
HABER

2017 Ağustos / Aralık 1

MMO DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ
Yerel - Süreli Yayın

YIL: 16

Sayı: 59 Ağustos-Aralık 2017
MMO Diyarbakır Şube Adına Sahibi

Haydar SANCAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Haydar SANCAR

Yayına Hazırlayan
Abdurrahim AKÜZÜM

Yönetim Yeri
TMMOB-MMO Diyarbakır Şubesi

Ekinciler Cad. Kalender Center Kat: 9 
No: 15-16 Yenişehir / DİYARBAKIR

Tel: 0412 224 64 47
0850 495 0 666

Faks: 0412 224 58 64
e-mail: diyarbakir@mmo.org.tr

Bülten Yayın Kurulu
Merve TEKEŞ

Ahmet Özcan PEKER
Nejdet ATALAY

Mehmet Emin TÜMÜR
Stepan İlhan EPREMYAN

Suat YAVUZ
Mehmet Fatih YİĞİTOL

Mesut BİÇEN
Fırat ŞEN

Ahmet ERK
Merve TEKEŞ
Güler AKCAN

Cihan TAŞKIRAN
Serhat BİÇEN

 Yücel TAŞKIRAN
Serhat ŞAŞMAZ
Gülşen ERGÜN

Duygu BAYRAM

Tasarım: Lena Grafik
Koop. Mah. Cahit Sıtkı Tarancı Sk. Gaye 1 Apt. No: 8 Daire 2 Yenişehir / DİYARBAKIR

Tel: 0412 224 53 40   info@lenagrafik.com  www.lenagrafik.com

Not: Gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmamasına  Bülten Yayın Komisyonu karar verir. Yayımlanan yazılardaki sorumluluk yazarlarına, ilan ve reklamlardaki sorumluluk, ilanı veren 
kişi veya kuruluşa aittir. Bültene gönderilen çeviri yazıların kaynağı mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar yazarlarına geri verilmez.



MMO DİYARBAKIR ŞUBESİ BÜLTENİ

2

Şubeden Haberler ..................................................................................................................................  4

Eğitim ............................................................................................................................................................... 20

Basın Açıklamaları ............................................................................................................................. 21

MMO’dan ...................................................................................................................................................... 26

TMMOB’den ............................................................................................................................................... 29

Sur’un İki Yakası (II)   ...................................................................................................................... 35
Nurhak YILMAZ

Baca Kontrollerimiz   ...................................................................................................................... 37
Mahsum BAL 

Hunera Bindestan   ........................................................................................................................... 39
Renas Jiyan 

Yeni Üyelerimiz ...................................................................................................................................... 40

Şube Günlüğü  ......................................................................................................................................... 43

Üyelerden Haberler .......................................................................................................................... 45

Teknik Hizmetler  ................................................................................................................................. 46

İÇİNDEKİLER

TMMOB Heyeti Diyarbakır Sur’da Yaptığı İncelemelerin Ardından 
Sur’daki Yıkımlar ve KHK’larla İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve 

Şehir Plancıları İle İlgili Basın Açıklamasında Bulundu



HABER

2017 Ağustos / Aralık 3

SUNUŞ

Makina Mühendisleri Odasının değerli üyeleri;

Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesinin XI. 
çalışma döneminin 59. ve son bülten sayısıyla sizlerle 
beraberiz.

Şube yönetim kurulumuzun XI. çalışma döneminin so-
nuna gelmiş bulunmaktayız. Ocak ay’ının 2. haftasında 
şubemizin olağan genel kurulu ve seçimleri yapılacak.

XI. dönem içerisinde ülkemizde çözüm sürecinin biti-
rilmesiyle başlayan çatışmalı ortam ile birlikte çok zor 
bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçte ölümler yaşanmış ve 
şehirler harabeye dönmüştür. Aralarında Milletvekille-
ri, Belediye Başkanları olmak üzere çok sayıda insanı-
mızın tutuklanmasına, yüzlerce üyemizin de içerisinde 
olduğu on binlerce muhalif insanın ihraç edilmesine, iş 
sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan kömür ocak-
larında yaşanan facialarda yitirdiğimiz yüzlerce insa-
nımıza tanık olduğumuz, OHAL ve KHK’larla ülkenin 
yönetildiği zorlu ve acı dolu bir dönemi yaşadık.

Tüm bu zorluklar yaşanırken, Odamızın halka kar-
şı üstlenmiş olduğu sorumluluklarının gereği olarak; 
Asansör, basınçlı kaplar ve LPG sızdırmazlık kont-
rollerini sürdürmüştür. Üyelerimize yönelik iş bulma 
noktasında yayınladığımız iş ilanları ve referans olma 
girişimlerimiz ile üyelerimize iş imkânı sağlamaya ça-
balanmış, sosyal etkinlikler, mesleki eğitimler, seminer-
ler, danışma kurulu toplantıları, personel toplantıları, 
öğrenci üyelerimize yönelik teknik geziler, kurslar, ta-
nışma buluşmaları, yardım kampanyaları vb. birçok ko-
nuda çalışmalar yürütülmüştür. 

Üyelerimizden aldığımız güç ile hem kamusal alanda 
hem de üye ve öğrenci üyelerimize yönelik mesleki faa-
liyetlerimize tüm zorluklara rağmen devam edilmiştir.

Ortadoğu’da yaşanan savaş, ölümler ve acılar yetmezmiş 
gibi, İran ve Irak Federe Kürdistan Bölgesinde 7.3 şidde-
tindeki depremle İran Devleti tarafından Ülkemizdeki 
TOKİ mantığıyla yapılan “Mesken-i Mehr” olarak ad-
landırılan Sosyal Konutlar yerle bir olmuş ve çok sayıda 
insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olmuştur. 

Barış, sağlık ve huzur dolu yeni bir yılda görüşmek 
dileğiyle…

Şube Yönetim Kurulu
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Şubemiz etkinlik alanındaki Dicle, Harran, Batman, 
Munzur ve Bingöl üniversitelerinden de öğrenci üye-
lerin katılımıyla MMO Öğrenci Üye Kampı 2017, 7-14 
Eylül 2017 tarihlerinde İzmir Yeni Şakran’da gerçekleş-
tirildi.
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin ka-
tılımıyla İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Yeni Şakran’da 
başlayan ve 70 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 7 Eylül 
Perşembe günü öğle saatlerinde kayıtların yapılmasıyla 
başladı.
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Oda Müdürü 
Arife Kurtoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Se-
yit Ali Korkmaz, Oda Merkezi Teknik Görevlileri Ev-
ren Sağ, Cem Şavur ve Meltem Özdemir, Ankara Şube 
Teknik Görevlisi Ali Göktaş, İstanbul Şube Teknik Gö-
revlileri Ebru Elif Şirin ve Yunus Küçükkelepçe ve Oda 
Merkezi Yayın Görevlisi Yılmaz Eren ve Ankara Şube 
Personeli Savaş Kılıç kampın organizasyonunda çeşitli 
görevler üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
Oda Yönetim Başkanı Ali Ekber Çakar, Eski TMMOb 
ve Oda Başkanlarımızdan Mehmet Soğancı, Oda Yöne-
tim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri Bedri Tekin, Şayende Yılmaz ve Haydar 
Dirik, Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Er-
han İğneli, Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Mehmet Sarıca kamp programı kapsamında, açılışta ve 
oturumlarda konuşmacı olarak yer aldılar.
Kampın açılış konuşmasını Oda Yönetim Kurulu Başka-
nı Ali Ekber Çakar yaptı. Çakar, 1996 yılında başlayan 
öğrenci üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen öğ-
renci üye kurultayları ve de bu yıl altıncısı düzenlenen 
Öğrenci Üye Kampı ile sürdüğünü belirtti ve emeği ge-

çen herkese teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında 
özetle; kampın, öğrenci üyelerin Oda kültür ve perspek-
tiflerini kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve mü-
hendislik sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte 
yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dost-
ça bir ortamda geçmesini diledi. Açılış konuşmalarının 
ardından; tanışma, kamp kuralları ve programı hakkın-
da bilgilendirme yapıldı.
Akşam yemeği sonrası ise ilk günüm akşam oturumun-
da Emin Koramaz ve Mehmet Soğancı‘nın konuşmacı 
olduğu “TMMOB ve MMO Örgütlülüğü” başlıklı otu-
rum gerçekleştirildi.
Kampın ikinci günü “Tanışma Atölyesi” ile başladı. 
İkinci günün ilk söyleşisi “Güncel Siyasal Gelişmeler 
Üzerine” Oğuzhan Müftüoğlu ile gerçekleştirildi. Aynı 
günün akşamında “Yozgat Blues” Filmi izlendikten son-
ra oyuncu Ercan Kesal ile film üzerine sohbet gerçek-
leştirildi.
Takım sporları turnuvalarının açılışı da ikinci gün ger-
çekleştirildi. Ayrıca kamp boyunca düzenlenen ve mo-
deratörlüklerini öğrenci üyelerin yaptığı oturumlarda 
birçok konu ele alındı.
Sonraki günlerde sırasıyla, “Türkiye’de Enerji Serüve-
ni” - Şayende Yılmaz, “OHAL ve KHK’lar ile Nereye” 
- Mehmet Sarıca, Mutlu Arslan, “Sanayileşme ve Oda 
Çalışmaları” - Yunus Yener, “Mekanik Tasarım Atöl-
yesi” - Haydar Dirik, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Risk 
Değerlendirme” - Bedri Tekin, “Olağan Şüpheliler” - Av. 
Barış Türkmenoğlu, Av. Semih Taşcan, “Diyalektik” - İl-
han Kamil Turan, “Serinletme Sistemlerinde Tahıl Kul-
lanımı” - Erhan İğneli, “Yazarın Gözünden Memleket” 
- Nermin Yıldırım, Mahir Ünsal Eriş, “Müzikli Türkiye 
Tarihi” - Murat Meriç söyleşileri gerçekleştirildi.

Her Yıl Geleneksel Olarak Düzenlenen Öğrenci Üye Kampı 2017 
Tamamlandı
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Yine kampta lider eğitmenler eşliğinde “Tanışma”, 
“MMO Örgütlülğü”, “Ex Libris Yapımı”, “Mekanik Tasa-
rım” ve “Termodinamik” atölyeleri yapıldı.
“MMO Öğrenci Üye Örgütlülüğü” başlıklı forumda, 
nasıl bir öğrenci üye örgütlülüğü olması gerektiğine 
dair söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar. 
Kamp değerlendirmesinde ise tüm katılımcıların kam-
pa yönelik görüşleri alındı ve kamp yönetiminin düşün-
celeri öğrenci üyeler ile paylaşıldı.
13 Eylül Çarşamba akşamı Murat Meriç‘in katılımıyla 

“Eski 45`likler” eşliğinde eğlenildi.
Kampta ayrıca, “Bergama Kültür 
Gezisi” düzenlendi, Dikili koyla-
rında tekne turuna çıkıldı.
Kamp yaşamında birçok iş öğ-
renci üyeler tarafından nöbet 
sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her 
gün 07.30`da güne uyanış, sa-
bah sporu ve yüzme ile başlayan 
günler, 09.30`daki kahvaltıların 
ardından saat 10.30`da başlayan, 
önceden belirlenmiş konulardaki 
programlarla sürdü.
Bilgi yarışması, voleybol, futbol, 
basketbol, satranç, masa tenisi, 
dart, langırt ve yüzme yarışları-
nın düzenlendiği kampta, yarış-

malarda birinci gelen kişi, grup ve takımlara kupa, ma-
dalya, kitap vb. hediyeler verildi.
Öğrenci üyeler tarafından “Kamp Gazetesi” hazırlandı. 
Kampta yaşananların mizahi bir dille anlatıldığı “Kamp 
TV” izlendi.
14 Eylül Perşembe günü sabahı, kahvaltının ardından 
kamp, tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve ör-
gütlülük bilinciyle sona erdi.

Üyelerimize yönelik bilgilendirme seminerlerimiz 
kapsamında 22 Eylül 2017 tarihinde şubemizde “Mü-
hendislere Yönelik Düzenlenen Meslekiçi Eğitimler ve 
SMM Uygulamaları” konulu seminer düzenledik.

Eğitim birim sorumlumuz Duygu BAYRAM tarafın-
dan verilen seminerde;

- Meslek İçi Eğitimlerimiz

- SMM Uygulamaları

Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunularak et-
kinlik verimli bir şekilde son buldu.

Meslekiçi Eğitimler ve SMM Uygulamaları Konulu Seminer 
Düzenledik
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Şubemizin düzenlediği mesleki seminerler 
kapsamında 28 Eylül 2017 tarihinde şube 
yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyele-
rimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla 
“ZETACAD” konulu seminer düzenledik.

Üyemiz Şerif ÇAĞLAR tarafından verilen 
seminerde:

• Mimari Proje Örnekleri

• Kolon Tesisatı Çizimi

• Doğalgaz İç tesisat Çizimi

• Merkezi Kazan Çizim ve Örnekleri 

• Projelerin Gaz firmasına Gönderilmesi

Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bu-
lunularak seminer verimli bir şekilde son 
buldu.

Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasın-
da 34 üyemizin katılımıyla şubemizde Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.

MİEM Eğiticisi Teknik Görevlimiz Yasin NACAR tarafından veri-
len eğitimde;
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı 
- Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme Esasları 
- Doğalgaz İç Tesisat Uygulama Esasları
Eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize Doğalgaz 
İç tesisat Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenledik

Mesleki Seminerlerimiz Kapsamında ZETACAD Konulu Seminer 
Düzenledik
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1 Ekim 2017 tarihinde şube başkanımız Sait Bahçe, şube 
başkan vekilimiz Sonnur Gönenç Sevik, şube sekreteri-
miz Haydar Sancar, şube saymanımız Abdulkadir Yıl-
maz, Şube yönetim kurulu üyemiz Sinan Öztemel, şube 
müdürümüz Sıdık Akman, şubemiz ve il temsilcilikleri-
mizin çalışanlarının katılımıyla 11. Dönem IV. personel 
toplantımız gerçekleşti.

Gerçekleşen toplantıda, Odamızın gelir gider durumu, 
11. Dönem şube çalışmalarımız kapsamında gerçekleş-
tirdiğimiz periyodik kontrol ve asansör periyodik kont-
rollerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, üye örgüt-
lenmesi, şube ve temsilcilikler arasındaki eşgüdüm ve 
büro çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunula-
rak toplantı verimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde XI. Dönem IV. Personel Toplantısı Düzenlendi

OHAL’de KADINIZ Temasıyla TMMOB Diyarbakır İKK 
Kadın Çalışma Grubunun Organizasyonuyla 7-8 Ekim 
2017 tarihinde “TMMOB AMED 5. KADIN YEREL KU-
RULTAYI” düzenlendi.
Amed 5. Kadın Yerel Kurultayı TMMOB Diyarbakır İKK 
kadın çalışma grubu temsilcileri, TMMOB Diyarbakır İKK 
bileşenleri kadın üyeleri, öğrenci üyeleri ve konukların katı-
lımıyla yapılan açış konuşmalarıyla başladı.
3 oturumdan Oluşan Kurultayda sırasıyla;
1. Oturumda, Üyemiz Melike ÇAPRAS ve EMO Diyarba-
kır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Armanc EŞİN “TMMOB’de 
Kadın Örgütlülüğü/Kamu Kuruluşları ve Özel Sektörde Ka-
dın Olmak” başlıklı sunum,

2. Oturumda, Üyelerimiz Arin ZÜMRÜT ve Rojbin SEZER, 
“Eğitimde Cinsiyetçilik” başlıklı sunum,
3. Oturumda, Şube başkanvekilimiz Sonnur GÖNEÇ SE-
ZİK, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel YİĞİTALP, Avukat 
Eren KESKİN, ŞPO Diyarbakır Şube Başkanı Büşra CİZRE-
LİOĞULLARI SADAK, Mimarlar Odası Diyarbakır Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi Semra Aslan ve diğer katılımcılar, 
“OHAL Koşulları, KHK’ler Anayasa Değişliği, Savaş Koşul-
ları, Zorunlu Göç vb.” konularda fikirlerini dile getirdiler.
Kurultay katılımcılarına plaket takdimleri yapılarak ilk 
günkü program sonlandı. Kurultayın 2. Günü 8 Ekimde ise 
Kadınlar kültürel ve tarihi yıkım ile karşı karşıya kalan Suri-
çi’nin Alipaşa ve Lalebey Mahalleleri’ni ziyaret ederek etkin-
lik verimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde TMMOB Amed 5. Kadın Yerel Kurultayı Düzenlendi
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İçerisinde Şubemizin de yer aldığı Diyarbakır Emek ve 
Demokrasi Platformu Bileşenleri, 10 Ekim Ankara kat-
liamının yıl dönümünde yaşamını yitiren barış elçileri 
için Eğitim-Sen 2 Nolu şubede anma töreni düzenledi.

Anmaya TMMOB, DİSK, KESK, TTB üyelerinin yanı 
sıra HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP 
Diyarbakır İl Eşbaşkanı Gülşen Özer, DTK Divan üye-
leri Saliha Aydeniz ve Adnan Akgül, DBP Eş Genel Baş-
kan Yardımcısı Seher Tümer ve DBP PM üyesi Halide 
Türkoğlu ve CHP katılım sağladı. Anmanın gerçekleş-
tiği bahçeye katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları 
yer alırken, “Unutmadık unutmayacağız” pankartı asıla-
rak bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Eğitim-Sen Genel Merkez Sekreteri Elif Çuhadar, 10 
Ekim’in iktidarın yürüttüğü savaş politikası olduğunu 
söyledi. Çuhadar barış, emek ve demokrasi diyen herke-
sin katledildiğini belirterek, “Bu değerler hiç bir şekilde 
kaybolmayacak. Filizlerimiz koparılsa da yeniden filiz-
leniyoruz. Daha çok yan yana gelip mücadeleyi büyüte-
ceğiz” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise yaklaşık 
iki buçuk yıldır bir katliam atmosferi ile karşı karşıya 
kaldıklarını kaydetti. Yiğitalp, “IŞİD güruhu ile yoldaş-
larımızı kaybettik ve devlet sessiz kalarak destek verdi. 
Biz bugün anma yaparken etrafımız polislerle sarılmış 

ama ne hikmetse katledildiğimiz zaman ortada görün-
müyorlar. Asla ve asla onlar gibi olmayacağız. Hukuk 
yok, denetim yok ve son derece hoyratça saldırıyorlar. 
Üç patlama oldu ama hala yargılanan olmadı. Barış is-
teyenler ya mahkemede ya cezaevinde ya da morgda 
oluyor. Bizi güçlü kılan haklılığımızdır. Bu yüzden bir-
birimize kenetlenmeliyiz” sözlerini kullandı.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Kadın Sekreteri 
Bahar Karakaş Uluğ, BTS’den yaşamını yitirenleri kısa 
anekdotlarla anlattı. Bahar, siyasi iktidarın çöpe gidece-
ğini ve kazananların kendileri olacağını vurguladı. 

