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Sunuş

Değerli meslektaşlarımız;
Şubemizin 10. çalışma dönemi son bülteniyle sizlerle beraberiz.
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB’nin çağrısıyla 10 Ekim’de Ankara’da yapılan barış mitinginde toplanan emekçilere yapılan katliam ile vurulduk. Sonra Varto, Lice, Yüksekova, Silvan, Suriçi, Cizre,
Kerboran, Nusaybin, Silopi, Şırnak’ta anne karnındaki cenin’den tutun 33 günlük, üç ve altı aylık
bebeklerden 80 yaşındaki dede ve nenelerimize kadar genç ve kadın ölümleri yaşandı ve yaşanmaktadır. Yıkılan yuvalar, yakılıp kurşunlanan ibadethaneler, yok edilen tarih ile bir bölge,
halkıyla beraber yıkımdan geçiriliyor.
Ülkede var olan barış ortamından, bu gün yaşanan savaş ortamına geçilmesi, bunca insanın
ölümü ve yıkılan şehirlerin halk üzerinde yarattığı tahribatların tarihe, kara bir leke olarak geçeceğinden hiç şüphemiz yoktur.
Kurşunlanan Dört ayaklı minarenin önünde basın açıklaması yapan BARIŞ ELÇİSİ Amed BARO
Başkanı Sevgili Tahir ELÇİ’yi ve yaşamını yitiren bütün halkımızın değerli evlatlarını anıyor ve
mücadeleleri önünde saygıyla eğiliyoruz.
Irkçılığa, Faşizme ve Diktatörlüğe dair ne kadar zulüm varsa coğrafyamızda mazlum halkımıza
yaşatılmaktadır. Tarih bu zulüm ve katliamları yapanlara karşı sessiz kalarak destek verenleri affetmeyecektir. Tüm yaşatılanlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

Yeni yılın tüm halklara eşit ve adil bir yaşam getirmesi dileğiyle…

Şube Yönetim Kurulu
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Haber

Şubemizde 10. Çalışma 3.Dönemi Danışma Kurulu
Toplantısı Gerçekleşti

Şubemizde 3 Ekim 2015 tarihinde Diyarbakır Şube, İl
ve İlçe Temsilcilikleri İle Mesleki Denetim Büroları Danışma Kurulu Üyelerinin katılımıyla 10. Çalışma Dönemi
Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.
Toplantıda, 10. Çalışma dönemi sunumunun ardından,
danışma kurulu üyelerimiz ile 10. Dönem şube çalışmalarımız ve DİSK, KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısı ile 10
Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara`da gerçekleşecek
olan Barış ve Demokrasi Mitingi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Şubemizde Asansör Avan ve Asansör Uygulama Eğitimi Düzenlendi

Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 12-13 Ekim
2015 tarihleri arasında Asansör Avan ve 14-16 Ekim
2015 tarihleri arasında da Asansör Uygulama Mühendis
Yetkilendirme Eğitimleri düzenlendi.

2

MİEM Eğitimcisi Sadrettin UZUNGET tarafından verilen
5 günlük eğitime 40 üyemiz katılım sağladı. Asansör
Avan ve Uygulama konularını içeren eğitim sonunda
yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize ilgili alanda
Mühendis Yetki Belgesi verildi.

16 Ekim 2015 tarihinde saat 17:00 de Şubemizde “Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar” Konulu puanlı seminer düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Sadrettin UZUNGET tarafından verilen se-
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Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar Konulu Bilgilendirme Semineri Düzenledik

minere, üyelerimiz, şube çalışanlarımız ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar. Verimli geçen seminere katılan üyelerimize Meslek İçi Eğitim Gözetim Kriterleri kapsamında
20`şer puan verildi.

Tesisat ve Isı Yalıtımı Konulu Bilgilendirme Semineri Düzenledik

2 Ekim 2015 tarihinde saat 17:30 da Şubemizde “Tesisat ve
Isı Yalıtımı” Konulu puanlı seminer düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Ali İNCE tarafından verilen seminere, üye-

lerimiz ve şube çalışanlarımız katılım sağladılar. Verimli
geçen seminere katılan üyelerimize Meslek İçi Eğitim Gözetim Kriterleri kapsamında 20`şer puan verildi.
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Bilirkişi Olma Şartları Konulu Bilgilendirme Semineri Düzenledik

8 Ekim 2015 tarihinde saat 17:30 da Şubemizde “Adalet
Bakanlığına Bağlı Bilirkişi Olma Şartları” konulu seminer
düzenlendi.

Seminer şube Avukatımız Cengiz ANALAY tarafından
verildi. Verimli geçen seminere, üyelerimiz, şube çalışanlarımız ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Şubemizde Bilirkişilik Eğitimleri Düzenlendi

Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 21-25 Ekim
2015 tarihleri arasında Temel Bilirkişilik, Makina Değerleme, Kamulaştırma Davaları ve Otomotiv Trafik Bilirkişilik Eğitimleri düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Recep NARİNOĞLU tarafından verilen
eğitimlerde;
21-22.10.2015 tarihinde TEMEL BİLİRKİŞİLİK
23.10.2015 tarihinde MAKİNA DEĞERLEME
24.10.2015 tarihinde KAMULAŞTIRMA DAVALARI
25.10.2015 tarihinde OTOMOTİV, TRAFİK KAZALARI
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Konu başlıklarında 6 gün süren eğitimlere 23 üyemiz
katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı
olan üyelerimize ilgili alanlarda Bilirkişilik Yetkilendirme
Sertifikaları verildi.
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Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenledik
Meslek İçi Eğitim Kapsamında Şubemizde 26-28 Ekim
2015 tarihleri arasında Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Hakan YAVUZ tarafından verilen 3 günlük

eğitime 17 üyemiz katılım sağladı. Yangın Tesisatı konularını içeren eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
üyelerimize ilgili alanda Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Tanışma Gecesi Düzenledik

6 Kasım 2015 tarihinde, şube sekreterimiz Sait Bahçe, şube
saymanımız Abdulkadir Yılmaz, şube yönetim kurulu üyemiz İsmail Kurt, şube çalışanlarımız ve Dicle Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğrenci üyelerimizin katılımıyla VEYA Cafe Türkü evinde öğrenci üye tanışma gecesi düzenlendik.
Tanışma gecesinde açış konuşması yapan şube yönetim
kurulu üyemiz İsmail Kurt; Oda Örgütlülüğü, Oda- Örenci
Üye ilişkileri, Odamızın toplumsal olaylara, ülkede yaşanan
doğa talanlarına ve toplumun yararına olmayan birçok
olayı mahkemelere taşıyarak davalara müdahil olup mücadele yürüttüğünü ifade etti. Kurt, bu mücadelenin bir bayrak yarışı olduğunu dile getirerek, yarın bu bayrağı sizler
taşıyacaksınız ifadesinde bulunarak öğrenci üyelerimize

başarı dileklerinde bulundu.
Tanışma gecesi, çalan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde
çekilen halaylarla son buldu.
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Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi Düzenledik
Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Şubemizde 09-11
Kasım 2015 tarihleri arasında LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
MİEM Eğitimcimiz Enver IŞIK tarafından verilen eğitime,
çeşitli branşlarda mühendislik fakültesi mezunlarından
33 kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan sınavda
başarılı olan katılımcılara LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Yetki Belgesi verildi.

Öğrenci Üye Komisyonumuz Belirlendi

10 Kasım 2015 tarihinde şubemizde yeni dönem öğrenci üye komisyonunu belirlemek amacıyla, Şube sekreterimiz Sait Bahçe, Şube Saymanımız Abdulkadir YILMAZ,
şube idari sorumlumuz Sıdık Akman, Teknik görevlimiz
Melike Çapras ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci
üyelerimizin katılımıyla toplantı gerçekleşti.
Gerçekleşen toplantıda şube saymanımız Abdulkadir
Yılmaz söz alarak, öğrenci üyelerimize MMO tanıtımı ve
Oda-Öğrenci üye ilişkileri hakkında bilgilendirmelerde
bulundu. Yapılan bilgilendirmelerin ardından komisyon adaylarının başvuruları alınarak, kapalı oylama ile
öğrenci üye komisyonu temsilcileri belirlendi.
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Öğrenci Üye Komisyonu Üyelerimiz
1- Hüseyin Çelik
2- Mehtap Burak
3- Erhan Turunç
4- Ceren Korkmaz
5- Selin Sarıyıldız
6- Recep Güneş
7- Elif Şeker
8- Burhan Ülper
9- Abdulkerim Töre
10- Seval Yiğit
11- Bişeng Büşra Anık
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Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Diyarbakır İKK Bileşsenleri Kentin İmar Planını Görüştü
20. 11. 2015 tarihinde Şubemizde Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi temsilcileri ve TMMOB Diyarbakır İKK Bileşenleri
temsilcilerinin katılımıyla Kentin İmar Planı ile ilgili toplantı
gerçekleştirildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin talebiyle gerçekleşen
toplantıda, katılımcı belediyecilik anlayışıyla daha yaşanılabilir bir kent oluşmak ve yapılacak olan imar düzenlemelerinin ilgili meslek disiplinlerinin görüşü alınarak ger-

çekleştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, katılımcılar
planlara ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Verimli geçen toplantıya, şube başkanvekilimiz Haydar
Sancar, şube sekreterimiz Sait Bahçe, Diyarbakır İKK bileşenleri temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri
Zülküf Karatekin, Büyükşehir Belediyesi İmar daire başkanı
Murat Alökmen ve Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras ve
Turizm Daire başkanı Nevin Soyukaya katılım sağladılar.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız Gerçekleşti
5 Aralık 2015 tarihinde şubemizde danışma kurulu üyelerimizin katılımıyla 10. Çalışma Dönemi 4. Danışma Kurulu
toplantısı gerçekleşti.
Toplantıda 10. Çalışma dönemi sunumunun ardından,
Odamızın toplumsal rolü ve çalışmaları, teknik çalışmalar,
mali bütçemiz, örgütlenme ve Oda-Üye ilişikleri ile ilgili
görüş alışverişinde bulunuldu.
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Şubemizde EKB Uzmanı Eğitimi Gerçekleşti
07-09 Aralık 2015 tarihleri arasında şubemizde, 5627
Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu”kapsamında Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince enerji kimlik
belgesi düzenleyecek uzmanlara yönelik EKB uzmanlığı
eğitimi düzenlendi.

MİEM eğitimcimiz Enver IŞIK tarafından verilen eğitime
makina ve diğer meslek disiplinlerinden 32 kişi katılım
sağladı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
katılımcılara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı EKB uzmanı
belgesi veridi.

Diyarbakır İKK Tarafından Yapılan Açıklamasına
Katılım Sağladık
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri
ile beraber Sur ilçesinde ve bölgemizde yaşanan olaylara ilişkin 24.12.2015 tarihinde tek kapıda basın açıklaması düzenledik.
İnsanların ölümüne, binlerce kişinin zorunlu göçüne
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neden olan savaşa, sivil yerleşim yerlerinde ağır silahların kullanılmasına ve tarihi ve geleneksel yapıların ağır
tahribatına yol açan saldırıların kınandığı basın açıklamasına, yöneticilerimiz, üyelerimiz ve şube çalışanlarımız katılım sağladılar.
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28.Kasım 2015 tarihinde Adıyaman İl Temsilciliğimizde
Asansör Periyodik Kontroller ile ilgili Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İlgili Kurum Kuruluşların, Üyelerin ve Vatandaşların davet edildiği “Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu bir seminer düzenlendi.

Temsilciliklerden

Adıyaman İl Temsilciliğimizde Asansör Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlendi

Seminere, Temsilcilik yöneticileri, teknik görevlileri, şube
saymanımız Abdulkadir YILMAZ, şube müdürümüz Sıdık
AKMAN, şube asansör birim sorumlumuz İlyas BATBAY ve
teknik görevlimiz Çiçek ŞİMŞEK katılım sağladılar.

Batman İl Temsilciliğimiz Batman Belediyesinde
Asansör Bilgilendirme Toplantısı Düzenledi
İl Temsilciliğimiz 11 Kasım 2015 tarihinde Asansörlerin
makina daireleri ve asansör kuyu ölçüleri hakkında bil-

gilendirme toplantısı düzenledi.
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Temsilciliklerden

Batman Belediyesinde gerçekleşen toplantıya İl temsilciliği yöneticilerimiz, belediye teknik personelleri ve

proje müellifi mimarlar katılım sağladılar.

Batman İl Temsilciliğimizde Öğrenci Üye Toplantısı
Gerçekleşti
Batman İl Temsilciliğimizde 30 Kasım 2015 tarihinde
temsilcilik yöneticilerimiz ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla öğrenci üye toplantısı düzenlendi.
Gerçekleşen toplantıda, yeni dönem öğrenci üye ko-
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misyonu belirlenerek, Oda-Öğrenci üye ilişkileri, odanın öğrencilere yönelik etkinlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Batman İl Temsilciliğimiz İle Beşiri Belediyesi Arasında
Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzalandı
Batman İl Temsilciliğimiz 4 Aralık 2015 tarihinde Beşiri Belediyesi ile asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması hakkında işbirliği protokolü imzalandı.

Gerçekleşen protokol imza törenine Beşiri belediye eş başkanı Dicle Erdem ve İl temsilcilik başkanımız Süleyman Noyan katılım sağladılar.

Batman İl Temsilciliğimiz İle Batman İl Özel İdaresi Arasında Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzalandı
Batman İl Temsilciliğimiz 1 Aralık 2015 tarihinde Batman
İl Özel İdaresi ile Batman Belediyesi sınırları dışında kalan
asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılması hakkında işbirliği protokolü imzaladı.

Gerçekleşen protokol imza törenine İl Özel İdare Müdürü
ve Temsilcilik yöneticilerimiz katılım sağladılar.
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Temsilciliklerden

Batman İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üyelerine Yönelik
Asansör Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
22 Aralık 2015 tarihinde Batman İl Temsilciliğimiz öğrenci üyelerine yönelik Asansör Periyodik Kontrolleri,
Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

İl Temsilciliğimizin organizesiyle Batman üniversitesi
mühendislik mimarlık fakültesi makina mühendisliği
bölümünde gerçekleşen semineri şube asansör birim
sorumlusu İlyas Batbay ve Teknik Görevlimiz Çiçek ŞİMŞEK tarafında sunumu gerçekleştirildi.

Batman İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üyelerimize
Yönelik Tanışma Gecesi Düzenlendi
Batman İl Temsilciliğimiz 12 Aralık 2015 tarihinde Temsilcilik yöneticilerimiz ve Öğrenci üyelerin katılımıyla
Öğretmen Evinde öğrenci üye tanışma gecesi düzenledi.
Tanışma gecesinde, yeni dönem öğrenci üyelerimiz İl
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Temsilciliği yöneticilerimizle ve üst sınıflarla tanışarak,
Oda Örgütlülüğü ve Oda- Örenci Üye ilişkileri hakkında
görüş alışverişinde bulunularak tanışma gecesi verimli
bir şekilde son buldu.
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Batman İl Temsilciliğimizde Asansör Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlendi
Batman İl Temsilciliğimizde Aralık 2015’te, Kamuoyunu
bilgilendirmek amacıyla, Temsilcilik yöneticilerimiz, İlgili
Kurum Kuruluş temsilcileri ve asansör firması yetkililerinin
katılımıyla Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve uygulamaları hakkında toplantı düzenlendi.
Toplantıda; öncelikle zorunlu olan Asansör periyodik kontrollerinin son durumu ve kontrollerin daha sağlıklı yapılabilmesi için karşılıklı sorumluluklar istişare edildi. Yasal zorunluluk olan asansör periyodik kontrolüne hala başvurmayan

bina-site yöneticilerini ve sakinlerini asansör kazası durumunda ne tür yasal yaptırım beklediği tekrar görüşüldü. 24
Haziran 2015’te yayınlanan genelge ile ilgili asansörlerdeki
değişiklik hakkında detaylı bilgi verildi. Özellikle bundan
böyle periyodik kontrollerin resen, tarama usulüyle yapılacağı bilgisi verildi. Asansör firmalarının karşılaştığı sıkıntılar
görüşülüp sıkıntılarının giderilmesi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Malatya İl Temsilciliğimizde Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi
Meslek İçi Eğitim Kapsamında Malatya İl Temsilciliğimizde
26-28 Kasım 2015 tarihleri arasında Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Hakan YAVUZ tarafından verilen 3 günlük

eğitime 19 üyemiz katılım sağladı. Yangın Tesisatı konularını içeren eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan
üyelerimize ilgili alanda Yangın Tesisatı Mühendis Yetki
Belgesi verildi.
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Temsilciliklerden

Malatya İl Temsilciliğimizde Üye Toplantısı Düzenlendi
3 Aralık 2015 tarihinde Malatya İl temsilciliğimizde
Temsilcilik yönetimi, çalışanları ve Üyelerimizin katılımıyla üye toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Oda çalışmaları, üye-oda ilişkileri SMM sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.

Mardin İl Temsilciliğimizde Asansör Bilgilendirme
Toplantısı Düzenlendi
3 Aralık 2015 tarihinde Mardin İl Temsilciliğimizde
Asansör Periyodik Kontroller ile ilgili Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İlgili Kurum Kuruluşların, Üyelerin
ve Vatandaşların davet edildiği “Asansör İşletme, Bakım
Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu bir seminer
düzenlendi.
Seminere, kurum tesilcileri, temsilcilik yöneticileri, teknik görevlileri, şube saymanımız Abdulkadir YILMAZ,
şube müdürümüz Sıdık AKMAN, şube asansör birim
sorumlumuz İlyas BATBAY ve teknik görevlimiz Çiçek
ŞİMŞEK katılım sağladılar.
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Mardin İl Temsilciliğiliğimizde Lpg Otogaz İstasyonları
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu Düzenlendi
LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 03-04- Kasım 2015
tarihleri arasında Mardin İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz
İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı Kursu ) kursu
düzenlendi.

LPG kursları eğitimcimiz Yusuf Yazar tarafından verilen
kursa 11 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda
başarılı olan kursiyerlere, Personel Kimlik kartları ve LPG
yetkili Personel Pompacı Sertifikaları verildi.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz İle Viranşehir Belediyesi
Arasında Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzalandı
Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz 11 Aralık 2015 tarihinde Viranşehir Belediyesi ile asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin
yapılması hakkında işbirliği protokolü imzalandı.

Başkanı Emrullah Cin, İl Temsilcilik yönetim kurulu üyesi
Mehmet Kaya ve teknik görevlimiz Nuriye Göçer Aytar, katılım sağladılar.

Gerçekleşen protokol imza törenine Viranşehir Belediye
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Haber
Temsilciliklerden

Van İl Temsilciliğimizde Araç Projelendirme Semineri
Düzenlendi
Mesleki seminerler düzenleme etkinlikleri kapsamında uygulamaları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.
9 Aralık 2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde “AİTM Üyemiz M. Seyhan Demir tarafından verilen seminere
(ARAÇ İMAL, TADİL, MONTAJ ) Projelendirme esasları ve temsilcilik çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım sağladılar.

Van İl Temsilciliğimizde Sıhhi Ve Yangın Tesisatı
Uygulamaları Semineri Düzenlendi
Mesleki seminerler düzenleme etkinlikleri kapsamında
10 Aralık 2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde “Sıhhi
ve Yangın Tesisatı Uygulamaları” hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.
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Temsilcilik sekreterimiz Faruk Anaran tarafından seminere temsilcilik çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım
sağladılar.

Makina Mühendisleri Odası

Van İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üyelerimizle Yemekte
Buluştu
Van İl Temsilciliğimiz Y.Y. Üniversitesinde iki yıldır öğrenci
alımına başlayan makina mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci üyelerimizle 18 Aralık 2015 tarihinde Urartu
oteli restoranında akşam yemeğinde buluştu.

larını dile getirdi.
Yemekten sonra canlı müzik eşliğinde halay çekilerek buluşma keyifli ve verimli şekilde sonlandı.

Öğrencilerin yoğun katılımları ve göstermiş oldukları ilgiyle verimli geçen buluşmada, Temsilcilik saymanı M.Ali
Aykaç açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Temsilcilik Yürütme kurulunu ve çalışanları tanıtan Aykaç, oda örgütlülüğü
için öğrenci gücünün önemine, mesleğimizin gücü için de
Oda örgütlülüğüne ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Ardından söz alan temsilcilik sekreteri Faruk Anaran MMO’nun
her zaman her dönem de öğrencilere verdiği öneme değinerek, her zaman öğrencilerin yanında ve yardımcı olacak-

Van İl Temsilciliğimizde Isıtma Tesisatı Ve Isı Yalıtımı Uygulamaları Semineri Düzenlendi
Mesleki seminerler düzenleme etkinlikleri kapsamında 15
Aralık 2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde “Isıtma Tesisatı ve Isı Yalıtımı uygulamaları” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Üyemiz Fehim Günaslan tarafından verilen seminere temsilcilik çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım sağladılar.

