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Merhaba

Değerli Meslektaşlarımız, Odamızın 60. Yılında ve 2014 yılının bitimine günler kala yoğun bir 
gündemi ve bu gündem içerisindeki çalışmalarımızı geride bırakıyoruz. Dönemin başından beri 
Şube ve temsilciliklerimizdeki yeniden yapılanma ve çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmiş ve 
etkinlik ve aktivitelerle devam etmesi planlanmaktadır. 

Ağustos ayının sıcaklığı tüm Türkiye’ yi ve Bölgemizi tüm kavuruculuğu ile sarsmış ve halende 
devam etmektedir. Suriye’ de IŞID saldırıları ile önce Silopiye sonra tüm bölgeye ve diğer illere 
gelmek zorunda kalan Ezidi halkının dramına tanıklık ettik. Silopi’de gördüğümüz ve dokun-
duğumuz her yaşam ve hikayesi çokta uzak değildi hepimize… Ve yine gördük ki kadınlar ve 
çocuklar bu tanıklığımızda en çaresiz, en mazlum olanlarıydı… Daha bu sarsıntıyı atlatamadan 
IŞID’ in Kobani’ ye saldırısını ve savaştan kaçan, en yakınına sığınmak zorunda kalan Kobani’lilerin 
dramına tanıklık ettik. Bunun yanında bu zulmu görmeyen/görmek istemeyenlere karşı; kendini 
ve kentini savunan bir direnişi de gördük ve halende görüyoruz. Ve yine Suruç’ ta gördüğümüz, 
dokunduğumuz her yaşam ve ortaya çıkan her hikaye yabancısı olmadığımız, benzeştiğimiz bir 
yaşamın döngüsü. Ve yine o çadırlarda kalan kadınlar ve çocuklar bu döngünün en savunmazı 
ama aynı zamanda en kahramanları…

Bütün bu tanıklığa duyarsız kalmamamız hem Odamızın hem de insanlığımızın bir görevidir. 
Bu nedenle Odamızın da içinde bulunduğu TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu olarak 
“TMMOB Konteyner Kent” Projesini başlattık ve yaşama geçirdik. Ankara’dan Edirne’ye, Van’dan 
Bursa’ya, İzmir’den Zonguldak’a kadar MMO ‘nun tüm Şubeleri katkıları ile en güzel dayanışma 
ve yardımlaşma ağını oluşturdular. Ve emekleri ile emeğimizi yücelten üyelerimiz yine bu sahip-
lenmenin ağını genişlettiler. Bu anlamda bu insani projeyi sahiplenen, destekleyen, katkı sunan, 
yanımızda yüreğini hissettiğimiz herkese yeniden teşekkür ediyoruz.

TMMOB ‘ ye bağlı Odalar olarak yaşamı bu kadar sahiplenip, meslek alanlarımıza dair görevler-
imizi yerine getirirken; Hükümetin TMMOB üzerindeki planlarıyla bir kez daha karşı karşıyayız. 
Bilimi, tekniği, insanları, yaşamı referans edinenler olarak bir daha bu diyoruz ki; Bizler geçmişte 
olduğu gibi bugünde ve yarında doğruyu söylemekten vazgeçmeyeceğiz!.. Bu yasanın karşısın-
dayız!..
2014 yılının sonlarını yaşarken, 29 Aralık 2011 Roboski katliamının 3. Yıldönümü.“Unutursak 
kalbimiz kurusun” dediğimiz Roboski, yüreğimizde bir çığlık ve bir yara olarak tarihte yerini be-
lirlemiştir. Unutmadık, unutmayacağız!..

Yeni bir yıla girerken tüm umutların yeşerdiği sağlıklı nice yıllar dileriz… 

                                                                                                                                       Şube Yönetim Kurulu
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planan yastık, battaniye, çadır, temizlik malzemesi,  
çocuk bezi, giyim, gıda vb. gibi yardımlar koordi-
nasyon merkezlerine ulaştırıldı.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşen-
leri tarafından Şengal ve Rojavadaki insanlık dramına 
sessiz kalmamak için başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde üye ve çalışanlarımızın katkılarıyla to-

Şengal ve Rojava Halkına Yardım Elimizi Uzattık

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK, KESK, ve TTB 
başkanları, Diyarbakır İKK Bileşenleri Temsilcileri ve 
Şube Başkanımız Gurbet ÖRÇEN’ inde aralarında bu-
lunduğu heyet çadır kentte gerekli incelemeleri yap-
arak yetkililer den bilgi aldılar.

TMMOB, DİSK, KESK, ve TTB heyeti, IŞİD çetelerinin 
Şengal bölgesinde Êzidî halkına yönelik gerçekleştird-
ikleri saldırılardan dolayı Silopi’ye göç eden Êzidîlerin 
kaldığı çadır kentte incelemelerde bulunmak üzere 14 
Ağustos tarihinde Silopi ziyareti gerçekleşti.  

TMMOB, DİSK, KESK, ve TTB Heyeti Silopide Ezidilerin 
Kaldığı Çadır Kentte İncelemelerde Bulundu
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Şubemizde “Savaşın Savurdukları-Rojava”
Paneli Düzenlendi
Türkiye, Rojava, İran, Avusturya, Irak, Japonya ve Al-
manya’dan 41 yazar, akan kana dikkat çekmek, yaşanan 
savaşın bir insanlık vahşeti olduğunu uluslararası 
kamuoyuna yansıtmak, olup bitenleri kağıda dökerek 
duyarlılık oluşturmak için çeşitli etkinlikler kapsamında 
Şubemizde “Susmak, akan kana ortak olmaktır” şiarıyla “ 
Savaşın Savurdukları- Rojava” Paneli düzenlendi.

Panele; Alman Yazarlar Birliği Başkanı Imre Török, Yasemin 
Yazıcı, Şenay Eroğlu Aksoy, Şeyhmus Diken, Tekgül Arı, 
Ayten Kaya Güngör, İbrahim Genç, Hasibe Ayten, Arzu 
Demir, Şube başkanımız Gurbet Örçen, başkan vekilimiz 
Haydar Sancar, şube saymanımız Sait Bahçe, ŞYK üyemiz 
Abdulkadir Yılmaz, ŞYK yedek üyemiz Fırat Topal ve şube 
çalışanlarımız, üyelerimizin yanı sıra, çeşitli STK’lardan bi-
reyler katılım sağladılar.

Öykü yazarı ve gazeteci Tekgül Arı moderatörlünü yaptığı 

panelin açış konuşmasında; Kobanê’de direnen kadın-
ları selamlayarak bu uğurda yaşamını yitiren kadınları 
da anarak. Savaşların en çok kadınları ve çocukları vur-
duğunu ifade etti. Arı, “Arap baharıyla Arap kasırgasına 
dönüşen bu süreçte kan sınırlarımızdan taşarak hepimizin 
üzerine sıçradı” dedi. Bir anne, bir yazar ve tüm dünyayı 
kucaklamış bir insan olarak iç çığlıklarını bastırmasının 
mümkün olmadığını dile getiren Arı, IŞİD çetelerinin 
kadınlara yönelik tecavüzlerini, katliamlarını hatırlattığı 
konuşmasında, ırkçılığa karşı insanca, kardeşçe barış 
içinde yaşamak için kalemlerinin tek silahı olduğunu ve 
bunu kullanmaları gerektiğini söyledi. Kobanê’ye yöne-
lik saldırılar karşısında duyarlılık oluşturmak amacıyla 1 
Kasım sabahı birçok yazar ile Suruç ilçesine gittiklerini ve 
akan kan durana kadar çıkaracakları öykü kitabının yanın-
da etkinliklerinin devam edeceğini belirterek sözlerini 
tamamladı.

verilen seminere üyelerimiz yoğun katılım sağladılar. 
Seminere katılan üyelerimize akredite belgelerin vize 
ve yenilemelerinde gerekli olan gözetim kriterleri 
puanı verildi.

2014 yılı sonuna kadar her hafta iki mesleki semin-
er düzenleme etkinliğimiz kapsamında “Doğalgazlı 
Merkezi Isıtma Sistemleri” konulu seminer düzen-
lendi. MİEM eğitimcisi Yüksel Yaşartekin tarafından 

Doğal Gazlı Merkezi Isıtma Sistemleri Semineri Düzenledik
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Temsilcilik ziyaretleri kapsamında 13 Eylül cumartesi 
günü şube başkanımız Gurbet Örçen, şube başkan-
vekilimiz Haydar Sancar ve Yönetim kurulu üyemiz 
Abdulkadir Yılmaz Van İl temsilciliğimizi ziyarette bu-
lundular.

İl temsilciliğimizde düzenlenen toplantıya temsilci-
lik yöneticilerimiz, üyelerimiz ve temsilcilik çalışan-
larımız katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda; yeni 
dönemde odamızın yürüttüğü çalışmalar, üyelerle 
ilişkiler, üyelerin Oda’dan beklentileri, komisyonların 
oluşturulması, kurumlarla ilişkiler, deprem sonrasında 
yeniden inşa edilen kentte Oda’mızın rolü vb. konu-
larında görüş alışverişinde bulunuldu.

Van İl Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik

Şube başkanımız Gurbet Örçen, başkan vekilimiz 
Haydar Sancar ve yönetim kurulu üyemiz Abdulkadir 
Yılmaz Van İpekyolu Belediyesini ziyarete bulundular.

İpekyolu Belediyesi’ni Ziyaret Ettik
Gerçekleşen ziyarette imar müdürlüğünde çalışan 
meslektaşlarımızla bir araya gelindi. Burada Oda 
ve Belediyenin kente dair ortaklaşa yapabilecekleri 
mesleki ve teknik çalışmalar ele alındı. Son zaman-
larda arka arkaya gerçekleşen asansör kazalarında 
yaşanan facialara ilişkin alınması gereken önlemler 
ve Şubemizin bölgede gerçekleştirdiği asansör yıllık 
periyodik kontrolleri hakkında bilgi verilerek Van’da 
kazaların önlenmesi noktasında yapılması gereken 
önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Van İpekyolu
Belediyesi’ne nezaket
ziyaretinde bulunan Şube 
Yönetim Kurulumuz Oda 
ve Belediyenin
kente dair ortaklaşa
yapabilecekleri mesleki 
ve teknik çalışmaları
ele aldı

18 Eylül Perşembe günü şube başkanımız Gurbet 
Örçen, başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube say-
manımız Sait Bahçe, ŞYK Üyemiz Abdulkadir Yılmaz 
ve şube teknik görevlimiz Musa Mayda’nın katılımıyla 
işyeri temsilcilerimizle Erdebil köşkünde yemekli to-
plantıda bir araya geldik.

Gerçekleşen toplantıya; Çevre ve Şehircilik İl 
müdürlüğü işyeri Temsilcimiz Azad Özkeskin, Karay-
olları 9. Bölge Müdürlüğü işyeri temsilcimiz Nurettin 
Yılmaz, TEMSAN İş yeri temsilcimiz Derya Özaydoğdu 

İşyeri Temsilcilerimizile Bir Araya Geldik
ve Dicle Üniv. Yapı İşleri işyeri temsilcimiz Fettah Çelik 
katılım sağladı.

Erdebil köşkünde gerçekleşen buluşmada şubemizin 
yeni dönemdeki faaliyetleri, kurumlarda çalışan üyel-
erimizin oda çalışmalarına aktif olarak katılmaları, ku-
rumlarla ilişkiler, kurumlarda çalışan üyelerimizin uz-
manlık alanlarına ilişkin potansiyeli belirlenip kentin, 
şubemizin ve üyelerimizin bundan faydalanması için 
çalışmalar yapmak vb. konularda görüş alışverişinde 
bulunuldu.
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oluşturma kampanyasını ile ilgili Ankara’da TMMOB’yi zi-

yaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

14 Ekim 2014 tarihinde TMMOB’de gerçekleşen to-

plantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Soğancı, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Bahattin Şa-

hin ve Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Torun, Turan Kapan 

(İMO), Ahmet Sormaz (EMO), Can Deniz Akdemir (HKMO), 

Mustafa Doğu (MADENMO), Gurbet Örçen (MMO), Mer-

tan Anık (MO), Herdem Doğrul (MO), Roza Zümrüt (MO) 

ve Jihat Şengal (ZMO) katılım sağladılar.

Diyarbakır il koordinasyon kurulu bileşenleri İŞİD çetel-

erinin saldırıları nedeniyle Şengal ve Kobani’den göç et-

mek zorunda kalan halklar için başlatacağı konteynır kent 

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’ndan TMMOB’ye Ziyaret

17 Ekim tarihinde gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu 
başkanımız Gurbet Örçen, şube saymanımız Sait Bahçe, 
yönetim kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz, yönetim ku-
rulu yedek üyemiz Fırat Topal, teknik görevlimiz Melike 
Çapras ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

2014 - 2015 eğitim yılının başlamasıyla Dicle Üniversitesi 
Makine Mühendisliği bölümüne yeni kayıt yapan meslek-
taş adaylarımızla tanışmak amacıyla bir araya geldik. 

Buluşmada Odamızın tanıtımı, öğrenci üyelerin Odadan 
talep ve beklentileri MMO öğrenci üye örgütlülüğü ve 
yeni dönem öğrenci üye komisyonlarının oluşturulması 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Öğrenci Üyelerimizle Tanışma Toplantısı Gerçekleştirdik

mış olduğu hizmetlerin slayt gösterimi yapıldı. Sunumun 
ardından toplantıya katılım sağlayan danışma kurulu üye-
lerimiz, Şengal ve Kobani’de yaşanan drama ilişkin TM-
MOB birimlerinin oluşturmayı düşündüğü konteynır kent 
kampanyası, asansör, LPG kazaları ve kontrol çalışmaları, 
şube çalışmalarımız, kent gündemi, oda-üye ilişkileri 
mesleki etkinlikler ve oda örgütlülüğü, ile ilgili görüşlerini 
ifade ettiler.

20 Ekim 2014 tarihinde Şube başkanımız Gurbet Örçen, 
başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube saymanımız Sait 
Bahçe, yönetim kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz, şube 
teknik görevlilerimiz ve danışma kurulu üyelerimizin 
katılımıyla II. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda; Şube başkanımız Gurbet Örçen’in açılış 
konuşmasının ardından şubemizin 6 aylık dönemde yap-

Şubemizde II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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İçerisinde şubemizin de bulunduğu TMMOB Diyar-

bakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri, IŞİD çetel-

erinin saldırılarından dolayı can havliyle evini to-

prağını terk etmek zorunda kalan, çoğunluğunun 

çocuk, kadın ve yaşlıların oluşturduğu, soğuk mevsim 

koşullarının zorluklarına rağmen, çeşitli il ve ilçelerde 

oluşturulan çadır kentlerde hayatta kalma mücade-

lesi veren Şengal ve Kobani halkı için konteyner kent 

oluşturma kampanyası başlattı.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 
Kobani ve Şengal İçin Konteyner Kent
Kampanyası Başlattı

23 Ekim 2014 tarihinde öğrenci üyelerimizin katılımıy-
la gerçekleşen toplantıda; yerel öğrenci üye kurultayı, 
konteyner kent yardım kampanyası, Oda Öğrenci üye
ilişkileri, öğrenci üye kayıtları hakkında görüş alışverişi 
ve yeni dönem öğrenci üye komisyonu üyeleri belir-
lendi.
Toplantıda oluşan Öğrenci Üye Komisyonumuz
1- Zülfi İlhan 

Yeni Dönem Öğrenci Üye Komisyonumuz Belirlendi

2- Merve Tekeş
3- Hasan Demir
4- Murat Özkan
5- Sinem Tekin
6- Fatma kula
7- Mehmet Emin Kaya
8- Elif Şeker
9- Hüseyin Çelik
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ve metalurji mühendisi Zafer SEVER tarafından verildi. Her hafta 
düzenlenecek olan mesleki seminerler serisinin ilki olan etkin-
liğimize Üye ve öğrenci üyelerimiz yoğun katılım sağladılar.

2014 yılı sonuna kadar her hafta iki mesleki seminer düzenleme 
etkinliklerimiz kapsamındaki ilk etkinliğimiz gerçekleşti.“Galva-
nizli Malzeme Tanıtımı ve İmalat Yöntemleri” semineri malzeme 

Galvanizli Malzeme Tanıtımı ve İmalatı 
Yöntemleri Semineri Düzenledik

ve Pompa Seçimi” Seminerine Üyelerimiz yoğun katılım 
sağladılar. Seminere katılan üyelerimize akredite belgel-
erin vize ve yenilemelerinde gerekli olan gözetim kriter-
leri puanı verildi.

2014 yılı sonuna kadar her hafta iki mesleki seminer 
düzenleme etkinliğimizin ikincisi 31 Ekim 2014 tarihinde 
şubemizde gerçekleşti. Üyemiz Nurettin Eğilmez tarafın-
dan verilen “Akışkanlar Mekaniği, Baraj Uygulamaları 

Akışkanlar Mekaniği, Baraj Uygulamaları ve 
Pompa Seçimi Semineri Düzenledik
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Her hafta 2 seminer düzenleme programımız 
kapsamında 7 Kasım 2014 tarihinde şubemizde “Oto-
mobillerdeki Son Teknolojiler” konulu puanlı seminer 
düzenlendi.
Üyemiz Ahmet Nejat Tekin tarafından verilen semine-
re üye ve öğrenci üyelerimiz yoğun katılım sağladılar. 
Seminere katılan üyelerimize Araç Projelendirme, 
Araçların LPG’ye Dönüşümü ve Araçların CNG’ye 
Dönüşümü alanında akredite belgeler için vize ve 
yenilemelerinde gerekli olan MİEM gözetim kriterleri 
puanı verildi.

Otomobillerdeki Son Teknolojiler Konulu 
Seminer Düzenledik

Şubemiz bünyesinde MİEM (Meslek İçi Eğitim) 
kapsamında “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesis-
lerin Doğalgaza Dönüşümü” eğitimi düzenlendi. 03-
07 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim 
MİEM eğitimcisi Yüksel Yaşartekin tarafından veril-
di. 22 üyemizin katılım sağladığı eğitim, 7 Kasım’da 
yapılan sınavla sona erdi.

Şubemizde Endüstriyel ve  
Yüksek Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü
Eğitimi Düzenlendi
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Her hafta 2 seminer düzenleme programımız kapsamında 12 
Kasım 2014 tarihinde şubemizde “VRV/VRF Sistemleri” konu-
lu puanlı seminer düzenlendi. İstanbul şube üyesi makine 
mühendisi Ufuk Bor tarafından verilen seminere üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimiz yoğun katılım sağladılar.

VRV/VRF Sistemleri Semineri Düzenledik

- Hidrolik Devir Analizi
- Hidrolik Sistemlerinin Tanıtımı
- Hidrolik Pompalar
- İş Makinaları Kapsamında Ekskavatör Tanıtımı
Konu başlıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ver-
imli geçen seminere üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz 
katılım sağladılar.

Yıl sonuna kadar her hafta 2 mesleki seminer düzenleme 
etkinliklerimiz devam ediyor. Seminer programlarımız 
kapsamında 14 Kasım 2014 tarihinde şubemizde “Hidrolik 
Sistemler -İş Makinaları” konulu seminer düzenlendi.
Üyemiz Mükerrem Özgür Dalgıç tarafından verilen semin-
erde:
- Hidrolik Sistem Elemanları

Hidrolik-İş Makinaları Semineri Düzenledik

daki haklarımız 
- Yaşam hakkı
- Ekonomik haklar
- İnanç ve düşünce hakkı
- Çalışma ve sosyal güvenlik hakkı
Konu başlıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Ver-
imli geçen seminere yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız, 
üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Her hafta 2 seminer düzenleme etkinliklerimiz kapsamın-
da 19 Kasım 2014 tarihinde şubemizde İnsan Hakları 
Konulu Seminer düzenlendi. İHD Diyarbakır şubesinden 
Av. İbrahim Çeliker tarafından verilen seminerde:
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri
- Evrensel Hukuk İlkeleri
- Türkiyenin AHİM’deki durumu
- Arama, Gözaltı, Kötü Muamele ve tutuklanma durumun-

Şubemizde İnsan Hakları Konulu Seminer Verildi
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İl Temsilcilikleri ziyaretlerimiz kapsamında 18 Kasım 
salı günü şube başkanımız Gurbet Örçen, başkan 
vekilimiz Haydar Sancar, şube sekreterimiz Süleyman 
Aydın, şube saymanımız Sait Bahçe ve şube yönetim 
kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz Malatya İl Temsil-
ciliğimizi ziyarette bulundular.

Malatya İl Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 21.11.2014 tari-
hinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda ser-
gilenen “Xwezgini” adlı komedi oyunu izledik. Etkin-
liğe şube çalışanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Sosyal Etkinliklerimiz Kapsamında Tiyatro
Etkinliği Gerçekleştirdik

18 Kasım Salı günü gerçekleşen temsilcilik zi-
yaretinde, temsilcilik yöneticilerimiz ve üyelerimizin 
katılımıyla toplantı yapıldı. gerçekleşen toplantıda; 
Odamızın yürüttüğü çalışmalar, üyelerle ilişkiler, üyel-
erin Oda‘dan beklentileri, örgütlenme çalışmaları, vb. 
konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Temsilcilikleri ziyaretlerimiz kapsamında 15 Kasım 
cumartesi günü şube başkanımız Gurbet Örçen, şube 
sekreterimiz Süleyman Aydın ve Şube yönetim kurulu 
üyemiz Abdulkadir Yılmaz Tunceli İl Temsilciliğimizi zi-
yarette bulundular.

