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Değerli meslektaşlarımız;
Geride bıraktığımız dört aylık süre zarfında bültenimizin 58. 
sayısında sizlerle yeniden beraberiz.. Oda’mızın kamu yara-
rına yapılan teknik çalışmaları, üye ve öğrenci üyelerimize 
yönelik yaptığımız mesleki faaliyetler, eğitimler ve seminer-
ler devam etmektedir. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 
yetkilendirmeye yönelik meslek içi eğitimler ve uygulamaya 
yönelik seminerler düzenlemeye devam edeceğiz.
15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi bir biçimde 
bastırılmıştır. Fakat Siyasi iktidar darbeyle mücadele etmek 
için Türkiye’nin daha demokratik, laik bir ülke olması yolun-
da adımlar atmak yerine 20 Temmuz’da OHAL ilan etmiştir. 
OHAL’in ilan edildiği tarihten bugüne bir yılı aşkın bir süre 
geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir hukuksuzluk 
ve keyfiyet rejimi hakim olmuştur.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyetler 
değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de 
bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde çıkar-
tılan KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı 
süreçleri de işletilememektedir. Siyasi iktidar, OHAL yoluyla 
tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.
Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname ile 130 
bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 107 kanunda 
değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve belirli amaçlar için 
ilan edilmesi ve sadece bu dönemle sınırlı olabilecek düzen-
lemeler getirmesi gereken OHAL ile bütün bir geleceğimiz 
şekillendirilmektedir. Kamu personel rejiminde, eğitim ve 
sağlık sisteminde, çalışma yaşamında büyük değişimler ge-
tiren KHK’lar bir yönetim aracına dönüşmüştür. Parlamento 
işlevsiz kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK’lar bütün bu 
değişimleri her tür denetimden kaçırmak için sıklıkla kulla-
nılır olmuştur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri 
çiğnenmekte olduğu görülüyor.
Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikatlarla 
mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütlerinden 
binlerce kişinin darbe ile ilişkilendirilerek atılması hiçbir bi-
çimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi 2000’e yakın işçi, 
KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 3315 hekim ve TMMOB 
üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısı 
ihraç edilmiş durumdadır.
OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güvencesinin 
herkes için tamamen ortadan kaldırılması anlamına gelmek-
tedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle kurum yöneticileri-
ne de kamu görevinden çıkarma yetkisi verilmiş, emekçilerin 
kaderi tamamen bir kişinin iki dudağı arasına terk edilmiştir.

Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, 
mesleğini icra eden gazeteciler, insan hakları mücadelesi yürü-
tenler, yaşanan kötülüklere karşı çıkan, mesleğini meslek etiği-
ne uygun olarak icra edenler tutuklanmıştır.
Geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene 
karşı geçmişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle 
OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz. Talep-
lerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
Diğer önemli bir konusu ise;
Kamuoyunca bilindiği üzere, LPG, CNG, LNG vb. dönüşmüş 
olan araçların Odamız tarafından yapılan kamusal denetim-
leri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 24 Hazi-
ran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişik-
liklerle ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı 
uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işle-
mi tümüyle denetimsiz hale getirilerek firmaların beyanına 
bağlanmıştır.
Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile Odamızın kamusal 
denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Denetim 
ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz 
ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan firmaların 
inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı 
yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişi ile standart dışı yerli 
üretim artacak, tekniğine uygun olmayan LPG araç dönü-
şümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili 
mühendis istihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik, dene-
timsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır.
Kamusal denetim mekanizmasının kaldırılması, 2004 yılı 
sonu-2005 yılının ilk aylarındaki LPG’li araç patlamaların-
dan hatırlanacağı üzere, facialara ve ölümlere davetiye çıkart-
mak anlamına gelmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik değişikli-
ğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda yıllardır 
çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör 
olmasını sağlayan Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış 
ve yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını hiçe sayarak ciddi 
kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik acilen geri 
çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların gö-
rüşleri alınarak kamusal denetimi sağlamalıdır.

Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle…
Şube Yönetim Kurulu

SUNUŞ
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Mesleki Seminerlerimiz kapsamında 5 Nisan 2017 ta-
rihinde şubemizde üye ve öğrenci üyelerimize yönelik 
“Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Maliyet Analizi” konu-
lu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Seminerde;
• 1 MW Sistemin Kurulumu ve Maliyet Analizi
• Paneller ve invertörlerin Seçilmesinde Dikkat Edilme-
si Gereken Konular ve Kullanılan Programlar
• Fotovoltaik Sistemin Avantajları
• Enerji Kimlik Belgesinin Avantajları

Konu başlıklarında bilgilendirmeler yapıldı. Enerji Sis-
temleri Mühendisi Fatih Çaçan tarafından verilen semi-
ner sonrasında, Üyelerimize gözetim kriterleri puanı, 
seminer katılım belgeleri ve seminer eğitimcisine teşek-
kür belgesi verildi.

Verimli geçen seminere, şube yöneticilerimiz, üyeleri-
miz, öğrenci üyelerimiz, şube teknik görevlilerimiz ka-
tılım sağladılar.

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu “Hak, 
Hukuk, Adalet ve Özgürlük Bağlamında Topluma Da-
yatılan Yeni Anayasa Gerçekliği” konulu panel gerçek-
leştirdi. 8 Nisan’da Diyarbakır Liv Suit Otel’de gerçekleş-

tirilen panele konuşmacı olarak Avukat Hülya Gülbahar 
ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar 
katıldı.

Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Maliyet Analizi Semineri Düzenledik

TMMOB Diyarbakır İKK’dan Yeni Anayasa Gerçekliği Paneli
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Panele, Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, şube çalışan-
larımız, danışma kurulu üyelerimiz, Öğrenci üyeleri-
miz, TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri yöneticileri, 
üyeleri, DBP İl eş başkanları, DTK Eşbaşkanları, Millet-
vekilleri, STK temsilcileri ve diğer konuklar yoğun ilgi 
gösterdi.
Açış konuşmasında TMMOB Diyarbakır İKK Sekreteri 
Mehmet Orak şunları ifade etti;
Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli Panel katılımcıla-
rımız, misafirlerimiz, saygı değer siyasi parti ve STK’la-
rımızın yöneticileri ve temsilcileri, genç TMMOB 
üyeleri hepinizi Amed İl Koordinasyon Kurulu adına 
dostlukla selamlıyorum.
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. TM-
MOB‘nin, 2016 Aralık itibari ile oda sayısı 24, üye sayısı 
ise 511.000 civarındadır.
Hepimizin bildiği gibi 7 Haziran seçimlerinden sonra, 
seçim sonuçlarını hazmedemeyen mevcut siyasi iktidar 
ülkeyi bir savaş alanına çevirmeyi başardı. Her şeyi bas-
kı, şiddet ile bastırmayı ve diyalog yollarını kapatarak 
çözmeyi düşünen iktidar şuanda ülkeyi uçurumun eşi-
ğine getirmiş durumda. Kentlerimiz yakıp yıkıldı, yerle 
bir edildi ve yıkıntılar bile ortadan kaldırıldı. Sivil in-
sanlarımızın da içinde olduğu kentlerimiz şuanda haya-
let kentler haline getirildi. Vahşet Bodrumlarında canlı 
canlı insanlarımız katledildi. 15 Temmuz darbesini Al-
lah’ın bir lütfu olarak gören siyasi iktidar bunu bir fırsa-
ta çevirerek önce OHAL’i ilan etti ve sonrasında sayısını 
bile artık bilemediğimiz KHK’larla ne kadar muhalif 
ve demokratik kurum-kuruluşlar var ise kapattı. Siyasi 
parti eş başkanları dâhil birçok milletvekilleri tutuklan-
dı. Belediye’lere kayyum atandı. Halkına hizmet için 
çalışan Belediye’ler kışlaya dönüştürüldü. Söz konusu 
KHK’larla meslektaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilme-
den işlerinden atıldılar. Hakeza sendikalardan, özellik-
le Eğitim-Sen’li öğretmenlerimiz ve diğer STK’lardan 

emekçiler de hiçbir gerekçe gösterilmeden işlerinden 
atıldılar. Hukuksuz bir şekilde gerek belediyelerde çalı-
şanlar gerekse de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar halen görevlerine dönmemeleri için ayrı for-
müller tartışılıyor. Bu da süreci bu şekilde değerlendi-
ren hükümetin kendisinden olmayana bu ülkede yaşam 
hakkı tanımayacağını ve bundan böyle bu şekil hareket 
edeceği malumunuzdur.
Hepimizin bildiği gibi, Anayasa, sadece devletin örgüt-
lenme biçimini, ya da bir parti için değil aynı zamanda 
bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence 
altına alan temel belgedir.
Bu nedenle, Anayasaların hazırlanışı ve değiştirilme-
sinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm 
katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlan-
masını ve nihayetinde toplumsal mutabakatı gerektirir.
Ancak, söz konusu Anayasa değişiklik teklifi Olağanüs-
tü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin gölgesin-
de, demokrasinin temel ilkelerinin dahi ihlal edildiği bir 
süreçte önümüze getirildi. Hazırlık aşamasında emek ve 
meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üni-
versiteler, siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşlardan 
görüş alınmadı ve toplumun büyük bir kesimi dışlandı. 
Tam da bu noktada ihtiyacımız olan demokratik çoğul-
cu ve her kesimde insanların fikir ve düşüncelerini söy-
leyebileceği bir anayasanın nasıl olması gerektiği, pane-
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limizde tartışılacaktır. İfadelerinde bulundu.
Panele konuk olarak katılan 
DTK Eş Başkanı Leyla Güven;
Evet çıksa da hayır çıksa da mücadelemiz devam ede-
cek” dedi. Kürt halkının Newroz’da ve 8 Mart’ta iradesi-
ni ortaya koyduğunu söyleyen Güven, referanduma sa-
yılı günler kala daha aktif çalışmak gerektiğini söyledi.
Moderatörlüğünü üyemiz Arin Zümrüt’ün yaptığı Hak, 
Hukuk, Adalet ve Özgürlük Bağlamında Topluma Da-
yatılan Yeni Anayasa Gerçekliği Panelinde sırasıyla pa-
nelistlerin yaptığı değerlendirmeler şöyle;
Avukat Hülya Gülbahar, Anayasanın kadınlara hiçbir 
şey sunmadığını ifade ederek hayır çağrısı yaptı.
HDP Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, Anayasanın 
temelinin 8 Haziran’da atıldığını ifade ederek, şöyle 
konuştu: “AKP ilk defa bir yenilgi almıştı. Bu bir panik 
yarattı. Çünkü yolsuzluk iddiaları ortaya döküldü. Su-

riye iç savaşında son derece karanlık iddialar var. Yar-
gılanma korkusu yaşadılar. İkinci olarak da Rojava’da 
yaşanan gelişmeler ile 7 Haziran’da HDP’nin kazandığı 
zafer sadece AKPyi değil, ırkçı, milliyetçi, Ergenekon-
cu grupları da harekete geçirdi. Çünkü eğer Suriye’deki 
Kürtlerin kazanımı ile Türkiye’ de HDP’nin kazanımı 
devam etseydi beka sorunu ortaya çıkacaktı. Bundan 
korktular. Bu nedenle ittifak kuruldu. Ardından da 1 
Kasım seçimlerine gidildi. Şimdi de cumhurbaşkanlığı 
sistemi için referandum yapılacak. Getirilmek istenen 
sistem gerçekten ucube bir sistem. Verilen yetkilere ba-
kıldığında denetleme mekanizmasının olmadığını gö-
rebiliyoruz. Bu anayasa değişikliği refandumu Kürtler 
için basit bir referandum değil. Çünkü bu referandum 
ile öncesinden oluşturulmuş kirli ittifaka kabul oyu ve-
rilmiş demek olur. Bu kirli ittifakın yaptığı operasyon-
ları da oylayacağız. Yapılan operasyonlara ‘hayır’ deme-
miz gerekiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

8 Nisan 2017 tarihinde şubemizde yönetim kurulumuz, 
şube çalışanlarımız, temsilcilik yöneticilerimiz, temsil-

cilik çalışanlarımız ve danışma kurulu üyelerimizin ka-
tılımıyla 11. Çalışma Dönemi 3. Danışma Kurulu Top-
lantısı düzenlendi.
Toplantıda, Şube başkanımız Sait Bahçe’nin açış konuş-
masının ardından şube sekreterimiz Haydar Sancar 3 
aylık şube çalışmalarımızın sunumunu gerçekleştirdi. 
Şube saymanımız Abdulkadir Yılmaz şubemizin mali 
bütçesi hakkında bilgilendirmede bulundu.
Danışma kurulu üyelerimiz serbest kürsüde Referan-
dum süreci, HKH ile ihraç edilen üyelerimiz, Odamı-
zın toplumsal rolü, teknik çalışmalarımız, örgütlenme 
ve Oda-Üye ilişikleri hakkında fikirlerini ifade ederek 
toplantı verimli bir şekilde son buldu.

Şubemizde 11. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi
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Mesleki seminer düzenleme etkinliklerimiz kapsamın-
da 13 Nisan 2017 tarihinde şubemizde “Yapı Denetim 
Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu 
seminer düzenlendi.

Üyemiz Azad ÖZKESKİN tarafından verilen seminerde;
• Yapı Denetim Sistemi
• Yapı Denetim Uygulamaları
• Proje ve Denetçilerinin Yetki ve Sorumlulukları
• Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yetki ve Sorumlulukları
• Çevre Şehircilik, Belediyeler ve Melek Odalarının Yetki ve 
Sorumlulukları
• Yapı Denetim Firmalarının Yetki ve Sorumlulukları
• Projelendirme ve Ruhsat Aşamaları
• Uygulamada Yaşanan Problemler ve Çözüm Önerileri
konu başlıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Verimli geçen seminer sonrasında seminer eğiticisine 
şubemiz adında teşekkür belgesi, Üye ve Öğrenci üyele-
rimize de seminer katılım belgeleri verildi.

Şubemizde Yapı Denetim Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan 
Sorunlar Konulu Seminer Düzenlendi

Şubemizin düzenlediği mesleki seminerler kapsamında 18 
Nisan 2017 tarihinde şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğ-
renci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Be-
lediyelerde İmar Kanunu Uygulamaları” konulu seminer 
düzenledik.
Üyemiz Abdullah TEKİN tarafından verilen seminerde:
• İmar Planı ve Plan Aşamaları
• İmar Uygulamaları
• Mühendis ve Belediye İlişkileri
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Verimli 
geçen seminer sonrasında seminer eğiticisine verdiği kat-
kılardan dolayı şubemiz adında teşekkür belgesi, Üye ve 
Öğrenci üyelerimize seminer katılım belgeleri verildi.

Belediyelerde İmar Kanunu Uygulamaları Konulu Seminer Düzenledik
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TMMOB Diyarbakır İKK ve TTB işbirliğiyle “İşçi Sağlı-
ğı ve Güvenliği” konulu panel gerçekleştirdi. 29 Nisan’da 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen 
panele, Diyarbakır Genel İş Sendikası 1 Nolu Şube Baş-
kanı Zeynep Demir Akçer moderatörlüğünde Dr. Nev-
ruz Gürceğiz ve Maden Mühendisi Hakkı Kaya Panelist 
olarak birer sunum gerçekleştirdiler.