Van İl Temsilciliğimizde Doğal Gaz Şehir Şebekeleri Ve İstasyonları Uygulamaları Semineri Düzenlendi
Mesleki seminerler düzenleme etkinlikleri kapsamında
16 Aralık 2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde Doğalgaz
Şehir Şebekeleri ve İstasyonları Uygulamaları konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Üyemiz Bilal Çiçek tarafından verilen seminere temsilcilik
çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım sağladılar.
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Eğitim
Haber

KURSLAR
Şubemizin, 10. Dönemde vatandaşa yönelik eğitimleri kapsamında 60 adet kurs düzenledi. Bu kurslara toplam
899 kişi katılım sağladı. Bu kursların 2’i iş makinaları, 7’i kazancı ve 51’i LPG Personel kursları başlıkları altında
gerçekleştirildi.

10. DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN LPG PERSONEL EĞİTİMLERİ - 2014
Kurs Adı
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG TEKNİK PERSONEL KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

Başlangıç Tar. Bitiş Tar.
07.02.2014
08.02.2014
15.02.2014
19.02.2014
22.02.2014
27.02.2014
06.04.2014
12.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
04.05.2014
04.05.2014
10.05.2014
28.05.2014
09.06.2014
26.06.2014
07.08.2014
19.09.2014
01.10.2014
20.10.2014
27.10.2014
18.11.2014
18.11.2014
09.12.2014
16.12.2014
23.12.2014

08.02.2014
08.02.2014
16.02.2014
20.02.2014
23.02.2014
28.02.2014
06.04.2014
13.04.2014
20.04.2014
21.04.2014
04.05.2014
04.05.2014
10.05.2014
29.05.2014
10.06.2014
27.06.2014
08.08.2014
20.09.2014
02.10.2014
21.10.2014
28.10.2014
19.11.2014
19.11.2014
10.12.2014
17.12.2014
24.12.2014

İli

14

DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

8
6
26
5
23
13
27
18
18
14
9
11
16
13
20
9
13
15
20
8
15
2
6
20
17

DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

Toplam

18

Katılımcı Sayısı

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

366
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10. DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN LPG PERSONEL EĞİTİMLERİ - 2015

Kurs Adı

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

Başlangıç Tar. Bitiş Tar.
12.01.2015
27.01.2015
29.01.2015
25.02.2015
10.03.2015
12.03.2015
21.04.2015
28.04.2015
12.05.2015
22.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
14.06.2015
14.06.2015
26.07.2015
10.08.2015
21.08.2015
08.09.2015
17.09.2015
17.09.2015
13.10.2015
19.10.2015
03.11.2015
08.11.2015
15.11.2015

12.01.2015
28.01.2015
30.01.2015
26.02.2015
11.03.2015
13.03.2015
22.04.2015
29.04.2015
13.05.2015
23.05.2015
24.05.2015
31.05.2015
14.06.2015
14.06.2015
26.07.2015
11.08.2015
22.08.2015
09.09.2015
18.09.2015
18.09.2015
13.10.2015
20.10.2015
04.11.2015
08.11.2015
15.11.2015

İli
Diyarbakır
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
Diyarbakır
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
Diyarbakır
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Diyarbakır
Diyarbakır
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ
MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

Toplam

Katılımcı Sayısı
10
8
23
16
28
31
22
14
1
12
10
10
19
5
6
1
15
2
16
12
3
3
11
9
4

291
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Eğitim
Haber

Kazancı Eğitimleri

SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME EĞİTİMLERİ
EĞİTİM ADI

SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
SANAYİ TİPİ KAZAN OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU
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BAŞ. TAR. BİT. TAR. EĞİTİM İLİ K. SAYISI

10.02.2014
11.06.2014
23.06.2014
16.06.2014
07.07.2014
22.09.2014
17.11.2014
15.12.2014
23.03.2015
11.05.2015
30.03.2015
06.04.2015
01.06.2015
08.06.2015
25.05.2015

14.02.2014
ELAZIĞ
15.06.2014
MALATYA
27.06.2014
BATMAN
20.06.2014
BATMAN
11.07.2014
ŞANLIURFA
26.09.2014
BATMAN
21.11.2014
DİYARBAKIR
19.12.2014
MARDİN
27.03.2015
MARDİN
15.05.2015
DİYARBAKIR
03.04.2015
BATMAN
10.04.2015
BATMAN
05.06.2015
BATMAN
12.06.2015
BATMAN
29.05.2015
ŞANLIURFA
GENEL TOPLAM

18
17
15
15
10
25
16
17
10
12
17
11
11
12
12
218
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10. DÖNEM LPG, İŞ MAKİNASI VE KAZANCI EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
2014
0
8
26

EĞİTİM ADI / YILI
İŞ MAKİNALARI KURSU
KAZANCI KURSU
LPG PERSONEL KURSLARI

30

PERSONEL EĞİTİMLERİ

2015
2
7
25

İSTATİSTİK

25

İŞ MAKİNALARI KURSU

20
15

KAZANCI KURSU

10
LPG PERSONEL KURSLARI

5
0
2014

2015

21

Haber

Basın Açıklamaları

Savaş Dursun İnsanlık ve Tarih Yok Olmasın
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri Sur ilçesinde ve bölgemizde yaşanan
olaylara ilişkin 24 Aralık 2015 tarihinde tek kapıda basın açıklaması düzenlediler

malara son verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kimin, ne
zaman, nasıl ve hangi amaçla çatışmalı süreci başlattığını bir tarafa bırakarak, yarın çok geç olmadan; bu çatışmalı sürece bir an önce son verilmesini, sokağa çıkma
yasaklarının kaldırılmasını talep ediyoruz.
Değerli basın mensupları,
TMMOB tarafından Sur içinde son sokağa çıkma yasa-

BASINA VE KAMUOYUNA

2222

ğından önce yapılan hasar tespit çalışmalarında; 706
tarihi ve geleneksel yapı ile ticari yapı incelenmiştir.

7000 yıldır kesintisiz yaşamın sürdüğü insanlığın ortak

Yapılan incelemelerde, 693 yapının tadilat görerek

değeri olan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerinin

hasarlarının giderilebilecek durumda olduğu, 13 yapı-

UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak tescillenip koruma

nın ise güçlendirilmesi ya da yıkılması gerektiği tespit

şemsiyesi altına alındığı bir dönemde, Sur içinde soka-

edilmiştir. Ancak 2 Aralık tarihinden itibaren ilan edilen

ğa çıkma yasaklarıyla başlayan, barikatların yükselme-

sokağı çıkma yasağı süresince, alanda konuşlandırılan

siyle devam eden şehir savaşı, doğal afetin sonuçlarını

ağır silahların Sur içinde daha ağır tahribatlara yol açtığı

aratmayacak bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

kaygısını taşımaktayız.

İnsanların ölümüne, binlerce kişinin zorunlu göçüne

Sur içinde insanların öldüğü, binlercesinin zorunlu ola-

neden olan bu savaşta, sivil yerleşim yerlerinde ağır

rak göçtüğü bir ortamda, gazetelerde “TOKİ Göreve”

silahların kullanılması, basına yansıyan fotoğraflardan

denilerek yapılan çağrılar, kelimenin tam anlamıyla

da görüleceği üzere, tarihi ve geleneksel yapıların ağır

rant ve fırsatçılıktır. Amaç Sur içini insansızlaştırmak, Sur

tahribatına yol açmaktadır.

içinde yaşayanların evlerini yok pahasına satın alıp veya

Bizler sivil yerleşim alanlarında ve tarihi kültürel varlık-

kamulaştırıp soylulaştırma projeleri uygulamak, kentin

larımızın bulunduğu alanda yürütülen onlarca kişinin

binlerce yıllık tarihini ve belleğini yok etmektir.

yaşamına, binlercesinin göçüne neden olan bu çatış-

TOKİ`nin daha önce Sur içinde yapmış olduğu çalışma-

miş, gösterilen tepkiler üzerine TOKİ çalışmalarını askıya
almıştır.

değildir. Bunun iyi anlaşılmasını istiyoruz.
Maalesef her ölüm, her can kaybı, her çatışmacı dil, her
restleşme, her nobran tutum; Kürt Sorununu diyalogla

Bizler Diyarbakır‘daki meslek odaları olarak, o dönemde

çözme yolundan uzaklaşılmasına ve kentlerin yangın yeri-

belirttiğimiz gibi bugün de Sur içinde kentsel dönüşüm

ne dönmesine neden olmakta, ülkemizi de her geçen gün

yerine insan odaklı bir projeyle, sağlıklaştırma ve güç-

iç savaşa doğru sürüklemektedir.

lendirme uygulamalarının yapılmasını savunuyoruz. Aksi
uygulama; Diyarbakır tarihinin ve kimliğinin yok edilmesi
demektir.
Tüm bunları insanların öldüğü ve tarihi yapıların yok edildiği bir ortamda konuşmak gerçekten vicdansızlık, insanlık
adına işlenen bir suçtur.
Bu suça ortak olmamak adına; tarihi ve kültürel varlıklarımızın daha fazla zarar görmemesi için hükümeti, sokağa
çıkma yasaklarını kaldırmaya, tarafları özellikle Sur içinde
çatışmalara son vermeye çağırıyoruz. Şüphesiz her ilçe

Üzülerek ifade ediyoruz ki; sokağa çıkma yasaklarının devam ettiği her gün, askerin tanklarla şehre girdiği her gün,
insanların çocuklarını toprağa verdiği her gün, kentte bir

Makina Mühendisleri Odası

lara, meslek odaları, kent sakinleri, STK`lar olarak eleştir-

arada yaşama dair kırgınlığı ve umutsuzluğu artırmaktadır.
Hükümeti, bir an önce, kim, ne zaman, nerede, nasıl müzakere masasını devirdiği tartışmalarını bir tarafa bırakarak,
diyalog kanallarını açmaya davet ediyoruz.
Tarafları Sur içinde yaşamı sınırlayan, can kayıplarına yol
açan, kültürel mirasın yıkımına, tahribine neden olan şehir
savaşına son vermeye çağırıyoruz.

önemlidir, ancak binlerce yıllık tarihi mirasımız Suriçi bu
özelliği nedeniyle daha değerlidir, eşsizdir, bunun öneminin ileride değil bugün anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Dünya Kültür Mirası Listesinde olan Diyarbakır Surları ve
Hevsel Bahçelerini koruma taahhüdü veren Kültür ve Turizm Bakanlığını taahhüdünü yerine getirmeye davet ediyoruz.

Kentleri yeniden kurabilirsiniz; ancak tarihi yapıları yeniden yapmak, tıpkı ölen canları geri getirmek gibi mümkün

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU
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Haber

Basın Açıklamaları

Savaşa Karşı Barışı Savunanlar Alanlara İndi
Bölgemizde uygulanan sokağa
çıkma yasakları ve savaş haline
karşı barışı savunmak için, DİSK,
KESK ve TMMOB, 29 Aralık 2015
Salı günü ülke genelinde “iş bırakma” eylemi düzenleyerek
alanlara çıktı
Diyarbakır`da Galeria iş merkezi önünde toplanan 10
binlerce kişi, bölgemizde yaşanan savaşın ve süren ablukaların kaldırılması çağrısında bulunarak barış taleplerini dile getirdiler.
DİSK, KESK ve TMMOB bileşenlerinin katılımıyla yapılan
basın açıklaması şöyle;
ENDİŞEMİZ ARTIYOR!
Siz basın emekçileri de yakından tanıksınız ki; emek ve
meslek örgütleri olarak defalarca kez, siyasi iktidarın,
savaş politikalarını tırmandırarak ülkemizi sürüklediği
“uçuruma” dikkat çektik. Çocukların, kadınların, gençlerin, yoksulların kanının aktığı, anaların gözyaşının
kurumadığı, insanlarımızın yıllarca unutamayacakları
acılar yaşayacakları ve halklarımızın bir arada yaşama
umudunun gittikçe tükendiği bir savaşa ne içeride ne
de dışarıda asla razı olmadığımızı her alanda dile getirdik. Endişelerimizi, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi
her fırsatta ve her zeminde dile getirdik.
Halkın barış isteğini haykırmak için 10 Ekim`de Ankara`da yaptığımız uyarı mitingi kana bulandı, isimlerini tek
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tek burada sıralamanın mümkün olmadığı, onur duyduğumuz 101 barış savunucusu katledildi, onlarcası yaralandı. Dünya kamuoyunda lanetlenen bu cani saldırı
açığa çıkartılıp tüm sorumlularından hesap sorulması
gerekirken, 10 Ekim Katliamı protestolarıyla ilgili barış,emek ve demokrasi savunucularına soruşturmalar
açıldı.
Değerli Basın Emekçileri,
Biz emek ve meslek örgütleri olarak, sadece üyelerimize değil, halkımıza karşı da duyduğumuz sorumluluk ve
vicdanlarımız gereği, bugün burada bir kez daha ülkemizin yüz yüze kaldığı bu trajediyi dile getirmek, sizin
aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.
Bölgemizde uygulanan sokağa çıkma yasakları, “savaşı”
andıran askeri yığınaklar, okulların, hastanelerin ve devlet dairelerinin karargâhlara dönüştürülerek çatışmaların bütün bölgeye yayılmasıyla birlikte ilçeler, şehirler
abluka altına alınıp boşaltılmakta, yüzlerce insan evlerinden alınarak kapalı spor salonlarına hapsedilmekte,
çocuklar ve kadınlar hedef alınarak katledilmektedirler.
Hiç bir inanç ve insanın kabul edemeyeceği şekilde insan cesetleri günlerce sokaklarda bırakılmakta, almaya
çalışan yakınlarına ateş açılmaktadır.
Devlet, yaklaşık 3 bin 800 öğretmeni Cizre ve Silopi den
savaş boyutundaki operasyon öncesi hizmet içi eğitim
adı altında ilçelerden çıkarırken 40 bin öğrenciyi kaderlerine terk etmekle ve sağlık emekçilerini hastanelere
hapsetmekle çok tehlikeli bir mesaj vermiştir. Sur ilçesinde ise 10 bin öğrenci ve 420 eğitim emekçisi mağdur
edilmektedir. Ayrıca bu savaşın yarattığı travmalar bir
nesli etkileyecektir. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere
tüm kamu hizmetleri savaş düzenine göre yeniden di-

Makina Mühendisleri Odası
zayn edilmektedir.
Bölgede belediye eş başkanlarının tutuklanması, eğitim
ve sağlık emekçilerinin can güvenliklerinin ortadan kaldırılarak kamu hizmeti yapamayacakları hale getirilmeleri,
sokaklara topların, tankların yerleştirilmesi, iktidarın iddia
ettiği gibi sorunun sadece “hendek” olmadığını; asıl niyetlerinin Kürt illerinden başlayarak Ortadoğu`ya uzanan
büyük bir bölgenin savaş alanı haline getirmek olduğunu
göstermektedir.
Tarihi eserlerin dahi tahrip edildiği bu süreçte, ardı ardına
yapılan operasyonlarla elektriksiz, susuz kalan, açlıkla baş
başa bırakılan, evleri kurşunlanan, bombalanan, keskin
nişancıların hedefi olan insanlarımızı çok daha büyük tehlikeler beklemektedir. Dünün “Beyaz Toros”larının yerini
bugün “Siyah-Beyaz Ranger”lar almıştır. Tüm illerde yaygın
gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla da AKP`nin savaş
politikalarına karşı çıkan, mezhepçi/baskıcı/otoriter rejimlerini tesis etme doğrultusunda “pürüz” olarak görülen
emek ve demokrasi güçleri sindirilmeye çalışılmaktadırlar.
Artık miting yapmanın, sokağa çıkmanın, hatta pencereden dışarıya bakmanın dahi ölümü göze almakla eşdeğer
olduğu bir ortamda yaşamaktayız! Hatta bırakın muhalif
olmayı, akıl tutulması yaşadığımız bu süreçte, Temmuz`dan Kasım`a kadar 50 nin üzerinde çocuğun öldürüldüğü,
70 çocuğun da yaralandığı raporlarda yer almaktadır.
Bu bir “abartı” sayılmasın!.. Kürt illerinde il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak bu gerçeklik yaşanırken, Türkiye`nin batısında da muhalif olmak, bir gece yarısı yargısız
infazlarda katledilmeniz anlamına gelmektedir.
Hükümetlerin, IŞİD ve benzeri cihatçı örgütleri besleyen
politikalarının bedelini tüm insanlık ödemektedir. Ege
denizinde can veren Aylan bebeklerden, Lübnan`da, Nijerya`da, Kobane`de, Reyhanlı`da, Suruç`ta, Şengal`de,
Lazkiye`de, Ankara`da, Paris`te katledilen yüzlerce insanın

vebali bu insanlıktan çıkmış vahşi politikaları uygulayan
egemenlerin üzerindedir.
Biz emek ve meslek örgütleri olarak, duyduğumuz sorumluluk gereği, gidilen yolun, kan ve gözyaşlarının sel olup
akacağı bir yol olduğunu; bu kirli savaşta çocukların, kadınların, yoksulların, işçilerin, emekçi halk kitlelerinin en
ağır bedeller ödeyeceğini bir kez daha yineliyoruz.
Bu iktidarın demokrasiye tahammülü yoktur. Yok ederek,
yok sayarak, kırarak, ezerek, dökerek sorunları bitirmek,
muhalefeti sindirmek istemektedir. Oysa çözümün ne olduğunu herkes biliyor. Çözüm, evrensel bir hak olan insan
haklarının tanınması, temel sorunlarda demokratik çözüm
için acil adımlar atılmasıdır. Çözüm, herkesin diline, kültürüne, doğasına özgürce sahip olmasıdır. Merkezden yönetmenin imkansız olduğu aşıkarken demokrasinin temeli
olan yerel halkın tüm kesimlerinin katılacağı yönetimlerin
oluşması gerekmektedir. Bunun bahşedilen bir lütuf değil
bir ülkenin zenginliğinin açığa çıkması olduğunun herkesçe anlaşılmasıdır çözüm. Kısaca çözüm, Türkiye`nin gerçek
bir demokrasiye kavuşmasıdır.
Gün, yaşananları seyretme günü değil, savaş çığlıkları
atanlara karşı yüksek sesle ve cesaretle”ÖLDÜRÜLENLER
BİZİM ÇOCUKLARIMIZ!.. YAŞASIN HALKLARIN EŞİTLİĞİ ve
KARDEŞLİĞİ!..” diye haykırma günüdür.
Gün, SAVAŞI DURDURMA, BARIŞI İNŞA ETME Günüdür.
Bütün bu nedenlerle biz,
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak hizmet üretmiyoruz!
Bütün emek ve demokrasi güçlerini savaşa karşı kardeşliği
ve barışı inşa etmek için alanlarda yan yana olmaya davet
ediyoruz.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB
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Acımız ve İsyanımız Büyük
Emek, Barış ve Demokrasi
Güçleri Yılmayacak, Faşizme ve
Savaşa Karşı Mücadeleye Devam
Edecektir
Emek, Barış ve Demokrasi Mitinginde Yapılan Katliamı
Nefretle Kınıyoruz.
Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Yılmayacak, Faşizme
ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam Edecektir
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB‘nin çağrısı ile bugün (10
Ekim 2015 Cumartesi günü) Ankara‘da Sıhhiye‘de yapılacak olan Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi! Emek, Barış
ve Demokrasi Mitinginin kortejleri yürüyüşe hazırlanırken patlatılan iki bomba sonucu, ilk açıklamalara göre
70‘in üzerinde kardeşimiz yaşamlarını kaybetmiş, yüzlerce kardeşimiz yaralanmıştır. Yaşamlarını kaybeden
yurttaşlarımızın aileleri, yakınları ve arkadaşlarına baş
sağlığı diliyor, bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bu katliam, Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran seçimlerinden bu yana ülkemizi kan gölüne çeviren siyasal iktida-
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rın sorumluluğu altında gerçekleşmiştir. Başkentin tam
ortasında ve miting güvenliğini sağlamakla yükümlü
olan ve ülkemizin kan gölüne çevrilmesine karşı yapılan bir mitingi kana bulayan iktidar, kendisine karşı
toplumsal muhalefet istememekte, kontrgerilla-gizli
servis yöntemleriyle kitlesel pasifikasyon oluşturmayı,
iktidarını şiddet-terör yöntemlerini devreye sokarak
sürdürmeyi amaçlamaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, insanına ve ülkesine düşman olan güçlerin yaptığı bu katliamı nefretle
kınamaktadır. Acımız ve isyanımız büyüktür. Hiçbir güç
ve hiçbir zorbalık, bizi emeğin, barışın, demokrasinin
savunusundan ve bu uğurda mücadeleden alıkoyamayacaktır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında zalimlere, zorbalara, kan sevicilerine,
emek, barış, demokrasi düşmanlarına karşı mücadeleye
ve toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini savunmaya devam edecektir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Trafik Cinayetlerinin Asıl Sorumlusu Kamusal Eğitim Ve
Denetim İle Mühendislik Hizmetlerini Devre Dışı Bırakan Siyasal İktidardır
Son zamanlarda şehir içi ve şehirlerarası yollarda seyreden
otobüs, minibüs, midibüs gibi toplu taşıma araçlarında
meydana gelen birçok trafik kazasında çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmiş yüzlercesi de yaralanmıştır.
Ancak kamu hizmeti olması gereken toplu taşımacılık
hizmetlerini özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, esnek ve yoğun çalıştırmaya tabi tutan, eğitimsizliği
önemsemeyen, toplumun can ve mal güvenliğini önemsemeyen yetkililer, “kader” ve “işin fıtratı” gibi alışılageldik
yaklaşımlarla sorumluluklarını örtmeye çalışmakta ve sistemik sorunları çalışanlara yıkmaktadır.
En son geçtiğimiz hafta Perşembe günü Ankara‘da Dikimevi semtinde bir belediye otobüsü ile özel bir aracın kaza
yapması ve aynı anda iki otobüsün yolu kaplamış olmaları
nedeniyle tıkalı olan trafiği aşmak için kaldırıma çıkan EGO
otobüsünün durağa girmesi, ardından kaldırımda yaklaşık
100 metre ilerlemesi sonucu 13 yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, çok sayıda yurttaşımız yaralanmıştır. Olayda yaşamını kaybeden yurttaşlarımızın aileleri ve yakınlarına baş
sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
Olay sürücü kusurundan kaynaklı gibi görünmekle birlikte, kolaycılığa yönelerek kusurun bütün sorumluluğunu
sürücüye yüklememek, onun da içinde yer aldığı koşulların bütününü görmek gerekir. Zira birçok olumsuz etken
bulunmaktadır: Kamusal hizmet ve kamu taşımacılığı özelleştirme sürecine tabi tutulmuştur. Belediye otobüslerinde
çalışma koşulları çok ağır olan taşeron firma işçileri çalıştırılmaktadır. Sürücülerin gerekli tıbbi psikoteknik, psiko-