Anma etkinliği hazırlanan sinevizyon gösterimiyle sona 
erdi.

10 Ekim’de Ankara Garında Katledilen Barış Elçileri Diyarbakır’da 
Anıldı
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Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 12-16 Ekim 2017 
tarihleri arasında 23 üyemizin katılımıyla şubemizde En-
düstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönü-
şümü Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi.

MİEM Eğiticisi Yüksel YAŞARTEKİN tarafından veri-
len eğitimde;

•  MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik 
Etiği
•  Doğal Gaz ile ilgili Genel Bilgiler
•  Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları
•  Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve Ekipmanları
•  İstasyon giriş-çıkış çapı hesabı 
•  Sayaç, Regülatör Hesabı ve Seçimi
•  2. kademe basınç düşürme istasyonları
•  Çelik ve Polietilen Boruların Montaj ve Uygulama Ku-
ralları, Boruların Güzergah Tespitinde Dikkat Edilmesi 
Gerekenler
•  Çelik Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme 
Yöntemleri
•  PE Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yön-
temleri
•  Montaj Sonrası Mukavemet ve Sızdırmazlık Testi
•  Doğalgaz Kullanıcı Üniteleri
•  (Kazanlar, El Şalomaları, Radyant Isıtma, fırınlar vb.)
•  Yakıcılar
•  Kazan Daireleri Tesis Kuralları ve Kazan Dairelerinin 
Doğalgaz Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi

• Endüstriyel Mutfak Tesisatı Dizaynı Boru Çapı, Hava-
landırma Hesabı
•  Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz 
Tesisatı Dizaynı Örnek Proje Hesapları
•  Boru Çapı, Eşdeğer Uzunluk, Basınç Kaybı, Hız He-
sapları
•  Havalandırma Türleri ve Hesabı
•  Boru Genleşme, Ölü Hacim ve Linye Hattı Hesapları
•  Katodik Koruma Uygulaması, Topraklama Uygulaması
•  Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Örnek Proje 
Formatı

Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonu-
cunda yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize Endüstri-
yel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 
Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 
Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenledik
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Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 21 Ekim 
2017 tarihinde Harran Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci 
üyelerimize yönelik tanışma gecesi düzenlendi.
Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üye Komisyonunun 
katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa İl temsilcili-
ği teknik görevlilerimiz, Diyarbakır Şube Öğrenci Üye 
Temsilcimiz, Doğan Koç, Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz 
Öğrenci Üye Temsilcileri ve Harran Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde oku-
yan öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.
Buluşmada, öğrenci üye örgütlülüğü, Odanın öğrenci 
üyelere yönelik düzenlediği etkinlikler ve temsilcilik öğ-
renci üyeleriyle dayanışmanın gerekliliğine vurgu yapıldı.
Limon Kafede düzenlenen tanışma etkinliği, yapılan ik-
ramların ardından canlı müzik eşliğinde çekilen halay-
larla verimli bir şekilde son buldu.

Harran Üniversitesinde Okuyan Öğrenci Üyelerimize Yönelik 
Tanışma Gecesi Düzenlendi

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 12 
Ekim 2017 tarihinde Bingöl Üniversitesi Mühendislik 
ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümün-
de okuyan öğrenci üyelerimize yönelik öğrenci üye ta-
nışma gecesi düzenlendi.
Bingöl Üniversitesi Öğrenci Üye Komisyonumuzun 
çabalarıyla düzenlenen etkinliğe, MMO Bingöl İl Tem-
silciliği Yönetim Kurulu Başkanımız Yakup Karagöz, 
Diyarbakır Şube Öğrenci Üye Temsilcimiz, Hebun 
Zümrüt, Bingöl Üniversitesi Öğrenci üye Temsilcimiz 
Beraat Değer ve Bingöl Üniversitesi Mühendislik Mi-
marlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde 
okuyan öğrenci katılım sağladılar.

Buluşmada Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanımız 
Yakup Karagöz yaptığı açış konuşmasında, öğrenci üye 
örgütlülüğü ve Odanın öğrenci üyelere yönelik olanak-
larından söz etti. Bingöl öğrenci üye temsilcimiz Beraat 
Değer, Odamızın tanıtımı ile ilgili slayt sunumu gerçek-
leştirdi. Diyarbakır Şube Öğrenci üye temsilcimiz He-
bun Zümrüt ise, şubemizin öğrenci üyelerine yönelik 
gerçekleştirdiği etkinlikler ve temsilcilik öğrenci üye-
leriyle dayanışmanın gerekliliğinden söz ederek buluş-
mada emeği geçen herkese teşekkür etti.
Açış konuşmalarının yaklaşık 60 kişinin katılımıyla ger-
çekleşen tanışma gecesi, ikramlar ve canlı müzik eşli-
ğinde çekilen halaylarla verimli bir şekilde son buldu.

Bingöl’de Öğrenci Üyelerimize Yönelik Tanışma Gecesi 
Düzenledik
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 20-21 Ekim 
2017 tarihlerinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
LPG Personel Kursları Eğitmenimiz Duygu BAYRAM 
tarafından verilen eğitimde;
• LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar
• İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevrenin Korunması
• LPG`nin Teknik Özellikleri 
• LPG Tesisat Elemanları ve Dikkat Edilmesi Gereken 
Kurallar

• LPG`nin Emniyetli Bir Şekilde İkmal Yapılması
• Dolum Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
• LPG`nin Doldurulma İşleminde Temel Kurallar, Em-
niyet tedbirleri, 
Uygulamalar 
• Yangın Güvenliği
• İlk Yardım
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim so-
nunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere LPG 
Yetkili Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili Personel 
Sertifikası veridi.

Şubemizde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nede-
niyle 17 Ekim 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde oku-
yan öğrenci üyelerimize yönelik öğrenci üye tanışma 
etkinliği düzenlendi.
Buluşmada şubemizin öğrenci üyeden sorumlu yönetim 
kurulu üyesi Sinan Öztemel, Şube Sekreterimiz Haydar 
Sancar, Şube müdürümüz Sıdık Akman ve Öğrenci Üye 
temsilcimiz Hebun Zümrüt birer konuşma yaparak, öğ-
renci üye örgütlülüğün önemi, Odamızın öğrenci üye-

lere yönelik düzenlediği etkinlikler ve odamızın kamu 
yararına gerçekleştirdiği hizmetler hakkında bilgilen-
dirmede bulundular.
Şube yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız ve Dicle Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimizin katılımıyla 
gerçekleşen buluşmada, katılımcılara çiğköfte ikramı 
yapılarak keyifli bir sohbet ortamı eşliğinde etkinliğimiz 
son buldu.

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Kursu
Düzenlendik

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Tanışma Etkinliği Düzenledik
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Bilirkişilik Kanununda yapılan değişiklik ile Temel Bi-
lirkişilik Eğitiminin zorunlu hale getirilmesinin ardın-
dan, Odamız 29.09.2017 tarihinde “ Temel Bilirkişilik 
Eğitimleri “ konusunda Adalet Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilerek 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı 
olmak üzere 24 ders saatinden oluşan Temel Bilirkişilik 
eğitimlerine başladı.
Şubemiz bu kapsamda 7-19 Ekim 2017 tarihleri arasın-
da üyelerimiz, TMMOB üyeleri ve diğer şahısların ka-
tılımıyla 6 gruptan oluşan Temel Bilirkişilik Eğitimleri 
düzenledi.
Eğitimlerde;
YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İS-
PAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
• Türk yargı teşkilatı
• Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler
• Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler
BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK 
İLKELER
• Bilirkişinin Nitelikleri

• Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt
• Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler
• Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
• Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu
• Bilirkişinin Görevlendirilmesi
• Bilirkişi İncelemesinin Yapılması
RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI
• Oy ve Görüşün Sunulması
• Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendi-
rilmesi
UYGULAMALI EĞİTİM
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra 
eğitim sonunda katılımcılara “ Katılım Sertifikası” verildi.

Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimleri Düzenlendi

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 27 Ekim 
2017 tarihinde Batman Üniversitesi Mühendislik Mimar-
lık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğ-

renci üyelerimize yönelik tanışma gecesi düzenlendi.
Batman İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üye Komisyonunun 
katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır Şube Öğ-
renci Üye Temsilcilerimiz, Doğan Koç, Rozerin Bekalp 
Batman İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üye Temsilcileri ve 
Batman Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ma-
kina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimiz 
katılım sağladılar.
Ahmet Çelik Sanat Galerisinde düzenlenen tanışma et-
kinliğine yaklaşık 80 kişi katılım sağladı. Buluşma, canlı 
müzik eşliğinde çekilen halaylarla verimli bir şekilde son 
buldu.

Batman’da Öğrenci Üyelerimize Yönelik Tanışma Gecesi 
Düzenlendi
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Yeni eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle 4 Ka-
sım 2017 tarihinde Munzur Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğ-
renci üyelerimize yönelik Dersim’de öğrenci üye tanış-
ma gecesi düzenledik.
Öğrenci Üye Komisyonumuzun katkılarıyla gerçek-
leşen etkinliğe, Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Sedat Kolukısa, Makina Mühendisliği Bölümü 
Akademisyenleri, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan 
Öztemel, Tunceli İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başka-
nı Fethi Kılıç, Diyarbakır şube öğrenci üye komisyonu 
temsilcileri ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.
Açış konuşmasında, Makina Mühendisliği Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Sedat Kolukısa, etkinliğe davet edildikleri 
için memnuniyetlerini dile getirerek, tanışma gecesinin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
Buluşmada, Öğrenci üye örgütlenmesinden sorumlu 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sinan Öztemel yaptığı 
konuşmada; Öğrenci üye örgütlülüğünün geliştirilmesi 
için bu tarz etkinliklerin yapılmasının önemine değine-

rek, Odamızın kuruluş amacı, mesleki çalışmaları, örgüt 
yapısı ve Öğrenci Üyeliğin önemi ve öğrenci üyelere yö-
nelik yaptığımız etkinlikler hakkında bilgilendirmeler-
de bulundu. Öztemel, buluşmayı organize eden Dersim 
Öğrenci Üye Komisyonuna yapılan organizasyon için 
teşekkür etti.
Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen öğrenci üye 
tanışma gecesi, katılımcılara yapılan ikramlar ve canlı 
müzik eşliğinde çekilen halaylarla eğlenceli bir şekilde 
son buldu.

Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mes-
leki seminerler kapsamında 02 Kasım 2017 tarihinde yö-
neticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalı-
şanlarımızın katılımıyla “4m Teknik Yazılım & Mekanik 
Tesisat Yazılımları” konulu seminer düzenledik.
Firmanın Tesisat Mühendisliği Ürünleri Uzmanı Ma-
kina Mühendisi Mert DELİKTAŞLIDAN verilen se-
minerde;
- Bilgisayar destekli mekanik tesisat tasarımı genel bilgi-
lendirme ve örnek bir mekanik proje üzerinde anlatımı

Munzur Üniversitesi Öğrenci Üyelerimize Yönelik 
Tanışma Gecesi Düzenledik

Şubemiz ile “4M Teknik Yazılım Firması İşbirliğiyle Mekanik
Tesisat Yazılımları” Konulu Seminer Düzenlendi
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- Bilgisayar destekli mekanik tesisat yazılımları ile ilgili 
genel bilgilendirme
- Bilgisayar destekli mekanik tesisat yazılımı ile yeni bir 
proje oluşturulması
- Yazılım içerisinde mimari çizimin projeye girilmesi
- Yazılım ile tesisat modellenmesi
- Yazılım ile tesisat hesaplarının yapılması, sonuçların 

çizim üzerine yazdırılması ve raporlama
- Yazılım ile tesisatın kolon - izometrik şemasını oluşturma
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. İlginin yo-
ğun olduğu seminer sonunda ŞYK üyemiz Halil İbra-
him TOPAÇLI tarafından katkılarından dolayı seminer 
eğiticisine şubemiz adına teşekkür belgesi verilerek et-
kinliğimiz verimli bir şekilde son buldu.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yöne-
lik Diyarbakır organize sanayi bölgesinde bulunan Şim-
şek Alüminyum ve Mina Galvaniz fabrikalarına teknik 
gezi düzenledik.
04 Kasım 2017 tarihinde yapılan teknik gezide, Üyemiz 
Mahmut ŞİMŞEK Şimşek Alüminyumda ve Metalürji 
Mühendisi Zafer SEVER Mina Galvanizde fabrikasında 
öğrenci üyelerimize ürünlerin imalat aşamalarından pa-
ketlenmesine kadar bilgilendirmelerde bulundular.
Öğrenci üyelerimiz imalat aşamalarını yerinde gözlem-
ledikten sonra teknik gezi verimli bir şekilde son buldu.

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezi Düzenledik
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Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz 
mesleki seminerler kapsamında 09 Kasım 2017 tari-
hinde yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz 
ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “LPG Dolum Tesisi 
ve Otogaz İstasyonu Kurulumu ve İşletmesinde Temel 
Esaslar konulu seminer düzenledik.
Üyemiz Cengiz ATAMAN tarafından verilen semi-
nerde;
• LPG’nin Özellikleri

• Otogaz Sistemi
• Otogaz Sistemi Kurulum Adımları
• Satış Sonrası Hizmetler
• Teknik Bilgiler
• İnşaat İşleri
• Emniyet Kuralları
• Resmi Prosedürler
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapılarak etkinliği-
miz verimli bir şekilde son buldu.

Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 08-09 Kasım 2017 
tarihinde Adıyaman İl temsilciliğimizde, 15-16 Kasım 
2017 tarihlerinde Şubemizde 46 üyemizin katılımıyla 
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendir-
me Kursu düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Teknik Görevlimiz İlyas BATBAY 
tarafından verilen eğitimde;
-  MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendis-
lik Etiği
- Asansör Hakkında Genel Bilgiler
•  Asansör Tanımı
• Başlıca Asansör Elemanlarının Tanıtımı
• Asansörler ile İlgili Standartların Tanıtılması
- Asansör Trafik Hesapları
- Asansör Kuyusu, Kuyu Yerleşim Çizimleri ve Çizim 
Kuralları
• Kuyu Planı
• Kuyu Kesitleri
• Halat Delik Planı

•  Kuyu Dibi Yerleşim Planı
• Makina Dairesi
- Gerekli Hesaplar ( Kuvvet ve Motor Gücü Hesapları )
- Asansör Kuyusu ve Makina Dairesinin Genel Fiziki 
Özellikleri
Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim 
sonucunda yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize 
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendir-
me Mühendis Yetki Belgesi verilecek.

Şubemizde LPG Dolum Tesisi ve Otogaz İstasyonu Kurulumu ve 
İşletmesinde Temel Esaslar Konulu Seminer Düzenlendi

Şubemiz ve Adıyaman İl Temsilciliğimizde Asansör Avan Proje 
Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursları Düzenlendi
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Şubemizde üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilen-
dirme seminerleri kapsamında 16 Kasım 2017 tarihinde 
üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Arabulu-
culuk” konulu seminer düzenlendi.
Şube hukuk danışmanımız Av. Şivan Cemil ÖZEN tara-
fından verilen seminerde;
• Arabuluculuk Nedir
• Arabulucu Kimdir Nasıl Arabulucu Olunur
• İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
• Arabuluculuk Bürosuna Başvurulması Halinde İş Dava-
larında Zaman Aşımı
• İş Davalarında Arabuluculuk Başvurusu Nereye ve Za-
man Yapılır
• İş Davasının Arabuluculuk Yoluyla Çözülmesi Ne Kadar 
Sürer
• Arabuluculuk Toplantısına Katılmayan Tarafın Hukuki 
Sorumluluğu Nedir
• İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücretinin 
Ödenmesi

• Arabuluculuk Aşamasından Sonra İş Mahkemesinde 
Dava Açılması
• İhtiyari Arabuluculuk: Hangi Uyuşmazlık ve Davalar 
İçin Arabuluculuğa Başvurulabilir
• Hangi Uyuşmazlık ve Davalar İçin Arabuluculuğa Baş-
vurulmaz
• Arabuluculuğa Başvuru Süresi Nedir
• Arabuluculuk Sürecinde Tarafların Hak ve Yükümlülük-
leri Nelerdir
• Arabuluculuk Sürecinde Gizlilik İlkesi
• Aile Hukukuna İlişkin Arabuluculuk Sistemi
Konu başlıklarında bilgilendirmeler ve katılımcıların iş 
hukuku ile ilgili birçok sorusu yanıtlandı. Etkinliğimiz, 
şube müdürümüz Sıdık Akman’ın hukuk danışmanımıza 
seminerde verdiği katkı ve paylaşımından dolayı şubemiz 
adına teşekkür belgesi verilmesinin ardından verimli bir 
şekilde son buldu.

Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 10-12 Kasım 
2017 tarihinde Adıyaman İl temsilciliğimizde, 24-26 
Kasım 2017 tarihlerinde Şubemizde 35 üyemizin ka-
tılımıyla Asansör Uygulama Mühendis Yetkilendirme 
Kursları düzenlendi.
MİEM Kursları Eğitimcisi Amaç SARIGÜLÜ tara-
fından verilen eğitimde;
• MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühen-
dislik Etiği
• Röleve Alma, Değerlendirme ve Pratik Bina Bilgileri
• Tasarım ve Risk Analizi
• Kullanım Amaçlarına Göre Asansörlerin Sınıflandırıl-
ması
• Asansör Malzemeleri, Kullanım Alanları ve Çalışma 
Prensipleri

• Uygulama Projesinin Çizimi ve Dayanım Hesapları
• İlgili Standartların Uygulama Kurallarının Açıklan-
ması ( EN 81-1 EN 81-2 )
• Asansör Montaj ve Bakım Bilgileri
 Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. 