İKK sekreteri Mehmet Orak ve TTB temsilcisinin açış 
konuşmalarının ardından İlk panelist Dr. Nevruz Gür-
ceğiz, İSİG Emekçilerinin Çalışma Koşulları başlıklı 
sunumunda; İSG Profesyonelleri, İş Güvencesi, Ücret 
Güvencesi, Eğitim, Denetim, Taşeronlaşma, Mesleki 
Bağımsızlık, 20 + İşyeri Sorumluluğu, Çalışma Ola-
nakları, Laboratuvar Desteği, Meslek Hastalığı İşyeri 

Hekimliği Ücret Tarifesi konu başlıklarında bilgilendir-
melerde bulundu.

2. Panelist Maden Mühendisi Hakkı Kaya, İş Güvenliği 
Uzmanlarının Sorunları başlıklı sunumunda; İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği Nedir, Devlet, Çalışan, İşveren ve Uz-
man Sorumlulukları, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı 
SGK Kanunu, 6331 Sayılı İSG Kanunu konu başlıkların-
da değerlendirmelerde bulundu.

Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, şube çalışanlarımız, 
İKK bileşenleri temsilcileri, çalışanları, üyeleri, TTB yö-
netici ve üyelerinin katılım gösterdiği panel, sunumların 
bitmesinin ardından verilen 10 dakikalık aradan sonra 
soru cevap bölümüyle verimli bir şekilde son buldu.

TMMOB Diyarbakır İKK Ve TTB İşbirliğiyle İşçi Sağlığı ve 
Güvenliği Paneli Düzenlendi
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KESK, DİSK, TMMOB ve TTB bileşenlerinin birlikte or-
ganize ettiği 1 Mayıs İşçi Bayramı, Diyarbakır’da 5 Hazi-
ran Meydanı’nda coşkuyla kutlandı.

Gerçekleşen kutlamalarda, Sivil toplum örgütleri, millet-
vekilleri ve sendika temsilcilerinin yaptıkları konuşma-
larda birlik ve mücadele vurgusu öne çıktı.

Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğ-
renci üyelerimizin katıldığı kutlamalarda Ali Geçimli, 
Eğitim-Sen ve SES müzik grupları söyledikleri şarkılarla 
katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşatarak etkinlik son 
buldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

Şubemizin düzenlediği mesleki seminerler kapsamın-
da Baymak işbirliğiyle 03 Mayıs 2017 tarihinde şube 
yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube 
çalışanlarımızın katılımıyla “Merkezi Isıtma-Yoğuşmalı 
Kazanlar ve Kaskad Sistemler Frekans Konvertörlü Sir-
külasyon Pompaları” konulu seminer düzenledik.
Baymak firmasından Makina Mühendisi Şahin ÖZ-
KAN tarafından verilen seminerde:

• Merkezi Isıtma-Yoğuşmalı Kazanlar Ve KASKAD Sis-
temler
• Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ve-
rimli geçen seminer sonrasında seminer eğiticisine ver-
diği katkılardan dolayı şubemiz adında teşekkür belgesi, 
Üye ve Öğrenci üyelerimize seminer katılım belgeleri 
verildi.

Merkezi Isıtma-Yoğuşmalı Kazanlar, Kaskad Sistemler ve Frekans 
Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları Konulu Seminer Düzenledik
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Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik te-
sisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde 10 Mayıs 
2017 tarihinde ikinci eğitim olarak “Kalorifer Tesisatı” 
konulu seminer düzenlendi.
Üyemiz Hülya KAYA tarafından verilen seminerde;
- Isı Kaybı Hesabı 
- Isıtıcı Seçimi
- Isıtma Sistemleri
- Kazanlar
- Kazan Seçimi
- Kazan Daireleri
- Kolon Şeması
- Kalorİfer Tesisatı Hazırlama Esasları
- Örnek Proje İncelenmesi
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ve-
rimli geçen seminer sonrasında öğrenci üyelerimizin 
aldığı teorik bilgilerin pekişmesi için şantiye sahasına gi-
dilerek uygulamalı eğitim verildi.

Mekanik Tesisat Atölye Eğitimlerimiz Kalorifer Tesisatı Semineri 
ile Devam Etti

Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik 
tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde 09 
Mayıs 2017 tarihinde ilk olarak “Isı Yalıtımı” konulu se-
miner düzenlendi.
Üyemiz Bülent ÖZDEL tarafından verilen seminerde;
- Isı Yalıtımı Kriterleri
- Isı Yalıtımı Malzeme Seçimi

- Isı Yalıtımı Malzemeleri
- Isı Yalıtım Hesapları
- Enerji Performans Değerlendirmesi
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ve-
rimli geçen seminer sonrasında öğrenci üyelerimizin 
aldığı teorik bilgilerin pekişmesi için ayrıca şantiye sa-
hasında da pratik bilgilendirmeler yapıldı.

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Isı Yalıtımı Semineri Düzenlendi
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Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik 
tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde 11 
Mayıs 2017 tarihinde 3. eğitim olarak “Sıhhi Tesisat” 
konulu seminer düzenlendi.

Üyemiz Gülşen ERGÜN tarafından verilen 
seminerde;

- Temiz Su Tesisatı Tasarımı

- Su Deposu Hesabı

- Hidrofor Hesabı

- Sıcak Su Tasarımı

- Semiz Su Kolon Şeması

- Pis Su Tesisatı Tasarımı

- Kanalizasyon Şebekesi İle Bağlantı

- Pis Su Kolon Şeması

- Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

- Örnek Proje İncelenmesi

Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şubemizde Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediği-
miz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında 12 
Mayıs 2017 tarihinde 4. eğitim olarak “Yangın Tesisatı” 
konulu seminer düzenlendi.
Üyemiz Süleyman Yıldız tarafından verilen seminerde;
- Yangın Tesisatı Sistem Seçimi Kriterleri
- Yangın Dolapları

- Yangın Suyu Deposu Ve Tesisatı Tasarımı
- Yangın Pompaları Ve Ekipmanları
- Sprinkler Sistemi Tasarımı
- Yangın Kolon Şeması
- Yangın Tesisatı Proje Hazırlama Esasları
- Örnek Proje İncelenmesi
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Şubemizde Mekanik Tesisat Atölye Eğitimleri Kapsamında Sıhhi 
Tesisat Semineri Verildi

Mekanik Tesisat Atölye Eğitimleri Kapsamında Yangın Tesisatı 
Semineri Düzenledik
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13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde şube çalışma programı-
mız dahilinde personellerimize yönelik toplantılar ve 
hizmet içi eğitimlerimiz kapsamında Malatya İl Temsil-
ciliğimizde 2 gün süren eğitimler, toplantılar ve kültürel 
gezi düzenledik.

Etkinliğin ilk gününde Malatya il sınırları içerisinde bu-
lunan basınçlı kap ve sıcak su kazanları imalatı yapan 
MİMSAN firmasında imalat aşamalarını yerinde gör-
mek amacıyla personellerimizin katılımıyla teknik gezi 
düzenlendi. Aynı gün öğleden sonra şubemiz asansör 
birimi personellerinin katılımıyla Asansör kabin ima-
latı yapan İDA-LİFT asansör firmasına teknik gezi dü-
zenlendi. Teknik personellerimiz burada Kazan üretim 
ve Asansör kabin imalat aşamalarını yerinde inceleme 
fırsatı buldular.

Kazan ve Asansör Kabin imalatı yapan firmalara düzen-
lenen teknik gezinin ardından, Malatya İl Temsilciliği 
hizmet binamıza geçilerek şube çalışmalarımız ile ilgili 
teknik personellerimiz toplantı düzenledi. Toplantıda 
Şubemiz ve bağlı İl Temsilciliklerinde daha verimli ve 
daha kaliteli hizmetlerin nasıl verilebileceği konusunda 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinliğin 2. Günü 14 Mayıs Pazar günü ise, Malatya 
İl Temsilciliğimizde şube bakanımız Sait Bahçe, şube 
sekreterimiz Haydar Sancar, şube müdürümüz Sıdık 
Akman, şubemiz ve il temsilciliklerimiz çalışanlarının 
katılımıyla personel toplantısı düzenlendi. Gerçekleşen 
toplantıda personel eğitimleri, periyodik kontroller, ör-
gütlenme, asansör kontrolleri, LPG kontrolleri, mali du-
rum değerlendirmesi ve büro çalışmalarımız hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu. Verimli geçen personel toplantısının ardından yöneti-

cilerimiz, çalışanlarımız ve ailelerinin katılımıyla Ma-
latya’da kültürel gezi yapıldı. Gezi kapsamında Malatya 
şehir turu, Malatya müzesi ziyareti ve 5000 yıllık tarihi 
geçmişe sahip Aslantepe Höyüğü ziyaret edilerek etkin-
liğimiz verimli bir şekilde son buldu.

Personellerimizin deneyimlerini arttırmak ve şube ile 
temsilcilik çalışmalarımızda eşgüdüm sağlamak ama-
cıyla bu tür etkinliklerimiz devam edecek.

Malatya İl Temsilciliğimizde Mesleki  Teknik Gezi, Personel Top-
lantısı ve Kültürel Gezi Etkinliğinde Bir Araya Geldik
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Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik 
tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında 15 Mayıs 2017 
tarihinde 5. eğitim olarak “Dağalgaz İç Tesisat” konulu 
seminer düzenlendi.
Üyelerimiz Nurettin Eğilmez ve Seher Barış tarafın-
dan verilen seminerde;
- Doğalgaz İç Tesisatı Hazırlama Kriterleri

- Tesisat Ekipmanları
- Sistem Kapasitesinin Belirlenmesi
- İzometri Hazırlanması
- Basınç Kaybı Hesapları
- Örnek Proje İncelenmesi
- ZETACAD’de Proje İncelemesi
Konu başlıklarında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Mesleki seminer düzenleme etkinliklerimiz kapsamın-
da 22 Mayıs 2017 tarihinde şubemizde Atılım Üniversi-
tesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi’nden 
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU’nun sunumuyla “Sa-
nayi 4.0 Devrimi / Bor Nitrür Kaplamaların Sanayide 
Uygulanması” konulu seminer düzenlendi.
Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, şube çalışanlarımız ve 
öğrenci üyelerimizin katılım sağladığı seminerde;
• Sanayi Devrimlerinin Tarihsel Gelişmesi

• Sanayi 4.0 devrimi nedir?
• Ülke olarak neler yapabiliriz?
• Metal Şekillendirme teknolojileri neden önemli?
• Katmanlı İmalat Teknolojisini geliştirmek ve Biyolojik 
alanda uygulamak
• Ülkemizde geliştirilen özgün teknolojileri hayata 
geçirmek. Örnek: Bor Nitrür Kaplamalar
• Nasıl Örgütlenilebilir?
• Bor Nitrür (BN)

Atölye Eğitimleri Kapsamında Doğalgaz İç Tesisat Semineri 
Düzenledik

Atılım Üniversitesinden Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU’nun 
Katılımıyla Şubemizde Sanayi 4.0 Devrimi Semineri Gerçekleşti
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• Bor Nitrür allotropları 
• Fiziksel Buhar Büyütme (PVD)
• Karakterizasyon cihazları
• Sanayi için yapılan deneyler 
• Sanayi uygulamaları 
• Korelasyonlar
• Sonuçlar
Konu başlıkları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu. Yo-
ğun ilgi gösterilen ve verimli geçen seminer sonrasında se-
miner eğiticisine şubemiz adında teşekkür belgesi, Üye ve 
Öğrenci üyelerimize de seminer katılım belgeleri verildi.

11. Dönem şube çalışma programımız kapsamında per-
sonellerimize yönelik hizmet içi eğitimlerimiz devam 
ediyor. Bu kapsamda şube personellerimiz 16-17 Ma-
yıs’ta İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği İlk Yardımcı 
Eğitimi’ne katılarak ilk yardımcı sertifikası aldılar.
İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 16 saatlik Temel 
İlk Yardımcı Eğitiminde;
- Temel İlk Yardım Uygulamaları
- Hasta Yaralının Olay Yerinde Değerlendirilmesi

- Kanamalarda İlk Yardım
- Yaralanmalarda İlk Yardım
- Yanık, Sıcak ve Donmalarda İlk Yardım
- Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
- Zehirlenmelerde İlk Yardım
- Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
- Göz, Kulak ve Buruna Cisim Kaçmalarında İlk Yar-
dım
- Boğulmalarda İlk Yardım
- Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri
Konu başlıklarında verilen teorik ve uygulamalı eğitim 
sonucunda yapılan sınavda başarılı olan personellerimi-
ze İlk Yardımcı Sertifikaları verildi.
Şube çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimiz devam ede-
cek..
Not: İlk Yardımcı Eğitimi ve Sertifikası almak isteyen 
üyelerimiz şubemiz eğitim birimi ile iletişime geçebi-
lirler.
Tel:0412-224 64 47 /114

Şube Personellerimize İlk Yardımcı Eğitimi Verildi
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24 Mayıs 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan 
öğrenci üyelerimize yönelik Diyarbakır organize sanayi 
bölgesinde bulunan Jamaş Jant fabrikasına teknik gezi 
düzenledik.

Yapılan teknik gezide, firmada makina mühendisi ola-
rak çalışan üyemiz Celal Özdemir tarafından fabrikada 
Jant imalatı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Öğren-
ci üyelerimiz imalat aşamalarını yerinde gözlemledikten 
sonra gezi verimli bir şekilde son buldu.

TMMOB Diyarbakır İKK bileşenlerine bağlı Odaların 
Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’n-
de okuyan öğrenci üyeleri arasında futbol, masa tenisi, 
tavla ve satranç turnuvaları düzenlendi. Kazanan takım-
lara yönelik Genç TMMOB öğrenci üyelerinin katılımıy-
la şubemizde madalya töreni düzenlendi.

Karşılaşmalar sonucunda kazanan turnuva birincilerine 

şubemizde madalya töreni düzenlenerek, satranç takımı, 
tenis takımı, Amedspor forması, tavla takımı, birincilik 
madalyaları ve kupaları takdim edildi.

TMMOB Diyarbakır İKK sekreteri Mehmet ORAK tö-
rende yaptığı açış konuşmasında, organizasyondan do-
layı emeği geçen herkesi kutlayarak, Odalarımız gerek 
sosyal etkinliklerde gerekse mesleki etkinliklerde her za-

Öğrenci Üyelerimize Yönelik Teknik Gezi Düzenledik

Genç TMMOB Diyarbakır Öğrenci Üyeleri Arasında Yapılan Spor Tur-
nuvaları Sonucunda Kazanan Takımlar Törenle Madalyalarını Aldılar
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man öğrenci üyelerin yanında olacağını ifade etti. Orak, 
meslek odalarımızın örgütlülüğünün pekişmesi için bu 
tür organizasyonların geleneksel olarak devam etmesi 
gerektiğini vurguladı.

