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Merhaba

Değerli üyelerimiz;  X.Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak Şube Bültenimizin 50.sayısı ile yeniden 
birlikteyiz. Yoğun ülke/kent gündemi ve Şube çalışmalarımızla üç aylık bir dönemi geride bıraktık.

Diyarbakır’da Mayıs ayında “Kobane İnşa Konferansı” na TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu 
olarak katılım sağladık. Kobane’ de savaşın yarattığı tahribatları ve yeniden dönüşün sağlanması için 
yapı, tarım, enerji vb. alanlarındaki kentin mevcut durum analizi çıkartılarak, “TMMOB Kobane Kent 
raporu” olarak Konferansta sunumu yapıldı. 

Şu bir gerçek ki savaşın yarattığı tahribatlar ve izler teknik olarak yapacağınız destekle bir nebze olsun 
iyileştirilse de, kentler savaştaki izlerini en derinlere kazıyacak ve bir sonraki kuşaklara aktaracaklardır. 

Değerli meslektaşlarımız;

Yanı başımızda izlediğimiz manzara böyle iken; 7 Haziran seçimleri öncesi kuşkusuz tek konuşulan 
gündem HDP’ nin barajı geçip geçmeyeceği ve oluşturulan senaryolardı. 5 Haziran ‘da Diyarbakır’da 
yapılan HDP mitinginde patlayan bombaya ve seçim sonrası yaşanan olaylara rağmen; yaratılmak 
istenen kaos ve çatışma ortamı sağduyu ile bertaraf edilmiştir. 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce 
insanın yaralandığı HDP mitinginde yapılan saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. 5 Haziran tarihi şans 
eseri yaşayan binlerce insanın öfkesine rağmen serinkanlı/sağduyulu davranarak olay çıkmamasını 
sağlayan bir kent olarak da tarihe yeniden geçecektir. 

7 Haziran seçimlerinin tartışmasız en önemli sonucu HDP’ nin %10 seçim barajını yıkmış olmasıdır 
Kürt sorununun barışçıl çözümü ile ilişkili olan bu sonuç, aynı zamanda meclis çatısı altında bunun 
çözümü konusunda önemli bir fırsattır.  Seçim süreci öncesi, seçim süreci ve seçim süreci sonrası 
siyasetçiler tarafından kullanılan dil ve nuanslar, ülkenin geleceği açısından herkeste tedirginlik ve 
gerginlik oluşturmaktadır. Ortadoğu’da dengelerin, gücün, sürekli olarak değişmesi karşısında belki 
de tek değişmeyecek gerçek hem Türkiye’nin iç barışı hem de bölge barışı için Kürt sorununun bir 
an önce çözülmesi gerektiği gerçeğidir. Bundan dolayı Barış’ ın önündeki tüm engellerin kaldırılması 
konusunda herkesin üzerine düşeni yapması bir insanlık görevi olarak karşımızda durmaktadır. 

Değerli meslektaşlarımız;

Şube etkinlik alanımızda 9 adet üniversitede mevcut olup, bu üniversiteler her yıl yüzlerce mezun 
vermektedirler. 3000’e yaklaşan üye sayımızın neredeyse % 40 genç üyelerimizden oluşmaktadır. Böl-
gede sanayi ve istihdam alanları azlığı düşünülünce, genç üyelerimizin büyük bir kısmının işsizlikle 
karşı karşıya bulunduklarını belirtmek gerekiyor. Her ile bir üniversite açtık diyerek bunu bir övünç 
kaynağı olarak sunan zihniyet, bir planlama çerçevesinde istihdam alanları yaratamamış ve birçok 
alanda olduğu gibi mühendislikte de işsizler ordusu oluşmasına sebep vermiştir. Yeni kurulacak Hü-
kümette bu alanda bir çalışma yapılması temennisi ile herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.

 Yönetişim anlayışı içerisinde üyelerimizle daha güçlü, örgütlü bir Oda için bir arada olmak adına, 
güzel yarınlar dileriz.

Şube Yönetim Kurulu
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Kobanê’nin yeniden inşası için 2-3 Mayıs tarihlerinde 
‘Kobanê için “sen de bir tuğla koy” sloganıyla Diyarba-
kır’da düzenlenecek olan konferans için düzenleyiciler-
den katılım çağrısı yapıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan çağ-
rıya, Eşbaşkan Fırat Anlı’nın yanı sıra Ticaret ve Sanayi 
Odası, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, Baro, Tabipler 

Odası, Rojava Derneği, İHD, KJA ve DTK yöneticileri ka-
tılım sağladılar.
Burada düzenleyiciler adına açıklama yapan Büyük-
şehir Belediyesi Eşbaşkanı Fırat Anlı, konferansın Ko-
banê’nin yeniden inşasında önemli bir rol üstleneceğini 
ifade etti.

Kobane Konferansına Çağrı

Mesleki seminerler düzenleme etkinliklerimiz kapsa-
mında 4 Nisan 2015 tarihinde şubemizde “Otomobiller-
deki Son Teknolojiler” konulu seminer düzenlendi.

Öğrenci üye komisyonumuz sosyal etkinlikler kapsa-
mında Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümünde okuyan 1- 2 - 3 ve 4. sınıf öğ-
rencilerin katılımıyla sınıflar arası futbol turnuvası dü-
zenledi.

10-13 Nisan 2015 tarihleri arasında Kayapınar Beledi-
yesi Spor Kompleksinde düzenlenen futbol turnuvasını 
Makina Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 
oluşan takım kazandı.

Üyemiz Ahmet Nejat Tekin tarafından verilen seminere 
öğrenci üyelerimiz katılım sağladılar.

Şubemizde Otomobillerdeki Son Teknolojiler Konulu 
Seminer Düzenlendi

Öğrenci Üyelerimiz Futbol Turnuvası Düzenledi
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15 Nisan 2015 tarihinde Diyarbakır Valiliği Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü sosyologlarının katılımıyla Şube-
mizde Koruyucu Aile Hizmeti ile ilgili bilgilendirme toplan-
tısı düzenlendi.
• Koruyucu Aile Nedir
• Neden Koruyucu Alile
• Sağlıklı Gelişim
• Çocuklar neden Kurum Bakımında 
• Koruyucu Aile Yanında hangi Çocuklara Bakılır
• Çocuklar İçin Koruyucu Ailenin Önemi
• Koruyucu Aile Modelleri

17 Nisan 2015 tarihinde Öğrenci Üyelerimize yönelik 
Diyarbakır organize sanayi bölgesinde bulunan Jamaş 
Jant fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Yapılan teknik gezide, öğrenci üyelerimiz firma yet-

kilileri tarafından fabrikadaki Jant imalatı konusunda 
bilgilendirildi. Öğrenci üyelerimiz Jantların imalat aşa-
malarını yerinde gözlemledikten sonra gezi verimli bir 
şekilde son buldu.

• Kimler Koruyucu Aile Olabilir
• Koruyucu Ailelere ve Yerleştirilen Çocuklara Sağlanan 
Olanaklar
• Koruyucu Ailelere Ödenen Ücretler
• Koruyucu Aile Adaylarının Hazırlaması Gereken Belgeler
• Koruyucu Aile Hizmetlerinin Yasal Dayanakları

Konu başlıkları hakkında bilgilendirmeler yapılan toplan-
tıya, TMMOB İKK bileşenleri temsilcileri, yöneticilerimiz, 
üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımız katı-
lım sağladılar.

Şubemizde Koruyucu Aile Hizmetleri Bilgilendirme 
Toplantısı Düzenlendi

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezi Düzenlendi
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Eğitmenimiz Enver IŞIK tarafından verilen kurslara top-
lam 32 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınav-
da başarılı olan katılımcılara LPG Otogaz İstasyonları 
Sorumlu Müdür Yetki Belgesi düzenlendi.

lunduklarını belirtti. Kentin 6 kilometrekare üzerinde 
kurulup 13 mahalleden oluştuğunu belirten Yalçınkaya, 
kentteki yapıların betonarme olduğunu ve genellikle ze-
min ve birinci kattan oluştuğunu söyledi. Kentteki 7 ma-
hallenin büyük oranda yıkıldığını, 4 mahallede de orta 
oranda hasarlı yıkıntıların bulunduğu bilgisini paylaşan 
Yalçınkaya, 2 mahallenin ise az oranda hasar gördüğü-
nü söyledi. Kentte bulunan 10 bin 778 konutun yüzde 
48’inin yerle bir olduğunu, geriye kalan yüzde 52’lik kı-
sımdan yüzde 60’ının büyük oranda hasar gördüğünü 
ve yıkılması gerektiğini belirten Yalçınkaya, geriye kalan 
konutların ise onarılabileceğini söyledi.
Tarihi yapılar
Kanton’un Yürütme Meclisi’ne ait 45 binada yapılan ha-
sar çalışmalarını da aktaran Yalçınkaya, 14 binanın yerle 
bir olduğunu belirterek, geriye kalan 31 yapının ise fark-
lı hasar seviyelerinde bulunduğunu ve onarılabileceğini 

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında Şubemizde 20-24 
Nisan tarihleri arasında tekniker ve kimyagerlere yöne-
lik, 22-24 Nisan 2015 tarihleri arasında ise mühendis-
lere yönelik LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimi düzenlendi.

2-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında Diyarbakır’da Ko-
banê’nin yeniden inşası için çözüm önerilerinin tartışıl-
dığı konferansa katılım sağladık.
Konferansta TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kuru-
lu tarafından hazırlanan “Kobanê kenti hasar tespiti ve 
çözüm önerilerinin yer aldığı raporun sunumu gerçek-
leştirildi.
Yeniden İnşa Konferansına, TMMOB başkanı Mehmet 
SOĞANCI, İKK Sekreteri ve Şube başkanımız Gurbet Ör-
çen, Diyarbakır İKK Bileşenleri Temsilcileri, Kobané kan-
tonu eş başkanları, iş çevreleri, siyasi partiler ve beledi-
yelerden yaklaşık 300 delege katılım sağladı
TMMOB Diyarbakir İKK Rapor Sundu
Diyarbakır İKK adına hazırlanan raporu sunan Jeolo-
ji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Harun 
Yalçınkaya, TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri olarak 
Kobanê kentine gidip hasar tespiti çalışmalarında bu-

Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olan 1 Mayıs, TMMOB, KESK, DİSK ve TTB bileşen-
lerinin katılımıyla bölgesel mitingle Batman’da coşkuy-
la kutlandı.
On binlerce kişinin katılımıyla Batman’da coşkuyla ger-
çekleşen bölgesel kutlamalara, TMMOB Diyarbakır İKK, 
Batman İKK, Bölge İlleri İKK’ları bileşenlerine kayıtlı Oda 
yöneticileri, üyeler, çalışanlar ve öğrenci üyeler katılım 
sağladı.

Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür 
Eğitimi Düzenlendi

Batman’da Kutlanan 1 Mayıs Mitingine Katılım 
Sağladık

Kobanê’nin Yeniden İnşası Konferansına Katıldık
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söyledi. Kentte bulunan tarihi yapıların da hasar gördüğü-
nü dile getiren Yalçınkaya, tarihi cami, tarihi eski Gümrük 
Binası, tarihi kültür binası, eski TEKEL bayii ve tarihi tek 
gözlü köprünün yaşanan çatışmalarda zarar gördüğünü ve 
onarılabilecek durumda olduğunu söyledi.
Enerji
Kentteki elektrik alt yapısının tamamen yıkıldığını ve elekt-
riğin üretildiği Fırat Nehri ile elektrik üretim merkezlerinin 
kentten uzak ve uzun süre saldırgan güçlerin elinde bulun-
duğu için çok tahrip edildiğini belirten Yalçınkaya, kentteki 
enerjinin geri dönen yurttaşların yanlarında getirdiği jene-
ratörlerden sağlandığını söyledi. Yalçınkaya, bu jeneratör-
lerin yanı sıra kentteki tek fırın ve hastanede bulunan je-
neratörler için yakıt bulunmakta zorluk yaşandığını belirtti.
Tarım - Hayvancılık
Yaşanan savaş öncesi kentte 3 bin civarında büyükbaş ve 
100 bin civarında küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade 
eden Yalçınkaya, DAİŞ’in bu hayvanların çoğuna el koy-
duğu ve savaş boyunca gıda kaynağı olarak kullandığını 
söyledi. Yalçınkaya, bölgede çok az hayvan bulunduğunu; 
ancak net bir sayının bilinmediğini dile getirdi. Savaş ön-
cesi 3 bin 584 adet traktör ve alet ekipmanı bulunduğunu 
söyleyen Yalçınkaya, bu rakamın şimdi 300 ila 400 arasına 
düştüğünü söyledi. “Kobanê Kantonu 1.568. 000 dekar ta-
rım arazisine sahiptir. Bu arazinin ancak yaklaşık yüzde 15 
ila yüzde 20’si sulama olanaklarına sahiptir. Tarımın yüzde 
80’i kuru, geriye kalan kısımlarda ise bahçe ve sulu tarım 
yapılmaktadır. Kuru tarım arazisinde buğday esas alındığın-
da dekar başına 250 kg ürün alınmaktadır. Ayrıca 1 milyon 
800 bin adet zeytin ağacı ve 500 bin adet fıstık ağacı bulun-
maktadır. Şu anki mevcut koşullardan dolayı tarımla uğraşı-
lamamaktadır” bilgisinin veren Yalçınkaya, Fırat Nehri’nden 
sulama imkanlarının yaratılması halinde dışa bağımlı kal-
madan tarımın yapılabileceğini söyledi.
Yalçınkaya, Raporda yer alan çözüm önerilerini şöyle açık-
ladı:
- Bölgede başta ağır hasarın yaşandığı 7 mahalledeki ve 
kent genelindeki enkaz kalıntılarının bir an önce kaldırıl-
ması ve belirlenecek bir alana sevk edilmesi gerekmektedir. 
Ancak patlamamış mühimmatların şehir yaşamının güven-
liğinin tehdit ettiğini ve yürütülecek enkaz çalışmalarını da 
engelleyebileceği tespit edilmiştir. Ağır hasarlı yapılar bir 
an önce kontrollü bir şekilde yıkılmalıdır.

- Orta hasarlı yapıların onarılması ekonomik olmayacağın-
dan ve devam eden iç savaştan kaynaklı gelecek göç de 
düşünülerek kentleşmenin yeniden planlanması ve oluştu-
rulacak konut stokunun düzenli ve sağlıklı olabilmesi için 
orta hasarlı yapıların yıkılması önerilmektedir.
- Sağlıklı konutların, ticari alanların ve kamu yapılarının ya-
pılabilmesi için öncelikle yapılaşma alanların belirlenmesi 
ve kararlaştırılması gerekmektedir.
- Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için alt yapı tesislerinin 
onarılması ve ihtiyaç dâhilinde ise ek tesislerin yapılması 
gerekmektedir.
- Kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için kamu hiz-
met binalarının ivedi olarak yapılması gerekmektedir.
- Bu tarihi yapılar Kobanê’ ye dair bir dönemin belleğini 
taşımaktadır. Dolayısıyla yapıların geleceğe aktarılması el-
zemdir.
Bu doğrultuda;
- Bu yapılar kentte yapılacak temizlik işlemleri sırasında 
mevcut haliyle korunmalı.
- Daha sonrasında uzman restoratör-mimarlar tarafından 
bu yapıların restorasyonuna ilişkin hazırlanacak projeler 
dahilinde müdahale edilmelidir.
- Kentsel müdahalede öncelikli alanların tespiti, yeniden 
inşa sürecinde eski kent üzerinden bölgelemeler yapılarak 
önceliklere göre kaynak aktarımının sağlanması
- İmar edilecek yeni bölgelerle beraber şehrin alacağı yeni 
vaziyet planına göre elektrik dağıtım şebekesinin yeniden 
projelendirilmesi ve ihtiyaçların yeniden belirlenmesi gere-
kecektir.
- Tüm bu inceleme ve tespitler Kobane şehir merkezinin 
durumu göz önüne alınarak yapılmıştır. Kalıcı bir çözüm 
bulunamadığı sürece köyler de jeneratörlerle enerji ihtiya-
cını karşılamak durumundadır.
- Yerel ekonominin desteklenmesi ve planlamanın bu yön-
de teşvik edici bir unsur olarak kullanılması
- Yeniden inşa süreçlerinde işbirliği ağlarının kurulması ve 
kentsel paydaşların belirlenerek sürece dahil edilmesi
- Açık alanlar, tarım alanları ve kritik çevresel alanların ko-
runması
- Kentin kültürel karakterlerinin tanınması, korunması
- Yerleşmenin meskûn alanda yeniden yerinde inşası ve yı-
kılan bölgelerin yeniden kullanımı
- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanımı; yenilenebilir ener-
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ji araçlarının kent ve yapı ile entegrasyonu;
- Enerji korunumunun öncelikli ele alınması ve bunun 
için yapı ve malzeme teknolojisinin kullanılmasında im-
kanlar yaratılması (bölgesel işbirlikleri)
- Yapılarda enerji verimli malzeme kullanımı, yenilenebi-
lir enerji üretimi
- Toplum sağlığı ve ekoloji açısından katı atık depolama 
alanlarının yeniden ele alınarak alternatif çözümler ge-
liştirilmesi ve geri dönüşümlerinin sağlanması
- Yerleşmelerin doğal nitelikleriyle uyumlu altyapı siste-
minin korunarak geliştirilmesi
- Yerele özgü planlama, mimari ve peyzaj tasarımı yakla-
şımının benimsenmesi
- Isı ve ışık açısından kendi kendine yetebilen kamusal 
mekân formu kamusal alanların alternatif enerji kaynak-
larıyla kurgulanması
- İnsan ölçeğinde kamusal mekânlar ve kent formu
- Değişen demografik yapıya uygunluk gösterecek farklı 
konut seçeneklerinin geliştirilmesi
- Yerleşmede aidiyet hissinin yeniden yaratılması

- Uzun dönemli siyasal, ekonomik ve sosyal güvenliğin 
sağlanması
- İnsanlara kentin yeniden inşa sürecinde yetki verilmesi,
- Tüm atıkların geri dönüşümü için maliyet verimli 
eko-mühendislik çözümleri
- İnsan ölçeğinde, yaşlı, çocuk, engelli ve kadın odaklı 
geniş açık kentsel mekanlar tasarlanması ve kent için-
de yaratılan geniş kamusal açık alanların güvenli bölge 
kavramıyla birlikte düşünülmesi
- Kentsel gelişme için bölgesel kaynak merkezleri ağının 
geliştirilmesi
- Mevcut yapılaşmış alanda işlevsiz sanayi bölgelerinin 
yeni bir perspektifle ele alınarak yapılandırılması ve ge-
lişmesinin önünü açılarak üretim imkânlarına kavuştu-
rulması
- Kentin her alanında eşit ve dengeli gelişmeyi sağla-
mak açısından sektörel fonksiyonların kentte homojen 
bir şekilde yer seçiminin sağlanması ve sektörel bazda 
gelişmenin önünün açılması

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri 07 Mayıs 
2015 tarihinde şubemizde, Dicle Vadisi’nde 7517 dö-
nümlük arazinin tarımsal nitelikten çıkartılmasına dair 
İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan karara ilişkin, 
TMMOB Diyarbakır İKK’nın açtığı dava sonucunda, 1. 
İdare Mahkemesinin verdiği karar ile ilgili basın toplan-
tısı düzenlendi.

İKK Sekreteri Gurbet Örçen, TMMOB Diyarbakır İl Koor-
dinasyon Kurulunun, İl Toprak Koruma Kurulu tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başvurusu üzeri-
ne Dicle Vadisi’ndeki 7517 dönümlük tarım arazisinin, 
tarımsal nitelikten çıkartılmasına dair kararına karşı 
yürütmeyi durdurmak ve kararın iptali istemiyle dava 
açtıklarını belirtti. Örçen 1. idare mahkemesinin davayı 
ele alarak İl Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği kararının 
yasal dayanaktan yoksun kaldığı ve hukuka uygunluk 
taşımadığını, alanın telafisi güç ve tahribatlarla karşı 

Şubemizin de destekleyen kurumlar arasında yer aldığı 
ve şubemizin standının bulunduğu ORTADOĞU BELE-
DİYE İHTİYAÇLARI VE İNŞAAT FUARININ 7 Mayıs tarihin-
de TÜYAP fuar merkezinde gerçekleşen açılışına katılım 
sağladık.

Açılışa Fuara Şube başkanımız Gurbet Örçen, Şube 
başkan vekilimiz Haydar Sancar, şube sekreterimiz Sait 
Bahçe ve şube çalışanlarımız katılım sağladılar.

Yol, Temizlik ve Diğer İş Makineleri, Katı Atık ve Arıtma 
Sistemleri, İtfaiye Gereçleri, Ulaşım, Aydınlatma, Park 

karşıya kalacağından dolayı “yürütmeyi durdurma” ka-
rarı verdiğini söyledi.

Örçen, kararın önemli olduğunu, özellikle UNESCO 
Dünya Mirası adaylık süreci açısından olumlu bir karar 
olduğunu belirterek, kararın bundan sonraki dönem-
lerde de tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması durum-
larına emsal teşkil ettiğini ifade etti. 

Bahçe Düzenlemeleri, Kent Mobilyaları, Spor Tesisleri 
ve Donanımlarını kapsayan fuar 10 Mayıs’ta sona erdi.

TMMOB Diyarbakır İKK Basın Toplantısı Düzenledi

Ortadoğu Belediye İhtiyaçları ve İnşaat Fuarı 
Açılışına Katılım Sağladık
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Şubemizde 9 Mayıs 2015 tarihinde X. Çalışma Dönemini 
kapsayan çalışmaları değerlendirmek amacıyla, Diyarbakır 
Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri İle Mesleki Denetim Büroları 
yöneticilerinin ve teknik görevlilerinin katılımıyla eşgü-
düm toplantısı gerçekleşti.