Tunceli İl Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik
15 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen ziyarette; Tunceli İl 
temsilciliğimizin yeni dönem yönetim kurulu belirlenerek, 
Odamızın yürüttüğü çalışmalar, örgütlenme çalışmaları, 
üyelerle ilişkiler, üyelerin Oda‘dan beklentileri, kurumlarla 
ilişkiler vb. konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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• Çevre Şehircilik, Belediyeler ve Melek Odalarının Yetki ve 
Sorumlulukları
• Yapı Denetim Firmalarının Yetki ve Sorumlulukları
• Projelendirme ve Ruhsat Aşamaları
• Uygulamada yaşanan problemler ve Çözüm Önerileri

Konu başlıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Verimli 
geçen seminere yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız, üyelerimiz 
ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Yapı Denetimi Uygulamaları Semineri düzenledik

• İş Ekipmanlarının Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuki Yönleri
• Acil durum
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
• Risk Analizi
• Kimyasal ve Fiziksel Risk etmenleri
• Basınçlı Kapların Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

Konularında bilgilendirmelerde bulundu. Verimli geçen 
seminere yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız, üyelerimiz 
ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Yıl sonuna kadar her hafta 2 mesleki seminer düzenleme 
etkinliklerimiz devam ediyor. Seminer programlarımız 
kapsamında 28 Kasım Perşembe günü şubemizde “İŞ 
GÜVENLİĞİ” konulu seminer düzenlendik.

İş güvenliği uzmanı üyemiz M. Özgür Dalgıç tarafından 
verilen seminerde:

• İş Güvenliği Kavram ve Kurullarının Gelişimi
• İş Güvenliği Kurulları
• İş Kazaları

Şubemizde İş Güvenliği Semineri Düzenlendi

Her hafta düzenlenen mesleki seminerler dizisi kapsamında 
21 Kasım 2014 tarihinde şubemizde “Yapı Denetim Uygu-
lamaları” konulu seminer düzenlendi. Çevre ve Şehircilik il 
müdürlüğünde görevli üyemiz Azad Özkeskin tarafından ver-
ilen seminerde:
• Yapı Denetim Sistemi
• Yapı Denetim Uygulamaları
• Proje ve Denetçilerinin Yetki ve Sorumlulukları
• Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları
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28 Kasım 2014 tarihinde şubemiz ve bağlı temsilci-
liklerimizde çalışan teknik görevlilerimize asansör 
periyodik kontrol, asansör ruhsat ve asansör tescil 
işlemleri ile ilgili güncellenen yasa ve yönetmelikler 
kapsamında teknik birim toplantısı ve sahada uygu-
lamalı eğitim verildi.

Şube ve bağlı temsilciliklerimizde çalışan teknik 
görevlilerimizin katılımıyla gerçekleşen eğitim 5 
ayrı saha ekibinden oluştu. Planlı alanlar tip imar 
yönetmeliği ve güncel yönetmelikler hakkında bil-
gilendirmeler yapıldı. Tüm personeller her grupta 
4’er asansör kontrolü gerçekleştirdi. Asansör kontrol-
lerinde İSG hakkında detaylı bilgi ve iş kazalarını önle-
meye yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Saha eğitimi sonrasında şubemizde yapılan toplantı-
da, güncellenen yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra, 
asansör kabin ölçüleri ve kuyu ölçüleri hakkında de-
taylı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimde teorik ve uygu-
lamalı eğitimin yanı sıra halk ile iletişim eğitimi verildi. 
Böylece tüm personellerin asansör kontrol kriterleri 
ile ilgili güncellenen yasa ve yönetmelikler kapsamın-
da mevcut eksiklikleri yapılan teorik ve uygulamalı 
eğitimle giderilmiş oldu.

Toplantıda ayrıca güncellenen yasa ve yönetmelikler 
kapsamındaki kontrol kriterlerinin Mimarlar Odası, 
Yapı Denetim Firmaları, Belediyeler ve Asansör Firma-
ları ile paylaşılması kararlaştırılarak eğitim sona erdi.

Teknik Birim Çalışanlarımız Kurumiçi 
Eğitime Katıldı
Şubemiz ve bağlı il
temsilciliklerimizde 
çalışan teknik
görevlilerimize meslek 
alanlarımızı kapsayan
güncellenen yasa ve
yönetmenlikler hakında 
eğitim verildi
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Yenişehir belediyesi eş başkanı Selim Kurbanoğlu ve 
Ülkü Baytaş ise, Belediye olarak vatandaşların can ve mal 
güvenliğini sağlamak kendileri için birincil görev old-
uğunu, yapılması gereken teknik kontrollerin işin ehli 
olan kurumlarca yapılması taraftarı olduklarını ve bu 
anlamdan TMMOB birimleri ile sürekli eşgüdüm içinde 
çalıştıklarını ifade ettiler. Yapılan protokollerin önemine 
dikkat çeken eş başkanlar, ilgili meslek Odalarıyla birlikte 
ortak çalışmaya devam edeceklerini dile getirdiler.

İmzalanan işbirliği protokolleri

1- Yenişehir belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin 
yıllık periyodik kontrollerinin yapılması hakkında işbirliği 
protokolü.

2- Yenişehir Belediyesi sınırları içerisindeki binaların 
asansörlerinin yapı kullanma iznine esas teşkil eden tescil 
belgesi ( işletme ruhsatı ) verilmesinde makina mühendis-
liği hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkında iş birliği pro-
tokolü.

3- Yenişehir belediyesi sınırları içerisindeki merkezi sistem 
ısıtma sistemi ihtiva eden binaların kazan dairesi uygunluk 
hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkında işbirliği protokolü.

Yenişehir belediyesi ile şubemiz arasında 2012 yılında 
imzalanan ve süreleri sona eren asansörlerin yıllık periyo-
dik kontrol protokolü, asansörlerinin yapı kullanma iznine 
esas teşkil eden tescil belgesi ( işletme ruhsatı ) protokolü 
yeniden imzalandı. Görüşmede ayrıca merkezi sistem ısıt-
ma sistemi ihtiva eden binaların kazan dairesi uygunluk 
hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkında işbirliği pro-
tokolü de imzalandı.

2 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen protokol imza 
törenine şube başkanımız Gurbet Örçen, şube sekreter-
imiz Süleyman Aydın, şube saymanımız Sait Bahçe, şube 
yönetim kurulu üyemiz İsmail Kurt, Yenişehir eş başkanı 
Selim Kurbanoğlu, belediye eş başkanı Ülkü Baytaş ve 
belediye meclis üyelerinin katılımıyla iş birliği protokolleri 
imzalandı.

Protokol imza töreninde söz alan şube başkanımız Gurbet 
Örçen, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak şubemizin 
kamusal görevi olduğunu, yapılan teknik kontrollerde ka-
zanların ve asansörlerin düzenli olarak uzman mühendis-
lerce kontrollerinin yapıldığını ifade etti. Örçen, standar-
tlara göre yapılan bu denetimlerin yaşanabilecek kazan 
patlamaları ve asansör kazalarının önlenmesinde önemli 
rol oynadığını vurguladı.

Yenişehir Belediyesi İle İşbirliği
Protokolleri İmzalandı

Yenişehir Belediyesi ile şubemiz arasında 2012 yılında 
imzalanan ve süreleri sona eren işbirliği protokolleri 
yeniden imzalandı
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Şube teknik görevlimiz Nevruz Kayran Sümbül teorik 
ve uygulamalı olarak iki aşamalı verdiği asansör eğiti-
minde, katılımcılara asansör kontrollerinde uygula-
nan güncel yönetmeliler, standartlar ve mevzuatlara 
ilişkin teorik bilgilendirmede bulundu.
Teorik eğitim sonrasında uygulamalı olarak devam 
eden asansör eğitiminde ise, yaklaşık 160 kriterde 
asansör kontrolü, kontrol yöntemleri ve İSG tedbirleri-
nin alınmasıyla ilgili detaylı bilgilendirmeler yapılarak 
eğitim son buldu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik 
Personeline Asansör Eğitimi Verdik

2 Aralık 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Diyarbakır 
İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan teknik personellere 
şubemiz bünyesinde asansör eğitimi verildi.

Üyemiz Mesut Tekin tarafından verilen seminerde:

• Elektrikli ark kaynağı
• TİG kaynağı
• MİG kaynağı
• MAG kaynağı 
• Direnç kaynağı
• Toz altı kaynağı
• Termik kaynağı
• Sürtünme kaynağı

Konularında bilgilendirmelerde bulundu. Semine-
re yöneticilerimiz, şube çalışanlarımız, üyelerimiz ve 
öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Mühendislikte Kaynak Uygulamaları Semineri 
Düzenledik

Seminer programlarımız kapsamında 5 Aralık Cuma 
günü şubemizde “Mühendislikte Kaynak Uygulama-
ları” konulu seminer düzenlendi.
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Kurdi-Der’in verdiği eğitim desteğiyle Şube üyelerimiz, Mimar-
lar Odası Diyarbakır şubesi üyeleri ve Eğitim-Sen Diyarbakır 
şubesi üyelerinin yaptığı başvurular sonucunda, yapılan ortak 
çalışma ile 5 ayrı sınıftan oluşan gruplar için Kürtçe/Kurmanci 
ve Zazaca/Kırmancki dil kursları açıldı.

Mekanik Tesisat Proje Değişiklikleri Hakkında 
Bilgilendirme Semineri Düzenledik

5 Aralık Cuma günü üyelerimize Mekanik Tesisat Proje Değişik-
likleri hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Şube teknik görevlimiz Nevruz Kayran Sümbül tarafından ver-
ilen bilgilendirme seminerinde;

• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
• Diyarbakır Büyükşehir Yüksek Kat Yönetmeliği
• Isıtma Tesisatı Projeleri
• Asansör Kabin ve Kuyu Ölçüleri

Konularında güncellenen yönetmeliklerle ilgili bilgilendirmele-
rde bulunuldu.

Üyelerimize Yönelik Kürtçe/Kurmanci ve 
Zazaca/Kırmancki Dil Kursları Açıldı
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ması için Oda-Öğrenci üye ilişkilerinin gelişmesi ger-
ektiğini ifade etti. Sancar, öğrenci üyelerin şubemizde 
düzenlenen etkinliklere ve mesleki seminerlere katıl-
malarının gelecekteki mesleki hayatlarında çok büyük 
faydası olacağını dile getirerek öğrenci üyelerimize 
başarı dileklerinde bulundu. Tanışma gecesi çalan 
Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla 
son buldu.

Öğrenci Üyelerimizle Tanışma Gecesinde Buluştuk
13 Aralık 2014 Cumartesi gecesi Şube başkan vekilim-
iz Haydar Sancar, Şube çalışanlarımız ve Dicle Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimizin katılımıyla 
Antik Han Türkü Evinde öğrenci üye tanışma gecesi 
düzenlendi.
Tanışma gecesinde açış konuşması yapan şube başkan 
vekilimiz Haydar Sancar; Oda Örgütlülüğünün sağlan-
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Ergani Belediyesi ile Asansör ve Kazan Kontrolleri 
Hakkında İşbirliği Protokolleri İmzaladık 

bu denetimlerin yaşanabilecek asansör kazalarının ve kazan 
patlamaları önlenmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.

Ergani belediyesi eş başkanları Aygün TAŞKIN ve Ramazan 
KARTALMIŞ ise, yapılan protokolleri önemsediklerini, beledi-
ye olarak vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlamanın 
kendileri için öncelikli amaç olduğunu ifade ettiler. Eş başkan-
lar, olası asansör kazaları ve kazan patlamalarının önlenmesi 
noktasında yapılması gereken teknik kontrollerin işin uzmanı 
olan kurumlarca yapılması taraftarı olduklarını ve bu anlamda 
Makina Mühendisleri Odası ile teknik hizmetlerin yürütülmesi 
konusunda ortak çalışacaklarını ifade ettiler.

İmzalanan İşbirliği Protokolleri
1- Ergani belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periy-
odik kontrollerinin yapılması hakkında işbirliği protokolü.

2- Ergani Belediyesi sınırları içerisindeki binaların asansörlerinin 
yapı kullanma iznine esas teşkil eden tescil belgesi ( işletme 
ruhsatı ) verilmesinde makina mühendisliği hizmetlerinin yer-
ine getirilmesi hakkında iş birliği protokolü.

3- Ergani belediyesi sınırları içerisindeki merkezi sistem ısıtma 
sistemi ihtiva eden binaların kazan dairesi uygunluk hizmetleri-
nin yerine getirilmesi hakkında işbirliği protokolü.

Ergani belediyesi ile şubemiz arasında asansörlerin yıllık periyo-
dik kontrol protokolü, asansörlerinin yapı kullanma iznine esas 
teşkil eden tescil belgesi ( işletme ruhsatı ) protokolü ve kazan 
uygunluk protokolleri imzalandı.

16 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen protokol imza törenine 
şube başkanımız Gurbet Örçen, şube başkan vekilimiz Hay-
dar Sancar, şube saymanımız Sait Bahçe, Ergani belediyesi 
eş başkanları Aygün TAŞKIN ve Ramazan KARTALMIŞ katılım 
sağladılar.
Protokol imza töreninde söz alan şube başkanımız Gurbet 
Örçen, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak şubemizin 
kamusal görevi olduğunu, yapılan teknik kontrollerde kazan-
ların ve asansörlerin düzenli olarak uzman mühendislerce kon-
trollerinin yapıldığını ifade etti. Örçen, Protokol kapsamlarına 
ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, standartlara göre yapılan 

Ergani Belediyesi ile
şubemiz arasında 16 Aralık 
2014 tarihinde yapılan 
işbirliği protokoller ile 
Asansörler ve Kazanlar 
daha güvenli hale gelerek 
vatandaşların can ve mal 
güvenliği sağlanacak
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meslek alanımızı ilgilendiren konularda ortak çalışma-
ya devam edeceklerini belirterek, panelinin verimli 
geçmesi dileğinde bulundu.
Bilgilendirme panelinde yapılan açış konuşmalarının 
ardından makina mühendisliği bölümü öğretim 
görevlisi Prof. Dr. Kazım Pıhtılı’nın moderatörlüğünde-
ki oturumda üç panelist, panel içeriğiyle ilgili sunum 
yaptılar.

İlk panelist MİEM eğitimcisi Yüksel Yaşartekin:

Doğalgaz Tanıtımı ve Dünya ülkelerindeki Rezervleri
Doğalgazın Türkiye’ye Geliş Tarihçesi
Doğalgaz Maliyeti, Güvenliği ve Çevreye Etkileri
Doğalgaz Yönetmelikleri
Doğalgaz İle İlgili Teknik bilgiler
Diğer Yakıt Türleri ile Karşılaştırılması
Merkezi ve Bireysel Sistemler

İkinci panelist üyemiz Nurettin Eğilmez:

Doğalgaz İç Tesisatının Projelendirme Aşamaları
Doğalgazın Ev ve İşyerlerinde Uygulamasında İzle-
necek Yöntemler
Doğalgazın İlde oluşturacağı İş Potansiyeli
Doğalgaz Alanında Çalışan Makina Mühendislerinin 
Yetki ve Sorumlulukları

Bingöl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İşbirliğiyle 
Doğalgaz Bilgilendirme Paneli Düzenledik
17 Aralık 2014 tarihinde şubemiz ve Bingöl Üniversi-
tesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı iş birli-
yle Bingöl iline 2015’te Doğalgazın gelecek olması 
sebebiyle ön hazırlıklar kapsamında “Doğalgaz Bilg-
ilendirme Paneli” gerçekleştirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda yoğun 
ilgiyle gerçekleşen Panele, şube başkanımız Gurbet 
Örçen, şube saymanımız Sait bahçe, ŞYK üyemiz Ab-
dulkadir YILMAZ şube çalışanlarımız, Bingöl İl Temsil-
ciliği yönetim kurlu başkanı Yakup Karagöz, üyeler-
imiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim 
TÜRKOĞLU, Makina Mühendisliği bölüm başkanı Prof. 
Dr. ALİ İNAN, Bingöl Belediye başkan yardımcıları, 
öğretim görevlileri, Üniversite Öğrencileri ve vatan-
daşlar katılım sağladılar.

Panelde yapılan açış konuşmalarında söz alan şube 
başkanımız Gurbet Örçen, katılımcıları selamlayarak, 
Odamızın örgüt yapısı ve kamu yararına yürüttüğü 
hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
Örçen, Bingöl’e 2015’te Doğalgazın gelecek olması 
sebebiyle Üniversite işbirliğiyle düzenlenecek olan 
Doğalgaz bilgilendirme panelini önemsediklerini ve 
katılımcılara faydalı bilgiler kazandıracağı inancını 
dile getirerek, gelecekte de Oda Üniversite işbirliğiyle 
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Konu başlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak 
seminer verimli bir şekilde son buldu.
Doğalgaz Bilgilendirme Seminerin ardından Bingöl 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümünde okuyan öğrencilere yönelik kokteyl düzen-
lendi.

Üçüncü panelist Gaz dağıtım firmasında görevli maki-
na mühendisi Abdurrahman Karaca:

Gaz Dağıtım Şirketinin Görevleri
Şehir Şebekesinin Çekilmesi Aşamaları
Belediyelerle Yapılması Gereken Ortak Çalışmalar
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- LPG Kullanım Alanları

- LPG Kullanımının Avantaj ve Dezavantajları

- LPG Kullanılan Alanlarda Güvenlik Tedbirleri

- LPG Yangınlarında Söndürme Yöntemleri

Konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Verimli 

geçen seminere yöneticilerimiz, üyelerimiz ve öğrenci 

üyelerimiz katılım sağladılar.

LPG’nin Tanıtımı ve Kullanım Alanları 
Semineri Düzenledik
Seminer programlarımız kapsamında 19 Aralık Cuma 

günü şubemizde “LPG’nin Tanıtımı ve Kullanım Alan-

ları” konulu seminer düzenlendik.

Şube saymanımız Sait Bahçe ve üyemiz Cengiz Ata-

man tarafından verilen seminerde:

- LPG Tanıtımı

- LPG Standartları

Mecit Tamar, yönetim kurulu üyesi Ekrem Tüzün ve 

yönetim kurulu İlyas Doğan`ın katılım sağladılar.

Toplantıda; İl temsilciliği hizmet binasının yapılması, 

basınçlı kapların periyodik kontrolleri, asansör yıllık 

periyodik kontrolleri, örgütlenme çalışmaları, mali du-

rum değerlendirmesi ve kurumlarla ilişkiler hakkında 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Batman İl Temsilciliğimizi Ziyaret Ettik

İl Temsilcilikleri ziyaretlerimiz kapsamında 27 Kasım 

Perşembe günü şube başkanımız Gurbet Örçen ve şube 

yönetim kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz’ın katılımıyla 

Batman İl Temsilciliğimizi ziyarette bulunduk.

 27 Kasım Perşembe günü gerçekleşen il temsilciliği 

ziyareti toplantısına İl temsilciliği yönetim kurulu 

başkanı Süleyman Noyan, yönetim kurulu sekreteri 
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17 personel katılım sağladı.

Şube teknik görevlimiz İlyas Batbay tarafından ver-
ilen eğitim sonucunda yapılan sınavda başarılı olan 
katılımcılara “sanayi tipi kazan operatörü yetiştirme sert-
ifikası’ verildi.

Vatandaşlara yönelik düzenlediğimiz eğitimler kapsamın-
da 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında Mardin ilinde  san-
ayi tipi kazan operatörü yetiştirme kursu düzenledik.

Aksa Enerji firması personellerine yönelik düzenle-
diğimiz sanayi tipi kazan operatörleri yetiştirme kursuna                 

Sanayi Tipi Kazan Operatörü Eğitimi Düzenledik

• Risklerin Analiz Edilmesi
• Risk Değerlendirmesin Dokümantasyonu

Konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yoğun 
katılımla gerçekleşen seminere yöneticilerimiz, şube 
çalışanlarımız, üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz katılım 
sağladılar.

Mesleki seminerler dizisi kapsamında 28 Aralık Cuma 
günü şubemizde “RİSK ANALİZİ” konulu seminer düzen-
lendi.

İş güvenliği uzmanı üyemiz M. Özgür Dalgıç tarafın-
dan verilen seminerde:

• Risk Analizi Metotları
• Tehlikelerin Belirlenmesi

İş Güvenliği Kapsamında Risk Analizi Semineri Düzenledik
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kür etti. Ekmen, belediye olarak yönetişim anlayışları 
içerisinde olduklarını ifade ederek, kentteki tüm 
sorunları halkla, ilgili meslek Odalarıyla ve STK`larla 
ortaklaşarak çözmek istediklerini ifade etti. Hizmet 
binası yapımı için ellerinden gelen katkıyı koymaya 
çalışacaklarını, standarlara uygun olması gereken ka-
zanların denetlenmesi ve kontrollerinin yapılmasına 
olumlu baktıklarını belirtti. Ekmen, teknik kontrolleri 
önemsediklerini belirterek, halkın can ve mal güven-
liğini sağlamak belediyenin asli görevleri arasında 
bulunduğunu, kontrolü yapılmayan veya kontrolü 
yapılıp ta can güvenliği açısından risk barından tüm 
asansörlerin bina yöneticilerine gerekli bilgilendirm-
elerin yapılacağını ve eksiklerini tamamlamayan riskli 
asansörlerin kapatılacağını dile getirdi.

Şube ve il temsilciliği yöneticilerimiz belediye başkan 
yardımcısı Ekmen’le yaptığı toplantının ardından, 
belediye eş başkan yarımcısı Jeoloji mühendisi Ne-
vaf Taş, belediyede sosyal hizmetler müdürlüğünde 
görevli üyemiz Ahmet Bülent Tekik ve mekanik proje 
biriminde görevli üyemiz Ercan Gün’ü ziyaret eder-
ek Odamız çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde 
bulunarak görüş alışverişinde bulundular. Yapılan 
görüşmelerin ardından belediye ziyaretimiz verimli 
bir şekildi sona erdi.

Batman İl Temsilciliğimiz ve Şube Yönetim Kurulumuz 
Batman Belediyesi’ni Ziyaret Ettiler

Kurum ziyaretlerimiz kapsamında 27 Kasım Perşembe 
günü Şube Başkanımız Gurbet Örçen, şube yönetim 
kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz, Batman İl tem-
silciliği yönetim kurulu başkanı Süleyman Noyan, 
yönetim kurulu sekreteri Mecit Tamar, yönetim kurulu 
üyesi Ekrem Tüzün ve yönetim kurulu İlyas Doğan’ın 
katılımıyla Batman belediyesini ziyaret ettik.

Belediye ziyaretinde ilk olarak batman belediyesi 
başkan yardımcılığı görevine yeni başlayan ve aynı za-
manda geçen dönem EMO Diyarbakır şube yönetim 
kurulu başkanlığı görevinde bulunan İdris Ekmen’i 
makamında ziyaret ettik.

