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TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

MMO-Diyarbak›r fiubesi onyedi ili içine alan bölgenin en
önemli örgütlenmifl kurumlar›ndan biridir. fiube Çal›flma
‹lkelerimiz do¤rultusunda sizlerin katk›lar› bizler için yol
gösterici olacakt›r. fiube bültenlerinin istenilen düzeyde
olup olmad›¤› ve ne derece size üyelerimize hitap etti¤i ancak sizlerden gelen elefltiri ve önerilerle belirlenmektedir.
Sizlerden Bu konuda daha duyarl› ve kat›l›mc› olman›z› temenni ediyoruz.
Partilerin kapat›lmaya çal›fl›ld›¤› bir süreci yafl›yoruz. ‹ktidar partisi 6 y›ll›k iktidar› boyunca Demokratik bir anayasa
yapmay› düflünmedi. Kendine s›k›nt› ç›k›nca anayasan›n ilgili maddelerini yaln›zca de¤ifltirmeye çal›flt›. Baflka bir parti kapat›lmaya çal›fl›ld›¤›nda sesini ç›karmad›. Bölgemizde
yaflanan 24 y›ll›k süreç, tüm sorunlar›na karfl›n hem ulusal,
hem uluslararas› ölçekte yepyeni bir süreçtir. Silahlar›n
susturulmas›, bar›fl›n olmas› için tüm demokratik güçlerin
bir araya gelmesi gereken bir dönemdeyiz. ‹nan›n ki! bar›fl
ne kadar uzak görünüyorsa o kadar da yak›nd›r.
Do¤a ve kültürel varl›klar›n insanl›¤›n ortak miras› oldu¤u
gerçe¤inden hareketle, insanl›¤›n en önemli tarihi de¤erlerinden Hasankeyf’i kurtarmak için geç kalmad›k. Hasankeyf’in ve di¤er do¤a ve kültür varl›klar›n›n korunmas› için
alternatif çal›flmalar gelifltirilmelidir.
Bültenin yay›na haz›rlanmas›nda eme¤i geçen ve yay›na haz›rlanmas›n› sa¤layan yay›n kuruluna ve eme¤i geçen herkese teflekkürlerimizi sunar›z.
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fiUBE GÜNLÜ⁄Ü
Ocak 2008

fiubat 2008

01.01.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
08.01.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
08.01.2008 fiubenin Ba¤lar Mesleki Denetim Bürosu kuruldu.
Bu birimimizde lpg s›zd›rmazl›k kontrolleri yap›lmaktad›r.
15.01.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
22.01.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
23.01.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
26.01.2008 fiube VII. Dönem Genel Kurul toplant›s› 80 kiflinin kat›l›m›yla
fiube Seminer Salonunda yap›ld›.
27.01.2008 fiube VII. Dönem Genel Kurul Seçimleri 424 kiflinin kat›l›m›yla fiubemiz seminer salonunda yap›ld›. Yönetim Kurulu adayl›¤›na 2 liste ve 5 kiflinin bireysel aday olarak baflvurusu ile gerçekleflen seçimde Yönetim Kurulu as›l ve Yedek Üyeleri ile 16 kiflilik Oda Genel Kurulu As›l/Yedek
Delege adaylar›n›n seçimi yap›ld›.
02.02.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
7.Dönem fiube Yönetim Kurulumuz görev da¤›l›m›n› yapt›.
Baflkanl›¤a
: Hakan SUBAfiI
Baflkan Vekilli¤ine
: ‹.Semih OKTAY
Sekreterli¤e
: fiahismail YUSUMUT
Saymanl›¤a
: Hac› KAYA atand›.
05.02.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
05.02.2008 fiube Yönetim Kurulu asil üyesi Gurbet ÖRÇEN’in Yönetim Kurulu Üyeli¤inden
istifa talebi 05.02.2008 tarihli yönetim Kurulu toplant›s›nda kabul edildi.
05.02.2008 72536 sicil nolu Bülent ÇET‹NKAYA ve 70218 sicil nolu Onur AKSOY fiubeye
teknik görevli olarak ifle al›nd›lar.
06.02-11.02.2008 Tarihlerinde yap›lan MMO Merkez Laboratuar› TURKAK denetimine,
fiube Müdürü Mehmet TARHAN kat›ld›.
06.02.2008 tarihinden itibaren Teknik Görevli Fethi YURTTAfi
Batman ‹l temsilcili¤ine görevlendirildi.
10.02.2008 Tarihinde Ankara’da yap›lan Türkiye Sosyal Formu’na fiube baflkan›
Hakan SUBAfiI ve fiube Baflkan Vekili ‹.Semih OKTAY kat›ld›lar.
12.02.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
13.02.2008 fiube Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet ATALAY’›n 13.02.2008 Tarihli dilekçesi ile
fiube Yönetim Kurulu üyeli¤inden istifa talebi 19.02.2008 tarihinde kabul görüldü.
19.02.2008 2.Yedek Yönetim Kurulu Üyesi SUAT ODABAfiI Yönetim Kurulu asil üyeli¤e geçmesine
karar verildi.
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fiUBE GÜNLÜ⁄Ü
19.02.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
21.02.2008 Tarihinde fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan SUBAfiI ve fiYK Üyesi ‹smet
EMER ‹l Temsilcilik Yönetimini ve fianl›urfa Do¤algaz Da¤›t›m firmas› yetkililerini ziyaret
ettiler.
23.02.2008 SYK üyeleri flube toplant› salonunda teknik görevlilerle toplant› yapt›lar.
23.02.2008 tarihinde Dedeman otelinde yemekli genel üye toplant›s› yap›ld›.
26.02.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
26.02.2008 4.Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ‹lker EFEO⁄LU Yönetim Kurulu asil üyeli¤ine
geçmesine karar verildi.
26.02.2008 Malatya ‹l Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Üyesi Erdal YAVAfi il temsilcilik yönetim kurulu üyeli¤inden istifa talebinde bulundu. ‹stifas›n›n uygunlu¤una karar verildi.
26.02.2008 fi.Urfa ‹l Temsilcili¤ine 1 adet daire sat›n al›nd›.
27.02.2008 tarihinden itibaren Batman ‹l Temsilcili¤i Teknik Görevlisi Serhat TEMEL’in
talep etti¤i istifas› kabul görüldü.