23 Mayıs 2017 tarihinde şubemizde gerçekleşen madalya 
töreni sonrasında, Genç TMMOB Diyarbakır Öğrenci 
üyelerine şubemiz terasında çiğköfte ikramında bulunu-
larak etkinlik verimli ve keyifli bir şekilde son buldu.

Meslek İçi Eğitimlerimiz kapsamında şubemizde 29 
Mayıs – 02 Haziran 2017 tarihleri arasında Klima Tesi-
satı Mühendis Yetkilendirme Eğitimi düzenlendi.
MİEM eğitmenimiz Hakan YAVUZ tarafından veri-
len eğitimde;
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendis-
lik Etiği
- Isı Kazancı Hesabı
- Psikrometrik Diyagram 
- Hava Debisi Tasarımı

- Klima Sistemleri ve Cihazları
Konu başlıklarında verilen eğitimin ardından yapılan 
sınavda başarılı olan üyelerimize Klima Tesisatı Mü-
hendis Yetki Belgesi verilecek.
Toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, kon-
forlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi 
amacıyla, teknik hizmetlerin üretilmesinde ve denetlen-
mesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla meslek içi 
eğitimlerimiz devam edecek.

Şubemizde Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Eğitimi Düzenlendi
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08-11 Haziran 2017 tarihleri arasında MİEM kapsa-
mında şubemizde teknik görevlilerimiz ve üyelerimize 
yönelik Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli 
Eğitimi düzenlendi.
Muayene Personeli Eğitimi’nde; AKM teknik sorumlu-
su Zafer GÜNEŞ, TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyon 
standardı, Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol 
ile Asansör kontrol kriterleri hakkında eğitim, EMO 

Adana şube eğitimcisi Ömer ÇELİK, Temel elektrik eği-
timi ve Periyodik kontrollerde kullanılan ölçüm dona-
nımları hakkında eğitim ve Sosyolog Fulya AKAY mü-
hendislik etiği ile ilgili sunum gerçekleştirdi.
4 Gün süren eğitim sonunda yapılan teorik sınavda ba-
şarılı olan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kaza-
narak eğitim verimli bir şekilde son buldu.

TMMOB Diyarbakır İl Koordi-
nasyon Kurulu Bileşenleri Kentsel 
Dönüşüm adı altında Sur ilçesi 
Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde 
başlatılan yıkıma karşı direnen va-
tandaşlarla dayanışmak amacıyla 
halkla yeryüzü sofrasında bir araya 
geldi.

Şubemizde MEİM Kapsamında Asansör Periyodik Kontrol 
Muayene Personeli Eğitimi Düzenlendi

TMMOB Diyarbakır İKK Bileşenleri Sur’da Yıkıma Karşı Çıkan 
Vatandaşlarla 19’uncu Yeryüzü Sofrasında Buluştu
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TMMOB Diyarbakır İKK Bileşenleri Sur`un 
Yıkımına Hayır Platformu tarafından başlatı-
lan “Ekmeğini, suyunu al Sur`a gel” kampan-
yası kapsamında, Melikahmet Caddesi’nde 
bulunan Lale ve Dörtler sokakta yüzlerce va-
tandaşın katılımıyla 19’uncu yeryüzü sofra-
sında buluştular.

Hazırlanan yemekler, İKK bileşenleri yöne-
ticileri, çalışanları ve görevliler tarafından 
servis edildikten sonra dayanışma ruhuyla 
yeryüzü sofrası kuruldu. Yıkılmak istenen 
evlerin bulunduğu sokaklarda kurulan yer-
yüzü sofrasına oturan Sur’lu vatandaşlar eza-
nın okunmasının ardından iftarlarını açtılar. 
Vatandaşlar yeryüzü sofrası ile gösterilen 
dayanışma nedeniyle memnuniyetlerini dile 
getirerek dayanışma buluşması son buldu.

Kentsel dönüşüm adı altında Sur ilçesi Alipaşa ve La-
lebey mahallelerinde başlatılan yıkıma karşı direnen 
halkla dayanışmak amacıyla Makina Mühendisleri 
Odası Diyarbakır şubesi olarak ekmeğimizi aşımızı 
23’üncü yeryüzü sofrasında Sur halkıyla paylaştık.
23 Mayıs’tan bu yana Sur`un Yıkımına Hayır Platformu 

tarafından başlatılan “Ekmeğini, Suyunu Al Sur`a Gel” 
kampanyası kapsamında, Lalebey Mahallesi Meryem 
Ana Kilisesi sokağında yüzlerce vatandaşımızın katılı-
mıyla yeryüzü sofrası kurduk.
Hazırlanan yemekler, şube yöneticilerimiz, şube çalı-
şanlarımız, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve İKK bile-

Şubemiz Ekmeğini Aşını Sur Halkıyla Yeryüzü Sofrasında Paylaştı
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şenleri temsilcileri tarafından dayanışma ruhuyla yer-
yüzü sofrasına servis edildi.
Yıkılmak istenen evlerin bulunduğu sokaklarda kurulan 
sofrada Sur halkı yeryüzü sofrası ile gösterilen dayanış-

ma nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.
Dayanışma buluşmamız şubemiz adına hazırladığımız 
balonlar, çikolata vb. küçük armağanların mahalle ço-
cuklarına dağıtılmasıyla son buldu.

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve 
belgelendirme çalışmalarımız kapsamında13-14 Tem-
muz 2017 tarihlerinde şubemizde LPG Otogaz İstasyon-
ları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
LPG Personel Kursları Eğitmenimiz Duygu BAYRAM 

tarafından verilen kursa 16 kişi katılım sağladı.
Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerle-
re, LPG Yetkili Personel Kimlik Kartları ve LPG Yetkili 
Personel Sertifikaları verildi.

Şubemizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Kursu 
Düzenlendi
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Şubemizin 11. Dönem Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri 
kapsamında çeşitli gezi, tiyatro, sinema vb. gibi etkin-
liklerimiz devam ediyor.
Üyelerimizle dayanışmak ve Oda-Üye ilişkilerinin ge-
liştirilmesi amacıyla 16 Temmuz 2017 tarihinde üye-
lerimiz, aileleri, şube yöneticilerimiz ve şube çalışan-
larımızın katılımıyla Hazar Gölü’ne günü birlik gezi 
düzenledik.

Elazığ Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü Baraka 
Kafe Plaj tesislerine düzenlediğimiz günübirlik geziye 
100 aşkın üyemiz ve aile bireyleri katılım sağladı. Ge-
zide üyelerimiz müzik, yüzme, halay, sohbet, dinlenme, 
yemek vb. gibi etkinliklerle stres atıp güzel bir gün ge-
çirdiler.
Üyelerimize yönelik sosyal etkinliklerimiz devam ede-
cek.

Sosyal Etkinliklerimiz Kapsamında Üyelerimizle Hazar Gölü’nde 
Piknikte Buluştuk
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EĞİTİM

ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN EĞİTİMLER (NİSAN- TEMMUZ)

EĞİTİM ADI BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ KATILIMCI SAYISI EĞİTİM İLİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 13.7.2017 14.7.2017 16 DİYARBAKIR

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI ORYANTASYON EĞİTİMİ 29.6.2017 29.6.2017 18 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 8.6.2017 11.6.2017 28 DİYARBAKIR

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 6.6.2017 6.6.2017 3 DİYARBAKIR

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 29.5.2017 2.6.2017 8 DİYARBAKIR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 25.5.2017 26.5.2017 11 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 25.5.2017 26.5.2017 22 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 21.5.2017 21.5.2017 17 DİYARBAKIR

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 21.5.2017 21.5.2017 15 ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 21.5.2017 21.5.2017 13 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 21.5.2017 21.5.2017 23 VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ (3 GÜN) 16.5.2017 18.5.2017 23 DİYARBAKIR

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 11.5.2017 11.5.2017 20 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 10.5.2017 10.5.2017 17 ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU 10.5.2017 11.5.2017 2 DİYARBAKIR

TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 8.5.2017 8.5.2017 6 DİYARBAKIR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 8.5.2017 9.5.2017 7 DİYARBAKIR

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 4.5.2017 5.5.2017 19 MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 20.4.2017 21.4.2017 25 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 18.4.2017 19.4.2017 17 ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU 12.4.2017 13.4.2017 10 MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ
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SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTULMASINA 
ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

13 Mayıs 2014’te aralarında 5 meslektaşımızın da bu-
lunduğu 301 maden emekçisi, Soma Kömür İşletmeleri 
A.Ş. Eynez Kömür Ocağında meydana gelen facia so-
nucu hayatını kaybetti. Ülkemizin yaşadığı en büyük iş 
cinayetinin üzerinden üç yıl geçti.Hayatını kaybeden 
maden emekçilerini büyük bir saygıyla anıyor ve yaşa-

nan büyük acıyı unutmayacağımızı, unutturmayacağı-
mızı bir kez daha ifade ediyoruz.

İş cinayetlerini kader ve fıtrat olarak değerlendiren 
anlayış son bulmadan, bu ve benzeri, adeta geliyorum 
diyen faciaları engellemek mümkün değildir. Soma’da 
yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden emekçisinin 
ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın gerçek so-
rumluları ise hala kamuoyu önünde hesap vermemiş-
tir.

SOMA’YI UNUTMADIK

UNUTMAYACAĞIZ!

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından 
13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan Soma Maden Faciasının 3. 
yılında hayatını kaybeden emekçileri anmak, iş cinayetlerine 
dikkat çekmek, yaşanan acıları ve sorumlularını unutmamak, 
unutturmamak için 13 Mayıs 2017 tarihinde “Soma’yı 
Unutmayacağız, Unutulmasına Asla İzin Vermeyeceğiz” konulu 
basın açıklaması düzenlendi;
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Soma davasının başından beri takipçisiyiz ve davada 
gerçek sorumluların açığa çıkarılması için sonuna ka-
dar takipçisi olacağız. Ne yazık ki böylesine büyük bir 
facianın ardından sorumluların görünen bir kısmının 
yargılandığı Soma davası bu haliyle kamuoyunu tat-
min edecek bir tablo çizmemektedir.

Soma faciası sonrası, tepkileri azaltmak için her zaman 
olduğu gibi suçlu ve kurban arama süreci başlamıştır. 
Kazanın akabinde Başsavcının, “gözaltına alacağımız 
herkes işçilerle birlikte öldü” beyanı ile ölen mühen-
disleri işaret etmiş olması, sistemin yaratmış olduğu 
bu facianın, sadece birkaç mühendise yüklenerek çö-
zümlenmek istenilmesi ve sistemden kaynaklı sorun-
ların örtülmek istenilmesinden kaynaklanmaktadır.

15 Temmuz sonrasında ortaya atılan “Sabotaj” iddiala-
rı ise insan aklı ile açıkça alay etmektedir. Dava süre-
cinin bulanıklaştırılması için yapılan girişimler, gerçek 
faillerden hesap sorulmasının önüne geçmek ve kat-
liamın esas sorumlarının bulunmasını engellemektir.

Bilimsel ve teknik veriler göstermektedir ki, katliamın 
sebebi yeterli ve gerekli önlemlerin alınmamasıdır. 
Ocaktaki yangın eski imalat panolarında bırakılan kö-
mürlerin oksijenle temas etmesi sonucu içten içe yan-
ması biçiminde gerçekleşmiştir. Bu yarım yanma so-
nucu karbon monoksit gazının ocak içinde birikmesi 
ve yangının uzun bir süre tespit edilemeden devam et-
mesi sonucu facia meydana gelmiştir. Bu yangında bo-
şalan kızgın malzeme, galeri ekipmanlarını yanmasına 
neden olmuş, kömürün içeriğinden ve malzemelerin 
yanmasından ortaya çıkan zehirli gaz basınçla yayıla-
rak maden emekçilerinin ölümlerine neden olmuştur.

TMMOB olarak, hazırladığımız bilimsel, teknik araş-
tırma ve raporlar ile gerçeğin objektif bir biçimde açı-
ğa çıkarılması için üzerimize düşeni yapmaya çalıştık.

Hiç kuşku yoktur ki Soma katliamında sorumluluk 
sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üretimi artırmak 
için tüm normları hiçe sayan şirketin değildir. Soma 
Kömür İşletmeleri A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB 
ve Hükümet yaşanan tüm maden facialarında olduğu 
gibi sorumludurlar ve hesap vermelidirler.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygula-
nan politikalarla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak 
yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan 
kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de 

yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetle-
rinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine ne-
den olmuştur.

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde Avrupa’da 
birinci, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tab-
lo AKP’nin iktidara gelmesiyle daha da vahim bir hal 
almıştır.

Bu facia, hem “madencilik” hem de “işçi sağlığı ve gü-
venliği” alanında son 15 yıldır ağırlaştırılmış birbiçim-
de sürdürülen “özelleştirme”, “piyasalaştırma” ve “taşe-
ronlaştırma” politikalarının bir sonucudur.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mü-
hendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu 
tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu 
olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir 
politika ile karşı karşıyayız.

Bugün 13 Mayıs 2017, Türkiye’nin yaşadığı en büyük iş 
cinayetinin yıl dönümü.

Ülkemizde madenlerde emekçiler, her geçen gün daha 
çok iş cinayetine kurban gidiyor. Soma’dan bugüne de-
ğişen bir şey yok, bizlerin de öfkesi ve acısı çok taze. 
Çünkü esas sorumlular hesap vermekten kaçmakta-
dırlar.

Sorumlular hesap vermeden; babalarını, eşlerini, kar-
deşlerini, evlatlarını kaybedenlerin yüreğini soğutacak 
somut adımlar atılmadan bizlerin de öfkesi dinmeye-
cek, yüreği soğumayacak.

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür 
verenleri, başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm 
madencileri ve hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden 
tüm emekçilerin büyük bir saygıyla anıyoruz.

TMMOB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu 
cinayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve toplu-
ma hesap vermeleri için mücadelemizi sürdüreceğimi-
zi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına asla izin ver-
meyeceğiz. 13.05.2017

TMMOB
Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu

BASIN AÇIKLAMALARI
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TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri yöneticileri, HDP 
Milletvekilleri, ESP, DBP il Eşbaşkanları, STK temsilci-
leri ve Sur halkının katılımıyla Sur’daki yıkım kararına 
karşı ortak basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında söz alan DBP Diyarbakır İl Başka-
nı Zeki Baran, Sur’da 6 mahalleye hâlâ girilemediğini 
hatırlattı. Baran, Lalebey ve Alipaşa mahallelerinde de 
aynı şeyin yapılmak istendiğini belirterek, Sur’da yaşa-
yan ve evlerini terk etmek istemeyen insanların ‘elektrik 
ve sularının kesilmesiyle tehdit edildiğini’ söyledi.