Görüşmede Şube başkanımız Gurbet Örçen ve Bat-
man il temsilciliği yürütme kurulu başkanımız söz 
alarak belediye başkan yardımcılığına atanan İdris Ek-
men’e yeni görevi nedeniyle başarı dileklerinde bulu-
narak, İl temsilciliği hizmet binasının yapımı için bele-
diyeden destek talebi, son zamanlarda sık sık yaşanan 
asansör kazalarını önlemeye yönelik asansör periyo-
dik kontrol çalışmaları, inşaatların iskan aşamasındaki 
kazan uygunluk kontrolleri, Batman kenti sorunları 
hakkında meslek alanlarımızı kapsayan konularda 
belediye ile ortak çalışma talepleri dile getirildi.

Belediye başkan yardımcı İdris Ekmen, gerçekleşen zi-
yaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşek-
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Şubemiz ve Batman İl Temsilciliği yöneticilerimiz Batman Belediyesi’ni 
ziyaret ederek, meslek alanlarımızı kapsayan konularda
ortak çalışma önerisinde bulundu
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Batman’da Şengal ve Kobani Halkı Yararına 
Dayanışma Konseri Düzenlendi

fineri müdürü Serdar Kemaloğlu, mühendislik müdürü 

Semih Memişoğlu ve Proje başmühendisi Süleyman Ka-

zım Işık’ı makamlarında ziyaret ettiler.

Toplantıda Odamızın yürüttüğü hizmetler hakkında bil-

gilendirmeler yapılarak, kurumlar arası ilişkilerin geliştir-

ilmesi ve yürütülmesi gereken ortak çalışmalar hakkında 

karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurum ziyaretlerimiz kapsamında 27 Kasım Perşembe 
günü Şube Başkanımız Gurbet Örçen, şube yönetim ku-
rulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz, Batman İl temsilciliği 
yönetim kurulu başkanı Süleyman Noyan, yönetim kurulu 
sekreteri Mecit Tamar, yönetim kurulu üyesi Ekrem Tüzün 
ve yönetim kurulu İlyas Doğan’ın katılımıyla Batman 
TÜPRAŞ Rafinerisi müdürlüğünü ziyaret ettik.

Şube ve temsilcilik yöneticilerimiz TÜPRAŞ Batman Ra-

Batman İl Temsilciliğimiz ve ŞubeYönetim Kurulumuz 
TÜPRAŞ’ı Ziyaret Ettiler

serinde Müzisyenler Mehmet Atlı, Serdar Keskin ve Ahmet 
Tigril sahne aldılar.

Dayanışma konserine Batman il temsilciliği yönetim ku-
rulu üyelerimiz, temsilcilik çalışanlarımız, üyelerimiz, TM-
MOB İKK bileşenleri yöneticileri, üyeler ve vatandaşlar 
yoğun katılım sağladılar.

Batman TMMOB İKK Bileşenleri IŞID çetelerinin saldırıları 
sonucunda göç etmek zorunda kalan ve zorlu kış şartları 
altında yaşam mücadelesi veren Şengal ve Rojava halkıyla 
dayanışmak amacıyla 24.Aralık 2014 tarihinde dayanışma 
konseri düzenlendi.

Batman çok katlı otoparkta gerçekleşen dayanışma kon-
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Temsilciliği yetkililerimiz öğrencilerin ziyaretinden 

duydukları memnuniyeti dile getirerek, Makina 

Mühendisleri Odasının tanıtımı,  verdiği hizmetleri ve 

makina mühendisliği mesleği hakkında detaylı bilg-

ilendirmede bulundular

Doğa Kolejinden Elazığ İl Temsilciliğimize Ziyaret
Dünya mühendisler günü nedeniyle Elazığ’da eğitim 
faaliyeti yürüten Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesinin 
mühendis adayı olmayı düşünen öğrencileri Elazığ İl 
Temsilciliğimizi ziyaret ettiler.

5 Aralık 2015 tarihinde gerçekleşen ziyarette, İl 
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Teknik görevlimiz Enver Işık tarafından verilen eğitime 
8 kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan sınavda 
başarılı olan katılımcılara düzenlediğimiz Eğitim Serti-
fikaları ve Pompacı Personeli kimlik kartları verildi.

Malatya İl Temsilciliğimizde LPG Dolum-Boşaltım 
Pompacı Eğitimi Düzenlendi
20-21 Ekim 2014 tarihleri arasında Malatya Temsil-
ciliğimizde LPG sektöründe çalışan vatandaşlara 
yönelik düzenlediğimiz eğitimler kapsamında LPG 
Dolum Boşaltım (Pompacı) eğitimi düzenlendi.

dan verilen eğitime 8 kişi  katılım sağladı. Eğitim 

sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara  

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi Yetki 

Belgeleri verildi.

Malatya İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Eğitimi Düzenlendi
15- 19 Eylül 2014 tarihleri arasında Malatya İl Temsil-
ciliğimizde önlisans mezunlarına yönelik LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi düzenlendi.

MİEM eğitimcisi teknik görevlimiz Enver IŞIK tarafın-

Teknik görevlimiz Yusuf Yazar tarafından verilen eğ-
itime 15 kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan katılımcılara düzenlediğimiz Eği-
tim Sertifikaları ve Pompacı Personeli kimlik kartları 
verildi.

Mardin İl Temsilciliğimizde LPG Dolum-Boşaltım 
Pompacı Eğitimi Verildi
18 Kasım 2014 tarihinde Mardin İl Temsilciliğimizde 

LPG sektöründe çalışan vatandaşlara yönelik düzen-

lediğimiz eğitimler kapsamında LPG Dolum Boşaltım 

(Pompacı) eğitimi düzenlendi.
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Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ile Karaköprü Belediyesi 
Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalandı

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ile Siverek ilçe belediyesi 

arasında yıllık asansör periyodik kontrolü ve asansör 

işletme ruhsatı verilmesi aşamasındaki kontroller hakkın-

da işbirliği protokolleri imzalandı. 

4 Aralık 2014 tarihinde İl Temsilciliğimiz ile Siverek bele-

diyesi arasında imzalanan yıllık asansör periyodik kon-

trol ve asansör işletme verilmesi aşamasındaki kontroller 

hakkındaki işbirliği protokolleri imza törenine; İl tem-

silciliğimiz yürütme kurulu başkanı Ferzent Gözyuman, 

Teknik Görevlimiz Nuriye Göçer Aytar, Belediye başkan 

yardımcısı Ahmet Öncül belediye birim sorumlusu harita 

mühendisi Zülfikar Koyunsever katılım sağladılar.

kontrol ve asansör işletme verilmesi aşamasındaki kon-

troller hakkındaki işbirliği protokolleri imza törenine; İl 

temsilciliğimiz yürütme kurulu sekreterimiz Celal Atilla 

Meral, Teknik Görevlimiz Nuriye Göçer Aytar, Belediye 

başkanı Av. Nihat Çiftçi ve Belediye birim sorumlusu mak-

ina mühendisi Hamza Bayer katılım sağladılar.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ile Şanlıurfa Karaköprü ilçe 
belediyesi arasında yıllık asansör periyodik kontrolü ve 
asansör işletme ruhsatı verilmesi aşamasındaki kontroller 
hakkında işbirliği protokolleri imzalandı. 

28 Kasım 2014 tarihinde İl Temsilciliğimiz ile Karaköprü 
belediyesi arasında imzalanan yıllık asansör periyodik 

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz İle
Siverek Belediyesi Arasında 
İşbirliği Protokolleri
İmzalandı
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Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz İle Haliliye Belediyesi 
Arasında İşbirliği Protokolleri İmzalandıTe
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dik kontrol ve asansör işletme verilmesi aşamasın-
daki kontroller hakkındaki işbirliği protokolleri imza 
törenine; İl temsilciliğimiz yürütme kurulu sekreter-
imiz Celal Atilla Meral, Teknik Görevlimiz Nuriye Göçer 
Aytar, Belediye başkanı Fevzi Demirkol ve Belediye 
birim sorumlusu makina mühendisi Mehmet Toprak 
katılım sağladılar.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ile Şanlıurfa Haliliye ilçe 
belediyesi arasında yıllık asansör periyodik kontrolü 
ve asansör işletme ruhsatı verilmesi aşamasındaki 
kontroller hakkında işbirliği protokolleri imzalandı. 

2 Aralık 2014 tarihinde İl Temsilciliğimiz ile Haliliye 
belediyesi arasında imzalanan yıllık asansör periyo-

Toplantıya Şanlıurfa il temsilciliği yürütme kurulu üye-

lerimiz, il temsilciliği çalışanlarımız ve öğrenci üyeler-

imiz katılım sağladılar.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üye Tanışma 
Toplantısı Düzenledi
15 Kasım 2014 tarihinde Şanlıurfa il temsilciliğimizde 
Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize 
yönelik tanışma toplantısı yapıldı.
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Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Öğrenci Üyelerimize 
Yönelik Kariyer Günü Etkinliği Düzenledi

yönetim kurulu başkanımız Ferzent Gözyuman odamız 
çalışmaları ve öğrenci üyelere yönelik yapılan etkinlikler 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan kariyer 
gününe temsilcilik yönetim kurulu başkanımız Ferzent 
Gözyuman, temsilcilik sekreteri Celal Atilla Meral, tem-
silcilik saymanı Mehmet Akyol, yönetim kurulu üyeleri 
Mustafa Özen, Mehmet Kaya, Mühendislik Fakültesi 
dekanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata, makina mühendisliği 
bölüm başkanı Doç. Dr. M. Azmi Aktacir, bölüm başkan 
yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Musafa Özen ve bölüm öğrencileri 
katılım sağladılar.

12 Kasım 2014 tarihinde Harran Üniversitesi 1. Sınıf bölüm 
öğrencilerine yönelik makina mühendisliğini tanıtmak 
amacı ile Üniversite Makina Mühendisleri Odası işbirliği 
ile kariyer günü etkinliği düzenlendi. Harran Üniversi-
tesi Osmanbey kampusu makina mühendisliği bölümü 
salonunda gerçekleşen etkinliğe il temsilciliğimiz üyesi 
Hüseyin Cahit Tanrıverdi  ve ufuk boru fabrikası üretim 
müdürü üyemiz İbrahim Söylemez  konuşmacı olarak 
katılıp, mühendislik kariyer gelişimi ve makina mühendis-
liğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundular. 
Gerçekleşen kariyer günü etkinliğinde söz alan temsilcilik 

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Asansörlerin Periyodik Kontrolleri 
Hakkında Bilgilendirme Semineri Düzenledi

dan verilen bilgilendirme seminerine Şanlıurfa ilinde faa-
liyet yürüten asansör firmaları yetkilileri, Haliliye, Siverek, 
Karaköprü ve Eyyübiye ilçe Belediyelerinde teknik birim-
den sorumlu makina mühendisleri katılım sağladılar. Ver-
imli geçen seminerde asansör kontrollerinde uygulanan 
güncel yönetmeliler, standartlar ve kontrol kriterlerine 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Haliliye, Siverek, Karaköprü 
ve Eyyübiye ilçe Belediyeleri ile yaptıkları asansör kon-
trol protokollerinin ardından,  kentte bulunan asansör 
firmaları ve ilgili belediyelerde görevli teknik birim 
çalışanı makina mühendislerine kontroller hakkında bil-
gilendirme semineri düzenledi. 19 Aralık 2014 tarihinde il 
temsilciliği teknik görevlimiz Nuriye Göçer Aytar tarafın-

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz İle Eyyübiye Belediyesi Arasında 
İşbirliği Protokolleri İmzalandı

kontrol ve asansör işletme verilmesi aşamasındaki kon-
troller hakkındaki işbirliği protokolleri imza törenine; İl 
temsilciliğimiz yürütme kurulu sekreterimiz Celal Atilla 
Meral, Teknik Görevlimiz Nuriye Göçer Aytar ve Eyyübi-
ye Belediyesi Başkan Yardımcısı Giray Küçük katılım 
sağladılar.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz ile Şanlıurfa Eyyübiye ilçe 
belediyesi arasında yıllık asansör periyodik kontrolü 
ve asansör işletme ruhsatı verilmesi aşamasındaki 
kontroller hakkında işbirliği protokolleri imzalandı. 
20 Kasım 2014 tarihinde İl Temsilciliğimiz ile Eyyübiye 
belediyesi arasında imzalanan yıllık asansör periyodik 



H
ab

er

30

Van İl Temsilciliğimizde Asansör Periyodik 
Kontrol Semineri DüzenlendiTe
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verilen bilgilendirme seminerine Van ilinde faaliyet 
yürüten asansör firmaları yetkilileri katılım sağladılar. 

Verimli geçen seminerde asansör kontrollerinde 
uygulanan güncel yönetmeliler, standartlar ve kon-
trol kriterlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Van İl Temsilciliğimiz İpekyolu ve Edremit Belediye-
leri ile yaptıkları asansör yıllık periyodik kontrol pro-
tokollerinin ardından,  kentte bulunan asansör fir-
malarına  yönelik bilgilendirme semineri düzenledi. 
12 Aralık 2014 tarihinde şube teknik görevlimiz ve 
asansör birim sorumlumuz Burhan Damar tarafından 

Protokol imza töreninde temsilcilik yürütme ku-
rulu başkanımız M. Zeki Bukay söz alarak; İl tem-
silciliğimizin asansör ve diğer teknik çalışmalarına 
ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yapılan protokolle 

Van İl Temsilciliğimiz ile Edremit Belediyesi Arasında 
İşbirliği Protokolü İmzalandı

Van İl Temsilciliğimiz ile Edremit Belediyesi arasında 
asansör yıllık periyodik kontrol protokolü imzalandı. 
Taraflar arasında imzalanan protokol 2014 -2014 yıl-
larını kapsayacak.



31

M
ak

in
a 

M
üh

en
di

sl
er

i O
da

sı

öldüğünü birçoğunun da hem maddi hem manevi an-
lamda büyük mağduriyetler yaşadıklarını söyledi. Edremit 
Belediyesi olarak ilçe sınırları içinde bulunan ve asansörlü 
taşıma sisteminin olduğu tüm alanlarda denetimler 
yapmak ve halkın daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde 
yaşamını sürdürebilmesinin sağlanması adına böylesi bir 
protokol imzaladıklarını aktaran Çetin; bu denetimlerin 
sağlıklı yürütüleceğine tüm denetimci teknik personelin 
büyük bir hassasiyetle yaklaşacağını ifade etti.

Temsilciliğimiz ile Edremit Belediyesi arasında imzalanan 
Asansör Yıllık Periyodik Kontrol imza törenine; İl temsil-
ciliğimiz yürütme kurulu başkanı M. Zeki Bukay, İl Temsil-
cilik Yürütme Kurulu sekreteri Faruk Anaran, Edremit bele-
diyesi eşbaşkanı Abdulkerim Sayan, Edremit belediyesi 
eşbaşkanı Sevil Rojbin Çetin ve belediye teknik personeli 
makina mühendisi Reşat Bağcı katılım sağladılar.

binalarda bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontroller-
inin yapılarak, vatandaşların can ve mal kaybının önüne 
geçileceğini belirterek, Van il sınırları içerisinde bulu-
nan asansörlerde yapılan incelemelerde büyük çoğun-
luğunun gereken standartlarda göre montajı yapılmadığı 
ve can güvenliği açısından kullanımlarının tehlike arz 
ettiğini ifade etti. Bukay, yapılan bu protokolle Edremit 
belediyesi sınırları içerisinde bulunan bütün asansörleri 
standartlara uygun kriterlere göre kontrol edecekleri-
ni belirterek bu kontroller sonucunda taraflara gereken 
raporları sunacaklarını ve kullanımı tehlike sınırında olan 
asansörlere sarı, kullanılamaz durumdaki asansörlere 
kırmızı ve kullanmasında sakınca olmayan asansörlere 
yeşil etiket ile işaretleyeceklerini belirtti.

Edremit Belediye Eş Başkanı Sevil Rojbin Çetin İse; ülke 
genelinde eksik denetimlerden kaynaklı başta asansör ve 
benzeri teknik donatıların kazalarında onlarca yurttaşın 

Van İl Temsilciliğimizde Güneş Enerjisi Bilgilendirme 
Semineri Düzenlendi
11 Aralık 2014 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde üyeler-
imize yönelik “Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları konulu 
seminer “ düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. İrfan Uçkan tarafından verilen seminerde, 
Güneş Enerjisi ve kullanım alanları hakkında detaylı bilg-
ilendirmelerde bulunuldu. Verimli geçen seminere temsil-
cilik yöneticilerimiz, temsilcilik çalışanlarımız ve üyelerim-
iz katılım sağladılar.

Van İl Temsilciliğimiz İle İpekyolu Belediyesi Arasında 
Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzalandı

İl Temsilciliğimiz ile İpekyolu belediyesi arasında 
imzalanan yıllık asansör periyodik kontrol protokolü 
imza törenine; İl temsilciliğimiz yürütme kurulu sekret-
eri Faruk Anaran, İl temsilciliğimiz yürütme kurulu say-
manı Muhammed Ali Aykaç, il temsilciliğimiz teknik 

Van İl Temsilciliğimiz ile Van merkez ilçe İpekyolu Bele-
diyesi arasında yıllık asansör periyodik kontrol pro-
tokolü imzalandı. Taraflar arasında imzalanan protokol 
26 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçer-
li olacak.
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n ilgili belediye hem de vatandaşları bilgilendirecek 

raporlar hazırlayıp kendilerine sunacaklarını ifade 

etti.

İpekyolu Belediyesi eşbaşkanı Veysel Keser ise; ku-

rumlar arası işbirliğinin önemine değinerek vatan-

daşların can ve mal güvenliklerini sağlamamanın 

kendileri için birincil öncelikler arasında yer aldığını 

söyledi. Keser, olası asansör kazalarının önüne 

geçmek ve vatandaşlara daha güvenli bir asansör 

hizmeti sunmak için MMO ile işbirliği protokolü 

imzaladıklarını ifade etti. Asansörlerin yılda bir defa 

kontrol edileceğini belirten eş başkan Keser, bu 

konuda sorumluluğu bulunan kurumların ve bina 

yöneticilerinin Makina Mühendisleri Odası Van İl 

Temsilciliğine başvurmaları çağrısında bulundu.

görevlisi Halil Damar, İpekyolu belediyesi eşbaşkanı 
Veysel Keser, İpekyolu belediyesi eşbaşkanı Emine 
Öztürk ve imar ve şehircilik müdürlüğünde görevli 
Makina Mühendisi Mesut İliklerden katılım sağladı.

Temsilcilik yürütme kurulu sekreterimiz Faruk 
Anaran; asansörlerde yaşanan kazaları önlemek 
için belediye ile yapılan işbirliğinin önemine deği-
nerek, yapacağımız kontrollerle vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini sağlamak için belediye 
sınırları içerisinde bulunan bütün asansörleri stan-
dartlara uygun kriterlere göre kontrol edeceklerini 
belirtti. Bu kontroller sonucunda kullanımı tehlike 
sınırında olan asansörlere sarı, kullanılamaz durum-
daki asansörlere kırmızı ve kullanmasında sakınca 
olmayan asansörlere yeşil etiket ile işaretleyece-
klerini belirten Anaran, kontroller hakkında hem 

Teknik görevlimiz Yusuf Yazar tarafından verilen eğ-
itime 25 kişi katılım sağladı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan katılımcılara düzenlediğimiz Eği-
tim Sertifikaları ve Pompacı Personeli kimlik kartları 
verildi.

Van Temsilciliğimizden Kobani Halkına 
Konteynır Desteği

17 Aralık 2014 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde LPG 

sektöründe çalışan vatandaşlara yönelik düzenle-

diğimiz eğitimler kapsamında LPG Dolum Boşaltım 

(Pompacı) eğitimi düzenlendi.

Van İl Koordinasyon kurulunun başlattığı Konteynır 
kampanyası kapsamında IŞID çetelerinin saldırıları 
sonucunda Suruç’a göç etmek zorunda kalan ve 
zorlu kış şartları altında yaşam mücadelesi veren 
Rojava halkına 10 adet konteynır gönderildi.

Van İl Temsilciliğimizin ve üyelerimizin katkılarıyla 

alınan konteynırlar Suruç’ta yapımı devam eden 

TMMOB konteynır kente teslim edildi. Kentte 

başlatılan kampanya devam ediyor.

Van İl Temsilciliğimizde LPG Dolum-Boşaltım 
Pompacı Eğitimi Düzenlendi
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yönetim kurulu üyeleri karşıladılar.  Temsilciliğimizde 
gerçekleşen buluşmada Oda Üniversite ilişkileri ve 
yürütülecek ortak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.
Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Görevlileri Temsilciliğimizi ziyarette bu-
lundular.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maki-
na Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlileri Van İl Tem-
silciliğimizi ziyarette bulundular.

12 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşen temsilcilik ziyaretin-
de makina mühendisliği bölümü öğretim elamanlarını 
İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı M. Zeki Bukay ve 

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Görevlileri İl Temsilciliğimizi Ziyarette Bulundular

Van İl Temsilciliği
Yönetim Kurulu
Öğrenci Üyelerimizle
Yemekte Buluştu
Van İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyelerimiz Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde okuyan Öğrenci üyelerimizle 
yemekte bir araya geldiler.

18Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen temsilcilik öğrenci 
buluşmasında İl Temsilciliği yöneticilerimiz meslektaş 
adaylarımıza MMO örgütlülüğü ve temsilciliğimizin 
yürüttüğü hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bu-
lunuldular. 
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erini istedik. Bu konuda da hemen yeşil etiket alarak 
dönenler var, şuana kadar 150’nin üzerinde yazı gitti 
sanırım toplamda bu kırmızı etiket alan bina sayısı 
750 dir. Hepsine eksikliklerinin giderilmesi ile ilgi-
li yazılı tebligat çıkaracağız, bu çalışma sonrasında 
yaptığımız uyarıları dikkate almayan ve geri dönüş 
yapmayan binaların asansörlerini kapatmaya yönelik 
işlem yapacağız.

Hiç kontrolü yapılmayan veya sarı etiket alan 
asansörler için de yazılı tebligat çıkarıyor 
musunuz? bunlara ilişkin bir çalışmanız var mı? 

