamalı; Fondan yapılan ödemeler 
ileride de işsiz kalınması durumun-
da “mahsuplaşma” gerekçesi ol-
maktan çıkarılmalıdır.

• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, 
şehir hastanesi vb. için verilmiş 
olan yolcu, araç, hasta vb. garanti 
ödemeleri durdurulmalı, bu kay-
naklar işsiz kalanlar ve işyerlerini 
kapatmak zorunda kalanlara des-
tek olarak verilmelidir.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştır-
ma yasaklanmalı, sendikalaşmanın 
önündeki engeller kaldırılmalıdır.

• Özel hastaneler kamulaştırılmalı, 
tüm sağlık hizmetleri ücretsiz ol-
malıdır.

Yunus Yener

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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2021 içinde her ay doğal gaz fi-
yatlarına zam yapan BOTAŞ’ın gaz 
satış fiyatları Tablo 1’de görüldüğü 
üzere 2019 Mart–2021 Mart dö-
neminde konut aboneleri ve küçük 
ticari/sınai işletmeler için yüzde 

44,9 oranında artmıştır. Aynı dö-
nemde büyük sanayi kuruluşlarına 
satılan doğal gazın fiyatı artmamış, 
tersine yüzde 4,6 oranında düş-
müştür. Elektrik üretimi amaçlı gaz 
tüketimini desteklemek için, doğal 

gaz yakıtlı elektrik santrallarının 
satış fiyatlarında da artış olmamış 
ve yüzde 6,9 oranında indirim uy-
gulanmıştır. 

İKTİDAR BÜYÜK İŞLETMELER VE ELEKTRİK SANTRALLARINA 
GAZ SATIŞ FİYATINDA İNDİRİM YAPARKEN, 

KONUT VE KÜÇÜK İŞYERLERİNİN

GAZ FİYATLARINA ZAM ÜZERİNE 
ZAM YAPIYOR

2021 içinde her ay doğal gaz fi-
yatlarına zam yapan BOTAŞ’ın gaz 
satış fiyatları Tablo 1’de görüldüğü 
üzere 2019 Mart–2021 Mart dö-
neminde konut aboneleri ve küçük 
ticari/sınai işletmeler için yüzde 
44,9 oranında artmıştır. Aynı dö-
nemde büyük sanayi kuruluşlarına 
satılan doğal gazın fiyatı artmamış, 
tersine yüzde 4,6 oranında düş-
müştür. Elektrik üretimi amaçlı gaz 
tüketimini desteklemek için, doğal 
gaz yakıtlı elektrik santrallarının 
satış fiyatlarında da artış olmamış 
ve yüzde 6,9 oranında indirim uy-

gulanmıştır. 

Konutlar ve küçük işyerlerinin 
doğal gaz faturaları, BOTAŞ’ın 
yaptığı zamların yanısıra özel 
doğal gaz dağıtım şirketlerinin 
BOTAŞ’tan aldıkları gazın fiyatına 
eklenen ve sürekli artan “sistem 
kullanım bedelleri” ile artmak-
tadır. Sistem kullanım bedelle-
ri, EPDK tarafından her dağıtım 
bölgesi ve şirketi için ayrı ayrı be-
lirlenmektedir. Fiyat artışlarının 
sürekli olarak yansıtıldığı sistem 
kullanım bedeli, tüketicinin öde-

diği tutarın üçte birine ulaşmak-
tadır. 

Her ne kadar Türkiye’nin doğal 
gaz alım fiyatları “ticari sır” ol-
duğu gerekçesiyle kamuoyuna 
açıklanmasa da, basında yer alan 
çeşitli haberlere göre BOTAŞ’ın 
uzun vadeli anlaşmalarla Rusya 
Federasyonu, İran ve Azerbay-
can’dan boru hatları ile ithal ettiği 
doğal gazın fiyatı 170-190 do-
lar/1000m3 düzeyindedir. Kaba 
bir hesapla, doğal gaz ithal fiya-
tının ortalama 180 USD/1000 

Tüketici Grubu 2019 Mart Dönemi (TL/Sm3) 2021 Mart (TL/Sm3) Artış Oranı (%)
Serbest Olmayan Tüketici 0,890014 1,289579 44,9
1. Kademe Azami (300.000 Sm3. Elektrik 
Üretimi Hariç)

0,890014 1,289579 44,9

2. Kademe (300.000 Sm3’den Fazla. 
Elektrik Üretimi Hariç)

1,351527 1,289579 -4,6

1. ve 2. Kademe Elektrik Üretimi 1,550000 1,442421 -6,9

Tablo 1. Tüketici Gruplarına Göre 2019 Ocak-2020 Ekim Döneminde BOTAŞ’ın Doğal Gaz Satış Fiyatları

Not: Bu rakamlara ÖTV ve KDV dahil değildir. 
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USD=7,30 TL dolar kuru üzerin-
den, 1 m3 gazın çıplak alım mali-
yeti, 1,31 TL’ye gelmektedir. İş-
letme giderleri de eklendiğinde, 
BOTAŞ’ın 1 m3 doğal gaz maliye-
tinin 1,50 TL’yi geçmesi söz konu-
sudur. 

Bu rakamlar, halen doğal gazda 
sübvansiyonun sürdüğünü gös-
termektedir. Ancak daha çarpıcı 
olan husus, fiyatlandırma politi-
kasında BOTAŞ’ın konut ve küçük 
sanayi için fiyatları yüzde 44,9 
oranında artırırken, özel büyük 
sanayi kuruluşlarını ve elektrik 
santrallarına yönelik bırakın zam-
mı, indirim yaparak onları kolla-

masıdır. Özel elektrik santrallarına 
kamudan kaynak aktarım meka-
nizmaları olan kapasite tahsis, 
yerli kömür santrallarından yük-
sek fiyatla alım ve YEKDEM uygu-
lamalarına düşük fiyatla gaz satışı 
da (yeniden) eklenmiştir.

Toplam istihdamın üçte birinden 
fazla bir bölümünün sosyal gü-
venlik sistemi dışında sigortasız 
ve yüzde 60’ından fazlasının as-
gari ücret düzeyinde ücretle çalış-
tığı günümüz Türkiye’sinde, geniş 
anlamda işsiz sayısı 10 milyonu 
geçmiştir. 

Salgından ötürü işten çıkarılan 
veya çok düşük ödemelerle ya-
şamlarını sürdürmeye çalışan 

emekçilerin, işyerleri kapatılan on 
binlerce esnafın borçlarını ödeye-
medikleri için gaz ve elektriklerinin 
kesildiği de bilinmektedir. 