Şubemizde Arabuluculuk Konulu Seminer Düzenlendi

Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimleri Düzenledik
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” TMMOB 5. Amed Yerel Kadın Kurultayını; Cenazesi 
7 gün sokak ortasında kalan 70 yaşında Taybet İnan’dan, 
Kahvaltı yaparken top mermisi ise ölen Melek Alpay-
dın’dan, Hayvanlarını otlatmaya çalışırken beyaz bay-
rak taşıdığı sol kolundan vurulan ve kolunu kaybeden 
Sacide Gezginci’den, Cenazesi dondurucuda bekletilen 
10 yaşındaki Cemile Çağırga’dan, Zorla evlendirilen, 
tacize tecavüze maruz kalmış çocuklarımızdan, Gülüşü, 
makyajı, kıyafeti bahane edilip darp ve taciz edilen; te-
cavüzcüleriyle evlenmeye zorlanan; kaza iddiası, aldatıl-
ma şüphesi, kadının ayrılma isteği, kıskançlık, barışma 
isteğini reddetme, namus cinayeti bahaneleri ile erke-
ğin erkekliği yüzünden ölen kadınlarımızdan, Evlerini 
mahallerini terk etmek istemeyen, zorla göç ettirilen, 
iradesi boşa çıkartılmaya çalışılan halkımızdan, Yıllarca 
emek vererek hak ettiği yerde halka hizmet ettikleri ça-
lışma alanlarından usulsüzce koparılanlardan, Ne 
için özgürlüklerinin ellerinden alındığını 
bilmeden cezaevlerinde bekleyenleri-
mizden, Emeğine ve ekmeğine sa-
hip çıkmak için bedenlerini ölü-
me yatıran Nuriye ve Semih’ten, 
Gelen çağrıyla gerçekleştirdik. 

Kurultayda AMED İKK Ka-
dın Çalışma Grubunun 2 
yıllık süreçte yaptığı çalışma-
ların katılımcılara aktarımı 
gerçekleştirildi ve ardından 
aşağıda belirtilen başlıklar 
çerçevesinde tartışmalar yü-
rütüldü. Gülüşümüze, kıyafe-
timize, makyajımıza, tercihle-

rimize, özgürlük, adalet ve barış inancımıza, irademize 
katlanamayan kendilerini dünyanın sahibi sanan cahil-
lere yanıldıklarını bir kez daha hatırlatmak üzere ger-
çekleştirdiğimiz kurultayda; kadın olarak mesleğimizi 
icra etmek için üniversite sıralarından çalışma alanları-
na kadar geçen süreçte yaşadığımız sorunlardan, OHAL 
koşulları ve kanun hükmünde kararnamelerin getirdik-
lerine, savaş koşullarından zorunlu göçe kadar sözümü-
zün yettiği her konuyu tartıştık. 

Emeği geçen tüm katılımcı ve konuşmacılarımıza teşek-
kür ederiz. TMMOB’ de kadın örgütlülüğünün tartışıl-
dığı oturumda kadın mücadele tarihinin pratiklerinden, 
sendikal mücadele örneklerinden, kadın istihdamına 
yönelik bilinçli saldırılardan bahsedilerek bu saldırılara 
karşı örgütlenme gerekliliği vurgulandı. 

“Kamu kuruluşları ve özel sektörde kadın olmak” 
oturumunda çalışma hayatında kadının 

yaşadığı zorluklar ve kadına karşı yö-
nelimlerin nasıl olduğu yaşanan 

pratikler üzerinden aktarıldı. Er-
kek egemen zihniyetin hâkim 

olduğu sektörlerde; mimar, 
mühendis ve şehir plancıları 
olarak kadınların yaşadığı 
sıkıntılar ve kendilerini var 
etmelerinin zorlukları; tanık-
lıklar ve tecrübeler üzerin-
den dile getirildi. 

Hayatın her alanında ka-
dınların kendilerini var ede-

bilmelerinin yolunun birlikte 

AMED İKK Kadın Çalışma Grubunun 2 yıllık süreçte yaptığı çalışmaların katılımcılara 
aktarımı gerçekleştirildi ve ardından aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde tartış-
malar yürütüldü. Ardından aşağıda belirtilen sonuç bildirgesi oluşturuldu

“OHAL KOŞULLARINDA KADIN OLMAK”
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mücadele edilerek sağlanabileceği dile getirildi. KHK’ler 
ile ihraç edilen kadın meslektaşlarımızın ekonomik ve 
sosyal yaşamdan uzaklaştırılma çabalarının boşa çıka-
rılacağı, bunların mücadelemize engel olamayacağı vur-
gulandı.

Eğitimde cinsiyetçilik başlığında eğitim sisteminin ta-
rihsel değişimine ve günümüzde gelinen sürecin vaha-
metine işaret edildi. Eğitim politikalarının diğer tüm 
alanlarda olduğu gibi toplum ihtiyacı ve yararına göre 
değil de hükümetin ideolojisi ve keyfi uygulamalarına 
göre belirlendiğine dikkat çekildi. Ayrıca eğitim sistemi-
nin tamamen din olgusu ile şekillendiği ve bunun ge-
lecekte ortaya çıkaracağı sonuçlarından duyulan endişe 
dile getirildi. OHAL koşulları, KHK’ler, anayasa değişik-
likleri, savaş koşulları, zorunlu göç vb. güncel siyasal ve 
sosyal gelişmelerin TMMOB örgütlülüğüne ve MMŞP’li 
kadınlara yansımalarının konuşulduğu oturumda; Sur, 
Cizre, Silvan, Yüksekova, İdil, Silopi, Şırnak gibi yıkımın 
yaşandığı kentlerde yaşanılanların bilinçlerde bıraktığı 
tahribatı onarmanın, o yıkımları onarmak kadar kolay 
olmayacağı belirtildi.

Devlet politikalarının her zaman mekânsal bir karşılı-
ğı olduğu, bu mekân politikalarının kendini HES’ler, 
barajlar, güvenlik adı altında yapılan yapılar olarak var 
ettiği ve bu alanları asimilasyon, yok etme, boyun eğdir-
me politikalarının uzantıları olarak kullanıldığı, Sur’da 
yaşanan sürecin de bu politikaların somut bir örneği 
olduğu, siyasi iktidarın bölgedeki yıkımları meşrulaş-
tırmak için afet riskini gerekçe göstererek tüm kentle-

rimizi bir rant alanı haline dönüştürmeye çalıştığı, afet 
riskli alan ilan ettikten sonra neredeyse tüm kentlerde 
acele kamulaştırma ve kentsel dönüşüm uygulamaları-
nın devreye konulduğu, Suriçi’nin Alipaşa ve Lalebey 
Mahalleleri gibi çatışma yaşanmayan mahallelerinde de 
kentsel dönüşüm adı altında yıkımlar gerçekleştirildiği 
ve bu alanlarda tasarlanan rant odaklı projelere meslek 
alanlarımızın alet edilmesinin kabul edilebilir bir yak-
laşım olmadığı belirtildi. Bu anlamda TMMOB Kadın 
Çalışma grubu üyeleri ile birlikte AMED İKK Kadın 
olarak Sur’a dayanışma ziyareti gerçekleştirildi. Surda 
evleri yıkılan ve yaşamını devam ettirmeye çalışan ai-
leler ile görüşüldü. Ve Sur’da yaşanan yıkım yerinde in-
celenerek, konuyla ilgili yazılı açıklamada vatandaşların 
barınma hakkının korunmasının devletin asli görevi ol-
duğu, Sur halkına dayatılan bu yaşamın kabul edilemez 
olduğunun altı çizildi. 

Yaşanan sürecin 1990’lar ile karşılaştırılması yapıldığın-
da; günümüzde yaşanan hak ihlallerinin çok daha yıkıcı 
bir boyutta olduğu, yaşadığımız ülkenin geçmişten bu-
güne bir suç coğrafyası olduğu ve azınlıkların tarihsel 
süreç içinde kazandıkları tüm hakların yok edilmeye 
çalışıldığı belirtildi. ‘Tek devlet’, ‘tek millet’, ‘tek din’ 
anlayışıyla yaşamanın dayatıldığı bu ülkede kadınların 
bütün renkleriyle tüm mücadele alanlarında var olaca-
ğının sözü verildi.

AMED İL KOORDİNASYON KURULU
KADIN ÇALIŞMA GRUBU



HABER
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Amed İKK Kadın Çalışma Grubu üyelerinin de katılımıyla TMMOB 5. Kadın Kurultayı programı çerçeve-
sinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla hazırlanan “OHAL’DE 
HER HALDE KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ” başlıklı basın açıklaması geniş katılımla saat 12.00’de 
İMO Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleştirildi

TMMOB’Lİ KADINLAR:
OHAL’DE HER HALDE KARANLIĞA

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Mirabal kardeşler; Patria, Minerva ve Maria 
Teresa... Nam-ı diğer Kelebekler…

Bugüne adını taşıyan ve diktatörlüğe karşı 
verdikleri yaşam mücadeleleri ile tanınan bu üç 
kız kardeş, 1930’dan beri 1961’e kadar Dominik 
Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo diktatör-
lüğüne karşı savaşmıştır.

Clandistina (Propaganda) hareketinin öncü-
lüğünü yapan bu üç kız kardeş baskıya, diktaya 
karşı cesaretle mücadele ettiler, defalarca tutuk-
landılar ve en sonundan yine siyasi suçlu eşlerinin 
cezaevi görüşünden dönerken 25 Kasım 1960’da 
diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüz edi-
lerek vahşice öldürüldüler. Cesetleri Dominik 
Cumhuriyetinin kuzey bölgesinde bir uçurumun 
dibinde bulundu. Öldürülmeleri diktatörlük ta-
rafından kamuoyuna “trafik kazası” diye duyu-
ruldu. 

Baskıya karşı cesaretin simgesi olan bu kadın-
ların katledilmeleri bir diktatörlüğün yıkılmasın-
daki kelebek etkisi oldu ve yedi ay sonra Trujillo 
öldürüldü.

1981 yılında Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 
toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar 
Kongresi’nde Mirabal kardeşlerin öldürüldü-
ğü gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ka-
bul edildi, 1985 yılında BM tarafından “Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak ilan edildi.

Biz TMMOB’li kadınlar, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Gününü;  kadına yönelik şiddetin he-
defi olmuş tüm kadınların anısı önünde saygıy-
la eğilerek ve tarih boyunca emeğine, bedenine 
kimliğine, kültürüne sahip çıkan tüm kadınların 
eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vererek 
selamlıyoruz.

15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek 
ilan edilen ve halen tüm yakıcılığıyla sürdürülen 
OHAL koşullarında gerçekleştirdiğimiz TM-
MOB 5. Kadın Kurultayımızda kurulacak cüm-
lelerimiz, iktidarlarının varlığını baskıcı kadın 
politikaları ile taçlandıran egemenlerin elbette 
hoşuna gitmeyecektir.

AKP-Saray  faşizminin toplumun tüm kesim-
lerine yönelik baskılarını artırarak devam ettirdi-
ği OHAL döneminde,  2016 yılı TÜİK verilerine 
göre, her 10 kadından 4’ü eşinden veya birlikte 
yaşadığı kişiden fiziksel şiddet görüyor. Kadın-
ların istihdam oranının erkeklerin istihdam ora-
nının yarısı kadar olması ve tüm eğitim düzeyle-
rinde çalışan kadınların erkeklerden daha düşük 
ücretler alması ise ekonomik şiddetin boyutlarını 
ortaya koyuyor. Sadece geçtiğimiz ay boyunca 
ve yine sadece basına yansıyan haberlerden elde 
edilen verilere göre 31 kadın erkekler tarafından 

katledildi, 13 kadına tecavüz edildi, 17 kadına 
cinsel tacizde bulunuldu, 28 kız çocuğuna cinsel 
istismarda bulunuldu. Bunun ötesinde sürdürü-
len savaş politikasıyla çocuklarının ölümlerini 
izlemek zorunda kalan kadınların şiddetin en 
büyüğüne uğradığını düşünüyoruz. Erkeklerin 
karar verdiği savaşların bedelini ne yazık ki biz 
kadınlar ödüyoruz.

Sormayan, sorgulamayan itaatkar, kanaatkar 
bir toplum yaratarak kurduğu otokratik rejimi 
kolayca sürdürmek isteyen saray rejimi, çağdaş 
bilimsel laik yaklaşımlardan vazgeçerek 4-4-4 eği-
tim sistemini taçlandırmaya, erken yaşta evliliğin 
teşvik edilmesinden kürtajın reddine, müftülük 
yasasından boşanmanın zorlaştırılmasına, esnek 
çalışma modeli denilerek kadınların çalışma ya-
şamından uzaklaştırılmasına kadar yaşamın her 
alanındaki erkek egemen zihniyetin temsilcisidir.

İktidarın cinsiyetçi politikaları ve söylemleri-
ne, içeride ve dışarıda yürütülen savaş politikaları 
toplumun kutuplaştırılması, farklı düşünenlerin 
ötekileştirilmesi, muhalefetin susturulmaya çalı-
şılması ve nefretin körüklenmesi de eklenerek bir 
korku iklimi yaratılmaya çalışılmaktadır.

Son bir yıl içerisinde çıkarılan 28 KHK ile 100 
binin üzerinde çalışan ihraç edildi. Tespit edilebi-
len mühendis, mimar, şehir plancısı arkadaşları-
mızın sayısı 3000’e yaklaştı. Bu sayı içerisindeki 
ihraç edilen kadın MMŞP sayısı 300’e yakındır. 
Mühendislik fakültelerinden ihraç edilen akade-
misyen sayısı 683 kişi olup, bu sayı içerisindeki 
MMŞP kadın sayısı da 70 kişidir. İhraçlar içeri-
sinde eski ve yeni TMMOB kadroları da bulun-
maktadır.

Sözleşmeli personel olarak çalışırken görevle-
rine son verilen veya süre bitiminde sözleşmeleri 
yenilenmeyen pek çok kadın mühendis, mimar 
şehir plancısı olduğunu da biliyoruz.

Darbe girişimi sonrası hiçbir somut delile da-
yanmadan, adil yargılama süreçleri işletilmeden, 
hukuksuz biçimde ihraç edilmeleri sonrası meşru 
talepleri olan işlerine geri dönmek amacıyla açlık 
grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özak-
ça aylarca hemen her gün gözaltına alınmaların-
dan sonuç alınamayınca bu kez tutuklandılar. 
Halen Nuriye Gülmen tutuklu olarak hastanede, 
Semih Özakça ise evinde açlık grevlerine devam 
ediyorlar.

Nuriye ve Semih işlerine geri döndükleri an-
dan itibaren açlık grevini sonlandıracaklarını 
defalarca açıkladılar. Uzamış açlık durumunda, 
ortaya çıkan doku yıkımı gün geçtikçe derinleş-
mekte ve açlık grevinin bırakılması durumunda 
organların ve vücut dokularının eski haline ka-
vuşması imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle 
Nuriye ve Semih’in işlerine geri dönmeleri ya-
şamsal bir önem taşımaktadır.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun 
her ikisinin başvurularını bir an önce ele alıp 
işlerine geri dönmelerini sağlamalıdır. OHAL 
İşlemlerini İnceleme Komisyonunun her ikisi-
nin başvurularını bir an önce ele alıp işlerine geri 
dönmelerini sağlamalıdır. Bu karar bekletilmek-
sizin açıklanmalıdır. Nuriye Gülmen derhal ser-
best bırakılmalıdır.

İşte böylesi bir iklimde “kadına yönelik şiddete 
karşı mücadele ve dayanışma günü” her zaman 
olduğundan daha fazla önem kazanıyor. Bugün 
artık “Belki de bize en yakın şey ölüm; fakat bu 
beni korkutmuyor, haklı olan her şey için sa-
vaşmaya devam edeceğiz” diyen Maria Teresa 
Mirabal’i de “Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim 
sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu siste-
me karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma 
her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı 
da” diyen Patria Mercedes Mirabal’i de çok iyi 
anlıyoruz. Tıpkı Mirabal Kardeşlerin verdiği tarih 
dersinde olduğu gibi kadınlara yönelik baskıların 
artışı mücadelemizde saflarımızı sıklaştıracaktır.

Farklılıklarımızdan rahatsız olan iktidarın 
bizi tek tipleştirmesini kabul etmiyoruz. Her bir 
bireyin kendini anadilinde ifade edebileceği bir 
dünyanın kadınlar tarafından yaratılabileceğine 
inanıyoruz.

Bilinmesini istiyoruz ki, bu ülkenin mimar 
mühendis ve şehir plancısı kadınları olarak bizler, 
ülkemize reva görülen ortaçağ karanlığı karşısın-
da kollarımızı kavuşturup, oturup beklemeyece-
ğiz. Tüm toplumu saran gericilik ve çürümeye, 
toplumun üzerine çöken ağır atmosfere, OHAL 
rejimine, her alanda uygulanan baskı ve yıldırma 
politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin 
geleceği ve sorunlarımızın çözümü baskı ve istib-
dat rejimlerinde değil, hukukun üstünlüğünden, 
dogmatizmin karşısında laik yaşamın korunma-
sından, sosyal adaletin sağlanmasından ve de-
mokrasinin egemen kılınmasından geçmektedir.

İyice anlaşılsın ve bilinsin ki; bu ülkenin mü-
hendis, mimar ve şehir plancısı kadınları emekle-
ri, bedenleri ve yaşamları üzerinde giderek artan 
baskıya karşı direnmeye, karanlığa karşı aydınlığı, 
savaşa karşı barışı savunmaya, eşitliğin, özgürlü-
ğün, kısaca başka bir dünyanın var olduğunu bir 
kez daha haykırmaya, kadın mücadelesini yük-
seltmeye devam edecektir.

OHALDE DE BU HALDE DE ELDE ETTİĞİ-
MİZ HİÇBİR HAKKI ELLERİNİZE TESLİM 
ETMEYECEĞİZ.

 Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB’li Kadın Örgütlülüğü
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ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLER (AĞUSTOS - ARALIK 2017)

EĞİTİM ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KATILIMCI SAYISI EĞİTİM İLİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN) (TEKNİKERLER İÇİN) 21.8.2017 25.8.2017 5 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) (MÜHENDİSLER İÇİN) 22.8.2017 24.8.2017 13 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 13.9.2017 14.9.2017 14 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 20.9.2017 21.9.2017 1 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 21.9.2017 22.9.2017 20 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 25.9.2017 28.9.2017 34 DİYARBAKIR ŞUBE

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 3.10.2017 3.10.2017 1 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 4.10.2017 5.10.2017 17 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 5.10.2017 6.10.2017 16 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 7.10.2017 11.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 10.10.2017 11.10.2017 2 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 12.10.2017 13.10.2017 3 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 12.10.2017 15.10.2017 23 DİYARBAKIR ŞUBE

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 12.10.2017 15.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN) 15.10.2017 19.10.2017 4 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 16.10.2017 19.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 17.10.2017 19.10.2017 7 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 20.10.2017 21.10.2017 19 DİYARBAKIR ŞUBE

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 20.10.2017 23.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 20.10.2017 23.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 25.10.2017 27.10.2017 17 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 26.10.2017 27.10.2017 11 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 26.10.2017 29.10.2017 24 DİYARBAKIR ŞUBE

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 2.11.2017 5.11.2017 24 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 2.11.2017 5.11.2017 24 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 8.11.2017 9.11.2017 19 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.11.2017 9.11.2017 5 CİZRE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10.11.2017 12.11.2017 18 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 10.11.2017 11.11.2017 2 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK KURSU 10.11.2017 13.11.2017 24 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 15.11.2017 16.11.2017 27 DİYARBAKIR ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 16.11.2017 17.11.2017 8 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 20.11.2017 20.11.2017 3 DİYARBAKIR ŞUBE

EĞİTİM
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, 
Yürütme Kurulu üyeleri ile TMMOB’ye bağlı Odalardan 
Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Kimya Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Oda-
sı, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, 
Şehir Plancıları Odasının başkanı, yöneticileri, TMMOB 
Diyarbakır İKK bileşenlerinin Oda başkanları ve yöneti-
cileri ile beraber Sur’da incelemelerde bulundu 
TMMOB Heyet Sur’da Lalebey’inde devam eden yıkı-
mı yerinde gözlemledikten sonra Makina Mühendisleri 
Odası, Diyarbakır Şubesinde Sur’da devam eden yıkımlar 
ve KHK’lalarla ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir 
plancıları ile ilgili basın açıklamasında bulundu.
3 Ağustos 2017 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin KORAMAZ’ın okuduğu basın açıkla-
ması şöyle;

OHAL VE KHK REJİMİNE HAYIR
İHRAÇ EDİLEN ÜYELERİMİZ BİR AN ÖNCE
İŞLERİNE İADE EDİLMELİDİR

TMMOB Yürütme Kurulu üyeleri ile Birliğimize bağlı 
Odalardan Elektrik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mü-
hendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odasının başkan ve 
yöneticileri olarak Diyarbakır’da KHK ile ihraç edilen 
üyelerimize sahip çıkmak, dayanışmamızı göstermek için 
buradayız. 
Türkiye’deki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının örgütü olan TMMOB adına hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.
Bundan yaklaşık yedi ay önce de, TMMOB Yönetim Ku-

rulu ve Diyarbakır İKK bileşenlerimizle ortak bir toplantı 
gerçekleştirmiştik ve yaşadığımız sorunlara ilişkin görüş-
lerimizi sizlerle paylaşmıştık. Aradan geçen yedi aylık sü-
reye, sorunların çözümüymüş gibi sunulan anayasa refe-
randumuna, üç ayda bir uzatılan olağanüstü hale rağmen 
yaşadığımız sorunlar değişmemiş, daha da artmıştır.
Türkiye hala baskı ve istibdat rejiminin hüküm sürdüğü; 
sokakların polis barikatlarıyla çevrildiği; haksız hukuk-
suz ihraçlarla insanların geleceklerinin elinden alındığı; 
siyasi parti başkanlarının, milletvekillerinin, gazetecile-
rin cezaevlerinde tutulduğu; dinci-gericiliğin gündelik 
yaşamın her anında hissedildiği; cemaat ve tarikatların 
devletin tüm kademelerinde örgütlendiği; ırkçılığın, şo-
venizmin, şiddetin ve linç kültürünün kutsandığı; halkın 
büyük kesimlerinin işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılı-
ğıyla boğuştuğu; kadınların sokaklarda özgürce gezeme-
diği; emek ve meslek odalarının yetkilerinin gasp edildiği 
bir ülke olmaya devam ediyor.
Değerli arkadaşlar,
15 Temmuz Darbe girişiminin üzerinden 1 yılı aşkın 
zaman geçti. 250 yurttaşımızın hayatını yitirdiği, binler-
ce kişinin yaralandığı, kamu binalarının ve TBMM’nin 
uçaklar tarafından bombalandığı darbe girişimi hala tam 
olarak aydınlatılabilmiş değil. Darbe gecesi tam olarak 
neler yaşandığı ve darbenin siyasal ayağında kimlerin bu-
lunduğu gibi temel sorular açıklığa kavuşturulmuş değil.
Açık olan tek şey, AKP’nin bu darbe girişimini toplumsal 
muhalefeti baskı altına alabilmek ve tek adam rejimini 
inşa edebilmek için fırsat olarak kullandığıdır. Cum-
hurbaşkanı’nın daha ilk saatlerde “Allah’ın lütfu” olarak 
değerlendirdiği bu girişimin ardından ilan edilen OHAL 
ile birlikte, tüm Türkiye’de adeta cezaevi rejimi hüküm 
sürmeye başlamıştır. Yıllarca “Bölgede OHAL’i biz kaldır-

TMMOB Heyeti Diyarbakır Sur’da Yaptığı İncelemelerin Ardından Sur’daki 
Yıkımlar ve KHK’larla İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları İle İlgili 
Basın Açıklamasında Bulundu

TMMOB HEYETİNDEN DİYARBAKIR’A ZİYARET

BASIN AÇIKLAMALARI
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dık” diye propaganda yapan AKP, OHAL’i tüm Türkiye’ye 
yaymıştır.
OHAL rejimi, AKP’nin olağan yönetim biçimine dönüş-
müş durumdadır. AKP OHAL yoluyla hem parlamento-
nun tüm yetkilerini kullanmakta hem de yargı organları-
nı kendi kontrolü altında tutmaktadır.
Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
130 bine yakın kamu emekçisi hukuksuz biçimde işinden 
atılmış, yüzlerce basın yayın organı kapatılmış, çok sayı-
da derneğin faaliyetleri durdurulmuştur.
Hukuksuz ve keyfi biçimde görevlerinden ihraç edilen-
lerin arasında, içlerinde Birliğimize bağlı odaların şube 
yöneticilerinin de bulunduğu, 3000 bine yakın üzerinde 
mühendis, mimar ve şehir plancısı da yer almaktadır. 
Sadece Diyarbakır’da 29’u şube yöneticimiz olmak üze-
re toplam 191 mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç 
edildi. Özellikle kayyum atanan belediyelerde KHK’lar, 
mevcut çalışanları tasfiye edip, kendi gerici kadrolarını 
işe almak amacıyla kullanılmaktadır.
Hayatını kirli cemaat ilişkilerine ve darbe zihniyetine 
karşı, bilimsel değerler ışığında özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi vererek geçiren üye ve yöneticilerimizin gö-
revlerinden ihraç edilmesini kabul etmiyoruz! Bu ihraç-
lar, darbecilerle ve cemaat unsurlarıyla mücadeleyi bu-
landırmaktan başka bir şeye hizmet etmemektedir.
Barış istediği için, özgürlüklerden yana olduğu için, de-
mokrasi mücadelesi verdiği için, eşitliği savunduğu için 
ihraç edilen tüm kamu emekçileri derhal görevlerine iade 
edilmelidir. Mahkemeler üzerindeki baskı kaldırılarak 
hukuki süreçlerin hızlı ve etkin biçimde işlemesi sağlan-
malıdır.
Yaşadığımız hukuksuzluklar, ülkemizin doğusundan batısı-
na, gencinden yaşlısına kadar toplumun tüm kesimlerinin 
“Adalet” talebi etrafında bir araya gelmesine neden oldu.
Adalet talebi tarihin hiçbir döneminde bu denli yakıcı 
biçimde öne çıkmamıştı. Dünya tarihinin en uzun siya-
sal yürüyüşü “Adalet” talebiyle yapıldı. Milyonlarca kişi 
“hak, hukuk, adalet” sloganıyla bir araya geldi. Her hafta 
ayrı bir duruşma salonunda “adalet arayışı” yaşanıyor. Şe-
hir meydanlarından “Vicdan ve Adalet” nöbetleri tutulu-
yor. Bu talebe kimse kulaklarını tıkayamaz.
Değerli Basın Mensupları, Sevgili Arkadaşlar
Bu bölgenin insanları, Olağanüstü Hal konusunda, her-
kesten çok daha fazla deneyime ve acı hatıralara sahiptir. 
Hukuksuz biçimde yürütülen Olağanüstü Hal dönemle-
rinin ne denli yıkıcı ve acı toplumsal sonuçlar doğurdu-
ğunu en iyi bilen coğrafyadayız.
Acı ve korkuya dayalı hükümranlıkların yaşama şansı bu-
lunmamaktadır. Hem OHAL’in hem de savaşın izlerini ve 

tahribatını ortadan kaldırmanın yolu, barış içinde birara-
da yaşamı savunmaktan geçer.
Savaş ve OHAL uygulamaları bu bölgede sadece insanları 
işinden etmekle kalmamış, bütün bir coğrafyanın tarihi-
ni, kültürünü ve sosyolojisini de derinden etkilemiştir. 
Hemen yanı başımızda binlerce yıllık bir tarihi mirası 
taşıyan Sur, bu yıkımdan en fazla etkilenen bölgelerin ba-
şında gelmektedir.
2015 yılı sonunda yaşanan çatışmalar sonucunda büyük 

bir yıkım yaşayan Sur, şimdi bir yıkım da “Kentsel Dö-
nüşüm” nedeniyle yaşamaktadır. Sur’daki yeni yapılaşma, 
kentin tarihi ve kültürel dokusuna uygun değildir. Birli-
ğimize bağlı odaların bu konuda incelemede bulunması 
için yaptıkları başvurular OHAL gerekçesiyle reddedil-
mektedir.
Geçmişin kültürel ve teknik mirasını korumak ve gelece-
ğe taşımak, bu ülkedeki tüm mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının görevi ve sorumluluğudur. TMMOB olarak 
bu sorumlulukla davranmaya ve kültürel ve tarihsel mira-
sımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Yetkililer-
den de aynı sorumluluğu bekliyoruz ve Sur’u ranta kurban 
etmek yerine, tarihsel ve kültürel dokusuna uygun biçimde 
yapılandırmak için çalışmaya davet ediyoruz.
Değerli Arkadaşlar,
TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan son-
ra da meslek onurumuza, üyelerimize ve ülkemize sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Haksız ve hukuksuz biçimde 
ihraç edilen üyelerimiz işlerine dönene, OHAL ve KHK 
düzeni tümüyle ortadan kaldırılarak mağduriyetler gi-
derilene, savaş politikalarının yarattığı yıkımlar ortadan 
kaldırılana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın demokrasi mücadelesi, 
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Şubemizin de içinde yer aldığı Diyarbakır Emek ve De-
mokrasi Platformu bileşenleri, Şırnak’ta meydana gelen 
ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı 
kömür ocağındaki göçüğün, tedbirsizlik ve kontrol me-
kanizmasının olmayışından kaynaklandığını belirterek, 
“2017 ruhsat yenilenmesinden sonra ocakları kaçak ça-
lıştıranlar, işlerine devam edip resmi prosedürler kaçağa 
uydurulmuştur” dedi.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonunda içinde yer 
aldığı Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bile-
şenleri, Şırnak`ta kömür ocağında meydana gelen ve 7 
işçinin yaşamını yitirdiği, 1 işçinin de yaralandığı göçü-
ğe ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube-
sinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına, Şube yöneticilerimiz, şube çalışan-

larımız, TMMOB İKK, KESK Diyarbakır Şubeler Plat-
formu, DİSK ve Türk Tabipler Birliği temsilcileri katıldı.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri 
adına açıklama Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır 
Şube Eşbaşkanı Doğan Hatun, son yıllarda ülkede yaşa-
nan maden ocağı kazalarının sonucunda Soma`da 301, 
Ermenek`te 18, Siirt maden köyde 16, 2014 yılı Haziran 
ayında Şırnak`ta meydana gelen iş kazalarında 5 işçinin 
yaşamını yitirdiğini belirtti. Dün itibari ile Şırnak`ta 
yine aynı yerde aynı acı haberi duyduklarını kaydeden 
Hatun, “Maalesef defalarca hükümete bu işin nasıl ya-
pılacağı ve kontrol edileceği tarafımızca söylenmesine 
rağmen her gelen acı haberlerden sonra hükümet bu 
sorumluluğu üzerinden atmakta, suçu başkasında ara-
makta ve göz yumduğu şirketleri suçlamaktadır” dedi.

RESMİ PROSEDÜRLERİN 

KAÇAĞA UYDURULMASI 
ŞIRNAK’TA FACİAYA SEBEP OLDU

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyonunda içinde yer aldığı 
Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, Şırnak`ta 
kömür ocağında meydana gelen ve 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 1 
işçinin de yaralandığı göçüğe ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şubesinde basın toplantısı düzenledi
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Şırnak kömür ocaklarında, büyük bir kısmı kayıt altına 
alınmamış olmakla birlikte çok sayıda ölüm ve yara-
lanma vakalarına yol açan iş kazaları yaşandığını vur-
gulayan Hatun, “Yaşanan bu olayların Şırnak özelinde 
aslında, TKİ (Türkiye kömür işletmeleri) Şırnak bölge-
sinde kendine ait kömür ruhsatlarını 2002 yılında %5 
rödevans karşılığında Şırnak İl Özel İdare`ye devret-
mesi ile başlıyor. Daha sonra, Şırnak İl Özel İdare ise 
2007 yılında %20 rödevans ve %3.5`lik ortaklık karşı-
lığında Geliş Madenciliğe devretmiştir. Geliş Maden-
cilik de 2013 yılında bu ruhsatlar üzerindeki haklarını 
Global Enerjiye devretmiştir. Dün yaşanan ölümlerin 
ardından bakanlık yine aynı tavrı takınarak sorumlu-
luklarından kaçarak Enerji Bakanlığı`nın, ‘işletme, iş 
güvenliği ve riski barındırdığı için MİGEM tarafından 
2013 yılında faaliyeti durdurulmuş bir sahadır` dediği 
şirketin, aslında 2017 yıllında TKİ ocakları çalıştırması 
için söz konusu şirkete tekrar ihaleyle vermiştir. Bu iha-
lenin sonucunda da 2505 (S:16399) ruhsat numarasına 
sahip şirketin STANDART TEKNOLOJİ A.Ş. / KAAN 
İŞ MAKİNALARI A.Ş. VE ACAR İNŞAAT A.Ş. ortak 
girişimcilere devrettiği, Maden Mühendisleri Odamızca 
tespit edilmiştir. Dolaysı bakanlığın zikrettiği açıklama 
sadece 2013 yılı için geçerlidir” şeklinde konuştu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2013`te ruh-
sat tarihinin durdurulmasından bu yana maden oca-
ğında çalışmalar kaçak bir şekilde sürekli devam ettiği 
bilgisine ulaşıldığını ifade eden Hatun, konuşmasına 
şöyle devam etti: “2017 ruhsat yenilenmesinden sonra 
da ocakları kaçak çalıştıranlar işlerine devam edip res-
mi prosedürler kaçağa uydurulmuştur. Diğer bir deyiş-
le söz konusu ocaklarda bugüne kadar yapılan kömür 
üretiminin ve oluşan iş kazalarının muhatabı tespit edi-
lemezken, üretilen kömürün yasal yollardan farklı alan-

larda kullanılmak üzere ve yetkililerin bilgisi dâhilinde 
satışa sunulduğu gerçeği orta yerde durmaktadır. Kaçak 
olarak nitelendirilen bu ocaklardan üretilen tonlarca 
kömür TKİ kantarından geçirilip tuğla, çimento fabri-
kalarına ve çevre illerde yakıt olarak kullanılmak üzere 
satılmakta, Sosyal Yardımlaşma Vakfı`na verildiği söy-
lenmektedir. Tüm bunlara rağmen bakanlığın ve ilgili 
müdürlüğünün sorumluluklarından adeta kaçarcasına 
bu işyerinin kaçak olduğunu bilmedikleri söylenemez, 
çünkü sadece ölümlerin yaşandığı kazalarda bakanlık 
bu tetkiki yapma sorumluluğunda değildir, aksine tüm 
bu süreçlerin takipçisi olacağına işletmesini durdurdu-
ğu şirketin nasıl oluyor da 2017`de TKİ tarafından ihale 
edildiği ve söz konusu şirkete devredildiği sorusu koca-
man bir soru olarak durmaktadır.”

17 Ekim 2017 tarihinde saat 14.30 civarında yaşanan 
kazanın detaylarını anlatan Hatun, “Söz konusu maden 
ocağında teknik proje kapsamında çalışma yürütül-
mediği gözle görülür bir şekilde aşikardır. Çünkü işçi-
lerin mola esnasında otururken üzerlerine yukarıdan 
bir kaya parçasının düşmesi sonucu bilinen elim kaza 
olmuştur. Teknik gözlemlerde tamamen ilkel ve gelişi 
güzel kömür damarında cevheri almaya yönelik bir ça-
lışma sürdürüldüğü görülmektedir. İş güvenliği ve işçi 
sağlığı ile ilgili her hangi bir önlemin alınmadığı gözlen-
mektedir. İşletmenin yapıldığı sahaya bakıldığında ka-
zayı önlemek amaçlı palya, basamak ve şevlerin olmadı-
ğı, uyarı levhaları bulunmadığı, yanaşma bariyerlerinin 
konulmadığı dolayısıyla kazayı önleyici tedbirlerin alın-
madığı adeta kazaya davetiye çıkarıldığı görülmektedir. 
Şu anki bilgilere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 ki-
şinin de ağır bir şekilde yaralandığı bilinmektedir. Bu 
durumda söz konusu firma ile birlikte kontrol yetkilileri 
olan kurum ve kuruluşların da kontrol görevlerini ye-
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rine getirmediği, daha önceki kazalarda uyarılmalarına 
rağmen bu konuda tedbir alınmadığı sonucu aynı yerde 
kazanın gerçekleşti görülmektedir” dedi.

Enerji Bakanlığı`nın ve MİGEMİN yaptığı açıklamaya 
göre, ocağın ruhsatsız olduğu ve kaçak işletildiğinin 
belirtildiğini hatırlatan Hatun, “Bu durumun aslında 
bakanlığın söylediği şekilde olmadığı yukarıda zikretti-
ğimiz gibi ihale yolu ile bu şirkete çalışma ruhsatı veril-
diğini görmekteyiz. Kentin hemen yanı başında olan bu 
ocağın ve 1 km uzaklığında bir karakolun (Maden kara-
kolu) bulunmasına rağmen çalışmalarını sürdürmüştür. 
Bu durumda da Bakanlığın zikrettiği gibi ocağın kaçak 
işletilmediği, yasadışı bir şekilde çalışmasına göz yu-
mulmadığı görülmektedir. Aksi takdirde karakolun he-
men yanı başında yapılan çalışmadan bihaber olmaları 
mümkün değildir. Bu yüzden Bakanlık yaşanan menfur 
ölümlerin sorumluluğunu almalı ve bir an önce taraf-
sız kurumlar tarafından bu şirketlerin denetlenmesinin 
önünü açmalıdır” diye konuştu.

