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Merhaba

Geride bıraktığımız üç aylık süre zarfında bültenimizde sizinle buluşma sevincini yaşıyoruz. Böl-
gemizde çok hızlı gelişen ve halkımızı derinden etkileyen olayların yaşanması bizleri de derin-
den etkilemektedir. 

Sevgili meslektaşlarımız;

Oda’mızın mesleki faaliyetleri, eğitimler ve kurslar devam etmektedir. Üyelerin istekleri doğrul-
tusunda yetkilendirmeye yönelik eğitimler, Oda’mızın çalışan personellere yönelik değişen yö-
netmelikler doğrultusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bölgemizde; Suruç katliamıyla başlayan Cizre, Silvan, Varto, Sur, Yüksekova, Bismil, Beytüşşebap 
ve adını sayamadığımız birçok il ve ilçede devlet eliyle ve Ankara Merkezi Hükümetinin talimat-
larıyla katliamlar yapılmaktadır. Bölgede 1990’lı yıllarda uygulanan OHAL’i aratmayan güvenlik 
bölgeleri ilan edilmiştir. 

Halkın dilinden düşürmediği ve üzerinde ısrarla durduğu “Barış ve Kardeşlik” Söylemlerine kar-
şın, Ankara Merkezi Hükümetinin ağzından “savaş ve ölümden’’ başka söylem çıkmamaktadır. 
Bütün bu söylemlerin meyvesi olarak 35 günlük bebekten 75 yaşındaki yaşlının katledilmesi, 
HDP’nin 400 il ve ilçe merkezlerinin yakılması, Kürtçe konuştu diye katledilen ve batının her 
ilinde faşizan saldırılar gerçekleşmektedir. Bütün bu saldırılara karşın Kürt halkının soğukkanlı 
duruşu sayesinde hükümetin çıkarmak istediği iç savaş amacına ulaşamamıştır.

Son derece tehlikeli olan bu süreçte, Ankara Merkezi Hükümetinin iktidar hırsları uğruna çıkart-
tıkları bu savaş çok can almaktadır. 

Halklarımızın daha fazla bedel vermemesi için; 

Yaşasın Halkların Eşitliği

Yaşasın Özgürlük.

Demokrasinin ve yasaların herkes için eşit olduğu yarınlarda buluşmak dileğiyle….

                                                                                                                                       Şube Yönetim Kurulu
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Öğrenci üyelerimiz İzmir Özdere Kalemlik Orman Kam-
pında gerçekleşen MMO Öğrenci Üye 2015 Kampına 
katılım sağladılar.
Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılı-
mıyla İzmir`in Menderes ilçesine bağlı Özdere Kalemlik 
kamp alanında başlayan ve 82 öğrenci üyenin katıldığı 
kampta,  panel, söyleşi, açık oturumlar, müzik dinletile-
ri, tekne turları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.
Şube sekreterimiz Sait Bahçe’ninde ziyaret ettiği öğren-
ci üye kampında, Öğrenci üyelerimiz düzenlenen yarış-
malardan Bilgi, halat, çuval ve yumurtası yarışmalarını 
kazanarak dört madalya almaya hak kazandılar.
5 Eylül Cumartesi günü sabahı, kahvaltının ardından 
çadırlar kuruldukları gibi kolektif bir şekilde sökülerek 

toplandı, çevre temizliği yapıldı, malzemeler kamyonla-
ra yüklendi ve kamp tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaş-
lıklarla ve örgütlülük bilinciyle sona erdi.

Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 09-12 Tem-
muz 2015 tarihleri arasında Araç Projelendirme kursu 
düzenlendi.
MİEM Eğitimcisi Hakan HAVANCILAR tarafından verilen 
4 günlük eğitime, teknik görevlilerimiz ve üyelerimiz-
den 26 kişi katılım sağladı. Eğitim sonucunda yapılan 
sınavda başarılı olan katılımcılara Araç Projelendirme 
Mühendis Yetki belgesi verildi.

Öğrenci Üyelerimiz MMO Öğrenci Üye 2015 
Kampına Katılım Sağladılar

Şubemizde Araç Projelendirme Kursu Düzenlendi

Temsilcilik ziyaretleri kapsamında 8 Temmuz 2015 tari-
hinde Şube Başkanımız Gurbet Örçen, Şube saymanı-
mız Abdulkadir Yılmaz ve Şube idari birim sorumlumuz 
Sıdık Akman Bitlis Mesleki Denetim Büromuz ve Muş İl 
Temsilciliğimizi ziyarette bulundular.

İlk olarak Bitlis Mesleki Denetim büromuzu ziyaret eden 

şube yönetimimiz ardından Muş İl Temsilciliğimize ge-
çerek üyelerimizle yemekli toplantıda bir araya geldi. 

Gerçekleşen buluşmada; Odamızın yürüttüğü çalışma-
lar, üyelerle ilişkiler, üyelerin Oda‘dan beklentileri ve 
Muş İl Temsilciliğimizin daha aktif hale getirilmesi için 
üyelerimizle görüş alışverişinde bulunuldu.

Şube Yönetim Kurulumuz Bitlis Mesleki Denetim Bü-
romuz ve Muş İl Temsilciliğimizi Ziyarette Bulundu
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 21-22 Ağustos 
2015 tarihleri arasında şubemizde LPG Otogaz İstasyonları 
Dolum Personeli Kursu düzenlendi.

LPG kursları eğitmenimiz Melike Çapras tarafından verilen 
kursa 15 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda 
başarılı olan kursiyerlere LPG yetkili personel kimlik kartla-
rı ve LPG yetkili personel sertifikaları verildi.

Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Perso-
neli (Pompacı) Kursu Düzenlendi

13 -16 Ağustos 2015 tarihleri arasında şubemizde teknik gö-
revlerimize ve üyelerimize yönelik, AKM kapsamında Asan-
sör Periyodik Kontrol vasıflandırma eğitimi düzenlendi.

Şubemizde düzenlenen Asansör Periyodik Kontrol vasıf-
landırma eğitimi, AKM müdürü Berkay ERİŞ ve Asansör 
eğitmeni Teknik görevlimiz İlyas BATBAY tarafından verildi. 

Eğitimde Elektrikli ve Hidrolik asansörlerin periyodik kont-
rolleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Şubemizde Asansör Periyodik Kontrol Vasıflandırma 
Eğitimi Düzenlendi
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Şubemizde 28 Ağustos 2015 tarihinde Mesleki Etkinlik 
Komisyonu üyeleri ve üyelerimizin katılımıyla toplantı 
gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda, bölgemiz de bulunan Üniversi-
telerin vermiş olduğu mühendislik eğitimi, ihtiyaç duy-

duğu mühendis profili ve öğrenci üyelerimizin üniver-
site yaşadığı sorunları içeren“ “Bölgemizde Mühendislik 
Eğitimi ve Sorunları” adı altında bir panel düzenlenmesi 
ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Meslek İçi Eğitim kapsamında Şubemizde “Şantiye Şef-
liği” eğitimi düzenlendi. 24-26 Ağustos 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşen eğitim MİEM eğiticisi Ahmet Tu-

ran Dörtdemir tarafından verildi. 28 üyemizin katılım 
sağladığı eğitim, 26 Ağustosta yapılan sınavla sona erdi.

Şubemizde Mesleki Etkinlik Komisyonu Toplantısı 
Düzenlendi

Şubemizde Şantiye Şefliği Eğitimi Düzenlendi
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- Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olabilir
- Tehlikeli Maddenin Karayolunda Taşınması Hakkında Yö-
netmelikler 
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdamı 
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Sınav ve Eğitim-
leri
Konularında bilgilendirmeler yapıldı. Verimli geçen semi-
nere şube çalışanlarımız ve üyelerimiz katılım sağladılar.

10.09.2015 tarihinde saat 17:00 de Şubemizde Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Bilgilendirme Se-
mineri düzenlendi.
Selin Diyarbakır TMGD firması Eğitimcisi Elif AYDOĞAN ta-
rafından verilen seminerde ;
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkındaki Teb-
liğiler 
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları
- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 07-11 Eylül 2015 
tarihleri arasında Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilen-
dirme Eğitimi düzenlendi.

MİEM Eğitimcisi Teknik Görevlimiz Yasin NACAR tarafından 
verilen eğitime 23 üyemiz katılım sağladı. Eğitim sonucun-
da yapılan sınavda başarılı olan üyelerimize Doğalgaz İç 
tesisat Mühendis Yetki Belgesi verildi.

Şubemizde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 
Semineri Düzenlendi

Şubemizde Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi Düzenlendi
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Şubemizde 12-13 Eylül 2015 tarihleri arasında teknik 
görevlilerimize yönelik Asansör kontrolleri ile ilgili eği-
tim düzenlendi.

Eğitimde 24 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan asan-
sör bakım, işletme ve periyodik bakım yönetmeliği 
ve 15 Temmuz 2015’te yayımlanan tebliğe istinaden, 
asansör kontrol kriterlerinin bakanlığın belirlemiş oldu-
ğu kriterler esasına göre kontrolün gerçekleştirilmesi, 
raporların bakanlık formatına uygun şekilde çıkarılması 
ve asansörlerde 4 etiketin (yeşil, mavi, sarı ve kırmızı) 
kullanma koşullarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

15 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır İl Koordinasyon Ku-
rulu bileşenlerinden oluşan heyet, Cizre’de 8 gün süren 
sokağa çıkma yasağının ardından kentin durumunu ye-
rinde gözlemlemek amacıyla ilçeyi ziyarette bulundu.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu heyeti üye-
leri, ilk önce Cizre Belediyesini ziyarette bulunup ardın-
dan Cizre`de bulunan ilgili milletvekilleri ile bir araya 
gelerek kentin durumuyla ilgili bilgi aldılar. İKK Diyar-
bakır heyeti ilçede üç mahalleyi gezerek saldırılar sonu-

cunda hasara uğrayan evleri yerinde gözlemledi.

Heyet daha sonra Cizre`de bulunan TMMOB‘a bağlı 
Temsilciliklerdeki üyelerimizle bir araya geldi. Burada 
yapılan görüşmede Cizre`de teknik bir heyetin oluş-
ması ve bu heyetin yapı hasar durumunun çıkarılması 
hususu ön görüldü. Basına verilen demecin ardından 
heyet Cizre`den ayrılarak Diyarbakır`a döndü.

Asansör birim sorumlumuz İlyas Batbay tarafından veri-
len eğitime, şube ve temsilciliklerimizde çalışan teknik 
görevlilerimiz katılım sağladılar.

Teknik Görevlilerimize Yönelik Asansör Eğitimi 
Düzenlendi

TMMOB Diyarbakır İKK Heyeti Cizre’de
İncelemelerde Bulundu
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Şubemizde 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Meslek İçi 
Eğitim kapsamında “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesis-
lerin Doğalgaza Dönüşümü” eğitimi düzenlendi. 

MİEM eğitimcisi Yüksel Yaşartekin tarafından verilen eği-

Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 28 Eylül – 04 
Ekim 2015 tarihleri arasında Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.

MİEM Eğitimcisi Ali İNCE tarafından verilen 7 günlük eği-

time 21 üyemiz katılım sağladığı. Eğitim sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan üyelerimize Endüstriyel ve Büyük Tü-
ketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetki 
Belgesi verilecek.

time 26 üyelerimiz katılım sağladı.  Sıhhi Tesisat, Kalorifer 
Tesisat ve Isı Yalıtımı konularını içeren eğitim sonunda ya-
pılan sınavda başarılı olan ve staj koşullarını sağlayan üye-
lerimize Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetki Belgesi 
verilecek.

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü Eğitimi Düzenlendik

Şubemizde Mekanik Tesisat Eğitimi Düzenlendi
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Van İl Temsilciliğimiz, kentte faaliyet yürüten sivil top-
lum örgütleri bileşenlerinden oluşan Van Emek ve De-
mokrasi Platformunun yeniden inşa toplantısına katı-
lım sağladı.

Van Emek ve Demokrasi Platformu mevcut birleşen 
yapısını genişletmek ve kentteki toplumsal sorunlara 
karşı, eşit, özgürlükçü ve üst seviyede farklı renklerde-

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 26 Temmuz 
2015 tarihinde Van İl Temsilciliğimizde Tüplü LPG Dağı-
tım Personeli eğitimi düzenlendi.

LPG Eğitmeni Teknik görevlimiz Duygu Bayram tara-

fından verilen eğitim sonunda yapılan değerlendirme 
sınavı sonucunda başarılı olan kursiyerlere LPG yetkili 
personel yaka kimlik kartları ve LPG yetkili personel ser-
tifikaları verildi.

ki STK’ların katılımıyla çözüm önerileri ve reaksiyonlar 
geliştirmek amacıyla yeniden bir oluşum toplantısı ger-
çekleştirdi. 26 Haziran ve 12 Temmuz 2015 tarihlerinde 
gerçekleştirilen iki ayrı toplantıda İl Temsilcilik Yürütme 
Kurulu adına temsilcilik saymanımız Muhammed Ali 
AYKAÇ katıldı. Odamızın Van kentinde yaptığı çalışma-
lar anlatıldıktan sonra mevcut kent sorunları hakkında 
görüş alışverişi yapıldı.

Van İl Temsilciliğimiz Emek ve Demokrasi Platformunun 
yeniden inşa toplantısına katılım sağladı

Van İl Temsilciliğimizde Tüplü LPG Dağıtım Personeli 
Eğitimi Düzenlendi
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında 18-19 Eylül 
2015 tarihleri arasında Van İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz 
İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı Kursu ) kursu 
düzenlendi.

Sosyal etkinlikler kapsamında 17 Temmuz 2015 tarihinde 
Çamlık Havuzbaşı Restaurant’ta üyelerimizle akşam yeme-
ğinde bir araya geldik. 

Üye ve ailelerinin yoğun şekilde katılımda bulunması ge-
ceye ayrı bir renk kattı. Yemekte Odamız adına konuşan 
temsilcilik sekreterimiz Faruk Anaran, Oda çalışmalarımız-
dan söz ederek bu tür buluşmaların üyeler arası iletişimi 

ve birlikteliğe güç kattığını ifade etti. Anaran’dan sonra söz 
alan geçmiş dönem temsilcilik başkanı Hüsnü Uçkan’ın 
odamızın geçmişten bu güne gelişi temalı konuşması duy-
gulu anların oluşmasına neden oldu.

Yemekte bir araya gelip hasret gideren üyelerimizin bir 
başka etkinlikte tekrar bir araya gelinmesi temennileri ile 
buluşma son buldu.

LPG Eğitmeni Teknik görevlimiz Duygu Bayram tarafından 
verilen kursa 16 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan kursiyerlere, Personel Kimlik kartları 
ve LPG yetkili Personel Pompacı Sertifikaları verildi.

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

Van İl Temsilciliğimiz Sosyal Etkinlikler Kapsamında 
Üyelerimizle Yemekte Buluştu
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LPG Personel Eğitimlerimiz
Şubemizin vatandaşlara yönelik düzenlediği eğitimler geçen 3 aylık dönemde de devam etti. Eğitime toplam 100 
kişinin katılım sağladığı eğitimlerin tarih, yer ve katılımcı sayıları şöyle;

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

EĞİTİM ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM İLİ KATILIM SAYISI

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 08.09.2015 09.09.2015 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 2

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 21.08.2015 22.08.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 15

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 18.09.2015 19.09.2015 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 16

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 10.08.2015 10.08.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 1

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 26.07.2015 26.07.2015 DİYARBAKIR ŞUBE 6

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 28.07.2015 30.07.2015 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 10

TOPLAM 50

EĞİTİM ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ EĞİTİM İLİ KATILIM SAYISI

MEKANİK TESİSAT 28.09.2015 05.10.2015 DİYARBAKIR 26

ARAÇ PROJELENDİRME 09.07.2015 12.07.2015 DİYARBAKIR 26

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 14.09.2015 17.09.2015 DİYARBAKIR 21

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 07.09.2015 11.09.2015 DİYARBAKIR 23

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 24.08.2015 26.08.2015 DİYARBAKIR 28

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 28.07.2015 30.07.2015 DİYARBAKIR 40

TOPLAM 163
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İçerisinde TMMOB Bileşenlerinin de Bulunduğu 95 
STK-DTK Önünde Suruç’ta Yaşanan Katliama İlişkin 
Basın Açıklamasında Bulundu

DTK ve bileşenleri: Suruç’taki katliamdan AKP’nin so-
rumlu olduğuna dikkat çekti.