Mart 2008

01.03.2008 fiube Baflkan› Hakan SUBAfiI, fiube Baflkan V. ‹.Semih OKTAY, Sayman Üye Hac› KAYA, YK Üyesi ‹smet EMER ve fiube Müdürü Mehmet TARHAN 1 Mart 2008’de Ankara’da yap›lan ODA Dan›flma Kurulu toplant›s›na kat›ld›lar. fiube Baflkan V. ‹.Semih OKTAY,
fiube Sayman› Hac› KAYA ve fiube Müdürü Mehmet TARHAN 2 Mart Pazar günü yap›lan
Sekreterler Saymanlar toplant›s›na kat›ld›lar.
10.03.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
13-14.03.2008 tarihlerinde Adana fiubede düzenlenen “Asansörlerin Piyasa Gözetimi ve
Denetimi” e¤itimine fiube Teknik Görevlilerinden Bülent ÇET‹NKAYA ve Mardin ‹l Temsilcili¤i Teknik Görevlisi M.Ali KAHRAMAN kat›ld›lar.
17.03.2008 tarihinde Dicle Üniv. Mühendislik Fak. Makina Mühendisli¤i Bölümü Ö¤rencilerine fiubemizde Do¤algaz semineri düzenlendi.
18.03.2008 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
23.03.2008 fiube Dan›flma Kurulu toplant›s› 23 kiflinin kat›l›m›yla fiube Seminer salonunda yap›ld›.
25.03.2008 Diyarbak›r Anadolu Lisesi’nin ö¤rencilerine meslek seçimine yönelik düzenledi¤i seminerler dizisine makine mühendisli¤i bölümünün tan›t›m›n› fiube Müdürü Mehmet TARHAN yapt›.
29 Mart 2008 tarihinde Oda Genel Merkezinde düzenlenen fiube Sekreterleri toplant›s›na
fiube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi fiahismail YUSUMUT ve fiube Müdürü Mehmet TARHAN kat›ld›lar.
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fiUBEM‹ZDE OCAK-fiUBAT-MART
AYLARINDA AÇILAN KURSLAR
KURS YER‹

SINIFI

>>

E⁄‹T‹M TAR‹H‹
11-12.01.2008

Batman

LPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

11-12.01.2008

fianl›urfa

LPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

13-14.01.2008

Elaz›¤

LPG Tanker fioförleri Kursu Kursu

13-14.01.2008

Ad›yaman

LPG Dolum Boflalt›m Pers. Kursu

15-16.01.2008

Ad›yaman

LPG Dolum Boflalt›m Pers. Kursu

06.02-15.02.2008

Diyarbak›r

Kaz›ma ve Yükleme

06.02-15.02.2008

Elaz›¤

Kaz›ma ve Yükleme

06.02-15.02.2008

Elaz›¤

Kaz›ma ve Yükleme

09.02 -11.02. 2008

Diyarbak›r

LPG Sorumlu Müdür Kursu

14.02.-16.02.2008

Diyarbak›r

LPG Sorumlu Müdür Semineri

16.02-18.02.2008

Diyarbak›r

LPG Sorumlu Müdür Kursu

18.02-27.02.2008

fianl›urfa

Kaz›ma ve Yükleme

18.02-27.02.2008

fianl›urfa

Kaz›ma ve Yükleme

18.02-27.02.2007

Malatya

Kaz›ma ve Yükleme

28.02-08.03.2008

Diyarbak›r

Kaz›ma ve Yükleme Makinalar›

28.02-08.03.2008

Diyarbak›r

Serme,S›k›flt›rma Makinalar›

28-29.02.2008

Diyarbak›r

LPG Dolum Boflalt›m Pers.

04-05.03.2008

Mardin

LPG Dolum Boflalt›m Pers. Kursu

06-07.03.2008

Mardin

LPG Dolum Boflalt›m Pers.

08-09.03.2008

Diyarbak›r

Yang›n Tesisat› Kursu

11-20.03.2008

Mardin

Kaz›ma ve Yükleme Makinalar›

13-16.03.2008

Diyarbak›r

Do¤algaz ‹ç Tesisat Kursu

17-26.03.2008

Mufl

Kaz›ma ve Yükleme Makinalar›

17-26.03.2008

Mufl

Kaz›ma ve Yükleme Makinalar›
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VII. DÖNEM OLA⁄AN GENEL KURULU
YAPILDI
VII. Dönem Ola¤an Genel Kurulu 26 Ocak 2008 tarihinde afla¤›daki gündemle fiube Toplant› Salonunda topland›.Baflkanl›k Divan› Seçimi yap›ld›. Divan Baflakan› Mehmet KILIÇ, Baflkan Yard›mc›s› Mehmet VURAN, Yazman M.Ali TURAN
ve Fethi YURTAfi seçildi. Baflkanl›k Divan› Seçimi ard›ndan fiube Baflkan› Hakan SUBAfiI aç›l›fl konuflmas› yapt›, aç›l›fl
konuflmas› ard›ndan fiube Sekreteri fiahismail YUSUMUT VI. Dönem Çal›flma Raporunu sundu. Çal›flma raporu üzerine M.Emin TÜMÜR, M.fiükrü AKAY, Hakan MERTO⁄LU, Necdet ATALAY söz al›p konufltular.
27 Ocak 2008 tarihinde yap›lan VII.Dönem Ola¤an Genel Kurul Seçim Sonuçlar› afla¤›daki gibi sonuçland›.