Yani şimdi ülkemizin gündemine girmiş olan son dö-
nem içerisindeki asansör felaketinden sonra asansör 
konusu ve asansör kazaları kentin gündemine girm-
eye başladı. Bu temelde bizlerinde Kayapınar Beledi-
yesi olarak bu işi önemsediğimizden dolayı 2012 Ni-
san ayından beri Makina Mühendisleri Odası ile böyle 
bir çalışma içerisine girmiş bulunuyoruz. Doğrudur, 
yani asansör kontrollerinde sarı, yeşil ve kırmızı olarak 
etiketlendirilmiş olan asansörler vardır. Bunun yanı 
sıra hiç bilgimiz olmayan asansörlerimizde vardır, yani 
daha önce hiç denetime tabi tutulmamış olan veya hiç 
asansör kontrolü yapılmayan eski yapı olan binalarda-
ki asansörlerimizde mevcuttur. İşin açıkçası biz şuan-
da ilk etapta Makina Mühendisleri Odasını tarafından 
kırmızı etiket olarak etiketlenmiş riskli asansörler üze-
rinde yoğunlaşacağız. Sonrasında bu olgunlaşacak 
olan envanter çalışması paralelinde ilçemiz genelinde 
toplam asansör sayımızı ve bu asansörlerin hepsi-
nin durumlarını ortaya çıkarıp bir çalışma yapacağız 

Can Güvenliği Açısından Risk Teşkil 
Eden Asansörler Mühürlenecek

Kayapınar belediyesi sınırları içerisinde kaç tane 
asansörlü bina ve asansör sayısı mevcuttur. Buna 
ilişkin bilgi verir misiniz?

Maalesef elimizde böyle bir envanter çalışması 
yok. Makina Mühendisleri Odası ile geçen dönem 
yaptığımız iskan aşamasında ve yıllık asansör periyo-
dik kontrol protokolleri çerçevesinde yapılan kontrol-
ler bu envanter de elimizde yavaş yavaş oluşturmaya 
başlıyor, Makine Mühendisleri Odasının katkılarıyla 
bize gelen raporları biz de sistemimizde işlemeye 
başladık. Bu konuda bir evnanter oluşmaya başladı, 
elimizde şuanda toplam blok sayımız ve asansör sayısı 
bakımından net bir veri maalesef bulunmamaktadır. 
Dediğim gibi Makina Mühendisleri Odası kontrol 
birimi ilçemizde yapacağı periyodik kontroller son-
rasındaki verileri birazda bu envanterin kendiliğinden 
oluşmasını sağlayacaktır. 
Bina yöneticilerine kullanımı sakıncalı olan ve 
Makina Mühendisleri Odasının size raporladığı 
kırmızı etiketli asansörlere bu günlerde eksik-
liklerinin giderilmesi yönünde yazılı tebligat 
çıkarmaya başladınız biliyoruz. Şuana kadar kaç 
bina yöneticisine yazılı tebligat gönderdiniz? 

Kırmızı etiket almış asansörlerin bina yöneticilerine 
yazılı tebligatlar çıkarmaya başladık. Bu tebligatlar 
neticesinde bize geri dönüşlerde olmaya başladı. 
Bu temelde çıkardığımız yazılı tebligatta eksiklikler-
ini gidermelerini, bakım onarımlarını yapmalarını ve 
Makina Mühendisleri Odasıyla irtibata geçmelerini 
ve eksikliklerini giderdiklerine dair bize bilgi vermel-

Kayapınar Belediyesi İmar Müdürü Hayrettin Caymaz ile 
asansör periyodik kontrolleri hakkında konuştuk
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yeşil etikete döndürebilmektir. Süre anlamında bir tarih 
vermedik ama şuanda elimizdeki eliminasyonlarla kırmızı 
etiket almış bütün asansörlerimize tebligat çıkaracağız. 
Bundan sonraki süreçte çünkü ayıklamalarda devam edi-
yor onu da söyleyelim. Bu arada kırmızı etiket almış ve 
eksiklilerini tamamlayarak Makine Mühendisleri Odasın-
dan yeşil etikete dönmüş fakat bize geri dönüşü yapıl-
mayan asansörlerde var bunların da ayıklamaları var. Bu 
ayıklama çalışmalarının hepsi bittikten sonra bu kez biz 
de Makina Mühendisleri Odası ile beraber saha çalışması-
na katılmayı düşünüyoruz. Çünkü gerekirse birebir yönet-
icilerle görüşerek, gerekirse insanlarımızı ikna ederek bu 
çalışmalara katılmak istiyoruz. Bu çalışmalardan sonra en 
nihayetinde eğer bu riskler giderilmemişse asansörleri 
mühürlemek zorunda kalacağız. Tüm bunlar hedeflerimiz 
arasındadır.

Asansörlerle ilgili belediyenizde bir birim var mı, geri 
dönüşler olduğu zaman hangi birime başvurmaları 
gerekiyor?

İmar birimimizden bir Makina Mühendisi arkadaşımız 
sadece bir fiil bu işle ilgili görevlendirilmiş durumda,  
önceki imalatlar ve yeni yapılan tüm imalatların Makine 
Mühendisleri Odasının denetiminde olmasını istiyoruz 
çünkü durum protokoller dahilindedir. Zaten Makine 
Mühendisleri Odası da bir çok asansör firmasıyla irtibatlı 
durumdadır. Asansör firmaları projelerini veya yapacak-
ları imalatlarını sunuyorlar bunu biliyoruz ve imalat bittik-
ten sonra montajların sorunsuz olması durumunda yine 
oradan yeşil etiketlerini alıyorlar. Sonra bunlar bize bildi-
riliyor zaten. 

Geçen yıl Kayapınar Belediyesi can güvenliği açsından 
risk teşkil eden kırmızı etiketli asansörleri mühürle-
di. Bu Türkiye’de beklide bir ilkti,  bu konuda sorun 
yaşadınız mı vatandaşın tepkisi ne oldu?

Şimdi ben şöyle ifade edeyim, şuanda üç aylık zaman 
periyodundayız, müteakip zamanlarda vatandaşlar bizi 
telefonla arayıp gelin bizim asansörlerimizi mühürleyin 
talebinde bulunuyorlar. Bunların kayıtlarını alıp Makina 
Mühendisleri Odasına yönlendirip yeşil etiket alın işlem 
yapmak durumunda kalmayalım diyoruz. Çünkü şua-
na kadar hiç kontrolü yapılmayan denetime girmeyen 
sıkıntılı asansörler mevcuttur. Bu konuda vatandaşlar 
bizi arıyorlar asansörlerimiz güvenli değil diyorlar ve biz 
bunları Odaya gönderiyoruz. Bu çalışmaların hepsi vatan-
daşa doğru anlatılabilinirse vatandaşlarında bu konuda 
bilinçli davranacağına inanıyoruz çünkü bu kontroller 
kendilerinin sağlığını ilgilendiriyor. Asansör kazaları ile il-
gili çok çarpıcı durumlar var, asansörlerin yere çakılması, 
asansörlerin katta durmaması ve asansörlerde sıkışıp ha-
yatını kaybeden vatandaşlar var. Buna yönelik hepimizin 
birer hikayesi vardır, asansörde kalmışlığımız çok olmuş-
tur. Şimdi biz eğer bu çalışmaları uygun dille, uygun 
üslupla ve doğru yöntemlerle halka anlatırsak bundan 
çok güzel dönüşler alabileceğimize inanıyorum.

Zaman ayırdığınız ve bilgilendirmeleriniz için teşekkür 
ederiz. 

Ben teşekkür ederim sağolun...

ama öncelikle dediğim gibi kırmızı etiket almış olan can 
güvenliği açısından risk taşıyan asansörlere yoğunlaşa-
cağız şu anda.

Bu yazılı tebligatlardan sonra size geri dönüşler oluy-
or mu, ne tür tepkiler alıyorsunuz vatandaşlardan?

Şimdi geri dönüşler olmaya başladı, biz şuan yöneticil-
ere yazıyoruz yöneticilerde kat maliklerine bilgi veriyor. 
Bu konuda biraz da yöneticilerin elini güçlendirmeye 
çalışıyoruz, yönetici arkadaşlar geldi, teşekkür eden 
yöneticiler var  çünkü kat maliklerine anlatamıyoruz diy-
orlardı. Sizin gönderdiğiniz yazılı tebligatı resmi dayanak 
gösterip kat maliklerine olayı tam olarak izah edebilecek 
duruma geldik dediler. İşin birde ekonomik boyutu var 
biliyorsunuz oluşabilecek masrafları toplarken sıkıntı 
yaşıyorlar. Bu anlamda olumlu tepkiler alıyoruz. Burada 
özellikle bu asansör kazaları sonrasında bir farkındalık 
oluştu, insanlar önemsemeye başladı. Bir de ulaşabil-
irlik erişebilirlik noktasında asansör önemli bir yapı 
elamanıdır. Engellilerimizin yaşlılarımızın yapılarımıza 
girerken ciddi anlamda sıkıntılarını çözmektedir. Bozuk 
standart dışı imalatlarla yapılmış olan asansörlerimizde de 
oluşabilecek kazalar sıkıntılar bozukluklar bu erişebilirlik 
noktasını engellemekte ve sakıncalar yaratmaktadır. İşin 
açıkçası bugün maalesef kamu binalarında bile asansörle-
rde ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Makina Mühendisleri 
Odasından gelen raporları dikkate aldığımızda özellikle 
özel hastanelerimizdeki asansörlerde ciddi sıkıntılar old-
uğunu gözlemlemekteyiz. Kamu binalarında yaşanan du-
rumlar malumunuzdur. Şimdi böyle olunca bu çalışmayı 
önemsemek gerekiyor ve tüm kent sakinlerimizin de 
asansörleri için gerekli duyarlılığı göstermeleri gerekiyor. 
Bakımını, onarımlarını ve yıllık periyodik kontrollerinin 
hepsini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yaptırmaları çok 
önemlidir.  

Diyelim ki istenen oranda geri dönüşler olmadı nasıl 
bir yaptırım düşünüyorsunuz? 

Şimdi yazılı tebligatımızın içeriğinde de eksikliklerini gi-
dermeyen asansörleri kullanıma kapatacağımızı belir-
tiyoruz zaten. Belli bir süre geri dönüş olmaz ise çünkü 
bu yazılı tebligatlarımız bittikten sonra bu geri dönüş 
sayılarımıza bakacağız, eğer bu geri dönüşler olmamış 
ise şayet, bu kez biz gerekli yasal sorumluluklarımız ge-
reği asansörleri mühürlemek zorunda kalabiliriz. Çünkü 
Makine Mühendisleri Odasından gelen raporlardan an-
ladığımız ve gördüğümüz kadarıyla çok ciddi anlamda 
can güvenliğini tehdit eden asansör imalatları mevcut-
tur. Yani güvenlik kapısından tutun frenleme sistemler-
ine kadar çok ciddi hatalı imalatlar mevcut veya bozuk 
ve yıpranmış asansörlerden bahsediyoruz, bunlar kamu 
sağlığını ciddi anlama tehdit etmektedirler. Bizlerde yasal 
sorumluluklarımız gereği bunları mühürleyebiliriz.

Herhangi bir süre verildi mi? Bildirimleri yaparken şu 
zamana kadar eksikliklerinizi giderin diye?

Hayır,  şuan için bir süre vermedik. Çok uzun soluklu bir 
iş bu. Türkiye’nin büyük sıkıntısıdır, yani bugün birçok 
yerden de duyuyoruz, birçok belediyeyle de konuşuy-
oruz asansörler sıkıntı olmaya başladı, bizim öncelikli 
amacımız kırmızı etiket almış asansörlerimizin hepsini 
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LPG Personel Eğitimleri Şube ve 
Temsilciliklerimizde Devam Ediyor
Şubemizin vatandaşa yönelik düzenlediği eğitimler geçen 5 aylık dönemde de devam etti. Eğitime toplam 90 
kişinin katılım sağladığı eğitimlerin tarih, yer ve katılımcı sayıları şöyle;

Meslek İçi Eğitimler Devam Ediyor
Şube ve Temsilciliklerimizde geçen dönemde de çeşitli başlıklar altında meslek içi eğitimlere devam edildi. Mesle-
ki anlamda uzman kişilerce verilen eğitimlerin tarih ve düzenlendikleri yerlerin listesi şöyle;

Sanayi Tipi Kazan Operatörü Yetiştirme Eğitimleri
Şubemizde sanayi tipi kazan operatörü yetiştirme eğitimleri 41 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sanayi tipi ka-
zan operatörü yetiştirme eğitimleri ve tarihleri şöyle;
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Tarihimiz ve Tarım Arazilerimiz Katlediliyor!
cle Vadi Projesi adı altında yaptığı çalışmalar mirasımızın 
2015 Haziran ayında Dünya Miras listesine alınma sürecini 
olumsuz etkileyecektir. Yine bu proje ile Kültürel Peyzaj ve 
Orjin Bitkiler alan içerisinde yok olacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dicle Nehri üzerinde yer 
alan Sur ilçesi ve Yenişehir ilçesi sınırları dâhilinde olan 
7.517.732.11 metrekare yüzölçümlü alanı tarım arazisi ni-
teliğinden çıkarmak için başvuru yapmış ve İl Toprak Ko-
ruma Kurulu da 14.11.2014 tarih 71/4 nolu karar ile bahsi 
geçen alanın tarım dışına çıkarma kararını almıştır.

Bu karar UNESCO sürecini bilinçli yada bilinçsiz bir biçim-
de riske sokmakta ileriki dönemlerde korumasız kalan bu 
alanın yapılaşmaya açılmasının önünü de açmaktadır.
Bir santimetre toprağın, birçok faktöre bağlı olarak 200 
ile 1000 yıl arasında oluşabildiği ortadayken yaklaşık 
7.517.732.11 metrekarelik alanın ne kadar süre içerisinde 
oluşabileceği can alıcıdır.

19 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu‘nun 2. ve 4. 
maddelerinde açıkça belirtildiği gibi;’’ Tarım arazilerinin 
amaç dışı ve yanlış kullanımlarının önlenmesi, korumayı 
sağlayacak yöntemlerin oluşturulması gerekmektedir’’ if-
adesi ile,

Yine aynı kanunun 6. maddesinin a) fıkrası da kurulun 
görevlerinde belirleme yaparken arazinin korunması, 
geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, 
değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olum-
suzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili 
sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek,uygulan-
masını sağlamak için görüş oluşturmak gibi ifadeler yer 

Büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır 
kentine yüzyıllardır asi duruşuyla eşlik etmiş bilge nehir 
Dicle’nin üzerinde kurulan kum ocakları ve balık üretim 
çiftliği; Dicle vadisi ekolojik sistemi talan edilirken, neh-
rin kıyısındaki birinci sınıf tarım arazileri de beraberinde 
talan edilmek istenmektedir. Tüm bu doğal olmayan 
müdahaleler ile Dicle nehri yatağında büyük değişiklikler 
ve tahribatlar oluşurken,nehrin akışında da büyük düzen-
sizlikler meydana gelmiştir.

Ranta kurban giden Dicle nehri artık bir bataklık haline 
dönüşmüş durumdadır. Diyarbakır ile özdeşleşen ve kay-
naklara göre yüzyıllardır kentsel tarım alanı olarak kul-
lanılmış, kentin gıda ihtiyacını karşılaması ile türkülere 
manilere name olmuş Hevsel Bahçeleri de son dönemle-
rde tahribatlarla gündemde ki yerini almıştır.

Diyarbakır tarihinin ve kültürünün mirası olan Dicle va-
disi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerinin tahrip ve 
talanının önündeki tek umut UNESCO olmuştur. 2000 
yılından itibaren başlayan UNESCO çalışmaları, yılların 
emeği ile artık filizlenmiştir. Ocak 2014 tarihinde tescil için 
resmen başvuru yapılmış ve nihai karar Haziran 2015 tar-
ihinde verilecek iken Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Di-

Hevsel havzasındaki tarım 
arazilerinin konut rezerv 
alanı ilan edilmesine karşı 
Diyarbakır İKK Bileşenleri 
basın açıklaması yaptı
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Bölgemizde Asansörler Tehlike Saçıyor

edeceğimizi belirtir, Miras alanımızın UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alınma sürecini olumsuz etkileyecek 
her türlü düzenlemeye karşı olduğumuzu ,

KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURURUZ.

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU

MAKİNA MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

MİMARLAR ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNŞAAT MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

JEOLOJİ MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

HARİTA VE KADASTRO MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

ZİRAAT MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

MADEN MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

ŞEHİR PLANCILARI ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

KİMYA MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ

JEOFİZİK MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ

PEYSAJ MİMARLARI ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ

METEOROLOJİ MÜHEDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR İL TEMSİLCİLİĞİ

alırken, tarım alanlarını amaç dışı ve yanlış kullanımını 
bırakın önlemek; bunun aksine bir karar verip binlerce 
yıl Diyarbakır’ın besin kaynağı olan alanı Dicle vadisi 
projesi adı altında tarımsal amaç dışı kullanıma açma 
kararı almış olan İl Toprak Koruma Kurulu, nihai karar 
için Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığına göndermiştir.
5403 sayılı yasayı çıkaran, tarımsal alanların korun-
ması için basın yoluyla; ‘’TARIM ARAZİLERİ ATALARIM-
IZIN MİRASI DEĞİL, BIRAKACAĞIMIZ BİR EMANETTİR’’ 
diye etkili bir kamu spotu yayınlatan ve “Diyarbakır 
medeniyetlerin beşiğidir” tabirini dilinden düşürmey-
en Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Me-
hdi EKER’i kendi çıkardığı yasaya aykırı olan bu kararı 
onaylamaması ve bu vesileyle Diyarbakır Kentinin Tar-
ihine ve Toprağına sahip çıkmasını bekliyoruz.

TMMOB bileşenleri olarak, Toprak ve Arazi Kullanım 
Kanunu çerçevesinde, tarım arazilerinin amaç dışı kul-
lanılmasını engellemek için konuyu hassasiyetle takip 
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yarlılığı yaratmak amacıyla paylaşıyoruz.

KONTROL EDİLEN ASANSÖRLERİN BÜYÜK ÇOĞUN-
LUĞU CAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR VE KUL-
LANILAMAZ DURUMDA

Mecidiyeköyde yaşanan bu facia bir kez daha gös-
termektedir ki konutlarımızda, okullarda, fabrikalar-
da, hastanelerde, şantiye sahalarında ve saymakla 
bitmeyecek onlarca yerde kontrolden uzak can ve 
mal güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden asansörler 
bulunmaktadır.  18.10.2008 tarihli, 27058 sayılı Re-
smi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör 
Bakım ve İşletme Yönetmeliği asansörlerin yılda bir 
kez A Tipi Muayene kuruluşlarınca kontrol edilmesi 
gerektiğini açıkça belirtmektedir.

6 Eylül 2014 tarihinde Torunlar GYO firmasının Me-
cidiyeköy şantiyesinde cephe asansörünün 32. kat-
tan yere çakılması sonucunda 10 emekçi kardeşimiz 
yaşamını yitirmiştir. Tüm ülkeyi yasa boğan bu iş 
cinayetinde yaşamını kaybedenlerin ailelerinin ve 
yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Bu katliam gibi 
kaza, kamusal alanlardaki denetimsizliğin tekrar gün 
yüzüne çıkışının acı bir örneği olarak ülke gündemine 
girmiştir.

Yaşanan bu trajik olaydan sonra güvenilirlikleri 
yeniden gündeme gelen asansörlerle ilgili Diyarbakır 
ve bölge illerimizde 3 yıldır yaptığımız kontroller 
sonucunda oluşan vahim istatistikî bilgileri olası ka-
zaların önüne geçmek ve kamuoyunda gerekli du-
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YERİNE GETİRMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Diyarbakır ve bölge illerimizde binlerce asansör halen 
kontrol edilmemiş durumda ve kontrol edilmeyen her 
asansör olası kazalara davetiye çıkarmaktadır. Yukarı-
da belirttiğimiz oranlar ve yaşanan asansör kazaları göz 
önünde bulundurulunca konuya gerekli hassasiyetin 
gösterilmediği ortaya çıkmaktadır.
 Biz Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi olarak 
vatandaşların bilgilendirmesi noktasında asansörlerin 
tam güvenli hale geleceği noktaya kadar üzerimize düşen 
tüm görevleri üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz.
İstanbul da yaşanan katliam gibi kazanın her an her 
yerde gerçekleşme olasılığı bulunmaktadır. Buradan ilgili 
tüm kurum-kuruluş ve bina yöneticilerini olası kazaların 
önüne geçmek için asansörlerin yıllık periyodik kontrol-
lerini yaptırmak konusunda üzerlerine düşen yasal so-
rumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.

Makina Mühendisleri Odas

Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu adına

Şube Başkanı

Gurbet ÖRÇEN

Bünyesinde A Tipi Muayene Kuruluşu bulunduran 
Odamız; Diyarbakır Şube ve bağlı illerde toplam 14 
Belediye ile Yıllık Asansör Periyodik Kontrol Protokolü 
yapmıştır. Bu protokoller kapsamında yapılan kontroller 
neticesinde oldukça vahim bir tabloyla karşı karşıya old-
uğumuz ortaya çıkmıştır.

Yapmış olduğumuz kontrollere ilişkin elimizdeki resmi 
rakamları sizlerle paylaşarak durumun vahametini daha 
net ortaya koymakta fayda vardır.

2012-2014 Yıllarında Diyarbakır ilinde yapılan Asansör 
Yıllık Periyodik Kontrollerinde toplam 2025 adet asansör 
kontrol edilmiş bunlardan 1330 adedi kırmızı etiketle 
etiketlendirilmiştir.  Yani bu asansörlerin %67`si can ve 
mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir.

Bölge illerinde ise durum daha da vahametini gösterme-
ktedir. 2012-2014 yıllarında 683 asansör kontrol edilmiş 
olup 620 adedi kırmızı etiketle etiketlendirilmiştir.  Bura-
daki asansörlerin %91`i can ve mal güvenliği açısından 
tehlike arz etmektedir. 