motor, el-ayak koordinasyonu vb. testleri ile her araca göre
yenilenmesi gerekli eğitimlerin yapılıp yapılmadığının irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu testlerin İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinde olduğu gibi beş yılda bir değil, yıllık olarak ve kamu adına Türk Tabipler Birliği
tarafından yapılması, sürücülerin ara kontrollere de tabi
tutulması gerekmektedir.
Özellikle belirtmek isteriz, bu ve benzeri kazalar, insani gereklilikleri karşılamaya yönelik bilimin ve tekniğin gereği
olan standart ve kuralların her düzeyde benimsenmesi ve
uygulanması ile önlenebilecektir. Bu kapsamda araçların
iki muayene arasındaki periyodik bakımı, sürücü eğitimi,
araçlarda güvenli bakım ve yedek parça kullanımı gibi konularda ivedilikle mevzuat düzenlemesi yapılmalı, Makina
Mühendisleri Odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş
“Araç Teknik Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmelidir.
Kamu hizmeti sayılması gereken toplu taşımacılıktaki özelleştirme-taşeronlaştırma-sendikasızlaştırma durdurulmalı,
çalışanların özlük ve sendikal hakları tanınmalı, mühendislik hizmetleri devreye sokulmalı, kamusal denetim olanakları geliştirilmeli, trafikle ilgili mevzuat eksiklikleri ve boşluklar ivedilikle giderilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Ülkemizin İçinde Bulunduğu Karanlık Tünele Dikkat
Çeken Tahir Elçi‘ye Sıkılan Kurşun Demokrasi ve
Barışa Yöneliktir
Yandaş medyanın hedef gösterdiği, kendisini ölümle tehdit
edenlere, “sizden korkan sizin gibi alçak olsun” diyen, özel
hareket timlerinin “radikal dinci-milliyetçi çizginin hakimiyeti altında” olduğunu belirten, Can Dündar ve Erdem
Gül‘ün tutuklanması üzerine “şiddetli bir toplumsal refleks
gösterilmezse dönüşü olmayan karanlık tünelden geri dönüş zor olacak” diyen, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi
ne yazık ki katledildi. Tahir Elçi, Diyarbakır‘ın merkez Sur
İlçesi Balıkçılarbaşı bölgesinde bir çatışmada zarar gören
tarihi Dört Ayaklı Minare önünde Barodan bir grup avukat
ile birlikte açıklama yapıp “İnsanlığın bu ortak mekanında
silah, çatışma, operasyon istemiyoruz” dedikten birkaç dakika sonra ensesine sıkılan bir kurşunla öldürüldü. Olayda
iki polis memuru da yaşamını kaybetmiştir.
Bu olay, AKP iktidarının Taksim Gezi Parkı Direnişi ve 7 Haziran seçimlerinden sonra ülkemizi içine soktuğu şiddet-terör-katliam ağının yeni bir halkasıdır. Kürt sorunu, Suriye iç
savaşı, Rusya ile ilişkiler ve ülke içi siyaseti iç içe geçiren siyasi iktidar ülkemizi kan-terör-savaş sarmalı içine sokmuştur.
Bu durum, “İster kabul edilsin ister edilmesin, Türkiye‘nin
yönetim sistemi değişmiştir” sözlerine de bir açıklık getirmektedir. Türkiye artık, terörün ve hatta bir iç savaş sürecinin mekânı olmuştur.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tahir Elçi‘ye yönelik
tehditleri ve ona sıkılan kurşunu emeğe, demokrasiye, ba-
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rışa karşı olarak değerlendirmekte ve kınamaktadır. Tahir
Elçi ve olayda yaşamını kaybedenlerin aileleri, yakınları ve
emek, barış, demokrasi güçlerine başsağlığı diliyor, acılarını
paylaşıyoruz.
Yineliyoruz, gün emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına dayanışma içinde karşı çıkmaya
devam etme; eşit, özgür, laik, bir arada yaşamın hâkim kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine birlik içinde
devam etme günüdür.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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10 Ekim Emek-Barış-Demokrasi
mitingimizi kana bulayan canlı
bombaların ismini, yerini,
yurdunu bilip patlayana kadar
yakalamadıklarını itiraf edenler
henüz hesap vermedi
10 Ekim Ankara katliamının üzerinden tam 44 gün geçti.
Ancak acımız, öfkemiz ve isyanımız geçmedi ve geçmeyecek! Öfkemiz cenazelerimizle beraber gömülmüyor;
acımız yaralılarımızın iyileşmesiyle azalmıyor; isyanımız
zamanla sönüp gitmiyor! Çünkü emeğin, barışın ve demokrasinin düşmanları henüz hesap vermedi.
10 Ekim Emek-Barış-Demokrasi mitingimizi kana bulayan canlı bombaların ismini, yerini, yurdunu bilip
patlayana kadar yakalamadıklarını itiraf edenler henüz
hesap vermedi.
Katillerin, polisin kontrol noktalarını da geçerek Ankara’nın göbeğine kadar gelişlerine seyirci kalanlar henüz
hesap vermedi.
Toplumu ırkçı-mezhepçi bir eksende kamplaştırarak iktidarını korumaya çalışanlar, Kürt sorununda savaş politikalarıyla tabutlardan miting kürsüsü, seçim sandığı
kuranlar henüz hesap vermedi.
İktidar olmak için ölen insanların analarını seçim mitinglerinde yuhalatıp, ölenleri ıslıklayan fanatikler yara-
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10 Ekim Ankara Katliamı Davası Hesapsız
Kapanmayacak!
tan karanlığın bezirganları henüz hesap vermedi
Ortadoğu’da ırkçı-mezhepçi çatışmanın fitilini ateşleyip, TIR’larla bu ateşe benzin taşıyanlar henüz hesap
vermedi.
Katliamın ardından tüm işaretler, hükümetin “öfkeli çocuklar” gözüyle baktığı bir örgütü gösterirken ve ortada
başka hiçbir delil yokken “kokteyl terör” diyerek soruşturmayı saptıranlar henüz hesap vermedi.
100’ün üzerinde arkadaşımızın kanı yerde iken anket
yaptırıp, “Ankara saldırısı sonrası oyumuz yükseliyor”
diyenler henüz hesap vermedi.
“Osmanlı Ocakları”nı, “Esedullah Timi”ni ve IŞİD’in eylemleri “üstlenilmeyen” hücrelerini Beyaz Toroslarında
gezdirenler henüz hesap vermedi!
Katliamın öncesinde her ne hikmetse ortada görünmeyen, katliamların ardından yaralılara ve anma törenlerine gaz atanlar henüz hesap vermedi.
Katliamın ardından ağzı kulaklarında basın açıklaması
düzenleyip, suça teşvik eden “ihmal yok” açıklaması yapanların iktidarı henüz hesap vermedi!
Açık açık söyleyelim! Halkın 7 Haziran’da ortaya çıkan
iradesini yok sayıp, savaş ve katliam politikalarını tırmandırarak, halkı kan ve göz yaşı ile tehdit ederek tek
başına iktidar kuranlar henüz hesap vermedi!
Ama hesap verecekler!
Bizler 10 Ekim Ankara Mitingi’nin düzenleyicisi kurumlar olarak, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na
suç duyurusunda bulunuyoruz.
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Emek-Barış-Demokrasi mitinginde yaşanan katliamda,
en hafif tabiri ile, “kasta varan ağır ihmalleri” bulunan
kamu görevlilerinin yargılanmasını talep ediyoruz.
“Toplanma yerinde arama yapılmaz”, “mitingin resmi
başlama saati 12 idi” gibi gerekçelerle kendilerini aklayamazlar. Mesele teknik bir güvenlik meselesi olmamakla beraber bir-iki detayı tarihe not düşmekte fayda
görüyoruz.
Bizler ilk defa miting düzenlemiyoruz. Şu ana kadar
Ankara’da düzenlediğimiz mitinglerde de toplanma
yeri olan Ankara Garı’nda ve etrafında yüzlerce polisle
karşılandık. Onlarca mitingde Ankara Garı’nda ve etrafındaki sokaklarda, köprülerde bizleri bekleyen polisin
10 Ekim’de aynı yerde hiçbir varlığının bulunmayışı “tesadüfi” bir ihmal midir?
“Düzenleme Kurulu Görev ve Sorumluluk Talimatı Ekli
Alındı Belgesi”nde toplanma saati 8:30 iken, Valiliğin 30
Eylül 2015’te bir tebligat gönderip miting için uygun
saatleri 12:00-16:00 olarak bildirmesinin nedeni nedir?
Şehir dışından gelenlerin sabah erken saatlerde Ankara
Garı’na varacağını, bunun Valilik yazısı ile uyumsuz olacağını bildirdiğimizde neden Valilik yazısı değiştirilmemiş, “sorun olmaz” denilip geçilmiştir?
Emniyet görevlileri ile tertip komitesinin 1 Ekim 2015
tarihli toplantısında, toplanma noktasında düzenleyici
kurumların arama yapması ne amaçla söylenmiştir?
Patlamadan önce ortada görünmeyen polislerin, patlamanın hemen ardından gaz sıka sıka bölgeye gelmesinin amacı nedir? Oksijen ihtiyacı olan yaralıların ve ilk
yardım yapan doktorların atılan gazdan direkt etkilendikleri, gaz soludukları düşünülürse, bu eylem açıkça
cana kast değil midir?
Ambulansların olay yerine polisten sonra gelmesi nasıl
açıklanabilir?
İçişleri Bakanı Selami Altınok’un hiçbir inceleme bile yapılmadan, patlamadan saatler sonra “ihmal yok” açıklaması yapmasının kendisi bile an azından “görevi ihmal”
değil midir?
Mitinglere yönelik bombalı saldırı olacağı ihbarı alınmış
olmasına rağmen, tertip komitesi ile neden bu konu hiç
paylaşılmamış, miting öncesi toplantılarda bu gibi risklerin tartışılması yerine CHP ve HDP Genel Başkanlarının mitinge gelip gelmeyeceği ile ilgilenilmiştir?
Yaşam hakkını korumak ile görevli olduğu varsayılan

3030

devlet, açık bir tehdit ortada iken, bu tehditten haberdar iken, her türlü istihbaratı almış iken hiçbir tedbir
almamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde daha
önce alınan bir çok karara bakılarak, burada da Türkiye
yönetiminin mahkum olacağı açıktır.
Yıllardır toplumsal muhalefete karşı rutin olarak uygulanan polis kuşatması bir yana, İç Güvenlik Yasası ile
daha da sert biçimde emek-barış-demokrasi güçlerini baskı altına almayı amaçlayan devlet gücünün, 10
Ekim’de tesadüfen hayatta kalanlara karşı kullanıldığı
apaçık oradadır.
Bu ülkede devlet hiç olmadığı kadar güçlü bir şiddet
aygıtı haline gelmiştir. MİT’in, polisin ve jandarmanın
yetkileri olağan üstü düzeyde arttırılmış, güvenlik bütçeleri olağan üstü düzeyde şişirilmiş, teknolojik olanaklarla herkesi dinleyen, gözetleyen, muhalifleri de sorgusuz sualsiz cezalandıran bir örgütlenme içine girilmiştir.
IŞİD ve devletin sorumluluğunu hafifletmeye, ölenleri
suçlamaya yönelik bir algı operasyonuna havuz medyasından, Ak-Trollere, Ankara Belediye Başkanı’ndan devletin en tepesine kadar tüm “teşkilat” katılmıştır.
Burada mesele bir güvenlik meselesi değil toplumsal
ve politik bir meseledir. Meselenin bir tarafında terör,
öbür tarafında “güvenlik” yoktur. Meselenin bir tarafında “emek-barış-demokrasi” güçleri, diğer yanında
emek-barış-demokrasi düşmanları vardır. Türkiye’yi yönetenler de dahil herkesin tarafı gizlenemeyecek kadar
ortadadır.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak Emek-Barış-Demokrasi düşmanlarının çokça saldırısına maruz kaldık.
Bu saldırılar karşısında teslim olmadık, boyun eğmedik, hesap gününün bir gün geleceğini hiç aklımızdan
çıkarmadık. Ancak 100’ün üzerinde arkadaşımızı aramızdan alan katliamın ardından “Gün gelecek, devran
dönecek” demekle yetinmiyoruz! Bu hesabı her gün
sormaya, iktidar uğruna arkadaşlarımızın katledildiğini
her gün hatırlatmaya söz veriyoruz!
Biz yaşamın her alanında arkadaşlarımızı yaşatacak,
katilleri ve sorumluları hatırlatacağız! Yüz arkadaşımızı
yitirdiğimiz katliamın davası “Yüzyılın Davası” olacak ve
bu davayı biz kazanacağız! Emek-Barış-Demokrasi kazanacak! Sömürü-Savaş-Faşizm kaybedecek!
Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bu savaş bizim savaşımız değil,
savaşa mecbur olan AKP’nin ve
halka rağmen yönetim darbesi
yaparak anayasal suç işleyen
Saray’ın savaşıdır
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen,
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Züber Akgöl, İHD Genel
Başkanı Öztürk Türkdoğan; 31 Ağustos 2015 tarihinde İHD
Genel Merkezi’nde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla,
DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve İHD üyelerinden oluşan Hakkari
Heyeti’nin “Hakkari ve Yüksekova İnceleme Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.
İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan tarafından okunan inceleme raporu şu şekilde:
HAKKÂRİ VE YÜKSEKOVA İNCELEME RAPORU
(26-27 AĞUSTOS 2015)
Heyetin Oluşumu
Çatışmalı sürecin yeniden başlaması ile birlikte Hakkâri ve
ilçelerinde meydana gelen olayları yerinde incelemek, yetkililerden bilgi almak, yerel yöneticilerin ve halkın şikayet ve
isteklerini tespit etmek amacı ile bir heyet oluşturulmuştur.
Heyet içerisinde,
1- Öztürk Türkdoğan
İHD Genel Başkanı
2- Kani Beko
DİSK Genel Başkanı
3- Lami Özgen
KESK Genel Başkanı
4- Arzu Çerkezoğlu
DİSK Genel Sekreteri
5- Dersim Gül
TMMOB Genel Sekreteri
6- Şeyhmuz Güzel
TTB Merkez Konseyi Üyesi
7- Kurumlarımızın Hakkâri’deki temsilcileri yer almıştır.
Heyetin Görüşmeleri
Heyetimiz 26 Ağustos 2015 günü Van üzerinden karayolu
ile Hakkâri’ye ulaşmıştır. Heyet ilk olarak Hakkari’de Hakkari
Valisi Yakup Canpolat ziyaret etmiştir. Heyetin ziyaretinde
valiye ilettiği hususlar ana başlıkları ile şunlardır:
Öncelikle Hakkari Belediyesi Eş Başkanlarının tutuklanması