Gündem;
1. Aç›l›fl
2. Baflkanl›k Divan› Seçimi
3. Sayg› duruflu
4. fiube Baflkan› sunufl Konuflmas›
5. Çal›flma Raporunun okunmas› ve Görüflülmesi
SEÇ‹M SONUÇLARI
Yönetim Kurulu Asil Üyeler
1.Hakan SUBAfiI
2.‹.Semih OKTAY
3.Gurbet ÖRÇEN
4.fiahismail YUSUMUT
5.‹smet EMER
6.Nejdet ATALAY
7.Hac› KAYA
Oda Genel Kurul
Asil Delegeler
1.Hakan SUBAfiI
2.‹.Semih OKTAY
3.‹smail ODABAfiI
4. Hakan MERTO⁄LU
5. Erol KKILIÇKAP
6.Mehmet TARHAN
7.Tamer ÖZBEN
8.fieyhmus A⁄IRMAN
9.Ünal ‹PEKÇ‹
10.Mehmet KILIÇ
11.Mustafa YAZAR
12.Mehmet AYDIN
13.Abdulkadir ATB‹N‹C‹
14.Remzi ERDEM
15.Murat YAfiAR
16.Enver IfiIK
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

6. dilek ve Temenniler
7. Adaylar›n Belirlenmesi
fiube Yönetim Kurulu adaylar› ve
Oda Genel Kuruluna Kat›lacak
8. Adaylar›n Tutana¤a Ba¤lanarak ‹lan› ve Kapan›fl

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
1. Erol KKILIÇKAP
2. Suat ODABAfiI
3. Hakan MERTO⁄LU
4. ‹lker EFEO⁄LU
5. Ramazan ALANKO
6. H.Zafer AZ‹ZO⁄LU
7. A.Rahman ‹PEK‹fiLEYEN
Oda Genel Kurul
Yedek Delegeler
1.Remezan VURAN
2.Ömer Çelebi ESER
3.Ali Haydar ÖZÇ‹R‹fi
4.Hac› KAYA
5. Ramazan ALANKO
6.Mustafa SEYDAO⁄LU
7.Cihan TAfiKIRAN
8.‹smet EMER
9.Suat ODABAfiI
10.Zafer AZ‹ZO⁄LU
11.Abdurrahman ‹PEK‹fiLEYEN
12.‹lker EFEO⁄LU
13.Ramazan ÇEL‹K
14.U¤ur BERK
15.Onur AKSOY
16.Zeki BARAN
http://diyarbakir.mmo.org.tr
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fiUBE DANIfiMA KURULU TOPLANTISI
YAPILDI
Afla¤›daki gündemde topland›. fiube
çal›flma program› oluflturulmas›
hakk›nda görüfl ve öneriler al›nd›, 7.
Dönem fiube Genel Kurulu
de¤erlendirilmesi yap›ld›.
Gündem:
1. fiube Çal›flma Program› hk.
2. 26–27 Ocak 2008’ de yap›lan
fiube Genel Kurulu hk.
3. Dilek ve öneriler

Kat›l›mc›lar
‹.Semih OKTAY
fiahismail YUSUMUT
Hac› KAYA
‹smet EMER
fieyhmus A⁄IRMAN
Erdal YAVAfi
Mehmet AYDIN
Mustafa YAZAR
Abdurrahman ‹PEK‹fiLEYEN
Mehmet TARHAN
Ömer Çelebi ESER
Bülent ÇET‹NKAYA
Özgün ERKAN
Lokman EK‹NC‹
Ahmet ÇET
Gurbet ÖRÇEN
Enver IfiIK
Yasin NACAR
H.Zafer AZ‹ZO⁄LU
Yakup KARAGÖZ
Abdullah SOYSAL
Ayd›n ÇAKMAK
M.Ali KAHRAMAN
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

Diyarbak›r fiube Baflkan Vekili
Diyarbak›r fiube Sekreteri
Diyarbak›r fiube Sayman›
Diyarbak›r fiube Yönetim Kurulu Asil Üyesi
Diyarbak›r
Malatya ‹l Temsilcili¤i
Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i
fi.Urfa ‹l Temsilcili¤i
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube Müdür
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube
Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i
Siirt Mes. Den. Bürosu
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Malatya ‹l Temsilcili¤i
Malatya ‹l Temsilcili¤i
Diyarbak›r
Bingöl Mes. Den. Bürosu
Cizre Mes. Den. Bürosu
Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i
Mardin ‹l Temsilcili¤i
http://diyarbakir.mmo.org.tr
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fiUBE TEKN‹K GÖREVL‹LER TOPLANTISI
YAPILDI
Afla¤›daki gündemde topland›:
Toplant›ya Yönetim Kurulumuzdan
Hakan SUBAfiI, ‹. Semih OKTAY, Hac›
KAYA ve ‹smet Emer’ in kat›l›m›yla
toplant›da a¤›rl›kl› olarak teknik
görevlilerin sorunlar› ve Mesleki
Denetimlerde Eflgüdüm ve
Koordinasyon konular› üzerinde
görüflüldü.