‘SUR RANTA AÇILACAK’
Mimarlar Diyarbakır Odası Başkanı Şerefhan Aydın ise, 
Sur’un ranta açılmak istendiğini söyledi. Aydın, Hal-
ka rağmen halk adına bir şey yapmaya çalışmak ciddi 
travmalara neden olacak. Bunu daha önce buradan göç 
eden insanlarda gördük. Evlerini satıp gittiler ve peri-
şan oldular, ekonomik güçleri oranında yine gecekondu 
mahallerine yerleştiler dedi.
Sur’un yıkılan diğer 6 mahallesi gibi Lalebey ile Alipa-
şa’nın da ranta açılmak istendiğini ileri süren Aydın, 

halkın ihtiyaçları göz önüne alınmadan gerçekleşecek 
her projeye karşı olduklarını söyledi.

SUR HALKI KARARLI
Basın açıklamasına katılan Sur halkı da konuştu. “Bura-
da doğduk burada ölmek istiyoruz” diyen yurttaşlardan 
biri, ne olursa olsun evini satmayacağını söyledi. Yıkıma 
karşı çıkan kadınlar ise ancak Sur içinde yaşayabilecek-
lerini dile getirerek, “Bizi açlığa mahkum edecekler” di-
yerek yıkıma tepki gösterdiler.
Lalebey ve Alipaşa’da oturan ve evleri yıkım tehlikesi 
altında olan Surlular sabah saatlerinde kilise meyda-
nında toplanarak sorunlarını anlatmak üzere Valiliğe 
yürümek istemişti. Yürüyüşe izin vermeyen polis, dile 
getirilen sorunları yetkililere ileteceklerini söyleyerek 
mahallelilerden dağılmalarını istedi.

Evleri yıkılacak yapılar listesinde yer alan Surlular, ya-
pılan açıklamalara rağmen rahat bir nefes almış değil. 
Bir ay sonra okulların tatil olacağını, ancak bunu bile 
beklemeden evlerinin yıkılacağı endişesi taşıyorlar.

SUR’DA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ: 

YIKMAYIN

TMMOB Diyarbakır İKK bileşenleri yöneticileri, HDP 
Milletvekilleri, ESP, DBP il Eşbaşkanları, STK temsilcileri ve Sur 
halkının katılımıyla Sur’daki yıkım kararına karşı ortak basın 
açıklaması yapıldı
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DİYARBAKIR – Sur’un Yıkımına Hayır Platformu bileşen-
leri, Sur için UNESCO’ya mektup yazdı. 50 kurumun im-
zasının bulunduğu mektupta, Sur’daki yıkımın engellenmesi 
için UNESCO’nun bir an önce harekete geçmesi istendi.

Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, Birleşmiş Milletler Eği-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) acil çağrı mek-
tubu gönderdi. Mektupta, UNESCO Dünya Miras Listesi’n-
de (DML) bulunan 191 üye ülke ve 1031 alanın içerisinde 
Diyarbakır Kalesi ile Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı’nın 
yer aldığı ve tarihi Sur ilçesinin Türkiye’de bulunan 15 dünya 
mirasının içerisinde olduğu belirtildi.

“Dünyadaki en eski yerleşim alanlarını içinde barındıran ve 
40’a yakın uygarlığın izlerini taşıyan Sur içinin tarihi M.Ö. 
7500 yıllarına dayanmaktadır” denilen mektupta, Suriçi ile 
ilgili şu bilgiler de hatırlatıldı:

“Suriçi farklı etnik, sınıf, kimlik ve inançtan halklara tarih 
boyunca ev sahipliği yapmıştır. Çok katmanlı demogra-
fik yapısı ile tarihin her döneminde kozmopolit bir yerle-
şim yeri olan Suriçi, 21. yüzyılda büyük bir yıkıma maruz 
kalmıştır. Birçok medeniyetin bugüne kadar koruduğu bu 
tarihi mekân, günümüzde güvenlik politikaları ve çağdaş 
kentleşme projeleriyle köklü bir şekilde yok edilmeye çalı-
şılmaktadır.”

Mektupta, Suriçi’nde birçok tarihi eserin bulunduğu, La-
lebey ve Alipaşa mahallelerinin tarihsel ve kültürel sokak 

dokusuna sahip olduğu belirtilerek, “Yaklaşık on bin yıllık 
tarihi geçmişe sahip, açık hava müzesi olan Suriçi yerleşkesi, 
nasıl olur da iş makineleriyle yıkılmaktadır? Dünyanın ne-
resinde tarihi mekânlar iş makineleriyle yıkılmıştır?” soru-
larına yer verildi.

UNESCO’DAN TALEPLER

“UNESCO’ya Sur içindeki tarihsel ve kültürel yapılara ‘bü-
tünlükçü bir koruma anlayışıyla’ yaklaşması için acil çağrı 
yapıyoruz” denilen mektupta şu taleplerde bulunuldu:

“- Alipaşa ve Lalebey mahallelerindeki tarihsel ve kültürel 
dokunun korunması ve yıkımın acil bir şekilde durdurul-
ması için UNESCO’dan harekete geçmesini,

– UNESCO’dan, yıkımın durdurulması için Türkiye hükü-
metine acil koduyla çağrı yapmasını,

– Uzmanlardan oluşan bir heyetin Sur içindeki yıkımı ye-
rinde incelemek ve gözlemlemek üzere en kısa sürede Tür-
kiye’ye gelmesini,

– UNESCO, Türkiye’yi, UNESCO’nun Kültürel ve Doğal 
Mirasın Ulusal ve Uluslararası Korunması Belgesi, Venedik 
Tüzüğü, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Söz-
leşmesi ve Somut Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 
gibi tüm uluslararası sözleşmelere uymaya davet etmesini 
talep ediyoruz.”

EMEK, MESLEK ÖRGÜTLERİ ve STK’lar

Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, UNESCO’ya mektup yazdı. 
Mektupta Sur’daki yıkım çalışmalarının engellenmesi istendi.

Sur için UNESCO’ya 
çağrı mektubu

BASIN AÇIKLAMALARI
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6 Temmuz 2017 tarihinde TMMOB Diyarbakır İKK tara-
fından yapılan basın açıklaması şöyle;
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUM-
LARIMIZ ARASINDA SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİ 
TEK TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR
TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AY-
KIRI OLAN BU KARARI KABUL ETMEMEKTEDİR
Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ara-
sında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalış-
tıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 
Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü SGK 
tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedil-
miştir.
Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti 
her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte 
ve uygulanmak üzere bağlı meslek odaları ile kamuoyuna 

duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu 
kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne so-
runsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü “yürütülen iş 
ve işlemlere esas teşkil eden mevzuatta önemli değişiklik-
ler yaşandığı” gerekçesiyle revize etmek istemiştir. Aslında, 
protokolün imzalandığı 2012 yılından günümüze, protokol 
değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği 
bulunmamaktadır.
Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, 
mevcut protokolün esasını oluşturan “TMMOB’nin asgari 
ücret belirlemesi” ve “kurumun mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında 
olmaması için gerekli tedbirleri alması” hükümleri çıkarılarak 
protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu ne-
denle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.

TMMOB ve SGK arasında 2012 yılında imzalanan Mühendis Mimar ve 
Şehir Plancılarının asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı 
olarak iptali Üzerine, TMMOB İKK bileşenleri tüm ülkede eş zamanlı basın 
açıklamaları düzenleyerek uygulamayı protesto etti ve fesih işleminin 
geri alınması çağrısında bulundu.

YÜZ BİNLERCE MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCISININ EKMEĞİ İLE OYNAMAYIN, 

GELECEKLERİNİ KARARTMAYIN
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SGK’nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen 
zorunlu asgari ücrete alternatif bir ücret seviyesi belirlemek 
veya arz talep ilişkisi sonucunda piyasa tarafından belirle-
nen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, sigortalıların 
kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağ-
lamaktır” ifadesi esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böy-
lece SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari 
ücreti değil, işveren/sermaye piyasasının serbestçe belirledi-
ği farklı ve “gerçek” yani “düşük” ücretleri esas almayı; kamu 
yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden 
uzaklaşmayı tercih etmiştir.
Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. Maddesi ge-
reğince belirlenen zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyin-
de eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek 
mensuplarının almakta oldukları ücret bağlamında gerçek 
durumu yansıtan ve insani gereksinimleri karşılayan bir ra-
kam olmadığı bilinmektedir.
Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini ko-
rumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun, mevzuattaki yetersizliğe sığınarak 
işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte 
çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması 
beklenir.
TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler 
yaparak kurumu bu son derece yanlı ve yanlış kararından 
döndürmeye çalışmış ancak başarılı olamamıştır. Zira görü-
şülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından kuruma büyük 
bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin 
bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça söylemektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçi-
lerin taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve par-
lamentodaki temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, ba-
kanların baskılarına boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, 
mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve verdikleri 
hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şe-
hir plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta prim-
lerinin eksik yatırılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe 
mahkûm etmiştir.
Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel 
sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak” 
olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara bir leke olarak 
yer alacaktır.
Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” 
adında bir birimi bulunan ve “…kayıt dışı çalışmanın ön-

lenmesi amacıyla diğer kamu idareleri, bankalar, aracı ku-
rumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşları ve her türlü 
gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri denetimi, veri 
paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler 
oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak” konusunda Yasa ile 
görev ve yetki verilen SGK; kuşku yok ki kayıt dışılığın yal-
nızca sigortasız işçi çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldı-
ğı gerçek ücret üzerinden sigorta pirimi ödememenin de bir 
çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi bilmektedir.
Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına 
uğratılacak ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB 
ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 
yürütülen işbirliğini geliştirerek daha ileriye götürmesi ge-
reken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir.
“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş bu 
Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari 
işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe 
girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak ta-
raflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.” şeklindedir. 
Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürür-
lüğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile 
bir anlaşmaya varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün 
hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı 
olarak protokolü feshetmiştir.
Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bu 
kararını kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, üyelerimi-
zin çalışma hayatını olumlu yönde etkilemesi öngörülen iş-
birliği protokolünü imzalandığı 2012 yılında tüm üyelerine 
duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını da aynı şekilde du-
yurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri dönülmesi 
için tüm örgüt birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir 
zorunluluk olarak görmektedir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güven-
lik Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm 
bireyleri için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mi-
mar ve şehir plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini 
karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün.
TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli 
çalışan tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönül-
mez biçimde yok edecek “tek taraflı fesih” işleminin geri 
alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için mü-
cadele edecektir.
Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz! 

06.07.2017
TMMOB DİYARBAKIR İL KOORDİNASYON KURULU
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Şube başkanımız Sait BAHÇE’nin yaptığı basın açıkla-
ması şöyle;
Bilindiği üzere 09 Temmuz 2017 günü Diyarbakır- Mar-
din karayolunda Abdulgaffar YILMAZ yönetimindeki 21 
AV 248 plakalı Renault Megane marka araç ile sürücüsü 
öğrenilemeyen 10 NJ 883 plakalı araç kafa kafaya çarpış-
tı. Çarpışmanın ardından araçlardan birinin alev alması 
üzerine araçta bulunan 4 vatandaşımız yanarak feci şekilde 
can verdi. Kazada her iki araçta bulunan vatandaşlardan 
7 kişi de yaralandı. Yaralanarak çeşitli hastanelerde teda-
vi altına alınan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyor, hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızın acılı ailelerine de sabır ve baş-
sağlığı diliyoruz.
Kazanın duyulması üzerine MMO Diyarbakır Şube olarak 
yaptığımız ön araştırmada 21 AV 248 plakalı Renault Me-
gane marka aracın LPG dönüşümlü olduğu, 2010 yılında 
Odamızdan LPG Montaj Tespit Raporunu onaylatarak 
LPG Sızdırmalık raporu alınıp ruhsata işlendiği tespit edil-
miştir. Ancak söz konusu araca 2012 yılından kaza gününe 
kadar herhangi bir LPG sızdırmazlık kontrolü yapılmadığı 
Odamız veri tabanı incelenerek tespit edilmiştir.
Çünkü LPG’li araçlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19 
Aralık 2011 tarihli genelgesine istinaden LPG sızdırmalık 
raporunun ağır kusurdan hafif kusura alınması sebebiyle 
2012 yılından bu yana gaz sızdırmazlık raporu olmaksı-
zın periyodik muayeneden geçiriliyor. Ayrıca bu araçların 
LPG tesisatının bir önceki periyodik araç muayenesi son-
rasında geçen süre zarfında yapılan olası tamirat işlemle-
rinde kullanılan malzemelerin ve montajın standart ve 
yönetmeliklere uygunluğu ve gaz sızdırıp sızdırmadığı de-
netlenmemektedir. Bu nedenle araç sahibi de söz konusu 
genelgeye istinaden gerekli kontrollerini yaptırmamış ve 
araç muayenesinden Yakıt ( LPG ) sistemi onaysız “Hafif 
kusur “ olarak geçmiştir.
Biliyoruz ki; Denetime ve teknik standartlara uygunluk 
konusunda duyarlılık göstermeyen kişiler kendisiyle bir-
likte sevdiklerinin ve başka masum insanların can ve mal 
güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. En küçük ihmal ya da 
önemsizleştirme bu olayda gördüğümüz gibi bir faciaya 
neden olabilmektedir.
Bizleri en çok üzen konu, bazı vatandaşlarımızın denetim-
leri gereksiz ve yararsız görmelerinden kaynaklanan tutum 
ve davranışlarıdır. Vatandaşlarımızı kendilerinin, sevdik-

Diyarbakır-Mardin karayolunda 4 yurttaşımızın yanarak feci şekilde 
yaşamını yitirdiği ve 7 yurttaşımızın yaralandığı trafik kazası ile ilgili 13 
Temmuz 2017 tarihinde şubemizde basın açıklaması yapıldı.

LPG’Lİ ARAÇLARDA KAMUSAL DENETİMİN 
ORTADAN KALDIRILMASI FACİAYA SEBEP OLDU
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lerinin can ve mal güvenliği için bu denetimlere duyarlı 
olmaya davet ediyoruz.
Gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması ha-
linde LPG dönüşümlü araçların kullanılmasında teknik ve 
güvenlik açısından hiçbir sorun meydana gelmeyecektir.

LPG’Lİ ARAÇ KULLANMAK 
TEHLİKELİ DEĞİLDİR,

DENETİMSİZ LPG’Lİ 
ARAÇ KULLANMAK TEHLİKELİDİR!