13 Mayıs 2015 tarihinde Soma Katliamı’nın yıldönümü 
dolayısıyla yaşamını yitiren maden emekçilerini anmak ve 
katliama dönüşen iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla, 
Diyarbakır TMMOB, DİSK, KESK ve TTB bileşenlerinin katılı-
mıyla AZC plaza önünde düzenlenen basın açıklaması ve 
oturma eylemine katılım sağladık

10 - 13 Nisan 2015 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 1- 2 - 3 ve 
4. sınıf öğrenci üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen futbol 
turnuvası sonucunda, galip gelen 2. sınıf takımına madalya 
töreni ve takım forması hediye edildi.
Şube başkanımız Gurbet Örçen törende yaptığı açış ko-
nuşmasında, organizasyondan dolayı emeği geçen herkesi 
kutlayarak, biz yöneticilerin herhalde en çok sevindiğimiz 
şeyin bu tür organizasyonların içinde sizlerle bir arada ol-

maktır. Bu tür sosyal, teknik ve mesleki etkinliklerin devam 
etmesi istiyoruz. Odamız gerek sosyal etkinliklerde gerekse 
mesleki olarak öğrenci üyelerimizin kendilerini yetiştirme-
de her zaman yanlarında olacağını ve olanaklarını seferber 
edeceğini dile getirdi.
20 Mayıs 2015 tarihinde şubemiz terasında gerçekleşen 
buluşmada, Öğrenci üyelerimize çiğköfte ikramında bulu-
nularak, keyifli bir ortamda çalınan müzik eşliğinde çekilen 
halaylarla etkinliğimiz son buldu.

Şube ve Temsilciliklerimizin X. Dönem faaliyetlerinin de-
ğerlendirilmesi, üye örgütlülüğü, öğrenci üye çalışmaları, 
eğitim, seminer, sosyal faaliyetler ve mali durum değerlen-
dirmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunula-
rak toplantı verimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde Eşgüdüm Toplantısı Gerçekleşti

Soma Faciasının Yıl Dönü-
mü Nedeniyle Düzenlenen 
Basın Açıklamasına Katılım 
Sağladık

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Futbol Turnuvası
Madalya Töreni Düzenledik
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27 Mayıs 2015 tarihinde Metal İşçilerine destek amacıy-
la, Diyarbakır TMMOB DİSK, KESK ve TTB bileşenlerinin 
katılımıyla AZC plaza önünde düzenlenen basın açıkla-
masına katılım sağladık.

Sosyal etkinliklerimiz kapsamında 30 Mayıs 2015 tari-
hinde kahvaltıda üyelerimizle bir araya geldik. Üyeler 
arası sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla Adapark 

Restaurantta gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı buluşmaya, 
şube yöneticilerimiz, çalışanlarımız, üyelerimiz ve aile-
lerinin katılımıyla yaklaşık 150 kişi katılım sağladı

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 

belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 31 Mayıs 

2015 tarihinde şubemizde Tüplü LPG Dağıtım Personeli 

kursu düzenlendi.

Eğitmenimiz Melike Çapras tarafından verilen kursa Ay-

gaz bayi elamanları katılım sağladı. Kurs sonunda yapı-

lan sınavda başarılı olan kursiyerlere LPG Personel kim-

lik kartları ve LPG yetkili personel sertifikaları verildi.

TMMOB, KESK ve TTB 
Bileşenlerinden Metal 
İşçilerine Destek

Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk

Şubemizde Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu 
Düzenlendi
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İçerisinde TMMOB Diyarbakır İKK bileşenlerinin de bulun-
duğu Diyarbakır’daki sivil Toplum Kuruluşları, HDP mitin-
ginde halka yönelik yapılan bombalı saldırıları kınamak 
amacıyla 6 Haziran 2015 tarihinde AZC Plaza önünde basın 

04-06 Haziran 2015 tarihleri arasında şubemizde teknik 
görevlerimize yönelik, AKM kapsamında Asansör Periyodik 
Kontrol vasıflandırma eğitimi düzenlendi.

Şubemizde ilk defa düzenlenen Asansör Periyodik Kontrol 
vasıflandırma eğitimi, AKM eğitimcisi Halim Akışın tara-

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen ve 

fından verildi. Eğitimde teknik görevlilerimiz Elektrikli ve 
Hidrolik asansörlerin periyodik kontrolleri hakkında teorik 
ve uygulamalı bilgiler edinerek, eğitim sonrasında yapılan 
sınav sonucunda Asansör Periyodik Kontrol alanında vasıf-
landırılacaklardır.

TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır’da 
yaşanan olaylar üzerine 13 Haziran 2015 tarihinde bir basın 
toplantısı gerçekleştirdi.

Emek Ve Meslek Örgütleri heyeti; 5 Haziran’da İstasyon 
Meydanı’nda gerçekleştirilen HDP mitingindeki patlama 
sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yere karanfiller bı-
rakarak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına 
örgütlerin yerel birim yöneticileri, Diyarbakır İKK sekreteri 
Gurbet Örçen, İKK Bileşenleri temsilcileri, yöneticilerimiz, 
üyelerimiz, çalışanlarımız ile TMMOB Diyarbakır Yerel Kadın 
Kurultayı katılımcıları katılım sağladılar.

açıklaması yaparak, 4 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ve 
yüzlerce vatandaşımızın yaralandığı Miting alanına karan-
fil bırakarak tepkilerini dile getirdiler.

Diyarbakır’daki STK’lardan HDP Mitingine Yapılan 
Bombalı Saldırılara Tepki

Asansör Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi 
Düzenlendik

Emek ve Meslek Örgütlerinden Provokasyonlara Karşı 
Basın Açıklaması
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07-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Diyar-
bakır TUYAP Ortadoğu 7. İnşaat Fuarında Şubemizin 
açtığı stantta,  08 Mayıs’ta üyelerimizin ve fuar katı-
lımcılarının katılımıyla 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası, İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartla-
rı Yönetmeliği hakkında Şubemiz İdari Birim Sorumlu-
su Sıdık AKMAN ve Periyodik Kontrol Birim Sorumlusu 
Mahsum BAL tarafından sunum yapıldı.

-Oda Tanıtımı

-MMO Teknik Hizmetleri ve Hizmet Birimleri ile ilgili bil-
gilendirme

-Periyodik Kontroller

-İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri Mevzuat 

(İş Kazaları, 6331 Sayılı İş Güvenliği Yasası, İş Ekipmanla-

13 Haziran 2015 tarihinde şubemizde “ TMMOB Diyar-
bakır 4.Yerel Kadın Kurultayı “ gerçekleşti. 

İki yılda bir gerçekleşen yerel kurultaylardan çıkan so-
nuçların TMMOB Kadın kurultayına taşınması amacıyla 
gerçekleşen 4. Kadın yerel kurultayında;

• Çalışma Yaşamında Cinsiyetçilik

• Kadın Bakışıyla Kent

• Siyaset, Emek ve Kadın

Konu başlıklarında oturumlar düzenlendi. Siyaset, 
emek alanında kadının yaşadığı sorunlar ve bunlara 
dair çözüm önerileri tartışıldı. Kurultayda ayrıca TM-
MOB’nin kent adına önemli çalışmalar yaptığı ve bunun 
devam etmesi gerektiği belirtilerek kadınların daha ak-
tif olarak rol almaları gerektiği belirtildi.

Kurultaya, HDP Diyarbakır milletvekilleri Çağlar DE-
MİREL, Nursel AYDOĞAN, Eğitim-Sen Diyarbakır şube 

rının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetme-
liği Bilgilendirme)

- Tahribatsız Muayene

- Laboratuvar Faaliyetleri

- Merkez Laboratuvarı

- EGEKALMEM

- Asansör Periyodik Kontrolleri

- İş Hijyeni Ölçümleri

- Bacagazı Emisyon Ölçümleri

- Bilirkişilik Faaliyetlerimiz

Konularında bilgilendirmeler yapılarak sunum verimli 
bir şekilde son buldu.

eşbaşkanı Dilek ADSAN, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
üyesi Ayşe IŞIK EZER ile TMMOB Diyarbakır İKK sekreteri 
şube başkanımız Gurbet ÖRÇEN, üyelerimiz, şube çalı-
şanlarımız ve Diyarbakır İKK bileşenlerinin kadın üyeleri 
katılım sağladılar.

TMMOB Diyarbakır 4.Yerel Kadın Kurultayı şubemizde 
verilen kokteyl ile verimli bir şekilde son buldu.

7. Ortadoğu Belediye İhtiyaçları ve İnşaat Fuarında 
Stant Açıp Sunum Gerçekleştirdik

TMMOB Diyarbakır 4. Yerel Kadın Kurultayı Gerçekleşti
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20 Nisan 2015 tarihinde Adıyaman İl Temsilciliğimiz ile 
Adıyaman belediyesi arasında asansörlerin yıllık periyo-
dik kontrollerinin yapılması hakkında işbirliği protokolü 
imzalandı.

Batman İl Temsilciğimizin hizmet binasında üç dilli ta-
bela asıldı. Makina Mühendisleri Odası Batma İl Tem-
silciliğimiz Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinden oluşan 
üç dilli MMO tabelası astı. Bölgede son yıllarda hızla 
gelişen çok dilli yaşam perspektifinin, başta belediyeler 
olmak üzere kurum kuruluş ve STK ‘ların tabelarına da 
yansımış bulunuyor. 

Batman İl Temsilciliğimiz 3 Nisan 2015 tarihinde düzen-
lenen geleneksel TMMOB futbol turnuvasına katılım 
sağladı. TMMOB Batman İKK bileşenlerinin katıldığı 

müsabakalar sonucunda, İMO Batman İl Temsilciliği 
müsabakaları kazanarak turnuva şampiyonu oldu. 

4 Haziranda 2015 tarihinde Batman İl Temsilciliğimi-
zin öğrenci üyeleri mezuniyet gecesi düzenledi. Tuana 
Garden Kır Düğün Salonunda gerçekleşen mezuniyet 

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 21-22 Nisan 
2015 tarihleri arasında Batman il temsilciliğimizde LPG 
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı 
Kursu ) kursu düzenlendi.

Eğitmenimiz Yusuf Yazar tarafından verilen kursa 22 kişi 
katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan kursiyerlere, Personel Kimlik kartları ve LPG yetkili 
Personel Pompacı Sertifikaları verildi.

törenine, Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyelerimiz katılım 
sağlayarak öğrenci üyelerimizin sevinç ve coşkularını 
paylaştılar.

Gerçekleşen işbirliği protokolü imza törenine, Adıya-
man İl Temsilciliğimiz sekreteri Ramazan Çelik, Adıya-
man Belediye Başkan Yrd. Ahmet Veci Yüksek ve Yapı 
Kontrol Müdürü Fatih Gürbüz katılım sağladılar.  

Adıyaman 
İl Temsilciliğimiz İle 
Adıyaman Belediyesi 
Arasında Asansör 
Periyodik Kontrol 
Protokolü İmzalandı

Batman İl Temsilciliği Hizmet Binamızda Üç Dilli Tabela

Batman İl Temsilciliğimiz Geleneksel TMMOB Futbol 
Turnuvasına Katıldı

Batman İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu Öğrenci 
Üye Mezuniyet Töreninne Katılım Sağladı

Batman İl Temsilciliğiliğimizde Lpg Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu Düzenlendi
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11 Haziran 2015 tarihinde Elazığ İl Temsilciliğimiz ile Fırat 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölümü yetkilileri yemekli toplantıda bir araya geldiler.

Fırat Üniveristesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendis-
liği Bölümünün İngilizce Eğitime geçmesi nedeniyle bölüm 
bir ilke imza attı. Bu konuda odamızın da görüşleri alınarak 
bundan sonraki süreçte İl Temsilciliğimizin sağlayabileceği 
katkılar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

29 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ İl temsilciliğimiz İnşaat Mü-
hendisleri Elazığ İl temsilciliğinin düzenlediği kahvaltılı bu-
luşmaya katılım sağladı.

Birlik ve beraberlğin Elazığ için yaratacağı avantajların vur-
gu yapıldığı buluşmaya Elazığ belediyesi, Sivil Toplum Ku-
ruluşları ve İMO Üyeleri katılım sağladılar. Buluşmada bu 
tarz etkinliklerin devamının yapılması kararlaştırıldı.

18 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ İl Temsilciliğimizde LPG 
Montajı Yapan firma yetkilileriyle toplantı düzenlendi.

Elazığ ilindeki araçlara yapılan LPG montajlarının standart-
lara uygun montajı, daha kaliteli işçilik ve vatandaşlara 
daha iyi bir hizmet verilmesi için nelerin yapılabileceği ko-
nusunda firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunuldu. 

Gerçekleşen Toplantıya Teknik görevlilerimiz Esin Erhan,  
Bülent Çetinkaya ve 5 LPG Montaj firması yetkilisi katılım 
sağladılar.

30 Mayıs 2015 tarihinde Elazığ İl Temsilciliği Yönetim Ku-
rulu ve Çalışanları Diyarbakır şubeyi ziyarette bulundular. 

Toplantıda Oda Etkinliklerinin arttırılması, şube ve tem-
silcilik arasında eşgüdüm sağlanması ve temsilcilik faa-
liyetlerinin arttırılması konularında görüş alışverişinde 
bulunuldu.  Verimli olarak gerçekleşen ziyaretin sık sık ya-
pılması vurgusu yapıldı.

Elazığ İl Temsilciliğimiz Fırat Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümüyle Yemekli Toplantıda Buluştu

Elazığ İl Temsilciliğimiz İMO’nun Düzenlediği 
Kahvaltılı Buluşmaya Katıldı

Elazığ İl Temsilciliğimizde LPG Montaj Firmalarıyla 
Toplantı Düzenlendi

Elazığ İl Temsilciliği Yönetimi ve Çalışanlarından 
Diyarbakır Şubeye Ziyaret
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Emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma 
günü olan 1 Mayıs, TMMOB Malatya İKK, KESK, DİSK ve TTB 
bileşenlerinin katılımıyla Malatya’da coşkuyla kutlandı.

Gerçekleşen 1 Mayıs bayramı etkinliğine, İl temsilciğimiz 
yöneticileri, üyeler, temsilcilik çalışanları katılım sağladılar.

14 Mayıs 2015 tarihinde Ak Parti  Malatya Milletvekili adayı 
Av. Nurettin Yaşar, İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulunu ziya-
ret ederek, Malatya İli sorunları, 7 Haziran genel seçimleri 
ve ülke gündemindeki güncel sorunlarla ilgili görüş alışve-
rişinde bulundular.

03 Nisan 2015 tarihinde Battalgazi Belediyesi’nin gerçek-
leştirdiği “ 100 bin fidan dikme projesi ” kapsamında TM-
MOB’a da yer ayırdığı sahada fidan dikimi yapıldı.  

Fidan dikme etkinliğine İl Temsilciliği Sekreteri Mustafa 

Raif UÇAR, Teknik Görevli Enver IŞIK, Büro Görevlisi Erdal 
TELOĞLU, Temsilcilik üyelerinden Hüseyin ALAGÖZ, Metin 
KAHRAMAN ve Muhammed Barış YILMAZ katılım sağladı-
lar. Ağaçlandırdırılan alana “ TMMOB Malatya Koordinar-
törlüğü Korusu ” adı verildi.

Malatya İl Temsilciliğimizden 1 Mayıs Bayramı 
Kutlamalarına Katılım

AKP Milletvekili 
Adayından Malatya İl 
Temsilciliğimize Ziyaret 

Malatya İl Temsilciliğimizden Fidan Dikme 
Kampanyasına Destek
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30 Nisan 2015 tarihinde Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Malatya Milletvekili Adayları İl Temsilciliğimiz Yö-
netim Kurulunu ziyaret ederek, Malatya İli sorunları, 7 

Haziran genel seçimleri ve ülke gündemindeki güncel 
sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundular.

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 22-23 Şubat 
2015 tarihleri arasında temsilciliğimizde LPG Otogaz İs-
tasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı Kursu ) kursu 
düzenlendi.

Eğitmenimiz Enver IŞIK tarafından verilen kursa 12 kişi 
katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan kursiyerlere, Personel Kimlik kartları ve LPG yetkili 
Personel Pompacı Sertifikaları verildi.

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 14 Haziran 
2015 tarihleri arasında temsilciliğimizde Tüplü LPG Da-
ğıtım Personeli Kursu düzenlendi.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz 17 Nisan 2015 tarihinde Hil-
van Belediyesi ile asansörlerin yıllık periyodik kontrol-
lerinin yapılması hakkında işbirliği protokolü ve asan-
sörlerinin yapı kullanma iznine esas teşkil eden tescil 
belgesi ( işletme ruhsatı ) verilmesinde makina mühen-
disliği hizmetlerinin yerine getirilmesi hakkında iş birliği 
protokolleri imzalandı.

Gerçekleşen protokol imza törenine Hilvan Belediye 
Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Temsilcilik Sekreteri Celal Atilla 
Meral ve teknik görevlimiz Nuriye Göçer Aytar, katılım 
sağladılar.  

Eğitmenimiz Enver IŞIK tarafından verilen kursa 19 kişi 
katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı 
olan kursiyerlere, Personel Kimlik kartları ve LPG yetkili 
Personel Pompacı Sertifikaları verildi.

HDP Milletvekili  Adaylarından 
Malatya İl Temsilciliğimize Ziyaret 

Malatya İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları 
Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu Düzenlendi

Malatya İl Temsilciliğimizde Tüplü LPG Dağıtım Per-
soneli Kursu Düzenlendi

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz İle Hilvan Belediyesi 
Arasında Asansör Periyodik Kontrol Protokolü İmzaladı
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13 Haziran 2015 tarihinde Mimarlar Şanlıurfa İl Temsilcili-
ğinde “TMMOB Şanlıurfa 1. Kadın Yerel Kurultayı” düzen-
lendi.

- Kadına Yönelik Şiddet

- Şanlıurfa Eğitimli Çalışan Kadın Olmak

3 Nisan 2015 tarihinde Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Öğrenci 
Üye Komisyonunun organize ettiği Lise 3. Sınıf Öğrencile-
rine yönelik mühendislik ve makina mühendisliği mesleği-
ni tanıtma semineri düzenlendi.

Üyelerimiz İbrahim Turğut ve Mahmut Erkan Sezer’in su-
numlarıyla mühendislik ve makina mühendisliği bölümü 
hakkında öğrencilere detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Se-
miner verimli bir şekilde öğrencilerin memnuniyetiyle son 
buldu.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz Sosyal etkinlikler kapsamında 
16 Mayıs 2015 tarihinde kahvaltıda üyelerimizle bir araya 
geldi.

Üyeler arası sosyal dayanışmayı geliştirmek amacıyla Cum-
huriyet Parkında gerçekleşen kahvaltılı buluşmaya, temsil-
cilik yöneticileri, temsilcilik çalışanları, üyelerimiz ve ailele-
ri katılım sağladılar.

- Piyasa Sarmalında Kadın

- TMMOB Yerel Kadın Çalıştayı Anket Analizi

Konularından bilgilendirmelerin yapıldığı çalıştaya, Şanlı-
urfa İl Temsilciliğimiz kadın Üyeleri,  temsilcilik çalışanları 
ve İKK bileşenlerini kadın üyeleri

Şanlıurfa İl Temsilciliğimiz TMMOB 1. Kadın Yerel 
Çalıştayına Katılım Sağladı

Şanlıurfa İl Temsilciliğimizden Lise 3. Sınıf 
Öğrencilerine Mühendislik ve Makina Mühendisliği 
Tanıtım Semineri

Şanlı Urfa İl Temsilciliğimiz 
Üyelerimizle Kahvaltıda 
Buluştu



H
ab

er

16

Van İl Temsilciliğimizin de katılımıyla Emeğin bayramı 
1 Mayıs Van’da coşkuyla kutlandı. TMMOB, KESK, DİSK, 
TTB ve birçok STÖ’ nün katılımıyla gerçekleşen mitin-
ge temsilcilik yöneticilerimiz, çalışanlarımız ve öğrenci 
üyelerimiz katılım sağladılar.

10.04.2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimiz ile Karayol-
ları 11. Bölge Müdürlüğü arasında Kaldırma İletme Ma-
kinaları ve Basınçlı Kapların yıllık periyodik kontrolünü 
gerçekleştirmek üzere protokol imzaladı.

Protokol İmza törenine TCK 11. Bölge Müdürlüğünü 

28 Mayıs 2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde LPG 
Montajı Yapan firma yetkilileriyle toplantı düzenlendi.
İl Temsilciliğimiz 3. gözetim LPG denetimi düzeltici ön-
leyici faaliyet eğitimi, gelişen teknoloji ve bilgi yenileme 
eğitiminin ardından, Van İlinde bulunan LPG montaj fir-
ması yetkilileriyle yenilenen ve düzenlenen uygulamalar 

Mezopotamya Ekoloji Hareketi Van İl Ekoloji Hazırlık 
komisyonunun çağrısıyla Van TSO’ da düzenlenen top-
lantıya Temsilciliğimiz, çeşitli STK’lar, kadın örgütleri, 
mahalle meclisleri, yerel yönetimler ve diğer meslek 
odaları temsilen katıldı.
Ekolojik yaşamı tehdit eden sistemli ya da bilinçsiz 
eylemleri açığa çıkarmak, toplumsal ekoloji bilincinin 
oluşturmayı da amaçlayan Van Ekoloji Meclisi kadın er-
kek eşitliği esas alınarak kurulmuş oldu.
Temsilciliğimiz adına Teknik görevli Duygu Bayram      
koordinasyona katıldı.

temsilen İhale Yönetimi ve Planlama Sorumlusu Mus-
tafa Cihan Odamız, İl Temsilciliğimizi temsilen de İl 
Temsilciliği yönetim kurulu Sekreteri Faruk Anaran ve 
Teknik görevlimiz Halil Damar katılım sağladılar. 

hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Teknik Görevlilerimiz Duygu Bayram ve Şükrü Timur ta-
rafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, tarafla-
rın uygulayan ve denetleyen konumu itibariyle karşılıklı 
fikir ve bilgi paylaşımıyla verimli bir şekilde son buldu.