Gündem:

Kat›l›mc›lar:

1. Genel De¤erlendirme hakk›nda
2. Mesleki Uygulamalar
> Periyodik Kontroller
> Mekanik Tesisat Proje Vizeleri
> A‹TM Proje Vizeleri
> LPG’ li Araçlar›n S›zd›rmazl›k Kontrolleri
> Asansör Kontrolleri
> Motor-fiase Orjinallik Tespitleri
3. Eflgüdüm ve Koordinasyon hakk›nda.
4. Çal›flma Saatleri hakk›nda
5. Dilek ve öneriler

Hakan SUBAfiI
‹.Semih OKTAY
Hac› KAYA
‹smet EMER
Mehmet TARHAN
Ömer Çelebi ESER
Remezan VURAN
Onur AKSOY
Eyüp Ö⁄ÜNÇ
Bülent ÇET‹NKAYA
Ramazan ÇEL‹K
Esin ERHAN
Reflat BA⁄CI
Enver IfiIK
Ayd›n ÇAKMAK
M.Ali KAHRAMAN
Fethi YURTTAfi
Mahmut DEM‹R
‹lyas BATBAY

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

http://diyarbakir.mmo.org.tr

Diyarbak›r fiube Baflkan›
Diyarbak›r fiube Baflkan Vekili
Diyarbak›r fiube Sayman›
Diyarbak›r fiube Yönetim Kurulu Üyesi
Diyarbak›r fiube Müdür
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube
Diyarbak›r fiube
Elaz›¤› ‹l Temsilcili¤i
Elaz›¤› ‹l Temsilcili¤i
Van ‹l Temsilcili¤i
Malatya ‹l Temsilcili¤i
Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i
Mardin ‹l Temsilcili¤i
Batman ‹l Temsilcili¤i
fi.Urfa ‹l Temsilcili¤i
fi.Urfa ‹l Temsilcili¤i

Ocak-fiubat-Mart 2008 / 7

TMMOB D‹YARBAKIR B‹R‹MLER‹ YÖNET‹M KURULU
ÜYELER‹ ‹Ç‹N TANIfiMA KOKTEYL‹ DÜZENLEND‹

21.02.2008 tarihinde Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi Konukevinde TMMOB Diyarbak›r Birimlerinin Yönetim Kurulu
Üyeleri tan›flma kokteyli düzenlendi. Kokteyle fiubemizin yan› s›ra, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Elektrik Mühendisleri
Odas›, Mimarlar Odas›, Jeoloji Mühendisleri Odas›, Harita Mühendisleri Odas›, Ziraat Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubelerinin ve Orman Mühendisleri Odas› ‹l Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Üyelerinden yaklafl›k 35 kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflti. fiubemizden; fiube Baflkan› Hakan SUBAfiI, Baflkan V. ‹.Semih OKTAY, Yönetim Kurulu Üyesi ‹smet EMER,
fiube Müdürü Mehmet TARHAN, fiube Teknik Görevlilerinden Ömer Çelebi ESER ve Remezan VURAN kat›ld›lar.
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fiUBE GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI
Afla¤›daki gündemle topland›. Genel üye toplant›s› 77 üyemizin kat›l›m›yla genel üye
sorunlar› ve bu dönem yap›lacak çal›flmalar ve etkinlikler konusunda görüflmeler yap›ld›.
Toplant› ard›ndan üyelerimizle Dedeman Otel’de akflam yeme¤i yenildi.
Gündem:
1. Genel De¤erlendirme
2. Çal›flma Program› Oluflturulmas› hk.
3. Gezi ve Sosyal Etkinlikler hk.
4. Kongre/Panel hk.
5. Kente Dair Öneriler hk.
6. E¤itimler hk.
7. ‹fl Yeri Temsilcilikleri hk.
8. Uzmanl›k Komisyonlar› hk.
9. Makina Mühendisleri Odas› Genel Kuruluna yap›lacak öneriler hk.
10. Dilek ve öneriler hk.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi
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F›rat Üniversitesi Makina Mühendisli¤i
Bölüm ö¤rencileri ve Makina Mühendisleri Odas› Buluflmas› 19.03.2008 tarihinde F›rat üniversitesi Mühendislik
Fakültesi dekanl›¤›nda yap›ld›. Toplant›da üniversitelerde akreditasyon, mezuniyet öncesi ve sonras› yaflanan sorunlar ve olas› çözüm önerileri, Üniversiteler ile Makina Mühendisleri Odas›
aras›nda kurulan iliflkiler ve bu iliflkilerin kurumsallaflt›r›lmas› konular› de¤erlendirildi. Toplant›ya F›rat Üniversitesi Makina Mühendisli¤i Bölüm Baflkan› Prof. Dr. Ali ‹NAN ile F›rat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Cengiz YILDIZ, fiube Yönetim Kurulu Yedek
üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol KILIÇKAP ile Elaz›¤ ‹l
Temsilcili¤i Baflkan Ünal ‹pekçi, Sekreter Üye
Özgün ERKAN, Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu üyesi Yal›n KALEL‹ kat›ld›lar.