2012’de yayınlanan genelge ile LPG dönüşümü ruhsata 
işlenmiş araçların periyodik muayene esnasında zorunlu 
olan gaz sızdırmazlık raporunun hafif kusur sayılarak or-
tadan kaldırılması ve araçların muayeneden geçirilmesinin 
yarattığı tehlikeler, can ve mal kayıpları yetmiyormuş gibi, 
son olarak kamuoyunca bilindiği üzere, alternatif enerji 
kaynaklarına (LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan araç-
ların TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
yapılan kamusal denetimleri, T.C. Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 
sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil 
ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik’te yapılan değişikliklerle ülkemizde yay-
gın olarak yapılan yakıt sistemi tadilatı uygulaması olan 
araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi işlemi tümüyle de-
netimsiz hale getirilerek firmaların beyanına bağlanmıştır.
Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile Odamızın kamusal 
denetim yetkisi tamamen ortadan kaldırılmaktadır. De-
netim ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek de-
netimsiz ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan 
firmaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile 
ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i ve malzeme girişi 
ile standart dışı yerli üretim artacak, tekniğine uygun ol-
mayan LPG araç dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet 
koşulları artacak, yetkili mühendis istihdamı azalacak, 
sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had 
safhaya ulaşacaktır.
Öncelikle belirtmek isteriz: Kamusal denetim mekanizma-
sının kaldırılması,1999 yılı sonu-2005 yılının ilk aylarında-
ki LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere, faciala-
ra ve ölümlere davetiye çıkartmak anlamına gelmektedir.
Zira Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle inisiyatif, 1999 
sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek denetimsiz ola-
rak faaliyet yürütecek olan firmalara bırakılmaktadır. Bu 
Yönetmelik değişikliği daha önce de denenmişti ve birçok 

sıkıntı yaşatmıştır.
Yıllardan beri Oto gaz sektöründe yönetmelikler ve so-
rumlular devamlı değişiyor. Yine bu denetimler 2000’li yıl-
larda 5 yıl firmaların inisiyatifine bırakılmıştı. Bu süreçte 
birçok sıkıntılar yaşanmıştı. Kazalar, evrak ticareti, vergi 
kaçırma, sahte evrak düzenlemelerine varan olumsuz du-
rumlar yaşandı. Bu sıkıntılar üzerine 2005 yılında tekrar 
kontroller Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından MMO ya 
verildi. 11 Nisan 2005 tarihinde odamıza yeniden devre-
dilen denetim yetkisi neticesinde yapılan yeni uygulama-
lar ile sektördeki disiplinsizlik ve denetimsizliğin üstüne 
gidilerek, yetkili firmalarca dönüştürülen her araç tek tek 
MMO’nun uzman mühendislerince kontrol edilmekte ve 
Montaj Tespit Raporu Odamız tarafından gerekli kontrol-
ler yapıldıktan sonra onaylanmaktadır.
Türkiye de TÜİK verilerine göre 4,5 milyona yakın LPG li 
araç bulunmaktadır.Son 10 yıla göre yılda 280 bin araç tra-
fiğe çıkmaktadır.Türkiye LPG li araç sayısında Avrupa da 
birinci sıradadır.Bu kadar yaygın kullanıma rağmen LPG 
li araçların güvenle kullanılmasının tek nedeni 2005 ten bu 
yana yürütülen sıkı denetim çalışmalarıdır.
Kamusal denetim Bakanlık eliyle BU YÖNETMELİKLE 
tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Araçların LPG’ye ilk 
dönüşümüne ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu 
piyasada serbestçe düzenlenebilecektir. Gaz Sızdırmazlık 
Raporu uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara 
uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen araç-
lar trafikte sorun yaratacak ve kazalara sebebiyet verecektir.
Tescile esas LPG/CNG araçların yakıt sistemi montaj ve 
son kontrollerine ilişkin sürecin bugün geldiğimiz noktada 
konunun daha iyi kavranabilmesi için 22 yıllık uygulama-
nın dönemsel kesitlerinin sonuçları ile birlikte değerlendi-
rilmesi gerekmektedir.
UYARIYORUZ!
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu yönetmelik deği-
şikliğini; sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda 
yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyü-
yen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın görüşüne baş-
vurmadan yapmış ve yaptığı değişikliklerle kamu sağlığını 
hiçe sayarak ciddi kazalara yol açacağını bilmelidir. Bu 
yönetmelik acilen geri çekilmeli ve LPG-CNG sektöründe 
ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak kamusal denetimi 
sağlamalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu
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Trafik Kazalarını ve Toplu Ölümleri Önlemek İçin Araç 
Teknik Denetimleri Geliştirilmelidir
Bilindiği üzere 13 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Mar-
maris yönüne giderken, 24 vatandaşımızın hayatını kay-
bettiği ve ağır yaralıların olduğu bir trafik kazası meydana 
geldi. Bu elim kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın 
yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz.
Konuya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, 03 FR 247 pla-
kalı 2003 model midibüsün frenlerinin tutmaması sonucu 
sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin kazaya 
neden olduğu belirtilmektedir. Ancak bir kazanın oluşa-
bilmesi için sürücü kusuru dâhil birden fazla etkenin bir 
araya gelmesi gerekmektedir. Nihayetinde bu olayda oldu-
ğu gibi, 2014 yılında alınan D sınıfı sürücü belgesine sahip 
sürücünün uzun yol tecrübesinin olmaması, bilinçsiz araç 
kullanımı, araç frenlerinin bakımlı olmaması ve eşdeğer 
yedek parça kullanılmaması gibi etkenler bu tür acı kazala-
ra davetiye çıkarmaktadır.
Ülkemizde 2016 yılında yaşanan trafik kazalarından dolayı 
3 bin 493’ü olay yerinde olmak üzere toplam 7 bin 300 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Bu durum, AB ortalamasının (50 
kişi/milyon nüfus) yaklaşık iki katıdır.
Hâlbuki 31 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “Trafik Güvenliği Stratejik Eylem Planı”nda, 

2020 yılı için, 2010 yılında trafik kazası nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısının yarısına indirilmesi hedeflenmiş-
tir. (2010 yılında olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 
4 bin 45 kişidir.)
Belirli periyotlarla yapılan araç muayeneleri; basit, ucuz ve 
pratik muayenelerdir. Bugün AB ülkelerinin birçoğunda, 
örneğin Almanya’da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yıl-
da bir defa olmak üzere, Araç Muayene Periyodunun dı-
şında ve eğitilerek belgelendirilmiş makina mühendisleri 
(filo mühendisleri) tarafından ara denetime tabi tutulmak-
tadır.
Ülkemizde de bu uygulamayı hayata geçiremediğimiz 
müddetçe, ne yazık ki kazalara “kader” demeye devam edi-
lecek ve yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla olacaktır. 
Bu noktada, bu tür kazaların önlenmesi için, başta ilgililer 
olmak üzere herkesi kaderciliğe sığınmaya değil, aklın ve 
bilimin kurallarını uygulamaya çağırıyoruz. Bu çerçevede 
yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılmalı; ticari araçların 
periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli 
bakım ve parça kullanımı gibi konularda MMO tarafından 
eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendis-
leri”ne denetim yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muaye-
ne arasında en az üç kez özel bir denetimden geçirilmelidir.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TRAFİK KAZALARINI VE TOPLU ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK İÇİN 
ARAÇ TEKNİK DENETİMLERİ 
GELİŞTİRİLMELİDİR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 13 Mayıs 2017 tarihinde, Muğla’dan Marmaris 
yönüne giderken, 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bir basın 
açıklaması yaptı.
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Kabul Edileli 
Beş Yıl Oldu

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle, 
bundan tam 5 yıl önce 30 Haziran 2012 tarihinde çıka-
rılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul 
edilişinin bugün itibarıyla beşinci yılındayız. Yasa ilk gün-
deme geldiğinde ve üzerinde yapılan değişikliklere dair, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile 
önlenemeyeceğini hep söylediğimiz bilinmektedir. Hem 
bu yasa hem de iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer 
sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiş-
tirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam 
etmektedir. Bilindiği üzere SGK verileri de bu yöndedir.

Yine bilindiği üzere her gün en az beş kişi iş kazalarında 
hayatını kaybetmektedir. Oysa 2012 yılında Yasa çıkarı-
lırken, “iş kazalarını önleyeceği” özellikle belirtiliyordu. 
Fakat Yasa çıktığından bu yana en az 7 bin 693 çalışan ha-
yatını kaybetmiştir. Bu rakam 2012 öncesi 6 yılın toplam 
ölüm sayısından yüzde 154 fazladır. Yasa çıktığından bu 
yana 2012-2015 yıllarında yaşanan iş kazası sayısı (SGK 
2016 verileri henüz yayınlanmamıştır) toplam 728 bin 
883, önceki beş yılın toplam iş kazası sayısı ise 350 bin 
11’dir. Yani iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümlerde yük-
sek oranlı artışlar söz konusudur.

Ayrıca iş güvenliği önlemlerinin alınmaması yalnızca 
çalışanları değil, örneğin son günlerdeki havuz foseptik 
kazalarında görüldüğü gibi işyerlerinde bir şekilde bulu-
nanları da etkilemektedir.

SGK’nın iş kazası, meslek hastalıkları istatistikleri ince-
lendiğinde görülmektedir ki; Yasa çıktığından bu yana hiç 
birşey değişmemiştir; kaza tipleri aynı, işkollarına göre 
kaza sayısı aynı, işyeri büyüklüklerine göre kaza sayısı, 

ölüm oranı sayısı vb. veriler aynıdır. Örneğin 2013 yılında 
iş kazası sıklık hızı (her 100 saatte meydana gelen iş kazası 
sayısı)  1.32 olarak gerçekleşti, 2014 yılında iş kazası sıklık 
hızı 1,47;  2015 yılında 1,52 oldu. 2013 yılında iş kazası 
ağırlık hızı (her 100 saatte meydana gelen iş kazası sonucu 
kaybedilen iş saati) 0,41 olarak gerçekleşti, 2014 yılında iş 
kazası ağırlık hızı 0,41; 2015 yılında 0.45 oldu.

2002 yılından önce işyerleri kurulmadan önce, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) “işyerinin iş 
sağlığı güvenliği kurallarına uygun olduğuna dair kurma 
İzini” alınırdı, ancak bu uygulama kaldırıldı. Aynı şekilde, 
işyerinin çalışması sırasında eksikliklerin olmadığını gös-
teren “İşletme Belgesi” de kaldırılmıştır.

Yasanın kabul edildiği günden beri söylüyoruz: 6331 sayılı 
Yasa ve getirilen sistem ile iş kazaları önlenemez. Mevcut 
sistem, tüm kuralların ÇSGB tarafından belirlendiği, iş-
yerlerinin denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulan-
madığı, pratikte işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın 
işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uz-
manının yükümlülüğü haline getirildiği bir sistemdir.

Aradan geçen beş yıl gösterdi ki, bu sistemde kazalar, 
ölümler önlenemiyor. Eğitim, denetim dâhil işçi sağlığı ve 
iş güvenliği üzerine kararların alınacağı; sendikalar, üni-
versiteler, TMMOB, TTB’nin de aralarında bulunduğu, 
idari ve mali yönden bağımsız bir İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Enstitüsü kurulmadığı ve mevzuat ile uygulamalar 
değiştirilmediği sürece her gün, her ay, her yıl kazaları ve 
can kayıplarını yine konuşuyor olacağız.

Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü tara-
fından bütünüyle yeniden düzenlenmeli; esnek ve taşeron 
çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır. İSG alanında 
yapılacak düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı olabile-
cektir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İŞ CİNAYETLERİNDEN ÖLÜMLER ÖNCEKİ 6 
YILA GÖRE %154 ARTTI

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
çıkarılışının beşinci yılı dolayısıyla 
yazılı bir açıklama yaptı

MMO’dan
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Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
darbe ve darbecilerle ilgisi olmayan ilerici, demokrat ke-
simler de hedeflenerek adeta bir cadı avı yürütülmektedir. 
Bu durum meslektaşlarımıza da yansımıştır. Bunun son 
örneği 14 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 692 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan kamu-
dan ihraçlarda görülmektedir.

TMMOB’nin önceki dönem Denizli İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreterliği görevini yapan ve halen Odamızın De-
nizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri olan Mehmet Sarıca 
arkadaşımız, Kasım 2016’da Denizli Büyükşehir Beledi-
yesindeki görevinden keyfi bir şekilde açığa alınmış, son 
KHK ile de görevinden tamamen uzaklaştırılmıştır. İhraç 
edilenler arasında, üst birliğimiz TMMOB’ye bağlı Odala-
rımızın bazı Şube yönetim kurulu üyeleri ve başkanları da 
bulunmaktadır.

Bilindiği üzere iktidar, Olağanüstü Hali, kendisine muha-
lif olan tüm kesimler üzerinde baskı ve sindirme amacıyla 
kullanmaktadır.

Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, görevinden uzaklaş-
tırılan arkadaşımız Mehmet Sarıca ve TMMOB örgütlü-
lüğü içinde yer alan mühendis, mimar, şehir plancısı ar-

kadaşlarımız, ömürleri boyunca darbelere karşı mücadele 
etmiş, 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkmış, emek ve 
demokrasi mücadelesinde aktif bir şekilde yer almışlardır. 
Görevlerinden uzaklaştırılmalarının gerçek nedeni, hak-
sızlıklara, adaletsizliklere, sömürü ve rant ilişkilerine aktif 
şekilde karşı çıkmalarıdır.

Her zaman darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Oda-
mız ve TMMOB’nin örgütlü üyeleri olan meslektaşlarımı-
za yönelik cadı avına bir son verilmesi ve arkadaşlarımızın 
görevlerine iade edilmesi gerekmektedir.

Amacından saptırılarak baskı ve korku rejimine dönüş-
türülmüş olan Olağanüstü Hal uygulaması derhal kal-
dırılmalı; yarattığı toplumsal tahribat giderek büyüyen 
KHK’lere son verilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Mehmet Sa-
rıca arkadaşımız, ihraç edilen TMMOB örgütlülüğü için-
deki meslektaşlarımız ve bütün ilerici, demokrat insanlarla 
dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, 
hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını istiyor, yanlış 
ve mesnetsiz ihraçların derhal durdurulmasını istiyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

CADI AVINA, 
HUKUK DIŞI 
İHRAÇLARA SON! 
MEHMET SARICA VE 
MESLEKTAŞLARIMIZ 
GÖREVLERİNE 
İADE EDİLMELİDİR

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 18 Temmuz 2017 tarihinde “Cadı Avına, 
Hukuk Dışı İhraçlara Son. Mehmet Sarıca Arkadaşımız ve Meslektaşlarımız 
Görevlerine İade Edilmelidir” başlıklı bir yazılı açıklama yaparak KHK’lara karşı 
mücadele çağrısı yaptı
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Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Diyarbakır’ın Sur 
ilçesinde yıkımların başlamasına ilişkin 1 Haziran 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

SUR’DAKİ YIKIM DURDURULSUN

Birliğimize bağlı Odaların Diyarbakır birimlerinden, 
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımlara başlanmış olduğu 
yönünde haberler gelmektedir.

28 Kasım 2015’ten bu yana süregelen çatışmalarla tarihi 
kent dokusu ve kimliği geri dönülmez yıkım ve tahri-
batlar almıştır. 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana devam 
eden sokağa çıkma yasağı ve olağan üstü hal koşulla-
rında yurttaşlarımız elektrik ve su kesintileriyle tehdit 
edilerek evlerini boşaltmaya zorlanmaktadır. Sur ilçesi 
sakinleri yıllardır yaşadıkları mahallelerinden ayrılmak 
istememektedir.