DTK ve bileşenleri, Suruç’taki katliamdan AKP’nin so-
rumlu olduğuna dikkat çekerken, “19 Temmuz’da Suruç 
Kaymakamlığı’nca Kobanê’ye geçişlerine izin verilme-
mesinin ardından Suruç’ta bir gece konaklamak zorun-
da kalan gençlerin, 20 Temmuz’da geçişlerine izin ve-
rilmemesi ile ilgili basın açıklaması yaparken bu vahşi 
saldırının hedefi olmaları düşündürücüdür” dedi. Açık-

lamada, dünya halklarına dayanışma çağrısı yapıldı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve bileşenleri tara-
fından Urfa’nın Suruç ilçesindeki katliama ilişkin açıkla-
ma yapıldı.

Söz konusu saldırının tecavüzcü, barbar IŞİD çeteleri 
tarafından yapıldığının gelen ilk bilgiler arasında oldu-
ğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘AKP DAİŞ’E MÜSAMAHA GÖSTERDİ’

“Bu vahşi ve insanlık dışı sadırı ile hedef alınan açıktır 
ki; Rojava Devrimi , Kürt halkı ve dostlarının Kobanê’de 
büyük bir direnişle elde ettiği zafer ve başlayan yeni-
den inşa süreci olmakla birlikte; elde edilen kazanım-
ların Türkiye ve tüm dünya halklarınca kabul görmesi, 
destek ve dayanışma gösterilmesidir.

Tecavüzcü barbar IŞİD çeteleri, Kürt halkının kazanım-
larına ve verilen eşitlik, özgürlük mücadelesinin yarattı-
ğı enternasyonalist ruha planlı ve organize saldırılarını 
sürdürmektedir. 

Bu saldırılar daha önce Halkların Demokratik Partisi’nin 
(HDP) Adana ve Mersin İl Başkanlıkları ile Diyarbakır Se-
çim Mitingi’nde, Kobanê’de ve şimdi de Suruç’ta vücut 
bulmuştur.

Söz konusu patlamalar sırasında ülkeyi yöneten AKP 
hükümeti, Adana, Mersin ve Diyarbakır’da IŞİD saldırıla-
rına karşı önlem almadığı gibi vatandaşlarının ölmesini 
kınamakla yetinmiştir.

AKP hükümetinin IŞİD’e karşı olan tavrı herkesçe bi-
linmektedir. IŞİD çetelerinin Türkiye’den Rojava’ya ra-
hatlıkla giriş çıkış yaptıkları, yaralıların sınır illerinde 
tedavi edildiği ve IŞİD çetelerinin Türk askeriyle boy 

DTK ve bileşenleri, Suruç’taki 
katliamdan AKP’nin sorumlu 
olduğuna dikkat çekerken, “19 
Temmuz’da Suruç Kaymakam-
lığı’nca Kobanê’ye geçişlerine 
izin verilmemesinin ardından 
Suruç’ta bir gece konaklamak 
zorunda kalan gençlerin, 20 
Temmuz’da geçişlerine izin 
verilmemesi ile ilgili basın 
açıklaması yaparken bu vahşi 
saldırının hedefi olmaları dü-
şündürücüdür” dedi. Açıkla-
mada, dünya halklarına daya-
nışma çağrısı yapıldı
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boy fotoğrafları sıklıkla basında yer almaktadır. Ayrıca 
Adana’da savcılık tarafından durdurulan MİT TIR’larında 
yapılan arama ile Suriye’ye insani yardım adı altında si-
lah gönderildiği de ayyuka çıkmıştır.”

AKP’nin DAİŞ’e karşı gösterdiği müsamahakar tutum 
karşısında ABD ve Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye uyarıda 
bulunduğu ve DAİŞ’e karşı net bir tavır alınması, araya 
mesafe konulması ve sınır güvenliğinin sağlanmasının 
istendiğinin belirtildiği açıklamada, bu uyarıların Türki-
ye tarafından dikkate alınmadığı ifade edildi.

‘İZİN VERİLMEYEREK SURUÇ’TA KONAKLAMAK ZO-
RUNDA BIRAKILDILAR’

Açıklamada, şu hususa da dikkat çekildi: “Katledilen 
SGDF üyesi gençler, yaptıkları yazılı açıklama ile 19-24 
Temmuz günleri arasında Kobanê’de olacaklarını, ye-
niden inşa sürecine büyük bir heyecanla katılacakları-
nı kamuoyu ile paylaşmışlardır. Ancak 19 Temmuz’da 
Suruç Kaymakamlığı’nca Kobanê’ye geçişlerine izin 
verilmemesinin ardından Suruç’ta bir gece konaklamak 
zorunda kalan gençlerin, 20 Temmuz’da geçişlerine 
izin verilmemesi ile ilgili basın açıklaması yaparken bu 
vahşi saldırının hedefi olmaları düşündürücüdür. Ayrıca 
alışılmışın dışında, yapılan basın açıklamasında hiçbir 
güvenlik önleminin alınmamış olması da sorgulanması 
gereken diğer bir husustur.”

‘AKP SAVAŞ KARARI VERDİ’

Gerçekleşen bunca planlı saldırı karşısında AKP’nin 
tedbir almadığına vurgu yapılan açıklamada, “Bu ne-

denle söz konusu saldırının ve yaşanan can kayıplarının 
sorumlusu hükümettir. AKP hükümeti öncelikle IŞID’e 
karşı tavrını netleştirmeli ve bunu deklare etmelidir” 
denildi.

Açıklamada, toplumun müzakereye geçişi beklediği bir 
süreçte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a tecrit uy-
gulanmasının, OHAL’i andıran güvenlik tedbirlerinin, 
toplu gözaltılar, ırkçı saldırılar, seçim öncesinde başla-
yan ve sonrasında devam eden bombalamalaron, kont-
ra güçlerin gerçekleştirdiği saldırıların, sınır ötesi hava 
operasyonları ve sınır içerisinde gerçekleştirilen kara 
operasyonlarının AKP’nin savaş kararı verdiğini göster-
diğine işaret edildi.

‘DÜNYA HALKLARINI DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

“Bilinmelidir ki; Kürdistan halkları , diğer kardeş halklar 
ve insanlığa karşı gerçekleştirilen bu kanlı oyunu ve bar-
barlığı boşa çıkartacak yüksek bir iradeye, sağduyuya, 
mücadele azmine, güç ve deneyime sahiptir. Bu anlam-
da, halklarımıza karşı gerçekleştirilen bu vahşi katliamı 
yapanları , destekleyenleri ve sessiz kalanları şiddetle 
kınıyor ve protesto ediyoruz” denilen açıklamada, “Ya-
şanan katliama inat tüm dünya halklarını Kürt halkı ile 
seferberlik ruhuyla dayanışmaya çağırıyoruz. Ulusal ve 
uluslararası kamuoyuna özelikle belirtmek isteriz ki; ne 
pahasına olursa olsun, halklarımızın bir arada eşit, adil, 
özgür ve onurlu birlikteliğine ve geleceğine vahşice ve 
barbarca yapılan bu saldırılara kaşı sessiz kalmayacak 
boyun eğmeyeceğiz” diye kaydedildi.
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 “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” Demek İçin 10 Ekim`-
De Ankara`Da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi`ndeyiz

Değerli Basın Emekçileri

Ülke olarak tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru 
hızla sürüklendiğimiz bu süreçte DİSK, KESK, TMMOB ve 
TTB olarak düzenlediğimiz ortak basın toplantısı ile kar-
şınızdayız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş 
geldiniz.

Bugüne kadar gerek tek tek gerekse ortak yaptığımız ba-
sın açıklamaları, basın toplantıları ile ülkemizi adım adım 
bir uçurumun kenarına iten gelişmelere dikkat çekmeye 
çalıştık.  Nefret söylemlerini kapkara bir zift yağmuru gibi 
üzerimize boca ederek savaş çığlığı atanların her türlü 
baskı ve tehdidine rağmen barış ve kardeşlik çağrısından 
taviz vermedik.  

Ülkenin yeniden kan gölüne döndürülmesinin sorumlu-
larını hep beraber bulmak için yılmadan, usanmadan “bu 
savaş kimin savaşı?” diye sorduk. 

Bu sorunun cevabını ararken öncellikle topraklarımı-
zın her gün akan kan ve gözyaşı ile sulanmasından ki-
min-kimlerin beslendiğine, çatışma ve savaş ortamının 

kimin-kimlerin tercihi olduğuna ve bu tercihin bedelinin 
kimler tarafından ödendiğine bakılmasının elzem oldu-
ğunu vurguladık. 

Bu kirli savaş ile hangi gerçeklerin üzerini örttüklerini 
çok iyi gördük. Emperyalizmin taşeronluğu ile Ortado-
ğu`yu ölüm bataklığına çevirenlerin, IŞID`e tırlar ile silah 
yollayanların, ülkemizi cihatçı örgütlerin yatağı haline 
getirenlerin, laikliğe savaş açarak toplumu kuşatan geri-
cilerin, kadına yönelik şiddeti, tacizi ve cinayetleri savu-
nanların, kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz 
rantı ile yağmalayanların, şantiyelerden madenlere ka-
dar her yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömü-
rüsü üzerinden saltanat sürenlerin çökmek üzere olan 
baskı ve sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için savaş 
çıkarmak dışında başka bir yollarının kalmadığını birlikte 
anlamış olduk.

Ancak son dönemde halklar arasındaki bağları koparma-
yı, şiddet ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alan ge-
lişmeler, barış ve kardeşlikten yana olan tüm kesimlerin 
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görev ve sorumluluğunu artırmıştır.

Değerli Basın Emekçileri

Bu topraklar kana ve gözyaşına fazlasıyla doymuştur. 35 
yıldır yaşananlar ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikalarda ısrarın Kürt so-
rununu çözemeyeceğini tüm açıklığı ile göstermiştir. Buna 
rağmen ülkemiz yine bedeli yoksul halk çocuklarına ödeti-
len bir çatışma ve savaş ortamına itilmekte, ülke adım adım 
bir iç savaşa sürüklenmektedir. Bir avuç silah tüccarının, sa-
vaş baronunun dışında kimsenin çıkarının olmadığı çatışma 
ve savaş ortamının bedelini Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, 
Sünni her milliyetten, her inançtan binlerce yoksul halk ço-
cuğu hayatı ile ödemiştir.  

Bu koşullarda kin ve nefretten beslenenlere karşı barış ve 
kardeşlik talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, tüm 
baskılara rağmen savaşa karşı barışı daha cesurca dile getir-
mekten başka çıkar yol yoktur.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak akıtılan kardeş kanı-
nın son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının önüne ge-
çilmesi için dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluk 
almaya hazırız.

Bu görev ve sorumluluğun gereği olarak; akıl tutulmasına 
itilerek bir kişinin hırsı yüzünden Saray merkezli bir kuşat-
ma ile ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci kal-
ması istenen halkların vicdanına seslenmek, kalıcı barış ve 
kardeşliğin tesisinin gerçek mimarı olabilecek bu vicdanı 
bir kez daha göreve çağırmak için 10 Ekim 2015 Cumartesi 
günü  “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara`da 
bu ülkenin bütün demokrasi güçleri ile birlikte, yüreği barış-
tan yana atan herkesle birlikte merkezi Emek, Barış, Demok-
rasi Mitingi düzenleyeceğiz. 

Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, 
üzerinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde 
yaşayacağımız, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin be-
nimsendiği, AKP diktatörlüğünden, tekçi, otoriter, faşizan 
uygulamalarından kurtulmuş bir Türkiye`nin sadece bizim 
değil milyonların özlemi olduğunu biliyoruz. Bunun için 
çağrısını biz yapsak da 10 Ekim`de hayata geçirilecek miting 
yüreği emekten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden yana 
atan herkesin mitingidir.

Çünkü 7 Haziran öncesi  “400 vekil vermezseniz kaos olur” 
diyerek halkları tehdit edenler ne kadar gizlemeye, gerçek-
leri çarpıtmaya çalışsalar da bu savaş işçilerin, emekçilerin, 
ezilen, yoksullaştırılan on milyonların savaşı değildir.

Hangi tarafta olursa olsun yoksul halk çocuklarının hayatını 
hiçe sayanlar, doksanlı yılları artamayan OHAL ve sıkıyöne-
tim düzeni ile çocuk, yaşlı demeden sivil yurttaş katliam-
larının altına imza atanlar ne kadar uğraşılırsa da, bu savaş 
halkların savaşı değildir.

Bu savaş otoriter faşizan rejimini ilelebet sürdürmeyi plan-
layan AKP`nin ve 7 Haziran seçimlerinden umduğunu bula-
mayıp kaos için düğmeye basan Saray`ın savaşıdır. Bu savaş, 
yeni, tekçi, otoriter, faşist bir rejimi tesis etme savaşıdır. 

Bir an önce engellenemez ise ülkemizi çıkmaz bir felakete 
sürükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecek milliyet-
çi-ırkçı-şoven hezeyan karşısında toplumsal bir bariyer oluş-

turmak, barışın kapısını açmak, bu ülkenin ezici çoğunlu-
ğunu oluşturan işçilerin, emekçilerin, yoksullaştırılan-ezilen 
halklarının ellerini birbirine uzattığında ulaşabileceği kadar 
yakındır.

Yeter ki barış ve kardeşlik köprüsünü kurmak için doğusuy-
la, batısıyla kuzeyi ile güneyi ile ellerimizi birbirine uzatalım.

Yeter ki vicdanlarımızı, insanlığımızı aramıza kin ve nefret 
tohumları ekmeye çalışanlara esir etmeyelim.

Yeter ki siyaset sahnesini halka hesap vermek yerine, çocuk-
larımızın kanı üzerinden hesaplaşmaya çevirmek isteyenle-
rin kirli hesaplarına kurban edilecek bir tek canımızın bile 
olmadığını birlikte haykıralım.

Yeter ki barışa giden yolda sadece kendi evlatlarımıza değil, 
“benim evladım senin evladın, senin evladın benim evla-
dım” diyerek tüm evlatlara sahip çıkalım.

Yeter ki, işçiler, emekçiler, yaşamını alın teri ile kazananlar 
olarak barışın ile emeğin-emekçinin haklarının ve demok-
rasinin arasında bir zincirin halkaları gibi kopmaz bağlar ol-
duğunu görelim.

Bunun için, bugün yeniden hortlatılarak sokakları esir alma-
ya çalışan ırkçı-şoven dalga karşısında bu kirli savaşa karşı 
barış ve kardeşlikten yana olan milyonlara sesleniyoruz.

AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hırsız-
lığa, iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, doğa ve kentleri-
mizin yağmalanmasına, emperyalizmin savaş ve sömürü 
politikalarına, gericiliğe karşı rahatsızlığı olan milyonlara 
sesleniyoruz.

Gelin;

Çocuklarımızın cenaze törenlerini dahi ‘başarılı organizas-
yon` olarak nitelendirecek kadar insanlıktan nasibini alma-
yanların,

Evladını kaybeden aileye basın ordusu ile gidip şov peşinde 
koşanların,

Sıvasız gecekondu çocuklarının tabutu başında hamaset 
nutukları atanların,

İktidarlarını korumak adına evlatlarımızı kurbanlık koyun 
olarak görenlerin,

Sadece barış ve kardeşliğimizi değil, keskin nişancıları ile 
ablukaya aldıkları bir kentte katlettikleri üç aylık bebeğin 
cansız bedenini de derin dondurucuya koyanların dayattığı 
savaşa karşı

BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!