F›rat Üniversitesi
Makina Mühendisli¤i
Bölüm ö¤rencileri ve
Makina Mühendisleri
Odas› Buluflmas›

Makina Mühendisleri Odas› Elaz›¤ il temsilcilik Baflkan› Ünal ‹PEKÇ‹ toplant›n›n aç›l›fl konuflmas›nda özetle flunlara de¤indi:
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›; uzmanl›k alan›na giren her konuda, sanayi, bilim,
teknoloji, üretim, do¤al kaynaklar, mühendislik e¤itimi, ülke ve toplum sorunlar›n›n ayr›lmaz bir parças› olan meslek ve meslektafl sorunlar› hakk›nda, daima emekten, halktan,
demokratikleflmeden yana çal›flmalarda hep
söyleyecek sözü olmufltur ve bundan sonra da
olacakt›r.
Sevgili arkadafllar sizlerin ö¤rencilik yaflam›n›zda ve mezun olduktan sonra Oda üyesi ve
yöneticisi olarak Odam›za yapaca¤›n›z katk›lar bu çal›flmalar› daha da güçlendirecektir.
Bütün bunlara ek olarak, mezun olduktan
sonra da, Odam›z›n faaliyetlerini çok yak›ndan takip edece¤inizden, yönetim, denetim,
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komisyonlar gibi Oda organlar›nda yer almaya çal›flaca¤›n›zdan eminim.
MEZUN‹YET ÖNCES‹ YAfiANAN
SORUNLAR ÜZER‹NE
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASININ
GÖRÜfiLER‹
1. Mühendislik ve mimarl›kla ilgili yüksek ö¤renimin planlanmas›, yeni fakülte ve bölümlerin aç›lmas›, e¤itim programlar›n›n oluflturulmas› sürecinde Meslek Odalar› ve
Üniversite iflbirli¤inin gelifltirilmesi.
2. Mühendislik e¤itimi veren üniversitelerin tek tek akredite edilmesi yerine tüm e¤itim kurumlar›n›n düzeyinin
dünya standartlar› seviyesine ç›kartacak araçlar›n oluflturulmas› konusunda Meslek Odalar› ile Üniversiteler aras›nda iflbirli¤inin yarat›lmas›,
3. Üniversite kontenjanlar›n›n Üniversite, Sanayi ve Meslek
Odalar›n›n ortak çal›flmas› ile ülkemizin ihtiyaç duydu¤u
alanlarda ve say›da belirlenmesi,
4. Mevcut mühendislik e¤itimi ile; analitik düflünen, kat›l›mc› ve sorumlu bir vatandafl olmaya da yönlenebilecek
bireyler kazand›rma hedeflenmektedir. Bireylerin toplumsal geliflmeye aktif kat›l›mlar›n›n sa¤lanabilmesi için mühendislik e¤itiminin yan› s›ra kültürel, bedensel ve düflünsel yeteneklerini gelifltirici yönde de programlar yap›lmas›.

r›, çal›flanlar›n büyük bir bölümünün ise mesleki tatmin ve
mühendislik heyecan› duymadan mesleklerini uygulad›klar› bilinmektedir. Di¤er bir gerçek ise; ülkemizdeki 200
000’e yak›n küçük ve orta ölçekli sanayi iflletmesinde yani
KOB‹’ lerde mühendis mimar istihdam etme gelene¤inin
oluflmam›fl olmas›d›r.
Yap›lan araflt›rmalara göre; mühendislik mezuniyet bilgisinin %5’i her sene eski ve geçersiz hale gelmektedir. Yine yap›lan araflt›rmalar mühendislik bilgisinin yar› ömrünün de, farkl› mühendislik dallar›na göre 2,5-7,5 y›l aras›nda de¤iflti¤ini göstermektedir. Dolay›s› ile mühendislermimarlar mesleki yaflamlar› boyunca, de¤iflen ve geliflen
teknolojilere sahip olabilmek için ö¤renmeye devam ederler. Bu da ö¤renme alan›nda süreklili¤in ve deneyimin
önemini ortaya koymaktad›r. Bu nedenle;
1. Mezuniyet sonras›, üyenin sürekli e¤itiminin sa¤lanmas› günümüzde kaç›n›lmaz bir zorunluluk haline gelmifltir.
Odam›z bu tespitten hareketle bünyesinde oluflturdu¤u
M‹EM (Meslek ‹çi E¤itim Merkezi) arac›l›¤›yla üyenin uzmanlaflmas›, gelifliminin sürekli k›l›nmas› vb. amaçl› e¤itim ve belgelendirme çal›flmalar›n› sürdürmektedir. M‹EM
çal›flmalar›n›n gelifltirilmesine yönelik Oda-Üniversite iflbirli¤inin sa¤lanmas› ve sürekli k›l›nmas›,
2. M‹EM taraf›ndan düzenlenen e¤itim programlar›n›n gelifltirilmesi, e¤itim notlar›n›n ve/veya kitaplar›n›n haz›rlanmas›, e¤itici portföyünün artt›r›lmas› konular›nda OdaÜniversite iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve sürekli k›l›nmas›,

6. Ö¤rencilere mesle¤imizi sevdirmek ve bilimsel düflüncelerini gelifltirmek için proje yar›flmalar› düzenlenmesi ve
bu konuda Meslek Odalar› ile Üniversite aras›nda iflbirli¤i
ortam› yarat›lmas› ve süreklili¤inin sa¤lanmas›.