YAPILACAK ASANSÖR KONTROLLERİ HAYAT KURTARI-
YOR VE BU KONUDA İLGİLİLERİ SORUMLULUKLARINI 

2012-2014 TARİHLERİNDE YAPTIĞIMIZ ASANSÖR KONTROL VERİLERİ

TMMOB ve Odalarımızın Ülkemizin Kentsel ve Doğal 
Değerlerinin Talanına ve Meslek Örgütlerimizin Etkisi-
zleştirilmesine Karşı Mücadelesi Büyüyerek Sürecek
Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye biri-
kim politikaları AKP iktidarı elinde esasen kentsel-kırsal-
kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya el konulması 
şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat sektörü ve bağlantılı 
olarak arazi ve mülkiyet düzenlemelerine dayanmaktadır. 
Üretimden uzaklaşarak sanayisizleşme, tarım alanlarının 
talanı, kültürel varlıklar ve doğal kaynakların tasfiyesi ile 
şekillendirilen yeni liberal dönüşüm, 2B ile orman arazil-
erinin yağmalanması, kentsel-kırsal alanlardaki halka ait 
özel mülkiyetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, 

AKP İktidarı, Yeni Bir Torba Yasa Tasarısı ile Kamusal Al-
anlara El Koyma ve Rant Süreçlerinin Önündeki Son En-
gelleri Kaldırma Hazırlığında.

Ülkemizin Kentsel ve Doğal Değerlerinin 
Talanına İzin Vermeyeceğiz
AKP iktidarının torba yasalarla 
meslek örgütlerinin yetkilerini 
kaldırmaya yönelik girişimlerine 
karşı Diyarbakır TMMOB İl Koor-
dinasyon Kurulu Bileşenleri Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde 
basın açıklaması yaptı 
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bilgiyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm 
üretmeye çalışan TMMOB ve Odalarımız etkisizleştir-
ilmeye çalışılmaktadır.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı 
düşünceleri bastırmaya, eleştirileri göz ardı etmeye ve 
itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. 

TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın 
yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara 
karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri 
korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü 
rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve 
eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel 
iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri 
halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel 
dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, en-
erji politikaları gibi çok çeşitli alanlarda TMMOB daima 
kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi 
siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yan-
lışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte 
olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline 
gelmiştir.

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok say-
an bir perspektifle, mühendisleri, mimarları ve şe-
hir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev 
edinmiştir. AKP iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba 
yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişiklikler-
le kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına 
dair algı yönetme hazırlığındadır. “3194 Sayılı İmar Ka-

kentsel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değer-
lerinin yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter 
politikalarla sürmektedir.

Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin 
ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek 
örgütlerinin etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye 
hizmeti açısından bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu 
nedenle mühendislik, mimarlık, şehir planlama di-
siplinleri sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısın-
daki yeni liberal dönüşüme paralel bir değişim/
dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzer-
ine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve 
rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde 
koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok 
edilmek istenmektedir. Önce mali denetim tehdidi-
yle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, 
ardından yetkilerini kısıtlayıp bu özerk ve demokra-
tik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet oluştur-
maya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve 
bundan sonra da ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa 
içerisinde gündeme getirilen düzenleme; TMMOB’nin 
örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla 
ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana 
gür sesini kesmek istemektedir. 

Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde 
yerel yönetimlerin hatalı uygulamalarına, halkın çıkar-
larını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik 
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İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TM-
MOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak 
bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemeleriyle, İmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası’nda 
yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı ni-
teliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleri ile, 
bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel varlıklarıy-
la yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantına 
açarken diğer yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki 
mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bilimsel-teknik 
bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsı-
zlaştırmakta, meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası 
sözleşmeler ve TMMOB yönetmelikleriyle güvence altına 
alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır. Bilim-
sel-teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı or-
tamda, depremde daha fazla hasar gören yapılar, çevre-
sel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir 
toplumsal tablo oluşacaktır.

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir plan-
lama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parça-
la-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokra-
tik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara 
dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara 
bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsı-
zlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir. 

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 
hakkı, yapı denetimi, kent politikaları, enerji, tarım, or-
man, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, 
şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik 
kriterlerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde karar-
nameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmey-
en mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel 
mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın ege-
menlik kurduğu, rant ve rekabet temelli müdahalelerine 
açık bir yapıya dönüştürülmek, istenmektedir. 

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları 
ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş 
yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP 
gericiliği, piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır. 
Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugün-
lere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacak-
tır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, 
demokratik, halkının refah, kardeşlik ve barış içinde 
yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecektir.

TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU
16.12.2014

nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamele-
rde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”; imar, yapı 
denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal 
ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve tabiat varlıkları, çevre, 
tapu, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, kat mülkiyeti, 
iller bankası, belediye gelirleri yasaları ve TMMOB Yasa-
sı’nda yapılması öngörülen değişiklikleri içermektedir.
Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle 
özetleyebiliriz:

• Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/
rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandırmak, 

• Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme 
yoluyla el koymak, 

• “Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kullan-
mak, 

• Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak, 

• Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, 
dinsel ideolojik motifleriyle bezemek, 

• Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir 
planlama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştır-
mak, kamusal denetimi ortadan kaldırmak,

• Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğinde-
ki, özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan 
TMMOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak, 

• Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alan-
larımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek, 

• Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve 
mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firma-
larının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.

AKP iktidarı TMMOB’yi, yeni liberal dönüşüm program-
ları uyarınca yıllardan beri hedefine koymuştu. Bizzat 
dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008’in Aralık ayında, 2009 
Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir 
konuşmasında, TMMOB’ye bağlı Odaların yürüttüğü yargı 
mücadeleleri üzerine, “Danıştay’a dava açarlar, bilmem 
nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de bele-
diyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi 
şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yap-
amıyoruz…” diyordu.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 
bütün meslek kuruluşları üzerine 2009’un Eylül ayın-
da, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması 
için Başbakanlığa iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir gece 
yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri ülke-
miz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa 
değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnam-
elerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştir-
di ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda 
vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz 
ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Oda-
larını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. 
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AKP İktidarı Türkiye’de İç Savaş, Ortadoğu’da 
Bölgesel Savaş Peşinde

arkasına emperyalizmi alarak ondan rol çalmak ist-
eyen AKP iktidarının laiklik düşmanı şeriatçı güçlere 
sunduğu destek, bilindiği gibi dünyada dillere dolan-
mış durumdadır. Rolünü çaldırmamak ve bölgesel pi-
yonları, taşeronları kullanıp kendini fazla riske atmak 
istemeyen emperyalizm ise Afganistan‘da beslediği, 
Suriye‘de desteklediği şeriatçı çeteleri, son yıllarda 
Suriye iç savaşı ve Irak‘taki kargaşadan yararlanarak, 
AKP iktidarı ile işbirliği içinde, Suriye ve bölgenin başı-
na bela eden başlıca sorumlu güçtür.

AKP iktidarı, Kürtlerin Suriye‘deki kazanımlarını karşıya 
almakta ve İD‘i Kürt halkına karşı çeşitli biçimlerde 
desteklemektedir. İD‘e hava saldırısı yapan ABD de 
“önceliğimiz Kobane değil petrol” diyerek aslında İD‘i 
kısmi sınırlama ve enerji kaynaklarının kontrolünün 
peşinde olduğunu belli etmiştir. ABD bir yandan 
İD‘den yararlanmakta, diğer yandan yaptığı müda-
hale ile bu örgütün Irak, Suriye ve bölge dengelerini 
daha fazla belirlemesini engellemeye çalışmaktadır. 
ABD ile AKP iktidarı, İD ve Kürt halkına karşı izledikleri 
politikalarda bir madalyonun iki yüzü gibi birbirlerini 
tamamlamaktadır.

Erdoğan-Davutoğlu-AKP iktidarı, Türkiye‘de “çözüm 
süreci” diyedursun, Rojava ve Kobane‘deki Kürtlerin 
siyasal özgürlüklerine karşı çıkarak çözüm/süzlüğün 
neresinde durduğunu göstermektedir. AKP‘nin 
bölgede izlediği politika bölgesel savaşı, iç savaşları; 
ülkemiz içinde izlediği politika da iç savaşı zorlayıcı 
niteliktedir. AKP iktidarı başlarda liberal “değişim” te-
masıyla kendini güvenceye almış, iktidarı ele geçir-
dikten sonra ise aslına rücu ederek şeriatçı güçleri 
mezhepçilik, ümmetçilik, “Türk-İslam Sentezi” vb. be-
lirlenimlerle destekleyerek bölgede ve iç politikada 
savaş tamtamları çalmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu durumdan 
çıkışın Türkiye ve Ortadoğu‘da bağımsızlık ile gerçek 
demokrasi ve laikliğin tesisi için mücadele etmek 
olduğuna ve AKP‘yi alt edecek tek gücün halkımızın 
birleşik mücadelesi olacağına inanmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Bilindiği üzere yanı başımızdaki Irak, Suriye ve Ko-
bane‘de her türlü vahşeti uygulayan çağdışı İslam 
Devleti-İD‘in (eski adıyla Irak Şam İslam Devleti/
IŞİD‘in) Kürt halkına yönelik saldırılarına karşı Tür-
kiye genelinde yapılan protesto eylemleri sırasında 
en az 23 yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, yüzlerce 
yurttaşımız yaralanmıştır. Yaşamını kaybeden yurt-
taşlarımızın aileleri ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır 
diliyor, demokratik kamuoyunun duyarlılıklarını pay-
laşıyoruz.

Söz konusu protesto eylemlerine hükümetin yak-
laşımı “misliyle şiddet ile müdahale” olmuştur. AKP 
iktidarı halkın protestosuna kurşunlar, gaz bombaları 
ve “yardımcı” sivil silahlı güçlerle, 12 Eylül faşizmi-
nin uygulaması olan sokağa çıkma yasağı ve askeri 
güçleri devreye sokarak yanıt vermiştir. İktidarın 
“yardımcıları”, ümmetçi-şeriatçı Hizbullah‘çılar ile 
faşist milliyetçiler olmuş, halkın demokratik protesto 
hakkına karşı tabancalar, pompalı tüfekler, satırlar, 
devlet desteğinde devreye sokulmuştur. Taksim Gezi 
Parkı-Haziran Direnişinde milyonları şiddet-terör ile 
bastırmaya çalışan iktidar, Kobane‘de yaşanan trajedi-
ye karşı protesto haklarını kullanan halka karşı aynı 
şiddeti-terörü devreye sokarak “yeni Türkiye‘nin” nasıl 
olacağını bir kez daha göstermiştir.

AKP iktidarı fıtratına uygun olarak, Ortadoğu‘da 
Müslüman Kardeşler, Özgür Suriye Ordusu, El Kaide, 
Nusra Cephesi, İslami Cephe ve İslam Devleti (İD/İŞİD) 
gibi şeriatçı örgütlere aktif destek sunmuştur. Bölgede 

Erdoğan-Davutoğlu-AKP 
iktidarı, Türkiye‘de “çözüm 
süreci” diyedursun, Rojava ve 
Kobane‘deki Kürtlerin siyasal 
özgürlüklerine karşı çıkarak 
çözüm/süzlüğün neresinde 
durduğunu göstermektedir
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2015 Bütçesi, Hesap vermez, Hukuksuz, Otoriter, 
Adaletsiz, Dinselleştirme ve Polis Bütçesidir

Her tür hesap verme sorumluluğunu, her tür hukuk ku-
ralını çiğneyerek yürütülen bütçe için gelir toplama 
icraatının, harcama ayağında da yine adaletsizlikler, 
hukuksuzluklar sürmektedir. 2015 personel gider hede-
fleri, kamu personelinin yüzde 10‘a dayanan enflasyon 
kayıpları karşısında koruyamayacaktır. Ayrıca, kamu istih-
damında iyice artırılan partizan, yandaş kadrolaşma yak-
laşımı da toplumsal tansiyonu hızla yükseltmektedir.

Düşük büyüme ile küçülecek bütçede bile mal ve hizmet 
alımları ile sınırlı yatırımlarda kayırmacı, yandaş girişim-
cileri kollayıcı tutumun 2015‘te devam edileceğine ilişkin 
bütün ipuçları ortadadır. Kamu yatırımlarını kamu eliyle 
gerçekleştirmek yerine “Yap-işlet-devret, yap kirala” gibi 
imtiyaz uygulamalarını içeren “Kamu-Özel Ortaklığı” pro-
jeleri, bütçelerin gerçek yüzünü karartan yeni uygulama-
lar haline gelmiştir. Büyük toplumsal bedeller öngören 
İstanbul 3. Havalimanından 3. Köprüye, nükleer santralle-
rden sağlık kampüslerine, bugüne kadar 167 sözleşm-
eye konu olan bu projelerin büyüklüğü 90 milyar dolara 
yakındır. Bu yatırımlar seçilen yerli-özel firmalar tarafın-
dan yapılmakta ancak kamu, arsa tahsis ederek, Hazine 
garantörü olarak, hizmet alım garantisi vererek baş aktör 
durumundadır. Bu projelerin bugünkü bütçelerde görün-
meyen yükleri, gelecek bütçelere olağanüstü yükler ve 
rant transferleri getirecektir. Bu projelerin TBMM‘den ve 
tüm denetim kurumlarından kaçırılması başlı başına bir 
hukuk felaketidir.

Hesap vermezlik ve hukuksuzluğu Atatürk Orman Çiftliği 
arazisi üstüne kondurulan sözde Saray ile zirveye taşıyan 
iktidar, Birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaları idari ve mali 
baskılanma altına almaya, kamusal denetim görevini 
yapamaz duruma getirme çabasındadır. Bu çabanın boşa 
çıkarılacağını buradan ilan ederiz. TMMOB ve bağlı odalar, 
yasaların verdiği yetkiye dayanarak toplum adına doğru 
ve eksik gördükleri her görüşü kamuoyu ile paylaşmaya, 
gerekli gördükleri durumlarda yargıya götürerek adaletin 
sağlanmasına dönük çabalarını bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan sonra da sürdürmeye devam edeceklerdir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

 2002 sonrası Türkiye‘sinin uygun iç iklimi ve dünyanın 
uygun para rejiminde hızlı büyüme şansı bulan ve bu 
sayede daha uygun bütçeler ve uygulamalarla seçmen 
tabanını hızla genişleten AKP hükümetleri, son yıllarda 
şemsiyenin ters dönmesiyle daha otoriter, hesap ver-
mez, hukuksuz icraatlarına bütçeyi de eklemişlerdir. Son 
yılların bütçeleri çerçevesinde gözlendiği gibi, Sayıştay 
başta olmak üzere kamu denetim kurumlarından kaçan 
iktidar, 17-25 Aralık 2013 soruşturmalarıyla ortaya çıkan 
sistemik rüşvet, usulsüzlük iddiaları karşısında yargı 
önünde aklanmayı seçmek yerine, yargı ve emniyette 
tasfiyelere giderek, medyaya inanılmaz yasaklar, baskılar 
uygulayarak, Anayasal toplantı, gösteri yürüyüşü, protes-
to haklarını onlarca gencin ölümüne, sakat kalmasına mal 
olan devlet terörü ile baskılama yoluna giderek kapatma-
ya çalışmıştır. İktidarın, 2013 ile birlikte iyice ortaya çıkan 
otoriterleşme çabaları 2014‘te sürmüş, 2015‘te de koyu-
laşacağa benzemektedir.

TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan 2015 
Bütçesi‘nin yüksek derecede “güvenlik” algısı ile hazır-
lanmış bir polis bütçesi ve son yıllarda ağırlığı giderek 
artan bir dinselleştirme ve otoriterleşme bütçesi olduğu 
görülmektedir. 2014‘ün ilk 10 ayında polis harcamalarının 
sağlık harcamalarını 2 milyar TL geride bırakarak 19 milyar 
TL‘ye ulaşması, askeri harcamaları bile geride bırakması 
bu yaklaşımın yansımasıdır.

Odağında “polisleşme” olan bu bütçenin, yüzde 3‘lere 
gerileyen büyümenin sonucu daha dar vergi gelirleriyle 
yetinmeye çalışacağı bir gerçekliktir. Ancak, 2015 genel 
seçimleri de göz önünde tutulacaktır. Seçmeni yıl ortası-
na kadar sıkmamak için bugüne kadar 62 milyar dolara 
ulaşan özelleştirmeleri koyultarak, para eder her kamu 
varlığını haraç mezat satarak, bedelli askerlik gibi bir de-
falık gelirlerin dibini kazıyarak seçim öncesinde yalancı 
bir bahar havası estirilecek, sonrasında ise kaşığın ucuyla 
verilen sapıyla çıkarılacaktır. Bugüne kadar 12 milyar TL‘ye 
yakın kemirilmiş İşsizlik Fonu kaynaklarına bu amaçla 
daha fazla el atılması sürpriz olmayacaktır.

TBMM Genel Kurulunda 
görüşülmeye başlanan 2015 
Bütçesi‘nin yüksek derecede 
“güvenlik” algısı ile
hazırlanmış bir polis bütçesi 
ve son yıllarda ağırlığıgiderek 
artan bir  dinselleştirme ve 
otoriterleşme bütçesi olduğu 
görülmektedir
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AKP İktidarı, Kamusal Alanlara Elkoyma ve Rantın 
Önündeki Son Engelleri Kaldırma Hazırlığında

düşünceleri bastırmaya, eleştirileri göz ardı etmeye ve 
itibarsızlaştırmaya çalışmıştır.
TMMOB ve bağlı Odaları, kent içerisinde halkın 
yaşadığı sorunlara, doğal alanlardaki tahribatlara 
karşı mücadele etmekte, kamusal yarar ve değerleri 
korumak amacıyla yürütülen dava süreçlerinde öncü 
rol üstlenmektedir. Bilimsel bilgi ışığında görüş ve 
eleştirilerini kamuoyu ile paylaşarak yerel veya genel 
iktidarın bilinçli bir şekilde halktan gizlediği gerçekleri 
halka aktarmaktadır. Hatalı planlamalar, kentsel 
dönüşümde yaşanan haksızlıklar, çevre sorunları, en-
erji politikaları gibi çok çeşitli alanlarda TMMOB daima 
kamu yararından yana tavır almış, iktidarda hangi 
siyasi irade olursa olsun doğruları söylemiş ve yan-
lışlara karşı mücadele etmiştir. Bu nedenle, geçmişte 
olduğu gibi bugün de, siyasi iktidarların hedefi haline 
gelmiştir.

AKP daha da ileriye giderek, hukuku, bilimi yok say-
an bir perspektifle, mühendisleri, mimarları ve şe-
hir plancılarını itibarsızlaştırmayı kendisine görev 
edinmiştir. AKP iktidarı, bu çerçevede yeni bir torba 
yasa tasarısı ile on iki yasada yapacağı değişiklikler-
le kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 
önündeki son engelleri kaldırma ve çevre sorunlarına 
dair algı yönetme hazırlığındadır. “3194 Sayılı İmar Ka-
nunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnam-
elerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”; 
imar, yapı denetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının 
ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri, iskan, kültür ve 
tabiat varlıkları, çevre, tapu, tapu ve kadastro genel 
müdürlüğü,  kat mülkiyeti, iller bankası, belediye 
gelirleri yasaları ve TMMOB Yasası’nda yapılması 
öngörülen değişiklikleri içermektedir.

Söz konusu değişikliklerin ana temalarını şöyle 
özetleyebiliriz:

Kentsel topraklara el koyma amaçlı kentsel dönüşüm/
rant projeleri sürecini merkezileştirme ve hızlandır-
mak,
Halka ait özel mülkiyet varlıklarına mülksüzleştirme 
yoluyla el koymak,
“Kamulaştırma”yı yeni sermaye birikim süreci için kul-

Bugün ülkemizde egemen olan ranta dayalı sermaye 
birikim politikaları AKP iktidarı elinde esasen kentsel-
kırsal-kültürel-doğal varlıkların el değiştirmesi veya 
el konulması şeklinde yapılaşma üzerinden, inşaat 
sektörü ve bağlantılı olarak arazi ve mülkiyet düzenle-
melerine dayanmaktadır. Üretimden uzaklaşarak san-
ayisizleşme, tarım alanlarının talanı, kültürel varlıklar 
ve doğal kaynakların tasfiyesi ile şekillendirilen yeni 
liberal dönüşüm, 2B ile orman arazilerinin yağmalan-
ması, kentsel-kırsal alanlardaki halka ait özel mülki-
yetlerin el değişimi yoluyla mülksüzleştirilmesi, kent-
sel dönüşüm ve bütün ülkenin kamusal değerlerinin 
yapılaşmaya açılması gibi rant eksenli totaliter politi-
kalarla sürmektedir.

Yürütülen bu yeni sağ politikalar karşısında duran, 
mühendislik, mimarlık, şehir planlama hizmetlerinin 
ve toplumsal yarar için çalışan mücadeleci meslek 
örgütlerinin etkisizleştirilmesi, iktidarın sermayeye 
hizmeti açısından bir bütünlük oluşturmaktadır. Bu 
nedenle mühendislik, mimarlık, şehir planlama di-
siplinleri sosyoekonomik yapı ve kamu idari yapısın-
daki yeni liberal dönüşüme paralel bir değişim/
dönüşüm sürecine tabi tutulmuştur.

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzer-
ine toprak atılırken; bu canların hesabını soran ve 
rant dağıtımına karşı toplumsal faydanın peşinde 
koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar tarafından yok 
edilmek istenmektedir. Önce mali denetim tehdidi-
yle, sonra miting meydanlarında hedef gösterilerek, 
ardından yetkilerini kısıtlayıp bu özerk ve demokra-
tik işleyişe sahip kurumlar üzerinde vesayet oluştur-
maya çalışan iktidar hala istediğine ulaşamamış ve 
bundan sonra da ulaşamayacaktır. Bugün Torba Yasa 
içerisinde gündeme getirilen düzenleme; TMMOB’nin 
örgütlülüğünü dağıtarak, parçalanmış bir yapıyla 
ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana 
gür sesini kesmek istemektedir.

Ülke genelinde hükümetlerin, kent ve kır ölçeğinde 
yerel yönetimlerin hatalı uygulamalarına, halkın çıkar-
larını gözetmeyen faaliyetlerine dair bilimsel-teknik 
bilgiyi kamuoyu ile buluşturan ve sorunlara çözüm 
üretmeye çalışan TMMOB ve Odalarımız etkisizleştir-
ilmeye çalışılmaktadır.