Birliğimiz hukuka aykırı olarak riskli alan ilan edilen ve 
“Acele Kamulaştırma” kararı alınan Sur ilçesinin kültü-
rel dokusunun korunması için gerekli yasal girişimlerde 
bulunmuştur.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer alan, evrensel bir 
öneme sahip ve korunması gereken bir bölge olan Sur 
ilçesinde başlatılan bu yıkım bir yerinden etme proje-
sidir. Bu yıkım, tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme 
projesidir.

Anayasa ile güvence altına alınmış olan barınma hakkı-
nı gözetmek devletin asli görevleri arasında iken elekt-
rik ve sularını keserek insanları yerlerinden, yurtların-
dan etmeye çalışmak tek kelimeyle zorbalıktır.

TMMOB tüm yetkilileri yıkımları durdurmaya ve ilçe 
sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye davet etmek-
tedir.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’den
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15 Temmuz darbe girişimi yıldönümünün bir gün ön-
cesi, 14 Temmuz 2017 tarihinde yayımlanan 692 sayı-
lı KHK ile 300’ün üzerinde mühendis, mimar ve şehir 
plancısı dahil olmak üzere 7348 kamu çalışanı daha ih-
raç edilmiştir.

İhraç edilenler arasında, kamu ve toplum yararı doğ-
rultusunda mesleki, bilimsel çalışmalar ve sendikal fa-
aliyet yürüten TMMOB eski İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterleri, bağlı Odalarımızın Şube yönetim kurulu 
üyeleri ve başkanlarının da olduğu meslektaşlarımız 
bulunmaktadır. Ömürleri, 15 Temmuz’un arkasındaki 
karanlık zihniyete ve darbelere karşı mücadele etmekle 
geçmiş, emek ve demokrasi mücadelesinde aktif yer al-
mış olan üyelerimiz kamu görevlerinden ihraç edilme-
sinin kabul edilebilir yanı bulunmamaktadır. 

15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki unsurların 
bertaraf edilmesi amacıyla ilan edilen Olağanüstü Hal, 
AKP’nin kendisine muhalif olan tüm kesimleri sustur-
mak, sindirmek için kullanmaktadır. Hukuksuz ve keyfi 
biçimde yapılan bu uygulamalar hem kamu vicdanını 

zedelemekte, hem de Darbenin gerçek sorumlularıyla 
hesaplaşılmasını güçleştirmektedir.

Ülkemizdeki eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mü-
cadelesinin parçası olan arkadaşlarımızın yaşadıkları 
mağduriyet büyümeden biran evvel görevlerine iade 
edilmelidir. Amacından saptırılarak baskı ve korku re-
jimine dönüştürülmüş Olağanüstü Hal uygulaması der-
hal kaldırılmalıdır. Nasıl ve kimler tarafından hazırlan-
dığı bilinmeyen ve yarattığı toplumsal tahribatı giderek 
büyüyen KHK’lara son verilmelidir.

Bu ülkedeki 500 bini aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının sesi olarak bizler, OHAL ve KHK hukuksuz-
luğuna karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. 
Üyelerimize ve arkadaşlarımıza sahip çıkacağız!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

HUKUKSUZ
İHRAÇLARA 

SON!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Temmuz 

2017 tarihinde yayınlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile 300’ün üzerinde meslek mensubunun ve 7000’in 
üzerinde kamu çalışanının ihraç edilmesine ilişkin olarak bir 
basın açıklaması yaptı.
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TMMOB’den

OHAL Değil 
Özgürlük İstiyoruz

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Sinan Adı-
yaman, milletvekilleri ve Emek Meslek Örgütlerinin ka-
tılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını  KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen okudu.

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!

(K)eyfi, (H)ukuksuz (K)ıyım Rejimi ve OHAL Derhal 
Kaldırılmalıdır!

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen darbe girişimi bir biçimde 
bastırılmıştır. Fakat AKP iktidarı darbeyle mücadele et-
mek için Türkiye’nin daha demokratik, laik bir ülke olması 
yolunda adımlar atmak yerine 20 Temmuz’da OHAL ilan 
etmiştir. OHAL’in ilan edildiği tarihten bugüne bir yılı aş-
kın bir süre geçmiş ve bu süre içerisinde Türkiye’de tam bir 
hukuksuzluk ve keyfiyet rejimi hakim olmuştur.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürriyet-
ler değil, halkın oylarıyla seçilen TBMM’nin yasama yetki-
si de bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde 
çıkartılan KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, 
yargı süreçleri de işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla 
tek adam rejimini fiilen hayata geçirmiştir.
Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname ile 

130 bine yakın kişi kamu görevinden ihraç edilmiş, 107 
kanunda değişiklik yapılmıştır. Sınırlı bir süreyle ve belir-
li amaçlar için ilan edilmesi ve sadece bu dönemle sınırlı 
olabilecek düzenlemeler getirmesi gereken OHAL ile bü-
tün bir geleceğimiz şekillendirilmektedir. Kamu personel 
rejiminde, eğitim ve sağlık sisteminde, çalışma yaşamında 
büyük değişimler getiren KHK’lar bir yönetim aracına dö-
nüşmüştür. Parlamento işlevsiz kılınmış, anayasa askıya 
alınmış, KHK’lar bütün bu değişimleri her tür denetim-
den kaçırmak için sıklıkla kullanılır olmuştur. Hukukun 
üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin hiçbir kırıntısı kal-
mamıştır.
Bugün açıktır ki AKP, siyasi projesini hayata geçirmek, 
kültürel hegemonyasını tesis etmek, neoliberal ihtiyaçlar 
doğrultusunda emek alanını düzenlemek için “Allahın 
lütfu” olarak gördüğü darbeyi fırsata çevirmiştir. OHAL 
uygulamasını ise tüm iktidar dönemi boyunca elde ede-
mediklerini ele geçirmek, çıkaramadığı kanunları çıkar-
mak ve toplumsal muhalefeti susturmak için bulunmaz bir 
fırsat olarak görmektedir. Darbe girişimi ile ilgisi açık-se-
çik kurulmaksızın, hiçbir somut delile dayanmadan, adil 
yargılama süreçleri işletilmeden haksız hukuksuz biçimde 
yüz binin üzerinde kamu çalışanı, emekçi işinden, gele-
ceğinden, vatandaşlık haklarından edilmiştir. Basın yayın 
organları, dernekler kapatılmış, aileleriyle birlikte yüzbin-
lerce kişi açlığa terk edilmiştir. Anayasal güvence altında 
olan çalışma ve yaşam hakkı gasp edilmiştir.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL/KHK rejimine karşı, 
geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene 
karşı mücadeleyi yükselteceğiz diyerek 26 Temmuz 2017 
tarihinde TÜM BEL-SEN’de bir basın toplantısı düzenlediler.
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Gülen cemaatinin devletin her kademesinde yerleşmesi-
ni, kadrolaşmasını ve palazlanmasını bilfiil sağlayan AKP 
iktidarıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol 
açan darbe girişimine kalkışanların devlete yerleştirilme-
sindeki sorumluluğunun ve bu darbecilerle geçmişte kur-
duğu koalisyonun hesabını vermesi gereken AKP, siyasal 
projesinin önünde engel gördüğü kesimleri, OHAL dışın-
da suç kabul edilmeyecek ve herhangi bir ceza yaptırımı  
gerektirmeyecek etkinliklerini bahane ederek ihraç etmek-
te, susturmakta ve cezaevine göndermektedir.
Hayatı darbelerle, Gülen Cemaati gibi cemaat ve tarikat-
larla mücadele içinde geçmiş olan emek ve meslek örgütle-
rinden binlerce kişinin darbe ile ilişkilendirilerek atılması 
hiçbir biçimde kabul edilemez. Bugün DİSK üyesi 2000’e 
yakın işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 3315 hekim ve 
TMMOB üyesi 3000’in üzerinde mühendis, mimar ve şe-
hir plancısı ihraç edilmiş durumdadır.

OHAL/KHK Rejimi Emeğe ve Demokrasiye Zararlıdır

OHAL ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi iş güvencesi-
nin herkes için tamamen ortadan kaldırılması anlamına 
gelmektedir. KHK’lar ile yapılan düzenlemelerle kurum 
yöneticilerine de kamu görevinden çıkarma yetkisi veril-
miş, emekçilerin kaderi tamamen bir kişinin iki dudağı 
arasına terkedilmiştir.
Halkın iradesi ile seçilmiş milletvekilleri, belediye başkan-
ları, mesleğini icra eden gazeteciler, insan hakları mücade-
lesi yürütenler, yaşanan kötülüklere karşı çıkan, mesleğini 
meslek etiğine uygun olarak icra eden üyelerimiz tutuklan-
mıştır.
AKP, OHAL sürecinde işten çıkarmayı kolaylaştıran uygu-
lamaları hayata geçirmiş, kadrolaşmak amacıyla mülakat 
sistemini getirmiş, kendisinin sadık kulu olma potansiyeli-
ni sorgulayarak işe alımı yaygınlaştırmış, liyakati tamamen 
ortadan kaldırmıştır. Sadakatini sunmayan, kamuda çalı-
şarak yaşamını kazananları ise “terörist” ilan edip “devlet 
bunları beslemeyecek” diyerek ihraç etmiştir. AKP Başka-
nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, grevleri engellemek için 
OHAL’i kullandıklarını açıkça söyleyerek OHAL/KHK re-
jiminin amacını da tüm kamuoyu karşısında açıklamıştır.  
2017 yılı boyunca beş grevi engelleyerek yaklaşık 25 bin 
işçinin hakkını gasp etmiş, grev ertelemelerinin kapsamını 
genişletmiştir.
Bütün çalışma yaşamı, tamamen antidemokratik yollarla, 
meclisi işlevsiz kılıp halkın iradesini çiğneyerek düzen-
lenmektedir. İşçiler, emekçiler ve emekliler açlık sınırında 
yaşamaya mahkum edilmektedir. İhraç edilerek çalışma 
hakları gasp edilen 37 kişi intihar etmiştir. Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça “işimizi geri istiyoruz” diyerek bütün ih-
raçların işlerine iadesi talebiyle başlattıkları açlık grevinde 

kritik aşamaya gelmişlerdir.
Giderek içine sürüklendiğimiz bu karanlık girdaptan kur-
tulmak için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmeli-
dir. KHK’lar iptal edilmeli, ihraç edilenler ve açığa alınan-
lar bütün haklarıyla birlikte işlerine iade edilmelidir.
İşe iade talebiyle açlık grevine başlayan ve açlık grevinin 
kritik eşiğinde olan, sağlık durumları kötüleşen Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluk halleri derhal 
sonlandırılmalı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya 
çıkmadan, bir an önce görevlerine iade edilmeleri sağlan-
malıdır.
Herkes için ulaşılabilir, eşit, parasız kamusal hizmet sağ-
lanmalıdır.
Kıdem tazminatı hakkının, iş güvencesinin gaspına son 
verilmeli; herkes için güvenceli iş, güvenceli gelecek ve in-
sanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.
Demokratik ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara yönelik 
şiddet son bulmalıdır.
Toplumsal barışın, bir arada yaşamın kurulduğu, demok-
ratik, laik bir ülkede yaşamak hepimizin hakkıdır!
Hayır Diyerek Adalet İçin Yollara Düşenler Bu Zorba Dü-
zeni Yenecektir!
Emeğimize, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, geri-
ci-mezhepçi bir toplumsal yapı inşası için OHAL ve KHK 
rejiminin süreklileştirilmesine hayır diyoruz.
Biz tüm renkleri ve çeşitliliği ile anayasa değişikliğine Ha-
yır diyen milyonlarız.
Adalet için yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes için 
adalet isteyen milyonlarız.
Derelerine, ormanlarına, doğasına sahip çıkan halkız biz.
“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyenleriz.
AKP’nin emek düşmanı politikalarına karşı sesini yüksel-
ten emekçileriz.
Emeğine, bedenine sahip çıkan, mücadelenin en önünde 
yer alan kadınlarız.
Bizler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi 
ipotek altına almaya çalışan bu adaletsiz düzene karşı geç-
mişten, mücadele birikimimizden aldığımız güçle OHAL/
KHK rejimine karşı mücadeleyi yükselteceğiz.
Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeç-
meyeceğiz.
Tüm renkleriyle Hayır’ı kazanan, adalet talebiyle yan yana 
yürüyen herkesi, bulundukları alanlarda emeğin talepleri-
ni, barış içinde bir arada yaşam, laik, demokratik Türkiye 
mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
 Herkes İçin Adalet İstiyoruz!
OHAL/KHKlar Gidecek, Biz Kalacağız!

DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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EDEBİYAT

Renas JİYAN
Nivîskar

FERQ
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Nurhak Yılmaz, Diyarbakır Sur’da yıkımın hedefi olan, 
surların içinde daha küçük surlarla kaplı ‘kale içinde kale’ ola-
rak tanımlanan ve devletin ‘ihya ediyoruz’ dediği İçkale’deki 
izlenimlerini yazdı:

Tarihi kemerli kapıdan geçerek girdiğimiz İçkale’deki gö-
rüntü, hatta henüz geçerken gördüklerimiz, anormal sıcaktan 
sersemleyen beynimin oyunu diye düşündüm bir an. Ne koku, 
ne coğrafya, ne popülasyon, ne de dil tanıdıktı çünkü… Devasa 
bir park alanı açılmış… Yapı olarak sadece sağınızda içinden 
geçtiğiniz göğe uzanan Sur duvarı, solunuzda Hz. Süleyman Ca-
mii var… Ortası park… Bizi parmak arası şıpıdık terlikli şortlu 
erkekler, bolca ama bolca makyajlı yüzler, gelinlikli damatlıklı 
el ele gruplar, yerlerde sere serpe piknik yapan yemek yemenin 
telaşına düşmüş insanlar karşıladı. 

Hava sıcaklığının tavan yaptığı bir günün akşamını bekledik 
Sur’a gitmek için. Daha doğrusu gidilmesine izin verilen kısmına 
gitmek için havanın biraz serinlemesini bekledik… Saat akşam 
19:00 sıralarıydı.