Gelin savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgür-
lükleri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye 
karşı emeğin mücadelesini yaşamın her alanında birlikte 
yükseltelim.

Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurması-
na izin vermeyelim.

Gelin bir saniye bile ertelemeden

BARIŞA VE KARDEŞLİĞE BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM. YÜREĞİ 
BARIŞTAN YANA ATAN HERKESİ 10 EKİM`DE ANKARA`DA 
BARIŞA SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK KESK TMMOB TTB
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Öfkemiz de, acımız da çok büyük! 
Kobanêli çocuklara oyuncak ge-
tirip Kobanê’nin yeniden inşası 
için gönüllü olan, tatillerinden 
feragat eden bu gençlerimize 
kıyan katiller sürüsünü hepimiz 
yakından tanıyoruz. Kobanê’de 
daha bir ay önce çoğu çocuk ve 
kadın olmak üzere 250’den faz-
la insanı katledenler dün de Su-
ruç’ta gençlerimizi katlettiler. 
Aynı katiller 5 Haziran’da da Di-
yarbakır’da yüzlerce insanımızı 
katletmeyi hedeflemişlerdi

DİSK, KESK, TMMOB, TTB Heyeti Suruç’ta Anma ve 
Basın Toplantısı Düzenleyerek, Katiller Sürüsünün 
Gerçekleştirdiği Vahşi Saldırıyı Kınadı

21 Temmuz 2015 tarihinde DİSK, KESK TMMOB, TTB 

Başkan ve yöneticileri, Diyarbakır ve Şanlıurfa İKK tem-

silcilerinin katılımıyla, 20 Temmuz’da 31 gencimizin 

vahşice katledildiği ve onlarcasının yaralandığı katliamı 

protesto etmek amacıyla Suruç’a gidilerek anma ve ba-

sın toplantısı gerçekleştirildi.

YAPILAN ORTAK AÇIKLAMA ŞÖYLE;

AKP’nin etnik, milliyetçi ve hegomonik Ortadoğu poli-

tikası can almaya devam ediyor… Kobanê’nin Yeniden 

İnşa çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’dan Urfa’nın 

Suruç ilçesine gelen SGDF’li 300 gencimizin konakladı-

ğı Amara Kültür Merkezi’nde dün kelimelerle ifade edi-

lemeyecek kadar alçakça bir saldırı sonucu meydana 

gelen patlamada 30’dan fazla gencimiz yaşamını yitirdi, 

çoğu ağır olmak üzere onlarcası yaralandı. Bu vahşi sal-

dırıyı nefretle ve şiddetle kınıyor, protesto ediyoruz.

Öfkemiz de, acımız da çok büyük! Kobanêli çocuklara 

oyuncak getirip Kobanê’nin yeniden inşası için gönül-

lü olan, tatillerinden feragat eden bu gençlerimize kı-

yan katiller sürüsünü hepimiz yakından tanıyoruz. Ko-

banê’de daha bir ay önce çoğu çocuk ve kadın olmak 

üzere 250’den fazla insanı katledenler dün de Suruç’ta 

gençlerimizi katlettiler. Aynı katiller 5 Haziran’da da Di-

yarbakır’da yüzlerce insanımızı katletmeyi hedeflemiş-

lerdi.

Katiller de, onlara bu zemini hazırlayanlar, yönlendiren-

ler de belli. 5 Haziran’da Diyarbakır’da bombayı meyda-

na koyan katili kimler kolladı, korudu, görmemezlikten 

geldiyse Suruç’ta da aynı odak saldırıyı önlememiş, 

gerekli tedbirleri almamıştır. Bugün burada kişi başına 

birkaç polisi dikenler dün neredeydi diye sormadan 



15

M
ak

in
a 

M
üh

en
di

sl
er

i O
da

sı

edemiyoruz!

AKP politikaları nedeniyle Ülkemiz Suriye’ye, Irak’a, Ye-

men’e, Afganistan’a dönme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Hamasi nutuklarla gizlenemeyecek kadar tehlike büyü-

müştür. Katiller masum, sivil, çocuk demeden onlarca, yüz-

lerce insanı katletmeyi hedefliyorlar. Ne yazık ki, bu zemini 

yaratan ve büyüten AKP hala geldiğimiz noktanın farkında 

değil ya da zaten istedikleri böylesi bir ortam olduğu için 

farkında değilmiş gibi davranıyorlar! Oysa AKP’nin dış poli-

tikasının kamuoyu nezdinde ve vicdanında mahkûm oldu-

ğu 7 Haziran seçimlerinde de ortaya çıkmıştır.

AKP ve Cumhurbaşkanına buradan bir kez daha sesleniyo-

ruz; etnik, mezhepçi ve “Yeni-Osmanlıcılık” politikasından 

vazgeçin! Emperyalizmin ve AKP’nin Ortadoğu’yu kan gö-

lüne çeviren bu politikaları ülkemizi de aynı tehditle karşı 

karşıya getirmiştir.

Bilinmelidir ki, katliam, savaş ve kaos zemini hazırlayan po-

litikaları uygulayanlar tarih önünde hesap vermekten kur-

tulamamışlardır, bundan sonra da kurtulamayacaklardır.

Karanlık hesaplar ve hevesler uğruna insanlarımızın, genç-

lerimizin, çocuklarımızın katledilmesine seyirci kalmak da 

en az katiller kadar suça ortak olmaktır. İnsani değerlere 

dair en ufak bir kaygısı olan tüm kesimleri katliamlara ve 

zemin hazırlayan politikalara karşı seslerini yükseltmeye 

çağırıyoruz.

Geldiğimiz nokta vahimdir. Geleceğe dair endişe ve kaygı-

mız büyüktür. IŞİD’i Suriye’de, Irak’ta ya da herhangi bir ül-

kede aramaya gerek yoktur. Ortaya çıkaranlar, büyütenler 

ve besleyenler şimdi ülkemizde harekete geçirdiler. IŞİD 

aracılığıyla demokratik eylem ve etkinlik gerçekleştirme-

mizi engellemek istiyorlar. Kendilerine engel olarak gör-

dükleri demokrasi güçlerini IŞİD üzerinden tehdit ediyor, 

katlediyorlar. IŞİD kimi zaman bir maşa kimi zaman özlem 

duydukları bir rejimin adı olarak kullanılıyor.

Halklarımız bu gerçeğin farkında ve bu farkındalık onların 

tüm kurgularını bozacak en büyük güçtür. Birarada, özgür 

ve onurlu yaşama iradesi oynanacak tüm oyunları ve saldı-

rıları bozacak, katilleri açığa çıkaracaktır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak şimdiye kadar olduğu gibi 

bundan sonra da savaş, gerilim ve katliam politikalarına 

karşı ısrarla barışı örmeye, halkların kardeşliğini savunma-

ya devam edeceğiz.

En ufak insani değerden nasibini almamış katiller sürüsü-

nün gerçekleştirdiği saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyor, 

yaşamlarını yitirenlere başsağlığı, yakınlarına sabır ve me-

tanet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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acısından bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır.

Kobani’de IŞİD çetelerinin gerçekleştirdiği katliam, devletin 

Rojava’ya müdahale hazırlıkları ve açıklamaları bu endişe-

lerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır.

Bölgesel gerici güçlerin beslediği ve desteklediği IŞİD terör 

çetesinin Kobani’ye karşı gerçekleştirdiği katliam, Koba-

ni 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. Özelikle Gre Sipi’den IŞİD 

çetelerinin temizlenmesi bu paniğin ve öfkenin ana sebe-

bidir. Yaklaşık iki yıldır Rojava ve Suriye’nin çoğunluğunu 

işgal eden, tarihin ve insanlığın yaşadığı en barbar katliam-

ları gerçekleştiren IŞİD terör çetesinin varlığından rahatsız-

lık duymayan; ancak, binlerce yıllık kendi anavatanlarını 

savunmak ve özgürleştirmek isteyen Kürdistan halkının 

kazanımlarına karşı olan bu düşmanca yaklaşımlara anlam 

vermekte güçlük çekiyoruz. Bu da esas gayenin, Kürtlerin 

kazanımlarını 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 varlığına karşı yapılmakta-

dır.

Ancak, bilinmesini isteriz ki bütün Kürdistan halkları ve di-

ğer 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 gerçekleştirilen bu 

vahşi katliamı yapanları, destekleyenleri ve sessiz kalanları 

şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.

Halklarımız her zamankinden 
daha olağan üstü tehdit ve 
tehlikelerle karşı karşıyadır. 
Yaklaşık 2 yıldır devam eden 
diyalog ve müzakere süreci 
Dolmabahçe mutabakatıyla Kürt 
sorunun çözümü noktasında çok 
önemli bir aşamaya gelmişti

BASINA VE KAMUOYUNA

TECRİT, İŞGAL VE KATLİAMA HAYIR!

Halklarımız her zamankinden daha olağan üstü tehdit ve 

tehlikelerle karşı karşıyadır. Yaklaşık 2 yıldır devam eden di-

yalog ve müzakere süreci Dolmabahçe mutabakatıyla Kürt 

sorunun çözümü noktasında çok önemli bir aşamaya gel-

mişti. Ancak Sayın Erdoğan’ın Dolmabahçe mutabakatına 

karşıt bir tutum almasıyla birlikte, sayın Öcalan ile yapılan 

görüşmeler kesilmiş ve bugüne kadar 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 yetkilerinin “Kürt 

sorunu yoktur” biçimindekiaçıklamaları, ardından da kimi 

bölgelerde uygulanmaya çalışılan güvenlik güçlerinin pro-

vokatif operasyonları, gözaltılar ve ırkçı saldırılar, demokra-

tik çözüm sürecinin rafa kaldırıldığı anlamına gelmektedir.

Seçim öncesi ve sonrası geliştirilen provokasyonlar ve kont-

ra güçlerin gerçekleştirdiği saldırılar, sınır ötesi hava ope-

rasyonu ve Roboski’de gerçekleştirilen gece yarısı baskını 

karşısındadevletin tutumu ve yaklaşımı önümüzdeki süreç 

Diyarbakır’da 95 STK’dan Kobani Katliamına Kınama 
ve Hükümete Demokratik Çözüm Süreci Çağrısı
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Buradan Birleşmiş Milletlere, Kobani’de gerçekleştirilen bu in-

sanlık suçu ve katliamı bütün boyutlarıyla araştırarak, katliamı 

gerçekleştirenleri ve bu suça destek verenleri belgeleriyle orta-

ya çıkarma ve sorumlularını uluslararası mahkemelerde yargı-

lama çağrımızı ve talebimizi iletiyoruz. BM, bu insanlık suçunu 

açığa çıkarma ve sorumlularını cezalandırma yükümlülüğü ile 

karşı karşıyadır.

Bütün bu gelişmelere paralel olarak Sayın Erdoğan’ın ve hü-

kümet yetkililerinin Rojava’ya müdahale açıklamalarını ve bu 

amaçla yapılan hazırlıkları Rojava halkının kazanımlarını or-

tadan kaldırmaya yönelik olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir si-

yasi, ahlaki ve hukuki meşruiyeti olmayan bu işgal söylemini, 

Kürdistan halklarının ve dünya kamuoyunun kabul etmesi de 

mümkün değildir. Bunda ısrar, Türkiye’yi büyük bir bataklığın 

ve tehlikenin derinliklerine sürüklemektir.

Kürdistan halklarının ulaştıkları demokrasi bilinci, duyarlılığı, 

örgütlülüğü ve direnişinin hangi düzeye ulaştığını görmeye-

rek, yüz yıl öncesinin köhnemiş katı inkârcı devlet politikalarıyla 

Türkiye’nin geleceğini aydınlatmanın ve kurtarmanın mümkün 

olmadığını bu devlet aklı artık görmelidir.

Bu temelde devleti yönetenleri geçmişten de ders alarak ak-

lıselim düşünmeye, Halkımızın varlığına ve kazanımlarına ta-

hammül eden, Türkiye’nin aydınlık geleceği ve halklarımızın-

kardeşliğini geliştiren politikaları hayata geçirmeye çağırıyoruz.

Bizler Amed’deki sivil toplum, meslek örgütleri, siyasi partiler, 

iş ve işçi çevreleri olarak gerek sayın Öcalan’a uygulanan tecri-

di, gerekse de Rojava’ya yapılan saldırıları ve müdahale hazır-

lıklarını şiddetle kınıyor ve bir an önce sayın ÖCALAN’la özgür 

koşullar altında müzakere görüşmelerini tekrarbaşlatmaya 

çağırıyoruz.

Bütün bu gelişmeler karşısındaki kaygılarımızı dile getirmek-

le birlikte; Rojava halkının direnişinin ve haklı mücadelesinin 

yanında olduğumuzu ve kazanımlarının korunması ve gelişti-

rilmesi mücadelesini onlarla birlikte en üst düzeyde yürütece-

ğimizi ve Rojava’ya yapılabilecek her türlü saldırı ve müdaha-

leye karşı tutum alacağımızı çok açık ve net bir biçimde ifade 

ediyoruz.

Bu anlamda; Kürdistan, Türkiye ve uluslararası bütün kamuo-

yunu, yaşanan ve yaşanabilecek bu gelişmelere karşı duyarlı ol-

maya, IŞİD’e karşı bir insanlık mücadelesi veren Rojava halkına 

karşı gerçekleştirilecek saldırılara karşı durmaya, Rojava halkıy-

la seferberlik ruhuyla dayanışmaya çağırıyoruz.

Bitirirken, ulusal ve uluslararası kamuoyuna özelikle belirtmek 

isteriz ki;ne pahasına olursa olsun,Halklarımızın bir arada eşit, 

adil,özgürve onurlu birlikteliğine ve geleceğine yapılabilecek 

her türlü saldırı ve provokasyon girişimlerine karşı sonuna ka-

dar duracağız ve hiçbir gücün halklarımızın geleceğini karart-

masına müsaade etmeyeceğiz. 
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12 Eylül 1980‘de yapılan askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 24 
Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından yapılmış, emek 
ve demokrasi karşıtı, kapitalizmin neoliberal uygulamala-
rına geçişi sağlayan faşist bir darbedir. 12 Eylül‘ün anti-de-
mokratik anayasası, kurumları, emek düşmanı, sermaye 
yanlısı düzenlemeleri ve dinci gericiliği yaygınlaştırması, 
AKP iktidarı aracılığıyla mantıksal ve fiili gelişmesinin do-
ruğuna ulaştırılmıştır. Serbestleştirme, özelleştirme, sana-
yisizleştirme, tarımın tasfiyesi, esnek, güvencesiz, taşeron 
çalışma biçimleri, sendikasızlaştırma, eğitim, sağlık, kent-i-
mar vd. alanlarda yürütülen neoliberal “dönüşüm”ler, yerli 
ve yabancı sermaye güçleri lehine, yeni bir sermaye birikimi 
sürecinin gereksinimleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 
Anti-demokratik 12 Eylül anayasası, sonradan yapılan bir-
çok anayasa değişikliği ve 12 Eylül 2010 anayasa referandu-
mu ile pekiştirilmiştir. 2010 referandumu ile 2015 kongresi-
ni 12 Eylül tarihinde yapmakta bir sakınca görmeyen AKP, 
12 Eylül faşizminin anti-demokratik siyasi partiler ve seçim 
yasalarını korumaktadır. Meslek örgütleri ve demokratik kit-
le örgütlerine yönelik baskı politikaları, 12 Eylül‘ün devamı 
ve tepe noktası niteliğindedir. 2011 yılında çıkarılan ve tem-
sili parlamenter sistemi dışlayan Kanun Hükmünde Karar-
namelerle kamu idari yapısı ve imar-yapı alalarında yapılan 
değişiklikler, tekelci otoriter niteliktedir, rant eksenli yeni 
sermaye birikimi sürecinin gerekleri doğrultusundadır. 12 