12 yıllık iktidarı boyunca AKP hükümetleri, farklı 

Rant dağıtımına karşı toplumsal 
faydanın peşinde koşan 
TMMOB ve bağlı Odaları
iktidar tarafından yok 
edilmek istenmektedir
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sel sorunlarla, halk sağlığı problemleriyle boğuşan bir 
toplumsal tablo oluşacaktır.

Yeni değişikliklerle; mühendislik, mimarlık, şehir plan-
lama hizmetleri ve ilgili meslek örgütlerinin, böl-parça-
la-küçült-etkisizleştir-yönet yaklaşımıyla demokra-
tik ve merkezi yapılardan rekabetçi yerel yapılara 
dönüştürülmesi, siyasi iktidarın yönetimine, bakanlıklara 
bağlanması amaçlanmaktadır. Kısaca Odaların bağımsı-
zlığı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

AKP iktidarı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma 
hakkı, yapı denetimi, kent politikaları,  enerji, tarım, or-
man, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, 
şehir planlamanın mesleki denetim ve bilimsel–teknik 
kriterlerini devre dışı bırakmakta, kanun hükmünde karar-
nameler ve torba yasalarla yargı kararlarını gözetmey-
en mevzuat düzenlemeleri yapmakta, evrensel bilimsel 
mesleki gereklilikleri tasfiye etmektedir.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, siyasi iktidarın ege-
menlik kurduğu, rant ve rekabet temelli müdahalelerine 
açık bir yapıya dönüştürülmek istenmektedir.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları 
ve meslek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş 
yararı bütünlüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP 
gericiliği,  piyasacılığına ve diktasına teslim olmayacak-
tır. Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970’lerden bugün-
lere dek oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacak-
tır. Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, 
demokratik, halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde 
yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt edildiği, bilim ve 
tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye mücadelesini 
kararlılıkla sürdürecektir. 11.12.2014

Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Gemi Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Orman Mühendisleri Odası
Petrol Mühendisleri Odası

Peyzaj Mimarları Odası

Şehir Plancıları Odası

Tekstil Mühendisleri Odası

Ziraat Mühendisleri Odası

lanmak,
Bütün kamusal ülke kaynaklarını metalaştırmak,
Yapı ve kent mimarisini AKP’nin eklektik, öykünmeci, din-
sel ideolojik motifleriyle bezemek,
Yapı üretim sürecini ve mühendislik, mimarlık, şehir plan-
lama hizmetlerini kimliksizleştirmek ve kuralsızlaştırmak, 
kamusal denetimi ortadan kaldırmak,
Anayasal dayanağı bulunan kamu kurumu niteliğindeki, 
özerk, demokratik, yerinden yönetim kuruluşları olan TM-
MOB ve bağlı Odalarını yapısal dönüşüme uğratmak,
Özel teknik müşavirlik şirketleri yoluyla meslek alan-
larımız ve örgütlerimizi işlevsizleştirmek,
Yapı üretim sürecinde şehir planlama, mimarlık ve 
mühendisliğin tasarım sürecini teknik müşavirlik firma-
larının faaliyet alanına sokarak önemsizleştirilmek.
AKP iktidarı TMMOB’yi, yeni liberal dönüşüm program-
ları uyarınca yıllardan beri hedefine koymuştu. Bizzat 
dönemin Başbakanı Erdoğan, 2008’in Aralık ayında, 2009 
Mart ayındaki yerel seçim kampanyasını başlattığı bir 
konuşmasında, TMMOB’ye bağlı Odaların yürüttüğü yargı 
mücadeleleri üzerine, “Danıştay’a dava açarlar, bilmem 
nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. Bir de bele-
diyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan birçok şeyi 
şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar sebebiyle yap-
amıyoruz…” diyordu.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, 
bütün meslek kuruluşları üzerine 2009’un Eylül ayın-
da, çok kapsamlı bir rapor hazırladı ve gereğini yapması 
için Başbakanlığa iletti. Ve iktidar, dört yıl önce bir gece 
yarısı operasyonuyla, yabancı mimar-mühendisleri ülke-
miz mimar-mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa 
değişikliği yaptı. Üç yıl önce kanun hükmünde kararnam-
elerle yüzlerce yasa ve yönetmelik değişikliği gerçekleştir-
di ve bütün ülkeyi imara açtı, bütün yetkileri Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nda topladı. TMMOB’yi otoriter bir tarzda 
vesayet altına alma yönünde adımlar attı; 2013 Temmuz 
ayında yine bir “torba yasa” içinde TMMOB ve bağlı Oda-
larını sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği daha yaptı. 
İki yıl önceki TMMOB Yasası’nı değiştirme girişimi ise TM-
MOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelendi. Ancak 
bu son torba tasarı ile konu tekrar gündeme getirildi.

AKP iktidarı, son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararname 
düzenlemeleriyle, İmar Yasası ve Yapı Denetimi Yasası’nda 
yaptığı sayısız değişiklikle, Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve onun devamı ni-
teliğindeki düzenlemeler ve yönetmelik değişiklikleri ile, 
bir yandan ülkenin tüm doğal tarihi, kültürel varlıklarıy-
la yapılı ve doğal çevreyi kural tanımaksızın imar rantına 
açarken diğer yandan yapı üretim ve denetim sürecindeki 
mühendislik-mimarlık projeleri arasındaki bilimsel-teknik 
bağları koparmakta, meslek uygulamalarını kuralsı-
zlaştırmakta, meslektaşlarımızın Anayasa, uluslararası 
sözleşmeler ve TMMOB yönetmelikleriyle güvence altına 
alınan haklarını piyasa keyfiyetine tabi kılmaktadır. Bilim-
sel-teknik denetimin olmadığı, eleştirinin yapılmadığı or-
tamda, depremde daha fazla hasar gören yapılar, çevre-
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2015 Yılı Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve 
Şehir Palancıları Asgari Ücreti Belirlendi

Bu protokolün dayanağı; 31.05.2006 tarihli ve 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-
nunu’nun 100. maddesi ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 13. mad-
desinin (g) bendi ve 14. maddesinin (d) bendidir.

Bu protokole göre Birliğimiz “ücretlerinin eksik bildir-
ilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve 
şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplin-
lere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri 
belirleyerek SGK’ya iletecektir”.
Yine bu protokole göre SGK; “Sosyal güvenlik bilinci-
nin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı 
sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı 
olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB 
tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücret-
lerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı, 
diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve 
TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı 
kabul ve taahhüt etmektedir”.

Birliğimiz açısından bu protokolü imzalanmasının 
dayanağı ise 24-25 Eylül 2010 tarihlerinde gerçekleştir-
ilen TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu’nun 
aldığı karardır:

“Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri 
ile birlikte tüm emekçilerin insanca yaşamaya yete-
cek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TM-
MOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir 
plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için 
insanca yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini 
diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte 
verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmelikle-
rden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, 
insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, şehir 
plancıları için asgari ücret olarak ilan eder ve uygulan-
masını sağlar.”

Biz biliyoruz:

İlk işe girişte TMMOB tarafından belirlenmiş asgari 
ücretin altında ücret alan meslektaşlarımızın durum-
ları örgütümüzün bu çabayı güçlendirmesi ile düzele-
bilecektir.

Birliğe bağlı Odalarımızın Yönetim Kurulları, olası yan-
lış uygulamaların düzeltilmesi için yoğun çaba sarf 
etmektedir, sarf edecektir.

“Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birim-
iz” sözümüzden hareketle; sorunu olan üyelerimizin 
başvuracağı yer başta Odası olmak üzere TMMOB‘dir. 
Açık deyimiyle örgütlülüğümüzdür.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis mi-
mar ve şehir plancıları için 2015 yılı ilk işe giriş bildir-
gesinde baz alınacak asgari brüt ücreti 3.000 TL olarak 
belirledi.

Yönetim Kurulumuz ayrıca; odalarınca belge-
li çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, 
mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, 
sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı de-
netim elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı 
gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının 
ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen 
asgari ücretinin üzerinde olmak zorunda olduğunu 
da karar altına aldı.

Hatırlatmamız gerekirse:

31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu ile 
Birliğe bağlı odalarımızın üyelerine yönelik bir pro-
tokol imzaladık.

Karşılıklı mutabakata vararak imzalanan bu pro-
tokolün amacı: “Sosyal güvenliğin toplumun tüm 
bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hare-
ketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt 
dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki 
eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, so-
syal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun 
toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve 
bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, 
vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan 
hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, 
toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağla-
mak amacıyla işbirliği yapılması”dır.

TMMOB Yönetim Kurulu ücretli 
çalışan mühendis mimar ve 
şehir plancıları için 2015 yılı 
ilk işe giriş bildirgesinde baz 
alınacak asgari brüt ücreti 
3.000 TL olarak belirlediTM
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Kobanê: Çözümlenen
Tarihin Son İtirazı!

Makina Mühendisi
Süleyman NOYAN

din’e, “Adem toprağı kazarken havva ip 
eğiriyordu, peki o zaman efendi kimdi?” 
sorusuyla efendilerin gazabına uğrayan, 
kafası Londra köprüsünde vücudunun 
dörde bölünmüş diğer parçaları ayrı yerle-
rde sergilenen  Bedreddin’in çağdaşı John 
Ball’ a oradan da Varşova’nın yılmadan 
direnenlerine kadar gelin. Xoybûn, Koçgiri 
direnişleri, İspanya 1936, Rusya 1940, İta-
lya 1941, Fransa 1942, Küba 1954 ve daha 
pek çok tarihteki direnişlerden Cezay-
ir’in Bağımsızlık savaşına kadar direnişi 
soluyun, takip edin… 

Cezayir zindanlarında Fransız ırkçılığı-
na karşı direnen birçok devrimcinin 
işkencehanelerde söylediği “bilmiyorum” 
sözcüğünü bükülmezce kullanan, “size 
söylemeyi reddediyorum” diyen Fransız 
Henri Alleg’i göreceksiniz ve göreceksiniz 
ki “size köle olmayı ve kadın pazarlarında 

                               “Bu ülkeyi bizden zorla al-
mak isterlerse profesör, karşılarında mutla-
ka  bir siyahın namlusu olacaktır” Endgame 
Filmi,2009.

Adı konulmamış bir 3. Dünya Savaşı olarak 
da  ifade edilen Kobanê direnişi, 100. 
gününü de devirerek beşinci ayına doğru 
gidiyor. Cennet için savaştıklarını söyley-
enlerin yeryüzünü çevirdiği cehenneme 
razı olmayanların haklı başkaldırısı olarak 
okunan Kobanê ve bu mekânın şahsın-
da ortaya çıkan sosyo-politik gelişmelere 
dair ne dersek bu güncellikte kaybolabilir. 
Atinalı Perikles “Bir politikayı ancak birkaç 
kişi ortaya koyabilir, ama hepimiz onu 
yargılayacak yetenekteyiz.” der. Kobanê’yi 
ortaya koyan  “birkaç/bir avuç” insanın 
bilinci ile yargılama gibi bir hataya da 
düşmeden iki kelam etmektir meramımız. 
Çünkü “Batıya çok açılırsan doğuya 
varırsın” diye bir gerçeklik var. Kobanê tam 
da böyle zaman ve mekânın büküldüğü, 
tersyüz edildiği bir atmosfere sahip. Doğu 
ve batısı yok! Her tarafı direniş, her cephe-
si yeniden doğum olan bir alan..Kuşkusuz 
her doğumun bir başlangıcı var ve Ko-
banê için bu doğumun tohumu 3 Tem-
muz 1979’a denk gelen bir Salı akşamı Ali 
adında bir “kaçakçının” Kobanê’ ye geçişi 
ile atıldı. Kobanê’ nin nerdeyse her evine 
salınan o özgürlük tutkusundan, direniş 
kararlılığından bugünlere geldik.Ve yine 
kafamızda aynı söz: Tarih günümüzde ve 
biz tarihin başlangıcında gizliyiz.

Kobanê için ne söz ne de mermi tükendi! 
Savaş hala devam ediyor…  Böyle olunca 
buraya dair her konuşmanın, tespitin boşa 
düşme tehlikesi de doğuyor. Ama asla 
boşa düşmeyecek bir kahramanlık örneği 
var artık önümüzde. Hz. Hüseyin’in Yezid 
ile kavgasından tutun, “Tarih, gelecek için 
kavga verip yitmiş bile olsa,insanlık için 
vuruşanları unutmaz” diyen Şeyh Bedred-

Henri Alleg
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gmunt Bauman’ın meşhur belirlemesi ile 
artık “her şey akışkan ve belirsiz”. 
Bilim felsefesine katkıları ile hatırla-
nacak olan Karl Popper “Açık Toplum ve 
Düşmanları” kitabının ikinci cildinde şu 
ünlü belirlemeyi yapar “Cenneti dünya-
da kurma denemesi her zaman ce-
hennemi yaratır”… Kısa Ortadoğu tarihi-
nin özeti gibidir bu cümle! Tam da içinde 
yaşadığımız günlerin sıcaklığını, İŞİD 
denen vahşet-barbar ordusunu tarif eder. 
Popper’in söylediği diğer bir şey de Sadd-
am ve ardılları ile gelen “kapalı toplum” 
meselesi idi. Bu kapalı toplumda nefes 
almak yoktur, izin gereklidir. Yaşamak bir 
itaat sorunudur! Özgürlük, kabul edilmiş 
kölelik olup onunla yaşamayı öğrenme 
güdüsüdür! Büsbütün izole olma ile 
gelen erime ve sonrasında kaçınılmaz 
çürüme halidir. Geçtiğimiz günlerde Al-
man gazeteci Jürgen Todenhöfer, İŞİD’in 
kontrolündeki Musul’a giren ilk gazeteci 
oldu! Ve geçirdiği on günden sonra onu 
en çok korkutan şeyin “İŞİD militanlarının 
demokrasiyle uzlaşan tüm dinlerin yok 
olması gerektiğine ve Kuran’ı yorumla-
ma biçimini benimsemeyen herkesin 
öldürüleceğine gönülden inanmaları 
olduğunu” ifade etti. İŞİD, Jürgen’in ifade 
ettiği üzere tüm dünyada “kapalı toplum” 
yaratma projesinin son ve modern kon-
septidir. Hilafet adı altında bugün cinnet 
hali ile Ortadoğu’da kendisinden olmaya-
na, benzemeyene ölümden başka seçenek 
bırakmayan bir konsept bu! Sürekli bir 
arındırma, yok etme, taciz-tecavüz teh-
didi ile direnen herkesi hizaya sokmaya 
çalışırken sığındığı kimlik “devlet”tir. Dev-
let adıdır. Bu nokta önemlidir… Şuan Ko-
banê özelinde Ortadoğu’da olan bitenler-
in hepsi modern devlet aklına sığınılarak 
yapılıyor. İŞİD, hayatın her alanına sızmış 
faşizmin örtük bir serüvenidir. Devlet ded-
iğimiz şey tam da budur. Çünkü devlet 
denen aygıt “kapalı toplum” meftununun 
en üst şeması, basamağıdır.

Kobanê, tam bu noktada bahsettiğimiz 
akıl tutulmasının, kapalılık nevrozunun, 
histerik savaş arzusunun karşısına denk 
gelen yerde duruyor! Popper’ci anlayışa 
paralel ve “devletsizlik” itirazı ile ifade 
edersek bu küçük Kürt kasabasında lib-
eralizme sırtını dönmüş “bir açık toplum 
hayali/tasavvuru” var. Devlete karşı toplu-
mun savunulduğu, bürokrasinin tuzak-
larından uzak, şeffaflığın hakim olduğu 
ve halk iktidarının olduğu, iş bölümüne 

satılmayı reddediyoruz” diyen Arin Mirx-
an şahsında Kobanê hepsinin bileşkesidir. 
Özgünlüğünü ve karakterini de buradan 
alıyor. 

Bu karakteri tarihsel bir perspektif ile biraz 
irdelemekte fayda var. 

Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal ettiğinde 
büyük devletler bu adımın petrol kaynak-
larına erişimin kesintisi olacağını düşündü. 
Birleşmiş Milletler hemen toplanıp ültima-
tom verdi! Saddam onları takmadı. Son bir 
ültimatom daha verdiler. Onu da dinleme-
di… Ve ABD öncülüğünde oluşturulan bir 
güç ile savaş resmen başladı! Savaşın ilanı 
ile Saddam, herkesin duyması ve tez elden 
iletilmesi için çağrısını radyo-TV üzerinden 
yaptı! Askerlerine can ve başla savaşmaları 
gerektiğini söyleyerek şu çağrıyı yapacaktı 
“Tüm savaşların anası başladı”…

Saddam’ın bu sözü söylemesinin ‘kend-
ince’ tarihsel ve haklı bir perde arkası 
olabilir. Çünkü bu sözü sarf ettiğinde 
Halepçe’ye çoktan gaz bombasına boğul-
muş, yüz binin üzerinde insan savaş de-
hşeti ile yaşamını yitirmiş yine binlercesi 
yerinden yurdundan olmuştu. Saddam 
ilk defa risk aldığını duyumsuyordu! Hali-
yle tüm savaşların savaşı olarak ilan etti! 
Hitler’in Stalingrad yenilgisinde hesaba 
katmadığı en öneli faktörlerin başında 
“soğuk” geliyordu. Saddam’ın da “sonun 
sonunu” ilan ederken unuttuğu şey Or-
tadoğu’nun cehenneminde yaşadığı idi. 
Burada son ve başlangıç yoktur!Plan, ertesi 
gün yoktur! Doğru zamanda doğru yerde 
olmak vardır! Ortadoğu’nun özü budur. 
Bunu ıskalarsan hiçbir şey değiştire-
mezsin. Zaten çok geçmeden Arap Baharı 
doğdu ve bugün hala devam ediyor…  Zy-

48
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bu canavarlara karşı mücadelenin olduğu 
tek yerden bahsediyoruz. Kobanê ile orta-
ya çıkan şey de yaşam ve ölümün seçim-
idir. Kobanê düşseydi ölüm kazanacaktı. 
Ama yaşamı uğruna ölecek kadar seven 
19 yaşlarındaki Arin Mirxan’ların, Ko-
banê’de savaşmak için bir hafta açlık grevi 
yapan, iki sefer yaralanmasına rağmen 
dönmeyi rededen ve en son Mürşitpınar 
sınır kapısının Türkiye tarafından yapılan 
bir saldırıda yaşamını yitiren 17 yaşındaki 
Fırat Acar’ların ve daha nicelerinin duruşu 

ile yaşam armağan 
edildi.

Sözü 2009 yapımı 
“Endgame” filmin-
den iki replik ile to-
parlamaya çalışalım. 
İlki Kürt Özgürlük 
Hareketini şiddetle 
ve korku kültürü yay-
makla suçlayanlara 

gelsin.Filmde Afrika Ulusal Kongresi tem-
silcisi, bugün Kürt Hareketi için üretilen 
bu tezlere karşılık müzakere masasının 
“beyaz” tarafına dönerek şöyle der : “Korku 
kültürünü yaratan biz değiliz profesör. Ne 
olduğunu efendilerimizin ayakları altında 
ezile ezile öğrendik.” 

Yine müzakere heyetinin “beyaz” tarafı 
“müzakere mi dedi yoksa yanlış mı duy-
dum?” diyecek kadar üstten,kibirli ve 
beyaz olmanın rahatlığı ile konuşurken 
siyah tarafın cevabı bugün Kobanê’de 
hayatın ve direnmenin kendisidir: “Eğer 
bu ülkeyi bizden zorla almak istiyorlar-
sa profesör, bir siyahın namlusu mutlaka 
karşılarında olacaktır”… Kobanê’de bar-
barlığa dönen namlu hala sıcak! Dumanı 
hala görünüyor… 

Kobanê hayatımızı çokça etkilemeye de-
vam edecek ve çıplak sonuçlarını birkaç 
yıl daha tahlil edeceğiz. Etkisini belki 
o zaman daha net göreceğiz. Cenneti 
dünyada Kürt katliamları ile kurmayı 
deneyenlerin içine düştüğü ve cephe 
komutanlarından Meysa Ebdo’nun dey-
imi ile “Birilerinin cehennemidir” şimdi 
Kobanê… 

Tüm bu olup bitenleri göz önüne al-
dığımızda, devam eden savaşın dünü, 
bugünü ile Kürdistan’da ‘çözümlenen tar-
ihin’ başlangıcına yerleştiğini kaçınılmaz 
bir hakikat olarak kabul etmemiz gerek-
mektedir. 

dayalı, ekolojiyi savunan, yönetim sır-
larının saklanmadığı, özeleştirinin ver-
ildiği bir yaşam tarzı bir toplum! Bunun 
için Kobanê’deki savaş bu kadar çetin 
geçti, geçiyor. Savaşın anası-babası ol-
maz ama Saddam’ın deyimi ile savaşların 
anası Kobanê’de başladı çünkü sıradan 
bir savaş değil bu! Tüm arka planı ile bir 
özgürlük-kölelik seçimi ve sarsıcı bir ideo-
loji savaşıdır bu… 
Olympos’tan çalınıp insanlara armağan 
edilen kıvılcım ile onu söndürmek istey-

enlerin amansız savaşıdır bu! Yunan mi-
tolojisinde geçen meşhur bir canavardır 
Hydra! Argolis antik şehrinde, Lerna diye 
tabir edilen bir bataklıkta kalıyor, orada 
ürüyor. Hydra canavarı gövdesi aslan, 
bir başı ölümsüz olmak üzere her tarafa 
zehir saçan, nefesi ile insanı öldürebilen 
dokuz başlı yılandan oluşuyor. Çağımızın 
son kahramanları, Kobanê direnişçileri, 
Lerna bataklığı yerine Ortadoğu batak-
lığında üreyen ve türeyen, nefesi ile insanı 
öldürebilen dokuz başlı yılan, Hydra cana-
varının modern temsiline karşı savaştığını 
görmekteyiz. Bu canavarın temsili önem-
lidir, çünkü ölümden sonraki dünya ile 
insanların dünyası arasındaki kapının tam 
ağzında yaşadığına inanılıyor. İkinci görevi 
Hydra’yı öldürnek olan Herkül kestiği her 
başın yerine iki yeni baş gördükçe umut-
suzluğa kapılır.Tam bu esnada yeğeni İo-
laus yardımına ulaşır ve kesilen her başın 
yerine yenilerinin çıkmaması için boyu-
nlarının meşale ile yakılmasını akıl eder 
ve Herkül bu sayede Hydra’yı öldürmeyi 
başarır. Hydra’yı öldürmenin önemi 
şudur ki Lerna bataklığı ölüm ve yaşamın 
geçişidir, orta noktasıdır.İşte  Kobanê der-
ken Ortadoğu şahsında bu geçişin şuan 
hayat bulduğu ve yaşama zehrini akıtan 
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Dövme yapan erkeğe ‘dekkak’, kadına 
‘dekkake’, dövme yaptıran erkeğe ‘med-
kuk’, kadına ‘medkuke’ denilir.