Mart 2019–Mart 2021 dönemin-
de TÜİK’in resmi enflasyon artışı 
yüzde 27,58 olurken, konutlarda 
elektrik fiyatları yüzde 48,35, do-
ğal gaz fiyatları konut ve küçük 
sanayi için fiyatları yüzde 44,9 
oranında artmıştır. Bu veriler ve 
İstanbul ve Ankara’da konut abo-
nelerinin Mart 2021 fiyatları ile 
aylık ortalama elektrik, gaz ve su 
bedellerinin toplamı ve bu topla-
mın asgari ücretli bir işçinin ücreti 
içindeki payı Tablo 2, 3, 4’te görül-
mektedir.

Harcama Türü Aylık Tüketim Birim Fiyat Tutarı (TL)
Elektrik 230 kWh 0,7511 TL/ kWh 172,75
Doğal Gaz 76 m3 1,93 TL/m3 146,68 
Su 15 m3 4.66 TL/m³ 69,90
Telefon ve İnternet 311,00 
Toplam 700,33

Tablo 2. 2019 Mart-2021 Mart Arasında Bazı Göstergelerdeki Artışlar

Tablo 3. İstanbul’da Hane Halkı Aylık Ortalama Elektrik, Doğal Gaz, Su, Telefon ve İnternet Harcamaları (Mart Fiyatlarıyla)

Not: Mart 2021 Tüketici Fiyat Endeks rakamları açıklanmadığı için, Mart 2019-Ocak 2021 dönemi verileri üzerinden TÜİK Enf-
lasyonu hesaplanmıştır. 

Aylık harcamaların, 2.960,06 TL olan asgari ücrete oranı yüzde 23,7’dir.

Gösterge 2019 Mart–2021 Mart Dönemi Artışı (%)
TÜİK Enflasyon 27,58
Konut Elektrik Fiyatı 48,35
BOTAŞ Konut ve Küçük İşyerleri 44,9
İstanbul Doğal Gaz Fiyatı 42,65
Ankara Doğal Gaz Fiyatı 42,02
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Mart 2021 itibarıyla, hane halkı 
aylık ortalama elektrik, doğal gaz, 
su, telefon ve internet harcamaları 
toplamı, asgari ücretin İstanbul’da 
yüzde 23,7’si ve Ankara’da yüzde 
25,4’ü oranında olmuştur. 

İktidarın, küçük bir azınlığın varlık 
içinde yüzmesini göz ardı ederek, 
kredi kartlarının borçlarını, kiralarını, 
elektrik, doğal gaz, su, telefon, inter-
net faturalarını ödeyemeyen, açlıkla, 
yoklukla boğuşan milyonlara sabır 
ve tevekkül önermesi, aymazlıktır.

Koronavirüs salgını nedeniyle, daha 
önce de işsiz olup şimdi iş bulma 
umudunu tümüyle yitirenler, salgın 
nedeniyle işyerlerinin daralma, kü-
çülme ve kapanması nedeniyle iş-

ten çıkarılanlar, asgari ücretin yarı-
sına bile varmayan düşük ücretlerle 
çaresiz çalışanlar, kapanan çok sa-
yıda küçük işyerinin sahibi ile sayıla-
rı on milyonu geçen işsiz yurttaşlar, 
küçük üreticiler, düşük emekli ma-
aşları ile yaşamlarını sürdürmeye 
yeterli olmayan emekliler, bütün 
bu kesimlerden çok sayıda yurttaş; 
elektrik, doğal gaz, su, telefon, in-
ternet faturalarını ödeyememekte, 
elektrik ve gazlarının kesilmesi ile 
enerji yoksulları arasına katılmak-
tadır.

Bu sorunu aşmak için;

• Abonelerden tahsil ettikleri gü-
vence bedellerini yıllarca bedelsiz 
kullanmakta beis görmeyen şirket-

lerin, elektrik, doğal gaz, internet 
faturalarını vadesinde ödeyeme-
yenlere hizmet vermeyi durdurma-
ları önlenmelidir. 

• Elektrik, su, doğal gaz, telefon, 
internet faturalarını ödeyemeyen 
yurttaşların faturalarını kamu kar-
şılamalıdır.

• İşsizlik Sigortası Fonu’nun kay-
nakları şirket patronları için değil, 
emekçiler için kullanılmalı ve işe 
gidemeyen, işten çıkarılan, iş bula-
mayanlara kamusal maddi destek 
sağlanmalıdır. 

YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANI

Harcama Türü Aylık Tüketim Birim Fiyat Tutarı (TL)
Elektrik 230 kWh 0,7511 TL/kWh 172,75
Doğal Gaz 89 m3 2.02 TL/m3 179,78
Su 15 m3 5,90 TL/m3 88,50
Telefon ve İnternet 311,00 
Toplam 752,03

Tablo 4. Ankara’da Hane Halkı Aylık Ortalama Elektrik, Doğal Gaz ve Su Harcamaları (Mart 2021 Fiyatlarıyla)

Aylık harcamaların, 2.960,06 TL olan asgari ücrete oranı yüzde 25,4’tür.
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DENETİMSİZLİK DE 
İŞ CİNAYETLERİ DE SÜRÜYOR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde artan iş cinayetleri 
ile ilgili olarak  “Denetimsizlik de, İş Cinayetleri de Sürüyor” başlıklı bir basın 
açıklaması yaptı.

İş cinayetleri ve meslek hastalıkla-
rı unutturulmaması gerekli konu-
ların başlarında yer alıyor. Bugün 
bu açıklamayı yapmamızın nedeni, 
20 Şubat 2021 tarihinde Bursa 
İnegöl’de bir mobilya fabrikasında 
meydana gelen buhar kazanı pat-
laması sonucu bir emekçinin ha-
yatını kaybetmesi, Elazığ’ın Palu 
ilçesinde 19 Şubat 2021 tarihinde 
bir maden ocağında, asansör ola-
rak kullanılan vagonun halatının 
kopması sonucu iki emekçinin ha-
yatını kaybetmesi, Balıkesir Gönen 
İlçesi’nde 13 Şubat tarihinde bir 

döküm fabrikasındaki patlama-
da yaralanan makina mühendisi 
Hakan Arslan’ın hayatını kaybet-
mesidir. Hakan Arslan Makina 
Mühendisleri Odası üyesi değildir 
ve işe girerken işyeri Makina Mü-
hendisleri Odası kayıt belgesini is-
temesi gerektiği halde bu belgeyi 
istememiştir.