Makina Mühendisleri Odası

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İHD’den Hakkâri ve Yüksekova
İnceleme Raporu
eleştirilmiş, seçilmiş insanların üzerinde yargı baskısı kurulamayacağı belirtilmiştir. Hakkari’deki kurum temsilcilerimizin
verdiği bilgi doğrultusunda Hakkari polisinin vatandaşa olan
tutumunun sertleştiği, rastgele gözaltı işlemlerinin yapıldığı
özellikle her akşam saat 21.00’dan itibaren polisin rastgele
gaz fişeği tabancası ile biber gazı kapsülü fırlattığı ve bunun
tüm mahalleleri etkilediği, tüm Hakkari halkının yoğun biber
gazı kullanımından rahatsız olduğu ve buna acilen çözüm
bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Heyetimiz Hakkari’de
ilan edilen 14 askeri güvenlik bölgesi içerisinde çeşitli yerleşim yerlerinin olduğunu ve buralara giriş çıkışın yasaklanarak özellikle hayvancılık faaliyetinin olumsuz etkilendiği
belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Hakkari Çukurca yolunun 20
gündür kapatıldığı ve bunun da yol güzergahında bulunan
köyleri olumsuz etkilediği ve bu soruna biran önce çözüm
bulunması gerektiği belirtilmiştir. Hakkari’de askeri operasyonlar esnasında kullanılan silahlar nedeni ile meydana gelen orman yangınlarına müdahale edilmediği ve bu konuda
ekolojik tahribata seyirci kalındığı ifade edilmiştir. Özellikle
Çukurca sınır kapısındaki gümrük görevlilerinin HPG tarafından alı konulması üzerine sınır kapısının kapatıldığı, bunun
yanı sıra İran’a açılan Esendere sınır kapısının da kapalı olduğu bu durumun ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilediği
ifade edilmiş ve kapıların açılması istenmiştir. Ayrıca Hakkari’de Dağlıcı bölgesinde ve Kazan vadisi civarında vatandaşın operasyonların durdurulması ve çatışma çıkmaması için
canlı kalkan eylemi yaptığı bunun insanı bir tutum olduğu
bu nedenle bu kişilere müdahale edilmemesi gerektiği ifade
edilmiştir. Heyetimiz ayrıca çatışmalı süreçlerde Ankara’dan
kaynaklı gelebilecek kanunsuz emirlere kesinlikle uyulmaması gerektiği mülki amirlerin ve diğer güvenlik görevlilerinin yasal sorumlulukları olduğu hatırlatılmış ve yasa dışı
faaliyetlere izin verilmemesi gerektiği özellikle belirtilmiştir.
Bunun yanı sıra valiliğin ildeki STK’lar ile emek meslek örgütleri temsilcileri ile ve özellikle seçilmiş kişilerle diyaloğunun
sürekli açık olması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca alıkonulan
gümrük memurlarının serbest bırakılması konusunda İnsan
Hakları Derneği Hakkari Şubesi girişimlerinin valilik tarafından kolaylaştırılması konusu da gündeme getirilmiştir.
Hakkari Valisi Yakup Canpolat’ın heyetimizin ifade ettiği hususlar ile ilgili olarak verdiği cevaplar şöyledir:
Vatandaşın canlı kalkan eylemi yaptığı yerlerin askeri güvenlik bölgeleri ilan edilen yerler olduğu ancak buna rağmen
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vatandaşın can güvenliği konusunda hassas davranılacağını, ilan edilen askeri güvenlik bölgeleri içerisinde yerleşim yerleri olmadığını, sivil toplum ile diyaloga önem
verdiğini, orman yangınlarına müdahale edilemediğini,
askeri operasyonlar sırasında askeri birliğin güvenliğini
sağlamak amacı ile yapılan atışlar sonucu yangın çıktığını
kabul ettiğini ancak yangınların çıktığı yerlerde güvenlik
sorunu olduğu için bu yangınlara müdahale edilemediğini, Çukurca Gümrük Kapısında görev yapan gümrük memurlarının alı konulması nedeni ile bu kapının kapatıldığını, aynı şekilde güvenlik nedeni ile İran’a açılan Esendere
sınır kapısının kapatıldığını, alıkonulan gümrük memurlarının serbest bırakılması konusunda sivil toplum girişimlerini destekleyeceğini ve bu konuda sivil toplumun
girişimde bulunması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun
yanı sıra Çukurca yolunun yola döşenen en az 20 civarındaki patlayıcılar nedeni ile kapatıldığını, yol güvenliğinin
sağlanamadığı için bu tedbire devam edileceğini, arada
kalan köylerin alternatif köy yolları üzerinden Hakkari ile
bağlantı kurduğunu, heyetimizin sağlık ile ilgili yaşanan
sorunları ifade etmesi üzerine ambulans hizmetlerinin
düzenli olarak verildiğini, aksamaların yaşanması halinde konuyu tetkik ettireceğini, yoğun biber gazı kullanımı konusunu emniyet ile görüşüp değerlendireceğini,
iletişimin sık sık kesilmesinin nedeninin ilçelerde kazılan
hendeklerde bulunan fiber kabloların kopmasına bağlı
olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra barış ve çözüm
süreci ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde de bulunulmuştur. Bunun yanı sıra ayrıca Hakkari Valisi hukuk içinde
kalındığını, kanunsuz iş yapılmayacağını ifade ederek iç
güvenlik paketi ile kendilerine tanınan yasal yetkileri kullandıklarını ifade etmiştir. Ayrıca devletin yatırımlarının
devam ettiğini özellikle okul yatırımlarının maliyetinin
300 milyon lirayı bulduğunu ifade etmiştir. Çukurca yolunun kapatılması ile ilgili diyalog devam ederken Hakkari
Valisi yol üstünde bulunan iki köyün örgüt tarafından boşaltıldığını, Şemdinli ilçesinde Şapatan ve Altınsu Mahallelerinde insanların canlı kalkan yapıldığını bu duruma
güvenlik güçlerinin seyirci kalamayacağını ifade etmesi
üzerine heyetimiz bu konuyu araştıracağını ifade etmiştir.
Heyetimizin Şemdinli programı olduğu için Şemdinli ile
ilgili ayrıntılı görüşmeler yapılmamıştır.
Heyetimiz valilik görüşmesinden sonra Hakkari Belediyesini ziyaret etmiştir. Heyetimizi Belediye Başkan Vekili
Saniye Özkan Tatlı ile Belediye Meclis Üyeleri karşılamıştır.
Heyetimiz Belediye Eş Başkanlarının tutuklanması nedeni
ile dayanışma ziyaretinde bulunduğunu ve geçmiş olsun
dileklerini ifade etmiştir. Belediye Başkan Vekili ve diğer
kişiler heyetimize eş başkanların tutuklanmasının siyasi
bir tutum olduğunu, halkın iradesinin tutuklanamayacağını, eş başkanların gözaltına alınış biçimi (evlerinin kapıları kırılarak) ve tutuklanmasının saygısızlık olduğunu ve
bunun halkta ciddi bir tepki yarattığını ifade etmişlerdir.
Heyetiiz akşam 18.00 civarında Hakkari KESK Şubeler Platformu binasında Hakkarili STK temsilcileri ile yaklaşık iki
saati bulan bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda
Hakkarili insanların değerlendirmeleri dinlenmiş, yaşanan ihlaller hakkında bilgi alınmış ve bu kişilerin önerileri
özellikle dinlenmiştir. Gerek güvenlik nedeni ile gerekse
de yargı yolu ile baskı politikasına maruz kalmamaları
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bakımından düşüncelerini ifade eden STK temsilcilerinin
isimlerine burada yer verilmemiştir. STK temsilcileri özetle
şunları ifade etmişlerdir;
30 yıllık çatışma sürecinden sonra 2013 ile başlayan ve
2,5 yıl süren barış ve çözüm sürecinden umutlandıklarını,
ancak 7 Haziran seçimlerinden sonra yeniden çatışmalı
sürecin başlamasının tamamen siyasi olduğunu belirtip
buna yönelik tepkilerini dile getirmişlerdir. Esnafın siftah
yapamadan dükkan kapattığı günler olduğunu, ekonomik hayatın tamamen durgunlaştığını ve bunda çatışmalı
sürecin rolü olduğunu ifade etmişlerdir.
Hakkari Üniversitesinin %20 kapasite ile eğitim öğretim
yaptığını, en faal fakültenin İlahiyat Fakültesi olduğunu,
Hakkari için en önemli konu olan tarım ve hayvancılık konusunda üniversitede bölüm bulunmadığını dolayısıyla
Hakkari Üniversitesinin Hakkari’ye bir faydası olmadığını
din insanı yetiştirme ile Hakkarililerin ilgilenmediğini ifade etmişlerdir.
Şehirdeki özel harekat timlerinin zaman zaman plakasız
zırhlı araçlarla dolaştığını, halka hakaret ettiklerini bunun
en somut örneğinin eş başkanların gözaltına alınış biçimi
olduğunu ifade etmişlerdir.
Hakkarili STK temsilcileri özyönetim konusunun yanlış
anlaşıldığını, bu hususun tamamen demokratikleşme ile
ilgili olduğunu ve tüm Türkiye’nin buna ihtiyacı olduğunu
belirtip bu konudaki eksik bilgilendirmelerin yapılmasının faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Bir grup STK temsilcisi yaşanan çatışmalı süreçte yaşam hakkının tehdit
altında olduğunu ancak buna rağmen halkın Hakkari’yi
terk etmediğini, maalesef halkta “kabullenilmiş çaresizlik”
duygusu olduğunu halkın bu topraklara bağlı olduğunu
ve biran önce barışın gelmesini beklediklerini halkın sabrının kalmadığını, ya barış olsun ya da savaş olacaksa bir
an önce olsun psikolojisinde olduklarını ifade edip barışa
olan inançlarının azaldığını ifade etmişlerdir.
Seçimlerden önce tarımsal kalkınma projelerinin kabul
edildiğini, seçime yönelik olarak yeni bir proje ilanına gidildiğini, kabul edilebilir bulunan 957 projeden sadece
13’ünün kabul edildiğini, bu noktada seçimlerde AKP’nin
milletvekili çıkaramamasının etkili olduğunu ve böylece
kentin cezalandırıldığını, seçimden önce 844 projenin
kabul edilerek seçimden sonra sayının 13’e düşmesinde
halkın durumu bu şekilde anladığını ifade etmişlerdir.
Hakkari’deki Esendere ve Çukurca sınır kapılarının güvenlik nedeni ile kapalı tutulmasının ekonomiyi olumsuz
etkilediğini, uzun yıllar uğraştıktan sonra Çukurca’da açılan sınır kapısının güvenlik nedeni ile kapanmasının hayal kırıklığı yarattığını, Çukurca sınır kapısında görevli 10
gümrük memurunun HPG tarafından alıkonulmasına son
verilmesini ve bu kişilerin serbest bırakılarak görevlerinin
başına dönmeleri gerektiği ifade edilmiştir.
Çukurca Hakkari yolunun güvenlik nedeni ile kapalı tutulmasının oradaki köylüleri zor durumda bıraktığını, buna
bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir. Toplantıya katılan STK temsilcilerinden aldığımız bilgi doğrultusunda ilan edilen askeri güvenlik bölgelerinin içerisinde çok sayıda mera yer aldığını, bu bölgelere giriş-çıkış
yasağı olması nedeni ile hayvancılığın olumsuz etkilendiğini bunun da günlük yaşamı çekilmez kıldığını ve ekono-

STK temsilcileri operasyonlar nedeni ile ormanlık bölgelerin
bombalanması sonucunda orman yangınlarının çıktığını,
bu yangınlara müdahale edilmediğini, yangın söndürme
ekiplerinin güvenlik nedeni ile yangın söndürmeye gönderilmediğini, operasyonların devam etmesi nedeni ile halkın
yangın söndürme çalışmalarına katılmasının engellendiğini
belirtip, Hakkari doğasının tahrip edildiğini ifade etmişlerdir.
Sorumuz üzerine hava yolu ile (yangın söndürme uçağı ve
helikopteri) yangın söndürmenin de yapılmadığını özellikle
ifade etmişlerdir. STK temsilcileri kırsal alanın bombalanması
ve askeri operasyonlarda kullanılan silahlar ile kentte yoğun
olarak kullanılan biber gazı yüzünden arıcılık faaliyetlerinin
olumsuz etkilendiğini ve bal üretiminin oldukça azaldığını
ifade etmişlerdir.
STK temsilcileri yaşamını yitiren HPG militanlarının cenaze
törenlerinin yaptırılmaması konusunda baskı olduğunu,
dolayısıyla devletin cenazelere saygısızca yaklaştığını ve bu
durumun kendilerini rencide ettiğini ifade etmişlerdir.
STK temsilcileri özellikle kente yeni ataması yapılan öğretmelerin kalacak yer sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını ve bu
soruna hala bir çözüm bulunamadığını, silahlı çalışmaların
özellikle çocuklarda ağır travmalara sebep olduğunu ifade
etmişlerdir.
STK temsilcileri Hakkâri’deki bütün kazı makineleri ile iş makinelerine valilik izni olmadan iş yaptırılmamasının yarattığı
sorunları ifade etmişlerdir.
STK temsilcileri GSM operatörlerinin sık sık hizmet vermediğini ve iletişim sorunu yaşandığını, sık sık elektrik kesintileri
yapıldığını ifade etmişlerdir.
Toplantıya katılan herkesin en çok şikayet ettiği konu ise özel
harekat polislerinin panzerlerden rastgele biber gazı fişeği fırlatmaları ve özellikle akşam saatlerinde kentin değişik
bölgelerine rastgele gaz bombası atılmasını şikayet konusu
yapmışlardır.
Çukurca’ya bağlı Ormanlı ve Geçimli köylerinin askeri operasyon sonrası halkın kendisini güvende hissetmediği için
köylerini terk ettikleri belirtilmiştir. Sorumuz üzerine operasyonlar ve yaşanan çatışma nedeniyle bu iki köyün köylüler
tarafından boşaltmaya zorlanmasında etkili olduğu anlaşılmıştır.
STK temsilcileri yaşanan çatışmalı süreçte Kürt halkının direndiğini, buradaki savaşın Türkiye’nin batısına iyi anlatılması
gerektiğini ve barış mücadelesinin özellikle Türkiye’nin batısında verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
STK Temsilcileri sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan sorunları da dile getirmişlerdir. Buna göre;
112 çalışanları yaralı/hastayı almaya gittiklerinde yoğun sayıda güvenlik araçları Tarafından takip edildiği ve olay yerine
varıldığında hasta/yaralıya müdahale edemeyecek kadar yoğun biber gazı sıkıldığı ifade edilmiştir.
Sık sık hastane girişlerinde polis ya da özel harekat ekibi
Araçları beklediği için hastaneler adeta bir karakol Görüntüsü almaktadır. Bu imaj Hasta/yaralılarda gözaltına alınma
ya da tutuklanma kaygısının gelişmesine neden olmakta ve

tedavi olmaya gelmelerini engellemektedir.
Toplumsal olaylarda 112 ambulansı ile hasta/yaralı taşınması
sırasında özel harekat polislerince ambulanstaki sağlıkçılar
yüzüstü yere yatırılmak suretiyle kötü muameleye tabi olmakta ve ambulanslar aranabilmektedir.
Çukurca ilçesinin Hakkari merkezi ile Bağlantı yolunun 20
gündür kapalı olmasından dolayı hasta/yaralıları almaya
Hakkari merkezden 112 ambulansları belli bir bölgeye kadar
gidebilmekte ve dolayısıyla hasta/yaralılara zamanında gerekli acil Tıbbi müdahale yapılamamaktadır.
Çukurca ilçesindeki sağlık hizmeti veren 6 hekimden 4 ü ayrılmış yada istifa etmiştir. Hastanede geriye kalan 2 hekimden biri yöneticilik diğeri 7/24 acil servis hizmeti vermeye
çalışmaktadır. Bu sağlıkçı sayısındaki bariz azalma, yurttaşlarımıza verilen sağlık hizmetlerinin standartlarının düşmesine
neden olmaktadır.
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mik sorunların giderek ağırlaştığını ifade etmişlerdir. Aldığımız bilgiye göre Hakkari’deki küçük baş hayvan sayısının 750
binden 400 bine düştüğünü, büyük baş hayvan sayısının da
50 binden 20-30 bine düştüğünü ifade etmişlerdir.

Aile Sağlığı Merkezlerine aşı gelmediği için, koruyucu sağlık
hizmetlerinin en önemli ayağı olan aşılama hizmetleri aksamaktadır.
Yöre halkında yaşanan bu çatışmalı ortamdan ötürü tamiri
çok zor olan ruhsal travmalar yaşandığı ifade edilmiştir.
Heyetin Biber Gazı Kullanımı İle İlgili Gözlemleri
STK temsilcileri ile toplantı sona erdikten sonra heyetimizden
birkaç kişi otelde diğerleri ise tanıdıkları insanların evlerinde
kalmışlardır. Heyet üyelerimizden Öztürk Türkdoğan, Arzu
Çerkezoğlu ve Şehmus Gökalp misafir olarak kaldıkları Gazi
mahallesindeki evde Hakkari halkına polis tarafından rastgele gaz fişeği ile gaz bombası atılmasına tanıklık etmişlerdir.
Akşam saat 21 ile 23.30 arasında Gazi mahallesinde bulunan
polis lojmanlarından etraftaki cadde ve sokaklara rastgele
100’ün üzerinde gaz bombası atılmıştır. Polis lojmanlarına
yönelik hiçbir saldırı yapılmadığı halde tamamen keyfi olarak
ve halkı canından bezdirme amaçlı olduğunu düşündüğümüz şekilde yoğun gaz bombası atılarak bütün bir kent merkezi rahatsız edilmiştir. Bu konuyu aynı gün gündüz Hakkari
valisine söylememize rağmen ve valinin bu konu ile ilgileneceğini belirtmesine rağmen uygulamada hiçbir değişiklik
olmamıştır. Bu durum güvenlik görevlilerinin kendi isteklerine göre ve halka yönelik sorumsuzca davranma konusunda
genel talimat aldıklarını göstermektedir. İç güvenlik paketi
diye bilinen polisin yasal yetkilerinin arttırılmasının tipik bir
sonucu Hakkari’de gaz bombası kullanılması örneği ile sergilenmiştir.
Heyetin Yüksekova ve Şemdinli Programı
Heyetimiz 27 Ağustos Perşembe günü sabah saat 07.30
civarında Hakkari’den 4 araç ile Yüksekova’ya doğru yola
çıkmıştır. Hakkari Yüksekova yolu üzerinde bulunan yeni
köprü civarında yolun askerler tarafından trafiğe kapatıldığı
görülmüştür. Heyetimiz kendisini askerlere tanıtarak yolun
açılmasını talep etmiştir. Askeri yetkililer Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek heyetin geçişi için
komutanlarına soracaklarını ifade etmiştir. Bu arada heyet
adına İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan Hakkari Valisi ile
görüşerek Şemdinli’ye gitmek üzere yola çıkan heyetin geçişine izin verilmesini talep etmiştir. Hakkari Valisi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, heyetin can güvenliği bakımından
Şemdinli istikametine gitmemesi gerektiğini belirtmiştir. Bu-
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nun üzerine heyetimiz Şemdinli’ye gitme konusunda ısrarcı olacağını beyan etmiştir. Telefon görüşmesi bittikten
yaklaşık beş dakika sonra askerler yolu açmış ve böylece
Yüksekova ilçesine hareket edilmiştir. Yüksekova ilçesi girişinde trafik denetleme istasyon binasının özel harekat
timlerinin karakolu haline dönüştürüldüğü ve hemen bu
karakolun önünde yolun 3 adet zırhlı araç ve 1 adet toma
ile kesildiği görülmüştür. Heyetimiz karakolda bulunan
nöbetçi polise kendisini tanıtarak Şemdinli’ye gideceğini
ifade etmiştir. Karakolda bulunan polis amiri veya yetkili polis Şemdinli’ye giden Yüksekova’nın içinden geçen
anayolun üzerinde silahlı çatışma yaşandığını ve yolun
kapatıldığını belirtip can güvenliğimiz bakımından geri
dönmemiz gerektiğini belirtmiştir. Heyetimiz polisle
tartışmanın anlamsız olduğunu düşünerek Yüksekova
ilçe girişinde bulunan devlet hastanesini ziyaret etmeye
karar vermiştir. Heyet hastaneye vardığında hastanenin
girişinin 3 adet zırhlı araçla tutulduğunu, zırhlı araçlar
önünde 7-8 civarında özel harekat polisi ve askerler tarafından uzun namlulu silahlarla nöbet tutulduğunu tespit
etmiştir. Bu kişiler heyetimizin hastaneye girişine izin vermemesi üzerine bizzat Hakkari valiliği aranarak bu durum
şikayet edilmiş ve hastaneye girmemiz gerektiği belirtilmiştir. Hakkarı Valisi telefona kendisi çıkmamış, özel kalem müdürü telefonla görüşmüştür. Heyetimiz hastane
önünde yaklaşık 15 dakika beklemiş, valilikten hastaneye
alınmayacağımıza dair polislere telefon edilmesi üzerine
heyetimiz oradan ayrılmıştır.
Heyetimiz Yüksekova ilçesinden ayrılmadan önce Yüksekova Kaymakamını ziyaret edip olaylar hakkında bilgi
almak amacıyla Kaymakam’a, Kaymakamlığa ve Emniyet
müdürlüğüne telefonla ulaşmaya çalışmıştır. Kaymakam
telefonlarımıza cevap vermemiştir. Polislerle yapılan görüşme sonucunda Kaymakam’ın toplantıda olduğu ve
heyetimizle görüşemeyeceği belirtilmiştir. Bunun üzerine heyetimiz içişleri bakanlığı yetkililerini arayarak konu
aktarılmış ve heyetin çalışmalarına yardımcı olunması
istenmiştir. Bakanlık yetkilileri Hakkari Valisi ile yaptıkları
görüşme sonucunda Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma
yasağının devam ettiğini belirterek yardımcı olamayacaklarını ifade etmişlerdir.
Bunun üzerine heyetimiz Yüksekova’dan Hakkari’ye geri
dönmüş ve konu ile ilgili olarak saat 11.30 civarında Hakkari Belediyesi önünde basın açıklaması yaparak Yüksekova’daki ve diğer ilçelerdeki çatışmaların biran önce sona
erdirilmesini, Kürt sorunun çözümü noktasında acilen çatışmasızlık ortamına geri dönülmesini basın önünde bir
kez daha dile getirmiş, Yüksekova’da sivil halkın tedirgin
olduğunu, can güvenliği sorunu yaşadığını, halka acilen
ulaşılması için sokağa çıkma yasağının kaldırılması gerektiği ifade edilmiştir.
Heyetimizin gerek Hakkari’ye gidişi sırasında 26 Ağustos’ta, gerekse de Hakkari’den dönüşü sırasında 27 Ağustos’ta Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan dinlenme
tesislerinde halkın şikayetleri de dinlenmiştir. Buna göre
çatışmalardan tedirgin olanların ailelerini geçici olarak
güvenli gördükleri başka şehirlere gönderdiklerini, özellikle ailenin genç ve orta yaş erkeklerinin Şemdinli ve
Yüksekova’yı terketmek istemediklerini ve mutlaka yaşadıkları yerde kalacaklarını ifade ettiklerini, devletin bu so-
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runa bir an önce çözüm bulması gerektiğini ifade etmeleri heyetimizce dikkatlice dinlenmiştir. Halk ya hemen
barış ya da hemen savaş noktasına gelmiş durumdadır.
Heyetin Tespit ve Önerileri
Kürt sorununun çözümünde 2013 yılında başlayan ve
Temmuz 2015’de sona eren çatışmasızlık döneminin
beklentileri yükselttiği ve halkın çatışmasızlığın öneminin
kavradığı, 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yeniden
çatışmalı döneminin başlamasının devlet tarafından sorunun siyaset yolu ile çözülmek istenmediğinin görüldüğü anlaşılmıştır. Halk bunun sebebini Cumhurbaşkanı’nın
ve partisinin siyaseti olduğunu düşünmekte ve buna öfkelenmektedir.
Yeniden başlayan çatışmalı süreçte sivil halktan birçok
kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması, ekonomik yaşamın tamamen durması doğal çevrenin tahrip edilmesi halkın değer yargılarının dikkate alınmaması ve halka
kötü davranış halkı bezdirmiş ve öfke biriktirmesine sebep olmuştur. Halkın ya hemen barış ya da hemen savaş
noktasında olması bunu göstermektedir.
Mülki amirlerin ve güvenlik görevlilerinin iç güvenlik paketindeki yasal yetkilere sığınarak anayasaya ve temel hak
ve özgürlüklere aykırı tutum ve davranışlarda bulunması
oldukça vahim bir durumdur. Özellikle il idaresi kanunu
ile polis kanunun anayasanın üzerinde görülmesi pratikte
bizzat tarafımızca tespit edilmiştir. Bu durum Türkiye’nin
hızla bir polis devleti haline getirildiğini göstermiştir. Anayasa’da düzenlenen hak ve özgürlükler ile anaysa madde
90 uyarınca Türkiye tarafından kabul edilen ulusal üstü insan hakları belgeleri mülki amirleri, savcı ve yargıçları ve
emniyet görevlilerini ilgilendirmemektedir. 90’lı yıllarda
hukuk dışına çıkan devletin şimdi kendisini polis devleti
kanunları ile hukuk içinde kalıyorum aldatmacası yaşadığını tespit etmiş durumdayız. Heyetimiz bizzat valiye
kanunsuz emirlere uymamaya ve kanunsuz emir vermeme konusuna değinerek temel hak ve özgürlüklere bağlı
kalması gerektiğini hatırlatmıştır.
Hakkari Çukurca’daki Gümrük memurlarının HPG tarafından alıkonması ve bu nedenle her iki gümrük kapısının
kapatılması ekonomik ve sosyal yaşamı olumsuz etkilemiştir. HPG’nin bir an önce alıkoyduğu kişileri serbest
bırakması gerekmektedir. Devletin de ekonomik ve sosyal yaşamın devamı bakımından gümrük kapılarını açık
tutması sağlanmalıdır.
Hakkari izlenimlerimiz göstermiştir ki çatışmalı süreçte
yoğun ihlaller yaşanmaktadır. Halk 80’li ve 90’lı yıllarda
yaşananları gayet iyi hatırlamaktadır. Kimse benzer şeyleri yeniden yaşamak istememektedir. Bu nedenle tarafların acilen silahları susturması ve çatışmasızlığı sağlaması
gerekmektedir. Bunun için de tarafların bir an önce diyaloğa geçmesi gerekmektedir.
İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
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Kadına Yönelik Şiddete Hayır!
AKP yeni Türkiye’sini inşa ederken,
kadınlar da sosyo-ekonomik politikaların odağına konuldu. İktidar,
kadınlara ilişkin ne zaman bir şey
söylese arkasından kadın haklarına
ilişkin bir geri adım ortaya çıktı
25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo Diktatörlüğü’ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, cezaevinde bulunan
eşlerini ziyaret ettikten sonra tecavüz edilerek öldürülmelerinin tarihidir. Bu olayın ardından tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlenmiş, 1981 yılında da
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika
ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan edilmiştir. Bu kararı
benimseyen Birleşmiş Milletler’in 1999’daki kararı ile her yıl
25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak anılmaktadır.
25 Kasım günü; dünya üzerinde yaşayan tüm kadınların, çocukların ve LGBTI bireylerin giderek artan ve çeşitli biçimlerde maruz kaldıkları her türlü şiddeti ve cinsel saldırıları bir
kez daha anımsatma günüdür.
Bugün, kadına yönelik şiddet olgusunun hem kadına hem
de tüm topluma dayatılan ideolojik bakıştan, çağdışı ve gerici anlayıştan, ekonomik koşullardan, politik gelişmeler ve
kültürel etkenlerden ayrı tutulamayacağı gerçeğini dünyanın gündemine tekrar tekrar taşıma günüdür.
AKP yeni Türkiye’sini inşa ederken, kadınlar da sosyo-ekonomik politikaların odağına konuldu. İktidar, kadınlara ilişkin
ne zaman bir şey söylese arkasından kadın haklarına ilişkin
bir geri adım ortaya çıktı. 13 yıldır kadınların toplum içindeki
ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi iktidarın bilinçli
politikaları ile sürekli azaltılarak; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete kurban gitmesine; işyerinde, sokakta,
evde taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına; bedeninin,
emeğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan ataerkil politikalar gün geçtikçe derinleştirildi.
Kadın cinayetlerinin de yüzde 1.400 arttığı Türkiye, bu geri
adımlarla, kadının sosyal statüsü, eğitim ve istihdamı açısından 3. Dünya ülkeleri arasında yerini aldı.
Savaşın, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddet orta-