Cinayeti gören “kör kayıkçı” misali döne döne, yana yana, 
kıvrana kıvrana gideriz biz Sur’a son bir yıldır. Tekme tokat dayak 
yiyen kişinin kendisini, dayak yediği kişinin üzerine şuursuzca 
tekrar tekrar atması gibi yanaşırız Sur’a. Ateşe koşar gibi, bazen de 
yengeç misali yan yan yürürüz Sur’a… Kabuğumuz sert, sırtımız 
pektir… Maktülün henüz kurumayan kanını görmemek için başı-
mızı kaldırırız, gözlerimiz ufuktadır, önümüzü görmediğimizden 
ayak izlerimiz katilinki ile birleşir bazen… Sinsiyizdir bazen Sur’a 
yürürken… Cinayete tanıklığın dayanılmaz ağırlığıyla sebepli se-
bepsiz gideriz biz Diyarbakır’da yaşayanlar Sur’a…

Bu duygu fırtınası ya da “cehennemimiz” diyelim, biz bu-
nunla cebelleşirken oraya gidip de “bu sancılardan azade” endam 
edenler de varmış. Üstelik binlerce yıllık bir geçmişin insanını, 

taşını, kuşunu, masalını, yasını, düğününü, bayramını önüne ka-
tarak Sur büyük bir uğultuyla yıkılırken…

İşte o gün bir kez daha gittiğimizde gördük bunu… Ancak bu 
kez gittiğimiz yer, sizin son günlerde şu cümlelerin geçtiği haber-
lerde adını duyduğunuz İçkale’ydi;

 “…Diyarbakır Sur’un yeni hali göz kamaştırdı…”

“…Esnaflar, en son 1965 yılında böyle ilgi ve izdiham görül-
düğünü belirtiyor…”

“…Bu, geç kalınmış bir hizmetti. Çevre düzenlemesinin en 
güzelini yaptılar. Geçmişte belediyeler kasten burada hiçbir ça-
lışma yapmadı. Şehitlere ve sahabelere saygısızlık yapıldı. Çok 
memnunuz…” 

Bilmeyenler için İçkale, Surların içinde daha küçük surlarla 
kaplı bir bölgedir. Kale içinde kale olarak tanımlanır. Şehrin ilk 
burada kurulduğu ve “yönetim merkezi” olduğu yazılır tarih ki-
taplarında. Hz. Süleyman Camii’nin yanı sıra bazı türbeler bu-
lunur burada. Ziyaretçisi, duacısı her dönem boldur. Geçmişte 
gitmişliğimiz, görmüşlüğümüz çoktur. Biliriz dilini, dokusunu, 
kokusunu.

İçkale’ye giderken, yıkılmış duvarların yanından geçmiş, ya-
saklı olan sokak başlarındaki paslı demir bariyerlere dokunmuş, 
Dört Ayaklı Minare’den ötesini kapatan brandanın yırtık yerlerine 
gözümüzü dayayarak bir kez daha bakmıştık “içeride ne olduğu-
na.” Neyse ki “içeride yapılmak istenenin canlı bir örneğini” göre-
cektik İçkale’de. Gazetelerin yazdığına göre “Sur’un ihya edilmesi 
projesi” İçkale’de tamamlanmıştı çünkü.

Tarihi kemerli kapıdan geçerek girdiğimiz İçkale’deki görün-
tü, hatta henüz geçerken gördüklerimiz, anormal sıcaktan ser-
semleyen beynimin oyunu diye düşündüm bir an. Ne koku, ne 
coğrafya, ne popülasyon, ne de dil tanıdıktı çünkü… Devasa bir 
park alanı açılmış… Yapı olarak sadece sağınızda içinden geçtiği-
niz göğe uzanan Sur duvarı, solunuzda Hz. Süleyman Camii var… 

SUR’UN 
İKİ YAKASI (I) 
Cinayet mahallinden

NURHAK YILMAZ 
Gazeteci
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Ortası park… Bizi parmak arası şıpıdık terlikli şortlu erkekler, 
bolca ama bolca makyajlı yüzler, gelinlikli damatlıklı el ele gruplar, 
yerlerde sere serpe piknik yapan yemek yemenin telaşına düşmüş 
insanlar karşıladı.

Bilim kurgu filmlerde olur ya, birden bir simülasyonun için-
deymişiz hissi yaşıyoruz abartısız. Oradaki herkesin bir görevi var 
sanki. Bir filmi canlandırır gibiler… Sanki mesela Kayseri’deki bir 
parktaki insanlar yaprak sarmaları, termosları, sofra bezleri ile bu-
raya ışınlanmışlar ancak kendileri de farkında değil Diyarbakır’ın 
Sur’unda olduklarından… Kapıdaki polis noktasına, şehirlerdeki 
yeni güvenlik anlayışının tezahürü kahverengi kıyafetli bekçilere 
namı diğer “şehir korucularına” doğru koşup, “film mi çekiliyor 
abê” dedirtecek bir hal…

Peki, orada daha bir buçuk yıl öncesine kadar bulunan evler? 
Botan halayı misali kenetlenmiş o küçük evlerde yaşayan insan-
lar? Hz. Süleyman’ın taş merdivenlerinde Kuran okuyan barış 
dileyen, evlat bekleyen anneler? Sırtlarını tarihi evlerinin duvar-
larına yaslayarak, yüzlerini meydan okur gibi dünyaya çevirmiş 
gençler? Yarı çıplak sokaklarda koşturan çocuklar? Taş evlerin 
ahşap kapılarından sokağı izleyen yaşlılar? Sigaralarından çıkıp 
sokağı saran tütünün kokusu? Tek göz odalara sığdırılmış manav 
ve mahalle bakkalları? Her şey tamam da, peki Kürtçe? Her yerde 
konuşulan Kürtçe?

Çünkü burada herkes Türkçe konuşuyor. “İhya edilmiş İçka-
le”den söz ediyorum. Önce, “bana öyle geliyor” diyorum içimden. 
Sonra yanımdakilerin de dikkatini çekiyor bu durum. Yanımız-
dan geçen iki erkekten birinin söylediği, “Güneydoğu Anado-
lu’daki terör olayları…” cümlesi takılıyor kulağımıza.

İçkale ile Suriçi’nin gerisini ayıran Sur duvarının hemen di-
bindeki tüm evlerin yıkılarak “temizlenmesi” sonucu oluşturul-
muş bir parktalar. Piknik yapıyorlar… Sofralarında, burada daha 
önce hep gördüğümüz yoksulluğun izi yok… Giysilerindeki ku-
maşın kalitesi Diyarbakır’ın sert güneşiyle buluşup ışıldıyor… 
Yoksulluğu/yoksulları temsilen, saçları kirden birbirine yapışmış, 
cılız 10-11 yaşlarında 3 kız çocuğu dolaşıyor etrafta. Belli ki Diyar-
bakır Romanlarından yani Dom çocukları bunlar. Domlara özgü 
bir oyun oynayıp para topluyorlar. Piknik yapanların ağızlarına 
yemek tıktıkları yağlı elleriyle verdikleri kuruşları topluyorlar…

Sonra herkes sofrasının ve “nezih mekanın” tadını çıkarmaya 
dönüyor. Suriçi’nde devam eden yıkımı görmelerini engelleyen 5 
bin yıllık Sur duvarı var arada… Sofralarının ortasına kendinizi 
atıp, “nerede olduğumuzun farkında mısınız ey insanlar” diyesi-
niz geliyor. “Her şeyi gizleyen” surdan nefret edesiniz geliyor… 
“Daha bir yıl önce buralarda fena halde can yanıyordu, yürek sız-
lıyordu. Kimliği, işi gücü ne olursa olsun insanlar ölüyordu, kan 
akıyordu ey insanlar” diyesiniz geliyor… Mezar üzerinde huzur 
olmaz hanımlar beyler, mezar üzerinde olsa olsa dua olur, gidene 
ağıt olur, gözyaşı olur… Hiçbir şey olmazsa hüzün olur, suskun-
luk olur, saygı olur, inancınız bunu emreder diyesiniz geliyor… 
İlla bişey yiyesiniz varsa yiyeceğiniz olsa olsa bir kaşık helva olur 
diyesiniz geliyor…

Neyse ki bulunduğumuz yerden Suriçi’ne açılan başka bir 
tarihi giriş var. “Gerçeğe çağırır” gibi duruyor orada. Demir par-

maklıklı kapıyla kapatılıp sıkı sıkıya kitlenmiş olsa da, oraya doğ-
ru yürüyoruz. Ancak parmaklığın öbür tarafına yığılmış tepeleme 
toprak nedeniyle oradan da pek bir şey göremiyoruz. Sadece ve 
zorla Kurşunlu Camii’nin minaresi görülebiliyor. Tam o sırada 
ele ele tutuşmuş genç bir kadın ve erkek geliyor yanımıza. Erkek, 
“Nereye bakıyorsunuz abla, sorun söyleyeyim. Burası benim ma-
hallem” diyor. Yüzüne bakıyorum, ne hissettiği anlaşılmıyor. “Ma-
hallem” dediği yerle arasındaki demir parmaklık ona ne hissettiri-
yor bilmeyi çok istiyorum. “Orada bir şey kalmadı, hepsi yıkılmış” 
diyor. Ve yanındaki kadınla uzaklaşıp gidiyorlar.

Bulunduğumuz yerin bizde yarattığı “boğulma hissinden 
midir” bilmiyorum, “öbür tarafı” görmek için çabalamayı sürdü-
rüyoruz. Görmenin tek yolu ise Sur duvarının üzerine çıkmak. 
Ancak oraya çıkmak da yasak. Üzerine sıra sıra mobeseler, aydın-
latmalar dizilmiş. Sırt sırta yaslanmış kameraların biri “içeride” 
devam eden yıkımı, diğeri ise yanımızda “ohh ne güzel oldu da 
geldik, havamız değişti” diyerek karnını doyuran insanları görün-
tülüyor…

“Öbür tarafı” görememenin ve “bu taraftakileri” fazlasıyla 
görmenin bezginliğiyle alandan çıkmak üzere kapıya yürüyoruz. 
Yanımda Artı TV’den Fatime Tekin var. “Ben Diyarbakır’da hiç bu 
insanları görmedim. Sanki başka yerden gelmişler. Ya da biz bu 
insanlarla bu şehirde hiç karşılaşmadık, şehrin başka yerlerinde 
dolaşıyoruz demek ki” diyor şaşkınlıkla.

Cinayet mahallinden ayrılan “olay yeri inceleme ekibi” gibiyiz.

Peki, burası Sur mudur? Ya da artık bildiğimiz Sur mudur? 
Bu soruyu, Sur Platformu’ndan Talat Çetinkaya’ya sorduk. Çetin-
kaya’nın eşsözcüsü olduğu Ekoloji Hareketi’nin de çatısı altında 
bulunduğu platform, Ramazan ayı boyunca yıkımın devam ettiği 
başka iki mahalle olan Alipaşa ve Lalebey’de “Yeryüzü Sofraları” 
kurdu. Yıkıma karşı, mahalleyi terk etmeyen Surlularla yan yana 
oturdu…

Yani orası henüz “ihya” olamadı fakat oraya doğru hızla yol 
alıyor. Bizim “son hali verilip halka açılmış İçkale” hakkındaki 
gözlemlerimiz bu kadar. Çetinkaya ise yıkımın ortasından göz-
lemlerini, “Yeryüzü Sofralarının” etrafında bir araya gelen Sur-
lular ile Diyarbakırlıların “barışma hikayesini” yazının yarınki 
bölümünde anlatacak.

Son bir not; Surların çevrelediği bölgeye yani Suriçi’nin kuş-
bakışı çekilmiş fotoğraflarına baktığınızda, tam tamına bir kalkan 
balığı şekli çıkar karşınıza. Sanki ressam kalemi eline alıp kalkan 
balığı şekli çizmiş ve o çizgilerin üzerine de Surlar sıralanmış gibi-
dir… İşte bu yazının konusu olan İçkale, haritada kalkan balığının 
tam ağzına denk gelir. Yazının yarın yayınlanacak bölümünün 
konusu olan Alipaşa ve Lalebey mahalleleri ise “kalkanın kuyruk 
kısmındadır.”

Velhasılı kelam, balığın başından kokular yükselmektedir. 
Kuyrukta ise itirazlar henüz diridir. İtiraz eden gerçekten mahal-
leli midir? “Teröristler” Sur halkının yoksulluktan sefaletten kur-
tulmasını istememekte midir? Madem her şey güzel olacaksa, kim 
neden gitmek istememektir? Yanıtları vermeye devam edeceğiz…

MAKALE
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

Abdullah KARACA 
Malatya

Arkın GÜNER
Diyarbakır

Cevdet AKAN
Van

Ferhat GÜÇLÜ
Adıyaman

Hediye ÖZUĞUR
Diyarbakır

Abdullatif YILMAZ
Elazığ

Barış ÇAKAR
Muş

Çetin SAPAN
Diyarbakır

Furkan ALTIN
Diyarbakır

İbrahim Halil AÇAR
Bitlis

Ahmet HAŞİMİ
Batman

Berfin BAYTEMUR
Malatya

Emine AKYÜN
Adıyaman

Halil Serkan ÇOK
Adıyaman

İbrahim YAYEVİ
Diyarbakır

Abdullah YILDIZ
Malatya

Baran KONUK
Adıyaman

Cihan AKDEMİR
Şanlıurfa

Fidan SANLIĞ
Batman

Hüseyin KARAHAN
Diyarbakır

Ahmet GÜNDÜZ
Adıyaman

Baver DEMİR
Diyarbakır

Doğan Can AĞDEDE
Bingöl

Hakan BARAN
Bingöl

İbrahim Halil TAŞKESEN
Batman

Ahmet Mert SARIIŞIK
Elazığ

Burhan KARAKAŞ
Diyarbakır

Erdal SEVİL
Malatya

Hayrullah VAZGEÇEN
Adıyaman

İlknur ÖZDEMİR
Van
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İrfan ASLAN
Diyarbakır

Mehmet KARCI
Malatya

Muhammet Esat KIRDEMİR
Binböl

Özgür DURMAZ
Van

Sadık SEVİM
Diyarbakır

Kasım ACIBUCA
Mardin

Melahat SAĞLAM
Van

Orhan DEMİR
Batman

Rıdvan YILDIRIM
Diyarbakır

Samet ÜZEL
Bitlis

M.Agit KARAASLANLI
Diyarbakır

Mevlana ŞEN
Muş

Ömer Faruk ESER
Diyarbakır

Rojda TEKDAL
Diyarbakır

Sedat BIKMAZ
Bingöl

Kadir NAYMAN
Bitlis

Mehmet Şah KAYA
Batman

Okan DOLU
Elazığ

Ramazan ALTUĞ
Batman

Salih SERT
Diyarbakır

Koray TURAN
Malatya

Meryem SINIR
Diyarbakır

Oykun Mehmet AKIN
Maalatya

Rojbin SEZER
Diyarbakır

Sarkis BOYACI
Malatya

Mehmet Ali BAYSAL
Elazığ

Muhammed Yasin YAVUZ
Elazığ

Ömer Faruk OKUMUŞ
Muş

Ruken ALAGÖZ
Adıyaman

Sercan SAYIŞ
Diyarbakır
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NİSAN - 2017

04.04.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
04.04.2017- Tarihinde şubemizde Danışma Kurulu Toplantısı düzenlendi.
05.04.2017- Şubemizde üye ve öğrenci üyelerimize yönelik ̀ `Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Maliyet Analizi” konulu 
bilgilendirme semineri düzenlendi.
11.04.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
13.04.2017- Şubemizde “Yapı Denetim Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” konulu seminer düzenlendi
18-19.04.2017- Şanlıurfa İl Temsilcilik eğitim salonunda LPG İstasyonları Taşıt Dolum Personeli kursu Teknik Gö-
revlimiz Hasan GERİLAKAN tarafından verildi.
18.04.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
18.04.2017- Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Belediyelerde 
İmar Kanunu Uygulamaları” konulu seminer düzenledik.
19-22.04.2017- Tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresine Şube Başkanı Sait 
BAHÇE, Şube Başkan Vekili Sonnur Gönenç SEZİK, Şube Sekreteri Haydar SANCAR, Şube Yön. Kurulu Üyesi Sinan 
ÖZTEMEL, Şube Müdürü Sıdık AKMAN ve Şube Eğitim Birim Sorumlusu Duygu BAYRAM katılım sağladılar.
25.04.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
25-28.04.2017-  Tarihleri arasında Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen BEP TR I-II EKB Eğitici 
eğitimine Şube Müdürü Sıdık AKMAN ve Eğitim Birim Sorumlusu Duygu Bayram katılım sağladılar.
29.05.2017- TMMOB Diyarbakır İKK ve TTB işbirliğiyle “İşçi Sağlığı ve Güvenliği” konulu panele katılım sağladık.