Pandemi sürecinde gerektiği ka-
dar konuşulmuyor olsa da iş cina-
yetleri ülkemizde daimi bir sorun 
olarak duruyor. Her gün en az 5 
emekçi iş kazaları sonucu hayatını 

kaybediyor, her gün 30 emekçinin 
meslek hastalığı sonucu hayatını 
kaybettiğinden haberimiz bile ol-
muyor.

SGK, en son 2019 yılı iş kazası ve 
meslek hastalıkları istatistikleri-
ni yayımladı. Bu istatistiğe göre 
2019 yılında iş kazası sonucu 
1.149 emekçi hayatını kaybetti, 
meslek hastalığı sonucu bir tane 
bile can kaybı tespit edilemedi. 
İSİG Meclisi 2020 yılında 2.427 
emekçinin iş cinayetleri sonucu 
hayatını kaybettiğini açıkladı. İSİG 
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Meclisi açıklamasında 2020 yılın-
da 741 emekçi COVİD 19 nedeniy-
le hayatını kaybetti.

ILO’nun tahminlerine göre dünya-
da her yıl meydana gelen iş kazası 
sonucu ölümlerin 6,3 katı sayıda 
ölüm, işle ilgili hastalıklar sonu-
cunda meydana gelmektedir. Bu 
veri ve SGK İstatistikleri esas alın-
dığında 2017 yılında en az 10.218, 
2018 yılında en az 9.714, 2019 
yılında en az 7.238 emekçi meslek 
hastalığı sonucu hayatını kaybetti 
demek mümkündür.

Defne Kalaycı, Mehmet Erdem 
Alagüney, Ali Naci YILDIZ tara-
fından yapılan  ve Acta Medica 
Dergisi 2019’un 50. sayısında ya-
yımlanan “The Estimated Num-
ber of Occupational Diseases and 
Work-Related Diseases in Turkey” 
başlıklı makaleye göre ise 2016 
yılında meslek hastalıklarına ve 
işle ilgili hastalıklara bağlı olarak 
tahminen 30.555 kişi hayatını 
kaybetmiştir.

Her iş kazası için bir teknik neden 
söyleyebiliriz, yukarıda saydığımız 
iş kazaları(!) için, buhar kazanla-
rının, basınçlı kapların, kaldırma 
araçlarının, halatların periyodik 
kontrollerinin yapılmaması ya da 
ehil ellerce yapılmaması nedenle-
rini sayabiliriz. Bu olaylara son hal-
kada bu vurdumduymazlıklar ne-
den olmuştur, ancak son halkaya 
gelinceye kadar asıl neden mev-
zuat kurgulanmasındaki eksiklik-
ler, denetimsizlik ve ceza uygu-
lanmamasıdır. Öyle ki 6331 sayılı 
İş Sağlığı Güvenliği Kanununda işçi 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması 
işi piyasa şartlarına bırakılmıştır, 

Ortak Sağlık Güvenlik Birimle-
ri (OSGB) denilen Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre kurulmuş olan 
şirketlerden en ucuz fiyatı veren 
firmalara iş sağlığı ve güvenliği işi 
ihale edilmektedir. OSGB’ler pe-
riyodik olarak yenilenen ihaleleri 
yeniden alabilmek için genellikle 
işyerlerinde işverenin önlem al-
ması için öneride bulunmamakta 
ya da önlem alınmasa da ısrarcı 
olmamaktadırlar. Dolayısı ile iş 
kazaları ve ölümler azalmamak-
tadır. Ölüm meydana geldiğinde 
genellikle iş güvenliği uzmanından 
hesap sorulmakta,  işverenlere 
yaptırım uygulanmamaktadır.  Bi-
lindiği üzere 301 kişinin hayatını 
kaybettiği iş cinayetinde bile tu-
tuklu kimse kalmamıştır.

İşyerleri denetlenmemektedir, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, Rehberlik ve Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 2019 yılı faaliyet rapo-
runda yer alan bilgilere göre 2019 
yılında İSİG yönünden yapılan top-
lam teftiş sayısı 3.088’dir. 2020 
yılı Temmuz ayında yayımlanan, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının, “İstatistiklerle Tür-
kiye’nin İSİG Görünümü” başlıklı 
yayınında Türkiye’de 1.879.771 iş-
yerinin bulunduğu belirtilmektedir. 
Yani her 1.000 işyerinden yanlızca 
1,6’sı İSİG yönünden denetlen-
miştir. Bu koşullarda işyerlerinde 
İSİG’in sağlanması mümkün mü-
dür?

Emekçilerin işyerlerinde 
ölmemesi için önerilerimiz 
özetle şunlardır:

• 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu ile Türk Ceza Kanunu yeni-

den düzenlenmelidir, İSİG’nin sağ-
lanmasının işveren yükümlülüğü 
olduğu gerçeğinden hareketle iş 
güvenliği uzmanları, işyeri hekim-
lerinin “rehber-danışman” olduğu, 
dolayısı ile kazalar ve meslek has-
talıklarından yalnızca işverenler ya 
da işveren vekilleri yargılanmalıdır.

• Basınçlı kaplar, kaldırma araçları 
vb. araçların periyodik kontrolleri 
kamusal bir hizmettir ve kamusal 
anlayışla düzenlenmeli ve usulü-
ne göre yapılıp yapılmadığının iz-
lenmesinde Makina Mühendisleri 
Odası yetkilendirilmelidir.

• İşyerleri İSİG yönünden denet-
lenmelidir.

• Denetimler sonucunda İSİG yö-
nünden tespit edilen eksiklikler 
için, mutlaka etkili idari para ceza-
ları uygulanmalıdır.

• Özel sektörde Mühendislik-Mi-
marlık hizmetlerinin Meslek Oda-
sına kayıtlı mühendis ve mimar-
larca yürütülmesi zorunludur; 
işverenlerce işe alımlarda, meslek 
odası kayıt belgesi aranmalıdır. 
Özel sektörün, kamu ile her türlü 
ilişkisinde, hangi kamu kurumu 
tarafından yapılırsa yapılsın, de-
netimlerde ve SGK bildirimlerinde 
Oda kayıt belgesi mutlaka isten-
melidir.