Van İl Temsilciliğimiz sosyal etkinlikler kapsamında 2 Ma-
yıs 2015 tarihinde üyelerimize yönelik Van gölünde bulu-
nan Çarpanak Adasına gezi düzenledi.

İlginin ve katılımın yoğun olduğu gezi, Edremit sahilin-
den hareketle tekneyle keyifli bir şekilde başladı. Çarpa-
nak adasında yapılan kahvaltıdan sonra, adadaki tarihi 
ermeni kilisesi ve ada çevresi gezildi. Öğlen yemeğinden 
sonra gün batımı eşliğinde adadan ayrılan üyelerimiz 
adanın doğal güzelliği eşliğinde keyifli ve eğlenceli bir 
şekilde son buldu.

Van İl Temsilciliğimiz
1 Mayıs Kutlamalarına 
Katılım Sağladı

Van İl Temsilciliğimizden Periyodik Kontrol Protokolü

Van İl Temsilciliğimizde LPG Montaj Firmalarıyla 
Toplantı Düzenlendi

Van İl Temsilciliğimiz Ekoloji Meclisi Toplantısına 
Katılım Sağladı

Van İl Temsilciliğimiz Üyelerimize Yönelik Gezi Düzenledi

Te
m

si
lc

ili
kl

er
de

n



17

M
ak

in
a 

M
üh

en
di

sl
er

i O
da

sı

17

Eğ
it

im

Meslek içi eğitimler
Şubemiz ve bağlı temsilciliklerde Nisan-Haziran 2015 döneminde çeşitli başlıklarda meslek içi eğitimler gerçek-
leştirildi. Şube genelinde 8 kurs düzenledik. Düzenlediğimiz kurslara toplam 132 kişi katıldı.
Alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimler ve tarihleri şöyle;    

ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 09.07.2015 12.07.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 22 
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 27.05.2015 29.05.2015 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 21 
END. VE BÜYÜK TÜK. TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 18.05.2015 21.05.2015 BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ 15 
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 27.04.2015 01.05.2015 BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ 14 
HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 23.04.2015 24.04.2015 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 15 
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 22.04.2015 24.04.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 17 
SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21.04.2015 22.04.2015 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 15 
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN) 20.04.2015 24.04.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 13 

    TOPLAM KATILIM SAYISI: 132  

EĞİTİM ADI TARİH İLİ KATILIM SAYISI

LPG personel eğitimleri

Kazan ve iş makinası eğitimleri

Şubemizin vatandaşa yönelik düzenlediği eğitimler geçtiğimiz 3 ayda da devam etti. Nisan-Haziran 2015 döne-
minde şube genelinde 7 kurs düzenledik. Düzenlediğimiz kurslara toplam 113 kişi katıldı. 
Kursların tarih, yer ve katılımcı sayıları şöyle; 

Şubemizin vatandaşa yönelik düzenlediği Sanayi Kazanları ve İş Makinası Eğitimleri Nisan-Haziran 2015 dönemin-
de devam etti. Düzenlediğimiz Sanayi Kazanları eğitimlerine 75 ve İş Makinası Eğitimine 12 kişi katıldı. 
Kursların tarih, yer ve katılımcı sayıları şöyle; 

 
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU  14.06.2015 MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ  

 
5  

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU  14.06.2015 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ  
 

19 
TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU  31.05.2015 DİYARBAKIR ŞUBE  

 
10 

LPG OTOGAZ İ STASYONLRI TAŞIT DOLUM PERS. (POMPACI) KURSU  22-23.05.2015 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ  
 

12  
LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU  12-13.05.2015 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ  

 
31  

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERS. (POMPACI) KURSU  28-29.04.2015 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ  
                        

14
 

 
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERS. (POMPACI) KURSU  21-22.04.2015 BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ  

 
22 

 TOPLAM KATILIMCI SAYISI: 113

EĞİTİM ADI TARİH İLİ KATILIM SAYISI

SIRA KURS İLİ KURS BAŞ. TARİHİ   KURS BİTİŞ TARİHİ : KATILIMCI SAYISI
1 DİYARBAKIR 11.05.2015 15.05.2015 12

2 BATMAN 30.03.2015 03.04.2015 17

3 BATMAN 06.04.2015 10.04.2015 11

4 BATMAN 01.06.2015 05.06.2015 11

5 BATMAN 08.06.2015 12.06.2015 12

TOPLAM KATILIMCI SAYISI 63

SIRA KURS İLİ KURS BAŞ. TARİHİ   KURS BİTİŞ TARİHİ : KATILIMCI SAYISI
1 ŞANLIURFA 25.05.2015 29.05.2015 12
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TMMOB Diyarbakır İKK Basın Toplantısı Düzenledi

Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri 07 Mayıs 
2015 tarihinde şubemizde, Dicle Vadisi’nde 7517 dö-
nümlük arazinin tarımsal nitelikten çıkartılmasına dair 
İl Toprak Koruma Kurulu tarafından alınan karara ilişkin, 
TMMOB Diyarbakır İKK’nın açtığı dava sonucunda, 1. 
İdare Mahkemesinin verdiği karar ile ilgili basın toplan-
tısı düzenlendi.

İKK Sekreteri Gurbet Örçen, TMMOB Diyarbakır İl Koor-
dinasyon Kurulunun, İl Toprak Koruma Kurulu tarafın-
dan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başvurusu üzeri-
ne Dicle Vadisi’ndeki 7517 dönümlük tarım arazisinin, 

tarımsal nitelikten çıkartılmasına dair kararına karşı 
yürütmeyi durdurmak ve kararın iptali istemiyle dava 
açtıklarını belirtti. Örçen 1. idare mahkemesinin davayı 
ele alarak İl Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği kararının 
yasal dayanaktan yoksun kaldığı ve hukuka uygunluk 
taşımadığını, alanın telafisi güç ve tahribatlarla karşı 
karşıya kalacağından dolayı “yürütmeyi durdurma” ka-
rarı verdiğini söyledi.

Örçen, kararın önemli olduğunu, özellikle UNESCO 
Dünya Mirası adaylık süreci açısından olumlu bir karar 
olduğunu belirterek, kararın bundan sonraki dönem-
lerde de tarım arazilerinin yapılaşmaya açılması durum-
larına emsal teşkil ettiğini ifade etti.

Toplantıda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Jehat 
Şengal ise, asırlardır kentsel bir tarım alanı olan Hevsel 
Bahçeleri’nin ranta kurban edilmesinin önüne geçildi-
ğini belirterek, dünyada eşi benzeri olmayan bu alanın 
korunması gerektiğini, yargının verdiği kararın da bu 
anlamda önemli olduğuna işaret etti.

Aynı mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dicle 
Vadisi ve Hevsel Bahçelerinde geri dönüşü imkânsız bir 
doğa katliamına yol açacak olan “Yapı Rezerv Alanı” ka-
rarına da geçtiğimiz süreçte alanın yerleşime açılamaya 
elverişli olmadığından dolayı, kararı iptal etmişti.

Dicle Vadisi’nde 7517 dönümlük 
arazinin tarımsal nitelikten 
çıkartılmasına dair İl Toprak 
Koruma Kurulu kararının 
yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için TMMOB Diyarbakır 
İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından açılan dava sonucu, 
idare mahkemesi yürütmeyi 
durdurma kararı verdi
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301 maden emekçisinin yaşamını 
yitirdiği Soma faciasının birinci 
yıldönümünde tüm Türkiye’de 
anma etkinlikleri düzenlendi

Diyarbakır TMMOB, DİSK, KESK ve TBB Bileşenlerinden 
Basın Açıklaması

Soma Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla yaşamını yitiren 
maden emekçilerini anmak ve katliama dönüşen iş cinayet-
lerine dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır TMMOB DİSK, KESK 
ve TTB bileşenlerinin katılımıyla 13 Mayıs 2015 tarihinde AZC 
plaza önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı.
Yapılan basın açıklaması şöyle;

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Değerli basın mensupları
Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301’i ca-
nımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının yıldönümü 
bugün. 
301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs işçi katliamın-
da Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini say-
gıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez 
daha başsağlığı diliyoruz. 
Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez 
daha yaşanmaması için alanlardayız. 
Ne yazık ki böylesine büyük bir facianın ardından sorumlula-
rın görünen bir kısmının yargılandığı Soma davası bu haliyle 
kamuoyunu tatmin edecek bir tablo çizmemektedir.
Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay 
onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmekte.
Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır bu resmen cinayettir! Emek-
çileri güvencesizliğe, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe teslim 
edenlerin işlediği cinayet…
Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın, bu katliamın se-
bebi, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rö-
dovans, örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma 
sistemi; kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumla-
rında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve 
deneyim birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.
Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan poli-
tikalarla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, dene-
yimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bıra-

kılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde 
yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama 
dönüşmesine neden olmuştur.
Bir kez daha söylüyoruz; Soma’da yaşanan kaza değil cinayet-
tir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu 
katliamın sorumluları hala hesap vermemiştir. 
Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükü-
met; “Bu işin fıtratında var” diyerek bilim ve tekniğin karşısın-
da olduğunu ilan etmiştir. 
Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza, ne fıtrat olma-
dığını biliyoruz.
Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek hasta-
lıklarına yakalanmamanın olanaklı olduğunu biliyoruz. Dün-
ya, bunun bilimsel, teknolojik, yasal, demokratik koşullarını 
çoktan sağlamışken, tüm dünyadan ileri olduğunu söyleyen-
lerin bizi ölüme mahkum etmesini kabul etmiyoruz.
Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli koşullarda 
çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. 
Bir kez daha yineliyoruz;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çö-
zülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin ka-
rar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yön-
den bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı 
Güvenliği Kurumu bir önce oluşturulmalıdır. 
Emekçilerin güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılması engellenme-
lidir. 
Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen engel-
lemeler kaldırılmalıdır.
İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve 
özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köle-
leştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmedir.
Değerli basın emekçileri
İş cinayetlerine, işçi katliamlarına, taşeronlaşmaya, güvence-
siz çalışmaya, denetimsizliğe dikkat çekmek için DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak Mart ayında “Kader Değil! Fıtrat Değil! 
Kaza Değil! Cinayet!” başlığı ile bir imza kampanyası başlattık. 
İmza kampanyasıyla dile getirdiğimiz talepleri 7 Haziran se-
çimlerinden sonra oluşan yeni Meclis’e taşıyacağız.
16 Mayıs Cumartesi günü de Soma’dan bir kez daha haykı-
racağız;
SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, 
UNUTTURMAYACAĞIZ…
DİSK-KESK-TMMOB-TTB
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Emek ve Meslek Örgütleri 
heyeti; 5 Haziran’da İstasyon 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 
HDP mitingindeki patlama 
sonucunda 5 kişinin yaşamını 
yitirdiği yere karanfiller 
bırakarak basın toplantısı 
gerçekleştirdi

Diyarbakır’daki STK’lardan HDP Mitingine Yapılan 
Bombalı Saldırılara Tepki

İçerisinde TMMOB Diyarbakır İKK bileşenlerinin de bu-
lunduğu Diyarbakır’daki sivil Toplum Kuruluşları, HDP 
mitinginde halka yönelik yapılan bombalı saldırıları kı-
namak amacıyla bu gün saat:10:30’da AZC Plaza önün-
de basın açıklaması yaparak, 4 vatandaşımızın yaşamını 
yitirdiği ve yüzlerce vatandaşımızın yaralandığı Miting 
alanına karanfil bırakarak tepkilerini dile getirdiler.

STK’ların yaptığı basın açıklaması şöyle;

Kamuoyuna

Dün burada yüzbinlerce insanımızın demokratik bir 
etkinliğine, Halkların Demokratik Partisinin Diyarbakır 
seçim mitingine yönelik bir katliam yapılmak istenmiş-
tir. Bu vahşi saldırı Kürt halkını demokratik hak ve barış 
mücadelesine, Türkiye toplumunun birlikte yaşama ira-
desine ve demokratik geleceğine yöneltilmiş hain bir 
saldırıdır.

Bu saldırıda özellikle yaşamını yitiren insanlarımıza 
Allah’tan rahmet dilerken, yaralananlara da acil şifalar 
diliyoruz.

Bu katliam girişimi; Halkların Demokratik Partisini baraj 
altında bırakmak isteyen güçlerin girişimi olup, seçim 
sonucunu etkilemeye yönelik bir provokasyon girişi-
midir. Seçim süreci boyunca HDP’ye yapılan sistemli 
saldırılar ve dün Diyarbakır’da yaşadığımız olaylar bizi, 
bu gün ve yarın seçim sandığında olabilecekler ile 8 
Haziran sonrası gelişmeler konusunda, büyük kaygılar 
taşımamıza neden olmaktadır.

Seçim süreci boyunca yapılan saldırılar ve dün yapılan 
bombalı saldırılar karşısında, halkımızı ve HDP yönetici-
lerinin göstermiş oldukları soğuk kanlı, demokratik ve 
barışçı tutumları nedeniyle selamlayıp kutluyoruz.

Ülkemizde yakaladığımız barış ortamının, maalesef bir 
seçime feda edilemeye çalışldığın kaygıyla izlemekte-
yiz. Gerilim arttırılarak, çatışmalar yaratılarak, kan dökü-
lerek seçmen iradesine seçim sonucuna müdahale edil-
mektedir. Ülkemiz, Bölgemiz ve Diyarbakır bu süreçleri 
çok gördü ve çok büyük acılar yaşadı. Artık tüm bunlara 
YETER diyoruz…

İçinde bulunduğumuz Ortadoğu’daki savaş atmosferi 
bize, uzlaşı ile yakalanan barışın ne kadar değerli oldu-
ğunu bir kez daha göstermektedir.

Buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz ki, tüm so-
runların çözüm adresi parlamento olup, her kesimin 
ve görüşün temsil edilmesi istemek ve sağlamak, de-
mokrasinin en temel kuralıdır. Bunun dışında yürütülen 
politikalar ne olursa olsun, ülkenin çatışma ortamına 
girmesinin temel nedenidir.

Biz STK’lar olarak; tüm bu provokasyon ve saldırıları şid-
detle kınarken, bu provokasyonları yapanlar kadar, bu 
provokasyonların yapılmasına zemin hazırlayanların da 
, onlar kadar suçlu olduklarına inanmaktayız.

Bu çerçevede herkesi sağduyulu davranmaya ve daha 
sorumlu açıklamalarda bulunmaya davet ederken, yet-
kilileri de etkin önlemler almaya ve saldırıların gerçek 
faillerini ortaya çıkarmaya davet ediyoruz.

STK’lar olarak, tüm bu süreçten kaygı duyarken; her 
şeye rağmen BARIŞ diyoruz.

Türkiye kamuoyunu, seçim sürecinde yaşanalar ve 
bundan sonra yaşanacaklarla ilgili gerçekleri görmeye, 
sorumluluk almaya ve duyarlı davranmaya davet ediyo-
ruz.

Bu ülke ve bu insanlar hepimizin…

DİYARBAKIR SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI



21

M
ak

in
a 

M
üh

en
di

sl
er

i O
da

sı

Emek ve Meslek Örgütlerinden Provokasyonlara 
Karşı Basın Açıklaması

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK 
Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eşbaşkanı Lami Özgen ve 
TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmuz Gökalp, Diyarbakır’da 
yaşanan olaylar üzerine 13 Haziran 2015 tarihinde bir ba-
sın toplantısı gerçekleştirdi.

Emek ve Meslek Örgütleri heyeti; 5 Haziran’da İstasyon 
Meydanı’nda gerçekleştirilen HDP mitingindeki patlama 
sonucunda 5 kişinin yaşamını yitirdiği yere karanfiller bı-
rakarak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısına 
örgütlerin yerel birim yöneticileri, Diyarbakır İKK sekreteri 
Gurbet Örçen, İKK Bileşenleri temsilcileri, yöneticilerimiz, 
üyelerimiz, çalışanlarımız ile TMMOB Diyarbakır Yerel Ka-
dın Kurultayı katılımcıları katılım sağladılar.

Heyet adına KESK Eşbaşkanı Lami Özgen tarafından oku-
nan basın açıklaması söyle;

EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ DİYARBAKIR HALKININ YA-
NINDADIR!

Aradan 25 yıl geçtikten sonra bir kez daha 1990’lı yılların 
özel savaş konsepti hayata geçirilmek isteniyor.

Ağrı/Tendürek provokasyonunun, Mersin-Adana bomba-
lamalarının, Bingöl’de seçim aracı şoförünün işkence ya-
pılarak 30 kurşunla katledilmesinin, Erzurum’da aracıyla 
birlikte şoförün yakılmasının, 5 Haziran Diyarbakır katli-
amının ve en son 9 Haziran’da Diyarbakır’da gerçekleşen 
infazların aynı planın ve tezgâhın parçaları olduğunu dü-
şünüyoruz. Bismil Belediye Eş Başkanının ve HDP Eş Genel 
Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın evinin polis ve özel 
timlerce basılması ve “yanlışlık oldu” diyerek olayın kapatıl-
maya çalışılmasını da unutmamamız gerekiyor.

Maşalar ve tetikçiler kim olursa olsun arkasındaki organi-
zatörün aynı olduğu gelişmelerden anlaşılmaktadır.

AKP devletinin derin yüzü, 90’lı yıllardaki kontrgerilla saldı-
rılarının simgesi haline gelen “beyaz reno” ve arkadan tek 

el atış yöntemine geri dönüş yapmıştır. AKP medyasının 
yayınları ise 90’lı yıllardaki Perde Arkası programını aratır 
cinstendir. Yandaş medya kışkırtıcı, yanlı ve kan kokan bir 
yayın politikasıyla olayların üzerine sis perdesi örtmekte, 
HDP yönetici ve üyelerini hedef haline getirmektedir.

Bu sürecin 7 Haziran genel seçiminde devreye sokulması 
arkasındaki siyasi gücü göstermektedir. 7 Haziran genel 
seçimleri sürecinde nefret, şiddet ve ötekileştirme dili 
kullanan AKP ve Cumhurbaşkanı tehlikeli bir kutuplaşma 
ortamı yaratmak istemiş, halklarımızın sağduyusu ile boşa 
çıkarılınca bu kez saldırılar ve linç girişimleri başlamıştır.

Tercihini barıştan ve halkların kardeşliğinden yana koyan 
Diyarbakır halkı bu saldırılarla adeta cezalandırılmak isten-
mektedir. 7 Haziran’da bölge illerinde silinen AKP Diyarba-
kır şahsında Kürt halkına ve barıştan yana tavır koyan tüm 
vatandaşlarımıza gözdağı vermekte, Ortadoğu’da devam 
eden etnik ve mezhepsel savaşın ülkemize taşırılacağı me-
sajıyla tehdit etmektedir.

Diyarbakır’da Yeni İHYA-DER Başkanının suikastla katledil-
mesi, sonrasında 3 vatandaşımızın öldürülmesi, 2’si ağır 
8 kişinin yaralanması, sokaklarda uzun namlulu silahlar-
la gövde gösterileri yapılması, sağa sola ateş açılması ve 
polisin seyretmesi, esnaf dükkânlarının taranması darbe 
öncesi günleri çağrıştırmaktadır. Amaçlanan da böylesi bir 
ortamın yaratılmasıdır.

12 Eylül darbeci generalleriyle aynı zihni yapıda olduğunu 
kanıtlayan AKP, oluşturulacak kaos ortamında “kurtarıcı” 
rolüne soyunmak istemektedir.

Ancak bu kirli ve kanlı oyunlar amacına ulaşamayacaktır.

Çünkü katledilenler, tehdit edilenler ve üzerinde oyun oy-
nanmak istenenler sadece Diyarbakır halkı değil yeni bir 
yaşam, barış ve demokrasiden yana tercihini yapan bizler, 
tüm Türkiye vatandaşlarıdır.

Çünkü halklarımız 7 Haziran seçimlerinde otoriter ve dikta 
rejime karşı özgürlüklerden ve demokrasiden ve halkların 
kardeşliğinden yana bir irade ortaya koymuştur.

AKP seçim sonuçlarını iyi okumalı, demokrasiden ve barış-
tan yana ortaya konan iradeye saygı duymalıdır.

Yaşanan olaylar tüm boyutlarıyla açığa çıkarılarak karanlık-
ta kalan tek bir nokta bırakılmamalıdır.

Yaşamını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı ve 
sabır, yaralılara acil şifalar diliyor, herkesi sorumlu ve sağ-
duyulu davranmaya çağırıyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, KESK 
Eşbaşkanı Lami Özgen ve TTB 
Merkez Konsey Üyesi Şeyhmuz 
Gökalp, Diyarbakır’da yaşanan 
olaylar üzerine 13 Haziran 2015 
tarihinde İstasyon Meydanında  
basın toplantısı gerçekleştirdi
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Bölgesel gerici güçlerin 
beslediği ve desteklediği IŞİD 
terör çetesinin Kobani’ye karşı 
gerçekleştirdiği katliam, Kobani 
devriminin tüm Ortadoğu’da 
yarattığı yeni değişim ve 
gelişmeler karşısında paniğe 
kapılan bölgesel sömürgeci 
güçlerin kendi planlarını kendi 
yaratımları olan bu barbar çete 
eliyle gerçekleştirme olayıdır

Tecrit, İşgal ve Katliama Hayır!

Halklarımız her zamankinden daha olağan üstü tehdit 
ve tehlikelerle karşı karşıyadır. Yaklaşık 2 yıldır devam 
eden diyalog ve müzakere süreci Dolmabahçe mutaba-
katıyla Kürt sorunun çözümü noktasında çok önemli bir 
aşamaya gelmişti. Ancak Sayın Erdoğan’ın Dolmabahçe 
mutabakatına karşıt bir tutum almasıyla birlikte, sayın 
Öcalan ile yapılan görüşmeler kesilmiş ve bugüne ka-
dar da ne avukat, ne aile, nede heyet ile bir görüşme 
yapılmadığı gibi kısa zamanda yapılacağına dair hiç bir  
emare de yoktur.