Doğanın insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan 
bu doğal kaynakların, işçi sağlığı ve güvenliği çerçe-
vesinde, çevresel etki yaratmadan, en yüksek verimle, 
doğadan alıp doğru bir biçimde kullanıma sunulması 
gerektiğini belirten Hatun, “Oysa bölgemizde şu anda 
Şırnak asfaltitleri, bir plan proje dâhilinde işletilmemek-
te, işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamakta ve 
üretilen kömür uygun alanlarda değerlendirilmemekte-
dir. Bunun yanında ölümler ile birlikte kaçak üretim so-
nucu ocak yangınları göçükler gibi nedenlerden dolayı 
yüksek oranda üretim kayıpları oluşmaktadır. Benzer 
durum açık ocaklar için de söz konusu olup, kontrolsüz 
patlatma ve kazı sonucu oluşan dik ve yüksek şevlerden 
kaynaklanan göçükler sonucunda ölümlü ve yaralan-
malı iş kazaları yaşanmaktadır. Neo-liberal politikala-

rın getirdiği taşeronlaşma ve bu uygulamanın getirdiği 
ucuz iş gücü ve yüksek kar sağlamak uğruna işçilerin 
hayatını hiçe saymaktır. Bölgede 3 Ocak`tan biri olan 
bu işletme alanı benzeri kazalar ve ölümlere tedbirsizlik 
ve devletin kontrol mekanizmasının olmayışından kay-
naklandığı ayyuka çıkmıştır” dedi.

Hatun, Maden Kanunu hükümlerini yürütmek ile yü-
kümlü bulunan Bakanlar Kurulu‘nu, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı‘nı, Maden İşleri Genel Müdürlü-
ğü‘nü, aynı zamanda mülki idare birimlerini, kapatılmış 
olan ocaklarda da kaçak kömür üretimine bir an evvel 
engel olmaya ve ruhsat sahasında gerekli önlemleri al-
maya davet etti. Hatun, “Hükümet yetkililerinin TKİ`yi 
özelleştirerek taşeron firmalar aracılığıyla gerçekleşen 
ve oluşacak olan vahim kazaların müsebbibi olacağı ve 
bunun sorumluluğundan da kaçamayacağı, bu yüzden 
de kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi gerekti-
ğini belirtiyoruz. Devlet sorunun muhatabı olma cesa-
retini göstererek taşeron sisteminden vazgeçip üretimi 
ilgi kurumlar aracılığı ile tüm iş sağlığı güvenliği ön-
lemlerini yaşama geçirerek, insan odaklı ve kamu yara-
rına yapmalı, bunun ön çalışması olarak meslek örgütle-
rinden ve akademik çevrelerden ne yapılması gerektiği 
konusunda destek almalı, adı geçen sahalarda yerinde 
inceleme yaparak uygun üretim şeklini belirlemelidir. 
Ocaklarda yapılacak üretim; bölge halkına düşük ücret, 
sakatlanma ve ölüm yerine, yaşam standardını yüksel-
ten, eğitim ve sağlık koşullarını iyileştiren üretimler ola-
rak yansımalıdır” diye konuştu.

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu
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19 Eylül 1979 tarihinde, mühendis, mimar, şehir 
plancıları; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği                      
(TMMOB)’nin çağrısıyla, ekonomik-demokratik taleple-
ri için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçek-
leştirmişti. Bu eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, 
mimar, şehir plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman, 
sağlık görevlileri dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı ka-
tılmış, eylemi teknik eğitim gören öğrenciler de destekle-
mişti. Birlik tarihimizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, 
yedi yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plan-
cıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve mücadele 
geleneğimiz sürdürülmektedir.
Aradan geçen 38 yılda mühendislik, mimarlık, şehir plan-
cılarının sorunları oldukça artmıştır. Zira meslek disip-
linlerimiz ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neolibe-
ral döneminin ve mevcut iktidarın sermaye birikimi, rant 
ve otoriter yönetim politikalarının hedefindedir. Öyle ki 
mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki 
yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, 
bazı alan ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları ortadan kaldırıl-
mış, eğitimde de önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana 
sektörleri kamusal yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte 
serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları 
haline getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalışma koşulları 
tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömürüyü yoğun-
laştırmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 
hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı denetimi, 
kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kaynakları 
gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının 
mesleki denetim ve bilimsel–teknik kriterleri devre dışı 
bırakılmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikler tas-

fiye edilmektedir.
Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız da söz konusu neoli-
beral dönüşüm programı ve doymak bilmez rant sevda-
sından dolayı, uzun bir süreden beri iktidarın hedefinde-
dir. Siyasal iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi 
tamamen ortadan kaldırmanın; Anayasal dayanağı bulu-
nan TMMOB Yasası’nı değiştirmenin, önemli bazı yetki-
lerimizi yok etmenin peşindedir.
Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal 
niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine tasfiyesine, mesle-
ğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına 
karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan müca-
deleci geleneğimiz doğrultusunda sürecektir. Odamız, 
meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik tasfiyeci 
politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı-rantçı politi-
kalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları ara-
sındaki bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokrasi, 
sosyal hukuk devleti, laiklik, adalet, eşitlik, özgürlük, ba-
rış ve kardeşlik; planlama, sanayileşme, kalkınma, kamu-
sal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim ve güvenceli 
çalışma mücadelemiz bu bilinçle sürecektir.
Odamız üyeleri, 19 Eylül Salı günü ülke çapında düzenle-
necek dayanışma etkinliklerinde bu yaklaşımla yerlerini 
alacak; insandan, yaşamdan, ülkemizden, halkımızdan, 
mesleklerimizden, geleceğimizden yana istemlerimizi 
dile getirecektir.
Yaşasın MMO örgütlülüğü.
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MÜCADELE 
GELENEĞİMİZ 
SÜRÜYOR, 
SÜRECEK

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı
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Bilindiği üzere 12 Eylül 1980’de yapılan askeri darbe, 
IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının 
ardından kapitalizmin neoliberal dönem uygulamalarına 
geçişi sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe 
idi. Aradan geçen 37 yılda Türkiye, ne yazık ki, 12 Eylül 
faşizminin mantıksal devamı olan bir süreç yaşamıştır.

Türkiye’nin kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, 
kalkınma, mühendislik paradigmaları yerle bir edilmiş-
tir. Serbestleştirme, özelleştirme ve yanlış ithalat politika-
larının sonucu, sanayisizleşme egemen olmuş; ve tarım-
sal üretim büyük ölçüde gerilemiştir. Esnek/güvencesiz, 
taşeron çalışma biçimleri ile sendikasızlaştırma bütün 
çalışanları kuşatmıştır. Kamu idari yapısı, eğitim, sağlık, 
kent-imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neoliberal dö-
nüşümler, sömürü-rant ilişkilerini, yerli, yandaş, yaban-
cı sermaye güçleri lehine derinleştirmiştir. 12 Eylül’ün 
“Türk-İslam sentezi” siyasal İslamcı akımı güçlendirmiş, 
demokrasi ve laiklik tasfiye edilmiştir. Meslek örgütleri, 
demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yöne-
lik baskı politikaları 12 Eylül’ün devamı ve tepe noktası 
niteliğindedir.

Siyasal iktidar, bugün de darbe fırsatçılığıyla OHAL ve 

KHK düzenlemelerini devreye sokmuştur. Bu durum, 15 
Temmuz darbe girişimcilerini hedeflemeyi aşmış, liya-
kat ilkesi ve mesleki gereklilikler ayaklar altına alınmış; 
ülkemizin ilerici, çağdaş, demokrat, kamucu, emekten, 
halktan, demokrasi ve laiklikten yana aydınlık güçlerini 
hedefleyen boyutlara ulaşmıştır.

Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. 
Ülkemiz ve halkımız bu karanlık duruma mahkûm de-
ğildir, olmamalıdır. Başka bir Türkiye ve dünya özlemi-
miz karartılamayacaktır. 12 Eylül darbesinin 37. yılında 
darbelere ve diktalara yine ve kararlılıkla hayır diyor, tek 
seçeneğin demokrasi ve laik toplumsal yaşam olduğunu 
savunuyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bi-
limsel-teknik mesleki-toplumsal gerekliliklerin kamudan 
dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara 
karşı; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış 
içinde, sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış, 
adaletli bir Türkiye’yi savunmaya devam edeceğiz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

DARBELERE, DİKTALARA KARŞI TEK 
SEÇENEK DEMOKRASİ

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümünde bir basın 
açıklaması yaptı.

MMO’dan
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1 Eylül Dünya Barış Günü, Türkiye’nin, ülkemizin için-
de yer aldığı bölgenin ve dünyanın barış gereksinimi-
ni bir kez daha hatırlatmaktadır. Zira ülkemizde Kürt 
sorunu, bölgemizde emperyalist müdahaleler, dünya-
da nükleer silahlanma ve savaş tehdidi söz konusudur. 
Emperyalistler ve büyük güçler arası gerilim ile birçok 
ülke yönetimlerinin iç sorunlarını şiddet temelinde ele 
alışları, halkların yaşamına kitlesel kırım, göç dalgaları 
ve kuşaklar boyu sürecek acılar şeklinde yansımaktadır.

Bu noktada halkların “savaşlara hayır”, “ülkede, bölge-
de, dünyada barış” istemleri öne çıkmaktadır. Bu seslere 
hem yönetimler hem de geniş kitleler tarafından kulak 
verilmeli ve bu istemler güçlendirilmelidir.

Ülkemizde iç ve dış politikanın, şiddet eksenli olarak 
yürütülmesi, toplumsal atmosferin militarizmle, mil-
liyetçilikle, mezhepçi dincilikle belirlenmesine yol aç-
maktadır. Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet, 
her iki tarafta derin acılara, toplumsal yarılmalara yol 
açmaktadır.

Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet ve savaş or-
tamını soluyor. Oysa gereksinimimiz, barış, kardeşlik, 

adalet, refah ve mutluluktur. Ne yazık ki henüz bu ge-
rekliliklerden çok uzakta bulunuyoruz. “Evlatlarımızı 
feda etmeye hazırız” sözlerini tekrar duymak ve acılara 
alışmak istemiyoruz.

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşiz-
me, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı 
çıkmaya; eşit, özgür, laik, adalet ve hukukun üstünlüğü 
temelinde bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demok-
ratik bir Türkiye mücadelesinde savaş tamtamlarına 
karşı barışın yanında yer alacaktır.

Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür diyor, 
meslektaşlarımızı, halkımızı ve kamuoyunu silahların 
susturulması, ölümlerin durdurulması, adil bir barış, 
emperyalizmin ve siyasal iktidarın Suriye’ye müdahale-
yi durdurması, savaş yuvaları olan İncirlik, ABD-NATO 
üslerinin kapatılması, bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, 
barış içinde bir Türkiye, bölge ve dünya için tutum al-
maya çağırıyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ÜLKEDE, BÖLGEDE, 
DÜNYADA
BARIŞ İSTİYORUZ

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın “1 Eylül Dünya Barış Günü” 
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı
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17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde 
bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre verilen 
asfaltit sahasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden 
oluşan heyetin yaptığı incelemeler ve tespitler yayınlandı

ŞIRNAK MADEN FACİASINA İLİŞKİN 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’DEN 

ORTAK AÇIKLAMA

ŞIRNAK MADEN KAZASI DİSK, KESK, TMMOB, 
TTB ORTAK RAPORU

17 Ekim 2017 tarihinde Şırnak’ta ruhsatı TKİ uhdesinde 
bulunan ve rödevans ile ihale edilerek özel sektöre verilen 
asfaltit sahasında şev kayması sonucu meydana gelen iş 
cinayetinde 8 maden emekçisi hayatını kaybetmiştir. Ha-
yatını kaybeden işçilerimizin yakınlarına sabır ve başsağ-
lığı diliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan 

heyetimizin olayın meydana geldiği saha ve ocakta yaptı-
ğı incelemelerde şu bulgular elde edilmiştir:

• Maden ocağının girişi bariyerlerle kapatılmış ve giri-
şine MİGEM’in kapatma kararı asılarak ocağa girişin ve 
kömür üretiminin yasak olduğuna dair Şırnak İl Özel 
İdaresi imzalı bir tabela asılmış olmasına rağmen heye-
timizin girişi sırasında maden sahasında üretilen kömür-
lerin yüklü olduğu kamyonlar çıkış yapmakta oldukları 
görülmüştür. Ocağa girişi engellemek için alınan tedbir-

TMMOB’den
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lerin işlevsiz ve iş olsun diye alındığı; hala bir gerçek ola-
rak ortada durmaktadır. Maden sahasında üretimin TKİ 
tarafından sonlandırılmasının akabinde uzun yıllardır 
rödevansçılar tarafından yapılmakta olan üretimin ma-
dencilik bilim ve tekniğini ile işçi sağlığı ve güvenliğine 
uygun olmadığı çok net olarak gözlemlenmiştir.

• Bu sahada yapılacak hazırlık, dekapaj ve üretim çalış-
maları maden mühendisliği bilim ve tekniğine uygun 
biçimde projelendirilerek, projenin uygulanmasının her 
adımının takip / denetlemesi yapılarak ve bu denetle-
melerde ortaya çıkan yeni sorunların çözüme kavuştu-
rulması için imalatın durdurulması gerekirken; Maden 
sahasında işçilerin dinlenebilecekleri, insani ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri iş güvenliği mevzuatına uygun bir bina 
veya sosyal tesis dahi bulunmamaktadır.

• Olayın meydana geldiği maden sahası ruhsatlı bir saha 
olup ruhsatı Enerji Bakanlığına bağlı Türkiye Kömür İş-
letmeleri’ne (TKİ) aittir.

• Maden sahasında ki üretim uzun yıllardır TKİ tarafın-
dan rödevans yöntemi ile özel sektöre yaptırılmaktadır.

• Maden sahasında ki faaliyetler açık işletme yöntemleri-
ne göre hidrolik ekskavatörler ve kamyonlar aracılığı ile 
yapılmakta olup kademe yükseklikleri hayati tehlikeye 
neden olabilecek kadar tehlikeli ve yüksektir.

• Olayın meydana geldiği kısımda kömür damarına iki 
yerde rastlandığı ve küçük çapta da olsa kazı yapıldığı, 
aynı zamanda su çekme faaliyetlerinin sürdürüldüğü tes-
pit edilmiştir.

• Maden sahasında ki hazırlık, dekapaj ve üretim 2013 
yılında MİGEM tarafından durdurulmuştur.

• Maden sahasında durdurma kararı devam ederken; 
saha TKİ tarafından rödevans ihalesine çıkarılmış ve 14 
Nisan 2017 tarihinde ihaleyi kazanan firma ile sözleşme 
imzalanmıştır.

• Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihaleyi kazanan 
firma tarafından hazırlandığı belirtilen proje ruhsat sahi-
bi olan TKİ tarafından MİGEM’in onayına sunulmuştur.

• Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada projenin 
onaya sunulmasını müteakip, sahada MİGEM tarafından 
yapılan inceleme sonucu “tehlikeli durumların devam et-
tiği, üretime yönelik faaliyetlerin durdurulmasına devam 
edilmesi, tehlikeli durumun giderilmesine yönelik faali-
yetlerin sürdürülmesi ve kömür sevkiyatı yapılmaması” 
kararı verilmiştir. Bu karar MİGEM tarafından TKİ Genel 
Müdürlüğü’ne ve Şırnak Valiliği’ne yazılı olarak iletilmiştir.

• Heyetimiz tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar 
da elde edilen bu tespitler sonucu cevaplanması gereken 
sorular;

• TKİ Genel Müdürlüğü ve Şırnak Valiliği bu kararın ge-
reğini yapmış mıdır?

• MİGEM’in onayına sunulan proje kim tarafından ha-
zırlanmıştır?

• Hazırlanan projede; kapatma nedenleri ele alınarak çö-
züm önerilmiş midir?

• Projede işçi sağlığı ve güvenliği bakımından alınması 
gereken tedbirler önerilmiş midir?

• MİGEM’in bu kararına göre ruhsat sahibi veya röde-
vansçı firma tarafından “tehlikeli durumun giderilmesi-
ne yönelik faaliyetler” için yapılması gerekli çalışmalara 
yönelik bir proje, risk analizi yapılmış mıdır?
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• Risk analizi yapıldıysa bu proje ilgili ve yetkili kurumla-
rın onayına sunulmuş mudur?

• MİGEM’in bu kararına rağmen sahada su atımı, hazır-
lık ve dekapaj faaliyetleri yapılmış mıdır?

• Bu sahada durdurma kararı varken, durdurma kararı-
nın gerekçesi olan tehlikeli durumlar ortadan kaldırıl-
madan ihaleye çıkılması ne kadar hukuki ve bilimsel bir 
karardır?

• Olayın meydana geldiği sahada ihaleyi alan firma işi 
başka bir taşeron firmaya devretmiş midir? Aralarında 
bir taşeron sözleşmesi var mıdır?

• Olayda hayatını kaybeden 8 madencinin SGK’ya kaydı 
var mıdır?

Bu sorular cevaplandığında, gerekli belgeler kamuoyuna 
sunulduğunda bu ocağın kaçak olup olmadığı, ihmallerin 
ve gerçek sorumluların kimler olduğu çok kolay bir şekil-
de ortaya çıkacaktır.

Bölgede yaşanan işsizlik nedeniyle insanlarımız açlık-
tan ölmek ile tedbirler alınmamış emniyetsiz ocaklarda 
ölmek arasında tercih yaparak bu ocaklarda çalışmak 
zorunda kalmaktadır. Ve ne yazık ki hayatlarını kaybet-
mektedirler. 2013 yılında faaliyetleri durdurulan ve bu 
nedenle kaçak olduğu iddia edilen bu sahada kapatma 
kararından sonra meydana gelen kazalarda 15 kişi yaşa-
mının kaybetmiştir.