3. Odam›z›n yay›n politikalar› çerçevesinde mesle¤imizle
ilgili Teknik Yay›nlar›n, üyelerimizin ve ö¤rencilerimizin
kullan›m›na sunulmas› ve bu yay›nlar›n say›lar›n›n artt›r›lmas› amac›yla ortak çal›flmalar›n yürütülmesi,

MEZUN‹YET SONRASI YAfiANAN
SORUNLAR ÜZER‹NE
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASININ
GÖRÜfiLER‹

5. Odam›z taraf›ndan dönem içerisinde düzenlenecek olan
Kongre-Kurultay ve Sempozyumlara üniversitelerimizdeki
üyelerimizin ve ö¤retim üyelerinin yapt›klar› bilimsel çal›flmalarla kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› için Oda-Üniversite iflbirli¤inin gelifltirilmesi,

Geliflmifl ülkelerde bilim ve teknoloji alan›nda geliflim Ça¤dafl bir mühendislik formasyonunun deformasyona u¤ramadan ülkenin kalk›nmas›na yöneltilmesinin; üretim ekonomisi, Üniversite-Sanayi iflbirli¤i, bilim ve teknoloji politikalar› temelinde uygulanan kalk›nma stratejileri ile iliflkisi analiz edilmelidir ve buna uygun politikalar hedeflenmelidir. Ülkemizde mühendis ve mimarlar›m›z›n %35’inin
aç›k iflsiz oldu¤u veya meslekleri d›fl›nda bir iflte çal›flt›kla-
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6. Odam›z bünyesinde mesle¤imizle ilgili oluflturulan Teknik Komisyonlar›m›za üniversitelerimizden kat›l›m ve katk›lar›n artt›r›lmas› yönünde çal›flmalar›n yap›lmas›,
7. Üniversitelerde görev alan üyelerimizin Oda çal›flmalar›na ve Yönetimlerine daha aktif kat›l›m› konusunda ortak
çal›flmalar›n yürütülmesi, son olarak ifade edebilece¤imiz
baflka bir görüfl.
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DAHA ETK‹N, DAHA ‹fiLEVSEL VE
DAHA DEMOKRAT‹K B‹R TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü ‹Ç‹N HAYD‹ GÖREVE!
Ülkemizin ve halk›m›z›n içinde bulundu¤u bugünlerde flubelerimizin ve
odalar›m›z›n genel kurullar› sürecinde hepimize büyük görevler düflüyor!

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, 4
Ocak 2008 tarihinde TMMOB örgütlülü¤üne yönelik bir
mesaj yay›mlad›.
TMMOB Örgütlülü¤üne;
Sevgili Arkadafllar,
Çift y›llar›n ilk befl ay›, TMMOB ortam› aç›s›ndan bir demokrasi flöleninin gerçekleflti¤i aylard›r. fiubelerimizden
bafllay›p, Odalar›m›za, oradan da TMMOB'ye uzanan Genel
Kurul süreçlerinin yafland›¤› aylar içerisindeyiz.
Öncelikle görev süreleri tamamlanacak olan Yönetim Kurulu Üyesi arkadafllar›ma, TMMOB'nin bir döneminde kiflisel birikimlerini örgütümüzün birikimleri ile harmanlayarak, özel yaflamlar›ndan zaman ay›rarak yürüttükleri
Oda çal›flmalar› ve örgütümüze verdikleri katk›dan dolay›
Yönetim Kurulumuz ad›na teflekkür ediyorum.
Bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan bir meslek grubunun üyeleri olan biz mühendis, mimar ve flehir planc›lar›;
s›k›nt›l›, sanc›l›, sorunlu bir ülkede yaflayan tüm yurttafllar
gibi önemli sorunlarla karfl› karfl›yay›z. ‹flsizlik, mesle¤imizi uygulamada karfl›laflt›¤›m›z engeller ve bunlar›n sonucu olarak mesleki ve ekonomik haklar›m›zda gerileme
bu sorunlar›n bafllar›nda gelmektedir. Sorunlar›m›z halk›m›z›n sorunlar›ndan ayr› de¤ildir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