• Yılda yaklaşık olarak 10.000 
emekçinin öldüğü meslek hasta-
lıklarının tespit edilmesi için kararlı 
ve ısrarcı olunmalıdır.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Başkanı
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Toplantıya TTB adına Deniz Erdoğ-
du ve Güleser Karakoç, DİSK adına 
Nevin Kızılöz, KESK adına Gülistan 
Atasoy ve TMMOB adına Ayşegül 
İbici Oruçkaptan ve Buket Çelik ka-
tıldı.

Dört örgüt adına ortak açıklamayı 
Deniz Erdoğdu okudu. Açıklama-
nın tamamı şöyle:

Eşit ve Özgür Bir Hayatı Biz Ka-
dınlar Kuracağız

8 Mart’ta Sokaklarda ve Alanlar-
da Olacağız!

Kadınlar hem toplumsal yaşamda 
hem de çalışma hayatında erkek 
egemen düzene karşı mücadele 
etmeye devam ediyor. Kadınların 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
ve eşit değerde işe eşit ücret ta-
lebi ile İstanbul Sözleşmesi’nin ve 
6284 sayılı yasanın etkin uygu-
lanması için mücadeleyi ısrarla ve 
inatla sürdürüyor!

COVID-19 salgınının birinci yılında 
çalışma ve toplumsal hayatta de-
rinleşen eşitsizliklere karşı sosyal 
politikalar geliştirmek yerine ka-
dınların yaşadıklarını görmezden 
gelen iktidar, kadınlara güvencesiz 
ve sendikasız çalışma biçimlerini 
dayatmaya devam ediyor. Ancak 
kadınlar yaşamın her alanında her 
türlü eşitsizlikle mücadele etmeye 
devam edecekler!

Hangi meslekten hangi toplum-

EŞİT VE ÖZGÜR BİR HAYATI 
BİZ KADINLAR KURACAĞIZ

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB 
Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne çağrı 
amacıyla 1 Mart 2021 tarihinde TTB Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı 
düzenlediler.
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sal kesimden olursa olsun kadına 
yönelik şiddet yaşamın tüm alan-
larında ve yaygın olarak sürmek-
te, kadın cinayetlerinde cezasızlık 
kural haline gelmektedir. Kadınlar 
en yakınlarındaki erkekler tarafın-
dan fiziksel, psikolojik, ekonomik 
ve cinsel şiddete uğruyor, “intihar” 
denilen son derece şüpheli ölüm-
lerle kadınların yaşamları çalınıyor. 
Buna karşın yaşamlarını korumak 
için öz savunmasını kullanan ka-
dınlar serbest bırakılmak yerine, 
ağırlaştırılmış cezalarla cezaevle-
rinde yaşamaya mahkûm ediliyor. 
Biz kadınlar biliyoruz ki eşitlik ve 
özgürlük talebimiz devletin erkek 
egemen hukukuna sığmayacak; 
evde, işyerinde, sokakta cinsiyetçi-
liği ve tacizleri ifşa etmeye devam 
edeceğiz!

Tüm dünyada, özellikle de yaşa-
dığımız Ortadoğu coğrafyasında 
ve ülkemizde kazanılmış hakları-
mıza dönük yoğun saldırılara ve 
dinselleştirme politikaları ile bizi 
toplumsallıktan kopararak yaşa-
mımız üzerinde kurulmak istenen 
denetime karşı “Hayatımızdan ve 
haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz” 
diyerek direniyoruz.

8 Mart, dünyanın neresinde olur-
sa olsun sömürüye, ayrımcılığa, 
baskıya karşı yürütülen, kadın 
haklarının kazanılmasında verilen 
direnişin simgeleştiği bir mücadele 
günüdür. Eşitsizliğin, sınırsız tü-
ketimin, sömürünün, yoksulluğun 
sistemleştiği; kapitalizmin, kadın 
ile kurduğu “ucuz emek-kutsanmış 
annelik” ilişkisinin neoliberal poli-
tikalarla tüm dünyada yeni kölelik 
koşullarının dayatıldığı bu dönem-

de, kadının varoluş mücadelesi çok 
daha anlamlı bir hale gelmiştir. Hep 
birlikte sesimizi yükseltmek, de-
mokratik, özgür ve eşit bir dünya 
kurabilmek, aşağıdaki taleplerimizi 
haykırmak için mücadelemizi yük-
seltelim!

• Kadın istihdamının önündeki en-
gellerden olan bakım hizmetleri 
kadının üstünden alacak özel poli-
tikalar uygulanmalıdır.

• Salgın döneminde, artan kadın 
işsizliğini azaltacak istihdam poli-
tikaları hızla hayata geçirilmelidir.

• Kadın istihdamında tek seçenek-
miş  gibi sunulan esnek-güvence-
siz ve kayıt dışı çalıştırmaya son 
verilmeli, güvenceli iş, güvenli ya-
şam koşulları sağlanmalıdır.

• Kadınlar regl döneminde en az iki 
gün ücretli izinli sayılmalıdır.

• Yetki ve karar mekanizmalarında 
eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi 
sağlanmalıdır.

• Kadını eğitimden, istihdamdan, 
yaşamdan koparan, çocuk yaşta 
evliliklerin hızla artmasına yol açan 
4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal 
edilmelidir.

• 8 Mart kadınlar için ücretli izin 
günü sayılmalıdır.

• İstanbul Sözleşmesi tartışma-
sına son verilmeli, sözleşme ve 
6284 sayılı yasa etkin bir şekilde 
uygulanmalıdır.

• COVID-19 aşısı en kısa sürede 
yaygın ve ücretsiz uygulanmalıdır.

Kadınların eşit ve özgür olduğu, 

sömürünün baskının ortadan kal-
dırıldığı bir gelecek için,

Hayatlarımıza sahip çıkmak için,

Savaş ve işgal politikalarına 
geçit vermemek için,

Emeğimiz, bedenimiz ve kimli-
ğimiz bizimdir demek için,

Doğamıza ve yaşam alanları-
mıza sahip çıkmak için,

Emeğimizi ve hayatı örgütle-
mek için,

Demokrasiyi, barışı, laikliği 
kazanmak için,

Tüm kadınları, gökkuşağı gibi tüm 
renklerimizle bir arada olmaya, 
haklarımıza ve yaşamlarımıza sa-
hip çıkmaya 8 Mart alanlarına ça-
ğırıyoruz.

Evde, işte, okulda, tarlada, fabri-
kada, atölyelerde, emeği ve hakları 
için mücadele eden tüm kadınların 
8 Mart mücadele gününü kutluyo-
ruz.