Bölgede ki maden işletmeleri risk barındırmaktadır. 
Tehlike sadece bu ocakla sınırlı değildir. Bölgede bu açık 
ocakla birlikte derinlikleri 100 ile 200 metre arasında de-
ğişmekte olan onlarca yeraltı ocağı ve buralarda çalışan 
500 civarında insan ölüm tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Mevcut durumda; açlık-kaçak üretim-ölüm bir başka 
değişle 40 katır 40 satır ikilemi dışında üçüncü bir yol 
bulunmalıdır. Devlet sorunun muhatabı olma cesareti-
ni göstererek rödevans-taşeron sisteminden vazgeçerek 
kendi sahasında üretimi kendisi gerçekleştirmelidir.

Doğanın; insanlığa bir kez bahşettiği ve tekrarı olmayan 
bu doğal kaynaklarımızın, işçi sağlığı ve güvenliği çerçe-
vesinde, bilimin ve tekniğin ön gördüğü biçimde, olum-
suz çevresel etki yaratmadan, en yüksek verimle doğru 
bir biçimde kullanıma sunulması gerekir.

Oysa bölgede şu anda Şırnak asfaltitleri (kömür), bir plan 
proje dâhilinde işletilmemekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
kurallarına uyulmamakta ve üretilen kömür uygun alan-
larda değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte ocakla-
rın kaçak olarak addedilmesi, sorunları daha da ağırlaş-
tırmaktadır.

Ölümlerin son bulması için rant politikaları yerine, kamu 
yararına politikaların eşliğinde, maden mühendisliği bi-
limin ve tekniğinin ışığında projeler üretilmelidir. Bu ça-
lışmalar için üniversitelerden, meslek odalarından, sendi-
kalardan destek alınarak katılımcı bir anlayışla ulusal bir 
madencilik ve işçi sağlığı- iş güvenliği politikası oluşturul-
malı ve gerekli kurumsal ve teknik alt yapı sağlanmalıdır.

İş hayatındaki belirsizlikler ve işyeri denetimlerinin ye-
tersizliği, iş yerlerinde işçilerin sendikal hak arama müca-
delelerinin önünde ki engeller sahaya iş kazaları ve mes-
lek hastalıklarında artış olarak yansımaktadır. Yetkilileri 
bu konuda ciddi önlemler almaya davet ediyoruz.

DİSK -  KESK - TMMOB - TTB

TMMOB’den
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OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ!

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olsa da, 20 Temmuz 
2016 tarihinde ilan edilen OHAL ve KHK Rejimi ile 
AKP’nin fiili darbesine dönüşerek bir rejim değişikliğine 
giden yol açılmıştır. Bu on altı aylık sürede Anayasa fiilen 
ilga edilmiş, yasama-yürütme ve yargı tamamen tek bir ki-
şinin emrine verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Artık Hiçbir Biçimde Anayasa’da İd-
dia Edildiği Gibi “Demokratik, Laik, Sosyal Hukuk Devle-
ti” Değildir. 

Biçimsel Demokrasi Dahi Rafa Kaldırılmıştır!

TBMM fiilen etkisizleştirilmiş, yasama yetkisi de bütünüy-
le askıya alınmış durumdadır.

TBMM onayından geçirilmeyen KHK’lar, yargı süreçle-
ri ile de denetlenememekte, tek bir kişinin akşam aklına 
gelen, sabah kanun olabilmektedir. Yaz saati uygulamasın-
dan, kış lastiğine kadar darbe girişimiyle uzaktan yakından 
ilgisi olmayan hemen her konu, KHK’lar ile düzenlenmek-
tedir.

Sadece TBMM değil, yerel yönetimler de tek adamın 
atadığı seçilmemiş, kişilere devredilmiştir. 83 belediyeye 
kayyum atanması ve 6 belediye başkanının “görevden alın-
ması” sonucu Türkiye nüfusunun %43’ünü seçilmemiş, 
atanmış belediye başkanları tarafından yönetmektedir. 
Milli irade diyenler, TBMM’den yerel yönetimlere halkın 
iradesini gasp etmeye devam etmektedir.

OHAL toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir 

fırsat olarak görülmekte ve kullanılmaktadır. AKP, siyasal 
projesinin önünde engel gördüğü kesimleri OHAL hu-
kuksuzluğu ve keyfiyetinden faydalanarak ihraç etmekte, 
susturmakta ve cezaevine göndermektedir. Basın yayın 
organları, dernekler kapatılmış, gazeteciler tutuklanmış, 
OHAL tek sesli bir Türkiye yaratmak için kullanılmıştır. 
Yine bu hedefe uygun olarak her türlü hak arama mücade-
lesi keyfi biçimde yasaklanmaktadır.

Devletin “laik” olduğunu söylemek mümkün değildir

Darbe girişiminin merkezinde olan cemaatin devletin her 
kademesinde yerleşmesini, kadrolaşmasını ve palazlanma-
sını sağlayan AKP iktidarı, yüzlerce insanın ölümündeki 
sorumluluğunun hesabını vermek bir yana, aynı “hata”da 
ısrar etmekte, Gülen cemaatinden boşalan devlet kadrola-
rını bugün kendine biat eden tarikat ve cemaatlerle dol-
durmaktadır.

Liyakatin yerine mülakatın getirilmesinin amacı, açıktır ki 
başka başka cemaatlere ve “sadık kullara” kadro sağlamak-
tır. Dini cemaatler arasındaki mücadele ekseninde şekille-
nen bir devlete “laik” demek mümkün değildir.  

OHAL, gerici-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için kul-
lanılmaktadır. Eğitim müfredatı bilimsel olmaktan çıka-
rılmış, tamamen dinselleştirilerek, sınav sistemleri değiş-
tirilerek tüm okullar imam hatipleştirilmiştir.  Kadınlara 
yönelik şiddet, taciz, tecavüz artmış, ceza indirimleri ile 
kadına yönelik şiddet teşvik edilmiş son olarak da müftü-
lere nikah kıyma yetkisi verilerek çocuk gelinlerin artması 
ve çok eşlilik meşrulaştırılmış, kadın ve çocukların yasalar-

TMMOB, DİSK, KESK, TTB: 
“OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ İSTİYORUZ!”

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından başlatılan “OHAL Değil, Demokrasi 
İstiyoruz” kampanyası, 3 Kasım 2017 tarihinde Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden 
gerçekleştirilen ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
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la korunan haklarının da ortadan kaldırılması söz konusu 
olmuştur. OHAL döneminde artan iş cinayetleri “fıtrat”a 
bağlanarak sorumlular yargılanamaz hale getirilmiştir.

Sosyal Devletin Son Kırıntıları Yok Edilmiştir!

Sosyal bir devletin en temel özelliği, emeğiyle geçinenlerin 
iş güvencesidir. Nüfusun dörtte üçünün ücret gelirleriyle 
geçindiği bir ülkede iş güvencesi OHAL döneminde tü-
müyle ortadan kaldırılmıştır. 

Darbe girişimi ile ilgisi açık-seçik kurulmaksızın, hiçbir 
somut delile dayanmadan, adil yargılama süreçleri işle-
tilmeden 130 binin üzerinde kamu emekçisi işinden, ge-
leceğinden edilmiştir. 50’nin üzerinde emekçi bu süreçte 
intihar etmiştir. Anayasal güvence altında olan çalışma ve 
yaşam hakkı gasp edilmiş, devlet iş güvencesinin teminatı 
olmak bir yana, iş güvencesine karşı en büyük “tehdit” ha-
lini almıştır. 

OHAL iş güvencesinin yanı sıra işçilerin en temel hakları-
na da bir tehdittir. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, grevleri engellemek için OHAL’i kullandıklarını 
açıkça söylemiştir. Bu sözlere uygun olarak 2017 yılı bo-
yunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin işçinin hakkı 
gasp edilmiştir.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikat-
larla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgüt-
lerinden binlerce kişi darbe ile ilişkilendirilerek işlerin-
den atılmıştır. Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, KESK 
üyesi 4099 kamu emekçisi, 3315 hekim ve TMMOB üyesi 
3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı ihraç 
edilmiş durumdadır. Devletin tüm sosyal yönleri tasfiye 
edilirken, direnen/direnecek olan herkes etkisizleştirilmek 
istenmektedir. İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça’nın haklarının iadesi bir 
yana tutuklanmaları, Nuriye Gülmenin tutukluluk halinin 
halen devam ettirilmesi, emeği için, işi için mücadeleyi dü-
şünen herkese karşı bir gözdağı olarak gündeme gelmiştir.

Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, 
meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek düzenlen-
mekte, KHK ile İşsizlik Sigortası Fonundan, işçilerin para-
sından sermayeye kaynak aktarılmaktadır.

OHAL sürecinde birçok kamu kuruluşu VARLIK FO-
NU’na devredilerek uluslararası sermaye kuruluşlarına 
ipotek karşılığı borçlanma yoluna gidilmiştir.

 OHAL sürecinde  “Hukuk Devleti”nden Bahsetmenin 
Olanağı Kalmamıştır!

Türkiye’de tam bir hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hâkim 
olmuştur. Yapılmak istenen düzenlemeleri hukuki dene-

timden kaçırmak için sıklıkla kullanılan KHK’lar ile huku-
kun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı 
kalmamıştır. Ülkeyi yönetenlerin kararlarını ve uygulama-
larını hukuk yolu ile durdurmanın hiçbir imkânı bırakıl-
mamıştır.

Mahkemeler açıkça emirle çalışmakta, savcılara talimatla 
soruşturma açmakta, hakimler “yukarıdan” gelen “telkin-
lerle” tutuklama kararları almaktadır. Ülkenin cumhurbaş-
kanı yargıya açıktan kamuoyu önünde talimat vermekte, 
yargı kararlarını ilan etmekte, hüküm kesmektedir. Kimin 
niye tutuklandığının, niye serbest bırakıldığının hukuki 
gerekçelerle açıklanmadığı, tamamen bir kişinin politik 
hedeflerine göre karar veren bir yargı sistemi yaratılmıştır.

OHAL sürecinde muhalif kesimler cezaevlerine dolduru-
lurken cezaevlerindeki baskı ve hak ihlallerinde kaygı veri-
ci düzeyde artışlar yaşanmaktadır.

Demokrasi İstiyoruz! OHAL’de direneceğiz!

Demokrasi ve barış için ilk şart OHAL’in kaldırılması, 
KHK’ların iptal edilmesidir.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak; geleceğimizi 
ipotek altına almaya çalışan, hak-hukuk tanımayan bu ada-
letsiz düzene karşı, OHAL rejimine karşı, toplumun tüm 
kesimlerini ortak mücadeleye çağırıyoruz. Siyasi partilerle, 
demokratik kitle örgütleriyle, gazetecilerle, akademisyen-
lerle, sanatçılarla, toplumun tüm renkleriyle Hayır’ı kaza-
nan, adalet talebiyle yan yana yürüyen milyonlar olarak bir 
araya geldiğimizde neler yapabildiğimizin tanığıyız!

OHAL rejimine son vererek demokrasiyi kazanacak olan 
biziz!

Laik, demokratik ve sosyal bir cumhuriyeti kendi kolları-
mızla, aklımızla, yüreğimizle inşa edecek olan biziz!

Bu bilinçle, “OHAL DEĞİL DEMOKRASİ İSTİYORUZ” 
başlığıyla düzenleyeceğimiz kampanyamızı 81 ilde emek 
ve meslek örgütleri ve yerel demokrasi güçleriyle ortaklaş-
tırarak yaygınlaştıracağız.

Öncelikli amacımız 20 Ocak 2018 tarihinde OHAL’in bir 
kere daha uzatılmamasıdır. Bu amaçla demokratik bir çok 
etkinliği hep beraber, omuz omuza hayata geçireceğiz. 

Emekçilerin yüzyıllardır süren mücadele ile kazandığı 
hakları ve özgürlüklerini OHAL’e, AKP’nin tek adam reji-
mine terk etmeyecek, demokrasi, barış, eşitlik, özgürlük ve 
laiklik için mücadeleyi büyüteceğiz!

TMMOB DİSK KESK TTB
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TMMOB Yönetim Kurul Başkanı Emin Koramaz, DİSK 
İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgülü,  KESK Eş 
Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Raşit Tükel ve 
Mehtap Sakinci Coşgun’un katıldığı toplantıda açıklamayı 
KESK Eş Genel Başkanı Gezen okudu.

10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ekim Ankara katliamının ikinci yıldönümünüde top-
lumun vicdanında, yüreklerimizde derin ve onulmaz bir 
yara açan bu katliamda kaybettiğimiz arkadaşlarımızı an-
mamız, acımızı ifade etmemiz, katliamı kınamamız bir kez 
daha polis vahşeti ile engellendi. Katliamda kaybettiğimiz 
arkadaşlarımızın ailelerine, yaralılarımıza, bu katliamdan 
etkilenen ve anmaya katılmak isteyen herkese polis valilik 
emriyle plastik mermilerle, gazla, kalkanlarla, tekmelerle, 
hakaretlerle saldırdı.

Yüreğinde insan sevgisi ve barış özlemi dolu olan 102 arka-
daşımızın katledilmesinin, 500e yakın arkadaşımızın yara-
lanmasının acısı yüreklerimizde halen tazeyken bugün öf-
kemiz daha da arttı. Hepimiz o gün o meydandaydık. Her 
türlü istihbari bilgiye rağmen hiçbir önlem alınmadığı için 
gerçekleşen patlamaların tanığıyız. Kamu görevlilerine 
kendi güvenliğinizi alın, alandan uzak durun” diyerek pat-
lamalardan haberdar olduklarının tanığıyız. Patlamaların 
yaşandığı alanda yaralıların acilen hastanelere ulaştırılma-
sı için önlem almak yerine alanı fişeklerle gaza boğdukla-
rının tanığıyız. Geç gelen ambulansların, tomalarla alanı 
yıkayarak delillleri kararttıklarının tanığıyız.

Müfettiş raporlarında sorumlulukları belirtildiği halde is-
tihbarat bilgisini gizleyen, arama noktaları oluşturmayan, 

hiçbir güvenlik önlemi almayan, katliamda ihmali ve so-
rumluluğu bulunan kamu görevlilerine valilikçe soruştur-
ma izni verilmediğinin tanığıyız.

Bugün de katliamın ikinci yılında gerçekleştirmek istedi-
ğimiz anmaya yapılan saldırının, atılan tekmelerin, savru-
lan hakaretlerin, plastik mermilerin, sıkılan gazın tanığı 
kılındık. AKP iktidarı katliamda sorumluluğu bulunan 
siyasileri, kamu görevlilerini tespit ederek yargılanmaları-
nı sağlamak yerine, 10 Ekim’i anmak isteyenlere, 10 Ekim 
için adalet talep edenlere acımasızca saldırı emri vererek 
tarafını bir kez daha göstermiştir.

Bugün yaşanan polis vahşetini şiddetle kınıyoruz. 10 Ekim 
anmasına yönelik polis saldırısının tüm sorumluları hesap 
vermelidir.

10 Ekim ve ardından gelen süreçte yaşananlar, barış, de-
mokrasi ve emekten yana bir Türkiye talebinin halen en 
acil ve yakıcı talep olduğunu ortaya koymuştur. AKP ik-
tidarı OHAL ve KHKlere dayanarak haksız, hukuksuz, 
keyfi bir biçimde en temel insan hak ve özgürlüklerini hiçe 
saymaktadır. Bizler, bu vahşete, bu saldırganlığa boyun eğ-
meyeceğiz, bu karanlığı dayanışmayla aşmak için mücade-
lemizi yükselteceğiz.

Bombalar, katliamlar, polis saldırıları emeğin haklarını 
savunmamıza, demokrasinin, barışın tesis edildiği laik bir 
Türkiye için mücadele etmemize engel olamayacak!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM BARIŞ VE DA-
YANIŞMA DERNEĞİ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER: 

10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER 10 Ekim Anmasına yapılan polis 
müdahalesine ilişkin  10 Ekim Dayanışma Derneği’nde 12.30’da bir basın 
toplantısı gerçekleştirdiler
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MAKALE

Sur’un tam öteki ucunda bulunan Alipaşa ve Lalebey ma-
hallelerinden yükselen “gitmiyoruz, istemiyoruz” sesleri 

Peki bu seslerin sahipleri tam olarak ne istiyor? İtirazcılar 
gerçekten mahalleli mi, yoksa “onları yönlendirmeye çalışan terö-
ristler mi?” Bu kötü niyetli kişiler kendileri şehrin güzel yerlerinde 
“apartmanlarda yaşarken”, Alipaşa ve Lalebey’dekilerin sefaletten, 
yoksulluktan, pislikten kurtulmalarını istemiyorlar da ondan mı 
bir türlü boşalmıyor bu mahalleler? Ya da Sur’da herkes hesapları-
na yatırılan paraları alıp topukluyor mu? Aslında basına yansıdığı 
gibi bir itiraz yok mu? Surlular çoktan “her şeyin güzel olduğu” o 
yeni evlere taşındı mı? Orada hayat güzel, çocuklar gülüyor mu?