Hepimiz biliyoruz: Ülkemizde özellikle son yirmi befl y›ld›r
kapitalist küreselleflmeye uyum ad›na uygulanan politikalar, uluslararas› sermayenin direktifleriyle yönlendirilmektedir. K›saca IMF politikalar› olarak adland›rd›¤›m›z
d›fla ba¤›ml› bu politikalar eme¤in ve halk›n büyük ço¤unlu¤unun aleyhine ifllemektedir.
Bu nedenlerle, mesle¤imizi uygulayabilece¤imiz ortamlar›n yarat›lmas› mücadelesi, yani ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
kalk›nma ve hakça paylaflma mücadelesi her zaman oldu¤undan daha fazla önem tafl›r hale gelmifltir.
Bu nedenler, bu temel ortak gündem maddesi etraf›nda
örgütlülü¤ümüzü güçlendirmeyi, ortak politikalar›m›z› belirlemeyi ve ortak mücadeleyi örgütlemeyi ve örgütlenmemizi güçlendirmeyi zorunlu k›lmaktad›r.
“Bu ülke insan›n›n TMMOB'ye ihtiyac› vard›r” sözünden
hareketle; "TMMOB'nin odalar›na, odalar›n flubelerine,
flubelerin çal›flmalara aktif katk› koyacak örgütlü üyelere
ihtiyac› vard›r" sözü flimdi çok daha anlaml›. Neo-liberal
politikalara karfl›, gericili¤e karfl›, darbe özlemcilerine
karfl› "Baflka bir Türkiye, baflka bir yaflam mümkündür"
demek ve bunun gereklerini yapmak flimdi çok daha
önemli.
Genel Kurullar›m›z, mesle¤imizi uygulayarak bilimi ve teknolojiyi halk›m›z›n hizmetine sunmak ve eme¤imizin kar-
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fl›l›¤›nda insanca bir yaflam düzeyine kavuflmak isteyen biz
mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n, sorunlar›m›z›n
üstesinden gelmek için ihtiyaç duydu¤umuz umut ve inanç
ortam›n›n yarat›lmas›na, örgütlülü¤ümüzün geliflmesine ve
güçlenmesine, çal›flanlar›n birlikteli¤inin sa¤lanmas›na
katk›da bulunacakt›r. Buna inan›yorum.
Hep birlikte yazd›k:
TMMOB ve ba¤l› Odalar›; mesleki demokratik kitle
örgütüdür. Demokrat ve yurtsever karakterdedir. Emekten
ve halktan yanad›r. Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni
teorilerinin, ›rkç›l›¤›n ve gericili¤in karfl›s›ndad›r. Siyasetin dar anlam›n› aflar, yaflam›n her olay›n› siyasetle iliflkili
görür. Bar›fltan yanad›r. ‹nsan haklar› ihlallerine karfl›d›r,
insanl›k onurunun korunmas›ndan yanad›r. Örgütsel ba¤›ms›zl›¤›n› her koflulda korur, gücünü sadece üyesinden
ve bilimsel çal›flmalardan al›r. Meslek ve meslektafl sorunlar›n›n, ülkenin ve halk›n sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤›n›
kabul eder. Politikan›n oluflturulmas›nda ve uygulanmas›nda demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar
alma süreçlerinde demokratik ve kat›l›mc›d›r. Ba¤l› Odalar› ile birlikte mühendis, mimar ve flehir planc›lar›n›n
meslek alanlar›n› düzenler, üyesinin ve halk›n ç›karlar›n›
korur. Sanayileflme ve demokratikleflme alanlar›nda durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir.
Ülkenin demokratikleflmesi için çaba sarf eder. Kamuoyu
oluflturmaya yönelik çal›flmalar içinde tart›flmas›z yer al›r.
Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik ifl birli¤i içerisindedir.
TMMOB ve ba¤l› Odalar›; toplumdan soyutlanm›fl
seçkin mühendis ve mimarlar›n örgütü de¤il, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir parças› olarak toplumla
etkileflim içinde bulunan, temsili demokrasi alan›n›n daralt›lmas› ve biçimsel uygulamalar yerine, birlikte düflünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalar›n›
güçlendirici çabalara yönelen, rant gruplar›n›n otoriter,
s›nanamayan, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt
içi demokrasisi güçlendirilmifl, seçim d›fl›nda da kat›l›m
mekanizmalar›n› yaflama geçiren,
Profesyonellerin ve uzmanlar›n örgütü anlay›fl›n› reddeden; aksine kitle örgütü niteli¤i ile organlar›na dayal› çal›flmay› yürüten, siyaset d›fl› kalma anlay›fllar›n›n tam tersine; her koflulda ve her zaman siyaset yapan, siyasetin dar
tan›m›n› aflan anlay›fllar› yap›ya egemen k›lan,
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Üye ile iliflkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan iliflkilerinin önüne koyan, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve
ifl birli¤ine aç›k; ama ifl birlikçi yaklafl›mlar›n d›fl›nda kalan, örgüt ifllevinin deforme edilmesi anlam›ndaki hizmet
üretimini reddeden, aksine üyelerinin hizmetlerinin niteli¤ini yükseltecek düzenlemeler yapan, norm ve standartlar› oluflturan ve bunlar›n geliflimine hizmet edecek flekilde
denetleyen,
Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düflmeme anlay›fllar›n› reddeden; aksine, üyesinin söz ve kararlarda yetki sahibi olmas›n› sa¤layan,
Kamu hiyerarflisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini
buna ba¤lama anlay›fllar›n›n yerine, örgütün kamuoyu
önünde sayg›n yerini korumay› ve gelifltirmeyi hedefleyen,
örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararlar› ile belirleyen,
Meslek örgütü kavram›n›, demokratik kitle örgütü özelli¤inin önüne ç›kartarak, meslekçi e¤ilimleri güçlendiren
anlay›fllar›n aksine, mesleki-demokratik kitle örgütü anlay›fllar›n› yaflama geçiren,
Her türlü yap›lanma ve örgütlerle olan iliflkisinde, anlams›z hiyerarflik eflitlik anlay›fllar› yerine, iliflkilerinde bu yap›lar›n toplum içindeki ifllevselliklerini ölçü olarak alan,
Hiçbir üyesinin sorununu d›fllamayan; ancak üyesinin büyük ço¤unlu¤unu oluflturan ücretli çal›flan mühendis ve
mimarlar›n konumlar› gere¤i, ücretli çal›flan kesimlerle ve
onlar›n örgütleri ile iliflkilerini güçlü hale getiren,
Örgütün uluslararas› iliflkilerini güçlendiren, dünyay›, ülkeyi ve yaflam› tan›yan, anlayan ve ona göre politikalar üreterek yaflama geçiren bir çal›flma anlay›fl› içerisindedir.
Sevgili Arkadafllar,
fiimdi "daha etkin, daha ifllevsel, daha demokratik bir
TMMOB örgütlülü¤ü için" haydi göreve! Genel Kurullar›m›zda söz üzerine söz koymaya!