Sayın Öcalan ‘a uygulanan tecride paralel olarak,  başta 
sayın Erdoğan olmak üzere devlet ve hükümet yetki-
lerinin “Kürt sorunu yoktur” biçimindeki açıklamaları, 
ardından da kimi bölgelerde uygulanmaya çalışılan 
güvenlik güçlerinin provokatif operasyonları, gözaltılar 
ve ırkçı saldırılar,  demokratik çözüm sürecinin rafa kal-
dırıldığı anlamına gelmektedir.

Seçim öncesi ve sonrası geliştirilen provokasyonlar ve 
kontra güçlerin gerçekleştirdiği saldırılar,  sınır ötesi 
hava operasyonu ve Roboski’de gerçekleştirilen gece 

yarısı baskını karşısında devletin  tutumu ve yaklaşımı 
önümüzdeki süreç acısından bizleri ciddi anlamda kay-
gılandırmaktadır.

Kobani’de IŞİD çetelerinin gerçekleştirdiği katliam, dev-
letin Rojava’ya müdahale hazırlıkları ve açıklamaları 
bu endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya 
koymaktadır. 

Bölgesel gerici güçlerin beslediği ve desteklediği IŞİD 
terör çetesinin Kobani’ye karşı gerçekleştirdiği katliam, 
Kobani devriminin tüm Ortadoğu’da yarattığı yeni de-
ğişim ve gelişmeler karşısında paniğe kapılan bölgesel 
sömürgeci güçlerin kendi planlarını kendi yaratımla-
rı olan bu barbar çete eliyle gerçekleştirme olayıdır. 
Özelikle Gre Sipi’den IŞİD çetelerinin temizlenmesi bu 
paniğin ve öfkenin ana sebebidir. Yaklaşık iki yıldır Ro-
java ve Suriye’nin çoğunluğunu işgal eden, tarihin ve 
insanlığın yaşadığı en barbar katliamları gerçekleştiren 
IŞİD terör çetesinin varlığından rahatsızlık duymayan; 
ancak, binlerce yıllık kendi anavatanlarını savunmak ve 
özgürleştirmek isteyen Kürdistan halkının kazanımları-
na karşı olan bu düşmanca yaklaşımlara anlam vermek-
te güçlük çekiyoruz. Bu da esas gayenin, Kürtlerin kaza-
nımlarını ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmak 
olduğunu göstermektedir.

Bütün dünya insanlığı da bilmektedir ki, Rojava’ da 
IŞİD’e karşı verilen onurlu ve kahramanca mücadele, 
esasında bir insanlık mücadelesidir. Yapılan saldırılar ve 
katliamlar bizzat insanlığın yarattığı değerlere ve varlı-
ğına karşı yapılmaktadır.

Ancak, bilinmesini isteriz ki bütün Kürdistan halkları 
ve diğer kardeş halklar insanlığa karşı gerçekleştirilen 
bu kanlı oyunu ve barbarlığı boşa çıkartacak yüksek bir 
iradeye, sağduyuya, mücadele azmine ve deneyimine 
sahiptir. Bu anlamda, Kobani’de halkımıza karşı gerçek-
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Bizler Amed’deki sivil toplum, meslek örgütleri, siyasi par-
tiler, iş ve işçi çevreleri olarak gerek sayın Öcalan’a uygula-
nan tecridi, gerekse de Rojava’ya yapılan saldırıları ve mü-
dahale hazırlıklarını şiddetle kınıyor ve bir an önce sayın 
ÖCALAN’la özgür koşullar altında müzakere görüşmelerini 
tekrarbaşlatmaya çağırıyoruz. 

Bütün bu gelişmeler karşısındaki kaygılarımızı dile getir-
mekle birlikte; Rojava halkının direnişinin ve haklı müca-
delesinin yanında olduğumuzu ve kazanımlarının korun-
ması ve geliştirilmesi mücadelesini onlarla birlikte en üst 
düzeyde yürüteceğimizi ve Rojava’ya yapılabilecek her 
türlü saldırı ve müdahaleye karşı tutum alacağımızı çok 
açık ve net bir biçimde ifade ediyoruz.

Bu anlamda; Kürdistan, Türkiye ve uluslararası bütün ka-
muoyunu, yaşanan ve yaşanabilecek bu gelişmelere karşı 
duyarlı olmaya, IŞİD’e karşı bir insanlık mücadelesi veren 
Rojava halkına karşı gerçekleştirilecek saldırılara karşı dur-
maya,  Rojava halkıyla seferberlik ruhuyla dayanışmaya 
çağırıyoruz.  

Bitirirken, ulusal ve uluslararası  kamuoyuna özelikle  be-
lirtmek isteriz ki;ne pahasına olursa olsun,Halklarımızın bir 
arada eşit, adil,özgürve onurlu birlikteliğine ve geleceğine 
yapılabilecek her türlü saldırı ve provokasyon girişimleri-
ne karşı sonuna kadar duracağız  ve hiçbir gücün halkla-
rımızın geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz. 
01.07.2015

DİYARBAKIR STK’LARI

leştirilen bu vahşi katliamı yapanları, destekleyenleri ve 
sessiz kalanları şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. 

Buradan Birleşmiş Milletlere, Kobani’de gerçekleştirilen 
bu insanlık suçu ve katliamı bütün boyutlarıyla araştıra-
rak, katliamı gerçekleştirenleri ve bu suça destek verenleri 
belgeleriyle ortaya çıkarma ve sorumlularını uluslararası 
mahkemelerde yargılama çağrımızı ve talebimizi iletiyo-
ruz. BM, bu insanlık suçunu açığa çıkarma ve sorumlularını 
cezalandırma yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak Sayın Erdoğan’ın ve 
hükümet yetkililerinin Rojava’ya müdahale açıklamaları-
nı ve bu amaçla yapılan hazırlıkları Rojava halkının kaza-
nımlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak değerlendiri-
yoruz. Hiçbir siyasi, ahlaki ve hukuki meşruiyeti olmayan 
bu işgal söylemini, Kürdistan halklarının ve dünya kamu-
oyunun kabul etmesi de mümkün değildir. Bunda ısrar, 
Türkiye’yi büyük bir bataklığın ve tehlikenin derinliklerine 
sürüklemektir.

Kürdistan halklarının ulaştıkları demokrasi bilinci, duyar-
lılığı, örgütlülüğü ve direnişinin hangi düzeye ulaştığını 
görmeyerek, yüz yıl öncesinin köhnemiş katı inkârcı dev-
let politikalarıyla Türkiye’nin geleceğini aydınlatmanın ve 
kurtarmanın mümkün olmadığını bu devlet aklı artık gör-
melidir.

Bu temelde devleti yönetenleri geçmişten de ders alarak 
aklıselim düşünmeye, Halkımızın varlığına ve kazanımları-
na tahammül eden, Türkiye’nin aydınlık geleceği ve halkla-
rımızınkardeşliğini geliştiren politikaları hayata geçirmeye 
çağırıyoruz.
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Diyarbakır TMMOB, KESK ve TTB bileşenlerden 
Metal İşçilerine destek

Basına ve kamuoyuna;

İşverene yandaş sendikanın, işçiler tarafından iş yerle-
rinden kovulması ile başlayan grev dalgası 13. gününe 
ulaştı. Dünde Eskişehir Ford’un dahil olmasıyla hak ara-
yışının gitgide geniş kitlelere ulaştığı işçi mücadelesi 
hem kamuda hem de özel işyerlerinde yandaş sendi-
kalar yolu ile emekçilerin taleplerini görmezden gelen, 
hak gaspçılarına karşı verilen en güzel cevaptır. Bundan 
öncede olduğu gibi bugünden sonrada işverene yandaş 
sendikaların sorunları çözmeyeceği, işçi ve emekçilerin 
bu duruma sessiz kalmayacağı bir kez daha görülmüş-
tür. Buradan verilen mesajı umuyoruz ki tüm emekçiler 
sahipleneceklerdir.

İşçiler, ILO Sözleşmeleri ile güvence altına alınan, kendi 
sendikalarını özgürce seçme hakkı, kendi temsilcilerini 
ve işyeri temsilcilerini seçme hakkından faydalanmak 
istiyorlar. Bugün sahte sendikalar işverenle aynı safları 
paylaşarak, işçileri işten atılma ile tehdit eder pozisyona 
gelmiş bulunmaktadır. İşçiyi, emekçiyi sefalete iten toplu 
iş sözleşmelerine imza atan hormonlu yapıları en iyi biz 
emekçiler biliyoruz. Metal işçilerinin dalga dalga yayılan 
direnişi karşısında paniğe kapılan patronlar ve patron 
yanlısı sendikalar, direnişin yasa dışı olduğunu iddia 
etmektedir. Oysa metal işçilerinin direnişi ILO ve AİHM 
kararlarına göre iş bırakma hakkının yerine getirilmesi-
dir. Bugün direnişe devam eden Renault ve Ford Otosan 
işçileri daha önceki günlerde direnişe destek veren an-
cak işverene karşı daha fazla direnemeyen Mess, Bosch 
ve diğer işyerlerinde bize göstermiştir ki emeğin ortak 
mücadelesinden başka çıkar yol yoktur.

Hükümetin asgari ücret, taşeronlaştırma ve esnek ça-
lıştırma gibi politikaları ile emekçilere reva gördüğü in-
sanlık dışı çalışma koşullarına boyun eğmeyen işçilere 
hükümetin Sanayi bakanı Fikri Işık’ın sözü “Otomotiv sek-

töründe çalışan işçilerin tepkilerini anlıyoruz, bu taleple-
rini üretime devam ederek sürdürmelerini tercih ederiz.’’ 
olmuştur. Bu sözle işverenden yana olan tavrını net bir 
şekilde ortaya koymuştur. Seçim öncesi dilini yumuşak 
tutmaya çalışsa da emek düşmanı tavrını gizleyeme-
mektedir. Metal işçilerinin öncesinde gerçekleştirdikleri 
grevi ‘’ iç güvenliği tehdit ettiği’’ gerekçesiyle yasakladığı 
tarih çok geride değildir. Ülkeyi ucuz iş cenneti haline 
getiren hükümet bu işin baş aktörlerindendir ve bunun 
sorumluluğunu üzerinden atamaz. 12 Eylül anayasasına 
dayanan çalışma yasaları ile ülkenin emekçilerinin haklı 
mücadelelerini engellemeye çalışan hükümeti buradan 
kınıyoruz.

Hükümet ve sermayedarlar, muhalif sendikaları halkın 
ve emekçilerin gözünde kötülemek için her türlü yolu 
denemektedir. Sırtını dayadığı yandaş medya grupları 
ise ya mücadele edenleri görmezden gelmektedir yada 
yalan yanlış haberlerle emek mücadelesini boşa düşür-
meye çalışmaktadır. Her türlü baskı ve yıldırmalara karşı 
emekçilerden yana olan sendikalarımızı susturamaya-
caklar.

İşçilerin taleplerini bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz;

1- Ücretlerde iyileştirme yapılsın,

2- İşten atılma olmasın,

3- İşçilerin seçtiği temsilciler yönetim tarafından tanınsın,

4- Sahte sendika ve temsilcileri işyerlerine sokulmasın,

Bu talepler tümüyle haklı ve karşılanabilir taleplerdir Tür-
kiye’de direnen metal işçileri ile dayanışma içindeyiz ve 
herhangi bir polis müdahalesi, şiddet veya işçilerin işten 
atılmasına karşı KESK, TMMOB ve TTB Diyarbakır şubeleri 
olarak emekçilerin yanında olduğumuzu ve haklı talep-
lerinin ve mücadelelerinin arkasında olduğumuzu bu-
radan beyan ediyoruz. Metal işçilerinin grevi hepimizin 
grevidir ve kazanımları da hepimizin kazanımı olacaktır,

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

BİJİ YEKİTİYA KEDKARAN!

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!

Metal İşçilerine destek 
amacıyla TMMOB,KESK ve TTB 
bileşenlerinin katılımıyla basın 
açıklaması yapıldı.
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Günümüz Türkiye‘sinde laiklik, toplumcu bir aydınlan-
ma savunusu, demokrasi, eşitlik ve özgürlük istemleri 
her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Geri-
cilik mutlaka durdurulmalı, tekrar iktidar olma kanalları 
tıkanmalı, emek ve demokrasi güçleri siyasal İslamcı, 
mezhepçi, savaş yanlısı politikalara dur demelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sivas katliamının 
22. yılında gericiliği ve faşizmi lanetlemekte; bağımsız, 
eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini 
kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
olarak seçimler ve demokrasi üzerindeki kara gölgele-
rin yansıması olan bu saldırıları kınıyor, ölen ve yara-
lanan yurttaşların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz.

Ali Ekber Çakar

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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HDP‘ye Yönelik Saldırılar, Seçimlere, Seçim Güvenliği 
ve Demokrasiye Yapılmıştır

Sivas Katliamını yapan gericilik hâlâ işbaşındadır ve 
durdurulmalıdır

HDP‘nin 100‘den fazla bina ve seçim bürosuna yapılan 
saldırılara son günlerde Bingöl‘de HDP aracını kullanan 
Hamdullah Öğe‘nin 30 kurşunla öldürülmesi; Erzurum 
mitingine saldırılması ve HDP aracını kullanan Aydın 
Taşkesen‘in araçla birlikte yakılması girişimi ile dün 
Diyarbakır mitinginin başlamasından az önce yapılan 
bombalı saldırı eklendi. Diyarbakır‘daki olayda, akşam 
saatleri itibarıyla en az iki kişinin öldüğü ve yüzlerce ya-
ralının bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Bu saldırılar, HDP nezdinde seçimlere, seçim güvenliği-
ne ve demokrasiye karşı yapılmıştır. Seçimden iki gün 
önce yapılan Diyarbakır saldırısı, seçimler üzerine dü-
şen gölgenin son halkası ve bundan sonra gerek seçim-
lerde gerekse seçim sonrası oluşması istenen provoka-
tif, güvensiz ortamın ipucu olmuştur.

Kendisine karşı gelişen siyasal, toplumsal muhalefete 
şiddet ve kara çalma yöntemlerine başvuran AKP ikti-
darı bu olayların gerçek sorumlusudur. İktidarı elden 
bırakmamak için içte ve dışta provokasyon ve savaş gi-
rişimlerinde bulunan siyasi iktidarın tehlikeli oyunlarına 
karşı emek ve demokrasi güçleri uyanık olmalı, demok-
rasi hep birlikte savunulmalıdır.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas‘ta Madımak Otelinde 
yakılarak katledilen toplumcu, yurtsever, aydınlanmacı 
yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

16 Şubat 1969 tarihindeki Kanlı Pazar, 1 Mayıs 1977 kat-
liamı, Aralık 1978‘deki Maraş katliamı, Mayıs 1980‘deki 
Çorum katliamı, 1993‘teki Sivas katliamının müsebbibi 
olan katliamcı, gerici faşist gelenek, ülkemizdeki ilerici, 
aydın kesimlere karşı tahammülsüzdür, toplumun ay-
dınlanmasını istememektedir. Madımak‘taki canları ya-
kan ve yaktıranlar, aydınlanma ve bilim düşmanı dog-
matizmin karanlığının sürmesini isteyenlerdir. Orhan 
Yavuz‘dan Bedrettin Cömert‘e, Turan Dursun ve Hrant 
Dink‘e kadar birçok demokrat insan bu nedenle katle-
dilmiştir. Dinci-mezhepçi gericilik ile milliyetçilik, iç içe 
geçmiş bir şekilde sömürü zincirine, emperyalizme ve 
faşizme hizmet etmektedir.

22 yıl önce Sivas‘ta aydın ve sanatçılarımıza kıyan geri-
cilik, bugün de işbaşındadır. AKP iktidarı, gerici yobaz 
geleneğin yalan ve kışkırtmalarını en üst düzeyde uy-
gulamaktadır. Mezhep farklılıkları düşmanlığa vardıra-
cak yöntemlerle körüklenmekte, mezhepçilik iç ve dış 
siyasetin olağan bir unsuru haline getirilmekte, ülke-
mizde ve bölgede tek bir mezhebin egemenliği için 
tehlikeli politikalar izlenmektedir. Bilindiği gibi iktidar, 
Suriye ve Irak‘taki iç savaşlara emperyalizmin yanında, 
mezhepçi bir yaklaşımla müdahil olmuştur. Şeriatçı ya-
pılar ülkemizde ve bölgemizde güçlenmektedir.
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Enerji sektöründeki faaliyetler ve uygulamalardan siyaseten 
sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, üstlendiği 
görevin kendisine yüklediği sorumluluklardan maalesef ha-
berdar değildir. 31 Mart günü sistem çökmesinin ardından, 
derhal Türkiye`ye dönüp olaya el koyması gereken Sayın Ba-
kan, sanki hiç bir şey olmamış gibi, yurtdışı gezisine devam 
etmiştir. Türkiye`ye döndükten sonra da, kamuoyuna olayın 
gerçek nedenlerini anlatan bir açıklama yapamamıştır.
Sistem çöküntüsünün temel nedeni, siyasi iktidarın sürdü-
regeldiği kamuyu küçültme, işlevsizleştirme, kamu varlıkla-
rını özel sektöre devretme, elektrik dağıtım ve üretim faali-
yetlerinin tamamını özel sektöre bırakma; iletimdeki kamu 
etkinliğini sınırlama ve zaman içinde taşeronlaştırma, özel 
iletim hatları yapımı, EPİAŞ vb. uygulamalarla özel sektörü 
bu alanda da etkin kılma; kamusal planlama, üretim, dene-
tim uygulamalarını rafa kaldırma çabalarıdır.
2002`den bu yana tüm dağıtım şirketlerini özelleştiren, ka-
munun elektrik üretimindeki payını yönetimde oldukları 
dönemde yarı yarıya azaltan ve bugün üçte birin altına dü-
şüren, kamunun elinde kalan son bir kaç termik santralı ve 
birçok hidroelektrik santralını da hızla satmayı; elde kalacağı 
söylenen az sayıda hidroelektrik santralla, üretimde kamu 
payını yüzde 10`un altına çekmeyi göze alan bir siyasi ikti-
darla karşı karşıyayız.
Bu anlayış, özel sektörün santralları kârlı bulmadığı gerek-
çesiyle üretim yapmak istemediği zamanlarda doğabilecek 
açığı kapatmak üzere devreye girebilecek kamu santral ka-
pasitesini elde tutmayı planlamamıştır.
Bu anlayış, kamuda deneyimli ve nitelikli kadroları etkisiz-
leştirmiş, atama ve görevlendirmelerde, ehliyet ve liyakati 
değil, tarikat referanslarını, iktidara yakınlığı temel ölçüt 
olarak almıştır.
Bu anlayış, iletim altyapısında da; gerekli iyileştirme, geliştir-
me, modernizasyon ve kapasite artırma yatırımlarını yapma 
yükümlülüğünü de yerine getirmediği için 31 Martta yaşa-
nan çöküntüye engel olamamıştır.

Önerilerimiz:
1. Yaşanan çöküntünün, bugüne değin açıklanmayan ne-
denlerini araştırmak üzere; bünyesinde meslek odaları, 
uzmanlar ve akademisyenlerin de yer alacağı “Bağımsız 
Soruşturma Kurulu” oluşturulmalı ve bu Kurulun çalışmaları 
kamuoyuna açıklanmalıdır.
2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı siyasal sorumluluğunun 
ayrımına varmalı ve görevinden istifa etmelidir.
3. Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir 
haktır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması 
temel bir enerji politikası olmalıdır.
4. Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir ener-
ji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları, ulusal ve 
kamusal çıkarların korunmasını ve toplumsal yararın artı-
rılmasını, yurttaşların temel ve çağdaş bir insan hakkından 
yararlanması için ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylık-
la erişebilmesini hedeflemelidir.
5. Enerjiyle ilgili tüm kurumlar çalışmalarında şeffaflaşmalı, 
bilgiler yaygınlaşmalı, herkesçe erişilebilir ve kullanılabilir 
olmalıdır.
6. Elektrik enerjisi faaliyetlerinin kamu hizmeti olduğu ger-
çeği kabul edilmeli ve yasalarda yer alacak hususlar buna 
göre düzenlenmelidir.
7. Enerji sektöründeki faaliyetlerde planlama gerekliliği ka-
bul edilmelidir. Bu planlama, birincil enerji kaynağı kullanı-
mında ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması; 
süreklilik, toplumsal fayda ve maliyet analizi, arz güvenilirliği 
ve çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması unsurlarını 
içermelidir. Gerek kamu sektörü gerek özel sektör yatırımla-
rı için bu planlamaya uymak zorunluluğu getirilmelidir.
8. İletim şebekesinde gerekli bakım, onarım, idame, iyileş-
tirme, yenileme, şebeke genişletme, geliştirme ve kapasite 
artırma yatırımları hızla yapılmalıdır.
9. Arz açığının doğabileceği sorunlu durumlarda hızla dev-
reye girebilecek güvenilir bir kamu santral stoku bulundu-
rulmalıdır.
10. 7 Haziran seçimlerinde elektrik kesintilerinin yaşanma-
ması için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır.
10. Enerji sektöründe süregelen ve sorunlara çözüm getir-
mediği ortaya çıkan kamu kurumlarını küçültme, işlevsizleş-
tirme, özelleştirmeler ve bu yöndeki politika ve uygulama-
lar son bulmalı; mevcut kamu kuruluşları etkinleştirilmeli 
ve güçlendirilmelidir. Enerji üretim, iletim ve dağıtımında, 
kamu kuruluşlarında çalışanların, yönetim ve denetimde 
söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir statüde, etkin ve verimli 
çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
Bu kapsamda; elektrik üretim, iletim, dağıtım faaliyetlerinin 
bütünlük içinde olması için EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, eski-
den olduğu gibi Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) bünyesinde 
birleştirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Özelleştirmeler Durdurulmalı, Enerji Sektörünün 
Faaliyetlerini Planlayan, Geliştiren, Denetleyen, Üretim İçin 
Güvence Olan Kamu Varlığı Korunmalı ve Geliştirilmelidir
31 Mart 2015 günü yaşanan 
ve ulaşım, sağlık, eğitim, 
üretim faaliyetlerinin tüm 
ülkede durmasına neden olan 
elektrik sistemi çöküntüsünden 
bu yana on gün geçmesine 
karşın, çöküntünün nedenleri 
konusunda, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 
kamuoyuna doyurucu ve 
inandırıcı bir açıklama 
yapılmamıştırM
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TMMOB’ye bağlı 24 Oda, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 
ile başlayan ve TMMOB’nin 
bütününe yönelen saldırılara 
ilişkin 1 Temmuz 2015 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı

TMMOB’ye Bağlı 24 Oda’dan Ortak Açıklama 
Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ile Tam Bir 
Dayanışma İçindeyiz

Birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası ile Tam Bir Daya-
nışma İçindeyiz

Ne İktidarın Baskıları Ne de Yandaş Medyasının Yalan ve 
Tehditleri Bizleri Kamusal, Toplumsal, Mesleki Yararları 
Savunmaktan Alıkoyamaz

Kamuoyu, siyasi iktidarın Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği (TMMOB) ve bağlı Odalarını etkisizleştirmeye; 
kamusal hizmet, kamusal denetim, kamusal-toplumsal 
yarar fonksiyonlarından arındırmaya ve rant yağması-
nın önünde oluşturduğumuz engelleri yıkmaya yönelik 
girişimleri ile bu yöndeki mevzuat değişikliği hamlele-
rini bilmektedir.