Boya hammaddesi yeni doğum yapmış ve 
kız çocuğu doğurmuş annenin sütü ile çıra  
isi karışımından oluşmaktadır. Dak yapıl-
madan önce verilecek olan şekil yanmış 
kibrit çöpüyle yapılacak olan bölgeye çi-
zilir. 3, 7 ,9 bazen de onlarca iğne bir araya 
getirilerek sıkıca bağlanır, çizilmiş şeklin 
bulunduğu  deri dövülmeye başlanır, 
hazırlanan karışım bu dövülme sırasında 
alt deriye yerleştirilir. Bu işlemden sonra 
dövme yapılan bölge temiz bir mendille 
silinir ve üstü temiz bir tülbentle kapatılır. 
İşlemden sonraki hafta boyunca iğne-
lenen kısım kabuk tutar, kabuk iyileşip 
kalktıktan sonra dak dediğimiz şekil orta-
ya çıkar.

Kürtlerin dak yaptırmayı özellikle Suriye 
bölgesinde bulunan Araplardan, Süry-
anilerden öğrendikleri bilinmektedir. 
Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş 
bir gelenek olan dak aslında yaşanan 
coğrafyanın tarihi, coğrafi ve sosyolojik 
birikimini yansıtan bir sanat eseri olarak 
algılanabilir.

Geleneksel dövme olarak bilenen dak 
(dek, deq)  özellikle Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde (Yukarı Mezopotamya)  Urfa, 
Diyarbakır, Mardin illerinde yaygın bir 
şekilde kullanılmaktadır.

Kullanılan dövmenin çeşitli manaları bu-
lunmaktadır. Bunlar  ‘’kötü güçlerden 
korunma (nazara karşı),şans sağlama, 
çocuğu olmayan kadınların  bel bölgesine 
yaptırıldığında  gebe kalınacağına  inan-
ma, çocukları nazarın yol açtığı ölümle-
rden koruma, ekilen ürünlerin bereketli ol-
masını sağlama, uğursuzlukları yok etme, 
ömrü uzatma, yılan, akrep gibi zehirli 
hayvanların verebilecekleri zararlara karşı 
korunma’’ gibi. Bazı kadınlar şakaklara ve 
göz kenarına yapılan dövmenin özellikle 
baş ağrısına iyi geldiğine inanmaktadır-
lar. Mezopotamya’da yaygın olan aşiret 
kültüründen dolayı her aşiretin bir sem-
bolü bulunmakta, aynı aşiretten kişiler bu 
sembolü kullanarak aşirete olan bağlılığını 
ifade etmekle birlikte aşirete güven duy-
maktadırlar.

Yazdıklarım doğrultusunda dak sadece 
kadınlar tarafından kullanılıyormuş gibi 
algılanabilir. Oysa erkekler tarafından da 
kadınlara göre biraz daha farklılık göster-
erek sıklıkla kullanılabilmektedir. Genç 
kızlarda daha çok sağ yanakta, 40-45 yaş 
üstü kadınlarda çene, çene altı, ayak bileği, 
boyun, göğüs ve el üstlerinde, erkeklerde 
ise burun üzeri, alın ortası el üstü, el bileği 
ve kollarda daha sık kullanılmaktadır.
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DEQ  
(Kürt Dövmesi )
Makina Mühendisi
Güler AKCAN

Foto: Güler AKCAN

Foto: Güler AKCAN
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lecektim olacakları anne…

Nerden bilecektim boyumdan büyük bombaları 
üstümüze yağdıracaklarını…

Abimin seslenmesi ile kendime geldim. Kalk hazırlan 
yola çıkıyoruz diye sesleniyordu. Kendime geldim to-
parlandım katırımın yüklerini yükleyip yola koyulduk.
O soğuk havada üşüyen ellerimin ıslanmış ayağımın 
sızısı bir yanda, bir yan dan da inatlaşmış katırımı çek-
meye çalışıyordum. 

Az kalmıştı, dağı aşıp hayallerime ulaşmaya,
Ve senin o sıcak yemeğini yemeye,
 işte o heyecanla biraz daha hızlanıp hareket etmeye 
başladım tam o esna da idi anne...

Umutlarımın ve hayallerimin bittiği o an,
Birden bir ses duyuldu sanki ıslık sesi sonra bir patla-
ma ve sonra bir anda gökyüzünden güneş yere düştü 
sanki etraf aydınlandı ve bu alevin ortasında bedenim 
bir alev topuna döndüğünü gördüm. 

Üzülme anne hiç hissetmedim ben ölürken o acıyı,
Bedenim parçalanışını izliyordum anne saçımın 
yanışını sıçramaya yüz tutmamış kanımın bembeyaz 
karları kırmızıya bulaştırmasını…

Umutlarımın, hayallerimin düşlerimin peşinde 
yürüyorken dağılmış bedenimi izledim anne …

Senin o güzel yüzünü görmek isterken…

Ben kime ne yapmıştım ki anne bedenimi parçalata-
cak kadar benden nefret etmişti…

İşte o esnada seni gördüm anne birden göğsünü tut-
tun ve nefesin kesildi.

Yine her zamanki gibi cam kenarında oturuyordun. 
Birden gözlerin kamaştı dışarıdaki ışıktan, kulağın 
sağır eden patlama sesinden anlamıştın bir şeyler old-
uğunu ama anlamak istemiyordun gerçekleri
 ve birden çığlık atmaya başladın…

HAWAR LI DÜNYAYE HAWAR
LAWIKEMIN KUŞTIN…

Son duyduğum sesti kulağımı tırmalayan kelime…
Dayeeee …

Diye duyulan bir çığlık ve sonrası mı? Yanmış bedenler 
parçalanmış yürekler…

Ferman buyurmuştu bir padişah parçalansın 34 be-
den diye…

Roboski ;
Yaşamın ve ölümün ucuz olduğu ülkemin yıkılmış 
köyü.

Yürüyorum anne geleceğimi kazanmak için yaşamımı, 
hayatımı devam ettirmek için yürüyorum anne.. 
Yürümeye mecbur kılınmış bir halkın evladı olarak 
yürüyorum. 

Yine her zaman ki gibi bir akşamüstü içindeki o 
korku ile uğurladın beni, çünkü sende biliyordun bu 
coğrafyanın amansız katliamlarla dolu tarihini.

Sofrayı sermiştin ‘’gel iki lokma bir şey ye öyle git’’ de-
din çünkü o kadar çok seviyordun ki beni bir saniye 
bile beni gözünün önünden ayırmak istemiyordun 
ama geç kalmıştım anne arkadaşlarım yola çıkmış 
beni çağırıyorlardı. Onları bekletmemek için yemek 
yemeden çıktım ve bana çok kızmıştın yine kendimi 
aç bıraktım diye.

Başladık yine her akşamüstü olduğu gibi o günde ol-
mayan sınıra yürümeye arkadaşlarla. Yürürken onlara 
ne zamandan beridir almak isteyip te alamadığım 
ayakkabı dan bahsediyordum bu sefer daha fazla çay 
getirip o ayakkabıyı alacağımı söylüyordum. İçimde 
bir heyecanla yürüyordum katırımla birlikte.

Bu gün bir asi olmuştu katırım o uysal hayvan gitmiş 
sanki yerine bir kayalık gelmişti. Çekiştiriyordum ne 
yapıyordum gelmiyordu. Derler ya katırlar hisli hay-
vanlardır belli ki sezmişti önceden ne olacağını, o 
yüzden gitmiyordu…

Yine her zaman ki gibi daha güneş batmadan ken-
dimizi olmayan sınırlardan karşıya geçirmek için 
koşuşturmaya başladık. Çünkü aramıza bu olmayan 
hattı çekenler, bizim geçim kaynağımızın bu olduğun-
dan haberdardılar.

Geçtik karşıya, güneş batmıştı artık bizde o yorgun-
luk ve soğukluk içinde yürümeye devam ettik. 
Eşyalarımızı yükleyip biraz dinlendikten sonra tekrar 
geri dönüş yolculuğuna başladık ve ulaştık olmayan 
sınırın yakın bir yerine. 

Burada geceyi beklemeye başladık hava soğuktu 
üşüyorduk ama mecburduk çünkü tek geçim kay-
nağımız bu idi. 

Mecbur kılmışlardı bizi bu yola.

Ve anne içimde bir duygu vardı tarifi imkansız, sanki 
olacakları öncen hissetmiş gibi bir titreme tuttu beni. 
Soğuk havadan olduğunu zannettim ama nerden bi-
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yan tune ye.

• Deyn bi dayinê rê bi çûyine, kar bi kirinê xelas dibe.
Tu pirsgirêkek xwe bi xwe çareser nabe. Xeyda stûyên miro-
van, bi rû guhertinê, bi şûn de avêtinê jê nayê xelisandin. Baş 
ew e mirov xeyda stûyê xwe, rojekê pêş de bike, biqedîne. 

• Heke te girt bernede,
   Heke te ber da dûnekeve.
Fersenda ji dest bihurt şûnda, bi dû ketin hewce nake. Ax 
wax kirina dû fersendê bêfeyde ye. Divê mirov heta bûyer 
neqewimiye tedareka xwe bigirin. Qewimî şûn de, êdî çi bike 
venagere.

• Her kes dinyayê bi çavê xwe dibîne.
Herkes bi dinyasanî û hişê xwe bûyeran dişopîne û şîrove dike.

• Heta dil neşewite, hêsir ji çavan nayê.
Kezeb neşewite girî nayê. Kezeb bişewite rondik bi xwe tên 
xwarê.

• Hevalê xwarinê tim xeyidiye.
Divê mirov baweriya xwe bi kesê bona nafê bûye heval neyne. 
Hevalê xwarinê, ji mirovan naqetin, lê belê bona mirovan xwe 
naêşînin.

• Hişê eslê xwe înkar bike, hişê keran e.
Mirovê wekî kera ehmaq nebe, eslê xwe înkar nakin.

• Ker bêdeng nazirin.
Bêmarîfet ji fediya xwe diquncivînin ser hev, lê belê nizanin bi 
edeb tevbigerin.  

• Kurmê darê ji darê nebe, dar pûç nabe.
Derba mezin ji malbata mirovan digihije mirovan. Nas rêberi-
yê neke, dizên biyanî bi mirovan havilê nakin.

• Kûçikê pîs, gur tîne pêz.
Dergevanê qels nikare malê biparêze. Notirvan baş nebe diz 
rihet tê neqewê (neqebê).

• Marîfetê keran zîrîna wan e.
Tu marîfet ji ehmaqan nayen. Ger bixwazin marîfetekê bikin 
derdorên xwe eciz dikin.

• Mirovê bilind bifire nizm dikeve. 
Divê mirov tu carî xwe gir nebîne, kaw nebe, nebêje ez mezin 
bûme û hevalê xwe biçûk nebîne. Kesê ji xwe here û quretiyê 
bike, dawiyê rezîl û perîşan dibe, dûnirê hevalan dimîne.

• Neçe cineta bi minet.
Divê mirov ji tiştên ku dûra dibe serhevde, dûr here.

• Raketin nîvê mirinê ye. 
Razayî, wek miriyan hay ji xwe û derdorê xwe tune ye.

Çavkanî

1- Ferhenga Gotinên Pêşiyan- Şexmûs ASLAN
2- Ji wêjeya gel Pend û Peng – Bîlal Hesen
3- www.ku.wiktionary.org
4- www.gotinenpesiyan.com
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Gotinên Pêşiyan
Endezyarê Makîneyê
Cihan TAŞKIRAN
taskirancihan@hotmail.com

Gotinên  pêşîyan, di nav her neteweyê de hîmekî bingehîn 
ê civakî ye. Xwediyê wan gotinan ne diyar e û  ji bo pêyvek 
bibe gotinên pêşiyan, dive peyvên wê ristê li hev hatibin, sal 
û zeman li ser de derbas bibin û wateya wan ji aliyê gel ve 
hatibe pejirandin. Gotinên pêşiyan ku bi çend peyvan, pir tiştî 
hînî mirovan dikin û li ser pir mijaran fikr û ramanên xwe tîne 
zimên. Kal û pîrên me bûyer û tofanên ku li serê wan de hatine, 
jê fêre derxistine û wek timî şîretan bi van gotinan li me kirine. 

Gotinên pêşiyan û biwêj car caran pir nêzî hev dibin. Mirov 
wan zor ji hev du derdixin. Armanca gotinên pêşiyan, rê û 
mînak nîşandayîn û şîret lê kirine. Lê armanca biwêjan, têbini-
yekê bi qalibekî xweş rave kirine.

•  Agir bi ( rêlê ) erdê keve, ter û hişk tev dişewitin.
Tofan bi ser gel de bên, merivên wê civatê gişt tev de dixisi-
rin. Bila kes nebêje “Ji min re çi.” An “Tiştek bi min naye.”  Mafê 
mirovan ê kesanî û yê civatî di nav hev de ne, pir cara yek dibin.

• Agir biçûk e, lê dû bilind e.
Bûyer heye pir biçûk e, lê belê dengdayina wî/ê zû li nav gel 
belav dibe.

• Agir zêran, xizanî mêran diceribîne.
Zêr dema ku têkeve nav agir jî hêjayiya wê naguhere, mirovê 
ku têkeve feqîriyê dîsa rûmeta xwe diparêze û esilzade ye.

• Barê giran li ser milê mêrê çê ye.
Kesê ku çê berpirsiyariyê digire ser xwe. Lê kesê ku pîs û tir-
sonek newêre berpirsiyariyê bigire ser xwe.

• Bela nezana ji yan zaliman xirabtir e.
Nezan bi nezaniya xwe , ji zilmkaran zêdetir zirarê dide dost 
û yarên xwe.

• Bi dinê (hezara) bişêwire, wek xwe bike.
Berî biryardayinê divê mirov doz bike û der heqê biryarê de ji 
gelek kesan pir tiştan hîn bibe. Lê belê divê mirov bi hişê xwe 
biryarê bide.

• Bi got got, naçe cot.
Bi qise û axaftinê kar nabe, ji kar re divê xebat hebe.

• Dar bi kurman însan ji derdan dikevin.
Kul û keder û xemgînî mirovan zû kal û pîr dike, tenduristiya 
mirovan dike xeterê.

• Dar bi terî ditewe.
Perwerdehî di zaroktî de dest pê dike. Zarok ji navsalan zûtir 
hîn dibin. Mirovên qert bi temî û şîretan xûyên ku girtine na-
guherînin. Wekî darên hişk xwar nabin.

• Dermanê ehmeqiyê tune.
Pir nexweşî hene dermanê wan hene, rihet dibin. Pir xûy hene 
bi hindekariyê digihezin. Lê belê mirov çi bike jî yên ku kertiyê 
dikin, ji kertiya xwe nagerin.

• Devê girtî ser rehetî.
Mirovên parêza devê xwe zanibin, serê wan nakeve belayê.

• Dewê belaş bêrûmet e.
Mal û keda bê pere bi dest ketibe, qîmeta wan li cem xwedi-
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bu hain / Pir Sultan ölür dirilir.

Kendisini astırmış olan Hızır Paşa’ya bu sözleri Pir Sul-
tan darağacına gider ayak mı yazıp ya da söyleyip halka 
ulaştırmanın bir yolunu bulmuştur? Kolay kolay inanılır 
bir şey değil bu. Oysa bu sözleri, Pir Sultan’ı Hızır Paşa’ya 
inat yüreğinde dirilten halkın söylemiş olması akla ve halk 
şiiri geleneklerine daha uygun. Ama kendi söylemeyip 
söyletmiş olsa bu sözler yine de Pir Sultan’ın sayılır ; çünkü 
onun kişiliği, düşünce ve söyleyişiyle dile gelmişlerdir, Pir 
Sultan’ı diriltmişlerdir.
Pir Sultan, Anadolu halkından kopmuş, köyün köylünün 
dilinden anlamaz olmuş, yozlaşmış, çıkmaz yollara sapmış, 
çıkarcıların çamuruna saplanmış olan Osmanlı sarayına 
karşı bir başkaldırmaydı. Saray, Pir Sultan’ı astırıp, halkın 
kanıyla beslenen yobazları tutmasaydı, astığı astık, kestiği 
kestik bir imparatorluk kuramazdı; ama daha uyanık, daha 
insanca bir devlet olma yolunu bulabilir, halkından daha 
az kültürlü olmak ayıbından kurtulabilirdi.

Uyanmaya engel olan yobazlığı hep saray beslemiş; oysa 
halk bütün şairleriyle karşı bir savaş açmıştır. Sarayın İs-
tanbul ortasında kurduğu medreselerden bir tek yüz 
ağartacak insan yetişmemiş; ama halkın dağ başlarında, 
devletten yardım görmek şöyle dursun, devletin Hızır 
Paşa’ları eliyle asılmayı göze alarak yaşattığı tekkelerde, 
yoksulluğu ateşe ve ışığa çeviren ocaklarda, çağdaş insan-
lığa seslenen Pir Sultan’lar yetişmiştir.

Şiirlerinden Pir Sultan’ın saza bağlılığı açıkça anlaşılıyor. İyi 
bir çalgı ustası olduğu da düşünülebilir. Konularını yalnız-
ca dinsel inançlardan, mezhep ya da tarikat inançlarından 
almamış, yaşamın çeşitli yönleri üzerine kesinlikle din dışı 
şiirler de söylemiştir. Tarikat şiirlerinde ise, Ali, On İki İmam 
gibi genel konuların yanı sıra, kendi kavgasını, yaşadığı 
günlerdeki çatışmaları, ayrıntılarıyla yansıtmış olması çok 
ilginçtir. Kurumsal konulara, örnekse Tasavvufun derin 
sorunlarına girmemiş, yaşam karşısında hep somut, hep 
dışa dönük kalmıştır. İnançlarının,kavgasının yılmak bil-
mez, sözünü sakınmaz bir propagandacısıdır.

Onun şiirlerini okurken Anadolu’nun toplumsal tarihi üze-
rine bilgiler edinilebilir. Devlet düzeninin bozukluğunu, 
mezhep ayrılığından doğan iç kavgaları, bu yüzden 
Alevîlere yapılan zulümleri, kadıların haram yediğini, 
müftülerin yalan yanlış fetva verdiğini, Şiilerin karşılaştığı 
güçlüklerin Sünni halktan değil, Sünni Osmanlı Devle-
ti’nden geldiği görülebilir.

Pir Sultan din dışı konular işlerken halk ozanlarının 
kalıplaşmış sözlerini kullandığı gibi, zaman zaman bunlar-
dan bütünüyle uzaklaşmış köy yaşamını tertemiz, katkısız 
bir gözlem gücüyle yansıtan şiirler de söylemiştir. İnsan, 

“Anadolu halkının bağrında açılmış bir kızıl güldür Pir Sul-
tan. Kişiliği, özü, sözü halkla öyle içten içe kaynaşmış ki, ne-
rede kendisinin, nerede halkın dile geldiğini kestiremezsiniz. 
Halk öldürülen sevgilisini kendi soluğuyla diriltmiş, diline 
diller, sazına sazlar katmış yaşatmış, ölüsüne dirisinden 
daha güçlü, daha etkili bir varlık kazandırmış, sönmüş bir 
canı bin canla yeniden tutuşturmuş.