En baştan şunu söyleyelim; kimin ne istediği, ne söylediği bir 
yana, bu berbat hikâyenin tek bir mağduru var o da Surlulardır de-
yip, “kimin gidip kimin kaldığıyla” devam edelim. Alipaşa ve La-
lebey’deki evini bırakıp çıkan da, burada halen yaşamak için ısrar 
eden de çok. Ancak ne giden suçlu, ne de kalan…

İnsanlar gitse de hikâyesi bitmez Sur’un

“Gidenden” başlayalım. Giden, bilmem hangi tarihte yakılan 
bir köyden babasının kendisini sırtlayıp çıkardığı gibi, kendisi de 
bilmem kaçıncı göç dalgası olarak tarihe geçecek bir katara katılı-
yor. Bu kez çocukları, döşeği ve birkaç naylon eşyayı sırtlayan ken-
disi. Anne ve babası ise çoktan yakınlardaki bir mezarlıkta. Belki 
30, ya da 80 yıldır yaşadığı evin bedeli olarak “hesabına” yatırılan 
parayla en fazla yürüme mesafesi kadar uzaklaşabiliyor. Gittiği 
yerde “apartman gideri”, “yakıt parası” ile tanışıyor. Bir kez daha, 
kendi iradesiyle tercih etmediği bir “zorla öğrenme sürecine” gi-
riyor. Gittiği yerden eski mahallesine selam gönderiyor, bir de eski 
günlere olan hasretini…

Asıl meselemizle yani kalanlarla devam edelim. Ya da “zorun-
lu gitme adaylarıyla.” Kalanı sadece insanlar olarak düşünmeyin. 
Sur’u bilen bilir, burası binlerce yıldır yaşayan bir mekândır. İn-
sanların tümü de gitse, hikâyesi bitmeyecektir… İnsan gitse geriye 
milattan önce kaçıncı yılda bir çocuğun ayak bastığı taştaki yankı 
kalacaktır. Taş duvarlara dokunulmuş el izleri peşinden bakacak-

tır… Yaşanmışlık, tarih, hikâyeler diyorum, hepimizin ortak mirası 
geriden bakacaktır. Ama en sonunda o da yıkılacaktır, yani “gide-
cektir.” İçkale’de gözümüzle gördüğümüz, 2 yıldır yasaklı olan 6 
mahalleden yükselen kepçe seslerinden anladığımız budur…

Bu sebeple “kalanlar”, en azından şimdilik gitmemek için 
ayak direyenlerin durumu daha trajiktir. Halleri, “Ölen öldü, ge-
ride kalan için daha zor” sözünü hatırlatır gibidir. Arafta bir yerde 
durmuş, geçmişin taş taş, kürek kürek, demir demir aşağı inişini 
izlemektedir. Kendi kişisel tarihi yetmezmiş gibi, “buradan daha 
önce gelip geçmişlerin” anılarını da sırtına almak zorunda kalmak-
tadır. Bir deprem olmamıştır, gök taşı düşmemiş, sel kalkmamış-
tır ama sağı solu, yan komşusunun evi yıkılmıştır. Evine giderken 
daha dün capcanlı duran komşunun evinin molozuna basmak zo-
runda kalmaktadır. Kendisi gitmek istemediği için evi, molozların 
ortasında kalakalmaktadır. Bu sorumluluğun büyüklüğünden olsa 
gerek, kepçeler, resmi kararlar, “acele kamulaştırma”, “kentsel dö-
nüşüm”, “istimlak” gibi büyük büyük laflara karşı eteğini toplayıp, 
tülbentini başına örtüp kapısının eşiğinde dimdik durmaktadır. 
Gitmemektedir, yılmamaktadır, “na-çımmmm” diye bastıra bastı-
ra “gitmiyorum” demektedir.

“Kimse gelip gitmiyor”

Alipaşa’nın yıkılan evlerinden geriye kalan geniş meydana ilk 
girdiğimde düşünüyorum bunları. Mahallenin hemen girişinde 
iki katlı “Alipaşa Halkevi ve Yas Evi” tabelasının asılı olduğu bina 
karşılıyor bizi. Birçok eksilmiş parçası olan bir lego gibi mahalle. 
Bazı evler çok önceden yıkıldığı için molozları kaldırılmış, yeri 
dümdüz. Bazı evler yeni yıkılmış, dört duvarı duruyor. Bazılarının 
dört duvarı da yıkılmış ama moloz yığını halinde duruyor. Ve bu 
manzaranın ortasında bir sürü ev ve bir sürü insan yaşıyor. Ahşap 
pencerelere asılı dantelli perdeler, pencere önlerine dizilmiş çi-
çekler, mavisi kırmızısı ile süslü kapılar ve tabi ki insanlar olmasa, 
inanmazsınız buna… Yıkılan kadar, ayakta olan ve yaşamın sürdü-
ğü evler bunlar…

Hava çok sıcak, insanlar çok ciddi. Yetişkinleri geçin, çocuklar 

SUR’UN 
İKİ YAKASI (II) 
Kalkan’ın kuyruğu: 
Kalanların hikayesi

NURHAK YILMAZ 
Gazeteci
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da ciddi… Üzgün veya kederli demiyorum, bildiğiniz olgun olgun 
bakıyorlar insana. Evlerin serin taş avlularına uzanmış kediler de, 
bir çocuğun bir moloz yığınından çıkardığı demirleri yüklediği 
eşek de bu ciddiyete eşlik ediyor.

Duvarlara daha önce yazılmış yazıların üstü beyaz boyalarla 
kapatılmış, birkaç haftaya yıkılacaksa bu evler niye bunun için 
emek harcanır ki diye düşündürüyor. Demek ki duvarı boyayan da 
pek emin değil bundan.

Tek katlı bir evin yanından geçerken Artı TV muhabiri Fatime 
Tekin, “Bu evin sahibi gitmeden önce kendisi yıktı burayı” diyor ve 
devam ediyor: “Çünkü evini başkasının yıkmasını istemedi.” Evin 
içindeki tüm duvarlar yıkılmış, sadece dış dört duvarı duruyor. Av-
lusunda devasa bir dut ağacı. Çok kalın gövdeli, kim bilir kaç yıllık. 
Yerde küçük bir parça ayna…

Bir esnaf giderken kepengini kapatmış, kapısına kocaman bir 
anahtar takmış. “Bir yere kadar gittim gelecem” der gibi gitmiş…

Ve kadınlar… Sırtını sokağa, yüzünü evine dönmüş anneler… 
Eşiğe öyle oturmuş ve bir bacağını içeri doğru öyle uzatmış ki, bin 
yıl geçte ne o kapıdan girmeye cesaret edecek biri çıkar, ne de o 
sokağa “bozuk niyetlinin biri” girer diye düşünürsünüz… Bir evin 
avlusundan giriyoruz, bizi neşeli bir kadın karşılıyor. “Bugün avu-
kata gittim” diyor. “Çıkmayacam” diyor. Uzun uzun resmi yetkili-
lerle diyaloglarını anlatıyor. Bol bol gülüyor. Arada, 90’lı yıllarda 
faili meçhul cinayet sonucu öldürülmüş babasını anlatıyor. Daha 
önce gelip giden gazetecileri soruyor, “Dedim acaba korktunuz? 
Kimse gelip gitmiyor” diyor.

Çıkarken bizi sokağa kadar uğurluyor. Kapıda sağı solu kont-
rol ediyor bakışlarıyla. Ben de daha dikkatli bakıyorum etrafa. 
Meğer çevremiz 360 derece boyunca mobese yerleştirilmiş metal 
kulelerle sarılıymış. Mahallenin her noktası izleniyor…

“Ticarethaneye dönüştürmeye çalışıyorlar”

Surun Yıkımına Hayır Platformu Eşsözcüsü Talat Çetinkaya, 
Sur için kentsel dönüşüm kararının Milli Güvenlik Kurulu (MGK) 
tarafından yıllar önce alındığını söylüyor:

Dicle Vadisi ve Sur, yıllardır hem yerel sermayenin hem de ik-
tidarın hedefindeydi. OHAL ile birlikte ilk fırsatta bu 10 yıllık pro-
jeyi uygulamak istiyorlar. Orayı boşaltıp bir ticarethaneye dönüş-
türmeye çalışıyorlar. Bundan sonra Hevsel’in gelmesi kaçınılmaz.

Çetinkaya bir öğretmen. 9 yıllık öğretmenlik yaşamı ihraçla 
sona ermiş. Yıllardır, Mezopotamya Ekoloji Hareketi bünyesinde 
Sur için mücadele yürütüyor. Çetinkaya’nın eşsözcüsü olduğu Su-
run Yıkımına Hayır Platformu, geride kalan Ramazan ayı boyunca 
Alipaşa ve Lalebey’de “Yeryüzü Sofrası” adı altında iftar yemekleri 
verdi. OHAL ve sokağa çıkma yasakları ardından Diyarbakır ve 
özellikle Sur’da en geniş kitlesel katılımlı bir sivil itaatsizlik eylemi-
ne dönüştü “Yeryüzü Sofraları.”

Önemli bir kısmında sokağa çıkma yasağının devam ettiği, 
yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı ve her yanı zırhlı araçlarla 
çevrilmiş Sur’da yapılan bu eyleme yoğun katılımın sebebini Çe-
tinkaya, şöyle anlatıyor:

Sur, Diyarbakır’ın bam telidir. Eylemler gerçekten Sur’un ken-

dine özgü değerinden kaynaklı. Sur’un şehir için ifade ettiklerin-
den kaynaklı olarak insanlar belki geldi eyleme. Güncel siyaset 
veya sürecin dışında bir şey, Sur bu… Bu kentin kimliği. Tek bir 
anlama sıkıştırılamaz. İnsanların sevdiği, gidip serinlediği kendi-
sini iyi hissettiği bir yer. Sur duvarlarına bakın ‘Sur aşktır’ yazar. 
Gerçekten öyledir. Sur, kentin huzurudur aslında. Burası yıkılırsa, 
kentin huzursuzluğu kronik bir hal alacak. İnsanlar bunu hissettik-
leri için geldiler Yeryüzü Sofralarına.

“Sur onlar için her yerden daha güvenli”

Ancak eylemin öncülüğünü yapan sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile mahalleli öyle “hemen ısınamamış” birbirine. Daha 
doğrusu uzun süredir çatışmalar ve yıkımla baş etmeye çalışan, 
kendisini “yalnız bırakılmış” hisseden mahalleli “gelenlere mesafeli 
davranmış ilk günlerde.” Sonrası ise şöyle:

Yabancılık bir süre kırılmadı. STK’lar, platformun üyeleri, yani 
Sur dışında yaşayanlar olarak bizlerde bir suçluluk vardı. Sur’un bu 
hale gelmesinde kentin tümünün payı var çünkü. Ne olursa olsun 
şehrin bu hale gelmemesi gerekiyordu. Sur’da yaşayanlar bu sebep-
le kırgındı. ‘Boşuna geldiniz. Şimdi mi gelinir? Bizim yemeğe ihti-
yacımız yok. O kadar şey olurken neredeydiniz’ diyorlardı. Biz de 
haklısınız diyorduk. Ama bundan sonra daha kötü olmaması için 
ne yapılabilir diye soruyorduk. İlk günlerde ‘nasılsın, iyi misin’ de-
yip yemeğini yiyip herkes ayrılıyordu. Ama sonra bu hava kırıldı. 
Bizleri kendilerinden görmeye başladılar. Herhalde, ‘evet bunları 
affedebiliriz’ dediler bence. Bunlar bizim için bir şey yapabilirler 
fikri oluştu.

Hatta öyle güçlü bağlar kurmuşlar ki, bazı aktivistleri 2-3 gün 
görmediklerinde, “Biz dedik bunlar polisi gördüler kaçtılar” diyen-
ler olmuş.

İki aydır yıkımın ve itirazların sürdüğü bu iki mahalledeki 
insanların yanında olan Talat Çetinkaya’ya, bir spekülasyon konu-
su haline gelen “Bu insanlar gerçekten çıkmak istemiyorlar mı?” 
sorusunu yöneltiyorum. Benim açımdan sorunun yanıtı ve nokta 
niteliğindeki yanıt şöyle:

Ben bunu merak ettim ve gerçekten biz bu insanlara bir şey 
mi dayatıyoruz diye sordum. Hatta oradaki kadınlara şahsen de-
dim ki, ‘Bize terörist diyorlar ve sizi burada kalmaya zorladığımızı 
söylüyorlar. Eğer boşaltmak istiyorsanız araba çağırayım eşyaları 
birlikte yükleyelim. Ama boşaltmak istemiyorsanız birlikte müca-
dele edelim.’ Gördüm ki hiçbir şekilde oradan çıkmak istemiyorlar. 
Çünkü düşünülenin aksine Sur onlar için her yerden daha güvenli. 
Ne olursa olsun aç kalmayacakları bir yer.
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MAKALE

Baca ile ilgili Mevzuatlar

Bacalar; Katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılması sonucu 
yanma ürünleri ve zararlı atık gazların atmosfere atıl-
masını sağlayan ve aynı zamanda gerekli yanma havası-
nı sağlayan yapılardır.
-Yakıcı cihazın etkin ve verimliliği, yakıcı cihazın bu-
lunduğu ortam havasının uygunluğu bacanın doğru şe-
kilde çalışmasına bağlıdır
• Bacaların doğru şekilde yapılmaması yanma işlemini 
etkilemekte yangın ve zehirlenmelere sebep olabilmek-
tedir.
• Uygun olmayan bacalar sebebiyle her yıl bir çok yan-
gın ve zehirlenme vakası gerçekleşmektedir.
Bacalar uygun şekilde yapılmazsa;
• Baca çapı büyük yapılırsa, yakıcı cihaz verimi düşer, 
bacada gereğinden fazla çekiş dolayısıyla ısı kaybı olur.
• Baca çapı küçük yapılırsa, bacada çekiş düşük olur bu 
da atık gazı tahliye edilememesine ve ortamın atık gazla 
dolmasına sebep olur.

• Bacalar yeterli yükseklikte yapılmazsa yanlardaki ya-
pılardan etkilenerek baca çekişi düşebilir.
• Bacaların yüksekliği gereğinden fazla olursa bacadaki 
direnç dolayısıyla baca çekişi düşer.
Bacalar çeşitli sınıflara göre gruplandırılırlar. 
Buna göre; 
• Basınç Sınıfına göre;
- Negatif (Doğal Çekişli) Bacalar,
- Pozitif (Cebri Çekişli) Bacalar, 
• Kullanımına Göre;
- Müstakil (Bağımsız) Bacalar,
- Ortak Bacalar, 
• Malzemesine Göre;
- Metal Bacalar,
- Seramik Bacalar,
- Plastik Bacalar,

BACA KONTROLLERİMİZ

Mahsum BAL
MMO Diyarbakır Şube 
Periyodik Kontrol Birim Sorumlusu
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AMAÇ:
Baca tasarım, imalat ve montajlarının doğru şekilde ya-
pılmaması yanma işlemini etkilemekte verimsiz yanma 
sebebiyle enerji kaybı yangın ve zehirlenmeler yaşana-
bilmektedir. Uygun olmayan bacalar sebebiyle her yıl 
birçok yangın ve zehirlenme vakası gerçekleşmektedir.
Bacaların mevzuata uygunluğu denetlenmeli ayrıca pe-
riyodik olarak temizlik ve kontrollerinin yapılması sağ-
lanmalıdır.
Üyelerimize ve sanayiye hizmet etmek, sanayide do-
ğalgazlı cihazların bacalarından kaynaklanan kaza ve 
tehlikeleri tespit edip önlemek amacıyla doğalgazlı ci-
hazların baca kontrolleri Makina Mühendisleri odası 
tarafından yapılmaktadır.
Baca Kontrolleri;
- Baca Proje ve Hesap Kontrolü,
- Baca Malzeme ve Montaj Kontrolü,
- Baca sızdırmazlık Kontrolü,

olarak 3 aşamada yapılmaktadır.
Baca Proje ve Hesap Kontrolü; Baca, imal edilmeden 
önce kontrolünün yapılması bacanın doğru şekilde 
çalışması için önemlidir. Tasarımı yanlış yapılmış ba-
caların uygun hale getirilmesi büyük maliyetlere sebep 
olabilmektedir. Bu sebeple imalat öncesi tasarım aşama-
sında baca hesap ve projeleri kontrol edilmeli, varsa uy-
gunsuzluklar proje ve hesap aşamasında giderilmelidir.
Baca Malzeme ve Montaj Kontrolü; Proje ve Hesabı uy-
gun şekilde yapılmış bacaların, imalat ve montajlarının 
mevcut mevzuatlara, imalat öncesi yapılan proje ve he-
saplarına uygunluğunun kontrol edildiği aşamadır.
Baca Sızdırmazlık Kontrolü; Baca kontrolünün son 
aşamasıdır. Proje ve hesap kontrolü ile Saha kontrolü 
tamamlanana bacaların, yakıcı cihaz ve baca çıkışları 
körlenerek bacanın imal edildiği basınç sınıfına göre 
sızdırmazlık testi yapılır. Bacadaki toplam sızdırma 
miktarı tespit edilerek baca basınç sınıfının tolerans de-
ğeri ile karşılaştırılır.

Bacanın balonlar yardımı ile tıkanması

Güvenli bir kent, 
Güvenli bir İş, 
Güvenli bir yaşam için . . .
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HUNERA BINDESTAN

EDEBİYAT

Renas JİYAN
Nivîskar

HUNERA BINDESTAN
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

Abdurrahman
DOĞAN Şanlıurfa

Alparslan DOĞAN 
Malatya

Burhan HAZIRBABA 
Mardin

Elif ŞEKER
Van

Eyyup ALTINTAŞ 
Muş

Agit YILDIRIM 
Diyarbakır

Bayram AKTAĞ 
Batman

Dilan DURSUN
Diyarbakır

Emrullah KORKMAZ 
Adıyaman

Faruk ARSLAN
Bitlis

Ali İhsan POLAT 
Muş

Berna ERASLAN 
Van

Doğan YORULMAZ 
Van

Evin ÇAKAR
Batman

Hacı Murat ÜNAL 
Bingöl

Abuzer YILMAZ
Malatya

Bahattin MAZİ 
Diyarbakır

Çağdaş GÜNEŞ
Elazığ

Emine Kadriye 
ÇİÇEK Mardin

Fahrettin TÜRKAN 
Batman

Ahmet YEŞİL 
Diyarbakır

Berat DAĞLIK 
Mardin

Dilan TANŞU
Van

Erdi UYSAL
Bitlis

Ferzan FİDAN
Diyarbakır

Ali YILMAZ
Diyarbakır

Burak YILMAZ
Malatya

Elif SOLMAZ
Elazığ

Evin ŞİMŞEK
Adıyaman

Hatice AYİK
Diyarbakır

40



HABER

2017 Ağustos / Aralık 41

Hüsna NİLÜFER
Batman

Mert İLDOĞAN
Mardin

Muhammet AYDIN
Diyarbakır

Ramazan AKBULUT 
Mardin

Seyhan ALAN 
Van

İhsan AYAZ
Diyarbakır

M.Ali TALMAÇ 
Şanlıurfa

Ömer ŞİRİN
Şanlıurfa

Ramazan ERİKCİ 
Malatya

Sezer TOKTAŞ
Batman

Mehmet TEKİN
Muş

Muhammed KANTARCIOĞLU
Elazığ

Özgür Safa BAYKA-
LE Diyarbakır

Servet KOCABOĞA 
Mardin

Sima GÜNDÜZ
Diyarbakır

İ. Halil ÖZÇELİK
Muş

Mesut BAYKAL
Diyarbakır

Numan MADEN
Malatya

Ramazan BARDAKÇİ 
Batman

Seyit BABAN
Ağrı

Mehmet Emin İPEK
Diyarbakır

M. Eyyüp ESENLİ 
Diyarbakır

Ömer TORLAK
Batman

Resul TAŞKIRAN 
Batman

Sidar ASLAN
Diyarbakır

Melek ERDEM
Bitlis

M. Yasin YAVUZ
Elazığ

Ragıp BOZTEPE
Muş

Seval YİĞİT  
Diyarbakır

Sinan ÖZTÜRK
Batman

2017 Nisan / Mayıs / Haziran / Temmuz 41
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

Songül KILIÇ
Diyarbakır

Tuba Berfin KAYA
Şanlurfa

Yonca YALINKILIÇ
Diyarbakır

Z.Abidin HUŞGEÇİNİR
Adıyaman

Sümeyra MEYDANCI
Şanlıurfa

Umut ÇELİK
Diyarbakır

Yunus ŞAHİN
Van

Zozan BASKIN
Batman

Şilan YILMAZ
 Bitlis

Veysel ERDOĞAN
Diyarbakır

Yusuf DİRİ
Diyarbakır

Zühal ALPHAN
Diyarbakır

Süleyman İPEKÇİ
Diyarbakır

Tuğçe Cemre PAÇAL
Diyarbakır

Yunus KILIÇ
Diyarbakır

Zeynep EVİZ
Batman

Şervan KÜREKEN
Şanlıurfa

Ünal KOCA
Malatya

Yusuf DANSUK
Diyarbakır

Zübeyt Hakan PERİHANOĞLU
Van

Tolga PAYDAŞ
Şanlıurfa

Yakup YAVUZ
Şanlıurfa

Yusuf ÖZAKÇAKOCA
Malatya

Zülfü KUZU
Elazığ
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Sn. Üyelerimiz;
Odamızın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, 
üyelerimizin üye aidatlarını zamanında ödemesiyle olanaklıdır.
Üye Aidatlarımızı 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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ŞUBE GÜNLÜĞÜ