Söyleyecek sözümüz, değişti-
recek gücümüz var!

Yaşasın kadın dayanışması!

DİSK Kadın Komisyonu

KESK Kadın Meclisi

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu
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Fabrikalarda, şantiyelerde, tersa-
nelerde, santrallerde, inşaatlarda, 
tarlalarda, hastanelerde, ofislerde 
alın teri dökenlerin; yeryüzündeki 
insana ait tüm güzellikleri yaratan-
ların; emeğin ve emekçilerin birlik, 
mücadele, dayanışma günü 1 Ma-
yıs İşçi Bayramı kutlu olsun!

Tüm insanlığı tehdit eden küresel 
salgın koşulları, emeğin değerini 
hepimize bir kez daha hatırlattı. 
Herkes evine kapanırken çalışmak 
zorunda kalanlar sayesinde bir kez 
daha gördük ki emek yoksa üre-
tim yok, emek yoksa soframızda 
ekmek yok, emek yoksa iletişim 
yok, emek yoksa ulaşım yok, emek 
yoksa sağlık yok, emek yoksa ha-
yat yok…

Hayatı var eden emekçiler ne yazık 
ki hayatları boyunca yokluk ve yok-
sulluk mücadelesi veriyor. Yıllardır 

devam eden ekonomik kriz, her 
gün artan hayat pahalılığı, giderek 
büyüyen işsizlik, katlanarak çoğa-
lan borçlar nedeniyle emeğiyle ge-
çinenler yaşamlarını sürdüremez 
hale geldi. Salgın nedeniyle uygu-
lanan kısıtlamalar ve kapanmalar 
nedeniyle, milyonlarca emekçi ve 
küçük esnaf işinden, ekmeğinden 
oldu. İşini kaybetmeyenlerin ça-
lışma koşulları ağırlaşıp mesaileri 
uzarken, aldıkları ücretler sefalet 
düzeyinde kalmaya devam etti.

Siyasal iktidar, ekonomik kriz ve 
salgın koşulları altında hayat mü-
cadelesi veren emekçilerin çalışma 
ve yaşam koşullarını iyileştirmek 
yerine, ülkenin tüm imkânlarını, 
sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek, uluslararası tekel-
lerin gönlünü hoş tutabilmek, yan-
daşlarının cebini doldurabilmek için 
seferber ediyor.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan biri-
ken paraları, işini kaybetme ris-
kiyle yüz yüze kalan emekçilere 
destek olmak için kullanırken cimri 
olan iktidar, merkez bankasının ve 
hazinenin birikimlerini tefecilerin 
hizmetine sunarken bonkör dav-
ranıyor.

Salgınla kırılan yurttaşlarına aşı 
sağlamakta beceriksiz olan iktidar, 
salgını kendi ihtiyaçlarını karşıla-
mak için fırsat olarak kullanmakta 
hünerli hale geliyor.

İşsizliği ve yoksulluğu engellemek 
için üretim tesisleri, fabrikalar, en-
düstriyel yapılar kurma konusunda 
hiçbir girişimde bulunmayan ikti-
dar, halkın hiçbir derdine derman 
olamayacak çılgın projeleri, garanti 
paralarla yandaş inşaat firmalarına 
ihale etmek konusunda hevesle 
çabalıyor.

EMEĞİN BAYRAMI KUTLU OLSUN! 
YAŞASIN 1 MAYIS!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin KORAMAZ, 1 Mayıs 
İşçi Bayramı nedeniyle basın 
açıklaması yaparak, salgın ve 
ekonomik kriz koşulları altında 
ezilen emekçilerin sorunlarını ve 
taleplerini dile getirdi.
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Ülke zenginliklerini, doğal güzellik-
leri ve ortak varlıklarımızı korumak 
konusunda adım atmakta gönül-
süz davranan iktidar, kıyılarımızın, 
ormanlarımızın, madenlerimizin 
rantiyecilere peşkeş çekilmesinde 
aceleci oluyor.

Tek adam rejiminin bu tercihleri 
nedeniyle, hayatı yaratan emekçi-
ler perişan halde yaşarken, emek-
çilerin hayatından çalanlar lüks ve 
şatafat içinde bir dünyada yaşıyor-
lar.

Emeğe, doğaya ve insanlığa düş-
man bu açgözlü sömürü düzeni 
hepimizin ortak geleceği için en 
büyük tehdittir. İnsanlığın ortak 
iyiliği ve dünyanın geleceği için bu 
sömürü düzenine karşı emekten, 
demokrasiden, özgürlüklerden ve 
barıştan yana bir toplumsal düzen 
kurmak hepimizin görevidir.

Emeğimizi ve alın terimizi çalanlara 
karşı, milyonları açlığa ve yoksullu-
ğa mahkûm edenlere karşı, halkı 
baskı ve zorbalıkla sindirmeye ça-

lışanlara karşı, faşizan tek adam 
rejimine karşı yan yana, omuz 
omuza mücadele edeceğimiz gün-
lerin hasreti ve umuduyla, yaşasın 
1 Mayıs! Yaşasın emek, barış ve 
demokrasi mücadelemiz!

Emin KORAMAZ
TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkiye’nin 11 Mayıs 2011’de im-
zalayan ilk devlet ve 24 Kasım 
2011’de kendi parlamentosunda 
onaylayan ilk ülke olduğu, kamuo-
yunda ”İstanbul Sözleşmesi” olarak 
bilinen, “Kadınlara Yönelik Şiddet 
ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi” 20 Mart 2021 
gece yarısı 9 sayılı Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesinin 3. Maddesi ile 
feshedilmiştir. Oysaki İstanbul Söz-
leşmesinin feshi ne hukuksal ne de 
toplumsal olarak mümkündür.

İstanbul Sözleşmesi ciddi bir insan 
hakları ihlali olan, kadına yönelik 
şiddet ve ev içi şiddet sorununu en 
kapsamlı şekilde ele almakta ve ta-
raf devletlere, ev içi şiddet (fiziksel, 
cinsel, psikolojik veya ekonomik), 
taciz amaçlı takip, tecavüz dahil, 
cinsel şiddet, cinsel taciz, zorla ev-
lendirme, kadınların sünnet edilme-

si, kürtaja zorlama ve kısırlaştırma-
ya zorlama gibi durumlarda cezai 
veya hukuki yaptırımlar uygulan-
masını zorunlu kılmaktadır.