Şiirleri sağlıklarında yazıya geçmemiş eski halk şairlerim-
izden hiçbirinin hiçbir şiiri için, kendi ağzından çıktığı kesin-

likle söylenemez.” Sabahattin Eyüboğlu

Ölümünden sonra halkın ağzından derlenmiş şiirlerde 
hangi sözlerin hangi sözlere katıldığını kestirebilmek 
için şairin kimliği, kişiliği üstüne su götürmez belgel-
er, tanıklıklar bulunması gerekir. Oysa, halk şairlerinin 
kimlikleri, kişilikleri çok kez halkın ağzından derlenmiş 
şiirlerindeki ip uçlarından çıkarılmaktadır. Halk beğendiği 
bir şaire onun söylemeyeceği, söyleyemeyeceği sözleri 
kolay kolay söyletmez, söyletemez, orası doğru; ama 
benimsediği şair susturulmuş, sesini duyuramaz olmuş-
sa onun ağzından, onun gönlünce ve söyleyiş biçimiyle 
sözler yarattığı su götürmez bir gerçektir. Pir Sultan’ın 
darağacına giderken söylediklerini onun ağzından halkın 
söyletmiş olması daha akla yakındır. Ne kendisi o şiirleri 
saza uyduracak durumdadır ne de Hızır Paşa o şiirlerin 
halka ulaşmasını sağlayacak adamdır. Söyleyene bak-
ma, söyletene bak demekle bizim halkımız halk şairleri-
nin sırrını çözmüştür. Halk şairi gerçekten halkın şairi ise 
neyi kendisinin neyi halkın söylediğini hiçbir bilgin ayırt 
edemez. Şu dizeler üzerine düşünelim isterseniz: Ben Mu-
sa’yım, sen Firavun / İkrarsız şeytan-ı lain / Üçüncü ölmem 
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KONTROLLERDE İLGİNÇ DİYALOGLAR
(1)

Teknik görevli: Aracın kaput ve bagajını açın
Teknik görevli: Ben ön tarafta regülatörü kontrol edene kadar (tıka basa dolu bagajı 
kastederek) burayı boşaltın
(Regülatörü kontrol ettikten sonra simit depoyu kontrol etmek üzere gelen teknik görevli 
araç başında kimseyi göremeyince sağa sola bakar ve araçtaki dört kişinin epeyce uzak-
laştıklarını görür.)
Teknik görevli: Neden orda duruyorsunuz?
Araç sahibi: Bize burayı boşaltın dediniz
Teknik görevli: Bomba imha etmiyorum yaklaşabilirsiniz 

(2)

Araç sahibi: Kolay gelsin. “sızdırmamazcılık” raporu buradan mı alınıyor?
Teknik Görevli: Abi bu kelimeyi tekrar söyleyebilirsen söz aracını kontrol etmeden sana 
rapor vereceğim  

(3)

Araç sahibi: İyi günler. Bir “sızdırmamasyon” raporu alacaktım.
Teknik Görevli: Söyleyişinize bakılırsa o rapor Fransa’da veriliyor galiba

(4)

Teknik Görevli: (Asansör Kontrolünde) Makina dairesinin standartlara uygun olması, 
yüksekliğinin ayarlanması vb. gerekiyor.
Apartman yöneticisi: Nasıl yapacağız? Tavan ile yan duvarı yıkıp tekrar yapmak gereki-
yor o nasıl olacak?
Teknik Görevli: Standartlar ne diyorsa o 
Apartman yöneticisi: Bugün mezarlığa gittim
Teknik Görevli: Konumuzla ne alakası var?
Apartman Yöneticisi: Herkese dua edip rahmet diledim “Müteahhit”ler hariç   

(5)

Araç Sahibi: Kolay gelsın. “Tüp Sızdırma Mühendisi” burda mi? 
Teknik Görevli: Evet buyrun benim 
Araç Sahibi: Erebayi mieyneye götürdüm,  dediler git “süzme” rapori al sonra gene gel. 
ma ruskata işlemelidir, neye istiler buni?
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Ağustos
05.08.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
05.08.2014 Şube yönetim kuru başkanımız Gurbet Örçen, Şube sekreterimiz Süleyman Aydın ve 
şube saymanımız Sait Bahçe Lice’de 31 vatandaşımızın yaşamına mal olan tanker faciasına ilişkin 
hazırlanan raporu kamuoyuna açıkladılar.
07.08.2014 Şubemizde Mesleki Etkinlik Komisyonu toplantısı yapıldı.
12.08.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12.08.2014 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri ile beraber  Şengal’deki çığlığa 
sessiz kalmamak için yardım kampanyası başlattık
14.09.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen, TMMOB, DİSK, KESK, ve TTB heyeti 
ile beraber IŞİD çetelerinin Şengal bölgesinde Êzidî halkına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar-
dan dolayı Silopi’ye yerleşen Êzidîlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Silopi’ye ziyaret 
gerçekleştirdi. Heyet gerekli incelemeleri yaparak yetkililerden bilgi aldı.
19.08.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.08.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Eylül
01.09. 2014 Şubemizde Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi. 
02.09.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
04.09.2014 Şubemizde Asansör Uygulama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi. 
08.09.2014 Şubemizde Doğalgaz İç Tesisat  Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi. 
09.09.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13.09.2014  Şube başkanımız Gurbet Örçen, şube başkanvekilimiz Haydar Sancar ve Yönetim 
kurulu üyemiz Abdulkadir Yılmaz Van İl temsilciliğimizi ziyarette bulundular.
15.09.2014 Şubemizde LPG Sorumlu Müdür eğitimi düzenlendi. 
16.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18.09.2014 Şube başkanımız Gurbet Örçen, başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube saymanımız 
Sait Bahçe, ŞYK Üyemiz Abdulkadir Yılmaz ve şubeteknik görevlimiz B. Musa Mayda’nın katılımıy-
la işyeri temsilcilerimizle Erdebil köşkünde yemekli toplantı yapıldı.
20.09.2014 İçerisinde şubemizin de bulunduğu Diyarbakır’daki STK’lar  yaptıkları ortak basın 
açıklamasıyla Kobanê direnişinin sahiplenilmesi ve IŞİD çetecilerine destek veren güçlere  
desteklerini kesmeleri çağrısında bulundular.
20.09.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen TMMOB danışma kurulu toplantısı-
na katıldı.
22.09.2014 Şubemizde Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Düzenlendi. 
23.09.2014 Şubemizde Şantiye Şefliği Eğitimi Düzenlendi. 
23.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25.09.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen, İzmir şubede düzenlenen Asansör 
Sempozyumuna katıldı.
27.09.2014 Şube teknik görevlimiz B. Musa Mayda İstanbul şubede düzenlenen Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı düzenleme kurulu toplantısına katıldı.
28.09.2014 Şube saymanımız Sait Bahçe, Adana şubede düzenlenen Ulusal İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Kurultayı düzenleme kurulu toplantısına katıldı.
29.09.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen, yaşanan asansör kazalarına dikkat 
çekmek amacıyla Diyarbakır ve çevre illerde şubemiz bünyesinde yapılan asansör periyodik kon-
trol verilerini basın açıklamasıyla kamuoyu ile baylaştı..
30.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Ekim
07.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
14.10.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen, Diyarbakır İKK bileşenleri temsilcil-
eri ile beraber Suruç’ta Kobané’den göç eden halklar için konteyner kent oluşturma kampanyası 
çerçevesinde TMMOB’yi ziyaret etti.
14.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
14.10.2014 Kış Kapıda, Kobané ve Şengal Dışarda! Konteyner Kente Destek Ol! Kampanyası 
başlatıldı.
15.10.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen Şube sekreterimiz Süleyman 
Aydın ve Şanlıurfa teknik görevlimiz Nuriye Göçer Aytar Gaziantep Bilim Sanayi ve Teknoloji il 
müdürlüğünün düzenlediği asansör sempozyumuna katılım sağladılar.
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17.10.2014 Şubemizde Öğrenci üyelerle tanışma toplantısı gerçekleşti.

18.10.2014 Şube sekreterimiz Süleyman Aydın Bursa şubede düzenlenen Makina İmalat Tekno
lojileri Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısına katıldı.
18.10.2014 Kadın Komisyonu Toplantısı yapıldı.
18.10.2014 ŞYK yedek üyemiz Fırat Topal, öğrenci üyelerimiz Reşit Genç ve Zülfü İlhan Oda merkezinde 
yapılan Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısına katılım sağladılar.
20.10.2014 Şubemizde 2. Danışma Kurulu toplantısı gerçekleşti.
21.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22.10.2014 Şanlıurfa İl Temsilciliğinde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
22.10.2014 Şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen,Şube saymanımız Sait Bahçe, ŞYK üyemiz Ab-
dulkadir Yılmaz ve Şube teknik görevlimiz Melike Çapras İstanbul şubede düzenlenen VII. ULUSAL HİDRO-
LİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ’ne katılım sağladılar.
25.10.2014 Şubemizde Öğrenci Üye Temsilcileri toplantısı yapıldı.
25.10.2014 Van İl Temsilciliğinde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.
28.10.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30.10.2014 Şubemizde Galvanizli Malzeme Tanıtımı ve İmalat Yöntemleri konulu seminer düzenlendi.
31.10.2014  Şube yöneticilerimiz ve çalışanlarımız Ermenekte yaşanan maden faciası nedeniyle TMMOB 
Diyarbakır İKK Bileşenleri ve KESK Bileşenleri tarafından AZC plaza önünde yapılan ortak basın açıklamasına 
katılım sağladılar.
31.10.2014 Şubemizde Akışkanlar Mekaniği, Baraj Uygulamaları ve Pompa Seçimi konulu seminer düzen-
lendi.

Kasım
02.11.2014 Şubemizde “Savaşın Savurdukları – Rojava” adlı panel düzenlendi. Panele yöneticilerimiz, 
çalışanlarımız ve yazarlar katılım sağladılar.
03.11.2014 Şubemizde Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Eğitimi düzenlendi
04.11.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
05.11.2014 Şubemizde “Doğalgazlı Merkezi Isıtma Sistemleri” konulu puanlı seminer düzenlendi
07.11.2014 Şubemizde “Otomobillerdeki Son Teknolojiler” konulu puanlı seminer düzenlendi.
08.11.2014 Şubemizde SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Yerel Kurultayı düzenlendi
11.11.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12.11.2014 Şubemizde Enerji Komisyonu toplantısı yapıldı.
12.11.2014 Şubemizde “VRV/VRF Sistemleri” konulu puanlı seminer düzenlendi.
12.11.2014 Şubemizde İSG Komisyonu toplantısı yapıldı.
14.11.2014 Şubemizde “Hidrolik Sistemler -İş Makinaları” konulu seminer düzenlendi.
15.11.2014 Şube başkanımız Gurbet Örçen, şube sekreterimiz Süleyman Aydın ve ŞYK üyemiz Abdulkadir 
Yılmaz Tunceli İl Temsilciliğimizi ziyarette bulundular.
17.11.2014 Şubemizde Doğalgaz Komisyonu toplantısı yapıldı.
18.11.2014 Şube teknik görevlimiz Mahsum Bal, Oda merkezinde düzenlenen baca gazı periyodik kontrol 
eğitimine katıldı.
18.11.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18.11.2014 Şube başkanımız Gurbet Örçen, başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube sekreterimiz Süleyman 
Aydın, şube saymanımız Sait Bahçe ve ŞYK üyemiz Abdulkadir Yılmaz Malatya İl Temsilciliğimizi ziyarette 
bulundular.
 19.11.2014 Diyarbakır İKK Bileşenleri Dicle vadisi ekolojik sisteminin talan edilmesine karşı basın açıklam-
asında bulundu.
19.11.2014 Şubemizde “İnsan Hakları” konulu seminer düzenlendi.
21.11.2014 Şubemizde “Yapı Denetim Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.
21.11.2014 Sosyal etkinliklerimiz kapsamında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda sergilenen 
“Xwezgini” adlı komedi oyununa üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz ile beraber katılım sağladık.
 22-11.2014 Oda Danışma Kurulu ve Sekreter Saymanlar toplantısına Şube başkanımız gurbet Örçen, 
başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube sekreterimiz Süleyman Aydın, şube saymanımız Sait Bahçe ve teknik 
görevlimiz B. Musa Mayda katılım sağladılar.
24.11.2014 Şubemizde İSG komisyonu toplantısı yapıldı.
24.11.2014 Diyarbakır İKK bileşenleri Dicle’ye ve vadisindeki tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmasına 
karşı basın açıklamasında bulundular.
25.11.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
27.11.214 Şube Başkanımız Gurbet Örçen ve ŞYK üyemiz Abdulkadir Yılmaz, Batman İl temsilciliğimizi zi-
yaretle bulundular.
27.11.214 Şube Başkanımız Gurbet Örçen, ŞYK üyemiz Abdulkadir Yılmaz, Batman İl Temsilciliği  yönetim 
kurulu başkanı Süleyman Noyan, yönetim kurulu sekreteri Mecit Tamar, yönetim kurulu üyesi Ekrem Tüzün 
ve yönetim kurulu İlyas Doğan’ın Batman belediyesine ziyaret gerçekleştirdiler.
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27.11.214 Şube Başkanımız Gurbet Örçen, ŞYK üyemiz Abdulkadir Yılmaz, Batman İl Temsilciliği  
yönetim kurulu başkanı Süleyman Noyan, yönetim kurulu sekreteri Mecit Tamar, yönetim kurulu 
üyesi Ekrem Tüzün ve yönetim kurulu İlyas Doğan’ın katılımıyla TÜPRAŞ’a ziyaret gerçekleştirildi.
27.11.2014 Elazığ İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi düzen   lendi.
28.11.2014 Şubemizde “İŞ GÜVENLİĞİ” konulu seminer düzenlendi.
28.11.2014 Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimizde çalışan teknik görevlilerimize asansör periyo-
dik kontrol, asansör ruhsat ve asansör tescil işlemleri ile ilgili güncellenen yasa ve yönetmelikler 
kapsamında teknik birim toplantısı ve sahada uygulamalı eğitim verildi.

Aralık
01.12.2014 Şubemizde Bülten Komisyonu toplantısı yapıdı. 
02.12.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
02.12.2014 Şubemiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğü teknik personeller-
ine asansör eğitimi verildi.
 02.12.2014 Şube başkanımız Gurbet Örçen, şube sekreterimiz Süleyman Aydın, şube say-
manımız Sait Bahçe, şube yönetim kurulu üyemiz İsmail Kurt, Yenişehir Belediyesi eş başkanı Se-
lim Kurbanoğlu, ve belediye eş başkanı Ülkü Baytaş’ın katılımıyla Asansör Ruhsat, Asansör yıllık 
periyodik kontrol ve Kazan Uygunluk raporları ile ilgili  iş birliği protokolleri imzalandı.
05.12.2014  Şubemizde “Mühendislikte Kaynak Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.
05.12.2014  Şubemizde Kadın Komisyonu toplantısı yapıldı.
 05.12.2014  Şubemizde Mekanik Tesisat Proje değişiklikleri hakkında bilgilendirme semineri 
düzenlendi.
06.12.2014 Şube teknik görevlimiz B. Musa Mayda İstanbul şubede düzenlenen Endüstri İşletme 
Mühendisliği Kurultayı düzenleme kurulu toplantısına katıldı.
08.12.2014 Üyelerimize yönelik Kürtçe/Kurmanci  ve Zazaca/Kırmancki dil kursları açıldı.
08.12.2014 Teknik görevlilerimiz İlyas Batbay, Mahsum Bal, Enver ışık ve Halil Damar Adana 
şubede düzenlenen İş Hijyeni eğitimine katılım sağladılar. 
08.12.2014 Teknik görevlilerimiz Sıddık Akman, Nuriye Göçer Aytar, Naman Gördeğir ve Vey-
sel Kahraman İstanbul şubede düzenlenen Kaldırma makinaları, basınçlı kaplar ve iş makinaları 
eğitimine katılım sağladılar. 
09.12.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13.12.2014 Şube başkan vekilimiz Haydar Sancar, Şube çalışanlarımız ve Dicle Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimizin katılımıyla 
Antik Han Türkü Evinde öğrenci üye tanışma gecesi düzenlendi.
13.12.2014 Antalya şubede düzenlenen III. SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayına, 
şube başkanımız Gurbet Örçen, şube sekreterimiz Süleyman Aydın, şube saymanımız Sait Bahçe, 
ŞYK üyemiz Abdulkadir Yılmaz, ŞYK yedek üyemiz Hamza Bora, ŞYK yedek üyemiz M. Hamza Akın, 
Malatya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yavaş, Teknik Görevlilerimiz Melike Çapras, 
Enver Işık, Ali Can Bulut, Üyelerimiz Mesut Çelik Cuma Oruç ve Hüseyin Yıldırım katılım sağladılar.
15.12.2014 Oda merkezinde düzenlenen zirve muhasebe programı eğitimine Muhasebe 
Görevlimiz Mehtap Baran ve Görevlimiz Ayşe Işıktaş katılım sağladılar.
15.12.2014 Mardin’de sanayi tipi kazan operatörü yetiştirme kursu düzenledik.
16.12.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
16.12.2014 Şube başkanımız Gurbet Örçen, şube başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube say-
manımız Sait Bahçe, Ergani belediyesi eş başkanları Aygün TAŞKIN ve Ramazan KARTALMIŞ’ın 
katılımıyla Şubemiz ve Ergani Belediyesi arasında asansörlerin yıllık periyodik kontrol protokolü, 
asansörlerinin yapı kullanma iznine esas teşkil eden tescil belgesi ( işletme ruhsatı ) protokolü ve 
kazan uygunluk protokolleri imzalandı.
16.12.2014  İçerisinde şubemizinde bulunduğu Diyarbakır İKK bileşenleri Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü Önünde hükümetin TMMOB ve bağlı Odaları etkisizliştirmek amacıyla gündemlerine 
aldığı torba kanunlara karşı basın açıklamasında bulundular.
17.12.2014  Şubemiz ve Bingöl  Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı işbirliği 
ile Bingölde  “Doğalgaz Bilgilendirme Paneli” düzenlendi. Panele şube başkanımız Gurbet Örçen, 
şube saymanımız Sait bahçe, ŞYK üyemiz Abdulkadir YILMAZ şube çalışanlarımız, Bingöl İl Tem-
silciliği yönetim kurlu başkanı Yakup Karagöz, üyelerimiz, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İbrahim TÜRKOĞLU, Makina Mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. ALİ İNAN, Bingöl Belediye 
başkan yardımcıları, öğretim görevlileri, Üniversite Öğrencileri ve vatandaşlar katılım sağladılar
19.12.2014 Şubemizde “LPG’nin Tanıtımı ve Kullanım Alanları” konulu seminer düzenlendi.
23.12.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30.12.2014 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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DOĞUM 

Teknik görevlimiz Veysel Kahraman’ın bebeği oldu
Üyemiz İbrahim Hali Demir’in  bebeği oldu 
Üyelerimiz Buket Uçan Döğer ve Selim Döğer’in bebekleri oldu
A. Melik Gümüş’ün bebeği oldu 
Üyemiz Meral Özoğlunun bebeği oldu 
Üyemiz Süleyman Yıldız’ın bebeği oldu 
Üyemiz Saadet Gülerin Bebeği oldu

Mutlu ve sağlıklı bir ömür dileriz

DÜĞÜN/NİŞAN

Üyemiz Mustafa Ütkün evlendi
Üyemiz Engin Kadak evlendi.
Üyemiz Gülistan Kılıçoğlu evlendi
Üyemiz Doğan Eren evlendi.
Üyemiz Ali Serkan Avcı  evlendi.
Üyemiz A. Kadir Özkişi evlendi.
Üyemiz Celal Özdemir evlendi.
Üyemiz Ahmet Bahir Geçit evlendi.
Üyemiz Emrah Bozan evlendi
Van teknik görevlimiz Halil Damar evlendi
Üyemiz Cihan Bakı nişanlandı
ŞYK yedek üyemiz Hamza Bora evlendi.
Batman Teknik görevlimiz  Adnan Kan evlendi.
Bayman Temsilcilik yönetim kurulu üyemiz İlyas Çoban nişanlandı

Mutluluklar dileriz

VEFAT 

Teknik Görevlimiz Yasin Ncar’ın amcası  ve halası vefat etti.
Üyemiz Mehmet Aksakal’ın babası vefat etti.
Üyemiz Fatih Koçyiğitin ablası vefat etti
Üyemiz Ahmet Ayman’ın annesi vefat etti
Üyemiz İ. Semih Oktay’ın kayınpederi vefat etti
Üyemiz Haluk Teoman Özbay’ın baldızı vefat etti
Üyemiz İlyas Doğan’ın annesi vefat etti

Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz
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Şube Genelinde Gerçekleşen Periyodik Kontrol Sayıları 

LPG Tadilat Projeleri Sayısı
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Araç Proje Sayıları

LPG Sızdırmazlık Sayıları

Mekanik Tesisat Proje Sayıları
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Montaj Tespit Raporu Sayıları

Asansör Proje Sayıları
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Abdulkadir Toprak
BATMAN

Abdullah Bingöl
ELAZIĞ

Abdullah Ekmekçi
MUŞ

Abdullah Tutak
BATMAN

Abdulsamet Uçkan
MALATYA

Abdurrahman Olğun
ŞANLIURFA

Ahmet Büyükbayram
DİYARBAKIR

Ahmet Ersin Altıparmak
ŞANLIURFA

Ahmet Kara
AĞRI

Ahmet Özer
BATMAN

Ahmet Öztemiz
MALATYA

Ali Bal
DİYARBAKIR

Ali Kara
VAN

Ali Uslu
ELAZIĞ

Barış DÖNMEZ
DİYARBAKIR

Berna İzgi
ADIYAMAN

Bayram Kaya
BATMAN

Betül Akın
ELAZIĞ

Bilgen Kıran
ADIYAMAN

Burak Karaca
MALATYA

Burak Kıyak
ELAZIĞ

Celal Sönmez
VAN

Celal Akbulut
BATMAN

Devran GÜVENÇ
DİYARBAKIR

Dilek Kutlu
BİTLİS

Ebru Kılıçkaya
MALATYA

Ebru Yılmaz
DİYARBAKIR

Ender Birsen
DİYARBAKIR

Elif Özdemir
DİYARBAKIR

Ender Tektaş
DİYARBAKIR

Enes Karaoba
BİNGÖL

Engin Aygün
ELAZIĞ

Engin Çabuker
ADIYAMAN

Ertan Kapıkıran
MALATYA

Erdem Kayan
MALATYA

Eser Yazıl
DİYARBAKIR

Evin Akboğa
DİYARBAKIR

Eyyüp Yıldız
ŞANLIURFA

Ferhat Aydın
DİYARBAKIR
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Giyasettin Erden
VAN

Fırat Tank
AĞRI

Gökhan Kurnaz
MALATYA

Hakan Kaplan
DİYARBAKIR

Halil Karakoyun
DİYARBAKIR

Halil Kılıç
ŞANLIURFA

Hayri İPEK
DİYARBAKIR

Halim Karakış
BATMAN

Hikmet Melih Aran
ADIYAMAN

Hüseyin Karakaş
DİYARBAKIR

Hüseyin Yeşilova
MALATYA

İbrahim Halil Uğur
MALATYA

İrfan Yıldırım
MALATYA

İlyas Yıldırım
VAN

İsmail Akgün
ADIYAMAN

İsmet Karga
HAKKARİ

Kadri Kaya
BİNGÖL

Kamuran Aksoy
ŞIRNAK

Levent Koç
MUŞ

Konuray Bora Özmen
ŞANLIURFA

Mahmut Arıkanoğlu
ELAZIĞ

Mahmut Bozgeyik
DİYARBAKIR

Mansur Alphan
DİYARBAKIR

Mazlum Erol
VAN

Mehmet Fatih Ervan
VAN

Mehmet Ali Çelik
MALATYA

Mehmet Kıskanç
ŞANLIURFA

Mehmet Nuri Ülgen
ŞANLIURFA

Mehmet Oltan
DİYARBAKIR

Mehmet Selami Demir
BATMAN

Mehmet Tahir Kaya
VAN

Mehmet Selim Özçelik
MARDİN

Meral Almast
DİYARBAKIR

Miraç Doğanşahin
MALATYA

Muhammed Calp
BATMAN

Muhammet Emin Göven
ŞANLIURFA

Murat Şahin
MALATYA

Murat Bağlam
MALATYA

Murat Türlü
VAN

Mustafa Saruhan
BATMAN

Naşide Akbaş
BATMAN

Nevin Özaydın
BATMAN
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