AĞUSTOS - ARALIK 2017
01.08.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
04.08.2017 Özel Öğrenci Barınma Yurtlarının kontrolleri ile Baca kontrollerini gerçekleştirecek olan teknik görevlilere yö-
nelik 4-5-6 Ağustos 2017 tarihinde Ankara’da yapılan muayene personeli vasıflandırma eğitimine Teknik görevliler Mah-
sum BAL, Yasin NACAR, Duygu BAYRAM ve Veysel KAHRAMAN katılım sağladılar.
08.08.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
12.08.2017- Ankara’da yapılan Öğrenci Üye Merkez Komisyon toplantısına öğrenci üyelerimiz Hebun ZÜMRÜT ve Rama-
zan IHLAMUR katılım sağladı.
12.08.2017- 12 Ağustos 2017 ve 19 Ağustos 2017 tarihilerinde Malatya İl Temsilciliğimizde Sanayi tipi kazan operatörlüğü 
eğitimi düzenlendi. Eğitim Teknik görevlimiz Enver IŞIK tarafından verildi.
15.08.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.08.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
23.08.2017- 23-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
29.08.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
05.09.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.09.2017- Sur’da yıkımı devam eden mahallelerde halkla dayanışmak amacıyla yarın TMMOB Diyarbakır İKK, TTB ve 
Özgürlükçü Hukukçular Platformu bileşenleri ile beraber bayramlaşma ziyaretine katıldık.
07.09.2017- 07-14 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen Öğrenci Üye Kampına Bingöl Üniversitesinden Bereat DE-
ĞER, Munzur Üniversitesinden Ersin Işık,  Ramazan Ihlamur, Batman Üniversitesinden Mazlum Artıhan, Harran Üniver-
sitesinden, Emre Yılmaz, Dicle Üniversitesinden, Doğan Koç, Ozan Macar ve Hebun Zümrüt katılım sağladılar.
12.09.2017- TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile beraber 5 Nolu Cezaevi Müzesi Koordinasyonu tarafından 12 
Eylül Salı günü Eğitim-Sen 1 Nolu Şubede yapılan “Darbeler ve Diyarbakır Cezaevi” konulu panele katılım sağladık.
12.09.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
16.09.2017- 16-17.09.2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılan İş Hijyeni eğitimine teknik Görevlimiz İlyas BATBAY katı-
lım sağladı.
22.09.2017- 22-23.09.2017 tarihinde Mersin’de yapılan  VII. Güneş Enerji Sistemleri Sempozyumu ve Sergisine şube baş-
kanımız Sait BAHÇE, başkanvekilimiz Sonnur GÖNENÇ SEZİK, şube sekreterimiz Haydar SANCAR, ŞYK üyemiz Sinan 
ÖZTEMEL ve Üyemiz Fatih ÇAÇAN katılım sağladılar.
22.09.2017- 22 Eylül 2017 tarihinde şubemizde yeni mezun üyelerimize yönelik eğitimler ve SMM hakkında bilgilendirme 
semineri yapıldı.
16.09.2017- 16.09.2017 tarihinde Ankara’da yapılan Şube Başkanları/Sekreterleri toplantısına Şube başkanımız Sait BAHÇE 
ve şube sekreterimiz Haydar SANCAR’ın katılım sağladılar
19.09.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
25.09.2017- 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Şubemizde “Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu” düzen-
lendi.
26.09.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.09.2017- 28-30.09.2017 tarihinde Denizli’de düzenlenen VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisine Şube Başkanımız 
Sait BAHÇE katılım sağladı.
28.09.2017- Üye ve Öğrenci Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz seminerler kapsamında 28 Eylül Perşembe günü Şubemiz-
de ZETACAD konulu puanlı seminer düzendi.
30.09.2017-  30.09.2017 tarihinde İzmir’de yapılan Asansör Sempozyumu düzenleme kurulu toplantısına Şube Saymanımız 
Abdulkadir YILMAZ katılım sağladı.
30.09.2017- 30.09.2017 tarihinde İzmir’de yapılan 8.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi düzenleme kurulu toplantısına 
Şube Yönetim Kurulu Üyemiz İzzet YILDIZ katılım sağladı.
01.10.2017- 1 Ekim 2017 tarihinde şube başkanımız Sait Bahçe, şube başkan vekilimiz Sonnur Gönenç Sevik, şube sekrete-
rimiz Haydar Sancar, şube saymanımız Abdulkadir Yılmaz, Şube yönetim kurulu üyemiz Sinan Öztemel, şube müdürümüz 
Sıdık Akman, şubemiz ve il temsilciliklerimizin çalışanlarının katılımıyla 11. Dönem IV. personel toplantısı düzenlendi.
03.10.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.10.2017- 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında Elazığ il Temsilciliğimizde “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı (Yeni Tasarlanan 
Bina) Eğitimi” düzenlendi.
07.10.2017- OHAL’de KADINIZ Temasıyla TMMOB Diyarbakır İKK Kadın Çalışma Grubunun Organizasyonuyla şube-
mizde 7-8 Ekim 2017 Tarihlerinde AMED 5. KADIN YEREL KURULTAYI düzenlendi.
07.10.2017- Şubemizde 7- Ekim-19 Kasım 2017 tarihleri arasında 7 grup temel bilirkişilik eğitimi açıldı.
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10.10.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
10.10.2017- İçerisinde Şubemizin de yer aldığı Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri, 10 Ekim Ankara 
katliamının yıl dönümünde yaşamını yitiren barış elçileri için Eğitim-Sen 2 Nolu şubede düzenlediği anma törenine katılım 
sağladık.
12.10.2017- 12 Ekim 2017 tarihinde Bingöl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölü-
münde okuyan öğrenci üyelerimize yönelik öğrenci üye tanışma gecesi düzenlendi.
12.10.2017- Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 12-16 Ekim 2017 tarihleri arasında Endüstriyel ve Büyük 
Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
13.10.2017-13-14 Ekim 2017 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen IV. Enerji Verimliliği Kongresi’ne Şube Başkanımız Sait 
BAHÇE katılım sağladı.
17.10.2017- Şubemizde 17 Ekim 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümün-
de okuyan öğrenci üyelerimize yönelik öğrenci üye tanışma etkinliği düzenlendi.
17.10.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
18.10.2017- Emek ve Demokrasi Platformu Bileşenleri tarafından Şırnak’ta yaşanan maden ocağı faciası ile ilgili yapılan 
basın açıklamasına katılım sağladık.
20.10.2017- 20-21 Ekim 2017 tarihlerinde şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu 
düzenlendi.
21.10.2017- Ankara’da yapılan MMO Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Sait BAHÇE, Şube Başkan vekilimiz 
Sonnur Gönenç SEZİK, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Sinan ÖZTEMEL ve Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN katılım sağla-
dılar.
21.10.2017- 21 Ekim 2017 tarihinde Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan 
öğrenci üyelerimize yönelik tanışma gecesi düzenlendi.
24.10.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
27.10.2017- 27-28 Ekim Antalya’da yapılan Asansör TSE EN 81-20 standart eğitimine Asansör Birim Sorumlumuz BAT-
BAY katılım sağladı.
27.10.2017- Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle 27 Ekim 2017 tarihinde Batman Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize yönelik tanışma gecesi düzenlendik.
31.10.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
02.11.2017- 02 Kasım 2017 tarihinde yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla 
“Mekanik Tesisat Yazılımları” konulu seminer düzenledik.
04.11.2017 - 4 Kasım 2017 tarihinde Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan 
öğrenci üyelerimize yönelik Dersim’de öğrenci üye tanışma gecesi düzenledik.
04.11.2017  4 Kasım 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde
okuyan öğrenci üyelerimize yönelik Diyarbakır organize sanayi bölgesinde bulunan Şimşek Alüminyum ve Mina Galvaniz 
fabrikalarına teknik gezi düzenledik.
07.11.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
08.11.2017- Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 08-09 Kasım 2017 tarihinde Adıyaman İl temsilciliğimizde Asansör Avan 
Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
09.11.2017- Üye ve öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mesleki seminerler kapsamında 09 Kasım 2017 
tarihinde yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “LPG Dolum Tesisi ve Otogaz 
İstasyonu Kurulumu ve İşletmesinde Temel Esaslar konulu seminer düzenledik.
14.11.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
15.11.2017- Meslek içi eğitimlerimiz kapsamında 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde Şubemizde Asansör Avan Proje  Hazırla-
ma Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.
16.11.2017- Şubemizde üyelerimize yönelik düzenlediğimiz bilgilendirme seminerleri kapsamında 16 Kasım 2017
tarihinde üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Arabuluculuk” konulu seminer düzenlendi.
21.11.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
28.11.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
07.12.2017- Şubemizde 07 Ekim-07 Aralık 2017 tarihleri arasında TMMOB üyeleri ve diğer şahısların katılımıyla 7 gruptan 
oluşan Temel Bilirkişilik Eğitimleri düzenledi.
05.12.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
12.12.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
19.12.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
26.12.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
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Doğum 
- Üyemiz Celal Özdemir’in bebeği oldu.
- Üyemiz İlyas Doğan’ın bebeği oldu.
- Teknik görevlimiz Adnan KAN’ın bebeği oldu.
- Teknik görevlimiz Mehmet ARIĞTEKİN’in bebeği oldu.

Düğün / Nişan
- Üyelerimiz Derya ÖZAYDOĞDU ve Ali Rıza ÇİRKİN evlendiler.
- Teknik Görevlimiz Mahsum BAL evlendi.
- Muhasebe Görevlimiz Mihriban METE  evlendi.
- Üyemiz Serhat VANÇİN evlendi.
- Üyemiz Osman DEMİR evlendi.
- Üyemiz Mustafa ÖZKILIÇ evlendi.
- Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN ile Üyemiz Ayşe DEMİR nişanlandılar
- Büro Görevlimiz Ayşe IŞIKTAŞ evlendi.

Vefat
- Üyemiz Mahmut DAVRAN’ın babası vefat etti.
- Üyemiz Cuma ERSOY’un halası vefat etti.
- Üyemiz Mustafa EMRA’nın amcası ve ninesi vefat etti
- Üyemiz Serhat VANÇİN’in halası vefat etti. 
- Şubemiz 3. Dönem Yönetim Kurulu Üyemiz Ömer YÜCESOY vefat etti.
- Teknik görevlimiz Duygu BAYRAM’ın amcası vefat etti
- Şube başkanımız Sait BAHÇE’nin dayısı vefat etti.
- Adıyaman İl Temsilciliği Sekreterimiz Erkan BİLGİÇ’in halası vefat etti.
- Üyemiz Mehmet ÖZKÖSEOĞLU’nun babası vefat etti.
- Üyemiz Sedat YAVUZ’un babası vefat etti.
- Üyemiz Hasan ÖZKAY’ın dayısı vefat etti.

Minik bebeğe sağlıklı ve mutlu 
uzun ömürler dileriz

Çiftleri kutlar ömür boyu 
mutluluklar dileriz

ÜYELERDEN HABERLER
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Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve 

başsağlığı dileriz



MMO DİYARBAKIR ŞUBESİ BÜLTENİ

46

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİMİZ

Bağlı Olduğu 
Belediye  Adı 

Elektrikli
Asansör

Hidrolik 
Asansör Bina

Resmi 
Kurum İşyeri Diğer

Kırımızı 
E�ket 

Sarı 
E�ket

Mavi 
E�ket 

Yeşil 
E�ket Toplam

TOPLAM 1629

AĞRI
AĞRI DOĞUBAYAZIT
AKÇAKALE
BAĞLAR
BATMAN
BATMAN İL ÖZEL İDARE 
BİSMİL
BOZOVA
CEYLANPINAR
CİZRE BELEDİYESİ
ÇALDIRAN
ÇERMİK
ÇINAR
ÇÜNGÜŞ
DERİK
DİCLE
EDREMİT
ERGANİ
EYYÜBİYE
GEVAŞ
HAKKARİ
HALİLİYE
HANİ
HAZRO 
HİLVAN
İDİL
İPEKYOLU
KAYAPINAR
KIZILTEPE
KULP
KURTALAN
LİCE
MALAZGİRT
MARDİN ARTUKLU
MAZGİRT
MURADİYE
NUSAYBİN
ÖZALP
PATNOS
PÜLÜMÜR
SİİRT
SİLOPİ
SİLVAN 
SUR
SURUÇ
ŞIRNAK
TATVAN
TİLLO
TUNCELİ
VİRANŞEHİR
YENİŞEHİR

10
7
8

141
68
3
9
8

10
3
1
1
2
2
2
4

95
27
55
1
3

42
3
1
1
2

75
444
65
1
9
2
1

12
1
1

30
2
3
1

79
35
24
17
14
6
9
1

108
15

150

0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2

7
6
3

106
24
0
4
6
7
2
0
0
1
2
2
2

52
17
2
1
3

26
0
0
1
0

48
381
59
0
5
0
0
4
0
0

18
2
1
0

71
33
20
0

11
2
5
0

98
0

121

0
0
0

16
9
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
1

14
1
0
0
0
5
0
1
0
0
7

29
1
1
0
0
0
5
1
0
0
0
0
1
6
0
0
5
0
0
3
1
0
0

12

2
0
0

13
8
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
6
0
0
3
0
0
0
0

12
22
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
2
0

10
2
0
1
0
2
0
4

1
1
5
6

30
1
2
0
2
0
1
1
0
0
0
1

29
8

47
0
0

11
3
0
0
2
8

15
2
0
0
2
1
3
0
1

12
0
0
0
2
0
5
2
1
4
0
0
9

15
15

3
6
7

61
17
4
3
0

10
2
0
1
1
2
1
3

34
7
0
0
1
8
0
0
0
0

25
227
25
0
2
2
1
0
0
1

15
1
3
1

36
15
22
4
5
2
8
1

34
11
51

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
7

35
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0

18
0
5
0
0
7
0
0
0
1
3

66
2
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
0
2
0
0
9
4
4
0
0

34
1

24

6
0
1

73
19
0
4
6
0
0
1
0
0
0
1
1

43
19
50
1
2

30
3
1
1
1

46
138
38
1
5
0
0
9
1
0

15
1
0
0

42
20
3
4
5
0
0
0

41
3

77

10
7
8

141
71

4
9
8

10
3
1
1
2
2
2
4

95
27
55

1
3

45
3
1
1
2

75
447

65
1
9
2
1

12
1
1

30
2
3
1

80
35
25
17
14

6
9
1

109
15

152



HABER

2017 Ağustos / Aralık 47

TEKNİK HİZMETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN
 LPG SIZDIRMAZLIK VE PROJE KONTROLLERİMİZ

LPG Sızdırmazlık Kontrolü
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK

BATMAN TEMSİLCİLİK
DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT
ELAZIĞ TEMSİLCİLİK
MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT
MARDİN TEMSİLCİLİK
SİİRT İSTASYON
ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK
TOPLAM

SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR

85
5

29
14
39

2
2
9

185

LPG Tadila� Proje Sayısı
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
TADİLAT DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK

BATMAN TEMSİLCİLİK
DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT
ELAZIĞ TEMSİLCİLİK
MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT
MARDİN TEMSİLCİLİK
SİİRT İSTASYON
ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK
TOPLAM

391
15

291
16
47
14

4
1

779

TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR
TADİLAT DİYARBAKIR

LPG Montajı Proje Sayısı
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
MONTAJ DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK

BATMAN TEMSİLCİLİK
DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT
ELAZIĞ TEMSİLCİLİK
MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT
MARDİN TEMSİLCİLİK
MUŞ TEMSİLCİLİK
SİİRT İSTASYON
ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK
VAN TEMSİLCİLİK/SABİT
TOPLAM

155
8

703
328

32
35

5
1
7
5

1279

MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR
MONTAJ DİYARBAKIR

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

51
8

12
23
23

1
20

Mekanik Vize Proje Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE 117
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 31
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 58
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 1
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 2
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CİHAZ ADI CİHAZ SAYISI

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

5

5

6

6

8

10

11

16

19

27

31

33

35

44

54

77

80

84

84

242

893TOPLAM

SANAYİ GAZI DEPOLAMA TANKI

*ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI)

*ÇEKİCİ (İŞ MAKİNASI)

İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI)

HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE TAHRİKLİ KALDIRMA PLATFORMU

*ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU TESİSATI

*BACA GAZI ANALİZİ

*GREYDER (İŞ MAKİNASI)

SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA

*SİLİNDİR (İŞ MAKİNASI)

SERVİS ASANSÖRÜ

*YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI)

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

KULE VİNÇ

KALDIRMA İLETME MAKİNASI

HİDROFOR GENLEŞME TANKI

*HİDROLİK KAZICI (EKSKAVATÖR İŞ MAKİNASI)

*KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI)

*AKARYAKIT KARA TANKERİ

BUHAR KAZANI

TRANSPALET

PLATFORM

CARASKAL

BASINÇLI KAP

FORKLİFT

*SAPAN / MAPA

VİNÇ

MOBİL VİNÇ

KOMPRESÖR HAVA TANKI

SICAK SU KAZANI