Şimdi de yandaş medya ve bazı köşe yazarları, hatta 
cumhurbaşkanının bir danışmanı ile bir milletvekili, 
son 10 gündür ağız birliği etmişçesine, neredeyse aynı 
cümleler ile üst birliğimiz TMMOB ve Mimarlar Odası’na 
yönelik, kendi kültürlerine uygun düzeysiz, yalan, iftira, 
hakaret ve suçlamalarda bulunmaktadır. Ve bir millet-
vekili, Odaların denetiminin Sayıştay’da olduğunu ama 
bu denetimin de yapılmadığını zannettiğini söyleyerek, 
kamu işleyişinden bihaberliğinin harika bir örneğini ve-
riyor! Bir başkası, Odaların yetkilerinin cumhurbaşka-
nında bile olmadığı gibi kargaların bile güleceği sözler 
söyleyebiliyor.

Dertleri, TMMOB ve Mimarlar Odası ile biz TMMOB’ye 
bağlı bütün Odaların tarih, kültür, doğa, kent ve kır, 
enerji, maden, tarım, gıda rantları önünde engel oluş-
turmamız, sanayisizleştirme süreci ve özelleştirme ta-
lanına dur dememizdir. Kurulduğu tarihlerden bu yana 
iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve 
mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel 
doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en 
karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durma-
yan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının ve 
yandaş medyasının önde gelen hedeflerinden biridir. 
Ancak bilinmesini isteriz ki, rant politikaları ile kentleri-
mizi, yaşam alanlarımızı, doğayı ve tüm çevremizi talan 
eden AKP’ye karşı çıkan TMMOB ve bağlı Odaları, Ana-
yasa ve hukuktan aldığı güçle kamusal ve toplumsal 
yarar ilkesinden asla taviz vermemiş, bilimsel-mesleki 
kabullerin taşıyıcısı, savunucusu olmuştur.

TMMOB ve bağlı Odaların, AKP ve yandaşlarının havsa-

lasının almayacağı ölçüde temiz olduğu kamuoyunca 
bilinmektedir. 12 Mart ve 12 Eylül gibi baskı dönem-
lerine nasıl direndi isek, AKP iktidarının baskılarına 
da onurlu bir şekilde direneceğimiz açıktır, kesindir. 
AKP’nin TMMOB ve Odalarına yönelik baskıcı bir zihni-
yetle vesayet kurmak üzere yaptığı tüm düzenlemele-
rin geri alınması, Odaların özerk ve bağımsız yapılarının 
güçlendirilmesi ve kamu-toplum yararı ile kamusal 
hizmet üretimi için mücadelemize kararlılıkla devam 
edeceğiz.

Kamuoyuna sesleniyoruz. Ellerimiz temiz, alnımız ak, 
başımız diktir. TMMOB’ye bağlı Odalar Anayasa’nın 135. 
maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarıdır, demokratik meslek Odalarıdır. 
Her bir Odamızın Anayasa’dan ve 6235 sayılı TMMOB 
Yasası’ndan aldığı yetkiyle oluşturduğu uygulama yö-
netmelikleri doğrultusunda Genel Kurulları, Yönetim 
Kurulları, Onur Kurulları, Denetleme Kurulları bulun-
maktadır. Bu kurullar Anayasa’nın amir hükümleri doğ-
rultusunda Odaların her türlü idari ve mali denetim-
lerini gerçekleştirmektedir. Her bir kuruşa kadar gelir 
ve giderlerimizin denk bütçe esasıyla yapılan bütün 
dökümü, genel kurul çalışma raporlarında, dönem iç-
lerinde hazırlanan raporlarda yer almakta ve web sayfa-
larımızda yayımlanmaktadır. İddia ediyoruz, TMMOB’ye 
bağlı meslek Odaları, AKP hükümeti ve Sayıştay dene-
timinden kaçırılan tüm kurum ve kuruluşlardan şeffaf 
ve temizdir.

Ne iktidarın baskıları ne de yandaş medyasının yalan ve teh-
ditleri bizleri kamusal, toplumsal, mesleki yararları savun-
maktan ve gerçekleri teşhir etmekten alıkoyamayacaktır. 
Meslek Odaları susmadı, susmaz; güneş balçıkla sıvanamaz.
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Ortadoğu uzun süredir emperyalist çıkarlar doğrultusunda 

dayatılan politikaların eseri olan bir ateş çemberinin orta-

sında bulunuyor. Bu savaş ortamının bilançosu yüz binlerce 

insanın ölümü, yerinden yurdundan edilmesi, işkence gör-

mesi ve tecavüze uğramasıdır. Bu çatışmaların ve yarattığı 

vahşetin doğrudan sonuçlarını yaşayan ülkelerden biri de 

Türkiye olmuştur. Sınırlarımızın dışında süren savaş, etkileri 

ve sonuçları itibarıyla aynı zamanda bir iç sorunumuz haline 

gelmiştir. Sınırlarımızın hemen yanı başında IŞİD çetelerinin 

katliamlarına maruz kalan halklar öz güçleriyle mücadele 

etmekte ancak bu mücadele AKP Hükümetinin savaş orta-

mını tırmandırma hırsının da hedefi olmaktadır. Bu ortam 

içinde bölgede, nereye yöneleceğini bilmediğimiz büyük 

bir askeri yığınak yapmaya girişilmesi barış için bir araya 

gelme ihtiyacını acilleştirmektedir.

AKP Hükümeti Suriye’deki savaşa birinci dereceden mü-

dahil olmak için şimdiye dek elinden geleni yapmış, IŞİD’in 

büyüyüp palazlanmasında doğrudan ya da dolaylı rol oy-

namıştır. 7 Haziran seçimlerinde kendi geleceğini güven-

ceye alabilecek rejim değişikliğinin yolunu açma fırsatını 

bulamayan Saray ve Hükümeti, muhtemel bir erken seçim-

de oy devşirme kaygısı ile, milliyetçiliği, şovenizmi ve mez-

hepçiliği kışkırtarak, Rojava’daki mücadeleyi etkisizleştirme 

ve Suriye’ye müdahale etme hesapları yapmaya girişmiştir. 

Bu gelişmelerin sonucu olarak  çözüm süreci askıya alınmış  

bölgede ve ülkede barışın imkânları büyük ölçüde daraltıl-

mıştır.

Buna göz yumamayız.

AKP iktidarının bölge siyasetine dair  vahim hatalarının 

katkısıyla  uzun bir süredir bölgenin kadim halklarını ve 

kültürlerini yıkıma uğratan, milyonlarca insanı yerinden 

yurdundan eden bu kirli savaşı  sınırlarımız içine taşıyacak 

karanlık maceralara hazırlananlar karşısında, siyasi partiler, 

sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları olarak 

bir “Barış Bloku” oluşturduğumuzu ilan ediyoruz.

Girişimimizin temel hedefi, ülkeyi bir savaşa sürüklemeye 

çalışan kışkırtıcıların karşısına dikilmek, ülkenin içinde ve 

Ortadoğu’da barışı savunmaktır. Girişimimiz, ülke içinde ba-

rıştan yana geniş halk kitlelerini harekete geçirmeyi, ulusla-

rarası alanda örgütlenmiş  sivil barış  inisiyatifleriyle işbirliği 

yaparak bölgeyi bu ölüm çemberinden çıkartmak için çaba 

göstermeyi amaçlamaktadır. Siyasi görüşü ne olursa olsun 

bu amacı paylaşan her kurumu, kuruluşu ve kişileri girişimi-

mize omuz vermeye çağırıyoruz. 

Barış Bloku Kuruldu
Aralarında TMMOB, TTB, 
DİSK, KESK gibi emek-meslek 
örgütlerinin de yer aldığı 
çok sayıda demokratik kitle 
örgütünün katılımıyla “Suriye’de 
savaşa son, Türkiye’nin Suriye’ye 
müdahalesine hayır” sloganıyla 
Barış Bloku oluşturuldu. Barış 
Bloku, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı’nın 
da katıldığı İstanbul’da Cezayir 
Toplantı Salonu’nda düzenlenen 
bir basın toplantısıyla 
kamuoyuna duyuruldu
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İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

11.06.2015
TMMOB’ye bağlı odaların üyeleri ve yakınları 15 Haziran-15 
Eylül 2015 tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi’nde günlük 35 TL katılım payı karşılığı konaklaya-
bilecek.
TMMOB’ye bağlı odaların ve üyelerin katkılarıyla oluşturulan 
ve öğrenim döneminde TMMOB üyelerinin çocukları ile mü-
hendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin konakladı-
ğı tesiste yaz döneminde üyeler ve yakınlarının konaklamasına 
imkân tanınacak. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sos-
yal Tesisi’nde oda+kahvaltı günlük 35 TL katılım payıyla konak-
lama yapılabilecek.
 

Üyelerimize Yaz Döneminde Teoman Öztürk Öğrenci Evi 
ve Sosyal Tesisi’nde Konaklama İmkânı…

Güvencesiz ve insanlık dışı çalışma koşullarının sistem haline 
getirildiği ülkemizde, olağanlaşan iş cinayetlerinin sonuncusu-
nu; tarım işçilerine dayatılan çağdışı çalışma koşulları nedeniyle 
Manisa’da bir kez daha acı bir şekilde yaşadık. Manisa Gölmar-
mara’da, üzüm ve mısır üretimiyle geçinen Salihli’nin Çökelek 
köyünden açık kasa kamyonette taşınan 13’ü kadın1’i çocuk 
olmak üzere 15 tarım işçisi trafik kazasında hayatını kaybetti, 2 
kişi ise ağır yaralandı.
Hemen her sektörde kanıksanan iş cinayetleri; insana verilen 
değer ile değil, rakamlarla değer bulmakta ve basında yer 
almaktadır. Barınma, ulaşım, beslenme, altyapı gibi asgari in-
sanca yaşama koşullarının neredeyse hiç olmadığı tarım sektö-
ründe, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları, AKP döne-
minde ortaçağ kölelik koşullarına dönmüştür.
Adıyaman ve Isparta Yalvaç’taki mevsimlik tarım işçilerinin, So-
ma’da, Ermenek’te, Şırnak’taki madencilerin, Mecidiyeköy’deki 
inşaat işçilerinin ya da hemen her gün bir ya da iki kişinin bir iş 
yerinde hayatını kaybetmesi, iktidarın işçi sağlığı ve iş güvenliği  
konusundaki aymaz tutumunu ortaya sermektedir.
Duble yollarının, İş Sağlığı ve Güvenliği  Kanunu’nun hiç bir şey 
ifade etmediğini bir kez daha gördük.
Bu bir kaza değildir, bu bir kader değildir, bu bir katliamdır.
Tarım işçileri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dışında bıra-
kıldığı için,
Dışa bağımlı tarım politikaları uygulandığı için,
Yoksullaştırılan köylüler ucuz işgücü haline getirildiği için,
Güvencesiz, çok düşük ücretlerle uzun süreli çalışmaya 

mahkûm bırakıldıkları için,
Bu katliamın sorumlusu iktidardır.
Ölenlerin çoğunluğunun kadın olması da bir tesadüf değildir. 
Kayıt dışı çalışma oranının % 80’lere ulaştığı tarım sektörün-
de çalışanların büyük bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Bu 
insanlık dışı koşullar altında hiçbir sosyal güvencesi olmadan, 
uzun süreli düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılan kadın-
lar, tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektöründe de ağır be-
deller ödemektedir.
Herhangi bir nedenle her gün en az beş kadının erkek şidde-
tine maruz kaldığı, en az bir kadının öldürüldüğü ülkemizde; 
katillere tahrik indirimi veren, 13 yaşındaki kız çocuğunun rıza-
sı olduğunu söyleyebilen yargı; iş cinayetlerinde de benzer tu-
tum içinde sermayeden, patronlardan ve siyasi sorumlulardan 
yana kararlar verebilmektedir.
Gerici zihniyetle beslenen, kadınları eğitimden, çalışma ve top-
lumsal yaşamdan kopararak, küçük yaşta imam nikâhını meş-
rulaştıran, güvencesiz ve ucuz işgücü haline getirmek isteyen, 
ölümü kader haline getiren emek ve kadın düşmanı tüm poli-
tikaları reddediyoruz.
Her geçen gün daha da artan sosyal güvencesiz, düşük ücretli 
kayıt dışı istihdamı, kader haline getirilen yoksulluğu, işsizliği 
ve fıtrat ile gerekçelendirilen iş cinayetlerini durdurmak için 
derhal gerekli düzenlemeler yapılmalı,  sorumlular acilen ceza-
landırılmalıdır.
İktidarın dayattığı güvencesiz koşullar nedeniyle kaybettiğimiz 
tüm işçilerin ailesine başsağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar di-
liyoruz.
Bizler evde, sokakta ya da çalıştığımız yerlerde kadınlar olarak 
yaşadığımız baskı, şiddet ve sömürünün arkasında erkek ege-
men kapitalist düzen olduğunu biliyoruz.
Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret için, fırsat 
eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı durmak için, sözü-
müzü her yerde söylemeye ve mücadelemizi Haziran’ın izinde 
büyütmeye devam edeceğiz.

Tarım İşçilerinin Fıtratı; Ya Yollarda ya da
Sağlıksız Çalışma Şartlarından Ölüm!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
Manisa’da mevsimlik tarım 
işçilerinin trafik kazası sonucu 
hayatını kaybetmesi üzerine 7 
Temmuz 2015 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı
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ve planlama anlayışının olmaması, “teknik öğretmen” 
yetiştiren programa tabi olanlara tamamlama prog-
ramlarıyla “mühendis” unvanı verilmesi, özellikle belirli 
bölümlerden mezun mühendis ve mimarların istihdam 
sorununu artırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimliklerinde 
erozyon yaratmaktadır. Mühendislik eğitiminin tamam-
lanması için zorunlu olan staj ve bazı üniversitelerde 
yine zorunlu olan intörn mühendislik eğitimi adı altında 
öğrencilerin emekleri sömürülmekte, eğitimleri ile tama-
men alakasız işlerde çalıştırılmaktadır. Aynı zamanda bu 
uygulamalar sırasında verilmesi zorunlu olan ücretleri ve 
yapılması zorunlu sigortaları karşılanmamakta ve bu du-
ruma itiraz etmek isteyen öğrenciler stajlarını yakmakla 
tehdit edilmektedir.
Üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişim, mühendis 
ve mimarları yeniden biçimlendirmekte, mesleki for-
masyonlarını değiştirmekte, istihdamı daraltmaktadır. 

İşsizliğin artması ücret po-
litikalarını olumsuz yön-
de etkilemekte, mühen-
disin ve mimarın emeği 
ile orantılı ücret almasını 
engellemektedir. Bir diğer 
yandan mühendisler pat-
ronlar tarafından işsizlikle 
tehdit edilmekte, bu teh-
ditlerle haklarını arama-
larına engel olunmaya 
ve şirketlerin yaptıkları 
yolsuzluklara, usulsüzlük-
lere göz yumdurulmaya 
çalışılmaktadır. Bu durum 
şirketler tarafından yapı-
lan ihlallerin denetimini 
imkânsızlaştırmakta; son 
dönemde Soma, Erme-
nek, Şırnak, İstanbul başta 
olmak üzere yüzlerce işçi 
ve mühendisin iş cinayet-
lerine kurban gitmesi ile 
sonuçlanmaktadır.
Sermayenin kendi çıkarları 
doğrultusunda üniversite-

nin tüm imkânlarından yararlanması, öğrencilerin hakla-
rının gaspından öteye gitmemiştir ve gitmeyecektir. Ne-
oliberal anlayışın üniversiteleri götüreceği yer; piyasaya 
açık, paralı ve sermayenin pazar alanı haline getirilmiş bir 
üniversite olacaktır. Üniversitelerin ticarethane (şirket), 
öğrencilerin müşteri ve bilginin meta haline dönüştü-
rülmesini amaçlayan yaklaşımları onaylamıyor ve doğru 
bulmuyoruz. Günümüzde sermayenin üniversiteler üze-
rinden uyguladığı ve öğrenciler üzerinden haksız prim 
sağladığı bir politika da oluşturulan kariyerizm algısı ile 
ilgilidir. Böylece öğrenciler tamamiyle ben-merkezci ve 
sadece kendi çıkarını düşünen bireyler haline getirilme-
ye çalışılmakta, toplumsal bağlarından koparılıp kendi 
kabuğuna hapsedilmeye zorlanmaktadır.
Mühendislik eğitimine ve öğretiminde uygulanan bu 

28 Mart 2015 tarihinde Ankara`da TMMOB Teoman Öz-
türk Öğrenci Evi`nde gerçekleştirilen Öğrenci Üye Kurul-
tayı 2015`in Sonuç Bildirisi yayınlandı.
Öğrenci Üye Kurultay Sonuç Bildirisi
Öğrenci Üye Kurultayı 2015, “Bilimsel Eğitim ve Özerk 
Üniversite İçin” temasıyla 28 Mart 2015 tarihinde Anka-
ra‘da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi‘nde gerçek-
leştirilmiştir. Şubelerimizde Kurultay başlıklarına yönelik 
olarak yapılan Yerel Kurultaylardan süzülen görüşler; 
öğrenci üye örgütlülüğünün, ülkemizdeki mühendislik 
eğitiminin, üniversitelerde yaşanan sorunlara yönelik çö-
züm önerilerinin ve meslek alanlarımıza ilişkin gelişme-
lerin tartışıldığı Öğrenci Üye Kurultayı‘na taşınmıştır. Ku-
rultaya 18 Şube ve 49 üniversiteden, MMO Öğrenci Üye 
Yönetmeliğine göre Odaya üye olan yaklaşık 21 bin öğ-
renci üyeyi temsilen 350 delege katılmıştır. Kurultay‘da 
gerçekleştirilen sunumlar ve forumlarda yapılan tartış-
malar sonucunda aşağıda-
ki görüşler ortaklaştırılarak 
kamuoyuna duyurulmak 
üzere bu sonuç bildirisi 
oluşturulmuştur.
12 Eylül askeri darbesin-
den bu yana üniversite-
ler neoliberal politikalar 
çerçevesinde sermayenin 
ihtiyaçlarına göre yapı-
landırılıyor. Kapitalizmin 
çıkarlarına odaklı bir yük-
seköğretim sisteminin he-
deflendiği bu süreçte ve 
son 13 yıllık AKP iktidarı 
süresince üniversiter yapı 
çok ciddi bir değişikliğe 
uğramıştır.
AKP iktidarı döneminde 
üniversitelerin sermayeye 
açılması ve ticarileştirilme-
si hızlanmıştır. Üniversiteli-
lerin temel ihtiyaçlara ulaş-
ma imkânları ticarileşme 
politikası nedeni ile gün 
geçtikçe zorlaşmaktadır. 
Üniversitelilerin beslenme, ulaşım, barınma, sağlık gibi 
alanlardaki sorunları gün geçtikçe derinleşmektedir.
Her İl‘e bir üniversite söylemi ile yola çıkan siyasi ikti-
darın kendi çıkarları için bir gecede açtığı üniversiteler, 
bilim kurumu olmaktan uzak bir yapıya sahiptir. Mevcut 
üniversitelerin durumlarını iyileştirmek ve bu üniversi-
telerin durumlarını eşitlemekten uzak politikalar ülkeyi 
üniversite hurdalığına çevirmektedir. Gerekli laboratuvar 
koşulları ve altyapı sağlanamaması sonucu öğrenciler 
ihtiyaçları olan pratik bilgiye sahip olamamaktadır. Bu 
da istihdam sürecinde hem mezunların birçok problem 
yaşamasına neden olmakta hem de kamusal bir hizmet 
olan mühendisliğin niteliğinde düşüş gibi ciddi sıkıntılar 
yaratmaktadır.
Mühendislik-Mimarlık eğitiminde artırılan kontenjanlar 