mını güçlendirdiğini biliyoruz. Bunun en yakın örneğini, öldürüldükten sonra işkence edilmiş çıplak bedeni katillerince
fotoğraflanıp teşhir edilen kadınlar; ölü çocuklarını buzdolabında saklayan, sabaha kadar ölü kızının bedenini koynunda
saklayan anneler; on sekiz bin lirası olmadığı için oğlunun
cenazesinde evladından af dileyen asker annelerinin feryatlarında gördük
Gericiliğin, savaşın, ayrımcılığın kadın özgürlüğüne bir tehdit
olduğu bilinciyle, kadını ret ve inkâr eden her türlü ideolojiye
karşıyız.
Var olan yasalarla kazanım elde edileceğini düşünmüyoruz.
Çünkü bu yasaların kendini korumak isteyen kadınları müebbete mahkûm ettiğini; kadınları, çocukları LGBTİ bireyleri
öldüren, tecavüz eden, onlara şiddet uygulayan erkekleri iyi
hal indirimleriyle en hafif cezalarla ödüllendirdiğini biliyoruz.
Bu nedenle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak
üzere kadına, yaşamın içinde hak ettiği yerin kazandırılması
için TMMOB’li Kadınlar olarak söylemimizi “toplumsal cinsiyet eşitliği” temelinde oluşturmaktayız.
Kadınlar günlük yaşamda sürekli olarak cinsel, psikolojik, fiziksel şiddete, tacize ve tecavüze maruz kalmakta ve öldürülmektedir. Tacizciler, tecavüzcüler ve kadın katilleri tahrik indiriminden yararlanmakta ve hatta serbest bırakılmaktadır.
Kadınların, kadın oldukları için karşı karşıya kaldıkları şiddet,
taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi sorunların çözümünde örgütlü bir mücadele verilmesi gerektiği açıktır.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde örgütlü olduğumuz her yerde,
yerellerin kadın platformları ile emek-meslek örgütlerinin örgütlü kadınlarıyla, yaşananlara ve yaşatılanlara karşı itirazım
var diyen tüm kadınlarla birlikte olacağız.
Savaşın yakıcı etkisini yüreğimizde hissederken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne, gericiliğe ve emperyalist saldırganlığa karşı sesimizi ve mücadelemizi yükseltmek için
TMMOB’li Kadınlar olarak sözümüzü sokakta söyleyeceğiz.
Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidarlara karşı,
eşit ve özgür yarınlar için sözümüzü sokakta söyleyeceğiz ve
mücadelemizi örgütlülüğümüzden aldığımız cesaretle ve
mücadeleye olan inancımızla sürdüreceğiz.
Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim.
Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB’li Kadın Örgütlülüğü
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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Yastayız, İsyandayız, Unutturmayacağız!
10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katliamı
başkent Ankara’da gerçekleştirildi.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine
sürüklendiği kaotik ve militarist ortama dur demek istedik. Ülkemizin başkentinde gür bir barış sesi haykırmak
istedik.
Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş
iklimini ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı
korumak, emeğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irtibatı kurmak üzere bir miting çağrısı yaptık.
Başka ne yapabilirdik ki?
Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan seyretmemiz beklenemezdi elbette.
Bir sorumluluk üstlendik.
Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye bomba konuldu.
10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük
katliamı başkent Ankara’da gerçekleştirildi.
Dört emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen
Emek-Barış-Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırıda çok sayıda arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi yitirdik. Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, yitirdik. Onlarca arkadaşımızın da hastanelerdeki
tedavisi sürüyor. Yüreğimiz yanıyor.
Olayın üzerinden 6 gün geçmesine karşın Başbakanlık
kayıplarımızın adlarını açıklayamamıştır. Hükümeti bu
skandala son vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını yitirenlerin tümünün adlarını kamuoyuna açıklamaya
çağırıyoruz.
Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna bir
konuyu hatırlatmak istiyoruz. 100 civarında insanımızı,
katillerin Ankara’da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O insanlarımızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için
buluştukları bir alanda gerçekleşen saldırıda yitirdik.
Saldırganların hedefi oldukça açıktır: Hedef emektir. He-
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def barıştır. Hedef demokrasidir!
Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye’yi kanlı
bir sürecin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından gelen Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla on binlerin buluştuğu,
kucaklaştığı, aynı halaya aynı horona durarak “Emek-Barış-Demokrasi” dediği bu alanın ismi bizim için artık
“Emek-Barış-Demokrasi” meydanıdır!
Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenmiştir.
• Bu dört emek ve meslek örgütü güvencesiz, kölece, ölümüne çalıştırmaya karşı mücadelenin örgütüdür.
• Bu dört emek ve meslek örgütü, emeği köleleştirirken
doğayı, kentleri yağmalayan sermayeye karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.
• Bu dört emek ve meslek örgütü ölüme karşı yaşamı,
savaşa karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa karşı eşitliği savunan, saflarında ırk-mezhep-cinsiyet temelli ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere sahiptir.
• Bu dört emek ve meslek örgütü, kuruluşlarından bugüne toplumsal sorumluluklarından kaçmamış, milyonlara
kölelik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat
etmeyen baskıcı düzenin karşısında diz çökmemiştir.
İşte bunun için saldırganların, katliamcıların hedefindedir.
Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, daha yankılanan bir biçimde çıkmasından “KİM” rahatsız olabilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim?
Onu mu arıyoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece
Türkiye’nin değil, dünya halklarının da malumudur! Katliamda kullanılan canilerin kimliklerinin ortaya çıkması ise,
işte bu malumun ilanıdır!
Biz, savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif
üslendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetildi.
Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.
10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10:04’ten sonra, tesadü-
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fen nefes aldığımız her dakika bu ülkeyi yönetenlerin nasıl
bir ülke vaat ettiklerini apaçık göstermektedir.

pıldığı” gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı saldırıya
karşı neden en küçük bir önlem almamışlardır?

• Bombalar patlamadan önce toplanma noktasında neredeyse tek bir polis bile yokken, patlamanın ardından onlarca polis, TOMA eşliğinde ortaya çıkmış, birçok yaralının son
nefesi atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım
müdahaleleri gaz bombalarıyla engellenmiştir.

• Yasımız neredeyse yasaklanmıştır. Cenazelerimiz verilmemiş, Olay yerine karanfil koymamızdan, çeşitli anmalara
kadar birçok etkinliğimiz polis engeliyle karşılaşmıştır. Cenazelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek
iş bırakan emekçilere yönelik baskılar artmıştır.

• Ambulanslar çok geç gelmiştir.

• İlk andan itibaren sosyal medyaya ve daha sonra da medyaya sansür başlatılmıştır.

• Kan anonsu yapanlardan yaralı taşıyanlara kadar herkes
hedef gösterilmiştir.
• Yine patlamadan hemen sonra iktidarın havuz medyası ve
Ak-Troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük
bir dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır.
Bu kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz
iktidar sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal
medya trolleri tarafından gayet organize biçimde hedef
gösterilmiş, saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle ilişkilendirilerek hedef saptırılmış, halay çeken gençler “bomba
şifrecisi” ilan edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaştırılmıştır.
• Ülkede yürütmenin başında olan Başbakan’ın açıklamaları,
bu ülkede 80 milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde
olduğunun ibret verici örnekleri olarak hafızalardan silinmeyecektir. Bu ülkenin Başbakanı Suruç’ta kendini patlatan
canlı bombanın ismini vererek “adalete teslim edildiğini”
iddia edebilmiştir. Bu ülkenin Başbakanı “Canlı bomba listesi elimizde ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz” diyebilmiştir. Yas ve anma törenlerimize katılan arkadaşlarımız,
“makul şüpheli” olarak “önleyici gözaltı” adı altında polisin
hedefindeyken canlı bombaların pimi çekmeden tutuklanmamasının itirafı ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıldığına
göre Türkiye’de şu anda kimliği ve yeri belli olan ancak hükümetin “yakalamadığı” canlı bombalar vardır. Bu bir skandaldır ve yasadışı siyasi bir tutumdur. Bu tutum bütün muhaliflere açık bir tehdittir.
• Başbakan ve İçişleri Bakanı şu sorularımıza yanıt vermelidir: Emek, Barış ve Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı
yapılacağı”ihbarının 3 gün önceden geldiği haberleri doğru
mudur? Bu katliamda kullanılan kişilerin kimlikleri de haberlerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi
bir ihbar neden Tertip Komitesi’yle paylaşılmamıştır? Başta
1 Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok eylemi, “ihbarlar ya-

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü örtülemedi,
örtülemeyecek!
Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız! Başbakan’ın aslında “yakalamama” konusunda doğru
söylediğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isimlerinin tespit edilmesine rağmen yakalanmadığını anlatacağız.
Gazetelerin haberlerinde ve siyasi partilerin raporlarında
dahi ismi geçen kişilerin MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü de dahil birçok devlet kurumuna çok yakın bir mesafede bu korkunç katliamı gerçekleştirdiklerini herkes bilecek!
Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır ve Suruç katliamları örtbas
edildiği için bu katliamın yaşandığını her yerde anlatacağız!
Ankara Katliamı’nda adı geçenlerin Suruç Katliamı ile bağlantılarını hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis araştırmasını reddedenleri her platformda teşhir edeceğiz!
10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kirli,
karanlık dehlizlerine hapsedilmesine izin vermeyeceğiz.
Bedeli ne olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücadelemizden geri adım atmayacağız.
Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost kurumlarla
beraber arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesini yaşatmak
için her zaman bir arada olacağız, her zaman omuz omuza
olacağız!
Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz insanlarımızı, katledilişlerinin 7. gününde anmak için 17 Ekim 2015 Cumartesi
günü saat 10:04’te bütün illerde anmalar gerçekleştireceğiz.
Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz! Bu iktidar
bu ülkeye sadece savaş, ölüm, baskı, zulüm vaat ediyor! Bu
gidişe dur demek sizlerin elindedir!
Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!
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Kürtler menzil-i maksudu
olan özerkliğe koşuyor

Haber

Makina Mühendisi
HDP Milletvekili
Faysal SARIYILDIZ

Cizre ve Silopi 15 gündür,
yani 900 saattir kapalı
cezaevine dönüştürülmüş
vaziyette. Cezaevinde dahi
ziyaretçi hakkınız var. 15
gündür Cizre ve Silopi’ye
on binlerce asker ve özel
harekât polisi dışında hiç
kimse giriş yapamadı.
Günlerdir abluka altındaki Cizre’de bulunan
HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, ilçede
yaşananları, halk direnişini, katledilen çocukları yazdı…
“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü, hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem
inanç devriydi, hem de kuşku, Aydınlık mevsimiydi, Karanlık mevsimiydi, hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı…” Tam da
böyle bir zamandı. Bir bahar günüydü, cevval
bedenlerin menzile bir an önce varmanın tez
canlılığı, hafif korku, fısıldaşmalar ve bayramsı heyecan bütün Cizrelileri sarmıştı. Bütün
bu karmaşık duyguların Cizre’ye sirayet ettiği
tarih 1992 Newroz’u. Bütün yollar, sokaklar,
caddeler, köy yollarındaki patikalar Newroz’a
akıyordu. Mahalle aralarında tutulan halaydan
sonra sımsıkı kenetlenme zamanıydı. Çünkü
yine bugün olduğu gibi demirden imal edilen
zulüm makinaları; tanklar ve zırhlı araçlar kenti
kuşatmıştı. Bayram kana bulanmalıydı. Atalardan miras alınan muhayyeli meftuna çevirmenin, tam vaktiydi. Çünkü, özgürlüğü haykıran
ve ölüm kefenini yırtan bir halkın çığlığı egemenleri her daim deliye çevirmiştir. İşte o deli,
çılgın ruh o gün Cizre’yi kana buladı…
Cizre o zamandan sonra yara aldı, debelendi,
düştü, kalktı. Ancak, o ilk günkü özgürlüğe
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kavuşmanın tez canlılığını ve bayramsı heyecanını hiçbir zaman yitirmedi. Bazı kentlerin
zamanı, takvimin zamanından hızlı akar. İşte
çocukluğumun kenti Cizre böyle bir kent.
Onun içindir ki Cizre hep bir adım önde olmuştur. Nice tufanları gören Cizre bu sebepledir ki muktedirler ile her zaman mukavemet
halinde olmuştur. Cizre’nin zulme itiraz eden
bu toplumsal ruh hali yakın dönem siyasi
geçmişinin yanında tarihi ve kültürel karakteristiğinden gelmektedir. Cizre Osmanlılar
döneminde de özerk yaşamını elinden almak
isteyen Osmanlı Sultanına da itiraz etmiştir.
Her sokağında direnişin bir anısı ve tarihi olan
bu kenti “ıslah” etmek öyle sanıldığı gibi kolay
değil. Bugünün Sultan’ı da bunu idrak edecek.
Tecrübeyle sabit olan bu kentin özgürlük
tutkusu tank ve topla yeniden ehlileştirilmek
isteniyor. Cizre ve Silopi 15 gündür, yani 900
saattir kapalı cezaevine dönüştürülmüş vaziyette. Cezaevinde dahi ziyaretçi hakkınız
var. 15 gündür Cizre ve Silopi’ye on binlerce
asker ve özel harekât polisi dışında hiç kimse
giriş yapamadı. Devletin en ağır silahları ile bu
iki ilçeye saldırılıyor. Silopi’de Ferhat Encü ve
Aycan İrmez arkadaşımız bulunmakta. Ben de
Cizre’nin 15 gündür devam eden vahşet günlerinin tanığıyım. Aynı zamanda 15 gündür
bir halkın umutla, dirençle tank ve topa karşı
yüreğini nasıl barikata çevirdiğinin şahidiyim.
İlk önce öğretmenleri gönderdiler, sonra memurları. Başka bir ülkede savaş çıktığında,
yurdum insanının can güvenliğin için apar topar “ülkeye dön” çağrısı yapar gibi…. Ülkenin
batısına ait olan her şeyi çıkardılar. Çıkardılar,
çünkü steril bir katliam için ortam uygun hale
getirilmeliydi. Bir tek silah, üniforma, tank, top
ve devletin en soğuk yüzü olan “güvenlik aygıtı” kaldı. Hükümet ricalleri böyle buyurmuştu; devletin çizdiği hudutları aşan “potansiyel
teröristler”e had bildirilmeliydi. Generaller ve