Sözleşmenin dört temel ilkesi; “ka-
dına yönelik her türlü şiddetin ve 
ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet 
mağdurlarının korunması, suçların 
kovuşturulması, suçluların ceza-
landırılması ve kadına karşı şiddet 
ile mücadele alanında bütüncül, eş 
güdümlü ve etkili işbirliği içeren po-
litikaların hayata geçirilmesidir”.

Sözleşmeyle birlikte taraflara ayrı-
ca, ulusal anayasalarına veya ilgili 
diğer mevzuata kadın erkek eşitli-
ği ilkesini dâhil etme ve bu ilkenin 
uygulanmasını sağlama, kadınlara 
karşı ayrımcılığı yasaklama ve ka-
dınlara karşı ayrımcılık yapan yasa 
ile uygulamaları yürürlükten kaldır-
ma zorunluluğu getirilmektedir.

Sözleşmenin gereklerini yerine 
getirmek yerine sözleşmeden çe-
kilmeyi tercih eden siyasi iktidar 
kadına yönelik tüm şiddet ve cina-
yetlerin sorumlusudur. Hep söyle-
diğimiz gibi tüm kadın cinayetleri 
politiktir.

Herkes bilsin ki, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği olarak kadınla-
rın yaşama hakkına sahip çıkacağız, 
kadına yönelik şiddete sessiz kalın-
masına, kazanılmış haklarının gasp 
edilmesine asla izin vermeyeceğiz…

#İstanbulSözleşmesiYaşatır

#İstanbulSözleşmesindenVazgeç-
meyeceğiz

#İstanbulSözleşmesiniUygula

#mücadelekazandırırvebizkazana-
cağız

TMMOB YÖNETİM KURULU

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN 
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

TMMOB Yönetim Kurulu, 20 Mart 
2020 tarihli toplantısında kadına 
yönelik şiddetle mücadelede 
en önemli kazanımlardan birisi 
olan İstanbul Sözleşmesi’nin 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 
feshedilmesini değerlendirmiş 
ve aşağıdaki kararın kamuoyu ile 
paylaşılmasına karar vermiştir.
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DAHA ERİŞİLEBİLİR OLARAK GÜNCELLENDİ

DAHA HIZLI

DAHA GÜVENLİ

ÜYELERİMİZ İÇİN

MAKİNA PORTAL

ÜYE PORTALI - MAKİNA PORTAL

MAKİNA DANIŞMA
İŞ & MÜHENDİS RANDEVU
ÜYE ÇALIŞMA DURUMUNU
BİLDİRME 

AİDAT BORCU 
OLMAYAN ÜYELERE 
ÖZEL İÇERİKLER

ÜYE PROFİL 
EKRANI GÜNCELLENDİ

SINAV SONUÇLARI, ADRES 
GÜNCELLEME, ETKİNLİKLERİM 
VE BAŞVURULARIM 
ALANLARI GÜNCELLENDİ

ÜYE İŞLEMLERİ 
BAŞVURU TAKİBİŞ
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ABDULKADİR 
ÇOŞKUN

ABDULKADİR 
ERARKADAŞ

ABDULLAH 
BAYRİ

ADAR 
ÖZBEK

AHMED 
MUHAMMED

AHMET 
ÇİLKAYA

AHMET
GÖNÜLAÇAN

AHMET 
TUNÇ

ASLIHAN EZGİ 
KARAMAN

AYŞE 
DOĞAN

BERAT 
EKEN

BAYRAM 
BİLİM

BERFİN 
TOPRAK

BERKAN 
KAYGUSUZOĞLU

BURAK TURGUT 
YAŞAR

BÜŞRA 
DEMİRKOL

BÜŞRA 
BAYIK

CAFER 
KESKİN

CEM 
ER

CEYLAN 
TEZCAN

DOĞAN 
TURUNÇ

ÇAĞATAY
DOĞAN

EMİR ADNAN 
İŞMEN

ENES 
ÇETİN

ENES 
ÖRT

ERCAN 
YAMAN

ERÇİN 
KUTLU

FATİH 
GÜNENÇ

FATİH 
GÜNEŞ

FERİT 
ÖZEN
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MEHMET MUSTAFA 
KURT

MEHMET SELİM 
ÇAVLİ

MEHMET 
YILMAZ

MESUT 
ATMAN

MEVLÜT 
ELAGÖZ

MEHMET YUSUF 
KAYA

HÜSEYİN KORCAN 
EMİR

İBRAHİM HALİL 
BALYEMEZ

HÜSEYİN
 SATIK

İBRAHİM HALİL 
ESKİ

MİNE PINAR 
YÜCEL

İDRİS 
SADAK

İSA 
KARATAŞ

JİYAN 
TURSUN

İSMAİL 
UÇAN

MEHMET EMİN 
ORUÇ

KEVSER 
YUMRUTEPE

KORAY 
SEZER

MEHMET ARDIL 
SAVAŞÇI

MEHMET 
BULUÇ

MEHMET 
KORKUT

HALİL 
KÖSE

HEVAL MİRZA 
ÖZBAY

HAMZA 
YUNAY

FIRAT 
ASLAN

FIRAT 
SANGUR

GİZEM 
BÜKÜK

HALİL İBRAHİM 
ARIKİZ

GÜLCAN 
HAMKAN

GÜLŞAH 
KİRTİL
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MİYASER 
BEYAZ

MUHAMMED 
CÜNEYT SAYIN

MUHAMMED 
FURKAN KARAOĞLU

MUHAMMET 
ONUR TEKİN

MURAT 
TALİ

MURAT 
TİMUR

MUZAFFER 
BAŞARAN

NAGİHAN 
ERGİN

MÜSLÜM 
YETKİN

NEZİR 
YAŞAR

NİDA 
ÇAVLI

NİYAZİ 
TETER

SEDAT 
TEKİN

RAMAZAN 
BAYIR

RECEP 
KOÇHAN

RIDVAN 
İLİK

REMZİ 
ARSLAN

ROZERRİN 
BEKALP

OĞUZHAN 
ARSLAN

ORHAN 
AĞIRTAŞ

ÖMER 
TAK

OSMAN 
ÖZTÜRK

ÖMER 
KARABAŞ

ÖZGE NUR
ÖZSERİN

SERHAT 
GÜRAY

SEDAT 
ULUÇ

SELİM 
AKYÜZ

SERCAN 
TURSUN

SEMRA 
POLAT

SERHAT 
DOĞAN
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YUSUF 
ERĞEN

ZEHRA 
KARATAŞ

YAVUZ 
YILDIRAK

YUNUS EMRE 
AVCI

YUNUS 
DURSUN

TUĞÇE 
AYDEMİR

VEYSEL 
MANAP

VASFİ 
ANIL

SERHAT 
HALEFOĞLU

SERKAN BEMAL 
BEHÇET

SEVİM 
AKDAĞ

TUBA 
ÖZ

ŞERİFE SONAY 
GÜNGÜZGİL

TEKİN 
GÜLESOR

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

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

Üyelerimizin yıllık ödentilerini ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla 
kredi kartı ile internet üzerinden ödeme sistemimiz hizmete girmiştir. 
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin Sanal Pos: https://aidat.mmo.org.tr/
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OCAK – 2021

• Aidat borcu olmayan üyelerimize Termos Dağıtımı hediye edildi.