Öğrenci Üye Kurultay Sonuç Bildirisi Yayınlandı
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bakma ve ev işi işleri benimseterek kadını ekonomik, siyasal, 
toplumsal alanlardan dışlamakta ve çalışma hayatında ikinci 
plana atmaktadır. Mühendisliğin erkek egemen bir meslek 
olarak kabul edilmesi ile bu alanda çalışan kadınlar ücret 
eşitsizlikleri, sahada çalıştırılmama, terfi-izin durumlarında 
ikinci plana atılma, eğitim ve kariyer olanaklarından daha 
az yararlanabilme gibi mağduriyetlerle karşılaşmaktadır. Bu 
cinsiyetçi ayrımcılıkların hedefi sadece kadınlar değil aynı 
zamanda LGBTİ bireylerdir. AKP‘nin homofobik-baskıcı po-
litikaları sokakta nefret cinayetleri olarak kendini gösterir-
ken, çalışma ortamında da yıldırmalar, hakaretler ve bireyin 
benimsemediği bir kimliği üstlenmek zorunda kalması gibi 
durumlar oldukça yaygındır. Kadın ve LGBTİ mühendisler 
ortak bir mücadele zemininde Oda komisyonları içerisinde 
örgütlü mücadeleleri ile seslerini daha da fazla duyurabile-
cektir.
Tüm bu belirlemeler sonrasında TALEPLERİMİZ:
Eğitim her aşamada eşit, parasız, bilimsel, demokratik ve laik 
olmalıdır.
YÖK‘ün baskıcı, piyasacı, gerici niteliği AKP ile birlikte derin-
leşmiştir. Demokratik eğitim ve özerk bir üniversite için YÖK 
kapatılmalıdır.
Üniversitelerde söz ve karar hakkı üniversitelerin üç ana 
unsuru olan öğretim üyeleri, üniversite emekçileri ve öğ-
rencilerde olmalıdır. Sermaye çevreleri ve siyasi iktidara üni-
versitenin hiçbir organında yer verilmemelidir. Üniversite 
organlarının oluşumu, üniversite bileşenlerinin dengeli ve 
eşit katılımını sağlayacak biçimde düzenlenmelidir. Üniver-
site içinde alınacak kararlar, tüm üniversite bileşenlerinin 
içerisinde olduğu mecralarda alınmalıdır. Haziran direnişi 
sırasında Gezi Parkı‘nda binlerce kişinin katıldığı karar alma 
forumları bu sistemin en somut örneğidir.
Sorgulayan, özgür düşünen ve bilimsel olarak gelişen bir 
üniversite kimliği için ezberci ve baskıcı eğitimden vazge-
çilmelidir. Uygulamalı ders sayısı ve laboratuvarlar artırılma-
lıdır.
Kadınların çalışma yaşamında karşılaştığı cinsiyet ayrımcılı-
ğına ve tacize karşı yasal yaptırımlar artırılmalıdır. Kreş, gün-
düz bakımevi, emzirme ve doğum izni gibi haklar hukuken 
garanti altına alınmalıdır. Yaşamın her alanında cinsiyetçi 
yaklaşımlar terk edilmeli, çalışma yaşamında cinsiyet ayrımı-
na son verilmelidir.
Eğitim hakkının bir parçası olarak üniversitelilerin beslenme, 
ulaşım, sağlık, barınma gibi tüm ihtiyaçları parasız karşılan-
madır.
Bilimsel ve nitelikli eğitim mücadelesinde temel taşlardan 
birisi olan ana dilde eğitim hakkı hayata geçirilmelidir.
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi‘nin MMO öğrenci üye 
komisyonları tarafından üniversitelerde tanıtım ve duyuru-
sunun yapılması sağlanmalıdır. TMMOB Öğrenci Evlerinin 
başka illerde de açılması için çaba sarf edilmelidir.
Bu talep ve kararlar, bilimsel, laik, özerk, demokratik üniver-
site ve özgürlük mücadelemizin ideolojik altyapısını oluş-
turmak açısından önemlidir. Bu temelin pekiştirilmesi ve 
bugün tartışılan konuların pratik bir sürece evirilmesi MMO 
Öğrenci Üye Örgütlülüğünün görevidir.
Yaşasın TMMOB, Yaşasın MMO, Yaşasın Öğrenci Üye örgüt-
lülüğümüz!

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

piyasacı politikalarla en genel anlamda üniversitenin ken-
disine dönük tüm üniversiteyi kuşatan, farklı düşünenlerin 
yaşam alanlarını adım adım yok eden bir biçimde yoğun-
laştırılan gerici siyasal, kültürel, ideolojik baskılar, bu bas-
kıları pekiştirecek biçimde yürürlüğe konulan yönetmelik 
ve yönergeler birlikte değerlendirildiğinde, AKP eliyle inşa 
edilmekte olan yeni rejimin piyasacılık, gericilik ve faşizm 
karakterinin üniversitelerdeki tezahürü tüm çıplaklığıyla gö-
rülebilmekte, AKP‘nin üniversiteye biçtiği rol net bir biçim-
de kavranabilmektedir. Tüm bu uygulamalar, biz mühendis 
adaylarının ve üniversite bileşenlerinin, en geniş kapsamda 
da emekçilerin yararına olmayan, uygulanan neoliberal po-
litikalar sonucunda oluşturulan AKP-Sermaye bütünlüğünü 
sağlayan ve küresel kapitalizmin çıkarına olan uygulamalar-
dır. Tüm bu uygulanmakta olan politikaların üniversitelerde 
hayata geçirilmesi ise dün olduğu gibi bugün de YÖK eliyle 
sağlanmaktadır.
Büyük toplumsal muhalefeti bastırmak maksadıyla 12 Eylül 
faşist darbesini gerçekleştirenler, gericiliği ve muhafazakâr-
lığı toplumun tüm hücrelerine yerleştirme politikalarını 
üniversitelerde de YÖK eliyle sağlamışlardır. Üniversiteler 
yukarıdan aşağıya YÖK eliyle, sermaye düzenini yeniden ya-
pılandırmayı amaçlayan AKP‘nin ihtiyaçları doğrultusunda 
dönüştürülmektedir. Üniversitelerdeki bu dönüşüme karşı 
çıkan, iktidarın baskılarına direnen devrimci-demokrat öğ-
rencilere karşı AKP‘nin güdümünde dinci gerici-faşist çete-
ler polis desteğinde saldırılar düzenlemekte, öğrencilerin 
can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü ortadan kaldırılmakta-
dır. AKP döneminde binlerce öğrenci disiplin soruşturması-
na uğramış ve çeşitli cezalar almıştır. Yine yüzlerce öğrenci 
polis operasyonları sonucunda tutuklanmıştır. Bu baskı 
politikalarından akademisyenler ve üniversite çalışanları da 
yoğun bir biçimde etkilenmektedir. Siyasi iktidarın üniversi-
telerdeki kadrolaşma politikasının da etkisiyle bilim insanla-
rı üzerlerinde gerici kadrolaşmanın baskısını yaşamaktadır.
2013 Haziran‘ında Gezi Parkı‘nda başlayan ve hızla tüm Ül-
keye yayılan direniş sonrasında meşruluk zeminini kaybe-
den AKP hükümetinin artık sadece elindeki polis şiddeti ve 
devlet gücünü politikleşmiş halk yığınları üzerinde bir baskı 
aracı olarak kullanmaktan başka yolunun kalmamış olması 
ise İç Güvenlik Yasası‘nın başlıca nedenidir. AKP bu yasayla 
kendine tehdit olarak gördüğü her muhalif sesi susturmayı 
ve baskılamayı amaçlamakta ve kendi iktidarını sağlama al-
maya çalışmaktadır.
Bilimsel, eşit, parasız, laik, demokratik eğitim mücadelesi-
nin en önemli gündemlerinden birisi de Türkiye‘de yaşayan 
milyonlarca insanın eğitim hakkını gasp eden “anadilinde 
eğitim hakkından yoksun olma” sorunudur. Halkların eşit 
yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesi ve bu temelde 
oluşturulması gereken kamusal eğitimin olmazsa olmazla-
rından biri de herkesin kendi anadilinde eğitim alabilmesi, 
kendi anadilini konuşabilmesi ve yaşatabilmesidir. Anadilin-
de eğitim hakkı temel bir haktır.
AKP‘nin gerici-sünni İslam sentezi üzerinden kurguladığı 
yeni Türkiye politikaları altında azınlık olarak görülen farklı 
inanç ve inançsızlık tercihleri sistematik baskı altında tutul-
makta, bireylerin temel hak ve hürriyetleri gasp edilmekte-
dir. Laiklik temelinde insanların inanma ve inanmama hürri-
yetlerine devlet tarafından müdahale edilmemelidir.
Gerici AKP diktatörlüğü, kadına toplumsal rol olarak çocuk 
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Doğalgaz Kullanımında Enerji 
Tasarrufu ve Emniyet Kuralları 

DOĞALGAZ KULLANMINDA ENERJİ TASARRUFU

Konutların yakıt giderleri genel olarak; ısıtma, sıcak su, ay-
dınlatma, pişirme vb. tüketimlerinden kaynaklanmaktadır.

Günümüzde yakıt fiyatlarının sürekli arttığını ve yakıt alı-
mının döviz ile gerçekleştiğini göz önüne aldığımızda, 
enerji tasarrufu zorunlu hâle gelmektedir.

Enerji tasarrufu sağlayabilecek yöntemleri incelememiz 
gerekirse;

a) Binalarda Yeterli ve Gerekli Isı Yalıtımının Yapılması

Binalarda ısı yalıtımının doğru olarak yapılması, yaklaşık 
olarak aşağıda belirtilen oranlarda enerji tasarrufu sağla-
yacaktır:

• Çatı izolasyonu % 7

• Dış duvar izolasyonu % 40

• Pencere-kapı izolasyonu % 30

• Dış kapı merdiven boşlukları %10

• Döşeme % 6

b) Verimli Kombi veya Kazan Seçimi

Her türlü dış hava sıcaklığına, ortam sıcaklığına, kullanılan 
sıcak su miktarına vb. verilere göre yakıt miktarını ayarla-
yabilen yüksek verimli ve/veya yoğuşmalı kazan ve kombi 
cihazlarının seçilmesi enerji tüketiminde ciddi avantajlar 
sağlayacaktır.

c) Yatırım – İşletme Maliyet Dengelerine Dikkat Edilmesi 

Enerji kaynaklarının günden güne azaldığı, var olanların 
da fiyatlarının arttığı günümüz koşullarında sistemlerin 
yatırım maliyetleri kadar işletme maliyetleri de dikkatle 
incelenmelidir. Çünkü yatırım maliyetleri bir kere gerçek-
leşirken, işletme maliyetleri sürekli karşımıza çıkacaktır.

d) Oda Konfor Sıcaklıklarının Doğru ve Sağlıklı Tayin Edil-
mesi

Teknik verilere göre mahal sıcaklıklarının normal koşul-
larda 20–22°C olması gerekmektedir. Bu aralık, insanların 
kendilerini ısıl anlamda konforlu ve rahat hissettikleri sı-
caklık aralığıdır. Genelde uygulamada tüketiciler bu sıcak-
lığın üstüne çıkmaktadırlar. Sıcaklığın her 1°C yükseltilme-
si; yakıt tüketiminde şehirlere göre değişen % 7 ile % 10 
dolaylarında artışlar ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca yine bu yüksek sıcaklıklar, hava kuruduğu için üst 
solunum yolları hastalıklarına zemin hazırlamaktadır.

e) Radyatörlerde Termostatik Vana Kullanılması

Termostatik vanalar, üzerlerindeki hassas termostat grubu 
ile radyatörden geçen suyun debisini ayarlayarak, mahal-
lin istenilen sıcaklıkta tutulmasını sağlar.

 Mahallerde termostatik vana kullanımının avantajları;

a. Her bir mahallin sıcaklığı farklı derecelere ayarlanabilir. 

Örneğin: Salon 22°C Yatak Odası 20°C Mutfak 18°C gibi.

b. Konfor sıcaklığının her bir mahal için ayrı ayrı seçilebil-
mesi ve sabit bir değerde tutulabilmesi,
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sistemin tüm mahaller için ve sürekli çalışmasını engelle-
diğinden, yakıttan tasarruf sağlar.

c. Termostatik vana güneşten gelen ısıyı ve buna benzer 
dış faktörleri (aydınlatma, insanlar, ocak, fırın, bilgisayar 
vb.) algılayabildiği ve radyatör üzerinden geçen suyun de-
bisini azaltacağı için yakıt tasarrufu sağlar.

Ayrıca, 14.04.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve 
Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönet-
melik” gereğince de Merkezi sistemle ısıtılan binalarda ter-
mostatik vana kullanılması zorunludur.

f ) Kazanların Dış Hava Sıcaklığını Kontrol Ederek Çalışabil-
mesi

Mikroişlemci esasına dayalı paneller yardımıyla gün bo-
yunca değişen dış hava sıcaklık değerleri kontrol edilerek 
kazanın ekonomik yanması sağlanır.

g) Pratik Notlar:

• Dış hava sıcaklığına bağlı olarak ısıtma cihazlarımızı dü-
şük sıcaklıkta sürekli yakmak kesintili yakmaktan daha 
ekonomiktir.

• Apartman giriş kapılarının otomatik kapanacak şekilde 
yapılması ve mümkünse küçük bir antre oluşturularak ikin-
ci kapı ilave edilmesi merdiven boşluklarından ısı kaybını 
azaltacaktır.

• Pencere ve kapılarınızda hava sızdırmazlığını sağlayınız. 
Hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve süngerler 
kullanabilirsiniz.

Pencere kasaları ile duvar arasındaki boşlukları dolduru-
nuz.

• Odalarda masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvardan 
uzak tutunuz.

• Güney cepheli pencerelerden gündüzleri güneş girme-
sini sağlayınız.

-Geceleri pencereleri panjur, perde ve rüzgarlık ile kapa-
tınız.

• Geceleri uyurken kalın örtü kullanarak oda sıcaklığını 
16–18°C’ye düşürünüz.

• Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız.

• Radyatör arkalarına mümkünse ısı yalıtım levhaları yer-
leştiriniz.

• Perdelerinizin radyatörünüzü kapatmasına engel olunuz.

• Kullanmadığınız ev bölümlerinin (oda, kiler, antre, merdi-
ven vs.) radyatörlerini mümkün olduğunca kısınız.

 Oturma odalarını ısıtmayla birlikte nemlendirmeye çalışı-
nız. Çünkü nem sıcaklığı daha çok hissetmenizi sağlar. Ay-
rıca üst solunum yollarında sıcaklık nedeniyle kurumaları 
önler. 

DOĞALGAZ KULLANMINDA EMNİYET KURALLARI

Emniyet kuralları doğal gaz ve baca gazı kaçaklarına yö-
nelik olarak alınacak önlemleri tanımlayarak patlama, yan-
gın ve gaz zehirlenmesinin önüne geçilmesini sağlamayı 

amaçlar.

Yanlış ve çabuk deforme olan baca imalatları ve montajla-
rı nedeniyle her yıl birçok insan hayatını kaybetmektedir. 
Yanma gazlarının yetersiz tahliyesi ve eksik yanma baca ve 
bağlantıları ile yakma cihazlarındaki hata ya da arızalardan 
kaynaklanmaktadır.

Doğal gaz dönüşümlerinde güvenlik için öncelikle yapı-
lan dönüşümü mutlaka yetkili bir mühendislik firmasına 
yaptırınız. Doğal gaz kullanımına geçtikten sonra da yap-
tırılması gereken bir tesisat tadilatı söz konusu olduğunda 
yetkisiz kimselere, projesiz ve onaysız tadilat yaptırmayı-
nız. Bu hem güvenli hem de yasal değildir.

• Doğal gaz kullanımında güvenlik için bırakılmış havalan-
dırma menfezlerini sürekli açık ve temiz tutunuz.

• Doğal gaz tesisat borularını işlevi dışında, elektrik top-
raklaması, çamaşır askısı olarak veya sportif amaçlar için 
kullanmayınız. 

• Doğal gaz cihazlarının devreye alınması, yıllık bakımı ve 
onarımı mutlaka yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.

• Doğal gaz cihazları (soba, ocak vb.) bağlantı yerlerinden 
doğal gaz vebaca gazı  sızıntısı yapabileceğinden temizlik 
vb. nedeniyle yerinden oynatılırken dikkat edilmelidir.

Konut içinde veya apartmanınızda gaz kokusu duyduğu-
nuzda:

• Gaz vanalarını kapatınız.

• Kokuyu hissettiğiniz ortamda bütün pencere ve kapıları 
açarak havalandırınız. Gaz kaçağı az da olsa önemseyiniz.

• Hiçbir elektriksel aleti açma veya kapama yapmayınız.

• Telefon kullanmayınız. Gaz kaçağını bina dışından bir te-
lefonla 187’ye bildiriniz.

• Sigara içmeyiniz.

• Asansör kullanmayınız.

• Kapı zillerini kullanmayınız.

Standartlara göre üretilen Karbonmonoksit (CO) Detektö-
rü ve Doğal Gaz Detektörü kullanılmalıdır.

Bu cihazlar Karbonmonoksit (CO) Detektörleri EN 50291–
TS EN 50270 standardı ve Doğal Gaz Detektörleri ise TS EN 
50194 standartlarına uygun olmalıdır.

 Bu cihazları satın alırken CE işareti taşımasına, garanti ve 
kalite belgeleri haiz olmalarına mutlaka dikkat edilmelidir.

Makina Mühendisleri Odası olarak EPDK tarafından çı-
karılacak çerçeve bir düzenlemeyle gerek karbondioksit 
gerekse de doğal gaz kaçak detektörlerinin bacalı doğal 
gaz kullanılan konutlarda zorunlu hâle getirilmesini öner-
mekteyiz. 
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Otoasîmîlasyon
ji asîmîlasyonê xetertir e

Endezyarê Makîneyê
Serhad B. Renas

Kurdî ye. Dewleta Tirk bi her awayî dijî vê 
daxwazê ye ku mafê perwerdeya bi zimanê 
dayikê bo Kurdan nayê nasîn. Belê nebûna 
perwerdeya Kurdî sedema yekem a asîmîla-
yonê ye lê ev tenê aliyekî rewşê ye. Li bakur 
asîmîlasyon gihêştiye asteke pir xeter û bika-
ranîna zimanê Kurdî bi taybetî bajarên wek 
Amed, Riha û çend bajarên mezin ên Kurdan 
de gellek qels e. Li aliyekî asîmîlasyona giran 
a dewleta Tirk bi riya perwerdeya Tirkî û te-
levizyonên Tirkî êdî rewş wisa bûye ku Kurd 
xwe bixwe jî asîmîle dikin. Malbat bi zimanê 
Kurdî naaxifin, zarokên xwe fêrî Kurdî nakin. 
Ciwanên Kurd ku têde beşeke mezin xwe wek 
“welatparêz” nîşan didin jî zimanê Kurdî bikar-
naynin. 

Hin malbatên Kurd bi sedema ku zarokên wan 
di dibistana sereteyî de zorê nekşînin û ji he-
valên xwe dûr nemîna hînî zimanê Tirkî dikin 
û hînî zimanê Kurdî nakin. Divê malbatên Kurd 
dev ji vî çewtîya xeter berdin. Divê zarok pêşî 
zimanê dayika xwe hîn bibin. Malbatên Kurd 
ji bo dibistinê dikarin piştî 6 salîya zarokê xwe 
hinî zimanekî din bikin. Her wiha malbatên 
Kurd li şûna ku hînî zimanê Tirkî bikin û mesel-
ya dibistana Tirkî bifikirin divê ji bo destpêki-
rina perwerdeya bi zimanê Kurdî bikevin nava 
hewldanan.

Di mijaraotoasîmîlasyonê de herî zêde bando-
ra sazî û dezgehên Kurdan hene. Wekî mînak 
şaredariyên Kurd ku bi awayekî mafdar gilî û 
gazincên xwe ji dewleta Tirk tînin di heman 
demê de jî alîkariya asîmîlasyonê dikin. Ji 
xeynî çend xebatên çend şaredariyan ji bo zi-
manê Kurdî xebatên berbiçav nayê kirin. Divê 
di vê mijarê de şaredariya mezin Amedê were 
pîroz kirin. Her çiqas kêm be jî di nav şareda-
riyên Kurd de şaredariya Amedê û çend şare-
dariyên din hewlên baş didin. Lê hejmara wan 

Zimanek girêdayê çend tiştan bi pêş dikeve, 
geş û gurr dibe, yan jî qels dibe, serberjêr 
dibe. Ev jî di asta yekem de axaftina bi ziman, 
xwendin û nivîsandina bi ziman û dawî û ya 
herî girîng jî perwerdeya bi ziman e ji ber ku 
herdû xalên ewil di xwe de digre. Dema mirov 
ji awira van hersê rastiyan li rewşa zimanê kur-
dî binêre herçiqas hişmendiya ziman û xwedî 
derketina li ziman li gor salên berê zêdetir be 
jî, mirov nikare bêje ku xetera li ser zimanê 
Kurdî nemaye. Berovajî xeter mezintir e.

Xala ziman û perwerdeya bi zimanê Kurdî ras-
tiyeke dudamarî ye. Li aliyekî bi awayekî pirr 
eşkere li gor berê hejmara kesên bi Kurdî dinî-
visînin, bi Kurdî dixwînin, hejmara malperên 

bi Kurdî weşanê dikin zêde dibin û li aliyê din 
di jiyana rojane de herçendî li hinek bajar û 
herêmên Kurdistanê rewş baştir jî bûye cox-
rafya axaftina bi zimanê Kurdî teng dibe. 

Mirov li heman xalê ji awira asimîlasyon û oto-
asimîlasyonê jî binere. Asimîlsyon û otoasimî-
lasyon hev bixwedî dikin, encam û sebebên 
hev in. Asimîlasyon heta wernegere otoasimî-
lasyonê ne bikêr e. Otoasimîlasyon herder e, 
xwe bixweasimîlekirin û alîkariya asimîlas-
yonê ye, her cîh û devere otoasimîlekar li wir e.

Li bakurê Kurdistanê daxwaza sereke ya Kur-
dan fermî bûna Kurdî û perwerdeya bi zimanê 
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kêfxweş dibe, li gora doh relatîv zêde ye. Belê li aliyê din 
hejmara milyonên di jiyana rojane de, li mal, li cihên kar ne 
bi Kurdî belê Tirkî bikar tînin, bi taybetî dema mirov li rew-
şa zarok û ciwanan dinere, zelal û vekirî derdikeve ku cox-
rafya bikaranîna kurdî bi herdû zaravayên xwe kurmancî û 
kirmanckî tengtir û tengtir dibe.