MAYIS - 2017

02.05.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
03.05.2017- Şube yöneticilerimiz, üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla “Merkezi Isıt-
ma-Yoğuşmalı Kazanlar ve Kaskad Sistemler Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompaları” konulu seminer düzenledik.
04-05.05.2017- Tarihleri arasında Mardin İl Temsilciliğinde LPG Taş. Dolum Personeli (Pompacı) eğitimi Üyemiz 
Hakkı GEGEZ’in tarafından verildi. 
05-06.05.2017- Tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşen IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurulta-
yı’na Şube Başkanı Sait BAHÇE ve Teknik Görevli Nurettin BİLEN katılım sağladılar.
06.05.2017- Ankara’da gerçekleşen Oda Merkez Öğrenci Üye Komisyon toplantısına Hebun ZÜMRÜT ve Mustafa 
ARMAĞAN katılım sağladılar.
09.05.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
09.05.2017- Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde  
“Isı Yalıtımı” konulu seminer düzenlendi.
10-11.05.2017- Adıyaman il temsilciliğinde teknik görevli Ali Can Bulut tarafından LPG Tüplü dağıtım personel 
kursu verildi.
10.05.2017- Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde 
ikinci eğitim olarak “Kalorifer Tesisatı” konulu seminer düzenlendi.
11.05.2017- Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında şubemizde  
3. eğitim olarak “Sıhhi Tesisat” konulu seminer düzenlendi.
12.05.2017- Şubemizde Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında 
4. eğitim olarak “Yangın Tesisatı” konulu seminer düzenlendi.
13-14.05.2017- Malatya İl Temsilciliğimizde yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katılımıyla 
personel toplantısı ve eğitimi yapıldı.
15.05.2017- Öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz mekanik tesisat atölyesi eğitimleri kapsamında 5. eğitim 
olarak “Dağalgaz İç Tesisat” konulu seminer düzenlendi.
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16-17.05.2017- 11. Dönem şube çalışma programımız kapsamında personellerimize yönelik hizmet içi eğitimlerimiz 
kapsamında şube personellerimize İl Sağlık Müdürlüğünde İlk Yardımcı Eğitimine katılım sağladılar.
16.05.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.05.2017- Şubemizde Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezinden Prof. Dr. Bilgin KAF-
TANOĞLU’nun sunumuyla “Sanayi 4.0 Devrimi / Bor Nitrür Kaplamaların Sanayide Uygulanması” konulu seminer 
düzenlendi.
23.05.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
24.05.2017- Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümünde okuyan öğrenci üyelerimize 
yönelik Diyarbakır organize sanayi bölgesinde bulunan Jamaş Jant fabrikasına teknik gezi düzenledik.
24.05.2017- Ankara’da yapılan BEP TR-II iç eğitimine Teknik Görevli Enver IŞIK katılım sağladı.
27-28.05.2017- Ankara’da yapılan TMMOB ve Oda Danışma Kurulu toplantısına Şube Başkan Vekili Sonnur Gönenç 
SEZİK, Oda Onur Kurulu Üyesi İbrahim Semih OKTAY, TMMOB Delegeleri Gurbet ÖRÇEN, Erdal YAVAŞ, Mesut 
ÇELİK Şube Denetleme Kurulu Üyeleri Abdullah TEKİN ve Mehmet Emin TÜMÜR katılım sağladılar.
29.05-02.06.2017- Tarihleri arasında şubemizde Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme eğitimi düzenlendi.
30.05.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
31.05.2017-04.06.2017- Ankara’da yapılan LPG/CNG muayene personeli vasıflandırma eğitimine Teknik Görevli 
Orhan BİNGÖL katılım sağladı.

HAZİRAN - 2017

06.06.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
08-11.06.2017- Şubemiz eğitim salonunda Üye ve Teknik Görevlilere yönelik Asansör Muayene Personeli Vasıflan-
dırma eğitimi verildi
13.06.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
19-22.06.2017- İzmir’de düzenlenen Yürüyen merdiven/bant periyodik kontrol vasıflandırma eğitimine Teknik Gö-
revli Mehmet ZIRIĞ katılım sağladı.
20.06.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
22.06.2017- Kentsel dönüşüm adı altında Sur ilçesi Alipaşa ve Lale Beyi mahallelerinde başlatılan yıkıma karşı dire-
nen halkla dayanışmak amacıyla Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır şubesi olarak ekmeğimizi aşımızı 23’üncü 
yeryüzü sofrasında Sur halkıyla paylaştık.
27.06.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
29.06.2017- Malatya İl Temsilciliğinde düzenlenen enerji kimlik belgesi uzmanı oryantasyon (beptr-II)  eğitimi Tek-
nik Görevli Enver IŞIK tarafından verildi.

TEMMUZ - 2017

04.07.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
06.07.2017- TMMOB ve SGK arasında 2012 yılında imzalanan Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının asgari ücret 
protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak iptali Üzerine, TMMOB İKK basın açıklamasına katıldık.
11.07.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
14.07.2017- LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız kapsamında şube-
mizde LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu düzenlendi.
13.07.2017- Diyarbakır-Mardin karayolunda 4 yurttaşımızın yanarak feci şekilde yaşamını yitirdiği ve 7 yurttaşımızın 
yaralandığı trafik kazası ile ilgili şubemizde basın açıklaması yapıldı.
16.07.2017- Üyelerimizle dayanışmak ve Oda-Üye ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üyelerimiz, aileleri, şube yöne-
ticilerimiz ve şube çalışanlarımızın katılımıyla Hazar Gölü’ne günü birlik gezi düzenlendik.
18.07.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
25.07.2017 - Şube yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

ŞUBE GÜNLÜĞÜ
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Doğum 
- ŞYK Üyemiz İbrahim Halil Topaçlı’nın bebeği oldu.
- Üyemiz Numan Gördegir’in bebeği oldu.

Düğün / Nişan
- Üyemiz Fırat Şen evlendi.
- Üyemiz Doğan Dündar evlendi.
- Üyemiz Serkan Yasakcı evlendi.
- Üyemiz Harun Özgökçe evlendi.

Vefat
- Adıyaman İl Temsilciliği geçmiş dönem başkanı Hüseyin YILDIRIM vefat etti.
- Üyemiz Faruk Akkum’un kardeşi vefat etti.
- Üyemiz Serhat Vançin’in halası vefat etti. 
- Üyemiz Çetin Ayyıldız’ın dedesi vefat etti.
- Üyemiz M. Özgür Dalgıç’ın babası vefat etti.
- 10. Dönem şube yönetim kurulu başkanımız Gurbet Örçen’in annesi vefat etti.
- Üyemiz Jehat Vural’ın abisi vefat etti.
- Üyemiz İlhan Güler’in halası vefat etti.
- Ş. Urfa İl Temsilciliği Saymanı Mehmet Kaya’nın amcası vefat etti.
- Üyemiz Ramazan Kırmızı’nın babası vefat etti.
- Üyemiz Burak Altıparmak’ın annesi vefat etti
- Ağrı İl Temsilciliği Başkanı Nasır Karaoğlu’nun annesi vefat etti.
- Üyemiz İsmail Acar’ın annesi vefat etti.
- Üyemiz Şefik Kocakaya’nın amcasıoğlu vefat etti.

Minik bebeğe sağlıklı ve mutlu 
uzun ömürler dileriz

Çiftleri kutlar ömür boyu 
mutluluklar dileriz

Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına sabır ve 

başsağlığı dileriz
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TEKNİK HİZMETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİMİZ

Bağlı Olduğu 
Belediye  Adı 

Normal 
Kontrol

Eksiklik 
Kontrol 

İkinci Eksiklik 
Kontrol 

Elektrikli 
Asansör 
Kontrol 

Hidrolik 
Asansör 
Kontrol 

Kırımızı 
E�ket 

Sarı 
E�ket

Mavi 
E�ket 

Yeşil 
E�ket Toplam

AĞRI 15 12 0 27 0 24 0 0 3 27
AĞRI DOĞUBAYAZIT 4 4 1 9 0 5 1 0 3 9
AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 12 22 0 34 0 24 0 0 10 34
AKÇAKALE 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
BAĞLAR 108 75 26 208 1 81 16 30 82 209
BAHÇESARAY 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2
BATMAN 37 17 4 48 10 25 0 18 15 58
BATMAN İL ÖZEL İDARE 3 0 0 3 0 3 0 0 0 3
BAYKAN 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1
BİSMİL 13 12 0 25 0 16 2 0 7 25
BOZOVA 6 4 1 11 0 9 0 1 1 11
CİZRE BELEDİYESİ 19 15 2 36 0 26 0 0 10 36
ÇINAR 1 1 0 2 0 1 0 0 1 2
DİCLE 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1
EDREMİT 22 42 0 64 0 22 0 42 0 64
ERGANİ 5 9 0 14 0 10 0 0 4 14
EYYÜBİYE 50 17 9 76 0 63 0 8 5 76
GEVAŞ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
GÜROYMAK 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
HAKKARİ 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2
HALİLİYE 63 91 50 203 1 89 7 43 65 204
HANİ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
HİLVAN 1 9 8 18 0 5 1 4 8 18
İPEKYOLU 102 88 15 205 0 100 7 30 68 205
KAYAPINAR 308 250 38 594 2 338 14 108 136 596
KIZILTEPE 57 47 13 117 0 67 1 11 38 117
KULP 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2
KURTALAN 10 10 2 22 0 18 0 4 0 22
MALAZGİRT 4 4 0 8 0 8 0 0 0 8
MARDİN ARTUKLU 63 36 10 109 0 33 5 11 60 109
NUSAYBİN 10 10 1 21 0 13 1 0 7 21
ÖMERLİ 1 2 1 4 0 3 0 1 0 4
ÖZALP 1 0 2 3 0 2 0 0 1 3
PATNOS 13 13 0 26 0 26 0 0 0 26
SİİRT 44 19 10 73 0 45 0 3 25 73
SİLOPİ 4 4 0 8 0 8 0 0 0 8
SİLVAN 19 11 2 32 0 31 0 0 1 32
SUR 18 11 5 34 0 8 2 15 9 34
SURUÇ 25 27 7 59 0 36 0 5 18 59
ŞIRNAK 23 18 0 41 0 41 0 0 0 41
TATVAN 1 35 0 36 0 3 0 0 33 36
TUNCELİ 78 36 5 119 0 73 1 17 28 119
VİRANŞEHİR 1 5 2 8 0 2 0 2 4 8
YENİŞEHİR 96 98 22 216 0 130 9 25 52 216

TOPLAM 2539
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ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN
 LPG SIZDIRMAZLIK VE PROJE KONTROLLERİMİZ

LPG Sızdırmazlık Kontrolü
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 437
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK 34
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 269
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 706
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 1280
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 1971
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 32
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 46
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 8
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 490
SIZDIRMAZLIK DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 49

LPG Tadila� Proje Sayısı
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
TADİLAT DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 779
TADİLAT DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK 77
TADİLAT DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 129
TADİLAT DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK 1
TADİLAT DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 552
TADİLAT DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 594
TADİLAT DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 1171
TADİLAT DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 280
TADİLAT DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 171
TADİLAT DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 57
TADİLAT DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 560
TADİLAT DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 132

LPG Montajı Proje Sayısı
TİPİ Şube İstasyon Adı Adet
MONTAJ DİYARBAKIR ADIYAMAN TEMSİLCİLİK 395
MONTAJ DİYARBAKIR AĞRI TEMSİLCİLİK 79
MONTAJ DİYARBAKIR BATMAN TEMSİLCİLİK 159
MONTAJ DİYARBAKIR CİZRE TEMSİLCİLİK 6
MONTAJ DİYARBAKIR DİYARBAKIR MERKEZ/SABİT 999
MONTAJ DİYARBAKIR ELAZIĞ TEMSİLCİLİK 499
MONTAJ DİYARBAKIR MALATYA TEMSİLCİLİK/SABİT 574
MONTAJ DİYARBAKIR MARDİN TEMSİLCİLİK 401
MONTAJ DİYARBAKIR MUŞ TEMSİLCİLİK 154
MONTAJ DİYARBAKIR SİİRT İSTASYON 70
MONTAJ DİYARBAKIR ŞANLIURFA TEMSİLCİLİK 671
MONTAJ DİYARBAKIR VAN TEMSİLCİLİK/SABİT 256

Asansör Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE 43
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 7
BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ 1
ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 1
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 1
MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 58
SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ 17
TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 4
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11

Araç Proje Vize Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE 7
MUŞ İL TEMSİLCİLİĞİ 1
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 2

Mekanik Vize Proje Sayısı
DİYARBAKIR ŞUBE 117
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 31
BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 58
MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ 1
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ 2
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TEKNİK HİZMETLER

ŞUBE GENELİ GERÇEKLEŞEN PERİYODİK KONTROLLERİMİZ

CİHAZ ADI CİHAZ SAYISI

KIZGIN YAĞ KAZANI 1

SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA TANKI 1

TIBBİ ATIK TAŞIMA ARACI 1

FORE KAZIK VEYA SONDAJ MAKİNASI 1

İSTİF MAKİNASI (ARAÇTA AYAKTA VE/VEYA YAYA KUMANDALI) 1

SABİT İNİŞ MAHALLİNE HİZMET VEREN MAKİNA 1

HAREKET ENGELLİLER İÇİN GÜÇ VE TAHRİKLİ KALDIRMA PLATFORMU 1

KIZGIN SU KAZANI 3

BASINÇLI KAP EMNİYET CİHAZI 3

SERVİS ASANSÖRÜ 6

ARAÇ KALDIRMA LİFTİ 7

KAZICI YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 12

KULE VİNÇ 14

SAPAN / MAPA 14

BUHAR KAZANI 15

OTOKLAV 17

YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNASI) 22

KALDIRMA İLETME MAKİNASI 25

AKARYAKIT KARA TANKERİ 33

BASINÇLI KAP 33

PLATFORM 36

HİDROFOR GENLEŞME TANKI 43

FORKLİFT 44

TRANSPALET 53

MOBİL VİNÇ 75

CARASKAL 79

VİNÇ 84

KOMPRESÖR HAVA TANKI 88

SICAK SU KAZANI 128

TOPLAM: 841
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