CİZRE DİRENDİKÇE,
ONLAR ÇILGINLAŞTILAR…
14 Aralık’ı 15 Aralık’a bağlayan gece Cizre kuşatması başladı. Ve tekmil verildi. Silah seslerinin gecenin sessizliğini
yırtması ile vahşet günleri başladı. 1990’lı yıllarda devletin
ceberut ve zalim yüzünü çok iyi tanıyan Cizreliler, hızlıca
üst katları terk ederek, aşağı katlara ve bodrumlara sığındı. Evlerin üst katlarına isabet eden havan topu ve bomba
atar mermileri sonucu büyük katliamlar yaşanmamış ise
bu alınan tedbirin sonucuydu. Ancak, devlet gözünü her
zamankinden daha fazla karartmıştı. “Kendi kendimi yönetmek istiyorum”, “Ankara’nın katı hegemonyasını kabul
etmiyorum” diyerek sistemde devrimci bir kara delik açan
bu kent mutlaka cezalandırılmalıydı. Sokakta her canlı vurulmalıydı. Ki öyle oldu. Elektriklerin kesildiği mahalle içerisindeki en ufak ışık huzmesinin göründüğü her ev vurulmalıydı. Cizre, karanlığa ve ebedi sessizliğe gömülmeliydi.
Tepede kente nizam vermeye çalışan keskin nişancılar çift
gözlü evinin odasında Kuran Kursu hocası Hediye Şen’i
vurarak başladılar öldürmeye. Hediye Şen, evinin bahçesindeki lavaboya giderken vuruldu. Çıkmadan önce eşi ile
vedalaşan Hediye, cellatlar tarafından her an vurulabileceğini iyi biliyordu… Kabataş’ta ‘kardeşimize saldırdılar’
yalanını atıp kıyamet koparanlar, başörtülü bir kadının bedenini delip geçen 8 kurşunu görmedi. Çünkü, Hediye onların mümini değildi… Doğan Aslan, İbrahim Akhan, Lütfü
Aksoy, Yılmaz Erz, Selahattin Bozkurt, Zeynep Yılmaz, Cahide Çıkal, Doğan İşi, Mehmet Tekin, Mehmet Saçan, Dikran
Sayaca, Azime Aşan, Ferdi Kalkan, Abdulmecit Yanık, Hacı
Özdal, 3 aylık bebek Miray İnce, Ramazan İnce, Hüseyin
Ertene ve henüz beş yaşındaki Hüseyin Selçuk vuruldular sırasıyla. Bir de mensubu oldukları halk gibi kimliksiz
3 bebek annelerinin karnın da doğmadan yaşam hakları
ellerinden alındı. Ceninleri dahi kurşunlayarak, kefene saran devlet şanına şan kattı! Şen olası Ankara! Bu kent firüzan yüzlü bebeklerine ve çocuklarına canhıraş çığlıkları ile
son kez dokundu. Acı ve inancı aynı anda sinesine ekti bu
kent… Ama, tepelerde her ölüm ile zafer nidaları atanlar
bu kentin umudunu öldüremediler. Cizre direndikçe, onlar
çılgınlaştılar…

ceğini ifade ediyor.
İNCE SİTEM KALIN BİR DUYGUSAL KOPUŞA EVRİLİYOR
Cizre, kendisine karşı başlatılan topyekun saldırıların hendek meselesi olmadığını, Kürdün varlık arayışını ve statü
talebini boğma girişiminin olduğunun çok iyi farkında.
Yüzyıllık tekçi ulus devlet anlayışına itiraz eden Kürtler bu
nedenle direnmekten başka çaresinin olmadığının bilincinde.
Ama Cizre’yi yaşadığı ölümden ve yıkımdan daha da üzen
bir şey var. SESSİZLİK. Eskiden Kürdistan’da yaşanan yıkıma
karşı kayıtsız kalan Batıya karşı ince bir sitem vardı. Ancak,
Cizre ve diğer direniş kentlerinde devletin vahşetine karşı
gözünü ve kulağını kapatan Batıya karşı var olan ince sitem kalın bir duygusal kopuşa doğru eviriliyor. Cizreli bir
gencin ‘Filistin intifadasına karşı methiyeler dizenler Türkiye’nin İsrailleşmesini neden görmüyor. Gezi’de Kürtler
olmasına rağmen ‘niye yoklar’ diyenler bilmeli ki; Gezi’deki
direnişin 10 katını bu ceberut sisteme karşı veriyoruz. 6
ayda yüzlerce insanımızı kaybettik. Hani neredeler en çok
da onlara güvendik. Ama yalnız bırakıldık’ serzenişi bir kişinin değil bir halkın sitemidir. Kürdün direnişine ortak olmak, Batı’ya kaybettirmez. Aksine bu direniş demokratik,
ortak geleceğin en güçlü harcıdır.
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paşaların kibirli siluetleri ile harita üzerinde parmaklarını
bastıkları alanları yerle yeksan etme zamanıydı.

Kürtler, menzil-i maksudu olan özerkliğe doğru koşuyor.
Bu menzile ulaşmak için her zamankinden daha fazla kararlı. Bu kararlılık olmasaydı hangi güç aylarca bedenlerini
tanklara karşı siper edebilirdi. İşte Türkiye Cumhuriyetinin
önündeki en büyük hendek iki metreden oluşan çukurlar
değil. Asıl hendek Kürdün özgür yaşama iradesidir. Vesselam, bu irade olduğu müddetçe hiçbir güç bu halkı yenemeyecek.
Tac-ı serimiz olan şehitlerimizi minnet ile andıktan sonra
usulca aradan çekilip sözü şaire bırakmanın vakti…
“Savrulup duran bir zaman diliminde
Sarsarak ve sarsılarak geçiyor günler
Ama kalbimiz çatlayacak kadar duyarlı
Hayatı savunabilecek kadar güçlüdür…”

Cizre’de büyük bir yıkım ve acı var. Ancak, bütün bu yaşanan zulme rağmen bir mağduriyet kimliği üretilmiyor.
Devletin neden bu kente yöneldiğinin farkında. 80’lik yaşlı
bir amcanın, “devlet tankı, topu, generali ve on binlerce askeri ile bu kenti kuşatma altına aldıysa demek ki hakikat
yolundayız. Yüzlerce yıldır acı çekiyoruz. Bir yüzyıl daha acı
çekmeye ve kimliksiz yaşamaya sebatımız yok. Bedel ödemeye hazırız”sözlerinin meali şudur: Kürtler yüzyıl önceki
esarete asla artık rücu etmeyecek. Kürtler 20. Yüzyılda kendisine dayatılan ve birçok katliamın, sürgünün ve yıkımın
müsebbibi olan statüsüzlüğü bu yüzyılda kabul etmeye-
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Yılmaz’ım Gitti…

Haber

Makina Mühendisi
Şeyhmus OKTAR

Profesyonel fotoğrafçıydı can dostum, biraz da şair.
Parasının bir kısmını fotoğraf makinelerine ve fotoğraflara harcardı ve de evin her köşesine dağınık bıraktığı şiir kitaplarına.Yoksulluk fotoğrafları çekerdi, yoksul
mahallelere dalar saatlerce bıkmadan fotoğraf çekerdi
aziz dostum.
20 yıl önce ikimizde çocukluğunu yaşayamamış, yoksullluk görerek gelmiştik Eskişehir’e.
Demiryolu Meslek Lisesini diğer namıyla oxfordu kazanmış,ben Mardinden, Yılmaz Urfadan gelmiştik.
Okulun ilk gününde patatesli börek çıktı diye bir hafta
sonra okul kaydını aldırtan bir öğrencinin masasındaydık Yılmaz’la tesadüfen. Çıkan böreği beğenmeyerek
ağlamakla karışık isyan ediyordu o öğrenci. Aynı masadaki ne ben ne yılmaz bir anlam verememiştik. Biz daha
önce hiç patatesli börek görmemiştik, halbuki tadı oldukça güzeldi. Yılmaz, böreği beğenmeyen o öğrenci
arkadaşı teselli etmeye çalışsa da çabasında başarılı
olamamıştı.
Orda tanıdım yılmazı.Yılmaz farklıydı. Yılmaz farklıydı
çünkü hislerimi, konuşmadan anlayabiliyordu. Benim
can dostum olmuştu bu yüzden. Çok fazla konuşmuyorduk ama anlıyorduk birbirimizi.
İkimizde duygusal coğrafyanın duygusal insanlarıydık.
Dokunsan ağlayacak insanların coğrafyası yani. “Urfa’dan Mardin’e ince bir yol gider”türküsündeki gibi
ince bir yoldu hayatlarımız nede olsa.
İkimiz de Makinist olacak, para kazanacak, ailelerimize,
arkadaş ve dostlarımıza yardım edecektik.Yoksulluğu
bitirecek hayaller kurardık.
İkinci sınıf bitmiş yaz tatiline gidecektik memleketlerimize. Tatil diyorum da pek tatil sayılmazdı bizimkisi.
Benboyacılık yapmaya, Yılmaz’ım belki bir lokantada
garson belki bir çay evinde çırak olmaya gidiyorduk.
Küçücük bedenlerimize fazla ağır geliyordu bazen bu
ama yinedeyaşama mücadelesi veriyorduk alnımızın
teriyle.
Okulun verdiği permiyle Toros Ekspresine biletlerimizi
almış, sizin o anlayacağınız dille yaz tatiline gidiyorduk.
Önce Antep’e oradan da Antep-Nusaybin arası çalışan
yolcu trenine aktarma yapıp Yılmaz Suruç’a, bense Kızıltepe’ye gidiyorduk annelerimizin belki sıcak bir yemeğini görme umuduyla.
Ahhtoros dağları ne de güzelsin toros. Belkide o dağlar-
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dı Yılmaz’ın şiirane yüzünün sırrı.
Toros Ekspresi Antep’e varmıştı ancak bir sorun vardı.
Aktarma yapacağımız tren ertesi gün sabah saatindeydi. Aynı günkü aktarma trenine yetişememiştik.
Trenden, boyumuzdan büyük valizlerimizi indirip istasyonun önünde durakalmış ve bir müddet hiç konuşmadan Antep Gar’ının önündeki bankta oturmuştuk.
Gidecek bir yerimiz, yarına yetecek paramız yoktu maalesef. Tren yolculuğu okulun verdiği permi sayesinde
ücretsizdi ama iki trenin saatini denkleştirmeye gücümüz yetmemişti.
Antep’te misafirhanemiz vardı ve Demiryolu öğrencisi
olduğumuzu söylersek bir gece yatmamıza izin verirler
diye bir umutla gardaki memurun yanına gitmeli miydik?
Yılmaz oldukça gururlu bir insandı, gururuna yediremiyor ve gelmekten çekiniyordu. Nihayetinde Yılmaz’ı
ikna edip görevlilerle konuşmaya gittik. Bizi süzmesinden rahatsız olduğumuz ve alakasız sorular yönelten ne
memur ne de misafirhane görevlisi yardımcı olmuştu,
belkide Demiryolu Meslek Lisesi öğrencisi olduğumuzu
inandıramamıştık.
Ama halbuki sorun çok basitti. Bizim kalacak, yatacak
bir yerimiz yoktu.Kimbilirbelkide ezikliğimiz yüzüme
yansımış derdimizi anlatamamıştık.
Belkide dilimizden anlamıyorlardı. Sahi aynı dilimi konuşuyorduk?
Allah’tan havalar sıcaktı. Perondaki banklarda gecelemek bizi zorlamayacak, çantalarımızı yastık yapacak,
çok üşürsek valizdeki kışlıkları çıkarıp giyecektik.
Maalesef paramız yarına kadar karnımızı doyuramayacaktı.
Lanet olası Abraham Maslow dünyaya anlatamamıştı
piramidini. Peki neye yarar Sokratesinahlak felsefesi,
Einstein, Tesla’nın fiziği, Descartes’in düşünen sapiensi!
Karnımız açtı...
Bu kadar talihsizlik tesadüf müydü sizce? Ama Allah’ın
bildiği bir şey vardı değil mi!
Ve Yılmaz kendisine hediye edilen ceketi satmaya karar verdi, karnımız doysun diye. Bir bakkal’a gittik ve
Yılmaz,bakkal’a ceketini satmak istediğini söyledi. Bizi
hırsız diye düşündü bakkal, bunun üzerine oradan kaçmak zorunda kaldık. Yolda bulduğumuz bir yaşıtımıza
ceketi satmak istediğimizi söyledik. Çocuk ceketi ince-

faturamı ödeyebilirmisiniz dedi kadın sıkılarak, utanarak.
Yılmaz’la evini sorduk ve evine gittik.
Kadının dediği doğruydu, o içler acısı tarifsiz manzarayı
görmüştük. Mutfak, banyo, salon ve odalar tek odaydı. Bir
gözdü yani. Üç çocuğu vardı kadının. Yılmaz, kalbi yağmur
deryası gibi bir insandı. Yılmaz kolay kolay ağlayamazdı
içine atardı hep. Ağlamasını gizlemek için yine fotoğraf
çekmeye başlamıştı. Elektrik faturasını ödedikten sonra
aileye gıda yardımı yaptık. Bu yardım küçük de olsa uzun
bir süre sürdü. Bunu kalpten yaşıyorduk, anlıyorduk çünkü
yaşamıştık.
Yılmaz bir fotoğrafçıydı ama aynı zamanda bir şairdi. Şiirler yazar duygularını orda anlatır, orda haykırırdı içindeki
çığlığını.
Şiir ve fotoğraf tek özgür olduğu, duygularını en iyi ifade
ettiği yerdi. İyi ki şiir vardı. Yılmaz onlarla nefes alıyordu.
Çektiği binlerce fotoğraf yazdığı onlarca şiirler geride kaldı
ardından.
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ledi, ceket yepyeni ve çok güzeldi ama pek alıcı değildi
çocuk. ama bizim de karnımız açtı. Yılmaz,çocuğa3 ekmek,
biraz peynir ve biraz da zeytin karşılığında ceket teklifini
yaptı. Çocuk kabul etti ve 3 ekmek, biraz peynir biraz da
zeytin karşılığında Yılmaz’ın hediye ceketini vermiştik.
Yılmaz’a, ceketi liseden bir öğretmenimiz hediye etmişti.
Yılmaz çok üzülmüştü hediye ceketi verdiğine. Ve bu aramızda ölünceye kadar bir sır olarak kalacaktı.
Yılmaz öldüğüne göre bu sır olarak kalmalı mı artık?
(Hocam bu yazıyı okursanız özür dilerim, Yılmaz’a hediye
ettiğiniz ceketi, 3 ekmek, biraz peynir biraz da zeytin karşılığında vermek zorunda kaldığımız için.)
Senden de özür dilerim Maslow, senin suçun değil seni
anlamayanlar, seni anlamak istemeyenler, seni anlayıp da
işine geldiği gibi yorumlayanlar utansın.
Cehennemde kısa bir zaman kaldıktan sonra cennete gideceğini düşünenler utansın.
Ertesi gün trene binip eve varmıştık, peki sevinmeli miydik?
90’lı yıllardı. Boynu bükük kadınlar, yetim öksüz çocuklar,
yanan kül olan köyler, adım başı gölgeler…
Ben sizi nasıl anlatayım…
Okul bitmişti, artık ayrılmalıydık. Yılmaz Adana’ya ben Malatya’ya Makinist Yardımcısı olarak atanmıştık. Yollarımız
ayrılmış ama görüşmemize engel olamamıştı farklı şehirler, yollar. Ben sık sık Adana’ya gider, yılmaz ile çoban dedeye çıkardık. Ailelerimizi, arkadaş ve dostlarımızı, ülkemizi, dünyayı ve yoksulluğu konuşurduk uzun uzun. Geceyi
her zamanki gibi sabah,karanlığı aydınlık yapardık. Hiçbir
sorunu da çözmeden eve gider akşama kadar yatardık uykusuzluktan.
Çok duyarlı bir insandı Yılmaz. Ah Yılmaz ah. Adı gibi Yılmaz, Elmas gibi insandı. Can’dı Yılmaz. Her canlıyı severdi.
Tüm canları elmas gibi görürdü. O yüzden Allah, ona ELMASCAN soyadını bahşetmişti. İnsani duyarlılığı çok yüksek, çok düşünceliydi.
Öğrencilere yardım ederdi. Adana’daki evi dergah gibiydi.
Evin anahtarı kimdeydi o da bilmezdi. Çok da önemli değildi zaten, ev de mutlaka birileri olurdu ne de olsa.
Evinde kalan öğrenciler Yılmaz’ı çok severler, Yılmaz’ın
kendine has üslubuyla ettiği bir duayı hep beraber ederlerdi.
“Allah’ım kimseyi aç bırakma” Yılmaz’ın duası. Yoldaşımın,
can dostumun duası.
Yollarımız bir kez daha ayrılmış mühendislik okumak için
Diyarbakır’a gitmiştim.
Yılmaz,Diyarbakır’ı hiç görmemiş, şiirlerdeki, romanlardaki
Diyarbakır’a hep özlem duymuştu. Fırsat buldukçaDiyarbakır’a beni ziyaret ederdi. Her zamanki gibi yoksul mahallelere dalar fotoğraf çekerdi.
Bir gün yolda bir kadın yolumuzu kesmiş utanarak sıkılarak
bir derdi olduğunu söylemişti bize. Kadın o kadar utanıyordu ki yüzümüze bakamıyordu.
Evin elektriği, borcundan dolayı kesilmiş kışın ortasında
elektriksiz kalmıştı. Kömür zaten bir lükstü. Tezekle ısınmaya çalışıyor ama evini çocuklarını ısıtamıyordu. Kadının
kocası İstanbul’a inşaatlarda çalışmak için gitmişti. Elektrik

Herşey zamanı durdurmaya çalışmakla başladı sanırım...
hüzünlerimi paket sevinçlerime yolladığım, zamanın mızrap yerinde,
görmeye başladım fotoğrafı...
ben durdukça çoğalmaya başladı, sustukça uykudan uyandım.
şimdi her anın çocuk olduğu bir dünyam var...
Bütün fotoğraflarını ben dondurmalıyım,
Gökyüzüne yetim maviler ben büyütmeliyim, ben.....yılmazelmascan
Sevgili eşi Gülhan, güzel kalpli bacım, kardeşim…
Yılmaz’la beraber aynı gün tanımıştık Gülhan’ı.Ve işte o an
gelmişti.
Yılmaz bana “devrem ben aşık oldum” demişti. O ana kadar
ciddi olarak aşık olamamıştı Yılmaz. Taki güzel kalpli Gülhan karşısına çıkıncaya kadar. Devrem ne yapmalıyım diye
sormuştu bana. Bende sadece ciddi ve evlilik niyetiyle yaklaşırsa destek olacağımı ve onaylayacağımı söylemiştim.
Çünkü kültürümüz bunu gerektiriyordu.
Yılmaz çok sevdi Gülhan’ı, Gülhan da Yılmaz’ı çok sevdi.
Kutsal bir sevdaydı. Evliliğe yürüyen şiir gibi bir ilişkiydi.
Gülhan, Allah’ın emri Peygamberin kavliyle istendi ama
bir sorun bir zorlukla karşılaşmıştı. Talihsizlik burada da Yılmaz’ın peşini bırakmamıştı.
Ama her şeye rağmen aradığı aşkı bulmuş, evlilik ile sonuçlanacaktı.
Yılmaz’a göre bu türkülerdeki gibi bir aşk, bir sevdaydı.
“Sevdanın izni olmaz, sevdaya yasak koyanın dünyada yeri
olmaz” türdendi.
Nişan, düğün yapıldı, yuva kuruldu sonunda.
Yılmaz ile 3 ay önce görüşmüştük. Sorunu çözmenin planlarını kimlerle irtibata geçeceğimizi uzun uzun konuşmuştuk.
Bu konuşma son konuşma olmamalıydıey cellat! Daha konuşacak çok şey vardı, biriktirdiğimiz tüm düşüncelere ne
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oldu peki? Planlar, düşünceler ve hayalleri nereye sığdırayım şimdi!
…
Bir sonbahar günü,
Gülhan ile Yılmaz’ın evliliklerinin 1. yıl dönümünde,
Sevdanın, aşklarının ve evliliklerinin baharında,
Yaşanmamış çocukluklarını yaşayacak,
Dünyadaki yoksulluğu bitirecek,
Bu ülkeye barışı getireceklerdi.
Çocukları için demokrasiyi,özgürlüğü haykıracaklardı.
Ellerinde barış pankartı, kalplerinde sevgi,
Ankara’nın göbeğinde
Gündüzün tam ortasında
Herkesin gözü önünde
Vicdansız, alçak, kahpe iki bomba sonucu
Can verdiler, canlarını verdiler,
Hiç kopamadıkları Gar’ın önünde…
Halbuki hepimize yetecek kadar aş da vardı toprak da.
Ama şimdi yoklar işte.
Gülhan yok
Yılmaz yok
Rıdvan yok
İbrahim yok
Uygar yok
Nevzat yok
Ali yok
Kasım yok
Hacı yok
Bilgen yok
Osman yok
Fevzi yok
İdil yok
Ve 9 yaşındaki Muhammed Veysel yok
Hepsi gitti, yoklar şimdi.
…
Yılmaz Suruç’a defnedildi, Gülhan Ereğli’ye…
Böyle olmamalıydı.
Bu dünyada yaşarken ayıramayanlar cenazelerini, me-
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zarlarını ayırmıştı.
Şimdi mezarları ayrı şehirlerde acı çekiyor, ruhları acı
çekiyor biliyorum.
Canım, ruhum derin acı çekiyor, kelimeler kifayetsiz kalıyor. Can dostum ve sevgili eşinin yanında başka dostlarımı da kaybettim.
Eski iş amirim İbrahim ve 9 yaşındaki biricik tek oğlu
Veysel.
Ben sizi huriseverlerenasıl anlatayım…
Bağlamadan başka bir şey çalmayan namuslu, şerefli,
onurlu canım abim Rıdvan.
Peki şimdi kim bağlama çalacak, kim bir uzun hava okuyup ağlatacak bizleri.
Ya Ali abi. Ali Ali, kitapçı Ali.
Vagoncu Kasımabi, tek çocuk babası Kasım.
Hangi cenazeye gideceğimi şaşırdım, üstelik çok hastayım. Yorgunum.
Ah kalbim sıkıştığını biliyorum oracıkta, ne olursun dayan.
…
Dostlarım, arkadaşlarım için 3 gün ulusal yas ilan ettiler.
Milli maçta 1 dk’lık saygı duruşunu bile çok gördüler.
Susanlar, korkanlar, uzak duranlar, 1 dk’lık saygı duruşunda Allah’ın adını anarak ıslıklayanlar, kapısını
kapatıp içten içe sevinenler, hiçbir şey olmamış gibi
davranan vicdanı körerenler, insan hayatını bayrak
toprak arasında sıkıştırancahiller, cehennemde biraz
gezdikten sonra cennete gideceğini düşünen zavallılar,
Yılmaz’ıma, Rıdvan’ıma, 9 yaşındaki Veysel’ime terörist
diyenler,
Çok kırgınım, paramparçayım,
Ve sizi asla affetmeyeceğim.
“Ve ey hayat, yine de gülümseyerek bakıyorsak sana,
Bil ki zafer bizimdir” yılmaz elmascan
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Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları
1930’lu yıllarda LPG’nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az
kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada bir çok ülke,
LPG’nin otomobillerde kullanımını özendirerek yaygınlaştırmıştır. Günümüzde italya, Hollanda, Fransa, Belçika,
Japonya ve Amerika’da LPG yakıt olarak otomobillerde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Trafik güvenliği, araç, yol ve insan unsurlarını içeren çok
yönlü can alıcı sorunlarından birisidir. Bugün LPG’li araçlar; montaj tespitinden itibaren bağlayıp bakım ve periyodik kontrol süreçlerini içermesi gereken denetim ortamının yeterince sağlanamaması nedeni ile bu can alıcı
sorunun önemli bir parçası haline gelmiştir. trafik kazalarından anlaşılacağı üzere tüketicilerin bu alanda doğru
bir şekilde bilgilendirilmesinin önemi bir kez daha ortaya
çıkmıştır.
Uzmanlık alanımıza giren bu konuda Oda’mıza önemli
görevler düşmektedir.
LPG sistemlerinin; araçlara montajından başlayarak, kullanılmasına, bakım ve periyodik kontrollerine kadar tüketicilerin dikkat etmesi gereken bir dizi önemli kurallar
vardır. Bu kuralların eksiksiz olarak yerine getirilmesi ile
LPG’li araçlar tam anlamıyla güvenli çalışma koşullarına
ulaştırılabilir. Bu nedenle öncelikle kullanıcıların montaj
ve sonrasında teknik yetersizlikler ve periyodik kontrol
uygulamalarına ilişkin doğru bilgiye gereksinimi bulunmaktadır.
Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve etkin şekilde uygulandığı sektörlerden birisidir.
Buna rağmen bu sektörde halen petrol ürünleri temel
enerji kaynağıdır. Petrol kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeni ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına hız verilmiş ancak bu güne kadar denenen bir çok
enerji kaynağı henüz petrolün yerini alabilme aşamasına
ulaşamamıştır.
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Araçlarda LPG Dönüşümü
ve Güvenlik