Asimîlasyon ber bi gundan de ketiye rê, rêzefilmên asimî-
lekar him îdeolojîk û siyasî û him jî zimanî bi leza agirê 
girtiye pûş bela dibe. Dewleta Tirk , dewleta asimîlekar 
xwe îro di eniya tengkirina coxrafya zimanê Kurdî de xwe 
serketî dibîne, xwe serketî hesab dike.

Sersarî û bêxemiya heye pir mezin e. Jiyana me bi piranî 
bi zimanê serdest, asimîlekar û dagîrkeran e. Di civîn, şev, 
platformên me de Tirkî serdest e, axaftina bi Kurdî maye di 
“rojbaş” û “êvarbaş” û “heval” de. Ev ne li xêra me ye, neyarê 
pêşeroja me û hebûna me ye.

Xalên bêne destnîşankirin zêde ne, bi hejmarê xelas na-
bin. Em Kurdên bakur Kurdên perçên din jî di nav xwe de 
fêrî zimanê serdest dikin, biyaniyên tên nav me jî li şûna 
Kurdî Tirkî fêr dibin ji me. Kurd bi kê re dizewice ew û za-
rokên xwe asimîle dibin. Mijara ziman, ne meseleyeke em 
bihêlin sibehê. Divê mirov aniha û ji cihê lê ye dest pê bike 
û Kurdî di her aliyê jiyanê de serdest bike. Gazin ji dew-
leta Tirk nabe, dewleteke ku destên wê di xwîna Ermenî, 
Suryanî, Pontûs, Çerkez û Kurdan de ye. Belê gazina me 
divê ji me be jî. Naxwe divê û pêwiste bi qasî em li dijê 
asimîlasyonê ne, ewqas jî em beramber xwe rexnegîr bin.

şaredariyan ji %20’ê kêmtir e. 

Ne tenê şaredarî hemû sazî, partî, komale, navend û dez-
gehên Kurdan û pêşengên sîyasî ên Kurdan di heman 
rewşê de ne. Hema bêjin tu pêşengên rexistin û partiyên 
Kurdan di xebatên xwe yên rojane de zimanê Kurdî bikar-
naynin. 

Otoasimîlasyon ji asimîlasyonê jî xetertir e, di otoasimîlas-
yonê de asimîlekar dikeve her mal û malbatê, li her derê 
digere û bêpere, bidilxwazî dikeve xizmeta deweltê. Dew-
let ji asimîlasyonê zêdetir xwe bi otoasimîlasyonê meşrû 
dike, pêşwaziya rexneyên li dijê asimlîasyonê dike, ev ter-
cîheke demokratîk e dibêje.

Zimanê me ji du aliyan tê kuştin. Ev alî jî asimîlasyon û oto-
asimîlasyon in. Di dem û qonaxekê de ku li dijê asimîlas-
yonê  xebat ji hergav xwurtir e hê bi nisbeta pêwist talûka 
otoasimîlasyonê nehatiye fêmkirin. Asimîlasyon proses û 
pêvajoyek e, li cîhekî û li derekê dest pê dike. Destpêk ba-
jar û herêmên li ser sînoran, sînorên di nav kurd û tirkan 
de ne. Ji Sêwasê, Erzinganê, meletiyê, mereşê, Osmani-
ye û Skenderûnê dikeve rê, ji wur ber bi hundur de pêla 
asimîlasyonê xelek bi xelek fireh dibe dikeve Dîlokê, Kilîsê, 
Nizîpê, islahiye. Ji jor de ji Erdehanê, Qersê, Erzeromê, Dêr-
simê wek agirê bigre pûş li hemû bajarên Kurdan belav 
dibe.

Li aliyekî mirov hejmara nivîskarên bi Kurdî dinîvsînin, 
pirtûkên bi Kurdî derdikevin, dersxaneyên dersên Kurdî, 
rewşenbîrên di bernameyên tv û radyo de bi Kurdî di-
axivin, li hejmara malper û nivîskarên wan dinere mirov 
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mirov zû bi zû rexneyan neke. Peyvên ku mirov naxwaze bibihîze 
nebêje. 

• Dar nede dest dîna.
Divê civat dîna neke rêberê xwe. Rêveberî têkeve destê dîna, dîn 
nizanin biryara rast bidin.

• Dara azadiyê, bi xwîn û xwêdanê tê avdanê.
Divê azadîxwaz, li hemberî dagirkeran û zaliman têbikoşin. Bin-
dest heta ji can û dil, têkoşînê nedin nagihîjin azadiyê.

• Derewên derewîna naqedin.
Derewîn derewên xweş li hev tînin, ji derewên xwe şerm nakin.

• Dermanê xwestinê dayin e.
Kesekî ku  tiştek xwest, heta daxwaza wî/ê neyê cî tim çavê wî/ê tê 
de dimîne. Daxwaza xwestokan bê cî êdî naxwazin.

• Di sifrê de destê xwe, di civatê de zimanê xwe bibire.
Li her derê destdirêjî û zimandirêjî ne baş e. 

• Dîwarê xwar tê xwar.
Tiştên ne rast dawiya dawîn dê hilweşe.

• Neyarê bava, nabe dostê lawa.
Kesên ku ne dostên bapîrên wan be, ji ewladan re jî dost nabe.

• Pariyê gir bixwe, gotinên gir neke.
Divê mirov peyvên gir neke, ji bo ku di pêşerojê de nebe bela serê 
wî/ê.

• Qewmê kew, kurmê hev.
Kew, dijminatiyê ji neteweya xwe re dike. Kewê qefesê bangî 
kewê çolê dike, wî/ê tîne ser kozika nêçîrvan.

• Rû da, cî da.
Bê şîrove.

• Pisîkê berdayî, ji şêrê girêdayî çêtir e.
Mirovên gerok çavnas dibin. Mirovên tim di ciyê xwe de rûniştî 
çiqas jêhatîbin jî şûn de dimînin.

• Şer ji betalî çêtir e.
Ji şer xirabtir tişt tune ye. Betalî ji şer jî xirabtir e.

• Xewa aliman, çêtir e ji taetê sofiyan.
Karê bi zaneyî hatibe kirin çiqas hindik be jî ji karê pir  yê ku  bi 
nezanî hatiye çêkirin çêtir e.

• Xwestokên ciyê bilind pir in.
Her kes dixwaze bigihîje meqam û qonaxên mezin.

• Yekîtiya malekê bi êlekê, 
Yekîtiya êlekê bi dewletekê.
Hêz û qewet ji hevgirtin û ji yekitiyê tê. 

• Zarok negirî, dê şîr nadiyê.
Mirov ji bo heqên xwe têkoşînê nekin û heqên xwe  nexwazin, kes 
heqên wan nadin. 

• Zû bibire tiliya kul, bila nexweşî negihîje dil.
Pirsgirekên her ku diçe zêde dibin, mirov wana dirêj neke û zû pêşî 
lê bibire çêtir e.

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

Gotinên Pêşiyan
Endezyarê Makîneyê

Cihan TAŞKIRAN
taskirancihan@hotmail.com

• Aqil taca zêrîn e, li serê herkesî nîne.
Her kes bi hişê xwe rûmetê digire. Serê her tiştî hişmendîtî ye. Li 
serê her kesî hişmendîtî tune ye.

• Arê kezebê, ji arê tenûrê germtir e.
Qasî şewata ewladan dê û bavan diêşîne, agir jî ew qas wan naêşî-
ne. 

• Bar naçe ber ker(î)
Ker diçe ber bar(î).
Mirovên jîr û biaqil şelagan nakşînin, mirovên ehmeq qayilin 
suxrê xelkê bibînin.

• Baran ji ewrê reş tê,
Kêf ji dilê xweş tê.
Ji ewra reş mirov zane ye ku baran bibare,  dilê mirov jî wexta xweş 
be mirov kêfxweş e. 

• Bav bimire zarok har dibin,
Dê bimire zarok jar dibin.
Ji bo zarokan tunebûna dayikê ji ya bav zortir e. 

• Bedewiya mirovan, îlm û marîfetên mirovan e.
Bi mirovên zane û camêr re rabûn û rûniştin xweş e. Mirov ji axaf-
tina wan têr nabin. Ji cahil û nezanan qencî çê nabe.

• Bi derew û vira mal nabe ava.
Dawiya derewan tune ye. Bi viran tu kar naçe serî. Kesî bi derewan 
mal nekiriye.

• Biaqil karê xwe bi dînan dikin.
Aqilmend xwe aciz nakin. Suxreyê xwe bi kêmaqila didin kirin û 
xwe didin rihetiyê. Dîn ji baqilan re hemaliyê dikin.

• Bibe xulamê zana, nebe mîrê nezana.
Di navbera zana û cahilan de bi qasî çiyan cudahî heye. Divê mirov 
bi zaneyan re hevaltiyê bike, ji nezanan dûr bireve.

• Bilbil bi dengê xwe,
Mêrxas bi cenga xwe.
Her kes li gorî huner û jêhatiya xwe nav digirin. 

• Çav ji bo dîtinê, aqil ji bo zanînê.
Xwedê çav ji bo dîtine, aqil jî ji bo hizirkirinê daye. Heke mirov bi 
aqilê xwe bifikire û bi çavên xwe bibîne dê qenc û xirabiyê ji hev 
derxîne.

• Çi ji dev derkeve, guh wî dibihîze.
Gotinên ku bi mirov xweş nayê ji hevalê mirov  jî xweş nayê. Divê 
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Mezun 
Makina Mühendisi 

Arkadaşlarımız…
Makina Mühendisi

Hakan YENER

1-)  Teknik resim (Makina mühendisliğinin teme-
lidir.Resim okuyamayan bir mühendis atelye, ar-
ge, operasyon planı hazırlayan planlama bölüm-
leri gibi yerlerde kesinlikle çalışamaz.)
2-)  Çizim programı (Bir mühendis en azından bir 
tane 2 boyutlu çizim yapan program öğrenme-
lidir. Autocad-Catia-Pro Engineer vs.. Eğer daha 
iyi olmak istiyorsa bu programların üç boyutlu 
çizim metodlarınıda öğrenmesi gerekir.
3-)  Dil Eğitimi (Makina mühendisliği alanında 
yeterince türkçe kaynak bulunmadığından en 
azından literatürü takip edecek kadar ingilizce 
öğrenmesi gerekir.Hemde yeni teknolojileri öğ-
renme açısından dil eğitimi önemlidir.)
4-) Takım bilgisi (Genel olarak freze, torna, del-
me tezgahları gibi talaşlı imalat yöntemlerinin 
uygulandığı atelyelerde tezgahlarda kullanılan 
takımlar ve uçlar konusunda bilgi sahibi olun-
malıdır.
5-) T.A.M. bilgisi ( Açılımı takım-aparat-mastar 
olan T.A.M. bir mühendis için olmazsa olmazdır. 
Yukarıda Takımlardan ve aparatların öğrenilme-
si gerektiğini yazdık. T.A.M. ın diğer ayağı olan 
mastar ise yapılan parçaların ölçümlerinde kul-
lanılan ekipmanlardır. Parça nihayi halini aldık-
tan sonra bu mastarlar yardımı ile uygunluğu 
kontrol edilir.Uygunsa işe devam edilir.Uygun 
değilse ya hurdaya ayrılır yada kurtarıyorsa tek-
rar işlemeye alınır.)
6-) Evrak bilgisi  (Bu maddeyi en sona yazmamın 
nedeni aslında daha çok uğraştığımız bir konu 
olsada bir mühendis için fazla önemi olmayan 
bir bölüm olmasıdır. Fabrikada ve atelyede işler 
devam ederken gerekli evraklar nasıl hazırlanır, 
neler yapılamaz yada yapılabilir gibi durumla-
rı mutlaka öğrenmek gerekir. Bunun yanında 
malzeme temini yapılacakken teknik şartname 
ve teknik rapor hazırlama gibi konularda bir mü-
hendisin bilmesi gereken durumlardır.
Yukarıda ki şartların hepsi tam manası ile sağ-
landığında gerçek bir atelye mühendisi olmuş-
sunuz demektir. Bir ahtapotun ayakları gibi… Bu 
ayaklardan 1 tanesi bile eksik olsa, iş hayatında 
sıkıntı çekersiniz. 

İyi çalışmalar…….Dilerim…..
Sevgiyle kalın….

Yeni bir işe başlayan makine mühendisi arkada-
şımız, Atelyede çalışıyorsunuz. Yönetmeniz ge-
reken onlarca çalışan var ve siz ne yapacağınızı 
nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz…
 Yeni mezun olmuş ve işe başlamış bir meslek-
taşımızın yaşayacağı yegane sıkıntı, okulda gör-
düğü derslerle hiçbir alakası olmayan konularda 
kendisinin yöneticilik yapmasının istenmesidir. 
Zaten okul stresinden başı dönen kişi birde hiç-
birşey bilmeden bir işe başladığında amiyane 
tabirle sudan çıkmış balığa döner. Bu konular-
la ilgili arkadaşlarımızın ne yapması gerektiği 
konusunda sizleri  bilgilendirmeye çalışaca-
ğım……
AŞAMA 1 :
Öncelikli olarak mühendisle çalışan arasındaki 
beşeri ilişkiler çok önemlidir. Onlara yakın dav-
ranmak ama aynı zamanda mesafelide durmak, 
yeri geldiğinde onların kardeşi gibi, yeri geldi-
ğinde ise amir olduğunu hatırlatmak. Kısacası 
dengede durmak gerekir. 
AŞAMA 2 :
Mesleğinde donanımlı bilgili bir kişi nasıl bir 
karakter sahibi olursa olsun ilgi alaka görür. Hiç-
birşey bilmeyen bir amir personel için bir oyun-
cak olabilir. Personel içinden art niyetli olanlar, 
amirlerini küçük düşürmek için aslında bildikleri 
şeyleri ortam içerisinde amirlerine sorup yanıt 
alamadıklarında diğerlerinin gözünden düş-
mesini sağlamak isterler. Bunu önlemek adına 
çalıştığımız alanlarda kendimizi geliştirmemiz 
gerektiği muhakkaktır. Şimdi hangi sırayla hangi 
konularda gelişmemiz gerekir bir sıralayalım…
a-)  Atelyenin makina sayısını  bilmek yerleşim 
düzenini tespit etmek,
b-) Çalışanların herbirinin hangi işlerde çalışa-
bileceğini, hangi hız ve kalitede çalışabileceğini 
bilmek
c-)  Makinaların nasıl çalıştığına dair genel bilgi 
sahibi olmak (Kimse sizden makina yada tezgah 
başına geçip çalışmanızı istemez.Sizin işiniz yö-
netmektir ama bir makina yada tezgahında ne iş 
yaptığını genel olarak bilmeniz gerekir.)
d-)  Tezgahlarda yada makinalarda kullanılan 
ekstra ekipmanları bilmek. ( Tezgah için aparat 
vs.)
Yukardaki 4 madde de belirtilen durumlara vakıf 
bir mühendis artık mesleki eğitimine geçebilir.
Bunlar ise;
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Harput’un isim mücadelesi
İlk günden beri söylenilen Harput ismi de bir mü-
cadelenin içinde yer alıyor. Harberd şeklinde olan 
har, toprak taş; berd, kale manasına geliyor. Taşkale 
manasında kullanılmış asırlardır. Harput 1834 yılına 
kadar Diyarbakır’a bağlı bir sancaktır. Sultan İkin-
ci Mahmud döneminde Reşid Mehmed Paşa, Şark 
vilayetlerinde ıslahat yapmaya ve otorite sağlama-
ya memur edildiğinde Ordu Müfettişliği Merkezini 
Harput’a bağlı “Mezra” ya taşır. Aynı yıl içinde hasta-
ne, kışla ve cephane gibi binalar yapılmış, bugünkü 
Elazığ’ın temeli atılmıştır. Yeni yere Sultan Abdülaziz 
Han devrinde yapılan imar çalışmalarından dolayı 
“Mamuret’ül-Aziz” denilmiştir. Harput’un mezraya 
yani ovaya nakledilmesinin sebepleri hudut şehri ol-
maktan çıkması, ana yollara sapa kalması, özellikle kış 
mevsiminde ulaşım güçlüğü ve daha sonra İkinci Ab-
dülhamit Han’ın hız vereceği demir yolu ile bölgenin 
stratejik konumunun artması gösteriliyor.
Söyleyişinin uzunluğundan dolayı ahali arasında 
El-Aziz şeklinde söylenilmeye başlanır. Ancak daha 
sonraları eskiyi değiştirme adetinden dolayı 1937’de 

Bakanlar Kurulu kararı ile Elazık olarak değiştirilmiştir. 
Bu defa teleffuzunun zorluğu ortaya çıkar. 10 Aralık 
1937 Bakanlar Kurulu kararı ile ilk manasına hatırlat-
mayan Elazığ şeklinde isimleştirilmiştir.
Tarihî bir nazar ile bakıldığında ilk kurulduğu andan 
itibaren 1834 yılına kadar Harput ismi muhafaza edi-
lirken, yaklaşık 100 yıl içerisinde 1937’ye kadar şehrin 
isminin bu kadar çok değiştirilmesi akıllara kasıttan 
başka bir şey getirmiyor. Eskiler isminin nerden gel-
diğini bilseler de yeni nesil sadece ‘Elazığ’ isminin te-
laffuzu ile yetiniyor.
Kaleden kalanlar
Harput, Elazığ ismi ile kayıtlara geçene kadar bu süre-
de nice devletler yer ile yeksan oldular. Geride bırak-
tıkları ise mücadelelerin bir eseri telakki edilecekti. 
Yapılan mücadeleleri anlamak için Harput kalesine 
çıkıyoruz. Gözümüz etrafta kulağımız ise rehberimi-
zin anlattıklarında merakla ilerliyoruz. Kale, iç kale, 
dış kale şeklinde iki bölümden oluşuyor. Kaleye süt 
kalesi de diyenler var. Efsaneye göre kuraklık olduğu 
zaman kalenin yapımında süt kullanılmış. Uzmanlara 
göre ise, duvarlardaki mukavemeti artırmak için yün 

Kü
lt

ür
 S

an
at Elazığ’dan Önce Harput ‘u 

Tanıyalım……
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ile beraber sıva harcına süt katılmış. Kale, Hititler’in kolu 
olan Hattiler tarafından kurulmuş. Hitit kaynaklarında ise 
Harput’tan İşuva diye bahsedilir. Sonra Urartular hâkimiyet 
kuruyor.
Eğri minareli Ulu Cami
Kaleden sonra, Ulu Cami eğri minaresi ile bizi karşılıyor. Ulu 
Cami yapıldığı zamanlarda yörenin en büyük cami olduğu 
için öyle adlandırılıyormuş. Caminin ortasındaki avlunun 
üzeri camla örtülmüş. Eskiden kervanlar su ihtiyacını bu 
avludan karşılarlarmış. Böylece kervandakilerin de ibadet 
etmesi düşünülmüş. Duvarlar, kubbe tekniği ile değil de 

kemerlerle birbirine bağlanmış. Cami, 1156 tarihinde Ar-
tuklu hükümdarı Fahreddin Karaaslan tarafından yaptırıl-
mış. Tuğladan yapılmış kırmızı, eğri minaresi ile hala ayakta 
ve yapımındaki sıva ve tuğlaların kokusu, manevi kimliğini 
muhafaza etmekte.
Herkes minarenin eğriliğine hayran hayran bakarken ca-
minin avlusundaki mezarlık dikkatimizi  çekiyor. Mezar 
taşlarından eski bir mezarlık olduğu anlaşılıyor. “Seyyid El 
Ahmed Çapakçuri Hazretlerinin kabri 20 metre aşağıda-
dır.” tabelasını takip ediyorum. Osmanlıca yazılmış kitabe-
sinden nakşiyül meşrep bir zat olduğunu okuyorum. 19. 
yüzyılda yaşamış hicri 1340 (m. 1921) yılında irtihal etmiş. 
Gruptakiler onun Çapakçur kısmı ile alakadar oluyor. Ça-
pakçur, Bingöl taraflarından gelenler için söyleniyormuş. 
Çur, kelimesi Rize-Hemşin’de, su manasında kullanılıyor. Çır 
da deniliyor; akan, şelale manasına geliyormuş. 
Belek Gazi’den Kurşunlu Cami’ye
Elazığ’a hakim Belek Gazi abidesinin bulunduğu tepede 
Belek Gazi’yi dinliyoruz. Artuklu hükümdarlarından olup, 
soyu Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Kayı boyuna da-
yanıyor. Onu daha önemli kılan ise Haçlıları ağır yenilgilere 
uğratması. 1122 yılında Urfa Kontu Josselin’i esir etmiş. Bu 

da yetmemiş 1123’te onu kurtarmaya gelen Kudüs Kralı 
Baudouin’i esir almış ve ikisini de Harput kalesinde hapset-
miş cesur bir kahraman olarak hâlâ yâd edilmekte.
Haçlı seferlerindeki muzafferiyetlerinden dolayı Selahad-
din Eyyübi ile denk görülmüş. Belek Gazi deyince halkın 
zihninde Anadolu’da İslamiyet’i silmeye çalışan Haçlılarla 
olan mücadeleler akla geliyormuş. Elazığ’a bu tepeden 
baktıktan sonra Belek Gazi’den Osmanlı’ya kadar yapılan 
camileri geziyoruz.
  Arap Baba Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra  Buzluk Mağa-
rası ile sonlandırıyoruz. 