Eylül cuntasının yasama, yürütme, yargı güçlerini otoritesi 
altına alması da AKP iktidarında doruğa ulaşmıştır.
12 Eylül‘ün darağaçlarında, cezaevlerinde, dağlarda, sokak-
larda baskı, terör, katliamlar, bugünün özgül koşullarında 
sürmektedir. AKP iktidarı, 2013 Haziran Direnişi ve 7 Haziran 
seçim sonuçlarının ardından ülkemizi devlet şiddeti, provo-
kasyon ve iç savaş yöntemleri ile yönetmektedir. 12 Eylül‘ün 
Kürt düşmanlığı bugün de sürmektedir.
12 Eylül döneminde önce “Türk-İslam Sentezi” adı altında 
desteklenen dinci gericilik, AKP iktidarı döneminde Türk-İs-
lam sentezi yanı sıra onun altında yer alması istenen Kürt-İs-
lam sentezinin yayılması ile de sürmektedir. Dinci gericilik, 
siyaset, üniversiteler, gençlik, spor, aile vb. alanlar üzerinden 
toplumsallaştırılmış, laiklik yadsınmıştır. 12 Eylül faşizminin 
desteklediği Suriye‘nin Müslüman Kardeşleri‘ne Mısır‘ın 
Müslüman Kardeşler‘i ve El-Kaide, El-Nusra, IŞİD vb. çok 
uluslu, mezhepçi şeriatçı örgütler eklenmiştir. Bugün ülke-
miz, “tek derdimiz İslam, İslam, İslam” diyen bir yaklaşımla 
yönetilmektedir.
Bütün bu yanlış politikalar ülkemizi savaş ve iç savaşın eşi-
ğine getirmiştir. Ancak bütün bu olumsuzluklara karşı Türki-
ye‘de ciddi bir tepki birikimi oluşmuş; toplumsal muhalefet 
Haziran Direnişi, sonrasında dinmeyen direnişler, en son 7 
Haziran seçimleri ile kendini ortaya koymuştur. Bugün başka 
bir Türkiye ve dünya özlemi ile AKP faşizmi karşı karşıyadır.
Makina Mühendisleri Odası, TMMOB çatısı altında, bilim-
sel-teknik mesleki gerekliliklere, örgütlülüklerimize ve tüm 
halkımıza yönelik saldırılara karşı; eşit, özgür, demokratik, 
laik, tam bağımsız, barış içinde bir Türkiye‘yi savunmaya, 
sermaye egemenliğini, faşizmi ve gericiliği geriletmeye, 
kardeşi kardeşe kırdıran savaşın önlenmesine yönelik top-
lumsal muhalefetin içinde, alanlardaki yerini almaya devam 
edecektir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

AKP‘nin “Yeni Türkiye”si, 12 Eylül Faşizminin 
Tepe Noktasıdır

12 Eylül döneminde önce 
“Türk-İslam Sentezi” adı altında 
desteklenen dinci gericilik, AKP 
iktidarı döneminde Türk-İslam 
sentezi yanı sıra onun altında 
yer alması istenen Kürt-İslam 
sentezinin yayılması ile de 
sürmektedir
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Türkiye`nin çeşitli şehirlerinden öğrenci üyelerin katılımıyla 
İzmir`in Menderes ilçesine bağlı Özdere Kalemlik kamp alanın-
da başlayan ve 82 öğrenci üyenin katıldığı kamp, 29 Ağustos 
Cumartesi günü öğle saatlerinde çadırların kolektif bir şekilde 
kurulmasıyla başladı.
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener, Oda Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ercüment Şahin Çervatoğlu, Osman Tezgiden, 
Elif Öztürk, Çağdaş Akar, İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Melih Yalçın, Oda Merkezi Teknik Görevlileri Mahir Ulaş 
Akcan, Bülent Göksülük, Sıla Aytemiz, Ankara Şube Teknik Gö-
revlileri Yaşar Poyraz, Onur Özkiraz, Ali Göktaş, İstanbul Şube 
Teknik Görevlisi Mesut Geçgel, İzmir Şube Teknik Görevlileri 
Sungu Köksalözkan, Necdet Daş ve Aydın Doğan kampın or-
ganizasyonunda çeşitli görevler üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Oda Yöne-
tim Başkanı Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Bedri 
Tekin, Şayende Yılmaz, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Se-
yit Ali Korkmaz, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel 
Yaşartekin, İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Yamanlar, 
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, İzmir Şube Müdürü Necmi Varlık 
ile çok sayıda eski ve yeni teknik görevli kampa ziyaretlerde 
bulundular.
Kampın açılış konuşmasını Oda Başkanı Ali Ekber Çakar yaptı. 
Çakar, 1996 yılında başlayan öğrenci üye çalışmalarının iki yılda 
bir düzenlenen öğrenci üye kurultayları ve bu kamp ile sürdü-
ğünü belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Oda Baş-
kanı konuşmasında özetle, bu kampın öğrenci üyelerin Oda 
kültür ve perspektiflerini kavramaları, birbirleriyle kaynaşmala-
rı ve mühendislik sorunları ile ülke ve dünya analizini birlikte 
yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir 
ortamda geçmesini diledi. İlk gün çadırlar kolektif bir şekilde 
kuruldu; TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve Oda Başkanı Ali 
Ekber Çakar‘ın konuşmacı olduğu TMMOB ve MMO örgütlülü-
ğü konulu bir söyleşi yapıldı; tanışma, kamp kuralları ve prog-
ramı hakkında bilgilendirme yapıldı ve hep birlikte film izlendi.
Kamp boyunca düzenlenen ve moderatörlüklerini öğrenci 
üyelerin yaptığı oturumlarda birçok konu ele alındı. İkinci gü-
nün sabah oturumunda Özgür Gürbüz ve Şayende Yılmaz‘ın 
konuşmacı olduğu “Çevre ve Enerji”, akşam oturumunda Aslı 
Aydın ve Denizcan Kutlu‘nın konuşmacı olduğu “21.YY‘da Ka-
pitalizmin Dinamikleri ve Emek Süreçleri” başlıklı oturumlar 
gerçekleştirildi.
Sonraki günlerde sırasıyla “Din-Devlet İlişkisi ve Toplumsal Ha-
yata Yansımaları” - Ali Murat İrat ve Turan Eser; “Ortadoğu‘da 

Son Gelişmeler” - Mustafa Kemal Erdemol;  “Mühendislik, Bilim 
ve Matematik” - Prof. Dr. Beno Kuryel; “Devlet Şiddeti” - İsma-
il Saymaz; “Müzikli Türkiye Tarihi” - Murat Meri; “Özgürlük ve 
Demokrasi Mücadelesi” - Necdet Atalay ve Melih Pekdemir; 
“Hepimiz Edebiyattan Geldik” - Ercan Kesal ve Mahir Ünsal Eriş 
söyleşileri gerçekleştirildi.
“Nasıl Bir Eğitim? Nasıl Bir Üniversite?” başlıklı forumda üniver-
sitelerin bugünkü durumu ve geleceğine, eğitimin ve üniversi-
telerin bilimsel ve özerk bir yapıya kavuşturulması konusunda 
öğrenci üye örgütlülüğüne düşen görevlere kadar çeşitli konu-
larda söz alan kamp katılımcıları görüşlerini paylaştılar Kamp 
değerlendirmesinde tüm katılımcıların kampa yönelik görüş-
leri alındı, kamp yönetiminin düşünceleri öğrenci üyeler ile 
paylaşıldı.
Kampta atölyeler oluşturularak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ola-
ğan Şüpheliler (Hukuki Haklarımız), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 
İlk Yardım, Akıl Oyunları, Makarnadan Tasarımlar, Go Oyunu, 
Stencil konularında kolektif çalışmalar yapıldı.
Bandista‘nın katılımıyla 4 Eylül Cuma akşamı müzik dinletisi 
yapıldı, eğlenildi.
Kampta ayrıca Nesin Vakfı`na bağlı Matematik Köyü ile Şirince 
Köyüne geziler düzenlendi, Özdere koylarında tekne turuna 
çıkıldı.
Kamp yaşamında yemek, bulaşık, temizlik işleri öğrenci üyeler 
tarafından nöbet sistemiyle ortaklaşa yapıldı. Her gün 07.30`da 
güne uyanış, sabah sporu ve yüzme ile başlayan günler, 
09.30`daki kahvaltıların ardından saat 10.30`da başlayan, ön-
ceden belirlenmiş konulardaki oturumlarla sürdü. Öğle saatle-
rinde atölye çalışmaları, öğleden sonra serbest zaman ve spor 
etkinlikleri, 19.00`daki akşam yemeğinin ardından söyleşi ve 
film gösterimleri yapıldı.
Bilgi yarışması, satranç, tavla, halat çekme turnuvaları, yüzme, 
yumurta ve çuval yarışlarının “MMO 2015 Yaz Olimpiyat Oyun-
ları” adı altında düzenlendiği kampta, yarışmalarda birinci ge-
len kişi, grup ve takımlara kupa, madalya, kitap vb. armağanlar 
verildi.
Öğrenci üyeler tarafından günlük kamp gazetesi hazırlandı. 
Kampta yaşananları mizahi bir dille anlatan Kamp TV izlendi.
5 Eylül Cumartesi günü sabahı, kahvaltının ardından çadırlar 
kuruldukları gibi kolektif bir şekilde sökülerek toplandı, çevre 
temizliği yapıldı, malzemeler kamyonlara yüklendi ve kamp 
tatlı yorgunluklarla, yeni arkadaşlıklarla ve örgütlülük bilinciyle 
sona erdi.

MMO Öğrenci Üye Kampı 2015, 29 Ağustos-5 Eylül 2015 tarih-
lerinde Özdere Kalemlik Orman Kampında gerçekleştirildi.
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Yüreğimiz acıyor
Her gün cenaze haberleri duymaktan…
Yüreğimiz sıkılıyor
Artan şiddet sarmalından…
Artık yeter!
Daha fazla gözyaşı dökmek, daha fazla tabut taşımak 
istemiyoruz.
Biz, TMMOB`li mühendis, mimar, şehir plancısı kadınlar,
Binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu topraklarda top-

lumsal barış ve geleceğimiz adına kaygı duyuyoruz.
Birilerinin iktidarı kaybetmemek için ortaya koyduğu 
bu kirli senaryoda, ateş bizim ocağımıza düşüyor, bizim 
evlatlarımız ölüyor.
Ülkemiz hızla bir iç savaşın eşiğine doğru giderken, sa-
raylarında oturanlar ise, ölen canların üzerinden millet-
vekili hesabı yapıyorlar.
Biz kadınlar, çocuklarımız ölmesin, ülkenin dört bir ya-
nında barışın sesi yükselsin istiyoruz.
Biz, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir 
sonuç üretmeyen şiddet odaklı politikaların derhal terk 
edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için 
gerekli adımların acilen atılmasını istiyoruz. 
Dökülen her damla kan ve yaşanan her ölüm yeni 
ölümlerin kapısını açıyor. Bu yüzden bir kez daha se-
simizi barıştan yana yükseltmeliyiz. Bu yüzden savaşa 
inat “barış” demeliyiz.
Biz kadınlar, tüm çocuklarımızın etnik, dini, kültürel 
farklılıklarıyla bir arada kardeşçe yaşayabildiği, özgürce 
sokağa çıkabildiği bir dünya istiyoruz.
Başka türlü bir dünyanın mümkün olduğunu biliyoruz. 
Bu dünyayı hep birlikte sevgiyle, dostlukla var edece-
ğiz, biliyoruz.
TMMOB`li kadınlar olarak, bir kez daha söylüyoruz; şim-
di tam da karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, diktatoryal 
yönetim anlayışına karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı 
ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir 
arada kardeşçe yaşamayı; savaşa karşı barışı; sömürüye 
karşı emeği; adaletsizliğe karşı eşitliği savunma zama-
nıdır. Şimdi tam da, eşit, özgür, demokratik bir Türki-
ye`de bir arada yaşamı savunma, bunun için mücadele 
etme zamanıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TMMOB`Lİ KADINLAR

TMMOB`Li Kadınlar:
Şimdi Savaşa İnat “Barış” Deme Zamanı

TMMOB’li Kadınlar; 14-15 
Kasım 2015 tarihinde İzmir’de 
yapılacak olan TMMOB 4. 
Kadın Kurultayı’na ilişkin görüş 
alışverişinde bulunularak 
taslak program oluşturmak 
üzere Adana, Ankara, Antalya, 
Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, 
Kocaeli, İstanbul, İzmir ve 
Trabzon’dan temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
TMMOB, ODA ve İKK Kadın 
Çalışma Grupları Temsilcileri 
Ortak Toplantısının ardından, 7 
Haziran seçimlerinden bu yana 
Ülkemizde yaşanan savaş ve 
kaos ortamına ilişkin bir basın 
açıklaması yaptı
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 12 Eylül 2015 tari-

hinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Heykeli önünde 

bir araya gelen demokratik kitle örgütleri ve siyasi partiler 

12 Eylül’ün yıldönümünde halkların özgür ve bir arada ya-

şama iradesine karşı darbeci zihniyetin devam ettiğini belir-

terek, Cizre halkının yalnız olmadığını, Saray darbesine izin 

vermeyeceklerini dile getirdiler.

Ortak açıklamayı KESK Eş Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel 

Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Soğancı ve TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan 

yaptı.

DARBECİLER YENİLECEK, HALKLARIMIZ KAZANACAK!

CİZRE HALKI YALNIZ DEĞİLDİR! CİZRE ABLUKASI DER-

HAL KALDIRILSIN!

Yüreklerimiz gibi aklımız da isyan ediyor. Her gün acı haber 

alıyoruz. Cizre’de günlerce aralıksız sokağa çıkma yasağı uy-

gulandı. Cizre Gazze benzeri bir kuşatma altına alındı! So-

kağa çıkan ve vurulan çocuklar, hastaneye götürülemediği 

için kan kaybından ölen yaralılar, elektrikleri, suları kesik ev-

lerde, besinleri/suları tükenen ve yaşam mücadelesi veren 

insanlar, kaderine terkedilen hastalar oldu.

Cizre’de Güvenlik güçleri tarafından öldürülen ve güvenlik 

güçleri izin vermediği için biri 35 günlük bebek, biri 12 ya-

şında kız çocuğu olmak üzere cenazeler 40 derecelik sıcak-

lıkta evlerde, camilerde bekletildi. Hükümet ve medyası tek 

bir satırlık açıklama yapmadı!

Her ne kadar sokağa çıkma yasağı bugün kaldırılmış olsa da 

abluka devam ediyor ve yeniden ya da hangi ilçede yasak-

lama olup olmayacağı belli değil.

Sayın Başbakan, “Bir tek sivil vatandaş öldürülmedi” diyor! 

35 günlük bebeği, 10 yaşındaki Cemile Çağırga’yı, yedi 

çocuk annesi Meryem Süne’yi, altmış yaşındaki, kırk ve elli 

yaşlarındaki insanları sivil saymıyor mu? Cizre’nin dünya ile 

bağlantısını kestiklerinde gerçeklerin açığa çıkmayacağını 

mı zannettiler? Eğer Cizre’de devlet güçleri insanlık suçu 

işlemediyse niçin Meclis’te grubu bulunan bir partinin Eş 

Başkanını, milletvekillerini, dahası şu an Türkiye’yi yöneten 

Hükümetin üyesi Bakanları Cizre’ye sokulmadı?

Korku imparatorluğu kurarak gerçeklerin karanlıkta kalaca-

ğını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Emek ve demokrasi güçleri 

olarak bizler başta Cizre olmak üzere işlenen tüm suçları açı-

ğa çıkarıp hesabını mutlaka soracağız.