Yukarıda belirtilen özellikleri nedeni ile son yıllarda LPG
otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak
kullanılmaya başlanmıştır. LPG’nin yanıcı ve patlayıcı bir
gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır.
LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası ECER67 ve TSE
standartlarına uygun olması, montaj firmasının yetkili ve
montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, gerekli bakım
ve periyodik kontrollerinin yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir.
LPG NEDİR?
• LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve ingilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin baş harfleri ile ifade
edilen bir petrol gazıdır.
• LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.
• LPG basınç altında depolanabilir, kalın çelik tank yada
borularla taşınabilir.
• LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karıştığında patlayıcı bir gaz haline gelir.
• LPG havadan ağır olduğu için kaçak durumunda su gibi
akar ve en derin yerde birikir.
• Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan
vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları oluşturur.
• Isı arttıkça basıncı artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta,
içinde bulunduğu tankın patlamasına neden olabilir.
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LPG yağ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğal lastiği deforme
eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun
malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

Benzinli motorların aynı zamanda LPG ile çalışmasını sağlayacak dönüşüm sistemleri üç grupta sınıflandırılmıştır.

• LPG Benzine Göre Ucuzdur.

1. Grup

• Temiz Bir Yanma Sağlar.

Bu gruptaki araçlar birinci nesil karbüratörlü araçladır.
LPG dönüşüm sistemlerinin en basiti olan bu sistemde
açık devreli LPG donanımı kullanılmaktadır. Yakıt tankından sıvı fazda alınan LPG, bir regülatör (buharlaştırıcı)
yardımı ile emme manifoltunda yer alan bir gaz karıştırıcıya gönderilerek hava ile karıştırıldıktan sonra silindirlere
yollanmaktadır.

Haber

LPG pistonların, segmanların, valflerin ve bujilerin aşınmasından meydana gelebilecek kurşun, vernik ya da karbon atığı çıkarmaz. Motor karterini yada motorun yanma
odalarını kirletmez.
Motoru temiz tutar, karbon ve kurum oluşturmaz dolayısıyla motor ömrünü uzatır.
• Ateşleme Bujisinin Ömrünü Uzatır.
Yanma odalarında ya da ateşleme bujilerinde tortu oluşmaz, çünkü LPG’nin farklı karışımlarındaki kuvvetlendiricilere ihtiyaç bulunmamaktadır. Ateşleme bujileri, diğer
yakıtlardan, özellikle benzin kullanan araçların motorlarındaki bujilere göre daha uzun ömürlüdür.
• LPG Dönüşüm Sisteminde Yakıt Pompası Kullanılmaz.
LPG basınç altında depolandığından benzin yakıt pompası devrede değildir, bu nedenle yakıt pompası, onarım
ve değişim masrafı olmaz.
• Karbüratör Masrafı Azdır.
LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliği engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup, karbüratör servisi ve tamiri yok denecek
kadar azdır.
Aşınma Süresi Düşüktür.
Yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saatte çalışabilirler.
Üretim süresi kaybı, parça ve işçi masraflarından daha az
etkilenirler.
• Yakıt Sistemi Kapalıdır.
Tamamen kapalı yakıt sistemi olması nedeni ile
ve buharlaşma kayıpları yoktur.
• Temiz ve Çevreci
Bir Yakıttır.
Özellikle LPG
yakıtı kullanan
araçların motor
yakıtının düşük
kirlilik özellikleri
kanıtlanmıştır.
Yapılan araştırmalar sonucunda LPG kullanılan motorlarda karbon monoksit tesiri
benzine göre %50-90 oranında, hidrokarbon tesiri ise %38-62 oranında daha
düşüktür.
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2. Grup
Bu gruptaki araçlar ikinci nesil yakıt püskürtmeli araçlardır. Bu dönüşüm sistemlerinde egzoz gazları içerisindeki
oksijen miktarı ölçülerek, elektronik kumanda ünitesi yardımı ile yakıt miktarı regülatöre uygun şekilde verilmektedir.
3. Grup
Çok yaygın olarak kullanılmayan bu sistemler, üçüncü
nesil sıvı LPG püskürtmeli sistemlerdir. Plastik manifoltlu
araçların artmasıyla üçüncü nesil sistemlerde çoğalmaktadır.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
LPG dönüşüm sistemleri doğru malzeme ve doğru montaj ile kullanıldığında güvenli bir yakıttır.
Araçlarda, güvenli bir çalışmayı sağlamak için aşağıdaki
önlemlerin alınması önerilmektedir.
• LPG tankı üzerinde bulunan multivalf, tankın % 80
doldurulmasını sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. LGP
dolumu sırasında daha fazla yakıt almak amacıyla LPG
tankının ileri geri sallanması, multivalf ayarının bozulmasına neden olacaktır. Bu durumda ise LPG
tankına fazla yakıt alınacaktır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur.
. LPG tankı kullanım ömrü imalat
tarihinden itibaren 10 (on) yıldır.
• LPG tankı ECR-67R
ve TSE 12095 standardına uygun
olmalıdır.
LPG tankı, pvc
kaplı iki adet
çelik
kuşakla
bağlanmalıdır.
• LPG tankı ile ben-
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zin tankı arasında yalıtkan bir malzeme yok ise aralarında
en az 50 mm mesafe olmalıdır.
• LPG tankı ile üzerinde bulunduğu sehpa birbirine temas
etmeyecek şekilde izolasyon yapılmalıdır.
• LPG tankı ile multivalfin nominal çapları birbirine eşit
olmalıdır.
• LPG tankının montajı multivalf üzerinde belirtilen açıda
olmalıdır.

araç çalışmaya devam ederken meydana gelen LPG kokusu herhangi bir sızıntıya işarettir. Bu durumda araç bekletilmeden yetkili servise götürülmelidir.
• Araç herhangi bir ateşe yakın bölgeye park edilmemelidir. LPG buharı havadan ağırdır, herhangi bir kaçak olduğunda LPG en düşük seviyeye yönelecektir. Bu yüzden
araç; gaz sızıntısı ihtimali düşünülerek kanalizasyon, çukur ya da buna benzer alanlara park edilmemelidir.

• Sızdırmazlık kutusu ve havalandırma hortumları mutlaka monte edilmelidir.

• Eğer araç uzun süre kullanılmayacak ve uzun süre garajda tutulacaksa multivalf üzerinde bulunan LPG yakıt kesme valfinin kapatılması önerilmektedir.

• Sızdırmazlık kutusu kapağı mutlaka takılmalı, kırık ya da
çatlak olmamalıdır.

• Aracınızın LPG ile çalıştığını belirten çıkartmalar aracın
ön ve arka camına yapıştırılmalıdır.

• Havalandırma hortumları alt bacaları mutlaka takılmalıdır.

• LPG dönüşümünden sonra mutlaka sızdırmazlık testi
yapılmalıdır.

• Havalandırma hortumları yırtık, kopuk, ekli olmamalı;
içinden kablo vb. şeyler geçirmek amacıyla kesinlikle delinmemeli ve sızdırmazlığı sağlamak için her iki ucuna da
metal kelepçe takılmalıdır.

• Ateşleme sıcaklığı 500 0C’dir. Ateşleme sıcaklığının yüksek ve yakıt karışım oranının düşük olması nedeni ile benzine göre LPG kaçağından yangın tehlikesi azdır.

• LPG dolum ağzı kesinlikle bagaj içerisinde olmamalıdır.
• LPG montajında kullanılan elemanların tamamı ECR-67R
ve TSE standardına uygun olmalıdır.
• LPG bakır boruları üzeri pvc kaplı ve minimum 1 mm et
kalınlığında olmalıdır.
• LPG bakır boruları kesinlikle araç kabini ve çamurluk
içinden geçirilmemelidir.
• LPG bakır boruları ve LPG tankları egzost boru, susturucu ve manifoldlarından en az 15 cm mesafede olmalıdır.
Çok zorunlu durumlarda en az 5 cm yaklaşıldığında kalınlığı en az 1 mm olan yalıtkan malzeme ile yalıtılmalıdır.
• LPG bakır boruları araç altında en az 60 cm aralıklarda
kroşelerle tutturulmalıdır.

• LPG sızıntısı ile cild temas ettirilmemeli. Soğutucu bir yapıya sahip olan LPG soğuk yanıkların oluşmasına neden
olur.
• Araçlarda ısıtma amaçlı açık alevli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
• Uzun süre benzin kullanılmaması nedeniyle benzin hortumları, karbüratör contaları, karbüratör şamandıra topu
ve benzin otomatikleri kuru çalışmadan dolayı deforme
olabilir. Bunlar kontrol ettirilmeli arızalı olanlar değiştirilmelidir.
• LPG’li araçlar yeraltı otoparklarına park edilmemelidir.
• Araç günde 2 defa bir süre benzinle çalıştırılarak benzin
yakıt sisteminin kuru kalması engellenmelidir.

• Regülatör - gaz ayar vidası – mikser arasına üzeri çelik tel
kaplı orijinal LPG hortumları takılmalıdır.
• Motorun ilk çalıştırılması veya stop edilmesi durumunda güçlü bir LPG kokusu duyulabilir, bu normaldir. Ancak
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Mezopotamya
Ermeni Müziği
Makina Mühendisi
Mustafa İLHAN

Gerçekleşeceği bilinmeden edilen bir dua aslında. Her şey teslimiyetle başlıyor, tüm duyular birer mahkum oluyor ve sonrası notaların
çizdiği kader... Müziğin hücrelerle yol arkadaşlığı böyle başlar. Önce doğanın metronom olduğuyla yüzleşiyor yüreğiniz, sonra da hayatın
ritminin aslında kendisinin bir yansıması olduğuyla… İşte o zaman maestro oluyor doğaya,
o da hayata… Bunların farkında olamayacak
kadar çocuk olan hislerle tanışma başlıyor bu
mistik alemle. Mezopotamya belki de bir enstrümanla karşılıyor sizi ve anlat diyor; sevdanı,
umutlarını, hasretini, hüznünü, saklı çığlıklarını, isyanını, ne varsa… Anlattıkça haykırmaya
başlıyorsunuz. Zira onun dili tüm lisanların
efendisi. Hayatın akışı içerisinde kimi zaman
düzenbazlığına kimi zaman cömertliğine söyleyecek benim de bir çift lafım var diyenlerin
dili. Böyle kuruluyor o bağ.
Hangi yer olursa olsun, o bölgenin rengine,
ona ait tüm detaylarda rastlamak mümkün.
Gökkuşağındaki renkler bile keskin çizgilerle değil, yanındaki renk ile iç içe geçerek yan
yana dizilirken, birlikte yaşayan kültürlerin
etkileşmesindeki doğallıktan söz etmemek
mümkün değil. İsimlendirmeler olmasına
karşın hiçbir ortak yazgıda, keskin çizgilere
rastlanmamıştır tarih boyunca. Hiç kimse size
aşık olduğunuzu söyleyemez. Onu sadece
yüreğiniz söyler. Dilinize düşen sadece bunu
anlatmaktır. Anlatmaya kilit vurmak da hissedileni engellemiyor ne yazıkki. Söyleseniz de,
söylemeseniz de, o his, yasak bir serenat oluyor yüreğinizde
Her milletin tarihinde bilinmezler, fısıltıyla telafuz edilenler ve tarihte kalsın denen gerçekler var. Üzüntüyle anılan, tartışılan, “haklıydık.
çünkü…” diye başlayan gerekçeler... Çünkü o,
geçmişi, yani tarihi, barış, sevgi ve gerçeklerle
kurmanın zorunluluğu, zira geleceğin ancak
böyle kazanılması gerektiğidir. Ya da tarihin
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birgün hiç umulmadık bir anda o geçmişi hatırlatmasıdır. Anlatılanlar, söylenenler, unutulan, unutturulan öykülerin gerçeğidir. Çevremizde olan, kimimizin geçmişinde bir miras,
bir acı yumağıdır. Kalanların suskunluğa mahkum oluşunun ağıtlarıdır. Ve elbetteki bir de
unutturulmaya çalışılarak üzeri tozlanan bir
kültürün adıdır. Diğer bir deyişle Ermeni Kültürüdür.
Kökünü tarihin derinliklerinden alan ortak
kültürel miras üzerine bina edilmiş anonim
şarkılar, ninniler, dans şarkıları (Bar adı verilen
dans ezgileri), iş şarkıları (özellikle Horovel adı
verilen tarla sürerken söylenen ezgiler), gurbet ve hasret şarkıları, turna (Grunk) üzerine
söylenen hasret şarkılar vd. Mezopotamya Ermeni müziğinin tipik örnekleridir. Bu repertuar orta dönem (5-19. yy.) Ermeni toplumunun
yaşantısının müzikal yansımasıdır. Kentlerde
ve saraylarda ise durum bundan farklıydı. Mezopotamya ve Anadolu’nun çesitli halklarında

görülen davul-zurna ikilisi Ermeni “bar”larının da temel
çalgısıydı.
Ermeniler için müzik, yaşamın tüm kesitlerinde işlevsel bir
yapı arz eder. Doğumda, bayramda, düğünde, iş yaşamında müzik yapılırdı.
Ermeniler enstrüman çalmak yerine daha ziyade yapımcılığını üstlenmişlerdi. Ancak bazı Ermeni Aşuğları (gezgin
veya yerleşik halk şairleri) sazları ellerinde köy köy dolaşarak halkın sosyal-kültürel iletişimine katkı sağlarlardı.
Aşuğlar, çağlar boyu halkın dilinden söyleyerek sosyal bir
işlevi yerine getirmekteydi. Bazılarında saz, aşuğun dilini
çözen bir araç konumundaydı. Kent, kasaba, köy üçgeninde kültürel alışverişi sağlayan aşuğlar zaman içerisinde
temel işlevlerini yitirmiş, yöresel halk sanatçısı konumuna
dönmüşlerdir. Ermeni Aşuğ geleneğinin en önemli temsilcisi sayılan Sayat Nova 18.yy Kafkasya bölgesinde yaşamış
bir ozan olarak sadece Ermeni kültürüne değil gezdiği ülkelerin kültürlerinde de saygıyla anılan bir isim olmuştu.
Günümüzde bu gelenek de ne yazıkki bu coğrafyada Garabete Xaço ve Aram Tigran ile son bulmuştur.
Aram Tigran (Melikyan), Ermeni müziğinin temel yapı
taşı olan Aşug geleneğinin seçkin bir temsilcisiydi. Ermeni aşıklarının piri sayılan ve insanlığın kültür hazinesine
önemli bir miras bırakan Sayat Nova ve Aşug Jivani’nin takipçisi, çağın en önemli Ermeni-Kürt aşığıydı.
Sayat Nova (Harutyun Sayatyan) ve Aşug Jivani (Serop Levonyan) Ermeni toplumunun dilsel ve kültürel gelişimine
önemli katkılar sağladılar. Aram onların yarattığı değerleri
özümseyip geliştirdi. Bunları Kürt kültürüyle harmanladı.
Ezgileriyle Kürt dili ve edebiyatını zenginleştirdi. Geleneksel Ermeni ve Kürt müziğinden beslenmiş, ancak bununla yetinmemiş, onları geliştirmiş, bu yolda önemli eserler
üretmiştir. Kürt kültürünün kaynaklarına inmiş, tarihin akışı içindeki ozanları ve dengbejleri yakından incelemiştir.
Ermeni olmasına ve bu bilinci en ileri seviyede taşımasına
rağmen yaşadığı coğrafyanın kültürü olan Kürt kültürüyle

Anadolu ve Mezopotamya Ermeni
müziği
deyince
Gomidas Vartabed’i
anmadan geçmek
olmaz. Dünyadaki
ilk etnomüzikologlardan birisi olarak
kabul edilen Kütahya doğumlu din
adamı, 19. yy. sonları ile 20. yy. başlarında Anadolu’yu
köy köy dolaşarak
ulusal Ermeni müziğini derlemistir. Tiflis ve Berlin’de müzik okudu. Doktorasını Kürt halk şarkıları üzerine yaptı. Ermeni, Türk, Kürt olmak
üzere 3000 halk şarkısını kayıt altına alarak notalarını çıkardı. 300 kişilik büyük bir koro kurdu. 24 Nisan 1915’te 246
aydın ile birlikte tutuklanarak Çankırı’ya sürgüne yollandı.
Halide Edip Adıvar’ın çabasıyla İstanbul’a getirildi Fransa’da bir hastaneye nakledildi. 18 yıl burada yaşadı ama bir
daha asla müzik yapamadı.
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de bütünleşmiştir.