Hindistan’dan Harput’a uzanan bir mücadele
 Fatih Ahmed Baba Türbesi’ne gidiyoruz. Bu zat hakkında 
çok enteresan malumatlar öğreniyoruz..
Hindistan’da bir rivayete göre Buhara’da dünyaya gelmiş. 
Nakşiyül meşrep bir zâtmış. Silsile-i Sâdât’tan Hace Ali 
Râmîtîni Hazretlerine intisap etmiş. 13. yüzyılda Anado-
lu’da İslamiyet’in yayılması için fetihlerde bulunmuş. Tür-
besi çevresi ile beraber tadilat yapılıyor. Hicri 713 (Miladi 
1313) tarihinde şehit düştükleri 10 arkadaşı ile burada me-
dfun olduğu türbe tabelasında yazıyor.
Onun adını yaşatmak için, Anadolu’da İslamiyet’in yayılma-
sı için Hindistan’dan gelen, bu zatın mücadelesine nispetle 
Fatih Ahmed Baba Eğitim ve Kültür Derneği kurulmuş. Har-
putumuz hakkında genel hatları ile sohbet tarzında bir yazı 
sundum…siz değerli  dostlarıma….

ELAZIĞ’A HARPUT’A BEKLİYORUZ…….
Sevgiyle Kalın……..

Hakan YENER 
Makina Mühendisi

3939

M
ak

in
a 

M
üh

en
di

sl
er

i O
da

sı



H
ab

er

40

Öğrenci Üye
Rojbin SEZER

Ka
dı

n

diyorlar. Şimdi siz söyleyin bunları yaşadığıma 
tepki olarak attığım taş mı teröristlik yoksa bun-
ları bana yaşatanlar mı terörist? Bende kadınım 
diye devam etti küçük yoldaşımız. Evet bende 
KADIN’IM büyüdüğümde hapse atılacağım ya 
da şimdi ama ben dilimi kullanamıyorsam KÜRT 
ve KADIN olduğum için işkence görüyorsam, 
hunharca katlediliyorsam zaten parmaklıklar ar-
dında yaşıyor olmuyor muyum? Adam tecavüz 
edip yakıyor iki iç yıl yatıp çıkıyor. Ben anadilimi 
kullandığım için ve KÜRT kadını olduğum için 
müebbet....” Şimdi bu mu hukuk? bu mu adalet?” 
İşte taş atan çocukların duyguları bunlar bizde 
Mezopotamya’nın kadim kentlerinde okumaya 
çalışan kadınlarız. Bir de halk diliyle erkek işinde 
çalışacağımız bir bölümde, yani mühendislikte. 
Hepimizin aşina olduğu cümlelerdendir aslında 
‘’ Elinin hamuruyla erkek işine karışma’’ cümlesi.’’ 
Sen ne yapacaksın ki sen kadınsın fabrikada ça-
lışamazsın kızım otur oturduğun yerde delirdin 
mi sen yahu!’’ diyen babalarımızla ve erkek zihni-
yetiyle çok karşılaştık.
Ama hiçbirimiz bu sözleri duymadık, kulak ar-
kası ettik. Çünkü biz güçlü bireyleriz. Çünkü 
biz KADINIZ, biz hiçbir feodal, ilkel düşüncelere 
boyun eğmedik. Tüm baskıların ve zulümlerin 
içinden başımız dik bir şekilde çıktık. Her zaman 
direndik ve savaştık. Tıpkı Arin Mirxan gibi, De-
lila gibi, Sakine yoldaş gibi, Leyla yoldaş gibi ve 
özgürlüğü için savaşan tüm KÜRT ve ezilmeye, 
susturulmaya karşı tepkili kadın yoldaşlarımız 
gibi ve onların önderliği sayesinde şuan kendi-
mizi tüm feodal yapıya boyun eğmeden, özgür, 
hür düşüncelerimizle adım adım sömürüsüz bir 
ülkeye ve barışa yürüyeceğiz.
Artık ülkemde silah sesi değil kardeşlik türkü-
leri duymak istiyorum. Mayınlarla donatılmış 
topraklarda değil, fidanlar dikilmiş topraklarda 
yaşamak istiyorum. Analarımızın gözyaşıyla 
sulanmasın bu kadim topraklar yüzlerindeki te-
bessümlerle aydınlatsınlar ülkemizi.
Biz kardeşliğe susamış insanlarız ölüme, sava-
şa değil gelin hep beraber el ele verelim barış 
içinde özgürce yaşayalım. KÜRDÜM, KADINIM, 
EZİDİYİM, ALEVİYİM, MÜSLÜMANIM, ARABIM, 
ÇERKEZİM, TÜRKÜM, ERMENİYİM; diye yargılan-
mayalım. Biz hepimiz insanız diye KARDEŞÇE 
yaşayalım.

Türkiye’de Yaşayan Kadınlara Bakılan Gözle Kadı-
nı Tanımlarsak  ‘’ Kadın”  yaşamı boyunca ezilen, 
hunharca katledilen, diri diri mezara gömülen, 
cinsel bir obje olarak bakılan, köle gibi çalıştırı-
lan, hiçbir sosyal ve siyasal hakkı olmayan, evde 
çocuk bakan, kocasına hizmet eden, hizmeti 
karşılığında dövülen, sırf giydiği elbise yüzün-
den tecavüz edilip yakılarak öldürülen, özgür-
lüğü, kimliği, dili, ve benliği için savaşan devrim 
ruhlu kadın olduğunda ise argo kelimelere ve 
sözlü tacizlere uğrayan birey denilmeyecek ka-
dar aşağılanan kişilere veya feodal toplumun 
deyişiyle cinsel objeye kadın denir.
İşte böyle bir toplumda kadın olmak, ahiret ha-
yatında yaşanılmayacak cehennemi yaşamak-
tır. Aslında tıpkı KÜRT HALKINA 90 yıl boyunca 
yapılan zulümler gibi ve tabi hem KÜRT hem de 
kadınsam vay halime.
En az 40 milyon nüfusa sahip olup ta ülkesi ol-
mayan, sadece kendi anadilini konuştuğu için 
yıllarca demirler arkasına mahkum edilen, ye-
tindirmeyip işkenceler gören halkın çocuklarıyız.
Dilimize ve ellerimize kelepçe vurdular, Kendi-
mizi ne sözlü ne de yazılı ifade etmeyelim diye. 
Köylerimizi yaktılar yaşam alanlarımız olmasın 
diye. Analarımıza, kız kardeşlerimize tecavüz et-
tiler, kirlettiler kadınlarımızı hor görsünler diye. 
Bebeklerimizi öldürdüler büyüdüklerinde baş-
kaldırıp insanları bilgilendirmesinler diye. Gaze-
tecilerimizi öldürdüler sırf kendi yaptıkları yanlış-
ları halk duymasın diye. Kendi medyalarında ise; 
KÜRTlerin olduğu her yerde molotof, her yerde 
silah ve her yerde ölüm var diye gösterdiler.
Yok taş attığı için yıllarca hapis yatacakmış. Ar-
kadaş bu taş atan çocuklara;’’evladım neden taş 
atıyorsun.’’ diye hiç sordunuz mu?
Sorduğumuz kişilerden aldığımız cevaplar:
‘’ Düşlerinden vurulurken çocuklar, hangi ya-
şamaktan bahseder ki masallar. Benim babamı 
öldürdüler, anneme tecavüz ettiler, köyümü yak-
tılar, beni hem yetim bıraktılar hem de namusu-
mu elimden aldılar. Benim tepkim bunadır. Ya 
da bende okula gidip meslek edinmeyi, kardeş 
türküleri söylemeyi, ama ben silah sesi ile bü-
yüdüm, her gün kan gölüne dönen mahallerde 
ayakkabısız büyüdüm, kuru ekmekle büyüdüm, 
bende isterdim okuldan sonra sıcak evimin için-
de huzurlu aile şefkatini, ama annemi, babamı, 
evimi benden aldılar ve şimdi bana teröristsin 
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Nisan -2015

07.04.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

04.04.2015 Otomobillerdeki Son Teknolojiler Semineri düzenlendi.

8-11 Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşen Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine 
Şube Başkanımız Gürbet ÖRÇEN, Şube Sekreterimiz Sait BAHÇE, Şube Saymanımız Abdulkadir 
YILMAZ ve Şube Mesleki denetim sorumlusu Melike ÇAPRAS’ın katılım sağladılar.

10.04.2015 Öğrenci Üye Futbol Turnuvası düzenlendi.

14.04.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

15.04.2015 Koruyucu Aile Hizmeti Semineri düzenlendi.

16-18 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana’da  düzenlenen VIII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği Kongresi`ne Düzenleme Kurulu üyesi Şube sekreterimiz Sait BAHÇE, Adıyaman İl Temsilcilik 
Sekreteri  Ramazan ÇELİK ve DSİ İş Yeri Temsilcisi Mükerrem Özgür DALGIÇ’ın katılm sağladılar.

15-17 Nisan tarihleri arasında Şube Muhasebe personelleri Mihriban METE ve Nazan ORAK  ODA 
Merkezinde düzenlenen Muhasebe eğitimine katılım sağladılar

17.04.2015 Öğrenci üyelerimize yönelik teknik gezi düzenlendi.

18-19 Nisan tarihleri arasında Adana Şubede gerçekleşen AİTM eğitimine Şube ve bağlı Tem-
silcilik Teknik görevlileri Mahsum BAL, Naman GÖRDEGİR, Adnan KAN, Duygu BAYRAM, Mahfuz 
ATHAN, Şükrü TİMUR, Mehmet ARIĞTEKİN ve Mustafa TUNCER’in katılım sağladılar.

20-24.04.2015 Şubemizde LPG Sorumlu Müdür Eğitimi düzenlendi.

21.04.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

21-22 Nisan tarihleri arasında Batman İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli kursu düzenlendi

28-29 Nisan tarihleri arasında Mardin İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli kursu düzenlendi.

25-26 Nisan tarihleri arasında Adana Şubede gerçekleşen LPG/CNG eğitimine Şube ve bağ-
lı Temsilcilik Teknik görevlileri Mahsum BAL, Naman GÖRDEGİR, Adnan KAN, Duygu BAYRAM, 
Mahfuz ATHAN, Şükrü TİMUR, Mehmet ARIĞTEKİN ve Mustafa TUNCER’in katılım sağladılar.

27.04.2015-01.05.2015 tarihleri arasında Bingöl İl Temsilciliğimizde Doğalgaz İç Tesisat Mühen-
dis Yetkilendirme kursu düzenledi.

28.04.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Mayıs - 2015

01.05.2015 1 Mayıs Mitingine katılım sağladık.

2-3.05.2015 tarihleri arasında düzenlenen Kobané Yeniden İnşaa Konferansına katılım sağladık.

4-10 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Şube’de gerçekleşen Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Vasıflandırma Eğitimine Teknik Görevlilerimiz Adan KAN, Cemal YILMAZ ve  Şükrü TİMÜR katılım 
sağladılar.

07.05.2015 Ortadoğu Belediye İhtiyaçları ve İnşaatları ve İnşaat Fuarına katılım sağladık.

07.05.2015 İKK bünyesinde Dicle Vadisi projesi hakkında yapılan basın toplantısına katılım sağladık.

13.05.2015 İKK bünyesinde Soma faciasının yıldönümünde düzenlenen basın açıklamasına ka-
tılım sağladık.

14.05.2015 Şubemizde Personel Toplantısı gerçekleşti.

20-22 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Asansör Periyodik Kontrol Muayene Vasıf-
landırma Eğitimine Teknik Görevlimiz Cemal YILMAZ’ın katılım sağladı.

22-24 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan LPG/CNG Periyodik Kontrol Vasıf-
landırma Eğitimine Teknik Görevlilerimiz Şükrü TİMUR ve Cemal YILMAZ’ın katılmasına,
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21-22.04.2015 tarihleri arasında Elazığ İl Temsilciliğinde Havalandırma Tesisatı Eğitimi düzenlendi.

23-24.04.2015 tarihleri arasında Elazığ İl Temsilciliğinde Soğutma Tesisatı Eğitimi düzenlendi.

05.05.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

09.05.2015 Şubemizde Temsilcilik Yürütme Kurulları ve Teknik Görevlilerinin katılımıyla eşgü-
düm toplantısı gerçekleşti.

12.05.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

18-23 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da düzenlenen İş Hijyeni Ölçüm ve Personeli Vasıflandırma 
Eğitimine Teknik Görevlimiz İlyas BATBAY ve Bekir Musa Mayda katılım sağladı.

19.05.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

20.05.2015 Şubemizde Öğrenci Üyelerimize yönelik Futbol turnuvası galiplerine Madalya Töreni 
düzenlendi.

24.05.2015 Mardin İl Temsilciliğinde LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu düzenlendi.

26.05.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

26.05.2015 İKK bünyesinde Metal işçilerine destek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına ka-
tılım sağladık.

27.05.2015 Öğrenci Üyelerimizin Mezuniyet Gecesi katılım sağladık.

25-29.05.2015 tarihleri arasında Şanlıurfa’da Forklift Kullanıcı Kursu düzenlendi.

30.01.2015 Üye yönelik Kahvaltılı buluşma gerçekleşti.

31.05.2015 tarihinde şubemizde LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu düzenlendi.

Haziran - 2015

02.06.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

04-05-06 Haziran 2015 tarihleri arasında Şubemizde gerçekleşen Asansör Periyodik Kontrol Mu-
ayene Vasıflandırma Eğitimine Şubemiz ve bağlı temsilciliği teknik görevlileri Mehmet ZIRIĞ,  Ali 
Can BULUT,  Hasan ÖZEROL,  Şükrü TİMUR,  Duygu BAYRAM, Yusuf YAZAR ve  Mustafa İLHAN   
katılım sağladılar.

01-05.06.2015 Batman’da Sanayi Tipi Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu düzenlendi.

06.06.2015 İstasyon meydanında HDP mitinginde yaşanan katliama karşı STK’ların düzenlediği 
basın açıklamasına katılım sağladık.

09.06.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

08-12.06.2015 Batman’da Sanayi Tipi Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu düzenlendi.

10.06.2015 Şubemizde Genç Mühendisler Toplantısı yapıldı.

13.06.2015 4. Şubemizde Diyarbakır İKK bünyesinde düzenlenen 4. Yerel Kadın Kurultayına ka-
tılım sağladık.

13.06.2015 İstasyon meydanında HDP mitinginde yaşanan katliama karşı STK’ların düzenlediği 
basın açıklamasına katılım sağladık.

14.06.2015 tarihinde Malatya İl Temsilciliğimizde LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu düzenlendi.

14.06.2015 tarihinde Elazığ İl Temsilciliğinde LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu düzenlendi.

14.06.2015 tarihinde Muş İl Temsilciliğinde LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu düzenlendi.

16.06.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

23.06.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

27.06.2015 tarihinde Ankara’da yapılan Öğrenci üye komisyon toplantısına Dicle Üniversitesi 
öğrencisi Zülfü İLHAN, Harran Üniversitesi öğrencisi Osman ALAGÖZ ve Batman Üniversitesi öğ-
rencisi Ferman BİNDİRİCİ katılım sağladı.

30.06.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
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DOĞUM 

ŞYK Üyemiz Nejla Çetinkaya’nın bebeği oldu
Mardin İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyemiz İdris Elçeoğlu’nun bebeği oldu
Van İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanımız M. Zeki Bukay’ın bebeği oldu
Batman İl Temsilciliği teknik görevlimiz Naman Gördegir’in bebeği oldu
Elazığ İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Hakan Yener ve Şenay Yener’in bebekleri oldu
Üyemiz Arin Zümrüt Karakoyun’un bebeği oldu

Bebeklere sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz

DÜĞÜN/NİŞAN

Büro Görevlimiz Hasam Bekir Demir nişanlandı
Batman İl Temsilciliği teknik görevlimiz Adnan Kan evlendi
Üyemiz Cihan Bakı evlendi
Üyemiz Hasan Özerol evlendi
Üyemiz Nihat İpek nişanlandı
Üyemiz Bilen Haylaz nişanlandı
Üyemiz Cahit Yeşilkaya evlendi
Üyemiz Emin El evlendi

Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz

VEFAT 

Üyemiz Serhat Gündüz’ün babası vefat etti 
Üyemiz Şeyhmus Oktar’ın annannesi vefat etti
Üyemiz Suat Odabaşı’nın yeğeni vefat etti
Üyemiz Murat Yılmaz’ın babası vefat etti
Üyemiz Nurettin Volkan Aksu’nun kuzeni vefat etti

Vefat edenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz
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Teknik Hizmet Sayıları
Cihaz Adı Kontrol Sayısı
OTOKLAV 1
CEPHE ASANSÖRÜ (İNŞAAT VİNCİ) 1
BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI 1
ÇEKİCİ DOZER (İŞ MAKİNASI) 1
SERVİS ASANSÖRÜ 2
İŞ MAKİNASI 2
KIZGIN SU KAZANI 3
SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA TANKI 3
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 3
AKARYAKIT KARA TANKERİ 4
KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 4
HİDROFOR 6
KALDIRMA İLETME MAKİNASI 12
KULE VİNÇ 12
SAPAN / MAPA 18
BASINÇLI KAP 19
CARASKAL 20
YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 22
PLATFORM 30
BUHAR KAZANI 35
TRANSPALET 45
VİNÇ 47
MOBİL VİNÇ 52
HAVA TANKI 58
FORKLİFT 62
SICAK SU KAZANI 79

Bağlı Olduğu Belediye  Adı 
Asansör Periyodik Kontrolleri

Normal Kontrol Adet Eksiklik Kontrol Adet Elektrikli Asansör Kontrol Adet Hidrolik Asansör Kontrol Adet Toplam
İPEKYOLU 36 3 39 0 39
KIZILTEPE 6 10 16 0 16
EDREMİT 123 4 126 1 127
TUNCELİ 41 2 42 1 43
SİİRT 27 8 35 0 35
SURUÇ 1 0 1 0 1
KARAKÖPRÜ 11 1 12 0 12
SİİRT İL ÖZEL İDARE 1 0 1 0 1
HALİLİYE 23 12 35 0 35
KURTALAN 6 0 6 0 6
BATMAN 41 6 47 0 47
EYYÜBİYE 12 2 14 0 14
ADIYAMAN 20 0 20 0 20
YENİŞEHİR 81 59 137 3 140
BAĞLAR 44 31 68 7 75
KAYAPINAR 33 64 96 1 97
SUR 3 1 4 0 4

712Toplam Kontrol Sayısı

LPG Sızdırmazlık
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 245
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK 2
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 45
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK 1
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 88
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 21
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 105
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 9
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 5
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 1
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 15
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 28

TOPLAM 565
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LPG Montaj
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
MONTAJ DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 408
MONTAJ DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK 105
MONTAJ DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 314
MONTAJ DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK 44
MONTAJ DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 1020
MONTAJ DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 525
MONTAJ DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 528
MONTAJ DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 389
MONTAJ DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 265
MONTAJ DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 62
MONTAJ DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 1025
MONTAJ DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 485

TOPLAM 5170

LPG Tadilat
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
TADİLAT DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 597
TADİLAT   AĞRI TEMSİLCİLİK 47
TADİLAT DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 110
TADİLAT DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK 34
TADİLAT DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 227
TADİLAT DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 315
TADİLAT DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 570
TADİLAT DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 63
TADİLAT DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 139
TADİLAT DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 59
TADİLAT DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 818
TADİLAT DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 86

TOPLAM 3065

Araç Proje Sayısı
Şube Temsilcilik Sayı
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 1
DİYARBAKIR MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 3
DİYARBAKIR MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ 2
DİYARBAKIR ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 11
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 109

TOPLAM 126

Mekanik Tesisat Proje Sayısı
Şube Temsilcilik Sayı
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 122
DİYARBAKIR ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 4
DİYARBAKIR BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 51
DİYARBAKIR MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 2
DİYARBAKIR MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 51
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 79

TOPLAM 310

Asansör Proje Sayısı
Şube Temsilcilik Sayısı
DİYARBAKIR DİYARBAKIR 37
DİYARBAKIR ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 8
DİYARBAKIR BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ 18
DİYARBAKIR ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 5
DİYARBAKIR TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 14

TOPLAM 87
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Elif Aldatmaz
VAN

Ercan Erfidan
VAN

Erdal Atçeken
ADIYAMAN

Fırat Doğaç
VAN

Halil İbrahim Arslan
ŞANLIURFA

Gökhan Gökbulut
 ADIYAMAN

Halis Ayayna
BATMAN

Hasan Aytaş
BİTLİS

İbrahim Halila Acet
ŞANLIURFA

İdris Ceylan
DİYARBAKIR

Kenan Şakar
DİYARBAKIR

İlknur Ögetürk
DİYARBAKIR

Mehmet Akif Tekin
ŞANLURFA

Mehmet Bayırdır
MALATYA

Mesut Çelik
BATMAN

Muhammed Kara
 ŞANLIURFA

Nihat Tarhan
BİNGÖL

Muharrem Keskin
ELAZIĞ

Okan Alkan
VAN

Özge Turan
ELAZIĞ

Özgür Özkaya
DİYARBAKIR

Ruken Turan
MARDİN

Savaş Polat
VAN

Samet Özcan
ELAZIĞ

Yahya Aytemiş
MUŞ

Yıldırım Karayel
DİYARBAKIR

Yunus Emre Benice 
BATMAN

Yusuf Esin
DİYARBAKIR

Burak Yeğrim
MALATYA

Burak Yüceulu
ELAZIĞ

Ceren Bayraktar
ELAZIĞ

Çağla Gençtürk
BİTLİS

Deniz Toprak
DİYARBAKIR

Doğan Kılıç
DİYARBAKIR

Ahmet Cidan
BATMAN

Ahmet Kaya
DİYARBAKIR

Ahmet Okan
BATMAN

Ahmet Sadık Duru
 VAN

Ayşegül Yiğit
MALATYA
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Sedat Aslan
BATMAN

Selim Kandemir
BATMAN

Serkan Çağlayan
 ADIYAMAN

Şükrü Şeker
BATMAN

Veli Eser
DİYARBAKIR

Ümit Birlik
BİTLİS

Veysi Şehir
DİYARBAKIR

Yılmaz Türkoğlu
BİTLİS

Yusuf Gönen
BİNGÖL
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