Darbeciler Yenilecek, Halklarımız Kazanacak!
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Cizre’de Güvenlik güçleri 
tarafından öldürülen ve güvenlik 
güçleri izin vermediği için biri 35 
günlük bebek, biri 12 yaşında kız 
çocuğu olmak üzere cenazeler 
40 derecelik sıcaklıkta evlerde, 
camilerde bekletildi. Hükümet ve 
medyası tek bir satırlık açıklama 
yapmadı!
Her ne kadar sokağa çıkma 
yasağı bugün kaldırılmış olsa da 
abluka devam ediyor ve yeniden 
ya da hangi ilçede yasaklama 
olup olmayacağı belli değil
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Artık yeter!

Asker, polis, genç, kadın, çocuk cenazelerinin sonu gelmi-

yor… Ülkenin dört bir yanındaki cenazelerde akan göz-

yaşlarına tanık oluyoruz. Biz ölümleri tasnif etmiyoruz. Her 

ölümün ardından, binlerce yıldır birlikte yaşadığımız bu 

topraklarda toplumsal barış ve geleceğimiz adına kaygıla-

rımız büyüyor.

Üzülerek görüyoruz ki sıkılan her kurşun gencecik beden-

lerle birlikte yüreklerimizi ve kardeşliğimizi parçalıyor. Pat-

layan bombalar sadece yollarda, binaların duvarlarında 

ve kepenklerde çukurlar, delikler açmıyor. Yaşananlar ve 

yaşatılanlar yaralarımızı yeniden yeniden kanatırken evlat-

larımızın bedenleriyle birlikte toplumsal barışı da parçalıyor. 

Yakılan her parti binası, her ev, her işyeri, örgütlü olduğu 

açık olan her linç girişimi, her gazete baskını korkarız ki bizi 

Suriye’den bildiğimiz karanlık bir geleceğe taşıyor. Çatışma-

lar ve şiddet başta yaşama ve sağlık hakkı olmak üzere ba-

rınma ve beslenme gibi en temel hakları, yok ediyor.

Her gün durum daha da kötüye doğru gidiyor! Her gün 

ocaklara ateş düşüyor! Savaş çığırtkanlığının yapıldığı her 

saat, her gün yaşamını yitirenlere yenileri ekleniyor.

Artık yeter!

Ortalık kan gölüne dönerken Cumhurbaşkanının “400 vekil 

verilseydi durum böyle olmazdı” açıklamasını yayınladığı 

için gazeteler basılıyor, güvenlik güçlerine “tereddüt etme-

den vur” emri verilen talimatlar tüm valilere gönderiliyor. 

Hangi askeri birimlerin illerde görevlendirileceği bile belir-

lenmiş durumdadır!

Bugün 12 Eylül faşist darbesinin yıldönümü! Türkiye halk-

larının, emekçilerinin ve gençlerinin yaşamlarına bir ka-

rabasan gibi çöken 12 Eylül’ün karanlığı, dünden bugüne 

faşizan anlayışıyla birlikte sürmektedir. Aradan 35 yıl geç-

mesine rağmen hala 12 Eylül anayasası yürürlükte, çünkü 

egemenler bu topraklarda barış ve demokrasiyi kendileri 

için en büyük tehdit olarak görüyorlar.

12 Eylül faşizminin 35 yıldönümünde bu kez Saray darbe-

sini yaşıyoruz. Halklarımızın tek başına iktidar olmasına izin 

vermediği, Başkanlığını istemediği AKP ve Cumhurbaşkanı 

gayri meşru ve faşizan şekilde ülkeyi yönetiyorlar. Devreye 

sokulan güvenlik konsepti adeta “Darbe Günlükleri”nin 

pratikleştirilmesi anlamına gelmektedir. Darbenin “düşman 

unsurları” tüm AKP muhalifleri, emek ve demokrasi güçleri 

ve Kürtlerdir.

“Vur emri” alan ve iç güvenlik yasasıyla yetkileri artan gü-

venlik güçleri, her türlü barış ve demokrasi talebine karşı 

şiddet uygulamaktan kaçınmazken, yüzlerce parti binasını, 

yüzlerce ev ve işyerini yakanlar, otobüsleri taşlayanlar, ga-

zeteleri basanlar karşısında ortalarda görünmüyor. “Emek”, 

“demokrasi”, “özgürlük”, “barış”, “adalet” konulu en sıradan 

basın açıklamalarımızda karşımıza çıkan TOMA’lar , “katliam 

isteriz” sloganları atan benzin bidonlu kalabalıkların konuş-

ma kürsüsü olarak kullanılıyor.

 Artık yeter!

İktidar borazanı, savaş çığırtkanı medya, insan ölümleri 

üzerinden yeni algı operasyonları yapıyor. Yaşamın değil 

ölümün dili hâkim kılınmaya çalışılıyor. İktidar uğruna başla-

tılan savaşın gerçek nedenini gizlemek için “ya bizdensin ya 

düşman” denilerek barış yanlısı tüm kesimler “vatan haini” 

ilan ediliyor! Basın özgürlüğü iktidar vekilleri öncülüğünde-

ki şiddet eylemleriyle yok ediliyor. Basın özgürlüğü ile bera-

ber demokrasinin tüm kırıntıları un ufak ediliyor. Muhalifler 

“ölüm” mektuplarıyla, tutuklanmayla, tehdit ediliyor. Farklı-

lıklar derinleştiriliyor, düşmanlıklar yaratılıyor. Ölümler tasnif 

ediliyor, ölü sayıları yarıştırılıyor.

Vatandaşlarımız sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor, ya-

ralı ve veya hasta tedavi ettikleri için, katliamlara ve savaşa 

karşı çıktıkları için sağlık çalışanları cezalandırılıyor. Görev-

den uzaklaştırılıyor, can güvenliği olmadan hizmet veriyor, 

günlerce hastanelerde mahsur kalıyorlar. Kendilerinin ve 

yakınlarının yaşamından kaygı duyuyorlar. 

Artık Yeter!

Daha fazla tabut taşımak istemiyoruz! Çocuklarımız Ölme-

sin! Eller tetikten çekilsin, silahlar sussun! Derhal normalleş-

meye dönük acil adımlar atılsın, demokratik süreç işlesin! 

Sokağa çıkma yasakları, sağlık emekçilerine ve sağlık hiz-

metlerine yönelik saldırılar derhal durdurulsun, sıkıyönetim 

uygulamaları son bulsun!

Bu sürece yol açan AKP’nin ve Cumhurbaşkanın talepleri-

mize kulaklarını tıkadığını, demokratik ve barışçıl adımları 

atmayacağını biliyoruz. Savaşı durduracak emek ve demok-

rasi güçlerinin birlikte ve ortak mücadele etme iradesi ve 

gücüdür.

Bu vesileyle buradan tüm demokrasi ve emek güçlerine 

çağrıda bulunuyoruz; savaşa karşı barışı inşa etmek için 

saldırının, baskının, faşizmin olduğu her yerde birlikte mü-

cadeleyi yükseltelim!

Savaşa Hayır! Barış Hemen Şimdi!..

DİSK, KESK, TMMOB, TTB, DEVRİMCİ PARTİ, EHP, EMEP, ESP, 

HALKEVLERİ, HDP, ÖDP, SYKP, YEŞİLLER VE SOL GELECEK 

PARTİSİ, İHD, HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI, 

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ, TİHV
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1 Eylül Dünya Barış Günü yaklaşırken ülkemiz yeniden yan-
gın yerine döndü. Çatışmanın, gözyaşının ve acının hakim 
olduğu bir ortamda giriyoruz Dünya “Barış” Günü’ne…. 1 
Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle TTB Başkanı Bayazıt İl-
han’ın açılışını yaptığı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TM-
MOB Başkanı Mehmet Soğancı ve KESK Genel Sekreteri 
Hasan Toprak’ın katıldığı basın toplantısı Ankara’da TTB 
Genel Merkezi’nde yapıldı.

 

BARIŞIN DİLİ SAVAŞI SUSTURMALI!   

İkinci Büyük Emperyalist Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazi-
lerin Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon 
ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş 
kentler ile büyük bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihi-
nin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı 
gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.

1 Eylül 2015 Türkiye’sinde Dünya Barış Günü’nde Barış Gü-
nünüz kutlu olsun diyebiliyor muyuz?   

Ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışma, gözyaşı 
ve acı dört bir yanımızı sardı. Böylesi bir ortamda giriyoruz 
Dünya “Barış” Günü’ne...  

ABD gibi küresel emperyalist güçlerin isteği ve yönlendir-
mesiyle, uzun süredir Suriye ve Irak’ta savaş sürüyor. Hala 
kadınlar, çocuklar, gençler ölüyor, sakat kalıyor, salgın has-
talıklar, evsizler, sığınmacılar çoğalıyor. Çağdışı cihatçı IŞİD 
vb örgütler en çok kadınların hayatını cehenneme çeviri-
yor, Ortadoğu halklarına dünyayı dar ediyor.  Milyonlarca 
savaş mağduru çok kötü koşullarda hayatlarını sürdürme-
ye çalışıyor, binlercesi, çıktığı umuda yolculuk adı verilen 
göç yollarında can veriyor.

En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı akıl, 
Suriye’deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de 
çatışmaları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden 
iktidarını sürdürmeye çalışıyor. 

Her yer yanıyor, yüreklerimiz de! Hiç iyi değiliz! 

Yüksek katılımlı Haziran genel seçimlerinde çıkan sonuç 
Saray’dakinin tüm hesaplarını alt üst etti. Huzuru ve istikra-
rı 400 vekil şartına bağlayanlar, istediklerini alamayınca zor 
kullanmaya başladılar! Son yıllarda tüm ülkeye iyi gelen 
çatışmasızlık bitirildi. Ülkenin en güzel gençleri Suruç’ta 
katlettirildi. Silopi, Tatvan, Nusaybin, Lice, Silvan, Varto’da 
büyük çatışmalar yaşandı, ortalık kan gölüne döndü. Has-
taneler, sağlık çalışanları saldırıya uğradı, aciller dahil sağ-
lık hizmetlerine erişim sağlanamadı. 

Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa mecbur olan 

AKP’nin ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak anaya-
sal suç işleyen Saray’ın savaşıdır.

Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete sü-
rükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecektir. Orta-
doğu iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla debele-
nirken, Türkiye de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı’da, 
Roboski’de, Suruç’ta yaşanılanlar gibi daha büyük acılarla 
yüz yüze kalacaktır.

Bizler, bir can daha yitmesin, salgın hastalıklar, sakatlık-
lar toplu ölümler olmasın, insanlar evlerini terk etmesin, 
doğaya kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz. 
Dahası Suruç Katliamı’nı gerçekleştirenlerin, Ortadoğu’da 
savaş suçu işleyenlerin, cihatçı çeteleri besleyenlerin orta-
ya çıkarılıp cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Akan 
kan, toprağa düşen canlar üzerinden iktidar ve oy hesabı 
yapanları bin kez lanetliyoruz…

Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir 
sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların derhal 
terk edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için 
gerekli adımların acilen atılmasını istiyoruz. 

Barışa dair tüm çabalar, eylemler yaşamsaldır.

Ülkenin dört bir yanında barışı sahiplenecek ve barışa ses 
vereceğiz. Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde alanlara çık-
mak, ses çıkartmak, halka gerçekleri anlatmak her zaman-
kinden daha önemli ve anlamlıdır.

Hiçbir zaman unutulmasın ki, bu ülkedeki darbelerin, sa-
vaşların ve ekonomik krizlerin bedelini halkımız ve emek-
çiler ödemektedir. Savaş naraları atanların çocukları değil, 
yoksul halkımızın çocuklarının kanı akıtılmaktadır. Bu ne-
denle demokrasi için, barış için, adalet için mücadeleyi du-
raksamadan sürdürmeliyiz, sürdüreceğiz.

Biz emek meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ola-
rak; Çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi diyoruz.

Bunun için 1 Eylül’de ülkemizin dört bir yanında gerçek-
leşecek barış etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini ve 
savaşı durdurmak için sesimizi daha çok yükselteceğiz.

Tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, bulundukları 
illerde gerçekleşecek ortak barış eylem ve etkinliklerine 
katılmaya çağırıyoruz. 

Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok.

Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var.

Haydi, hep birlikte 1 Eylül’de barış alanlarına...

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Barışın Dili Savaşı Susturmalı!

Bu savaş bizim savaşımız değil, 
savaşa mecbur olan AKP’nin ve 
halka rağmen yönetim darbesi 
yaparak anayasal suç işleyen 
Saray’ın savaşıdır
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 10 

Eylül 2015 tarihinde bir açıklama yaptı.

HDP’YE VE HÜRRİYET GAZETESİ’NE YAPILAN SALDI-

RILARI KINIYORUZ

Bugün ülkemizde askeri operasyonlar ve PKK tarafın-

dan sürdürülen saldırılar ile ölümler devam etmekte 

süreç geri dönüşü imkansız noktalara doğru sürüklen-

mektedir.

Seçim-iktidar-saltanat hesapları üzerinden devam 

eden savaş, şiddet ve kaos ortamının toplumsal geri-

limlere dönüşmesini kaygıyla izlemekteyiz.

İktidar çevreleri ve savaş isteyen kesimlerce kışkırtılan, 

organize edilen ve iç savaşı aratmayan görüntüler şek-

linde mevsimlik Kürt işçilerine, HDP binalarına ve Hür-

riyet Gazetesi’ne yönelen saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Genel Merkezi dahil olmak üzere yüzlerce binası tahrip 

edilen, yakılan HDP’ye ve iki kez binasına saldırılan Hür-

riyet Gazetesi’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HDP’ye ve Hürriyet Gazetesi’ne Yapılan Saldırıları 
Kınıyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Su-

ruç’ta gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 2015 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SURUÇ KATLİAMINI ÖFKEYLE KINIYORUZ

Suruç’ta bugün Kobane’nin yeniden inşa sürecine des-

tek olmaya giden SGDF’li gençlere yönelik alçakça bir 

saldırı oldu. Saldırıda onlarca gencimizi kaybettik. Yüz-

lercesi yaralandı. Kaybettiğimiz gençlerin ailelerinin ve 

sevdiklerinin acısı bizim de acımız. Yaralı gençlerimize 

acil şifalar diliyoruz.

İçimiz yandı. Öfkemiz çok büyük. 

Katilleri de, bu ortamı hazırlayanları da aslında herkes 

çok iyi biliyor. Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu 

halklarına kan kusturanlar, katilleri bu ülke coğrafyasın-

da kollayanlar, besleyenler ve işbirliği içinde olanlar bu 

katliamın gerçek sorumlularıdır.

Eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesi verenler; 

“Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği” 

diyenler, bu katliamın hesabını er geç soracaktır.

TMMOB Suruç katliamının sorumlularının açığa çıkarıl-

ması ve hesabının sorulmasına yönelik olarak tüm ör-

gütlü gücüyle mücadelesini sürdürecektir.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Suruç Katliamını Öfkeyle Kınıyoruz
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Bindiğimiz 
Hangi Asansör Güvenli?

Makina Mühendisi
Çiçek ŞİMŞEK

Makina Mühendisleri Odası’nda teknik görevli olarak çalış-
maya başlamadan önce, asansöre binince asansör kabini 
yeni ve göze hitap ediyorsa güvenli, yok eğer eski bir yapıda 
ve biraz da yıpranmış bir asansör ise kendimi güvende hisse-
demezdim. Bindiğimiz asansörlerin de bir perde arkası oldu-
ğunu asansör periyodik kontrollerine çıkmaya başladıktan 
sonra öğrendim.

Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı, gerekli dene-
timlerin yapılmamasından dolayı asansör kazalarını da be-
raberinde getirmektedir. Yeni yeni meydana gelen asansör 
kazaları sonrası toplumda ‘’ Sık sık bindiğim asansör ne kadar 
güvenli ‘’ sorusunu gündeme getirdi. 

Asansör kontrol birimimizle yaptığımız kontrollerde bizleri 
şaşırtan birçok durumla karşılaştık. Öyle ki farkında olmadan 
bu vahim durumda olan asansörler kullanılmış.