Eğer Gomidas olmasaydı bugün Ermeni müziği tamamen
bambaşka olabilirdi. 19. yüzyılda Dikran Çuhacıyan gibi besteciler vardı, onlar İtalyan müziği etkisinde besteler yaptılar.
Gomidas, Ermeni halk müziğini gayet iyi anlamıştı ve o halk
müziğini şehirde yaşayan Ermenilere öğretmek istedi. Halk
şarkılarının yapısını bozmadan piyano partisyonları yazdı.
Şarkılarını Paris’te dinleyen 20. yüzyılın en önemli Fransız
bestecilerinden biri olan Claude Debussy “Gomidas bir tek
Anduni’yi yazmış olsa bile tarihe geçerdi” demişti. Keza Halide Edip Adıvar da Gomidas için “O, şarkı söylediğinde Tanrı
O’nu dinlemek için aşağı inerdi” demiştir.
Müziğin birey üzerindeki etkileyici gücü, kimlikleri koruyucu sihri tespit edilmiş, bundan dolayı genelgeler yayınlanmış, kanunlar çıkarılmıştır. 1930 yılının başlarında T.C.
İçişleri Bakanlığınca doğu illerine bir gizli emir gönderilir.
Şark Islahat Planı doğrultusunda hazırlanıp gönderilen bu
gizli emrin 9. maddesinde şöyle denmekteydi;
“ Türklüğe ve türkçeye pay ve paye vermek som türklüğün
ve özellikle türkçe konuşmanın yalnız şerefli olduğunu
değil, maddeten karlı olduğunu da kendilerine doğrudan
göstermektir.”

12 madde de ise ;
“ Kıyafetin, şarkıların, düğün, toplum gelenek ve göreneklerinin de milliyet ve ırk duygularını daima uyanık tutan ve
toplumları geçmişlerine bağlayan bağlar olduğu unutul-
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mamalı. Bu nedenle lehçeyle birlikte bu aykırı
gelenekleri de fena ve zararlı görmek özellikle
kötü göstermek, özellikle dillerini, adetlerini
ve dileklerini türk yapmak, türkün tarihine ve
bahtına bağlamak her türke düşen önemli ve
milli görevdir.” Denmekteydi.
Ermenilerin kendi lisanları dışında şarkı üretmiş olmaları, belki de tam da bu yüzdendir.
Fakat günümüzde, ne yazık ki Türkiye’de kalan
Ermeniler’in genel olarak fazla göze çarpma-

dan yaşadığı görülmekte. Biraz hayatta kalma
iç güdüsüyle, biraz da ötekileştirilmenin sonucu olarak kabuğunu kırıp, daha geniş açıdan
görünür olmak, Türkiyeli Ermeniler için maalesef çok daha zor. Tabiki Ermenilerin kendi
camiaları içinde günümüze dek sürdürülen
oluşumlar, faaliyetler de söz konusu. Kilise
koroları, mezunlar derneklerinin tiyatroları
gibi… Bu bağlamda aktif müzik üretiminin de,
sıklıkla klasik ve geleneksel çerçevede oluştuğu söylenebilir.
Toplumlar arasında ortak yaşamı paylaşmaktan kaynaklanan bazı benzerlikler kültürel
süreçlerin doğal bir sonucudur. Bu türden
ürünleri kültürel kayıp olarak değerlendirmek
yerine, bunları zenginliklerimiz içinde yer alan
ortak paydalar biçiminde ele almak en akılcı
yoldur. Özellikle küreselleşme süreci yaşayan
dünya, yerel kültürlerdeki benzeşmeleri, topluluklar üzerinde olumsuz etki yaratan unsurlar olarak görmek yerine, tarihsel mirasta yer
alan ortak sanat ürünleri biçiminde ele almakta yarar vardır.
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Şırnak’ta polis kurşunuyla yaşamını yitiren ve
cenazesi sokaktan 7 gün sonra alınabilen
Taybet İnan’ın oğlu bir mektup kaleme aldı.
Annem ilk vurulduğunda, haber verdiler koştuk, biz daha

et hakkını diye ama… Kanı kurumuş annemin, elleri, yüzü

varmadan amcam gitmek istemiş onu da vurmuşlar. Gitti-

ki yüzü düşerken toprak olmuş, elbiseleri kandan ıslanmış

ğimde amcamı taşıyordu komşular, annem dedim sokakta

sonra kurumuş, sonra taş olmuş annemin… Kokusu gitmiş,

kaldı dediler, ben gitmek istedim tuttular, ağladım ağladım

toprak ve kan kokuyor annem, saçları sertleşmiş, kirlenmiş,

ağladım… Annem sokağın ortasında kaldı öylece önce

annemin canından can almışlar Allah’a inanlar! Gözleri açık

belli belirsiz kıpırdıyordu, sonra saatler geçtikçe hareket-

kalmış annemin, yüzü eve dönük, ayakları toplanmış bir ta-

leri azaldı… Kimi aramadık ki vekilleri, kaymakamı, valiyi,

kat gelsin diye belli ki çabalamış. Benim annem, siz benim

dedik çeksinler şu kargaları öldü ölmesine de cenazemizi

annemi öldürdünüz, çocuklarınız var mı bilmiyorum sizin

alalım… Annem ne hissetti acaba, canı çok yandı, yanmış-

yoksa bile sahiplerinizin var, nasıl bir acı demeyeceğim zira

tır… Biz sevgi nedir hiç dile getirmezdik, ama bir sarılma-

ağır… 7 gün benim annem 7 gün karakış soğuğunda kal-

sı vardı dünyaya değerdi, binerce söz gelse anlatamazdı

dı, en acısı kaç saat yaralı kaldı bilememek, keşke diyorum

o sevgiyi… Annem tamı tamına 7 gün sokakta kaldı…

hemen ölmüş olsa. Siz benim annemi öldürdünüz Allah da

Hiçbirimiz uyuyamadık, köpekler gelir, kuşlar konar diye,

sizin!…

o orda yattı biz 150 metre ilerisinde öldük… Bir insan bir
insana ne kadar acı çektirebilirse devlette bize 7 günde
bunu yaptı. 7 GÜN TAM YEDİ GÜN ANNENİZİN CENAZESİ
SOKAK ORTASINDA KALSIN… İnsan çok iyi olamıyor, insan
kalamıyor… Annemin elleri kaskatı olmuş ve öyle sıkmış

Bu yazıda okuduğunuz her şey ama her şey bir gerçekten
esinlenilmiştir. Bu hayat hikâyesi bir film senaryosu değil,
isimler, anlatımlar bana ait olsa da bu katliamın yazarı devlettir! Mutlu yıllar…

ki eşarbını belli ki canı hayli acımış, öptüm ellerinde helal
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Ekim -2015
02.10.2015 Tarihinde Şubemizde “Tesisat ve Isı Yalıtımı” Konulu puanlı seminer düzenlendi.
03.10.2015- Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
3.10.2015 Diyarbakır Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri İle Mesleki Denetim Büroları Danışma Kurulu
Üyelerinin katılımıyla 10. Çalışma Dönemi Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.
06.10.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
08.10.2015 Tarihinde Şubemizde “Adalet Bakanlığına Bağlı Bilirkişi Olma Şartları” konulu seminer
düzenlendi.
10.10.2015 Ankara’da düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingine katılım sağladık. Mitinge
yapılan vahşi bombalı saldırıda 103 yoldaşımız yaşamını yitirdi ve yüzlercesi yaralandı.
12-13.10.2015 Tarihleri arasında şubemizde Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
14-16.10.2015 Tarihleri arasında da Asansör Uygulama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
16.10.2015 Tarihinde Şubemizde Asansörlerde Kullanılan Ekipmanlar Konulu puanlı seminer düzenlendi.
20.10.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
21-25.10.2015 Tarihleri arasında Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında Temel Bilirkişilik, Makina Değerleme, Kamulaştırma Davaları ve Otomotiv Trafik Bilirkişilik Eğitimleri düzenlendi.
26-28.10.2015 Tarihleri arasında Meslek İçi Eğitim Kapsamında Şubemizde arasında Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
27.10.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Kasım-2015
03.11.2015- Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
05.11.2015 Diyarbakır Şube Öğrenci Üyelerinin ve Şube Yönetim kurulunun katılımı ile bir tanışma toplantısının düzenlendi.
09-11.11.2015 Tarihleri arasında şubemizde Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
10.11.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10.11.2015 Tarihinde şubemizde yönetim kurulu üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla
yeni dönem öğrenci üye komisyonumuz belirlendi.
17.11.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
20. 11. 2015 Tarihinde Şubemizde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve TMMOB Diyarbakır İKK Bileşenleri temsilcilerinin katılımıyla Kentin İmar Planı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
22.11.2015 Ankara’da gerçekleşen Oda Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkan Vekilimiz Hay-
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28.11.2015 Adıyaman İl Temsilciliğimizde Asansör Periyodik Kontroller ile ilgili Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İlgili Kurum Kuruluşların, Üyelerin ve Vatandaşların davet edildiği “Asansör
İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu bir seminer düzenlendi. Seminere Şube
Saymanımız Abdulkadir YILMAZ, Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN, Şube Asansör Birim Sorumlumuz İlyas BATBAY ve Teknik Görevlimiz Çiçek ŞİMŞEK katılım sağladılar.

Aralık- 2015
01.12.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
03.12.2015 Mardin İl Temsilciliğimizde Asansör Periyodik Kontroller ile ilgili Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, İlgili Kurum Kuruluşların, Üyelerin ve Vatandaşların davet edildiği “Asansör
İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konulu bir seminer düzenlendi. Seminere, Şube
Saymanımız Abdulkadir YILMAZ, Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN ve Şube Asansör Birim Sorumlumuz İlyas BATBAY katılım sağladılar.
05.12.2015 Tarihinde şubemizde danışma kurulu üyelerimizin katılımıyla 10. Çalışma Dönemi 4.
Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.
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24.11.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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dar SANCAR, Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ruşen YILMAZ ve İsmail KURT katılım sağladılar.

07-09.12.2015 Tarihleri arasında şubemizde, 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu”kapsamında
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara yönelik EKB uzmanlığı eğitimi düzenlendi.
08.12.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11.12.2015 Ankara’da düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresine Şube başkanvekilimiz Haydar
SANCAR, şube sekreterimiz Sait BAHÇE, Yönetim Kurulu üyelerimiz İsmail KURT, Sonnur GÖNENÇ, Şube Müdürümüz Sıdık AKMAN ve Şube Teknik Görevlisi Mahsum BAL katılım sağladılar
15.12.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22.12.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24.12.2015 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri ile beraber Sur ilçesinde ve
bölgemizde yaşanan olaylara ilişkinyapılan basın açıklamasına katılım sağladık.
26.12.2015 İzmir Şubede yapılan asansör periyodik kontrol talimatında yapılan değişikliklere
yönelik düzenlenen eğitime şube asansör birim sorumlumuz İlyas BATBAY ve teknik görevlimiz
Nuriye Aytar GÖÇER’in katılım sağladılar.
29.12.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29.12.2015 Bölgemizde uygulanan sokağa çıkma yasakları ve savaş haline karşı barışı savunmak
için, DİSK, KESK ve TMMOB, ülke genelinde “iş bırakma” eylemi ve düzenlenen basın açıklamasına
katılım sağladık.
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Üyelerden Haberler
Haber

DOĞUM
Üyemiz Burhan Damar’ın bebeği oldu.
Üyemiz Abdullah Tekin’in bebeği oldu.
Şanlıurfa Temsilcilik Sekreterimiz Celal Atila Meral’in bebeği oldu.
Şanlıurfa Büro görevlimiz İbrahim Halil Asrak’ın bebeği oldu.

Minik bebeklere sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz

DÜĞÜN/NİŞAN
Şube saymanımız Abdulkadir Yılmaz nişanlandı.
Tekniz Görevlimiz Çiçek Şimşek ve Üyemiz İzzet Yıldız nişanlandılar
Büro Görevlimiz Hasan Bekir Demir evlendi.
ŞYK Yedek üyemiz Sonnur Gönenç evlendi.
Üyemiz Cihan Baran evlendi.
Üyemiz Cuma Oruç nişanlandı.
Üyemiz Uğur Tosunlu nişanlandı.
Üyemiz Ahmet Atar evlendi.
Üyelerimiz Destan İptaş ve İbrahim Halil Yıldız nişanlandılar.

Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz

VEFAT
Teknik Görevlimiz Duygu Bayram’ın dedesi vefat etti.
Üyemiz Mehmet Özbilici vefat etti.
Üyemiz Süleyman Yazar’ın amcası vefat etti.
Üyemiz Kemal İnci’nin ağabeyi vefat etti.
Üyemiz Seyhmus Savuncu’nun amcasıoğlu vefat etti.

Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz
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Şubemiz tarafından 2014 – 2015 döneminde akreditasyon kapsamında asansör periyodik kontrolleri,
basınçlı kapların kontrolleri, baca gazı ölçümleri, gürültü ölçümleri, mekanik tesisat, araç projelendirme,
araçların LPG’ye dönüşümü, asansör avan ve uygulama projelerinin mesleki denetimlerini mevzuatlara
uygun olarak kontrol ederek teknik çalışmalar yürütmüştür.
Mekanik Tesisat Proje Sayısı
İli
Diyarbakır
Adıyaman İl Temsilciliği

Asansör Proje Sayısı
Kontrol Sayısı
817
55

İli
Diyarbakır
Adıyaman İl Temsilciliği

Kontrol Sayısı
308
4

Batman İl Temsilciliği

74

Elazığ İl Temsilciliği

2

Bingöl İl Temsilciliği

12

Malatya İl Temsilciliği

5

Elazığ İl Temsilciliği

5

Mardin İl Temsilciliği

5

Malatya İl Temsilciliği

25

1

Mardin İl Temsilciliği

23

75

Muş İl Temsilciliği

18

452

Siirt İl Temsilciliği

86

Şanlıurfa İl Temsilciliği

41

Batman İl Temsilciliği

Şanlıurfa İl Temsilciliği
Tunceli İl Temsilciliği
Van İl Temsilciliği

376

Tunceli İl Temsilciliği
Van İl Temsilciliği
Toplam

1788

Araç Proje Sayısı
İli

Toplam

Kontrol Sayısı

İli

2

Adıyaman İl Temsilciliği

Adıyaman İl Temsilciliği

7

Ağrı Temsilcilik

Elazığ İl Temsilciliği

7
76
679

LPG Sızdırmazlık Sayısı

Diyarbakır
Batman İl Temsilciliği

Kontrol Sayısı
2231
32

281

Batman İl Temsilciliği

365

51

Bingöl İl Temsilciliği

144

Malatya İl Temsilciliği

4

Bitlis Mesleki Denetim

37

Mardin İl Temsilciliği

2

Cizre Temsilcilik

21

Muş İl Temsilciliği

8

Diyarbakır Merkez

996

Elazığ Temsilcilik

245

Şanlıurfa İl Temsilciliği
Van İl Temsilciliği

Toplam

Teknik Hizmetler

Mesleki Denetimden Geçirilen Proje Sayıları

21
1047

1423

Malatya Temsilcilik

1095

Mardin Temsilcilik

157

Muş Temsilcilik

52

Siirt Temsilcilik

7

Şanlıurfa Temsilcilik

209

Van Temsilcilik

201

Toplam

5792
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Teknik
Hizmetler
Haber

LPG Montaj Sayısı
İli
Adıyaman İl Temsilciliği
Ağrı Temsilcilik

LPG Tadilat Sayısı
Kontrol Sayısı
3165
810

İli

Kontrol Sayısı

Adıyaman İl Temsilciliği
Ağrı Temsilcilik

Batman İl Temsilciliği

2005

Batman İl Temsilciliği

Bingöl İl Temsilciliği

108

Bingöl İl Temsilciliği

Bitlis Mesleki Denetim

395

Bitlis Mesleki Denetim

Cizre Temsilcilik

195

Cizre Temsilcilik

2951
211
643
17
19
95

Diyarbakır Merkez

7029

Diyarbakır Merkez

1289

Elazığ Temsilcilik

3447

Elazığ Temsilcilik

1625

Malatya Temsilcilik

3682

Malatya Temsilcilik

2983

Mardin Temsilcilik

2954

Mardin Temsilcilik

384

Muş Temsilcilik

1310

Muş Temsilcilik

521

Siirt Temsilcilik

453

Siirt Temsilcilik

481

Şanlıurfa Temsilcilik

9169

Şanlıurfa Temsilcilik

Van Temsilcilik

3447

Van Temsilcilik

Toplam

38169

4408
418

Toplam

5792

KONTROL SAYILARI DAĞILIMI
Mekanik Tesisat Proje Sayısı

1788

Asansör Proje Sayısı

679

Araç Proje Sayısı

1423
5792

LPG Sızdırmazlık Sayısı

38169

LPG Montaj Sayısı
LPG Tadilat Sayısı

16045

Toplam

63896

Mekanik Tesisat Proje Sayısı
Asansör Proje Sayısı
Araç Proje Sayısı
LPG Sızdırmazlık Sayısı
LPG Montaj Sayısı
LPG Tadilat Sayısı

5454

Belediye Adı

Normal Kontrol

Eksiklik Kontrol

Elektrikli Asansör

Hidrolik Asansör

Toplam

KAYAPINAR

1219

717

1932

4

1936

YENİŞEHİR

631

317

939

9

1948

BAĞLAR

583

235

806

12

818

BATMAN

535

58

593

0

593

EDREMİT

444

162

604

2

606

SİİRT

346

115

461

0

461

İPEKYOLU

227

72

299

0

299

KARAKÖPRÜ

227

144

371

0

371

TUNCELİ

217

55

268

4

272

ADIYAMAN

168

22

189

1

190

HALİLİYE

142

50

189

3

192

SİVEREK

102

82

184

0

184

KIZILTEPE

55

35

90

0

90

EYYÜBİYE

49

40

89

0

89

ARTUKLU

26

19

45

0

45

ERGANİ

23

1

24

0

24

SUR

18

10

28

0

28

BİSMİL

17

9

26

0

26

ŞANLIURFA

16

1

17

0

17

GERCÜŞ

13

0

13

0

13

KURTALAN

9

3

12

0

12

BULANIK

5

5

4

6

10

MALAZGİRT

5

0

4

1

5

SİİRT

4

0

4

0

4

ÇINAR

3

3

6

0

6

LİCE

3

0

2

1

3

SURUÇ

1

2

3

0

3

TOPLAM
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Asansör Periyodik Kontrollerimiz 2014-2015

Gerçekleşen Periyodik Kontroller 2014-2015
1055
Sıcak su kazanı
772
Forklift
741
Hava tankı
659
Vinç
566
Mobil vinç
422
Caraskal
Kaldırma iletme makinası 407
348
Transpalet
295
Platform
262
Basınçlı kap
198
Buhar kazanı
185
Sapan / mapa
116
Hidrofor
100
Akaryakıt kara tankeri
99
Kule vinç

Araç kaldırma lifti
Baca gazı analizi
Kızgın yağ kazanı
Yükleyici (iş makinası)
Elektrikli asansör
Otoklav
Kazıcı yükleyici (iş makinası)
Servis asansörü
İş makinası
Sanayi gazları depolama tankı
Sıvılaştırılmış petrol gazları depolama tankı
Cephe asansörü (inşaat vinci)
Basınçlı kap emniyet cihazı
Hidrolik kazıcı (ekskavatör iş makinası)
Hidrolik asansör

93
62
52
48
39
32
23
21
15
12
11
8
8
7
5

Kızgın su kazanı
Gürültü ölçümü
Çekici
Greyder (iş makinası)
Silindir
Sanayi gaz tankeri tankı
Tıbbi atık taşıma aracı
Çekici dozer (iş makinası)
Toplam kontrol sayısı

5
4
4
3
3
1
1
1
6683

55

Yeni Üyelerimiz
Haber

2014 yılında 202 ve 2015 yılında 267 olmak üzere toplam 469
yeni üye aramıza katıldı. Bunların 70’ini kadın ve 398’ini ise erkek üyelerimiz oluşturdu.
ŞUBEMİZE KAYIT YAPAN ÜYELERİMİZİN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIMI 2014 - 2015
BİTİRDİĞİ ÜNİVERSİTE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİ.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİ.
ATATÜRK ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
GAZİANTEP ÜNİ.
MERSİN ÜNİ.
ÇUKUROVA ÜNİ.
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CUMHURİYET ÜNİ.
AKDENİZ ÜNİ.
DİĞER
Toplam Kayıt Sayısı

KAYIT SAYISI
94
61
59
45
38
29
14
10
10
10
8
7
7
6
5
4
62
469

Üniversitelere Göre Dağılım

Ekim-Aralık 2015 Aramıza Katılanlar

Ali Akdemir
ŞANLIURFA

Berfin Dindaroğlu
DİYARBAKIR

İbrahim Halil Yetiş
ADIYAMAN

İbrahim Küçük
MALATYA

Lokman Karaozan
DİYARBAKIR

Mahmut Davran
DİYARBAKIR

Mehmet Aslan
MALATYA

Mehmet Ölmez
ELAZIĞ

Okan Doğan
MALATYA

Sabih Doğan
AĞRI

Sinem Tekin
DİYARBAKIR
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Yusuf Yıldırım
MUŞ

Sayın üyemiz;
2016 yılı ajandanızı
bağlı bulunduğunuz
şube veya il temsilciliklerimizden
alabilirsiniz.