• Tunceli İl Temsilcilik Yürütme Kurulu atamaları yapıldı

• 21-22 Ocak 2021 tarihinde LPG Dolum ve Boşaltım Personeli (pompacı ) Eğitimi verildi.

• Şubemiz Eğitim Birim Sorumlusu teknik görevlimiz Istepan İLHAN olarak atandı.

• 119252 sicil nolu üyemiz Fikri MAVİGÖZ Dicle Elektrik Dağıtım Kurumunda işyeri temsilcisi olarak atandı.

• Belirli süreli sözleşmeli olarak çalışan personellerin hizmet süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatıldı.

• Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimleri Eğiticisi Teknik Görevlimiz Esin ERHAN DOĞAN olarak belirlendi.

• İstanbul’da gerçekleşecek olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT 
önerildi.

ŞUBAT -2021

• OSB – TEMSAN ve DSİ’de bulunan işyeri temsilcilerimize ziyaret gerçekleştirildi.

 • Meslekte 25. – 30. – 40. – 50. Yılını dolduran üyelere plaket töreni düzenlendi.

• II. Uluslar arası XI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Düzenleme Kuruluna ŞYK Eşbaşkanımız Nevruz KAY-
RAN önerildi.

• II. Endüstri – İşletme Mühendisliği Kongresi, XIII Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu-
na ŞYK Üyemiz Mehmet Baran YAVUZ ve EİM Meslek Dalı Komisyonu sözcüsü Necati KAHRAMAN önerildi.

• Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal Kongre ve Sergisi Danışmanlar Kuruluna üyemiz Okan BENGÜL önerildi.

• Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi yapıldı.

• VI. Enerji Verimliliği Kongresi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyesi İlyas ÇELİK önerildi.

• Endüstri Mühendisleri üyelerimiz ile bir araya gelinerek yemekli toplantı yapıldı.

MART - 2021

• 8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın üyelerimiz ile kahvaltıda bir araya gelindi.

• 22 – 26 Mart 2021 tarihinde Bursa şubede düzenlenecek olan Manyetik Parçacık Eğitimine şube teknik görev-
limiz Engin KOYUN önerildi.

• 02-04 Mart 2021 tarihleri arasında  LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Eğitimi verildi.

• 15-21 Mart 2021 tarihleri arasında Elazığ İl Temsilciliğimizde Mekanik Tesisat Eğitimi verildi.

• 26 Mart 2021 tarihinde Yağmur Suyu Kullanımı Yönetmelik Değişikliği Semineri online olarak gerçekleşti.

• Otomotiv Kongre ve Sergisi Danışmanlar Kuruluna üyemiz Mahmut DAVRAN önerildi.

• 27 Mart 2021 tarihinde online personel toplantısı gerçekleştirildi. 
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• 28 Mart 2021 tarihinde Zerzevan Kalesine Kültürel Gezi düzenlendi.

• İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan işyeri temsilcilerimize ziyaret gerçekleştirildi

•  Raylı Sistemler Sempozyumu Düzenleme Kuruluna  Şube Sekreterimiz Arin ZÜMRÜT önerildi.

NİSAN - 2021

• Raf Periyodik Kontrolü Muayene Personeli Vasıflandırma Eğitimine Teknik görevlilerimizden Engin KOYUN, Yasin 
NACAR, Bülent ÇETİNKAYA, Adnan KAN, Şükrü TİMUR katılım sağladı.

• Bursa şubede düzenlenecek olan Ultasonik Eğitimine şube teknik görevlimiz Engin KOYUN önerildi.

• 28.04.2021 tarihinde Şubemizde Asansör Komisyonu Toplantısı yapıldı.

• Özel sektörde ve Serbest Mühendislik ve Müşavirlik yapan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.

• Batman TÜPRAŞ A.Ş çalışan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.

• Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Temel Eğitimi verildi.

• Diyarbakır Kayapınar ilçesinde yaşanan asansör kazasına ilişikin basın açıklaması yapıldı.

• Yazar Sidar Jir ile üye etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

MAYIS 2021

• Yangın Tesisatlarının Periyodik  Kontrolü Personel Vasıflandırma Eğitimine Teknik görevlilerimizden Engin KO-
YUN, Yasin NACAR, Mehmet ARIĞTEKİN ve Enver IŞIK önerildi.

• 9. Ulusal Hidrolik  Pnömatik Kongresi Düzenleme Kuruluna ŞYK Üyemiz Filiz BAYHAN önerildi.

• Kurum ve özel sektörde çalışan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.

• MMO Batman İl Temsilciliğine üye ziyareti gerçekleştirildi. 

• Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Mekanik Tesisat Tasarım Uygulama Eğitimi verildi. 

HAZİRAN 2021

• Karayolları ve Diyargaz A.Ş çalışan üyelerimize ziyaret gerçekleştirildi.

• 02.06.2021 tarihinde Şube ve İl Temsilcilikleri eş güdüm toplantısı online olarak gerçekleşti.

• 07.06.2021 tarihinde şube personelleri ile yüz yüze personel toplantısı yapıldı.

• Batman ilinde özel sektörde çalışan üyelerimizi ziyaret gerçekleştirdik. 