2012 yılından beri MMO ve belediyeler işbirliği ile Diyarba-
kır’da toplam 3 bin 50 asansör kontrol edilmiş ve bu asan-
sörlerin %60 ı tehlike işareti olan ‘ kırmızı etiket‘ le işaretlendi. 
Yani Diyarbakır’da asansörlerin % 60 güvenli değil. Bu durum 
benim de binmeye çekindiğim sadece eski yapılarda değil 
üstelik. Özel hastaneler, kamu kurumları ve lüks konutlarda 
da durum aynı iken bu asansörler kullanılmaya devam edi-
liyor.

2012-2015 yılları arasında bölgemizde toplamda 30 belediye 
ile yapılan protokoller kapsa-mında periyodik kontrolleri ya-
pılan 4954 asansörün; 3337 kırmızı etiket, 526 sarı etiket ve 
1086 yeşil etiketli asansör olduğu kayıt altına alındı. 

Asansörlerde yeni dönem başlıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı tarafından asansör pe-
riyodik kontrolleri için yetkilendi-rilecek A tipi muayene ku-
ruluşlarına dair yönetmelik 24 Haziran 2015 tarihinde Resmi 
Gazete de yayımlandı.

Şimdiye kadar başvuru talebi üzerine gittiğimiz kontrollere 
24 Haziran’da çıkan yeni yönet-melikle periyodik kontroller 
artık düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Bu yönetmelikte göze çarpan değişiklikler şu şekilde;

* Belediyelere ve il özel idarelerine hizmete sunulacak asan-
sörlerin tescil işlemleri için yıllık kontrollerini yapan A tipi 
muayene kuruluşları aracılığı ile yaptırma sorumluluğu ve-
rildi.

* Tüm asansörlere bir kimlik numarası verilecek ve bakanlık 
veri tabanı üzerinden kayıt altına alınması sağlanacak. Böyle-
ce bakım, onarım, revizyon gibi işlemler elektronik ortamda 
izle-nebilecek.

* Yeni yapılan asansörlerin tescili öncesinde öncelikle mu-
ayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesi ve yeşil etiket 
alınması sağlanacak.

* 2005 yılından önce üretilen ve CE etiketi taşımayan asan-
sörler aşamalı olarak yeni standart-ların gerektirdiği güvenlik 
seviyesine ulaştırılacak. Bu çalışma yıllık periyodik kontroller 
ile birlikte yürütülecektir.

Yeni standartlara uyumlu hale getirilen mevcut asansörler 
de bir defaya mahsus olmak üzere tescil işlemine tabi tutu-
lacaktır.

*Yönetmelik bina sorumlularına da önemli yükümlülükler 
getirmektedir: Bina sorumlusu engellilerin erişebilirliği için 
asansörün sürekli çalıştırılmasını sağlamaktan, yıllık kont-
rolün yaptırmakla yükümlüdür. Tehlikeli bulunan asansöre 
müdahale edilene kadar kullanılmamasını sağlaması da bina 
yöneticisinin sorumluluğundadır.

*Muayene kuruluşu protokol imzaladığı ilgili idarenin sı-
nırları dahilinde tarama yaparak pro-tokol süresi içinde bir 
asansör envanteri oluşturur ve idare ile paylaşır. Daha sonra 
yıllık peri-yodik kontrol yaptırılması ile ilgili yazılı bildirimde 
bulunur

A Tipi Muayene kuruluşu olan Makina Mühendisleri Oda-
sı olarak birçok belediye ile yaptı-ğımız protokollerle yurt 
genelinde ve Diyarbakır’da yeni yönetmelik kapsamında 
çalışmalara başladık. Bina yöneticilerine yaptığımız bildirim 
sonrası oluşan talepleri değerlendiren asansör birimimiz, bir 
yandan da resen kontrollere başlayacaktır.

*Yapılacak yıllık kontrollerde asansörler yeşil, mavi, sarı ve 
kırmızı etiketlerle işaretlenecek: Tehlikeli bulunan KIRMIZI 
ile işaretlenip kullanılmaması sağlanacak ve 30 gün içeri-
sinde eksikliklerin giderilmesi sağlanacak, 2 ay içinde gide-
rilmesi gereken eksiklikler SARI ve 1 yılsonunda giderilmesi 
gerekenler MAVİ etiketle işaretlenecektir. Sarı ve kırmızıdan 
doğan kazalardan bina sorumlusu sorumlu tutulacaktır. Mu-
ayenesi yaptırılmayan ya da sarı ve kırmızı etiketli asansörle-
rin kusurları giderilmezse bu asansörler belediye tarafından 
mühürlenecektir.
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Parastina Cewherî

Makina Mühendisi
Şükrü TİMUR

Ji 1’ê Xizîran’a 2010’a heya niha mijara  xwese-
riya demokratîk ketiye  nav rojeva hemû civak, 
sazî,rêxistinên sivîl û tevahî  gelên Tirkiyê. Li Ser 
vê mijarê rewşenbîr û akademîsyenên biyanî jî  
dem bi dem fikr û ramanên xwe yên erênî û neyînî 
tînin ziman.Xweseriya Demokratîk ji ber ku fikre-
ke nû ye û pir aliyên wê hene, herkes li gorî asta 
têgihiştina xwe bi awayên cuda behsa wê dike.Bi 
taybetî jî hêla wê a herî zêde li ser niqaş tê kirin 
hêla parastina cewherî ye. Çima ev mijar evqas  di 
rojevê de cih digre,pênaseya wê û naveroka wê ya 
esas  çi ye? Di vê nivîsa xwe de emê hewl bidin ku 
van pirsan bibersivînin û hin xalên ku şaş tên fêhm 
kirin de zelalî çêkin.

Di xwezaya  hemû zindiyande ajoya refleksif a 
xweparastinê he ye. Ev rewş li gorî  derbaskirina 
astengên ku derdikevin pêşiya domandina jiyanê 
dirûv distîne. Mirov dikare mînakên wek; striyên 
gulê,neynûka pisîkê,tîrên jûjî, penceya şêr, jehra 
mar û hwd. rêz bike. Ji van mînakan jî tê fêhm ki-
rin ku di xwezaya  her zindî de pêwîstî bi xwepa-
rastinê heye û xweparastina her zindî jî cuda ye. 
Bi van agahiyan ve girêdayî, divê mirov parastina 
her zindî rewa bibîne û nêzikahiyeke rêzdarî nîşan 
bide. Feraseta ku  di diyalektîka  xwezayê de heyî 
bi vî şiklî ye. Her çiqas êrîş û mudaxeleya hevdû 
hebe jî, ev ji rêgezên pêdiviya jiyanê wêdetir der-
bas nabe. Êrîş û parastina ku di xwezayê de heyî 
xwedî  hevsengiyekî ye. Ji ber vê hevsengiyê êrîş 
wek rewşeke awarteyî nayên dîtin. Lê rewşa mi-
rovan cuda ye. Berî her tiştî mirov di pêşketina 
xwe ya xwezayî de, di binyada xwe ya biyolojîk de 
qasî gulekê jî xwedî mekanîzmaya xweparastinê 
nîn e. Zarokeke ku nû ji dayik bûye wekî têjikeke 
pisîkê an jî moriyekê nikare xwe biparêze. Ji ber 
vê yekê  mirov dikare bêje ku, ligel zayînê zindîyê 
ku mekanîzmaya wi/wê ya xweparastinê tune ye 
tenê mirov e. Ji bilî mirov her zindî dikare bi tena 
serê xwe li hemberî dijwariya şert û mercên xweza 
û jiyanê bisekine. Di belgeselên jiyana sewalande 

tê dîtin ku têjikeke hê ji dayik bûye çawa wek fêrî 
jiyanê bûye dikeve nav av û daristana.

 Mirov ligel zayînê  ancax bi alîkariya yeke din 
dikarin jiyan bikin. Heger dê û bav li zarok xweyî 
dernekevin  wê çaxê zarok wê nikarin rojekê jî ji-
yana xwe bidomînin. Ji bona vê divê bêgotin ku 
mirov hebûneke civaki ye. Pêşketina zarok a zi-
manî, civakî, hişî û laşî di nav civakê de pêşdikeve. 
Taybetiyên civakê bi çi awayî bin, di nav demê de 
derbasî zarok jî dibin. Zarokên ku pêşeroja civakê 
tên dîtin ew berhemên ku civakê dinav herikan-
dina dîrokê de afirandî û wek çandekê pêş xistî 
radigihînin nifşê nû. Lewma pêwiste civak li zarok 
ango li ziman, dîrok, huner û bigelemperî li çanda 
xwe xweyî derkeve û biparêze.

Çand hebûna neteweyekê ye. Di cîhanê de her 
neteweyek hebûna xwe biçanda xwe didomîn 
e. Çand çiqas pêşketî û dewlemend be netewe jî  
ewqas xurt û bihêz e. Di virde rist û girîngiya xwe-
parastinê erdikeve holê. Tê zanîn ku hemû civaka 
çand afirandine . Lê  xwedî lê derketin û parastin 
bi hemen awayî çênebû ye. Ji ber vê yekê gelek 
ji wan çand ango netewe di nav demê de winda 
bûn e, an jî lewaz man e. Di dîrokê de dewletên 
wek Asûr, Babîl, Grek û hwd. hebûna xwe negi-
handine sedsala 21’a û yên wek Kurd, Çerkez, Laz 
jî bi awayekê hebûna xwe domandine  lê ew jî di 
bin çandên xurt de çewisî man e. Hin neteweyên 
ku xwastine ji vê rewşê xelasbibin dest bi şerê 
rizgariya neteweyî kirin e. Hinek ji van serketine 
û serbixwebûyîna xwe  bidestxistin e. Lê ev  nayê 
wê wateyê ku ligel çandeke xurt civakeke azad 
pêşxistine. Sedema vê jî  ew e ku di her alî de 
nirxên xwe neparastine.

Wexta behsa parastinê tê kirin di serîde çek û leş-
ker tên hişê  herkesî. Ji ber ku  civak û desthilat-
darên dewletparêz têgîna parastinê teng kirine û 
ew jî xistine bin kontrola xwe. Teoriya ku Thomas 
Hobbes avêtiye holê û pêwistiya hebûna  dewletê 
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mîsoger kirî a ku dibêje; “Mirov kurmê mirov e, eger hê-
zeke xurt  tunebe herkes wê herkesî bîkuje, divê hêzeke 

ji herkesî û ji her tiştî xurttîr hebe ku bikare mudaxaleyî 
pevçûnên dî nav gelan de bike û ev hêza ku behsa wê tê 
kirin jî pergala dewletê ye. Lê hat fehm kirin ku dewlet li 
ser  hîmî parçekerina civaka a di aliyê aborî , polîtîk û exleqî 
de avabûye. Ango dewlet ne pergaleke parastinê ye bero-
vajî vê pergaleke ji zincirê ye  ku li stûyê mirovan e.  Hebû-
na dewletê sedema pirsgirêk û aloziyan e. Dewlet bi fan û 
fêhlên modernîteya kapîtalist ve şaştiya wek rastî, rastiya jî 
wek şaştî dide xuya kirin.  Dewlet vana bi riya perwerdehî, 
ragihandin û alavên bîrdozî ve dike. Ger bi vana negihe ar-
manca xwe,  wê demê serî li  rêbazên  cuda dide. Ji vana 
bişaftin,  komkujî û qirkirin ên ku herî zêde têne bikaranî-
nin û her wiha bimadeyên hişbir, dizî û bifûhûşê civakê ji 
rastiya xwe vediqetîne.

 Çareseriya li hember van êrîşên hov tenê parastina cew-
heri ye. Civak di bin modernîteya demokratîk de hînî pa-
rastina xwe ya cewherî ya di her aliyê de dibe. Xwe nû li 
berçavan derbas dike û nirxên xwe yên di dîrokê de winda 
kirî dibîne. Li gel vê yekê dikeve nav lêgerînekê ku winda-
hiyên xwe ji nû ve dest bixe û yên heyî jî ji bo pêşerojê jî 
biparêze.

Ji van gotinên li jor jî tê dîtin ku parastin tenê bi çek pêk 
nayê. Kes nikare çanda xwe ,tenduristiya xwe û bipiranî 
cewherê xwe bi çekê biparêze. Di jiyana rojane de bika-

ranîna zîman, xwedî lê derketîna çand û dîrokê bî tena serê 
xwe dîkare van êrîşên qirêj ên dijmin vala derxîne. Lê di  

parastina Rojava de, bi teybeti jî di berxwedana Kobanê 
de rengeke cuda hat dîtin. Êrîşa ku li hember hebûnê der-
ketiye holê, bi rêbazên girêdayî paradîgmaya parastina 
cewherî hat şikandin. Bi rastî  jî Şoreşa Rojava, mînakeke 
pir biwateye, ji bo dîtin û fêmkirina naveroka parastina 
cewherî.

Wekî ku ji navê wê jî tê fêmkirin di parastina cewherî de 
êrişkirin  tuneye. Parastin û bersivdayîn jî li gor cure û asta 
êrişê pêk tê. Filizofeke Rojhilata Navîn di vê mijarê de  dibê-
je ‘hêza me têre hemû cîhanê jî bike em êrîşî tu kesi nakin, 
hemû cîhan êrîş me bike emê li berxwe bidin.’ Çarçoveya 
parastina cewherî ji van peyvên zêrîn çêdibe.

FERHENGOK

Rist: Rol                                            

Pênase: Tanım                                   

Çewisî: Ezilmiş   

 Hevseng: Denge  

Cewher : Öz         

Rêgez: İlke       
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Kürtlerin Homerosu
“Evdalé Zeyniké”

Abdurrahim AKÜZÜM

28

kılam ve stran ilk defa Evdalê Zeynikê tara-
fından dile getirilmiştir. Söz konusu kılam ve 
stranlar daha sonra Şakıro, Reso, Zahiro, Kara-
pete Xaço, Salihe Qubini gibi dengbejler sa-
yesinde günümüze kadar “sadece söylenerek” 
ulaşabilmiştir.

Kürt sözlü edebiyatında önemli bir yere sahip 
olan Dengbejlik sanatının en önemli ismi olan 
ve Kürtlerin Homerosu olarak bilinen Evdalé 
Zeyniké, yıllarca Ağrı ve çevre illerdeki Deng-
bejlerin örnek aldığı ve yöre halkının önemli 
günlerde kılamlarını seslendirdiği efsaneleş-
miş bir isim olarak varlığını sürdürüyor. Kürt 
kültürünün en eski sözlü edebiyatı olan deng- 
bejlik sanatının ilk ve en önemli kurucusu Ev-
dalé Zeyniké, Kürtler arasında efsaneleşmiş ve 
diğer dengbejlerin örnek aldığı tek isimdir.

20 yıl boyunca Evdalé Zeyniké’nin gezdiği bü-
tün illere gidip onun hayatını araştıran ve Kürt 
kültürü hakkında uzun yıllar araştırma yaparak 
bunu kitaplaştıran araştırmacı yazar Ahmet 
Aras, Evdalé Zeyniké’nin Kürtlerin yoğunlukta 
yaşadığı Ağrı ve diğer Doğu Anadolu illerinde 
önemli bir isim olduğunu ve halkın gelenek, 
görenek, yaşam biçimini yansıttığı için toplum 
tarafından çok sevildiğini vurgulamaktadır.

Evdal, Dönemin önemli beylerinden biri ve 
İshak Paşa’nın Torunu olan Kürt beyi Sürmeli 

Dengbejlik sanatının en 
önemli ismi ve Kürtlerin Ho-
merosu olarak bilinen Ev-
dalé Zeyniké, Kürt halkının 
önemli günlerde klamlarını 
seslendirdiği efsaneleşmiş 
bir isim olarak varlığını sür-
dürüyor

Yaşar Kemal’in “Benim fikir babamdır” dediği  
Evdalé Zeynike, 1800 lü yılların başlarında Ağrı 
Tutak’a bağlı Cemalverdi Köyünde dünyaya 
geldi. Silêman’in oğlu olan Evdalê Zeynikê’nin 
annesi adından da anlaşılacağı gibi ‘Zeynê” 

dir. ‘Dengbejlerin Piri’ olarak nam salan Ev-
dal, daha üç yaşındayken babasını kaybeder. 
Annesinin ismiyle anılması ve tanınması bun-
dan dolayıdır. 1913 yılında vefat eden Evdalê 
Zeynikê’nin yaklaşık 110 sene yaşadığı, Yazar 
Ahmet Aras’ın yaptığı ve daha sonra da ki-
taplaştırdığı çalışma sayesinde bilinmektedir. 
Evdal’ın 110 sene yaşadığı bilgisi, Evdal’ın bü-
yük torunu Emerê Zeynê tarafından dile geti-
rilmiştir. 

Kürt Dengbêjlik literatürüne geçmiş onlarca 
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gitmemiş. Evdal’ın gözleri açıldıktan sonra turna da uçup 
gitmiş. O yüzden onu tasvir eden mizansel resimlerde hep 
bir turna yanında yer almaktadır.

Evdalé Zeyniké bugünkü dengbejlerin piridir

Günümüzde yaşayan dengbejlerin Evdalé Zeyniké’yi örnek 
aldıkları görülmektedir. Evdalé Zeyniké, bugünkü deng-
bejlerin piridir. Bunların bir çoğu onun tarzında söylemek-
tedir. Onun makamında kılamlarını seslendiriyorlar. Onun 
tarzı çok etkileyici bir tarzdır. Önemli iki dengbej olan Reşo 
ve Şeroye Bıro, Evdal’ın kılamlarını onunla hemem hemen 
aynı heyecanla ve aynı atmosferde söylemektedirler. 

Evdalé Zeyniké İle Gulé’ Atışması

Evdal 40 yaşlarına geldiğinde yöredeki hiçbir dengbej ken-
disiyle atışmaya cesaret edemez. Birçok tanınmış dengbej 
bile onun adını duyunca atışmaktan vazgeçer. Eleşkirt Ka-
lesi olarak da bilinen Toprakkale’de Kürt beyi Sürmeli Meh-
met Paşa’nın Güle adında bir dengbeji vardır. Güle, Ermeni 
papazın kızıdır. Alabildiğine yetenekli olan Güle kendisiyle 
atışan tüm dengbejleri alt etmeyi başarmıştır. Güle hiç ev-

lenmemiş; ancak atışmada kendisini alt edecek dengbejle, 
o isterse evlenebileceğine yemin etmiştir.

Gule’nin namı, Evdal’ın kulağına da gelir. Evdal, daha gör-
meden Gule’ye âşık olur. Evdal, platonik aşkı Gule’yi gör-
mek, onu tanımak için yola çıkar. Bir amacı da Gule’yle 
atışarak

onu alt etmektir. Bir gün Evdal, Hamur yöresinde bir dü-
ğün olduğunu ve Sürmeli Mehmet Paşa’nın Güle ile bir-
likte bu düğüne katıldığını duyar. Atına atladığı gibi Ha-
mur’a hareket eder. Hamur, Cemalverdi köyünden epeyce 
uzaktadır. Evdal’ın yolculuğu uzun sürer, bu nedenle ikindi 

Memed Paşa’nın dengbejliğini de yapmış. Toplumun bü-
tün gerçeklerini kılamlaştırmış. Her konuda kılam üretmiş. 
Aşk, ölüm, özlem, barış, siyaset gibi her konuda kılam üret-
miş. O yüzden toplum onu kendinden biri olarak görmüş 
ve çok benimsemiştir. Halen de düğünlerde, ölümlerde ve 
diğer toplumsal olaylarda onun kılamları söylenir.

Kürtlerin Homerosu olarak biliniyor

Evdalé Zeyniké, gördüğü her olayı bir kaç dakikada kılam-
laştırma özelliğine sahip biridir. 

Müthiş bir betimleme gücüne sahip, gördüğü her güzel-
liği, her olayı kılam haline getirmiştir. Aşiret kavgaları, kız 
kaçırma ve kan davaları konularında her konuyu ele almış-
tır. Onun bu etkileyici tarzı toplumu çok etkilenmiş ve onu 
efsaneleştirmiştir.

Evdal, lyada ve Odessa yazarı olduğu söylenen antik Yunan 
şairi Homeros’a benzetilerek, Kürtlerin Homerosu olarak 
biliniyor. Bu benzetmenin nedeni şudur, Homeros, Akde-
niz kıyılarını dolaşarak sanatını icra eder, hünerini gösterir, 
marifetlerini ortaya  dökermiş. Homeros aynı zamanda kör 
bir ozanmış. Yunan edebiyatında da önemli bir yere sahip-

tir. Evdal ile bir çok ortak yanı var. Evdal da Serhat dediği-
miz Ağrı, Kars, Iğdır, Muş, Erzurum, Van, Diyarbakır, Dersim 
illerini dolaşmış ayrıca Musul, İran ve Rusya’yaya da gidip, 
aşıklararası atışmalara katılmış ve hep üstün gelmiş. Evdal, 
70 yaşındayken hastalanmış ve kör olmuş. 7 yıl kör kalmış. 
Evdal’ın Homeros’a benzetilmesinin nedeni de budur. İkisi 
de yaşadıkları coğrafyada efsaneleşmişlerdir. 

Evdal, kör kalınca o sırada kanadı kırık bir turna ona ar-
kadaşlık etmiş. 7 yıl boyunca onun yanında kalmış. Evdal 
onun kanatlarını tedavi ederek, onunla yatıp kalkıyor, ona 
kılamlar söylüyormuş. Turna iyileştiği halde Evdal’ı bırakıp 
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Kurbanım senin evine

Hey can Güle hey can Güle

ima leni, ima leni

Kudayo dero sima leni

Yel pısiko siman yeli

Espandero Iskenderi.

Güle:

Be hey muratsız Evdal, gözlerim kara karadır.

Bilirsin kara, beladır

Günde üç sürme çekerim, benim sürmem 
Süphan’dandır

Senin gibi nice dengbej bilesin bana hayran-
dır

Kimi çılgın, kimi deli, kimi eşinden kaçandır.

Hey can Evdal hey can Evdal

Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.

Evdal:

Geldim senin için Güle bu yamaca, Hamur’a

ince bel mi, ak gerdan mı, her neyse vuruldum 
sana

And olsun hem isa’nın incil’ine, hem islam’ın 
Kur’an’ına

Alır Gule’m bohçasını, düşer benim ardıma, 
kalmaz kurbana.

Hey can Güle hey can Güle

ima leni, ima leni

Kudayo dero sima leni

Yel pısiko siman yeli

Espandero Iskenderi

Üç gün üç gece süren bu atışmadan sonra 
Güle, Evdal’ın yeteneklerine boyun eğer. Ona, 
“Evdal, dedikleri gibisin. Dengbejsin, şairsin, 
bütün şairlerin pirisin. Emsalin yoktur. Ben 
sözümün sahibi, yeminimin takipçisiyim. Beni 
alt ettin. Eğer kabul edersen, sana varırım. An-
cak şunu bil, dinimi değiştirmem, inancımın 
ferdi kalırım,” der. Gule’nin sözlerine Evdal’ın 
yanıtı kısadır:

“Güle, sen de büyük bir şairsin, iyi bir deng-
bejsin. Şunu bilki şimdiye kadar kimse senin 
kadar karşımda duramadı. Bildiğin gibi ben 
evliyim, çocuklarım var. Senin dinin sana, be-
nimki bana, herkes kendi yoluna. Bacımsın, 
anamsın. Allah her şeyi gönlüne göre versin.” 
der.

vaktine doğru ancak köye varır. Hamur’a varan 
Evdal, yorgun olduğu için, kendini tanıtmak 
niyetinde değil; “Bugün yorgunluğumu alır, 
dinlenirim. Yarın Gule’yle atışırım,” diye düşü-
nür. Bu düşünceyle düğün divanından içeriye 
giren Evdal, Sürmeli Mehmet Paşa’nın diğer 
ileri gelen Kürt ve Ermeni ağa ve beyleriyle 
odada ipek döşeklerin üzerinde oturduğunu, 
Gule’nin ise onlara kılam söylediğini görür. Ev-
dal, sessizce bir köşeye çekilerek bekler.

Güle, divana gelen her yeni konuğa, merhaba-
yı stranla verir: “Merhaba misafir, sen hoş gel-
mişsin. Nereden geldin bilmem, nere gidersin 
istediğin nedir, ne emredersin Baş göz üstüne 
geldin, güle güle gidesin.”

Evdal bir süre sessiz ve sakin bir şekilde Gule’yi 
izleyerek “merhabaya” tepkisiz kalır. Evdal’ın 
bu durumu Gule’nin dikkatini çeker. Güle, tek-
rar aynı yöntemle Evdal’a seslenerek

bir kez daha merhaba verir. Gule’nin ikinci 
merhabası üzerine Evdal yorgunluğuna rağ-
men kendini tutamaz.  Aynı yöntemle Gule’yi 
yanıtlar: “Ben Evdalé Zeyniké, dengbejlerin 
şahıyım Serhad şairlerinin korkulu rüyasıyım. 
Zalimlerin düşmanı dostlarımın dostuyum. 
Halkımın tercümanı, halkımın ozanıyım. Baş-
larsam söylemeye, sesim Acem ellerine varır. 
Uzak yerden gelmiş, Gule’nin misafiriyim de-
sem garip mi kalır.”

Evdal’ın yanıtı üzerine Güle de durmaz. Baş-
larlar atışmaya. Köylüler ve civarda atışmayı 
duyan herkes, odayı, bahçeyi, dam üstlerini 
doldurur. Kalabalık, merakla atışmayı izleme-
ye başlar.

Güle:

Sen hoş geldin Evdal, bugün buraya

Endamımdan, ışık saçılır dünyaya

Benzerim belki muma ya da çıraya

Bacı-kardeş gel yarışıp başlayalım atışmaya.

Hey can Evdal hey can Evdal

Sevgili kirve, sana hayranım Evdal.

Evdal:

Geldim Güle senin için bu tepeye, Hamur’a

inanın dostlar Güle benzer yazın yağan yağ-
mura

Yüzü derseniz benzer çiğ düşmüş taze yapra-
ğa.

Gule’min hem ahenkli hem de güzel sesi var

Allah bilir o hem an, hem de bülbül gibidir

Hayranım ince beline, çiçek desem konca gül-
dür
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Devrim, Direniş ve Kadın
Öğrenci Üye

Leyla SÖNMEZ

Ka
dı

n

görüyor, çoğu zaman yeni yeni kimliklere bü-
rünüyoruz. Kimi zaman Özgecan, kimi zaman 
Polen, kimi zaman Büşra, kimi zamanda tüm 
kadınlar oluyoruz. Ölen her kadının kalbini 
kalbimizde taşıyor ve onlarla birlikte yaşıyo-
ruz. Onlarla birlikte biraz daha bilinçleniyoruz. 
Erkek egemenliğine ve onunla iç içe geçen 
kapitalizme karşı direniyor ve kadınlar olarak 
asla susmuyoruz. Baydan türeyen bayanı de-
ğil, jin den türeyen jiyani felsefe ediniyoruz.

Özgür kadın güzelleşir ve unutulmamalıdır ki; 
kadınlar örgütlülükleriyle dünyayı güzelleşti-
rir. Özgürlük, insanca ve onurlu bir yaşam için 
olmalı, eşit bir toplumda karşılığını bulmalı-
dır. Biz kadınların içinde bulunduğumuz bu 
durum doğal değildir, biyolojik farklılıkların 
değişmez sonucu olarak oluşmamıştır; deği-
şebilir, değiştirilmelidir ve bu duruma başkal-
dırıyoruz. 30 yıllık Kürdistan kadın özgürlük 
mücadelesi binlerce kadın şehidiyle ve büyük 
bedellerle erkek egemen zihniyet karşısında 
kendi öz-iradesini, bilincini kazanmıştır. Gerici 
toplum zihniyeti ancak biz kadınların direni-

şiyle değişir. Bize düşen direnmektir. Çünkü 
yaşamın bir diğer adıdır “direnmek”.

“Arin’den Sibel’e yürüyoruz zafere”.

Toplumun uygarlık düzeyini belirleyen en 
önemli kriter toplumda kadının durumudur. 
Kadın-Erkek eşitsizliğinin en büyük temel se-
bebi kadının toplumda algılanma biçimidir.

En güzel kadın özgürlüğünü bilen kadındır. 
Bir toplumun özgürlüğü, o toplumda özgür-
leşmiş kadınlara bağlıdır. Kadınların özgür-
leşmesi; kadınların köleliğinin gömülmesiyle, 
kadınların köleliğinin gömülmesi ise direnen 
kadınlarla başlar.

Asırlardır var olan kadına şiddet, kadını kö-
leleştirme, kadını obje olarak görme, kadını 
sömürme ne yazık ki günümüzde varoluşunu 
sürdürmektedir. Erkek egemen ve baskıcı top-
lum, kadınlarımızı her daim ikinci plana atmış 
ve kadınlarımıza asimile olmayı uygun gör-
müşlerdir. Kadınlarımız okutulmamış, bir çok 
haklarından mahrum bırakılmış, eve mahkûm 
edilmiş, toplumdan, sanattan, siyasetten hat-
ta dünyadan soyutlaştırılmış, hayatı dışarıya 
baktıkları pencereden ibaret göstermişlerdir. 
Kadınlarımız her daim susturulmuş, en ufak 
bir baş kaldırışta uygun olmayan yakıştırılma-
lar yapılmış dahası şiddete maruz kalmışlardır. 
Kadınlarımızın onuru, gururu, özgürlüğü cin-
siyetinden dolayı ihlal edilmiştir.

Kadınlar için evlenmek, boşanmak, evden dı-
şarıya çıkmak ve hatta yaşayabilmek için her 
gün erkek egemen sistemin baskılarına karşı 
mücadele etmek zorunda kalıyor. Aile-kadın 
ilişkilerinde kadınlarımızın çalışmamasını uy-
gun gören feodal toplum, kadınlarımızı dört 
duvar arasına sıkıştırmakla birlikte, ekonomik 
bağımsızlıklarını da ellerinden alıp, kadının 
erkeğe tâbi olmasını ve kadının üretken eme-
ğinin değersizleşmesini sağlamışlardır.

Her geçen gün biraz daha eksiliyor, sosyal 
medyalarda nasıl öldürüldüğümüzü, nasıl 
şiddete ve adaletsizliğe maruz kaldığımızı 
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Temmuz -2015

02.07.2015 Asansör tesciline yönelik yapılan kontrolleri ve kontrol kriterlerini ortaklaştırmak 

amacıyla Ankara’da yapılan eğitime şube teknik görevlimiz İlyas BATBAY katılım sağladı

07.07.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

08.07.2015 Temsilcilik ziyaretleri kapsamında 8 Temmuz 2015 tarihinde Şube Başkanımız Gurbet 

Örçen, Şube saymanımız Abdulkadir Yılmaz ve Şube idari birim sorumlumuz Sıdık Akman Bitlis 

Mesleki Denetim Büromuz ve Muş İl Temsilciliğimizi ziyarette bulundular.

09.07.2015 Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 09-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında Araç 

Projelendirme eğitimi düzenlendi.

14.07.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

21.07.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

28.07.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

29.08.2015 İzmir’de gerçekleşen MMO Öğrenci Üye kampına Şube Öğrenci Üyelerimiz Hüseyin 

ÇELİK, Kerem ÇAĞDAŞ DÜMER, Yusuf AKSAKAL, Bişar ŞAHİN, Doğan AKKAN, M. EMİN AKSOY, 

Davut ASLAN, ve U. MUSTAFA GEÇGEL katılım sağladılar

Ağustos-2015

04.08.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

11.08.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

13.08.2015 Şubemizde 13-16 Ağustos 2015 tarihleri arasında teknik görevlilerimize yönelik 

Asansör Periyodik Kontrol Muayene ve Vasıflandırma Eğitimi düzenlendi. Gerçekleşen eğitimi 

AKM sorumlusu Berkay Eriş ve asansör birim sorumlusu teknik görevlimiz İlyas Batbay tarafından 

verildi.