• AFAD İl Müdürlüğü tarafından üyelerimize yönelik AFAD Farkındalık Eğitimi düzenlendi. 
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Bağlı Olduğu Belediye Adı 

İlk Periyodik 
Kontrol(Tescil) 
Kontrol Adet

Normal 
Kontrol Adet

Eksiklik 
Kontrol 

Adet

İkinci Eksiklik
Kontrol 

Adet 

Elektrikli 
Asansör 

Kontrol Adet

Hidrolik 
Asansör 

Kontrol Adet

Mavi
Etiket
Adet

Yeșil
Etiket
Adet

Sarı
Etiket 
Adet

Kırmızı
Etiket 
Adet Toplam

BATMAN BELEDİYESİ 64 119 158 0 339 2 149 12 121 59 341
SİİRT 39 24 88 8 151 8 49 9 14 87 159
TUNCELİ 7 152 108 4 268 3 49 10 176 36 271
KURTALAN 11 5 21 5 42 0 17 4 8 13 42
VEYSEL KARANİ 1 4 0 0 5 0 3 1 0 1 5
BAYKAN 0 13 0 0 13 0 11 0 1 1 13
CİZRE 12 77 95 6 190 0 127 3 43 17 190
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2 0 2 0 4 0 2 0 0 2 4
PATNOS 2 10 4 0 16 0 9 0 3 4 16
ȘIRNAK 4 3 4 5 16 0 7 2 4 3 16
ÇUKURCA 0 2 3 1 6 0 4 0 1 1 6
HAKKARİ 1 24 14 2 41 0 23 0 2 16 41
GEVAȘ 3 17 17 1 38 0 23 1 10 4 38
İDİL 2 5 7 0 14 0 14 0 0 0 14
YÜKSEKOVA 2 11 4 1 18 0 5 2 7 4 18
SİLOPİ 0 1 21 0 22 0 1 0 1 20 22
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ 1 2 6 0 9 0 1 2 3 3 9
ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ 0 34 15 0 49 0 13 3 6 27 49
AĞRI BELEDİYESİ 5 53 92 18 168 0 92 7 13 56 168
TİLLO 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
BOZOVA 1 10 2 1 14 0 11 0 2 1 14
HARRAN 2 1 3 0 6 0 5 0 0 1 6
DERİK 2 0 3 1 6 0 4 0 0 2 6
ESENDERE 0 4 0 0 4 0 0 0 0 4 4
DOĞUBAYAZIT 20 27 8 1 56 0 32 1 1 22 56
TUTAK 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
PERVARİ 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
ERUH 1 2 2 0 5 0 1 2 1 1 5
SASON 5 0 5 0 10 0 5 0 0 5 10
HASANKEYF 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
KARAKOÇAN 5 4 9 1 16 3 8 2 2 7 19
PERTEK 3 13 3 0 19 0 6 2 5 6 19
ARTUKLU 13 127 108 17 261 4 132 29 42 62 265
ULUDERE 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2
YEȘİLLİ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
SİLVAN 3 85 13 1 102 0 88 3 1 10 102
ÇERMİK 1 32 5 1 39 0 32 1 2 4 39
KULP 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
ERGANİ 3 30 65 3 101 0 30 3 12 56 101
HANİ 0 2 2 1 5 0 3 0 0 2 5
LİCE 3 2 6 1 12 0 6 0 1 5 12
ÇINAR 0 27 0 0 27 0 25 0 1 1 27
BİSMİL 3 24 28 1 56 0 48 0 4 4 56
SUR 1 45 41 1 86 2 45 5 20 18 88

ȘUBE GENELİ ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARIMIZ OCAK - HAZİRAN 2021

MESLEKİ DENETİM SAYILARI (OCAK - HAZİRAN 2021)

Mekanik Proje Sayısı
DİYARBAKIR
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ

91
168

19
3

Asansör Proje Sayısı
DİYARBAKIR
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ

22
132

1
1

12
25

4
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ OCAK - HAZİRAN 2021
Cihaz No Cihaz Adı Cihaz Sayısı PK Sayısı
2 VİNÇ 74 91
3 CARASKAL 53 60
4 FORKLİFT 73 103
10 PLATFORM 26 35
13 MOBİL VİNÇ 37 42
16 * AKARYAKIT KARA TANKERİ 1 1
17 HİDROFOR GENLEŞME TANKI 61 61
18 KOMPRESÖR HAVA TANKI 112 113
20 SICAK SU KAZANI 52 52
21 KIZGIN YAĞ KAZANI 1 1
23 BUHAR KAZANI 6 6
24 * BASINÇLI KAP 62 62
25 * İŞ MAKİNASI 2 2
29 ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 7 9
30 TRANSPALET 77 98
56 * KALDIRMA İLETME MAKİNASI 15 22
63 KULE VİNÇ 10 10
66 * HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI) 15 15
67 * SAPAN 33 33
69 *BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI 4 4
71 * FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI 2 2
72 * GREYDER (İŞ MAKİNASI) 1 1
73 * KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 14 14
74 * YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 3 3
76 * ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI) 2 2
77 * ÇEKİCİ 1 2
88 * SİLİNDİR 1 1
91 İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI) 16 18
94 SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA 1 1
110 BUHAR JENERATÖRÜ 10 10
111 DEĞİŞKEN ERİŞİMLİ ARAÇ 4 4
112 ÜTÜ KAZANI 2 2
113 GENLEŞME TANKI 197 198
114 BOYLER/AKÜMÜLASYON TANKI 7 7
116 RAMPA 3 3
118 KRİKO 25 25
119 HALATLI VEYA ZİNCİRLİ ÇEKTİRME (HUBZUG) 6 6
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Doğum 
- Üyemiz Sedat AYDIN bebeği oldu

Minik Bebeklere Sağlıklı ve Mutlu Uzun Ömürler Dileriz.

Nişan / Düğün
- Van İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz Şükrü TİMUR nişanlandı.

- Üyemiz Serdar IŞIK ile Muhasebe Görevlimiz Nazan ORAK nişanlandı.

- Üyemiz İlhan GÜLER evlendi.

Çiftleri Kutlar Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

Vefat
- Üyemiz Ahmet ERK’in babaannesi vefat etmiştir. 

- Üyemiz Hüseyin ÇETİN’in annesi vefat etmiştir. 

- Üyemiz Mahmut ÜRPER ve Ömer ÜRPER’in ağabeyi vefat etmiştir. 

- Üyemiz Rıdvan ÇILGIN’ın babası vefat etmiştir. 

- Üyemiz Faruk AŞAR’ın annesi vefat etmiştir. 

- Üyemiz Sefa GÖKDEMİR’in babası vefat etmiştir.

- Üyemiz Kadir BALİ’nin dedesi vefat etmiştir.

- Üyemiz Çetin PAPATYA vefat etmiştir.

- Üyemiz Mehmet YILDIZ’ın babası vefat etmiştir.

- Üyemiz Zeki BARAN’ın kardeşi vefat etmiştir.

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