18.08.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

22.08.2015 LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız 

kapsamında 21-22 Ağustos 2015 tarihleri arasında şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Dolum 

Personeli Kursu düzenlendi.

 24.08.2015 Meslek İçi Eğitim kapsamında 24-26 Ağustos 2015 tarihleri arasında Şubemizde 

“Şantiye Şefliği” eğitimi düzenlendi. 

25.08.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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28.08.2015 Şubemizde Mesleki Etkinlik Komisyonu üyeleri ve üyelerimizin katılımıyla toplantı 

gerçekleştirildi.

Eylül- 2015

01.09.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

05.09.2015 Şube Teknik Görevlimiz İlyas BATBAY, İzmir Şubede düzenlenen Asansör eğitimine 

katılım sağladı.

07.09.2015 Şubemizde Meslek İçi Eğitim kapsamında 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında Doğal-

gaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.

8.09.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

10.09.2015 Şubemizde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Bilgilendirme Semineri 

düzenlendi.

12.09.2015 Şubemizde 12-13 Eylül 2015 tarihleri arasında teknik görevlilerimize yönelik Asansör 

Periyodik Kontrolleri ile ilgili eğitim düzenlendi.

12.09.2015 TMMOB 43. Dönem 3. Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkanımız Gurbet ÖRÇEN, 

Şube Başkan Vekilimiz Haydar SANCAR ve Şube Saymanımız Abdulkadir YILMAZ’ın katılım sağ-

ladılar.

13.09.2015 Şube Başkan Vekilimiz Haydar SANCAR ve Şube Saymanımız Abdulkadir YILMAZ 

MMO 45.Dönem 4.Sekreterler-Saymanlar toplantısına katılım sağladılar.

13 Eylül 2015  tarihinde Oda Merkezi Suat Sezai Gürü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

14.09.2015  Şubemizde 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında Meslek İçi Eğitim kapsamında “En-

düstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü” eğitimi düzenlendi. 

15.09.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

15.09.2015 İçerisinde İKK Sekreteri şube başkanımız Gurbet Örçen’in de bulunduğu Diyarbakır İl 

Koordinasyon Kurulu bileşenlerinden oluşan heyet Cizre’de 8 gün süren sokağa çıkma yasağının 

ardından kentin durumunu yerinde gözlemlemek amacıyla ilçeyi ziyarette bulundular.

22.09.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

29.09.2015 Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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Miem Kapsamında 
Düzenlenecek Eğitimler

EĞİTİM ADISIRA TARİHİ İLİ

1 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.10.2015 - 19.10.2015 ANTALYA ŞUBE

2 MEKANİK TESİSAT 19.10.2015 - 25.10.2015 İSTANBUL ŞUBE

3 MEKANİK TESİSAT 19.10.2015 - 25.10.2015 MERSİN ŞUBE

4 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 20.10.2015 - 23.10.2015 ANTALYA ŞUBE

5 ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 20.10.2015 - 21.10.2015 ANKARA ŞUBE

6 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 20.10.2015 - 22.10.2015 ESKİŞEHİR ŞUBE

7 KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21.10.2015 - 25.10.2015 İZMİR ŞUBE

8 MAKİNA DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK KURSU 21.10.2015 - 23.10.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

9 KAMULAŞTIRMA DAVALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU 21.10.2015 - 24.10.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

10 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 22.10.2015 - 25.10.2015 ESKİŞEHİR ŞUBE

11 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 22.10.2015 - 25.10.2015 BURSA ŞUBE

12 ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 23.10.2015 - 24.10.2015 ADANA ŞUBE

13 OTOMOTİV, TRAFİK KAZALARI BİLİRKİŞİLİK KURSU 23.10.2015 - 25.10.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

14 ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 23.10.2015 - 25.10.2015 ANKARA ŞUBE

15 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 23.10.2015 - 25.10.2015 KOCAELİ ŞUBE (DÜZCE İL TEMS.)

16 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 23.10.2015 - 25.10.2015 İSTANBUL ŞUBE

17 ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 25.10.2015 - 27.10.2015 ADANA ŞUBE

18 YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 26.10.2015 - 29.10.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

19 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 26.10.2015 - 28.10.2015 İZMİR ŞUBE

20 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 26.10.2015 - 28.10.2015 ANKARA ŞUBE

21 MEKANİK TESİSAT 02.11.2015 - 08.11.2015 ANKARA ŞUBE

22 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU  İZMİR ŞUBE 05.11.2015 - 08.11.2015

23 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 05.11.2015 - 08.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

24 ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ 09.11.2015 - 20.11.2015 İZMİR ŞUBE

25 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 09.11.2015 - 11.11.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

26 SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 09.11.2015 - 10.11.2015 ANTALYA ŞUBE

27 ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 10.11.2015 - 11.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

28 HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 11.11.2015 - 12.11.2015 ANTALYA ŞUBE

29 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 11.11.2015 - 13.11.2015 ANKARA ŞUBE

30 ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 11.11.2015 - 13.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

31 ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 13.11.2015 - 15.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

32 ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.11.2015 - 19.11.2015         ANKARA ŞUBE

33 YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 16.11.2015 - 18.11.2015         GAZİANTEP ŞUBE

34 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 19.11.2015 - 22.11.2015 İZMİR ŞUBE

35 MEKANİK TESİSAT 19.11.2015 - 25.11.2015 GAZİANTEP ŞUBE

36 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 19.11.2015 - 22.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

37 ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 23.11.2015 - 25.11.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

38 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (5 GÜN) 23.11.2015 - 27.11.2015 ANKARA ŞUBE

39 MEKANİK TESİSAT 23.11.2015 - 29.11.2015 İSTANBUL ŞUBE

40 YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 27.11.2015 - 29.11.2015 İZMİR ŞUBE

41 YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.11.2015 - 30.11.2015 ANKARA ŞUBE

42 KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 30.11.2015 - 04.12.2015 ANTALYA ŞUBE

43 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 04.12.2015 - 06.12.2015 BURSA ŞUBE

44 ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ 07.12.2015 - 18.12.2015 İZMİR ŞUBE

45 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI (YENİ TASARLANAN BİNA) EĞİTİMİ 07.12.2015 - 09.12.2015 DİYARBAKIR ŞUBE

46 DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 07.12.2015 - 10.12.2015 ANKARA ŞUBE

47 ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ 14.12.2015 - 17.12.2015 ANKARA ŞUBE

48 MEKANİK TESİSAT 14.12.2015 - 20.12.2015 İZMİR ŞUBE

49 LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 22.12.2015 - 24.12.2015 ANKARA ŞUBE

50 LPG DOLUM TESİSLERİ ve OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 25.12.2015 - 25.12.2015 ANKARA ŞUBE

51 ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 28.12.2015 - 30.12.2015 ANKARA ŞUBE
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DOĞUM 

Teknik Görevlimiz Engin Koyun’un bebeği oldu
Teknik Görevlimiz Nevruz Sümbül ve Üyemiz Mert Sümbül’ün bebekleri oldu
Üyemiz Şükran Erçin Seykan’ın bebeği oldu
Üyemiz Abdullah Tekin’in bebeği oldu
Üyemiz Vasıf Sığa’nın bebeği oldu

Minik bebeklere sağlıklı ve mutlu uzun ömürler dileriz

DÜĞÜN/NİŞAN

Üyemiz Erkan Bilgiç evlendi
Üyemiz İbrahim Şahin evlendi
Üyemiz Ömer Şahin evlendi
Üyemiz Musta Soysal evlendi
Üyemiz Veli Eser evlendi
Üyelerimiz Reyhan Çeper ve Özgür Dalgıç evlendiler
Üyemiz İbrahim Şahin evlendi
Üyemiz Üyemiz Cengiz Orman evlendi
Üyemiz Sinan Öztemel nişanlandı
Üyemiz Helin Ayhan nişanlandı

Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz

VEFAT 

Üyemiz Onur Ersöz’ün babası vefat etti
Üyemiz Mustafa Emran’ın babaannesi vefat etti 
Üyelerimiz Nevzat Kayaokay ve Mursel Erdim Kayaokay’ın babaannesi vefat etti
Üyemiz Müşfik Akbulut’un dayısı vefat etti
Üyemiz Murat Yılmaz’ın amcası vefat etti
Üyelerimiz H.Mehmet Vuran ve Remazan Vuran’ın annesi vefat etti
Üyemiz Helin Ayhan’ın dedesi vefat etti

Yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz
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Belediye  Adı Norm.Kont.Adet Eks.Kont.Adet Elekt.Asansör Kont.Adet Hidrolik Asansör Kont.Adet Toplam
ADIYAMAN 64 0 64 0 64
BAĞLAR 105 47 151 1 152
BATMAN 85 6 91 0 91
BİSMİL 10 1 11 0 11
ÇINAR 3 4 7 0 7
EDREMİT 158 54 212 0 212
ERGANİ 10 1 11 0 11
EYYÜBİYE 10 0 10 0 10
HALİLİYE 7 2 9 0 9
İPEKYOLU 33 16 49 0 49
KARAKÖPRÜ 81 46 127 0 127
KAYAPINAR 238 67 305 0 305
KIZILTEPE 7 0 7 0 7
MARDİN ARTUKLU 20 1 21 0 21
SİİRT 38 3 41 0 41
SİİRT İL ÖZEL İDARE 1 0 1 0 1
SİVEREK 64 32 96 0 96
SUR 3 4 7 0 7
SURUÇ 0 2 2 0 2
TUNCELİ 52 26 76 2 78
YENİŞEHİR 101 94 192 3 195

GENEL TOPLAM 1496

TEMMUZ - EYLÜL 2015 TARİHLARİ ARASINDA ŞUBEMİZ GENELİNDE GERÇEKLEŞEN
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL SAYILARI

SIRA CİHAZ ADI KONTROL SAYISI SIRA CİHAZ ADI KONTROL SAYISI

1 KIZGIN YAĞ KAZANI 1 12 CARASKAL 14

2 SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA TANKI 1 13 KALDIRMA İLETME MAKİNASI 19

3 KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 1 14 TRANSPALET 20

4 *AKARYAKIT KARA TANKERİ 2 15 BASINÇLI KAP 32

5 SERVİS ASANSÖRÜ 3 16 PLATFORM 33

6 YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 3 17 FORKLİFT 44

7 ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 6 18 MOBİL VİNÇ 48

8 KULE VİNÇ 6 19 VİNÇ 61

9 OTOKLAV 8 20 HAVA TANKI 73

10 HİDROFOR 11 21 SICAK SU KAZANI 168

11 BUHAR KAZANI 12 22 TOPLAM KONTROL SAYISI 566

TEMMUZ - EYLÜL 2015 TARİHLARİ ARASINDA ŞUBEMİZ VE 
TEMSİLCİLİKLERDE GENELİNDE GERÇEKLEŞEN PERİYODİK 
KONTROL SAYILARI

DİYARBAKIR DİYARBAKIR                             60
DİYARBAKIR BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 7
DİYARBAKIR BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 4
DİYARBAKIR MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ               1
DİYARBAKIR SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ              26
DİYARBAKIR ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 7
DİYARBAKIR TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ               13

DİYARBAKIR MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ               4
DİYARBAKIR ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ 1
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ              174

Araç Proje Sayısı

36

Asansör Proje Sayısı
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DİYARBAKIR DİYARBAKIR                           145
DİYARBAKIR ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 14
DİYARBAKIR BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ        65
DİYARBAKIR MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ   1
DİYARBAKIR TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 38
DİYARBAKIR VAN İL TEMSİLCİLİĞİ             103

Mekanik Proje Sayısı

SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK  7140 204
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK         70      2
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK   1960    56
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK        70      2
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT  2695    77
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK      630   18
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT   5005 143
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK      490   14
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK      175     5
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK     735   21
SIZDIRMAZLIK  DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT     700   20

MONTAJ DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK   18760     536
MONTAJ DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK      3990     114
MONTAJ DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK    11935     341
MONTAJ DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK      1155        33
MONTAJ DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT   47810  1366
MONTAJ DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK    21770     622
MONTAJ DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT  22785     651
MONTAJ DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK    16975     485
MONTAJ DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK    10010     286
MONTAJ DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON      2695        77
MONTAJ DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK   43365   1239
MONTAJ DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT   18900     540

TADİLAT DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK   24010      686
TADİLAT DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK       2240       64
TADİLAT DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK       4515    129
TADİLAT DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK       1050       30
TADİLAT DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT      7070     202
TADİLAT DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK     14035     401
TADİLAT DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT   22540     644
TADİLAT DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK       2520       72
TADİLAT DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK       5180    148
TADİLAT DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON       2100       60
TADİLAT DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK    33740    964
TADİLAT DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT      3220       92

LPG Sızdırmazlık

LPG Montaj

LPG Tadilat
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Abdulkadir Çinpolat
ŞANLIURFA

Abdullah Keser
DİYARBAKIR

Abdurrahman Sarıkaya
ADIYAMAN

Adem Gülmez
ADIYAMAN

Ahmet Dağ
BİNGÖL

Ahmet Erk
DİYARBAKIR

Ahmet Gürcan
ADIYAMAN

Ahmet Kahraman
MARDIN

Ahmet Onat
DİYARBAKIR

Aydenur Gelen
ŞANLIURFA

Cüneyt Kalaycı
BATMAN

Diyar Tanşu
VAN

Emin Açar
ŞANLIURFA

Ender Kırtay
DİYARBAKIR

Evin Polat
DİYARBAKIR

Fatih Bulut
ELAZIĞ

Eyüp Büyükkaya
MARDİN

Ferhat Öztekin
ELAZIĞ

Göhan Özceylan
 DİYARBAKIR

Gökhan Kardaş
BATMAN

Gökhan Taşdemir
MALATYA

Hıcabi Şahin
ELAZIĞ

Hamza Seçkin
BATMAN

İbrahim Halil Şil 
ŞANLIURFA

İlyas Öztürk
BATMAN

Mehmet Ali İlhan
MALATYA

Mehmet Özdemir
ŞANLIURFA

Mehtap Ordu
DİYARBAKIR

Mehmet Selim Doğan 
MARDİN

Merve Tekeş
DİYARBAKIR

Metin Direk
BATMAN

Muhammed Tanık
BİNGÖL

Musa Altun
BATMAN

Niyazi Semo
VAN

Nimetullah Çeliker
BİNGÖL

Oktay Karakeçi
MALATYA

Osman Şaylıkay
DİYARBAKIR

Ömer İzol
DİYARBAKIR

Özgür Özen
MALATYA
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Sakine Revşan Öcal
MALATYA

Reşit Azizoğlu
DIYARBAKIR

Samet Çokkeser
ŞANLIURFA

Seda Handan Coşkun
ŞANLIURFA

Serdar Keskin
MALATYA

Serhan Yılmaz Yetkin 
VAN

Seyit Kaan Nadi
DİYARBAKIR

Servet Giresun
CİZRE

Şeyhmus Görmez
DİYARBAKIR

Tuğçe Oğan
MALATYA

Uğur Arslan
DİYARBAKIR

Ulaş Karabulut 
VAN

Vedat Can
DİYARBAKIR

Ümit Bakırtaş
BİTLİS

Veysel Moray
DİYARBAKIR

Veysi Kapalıgöz
BATMAN

Yusuf Akbaş
ELAZIĞ

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi için 
Yeni Dönem Kayıt Başvuruları Başladı
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sos-
yal Tesisi 2015-2016 öğrenim dönemi için 
başvuru ve kayıtlar başladı. 2 kişilik odalarda 
kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı 
400 TL olan öğrenci evi için başvurular web 
sayfası üzerinden yapılacaktır.

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi’nde 
üniversitelerin mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da 
yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile 
TMMOB üyesi mühendis, mimar, şehir plan-
cılarının yükseköğrenim gören çocukları 
konaklayabilir.

İletişim:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve 
Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 
Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

http://ogrencievi.tmmob.org.tr/
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