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›
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SSGSS YASA TASARISI’NA
“REFORM” DEMEK SADECE
B‹R ALDATMACADIR...
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, 17
Aral›k 2007 tarihinde Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasa Tasar›s› ile ilgili bir bas›n aç›klamas›
yapt›.
Anayasa Mahkemesi'nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› ile ilgili iptal karar› bu alandaki düzenlemeleri, toplumun olurunu da alarak "gerçek bir reform"a dönüfltürmek için f›rsat yaratm›flken, AKP iptal
edilen 5510 Say›l› Yasa'dan da geri bir yasa tasla¤› ile
ortaya ç›km›flt›r.
AKP, emekten ve halktan yana düzenlemeler yerine IMF
ve sermayeden yana uygulamalar›n› ›srarla sürdürmektedir. Çal›flanlar›n kazan›lm›fl haklar›n› ortan kald›ran
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siyasal iktidar, taslak metinde TBMM Baflkan›, Baflbakan, milletvekillerine özel bir düzenleme ile temsil tazminat› ad› alt›nda ayl›k ba¤lamak istemektedir. Yasama
organ›n› temsil eden milletvekilleri ve dolay›s›yla yak›nlar›n›n gelece¤i garanti alt›na al›n›rken, çal›flan kesimin
gelece¤inin piyasan›n eline teslim edilmesi toplumda
adalet duygusunu yok edecektir.
"Yeni" diye sunulan taslak metinde siyasal iktidar, "sosyal devlet" anlay›fl›n›n yerine "piyasac› zihniyeti" koymaktad›r. Emekçilerin sosyal güvenlik haklar›n› t›rpanlarken, sa¤l›k haklar›n› elinden al›rken, özel hastanelere; ilaç tekellerine aktaraca¤› pay› art›rmaktad›r.
AKP'nin haz›rlad›¤› bu tasar›n›n yasalaflmas› durumun-
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da sa¤l›k ve sosyal güvenlik haklar›nda önemli kay›plar
oluflacakt›r.

mak gerekince "kat›l›m pay›" ad› alt›nda para ödenecek, bütün sa¤l›k hizmetleri paral› olacakt›r.

Tasar›n›n yasalaflmas› durumunda;

- Hastalanan, do¤um yapan, kaza geçiren sigortal›lara
verilen geçici ifl göremezlik ödene¤i yatarak tedavide
azalacakt›r.

- Kad›nlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yafl›
hem kad›nlar hem de erkekler için 65'e ç›kar›lacakt›r.
- Emeklili¤e hak kazanmak için halen 7.000 gün prim
ödemek gerekirken 9.000 gün prim ödemek gerekecektir.

- Ölüm ayl›¤› ba¤lanmas› için 900 gün yerine, 1800 gün
prim ödenmifl olmas› gerekecektir.

- A¤›r flartlar alt›nda çal›flan emekçilerin çal›flmadaki
y›pranma pay› di¤er deyiflle fiili hizmet süresi zamm›
kald›r›lacakt›r.

5510 Say›l› Yasa ve bu de¤ifliklik tasar›s› ile yap›lmak istenen, siyasal iktidar›n s›k s›k ifade etti¤i gibi sosyal güvenlik sistemini iyilefltirmek de¤il, sosyal devleti ortadan kald›rmakt›r. IMF'nin, sermaye çevrelerinin istekleri do¤rultusunda sosyal haklar› piyasalaflt›rmaya çal›flan AKP, üstüne üstlük bunlar› "reform" olarak sunmaktad›r.

- Yeniden çal›flmaya bafllayan emeklilerin, emekli ayl›klar› kesilecektir.

AKP'nin bu tasar›s›na "reform" demek sadece bir aldatmacad›r.

- Ayl›k geliri 139,6 YTL'den fazla olan bütün vatandafllar her ay 73 ila 475 YTL Genel Sa¤l›k Sigortas› primi
ödemek zorunda kalacakt›r.

TMMOB, Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› ilk gündeme geldi¤i andan itibaren emek ve
meslek örgütleriyle birlikte sürdürdü¤ü karfl› durufluna
ve ortaklafla yürüttü¤ü mücadelesine bundan sonra da
devam edecektir.

- Emekli ayl›¤› ba¤lama oranlar›nda "alt s›n›r" kald›r›larak, emekli ayl›klar› düflürülecektir.

- Hastal›k, kaza, ameliyat gibi nedenlerle hastaneye yat-

Mehmet So¤anc›
TMMOB Yönetim kurulu Baflkan›
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TMMOB Sanayi Kongresi 2007, Makina Mühendisleri Odas› sekretaryal›¤›nda düzenlendi...

GEÇM‹fiTEN GELECE⁄E
SANAY‹LEfiME PLANLAMA VE
KALKINMA
TÜRK‹YE ‹Ç‹N MODEL ÖNER‹LER‹
TMMOB ad›na Makina Mühendisleri Odas› sekretaryal›¤›nda düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin on alt›nc›s› “Geçmiflten Gelece¤e Sanayileflme Planlama ve Kalk›nma, Türkiye ‹çin Model Önerileri” temas›yla 14–15 Aral›k
2007 tarihlerinde Ankara’da ‹MO Teoman ÖZTÜRK Toplant› Salonu’nda gerçeklefltirildi.
Kongrenin aç›l›fl konuflmalar› Makina Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Koramaz, Türk Mühendis ve
Mimar Odalar› Birli¤i (TMMOB) Yönetim Kurulu Baflkan›
Mehmet So¤anc› ile Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Sanayi ve
Ticaret Genel Müdürü Celal Aslan taraf›ndan yap›ld›.
“Planlama Olgusu” bafll›¤› alt›nda bir aç›l›fl oturumunun
yap›ld›¤› Kongrede; “Sanayideki Geliflmelerin Küresel Düzeyde Analizi”, “TMMOB Sanayi Kongrelerinde Önerilenler
ve Sanayide Gerçekleflenler (Karfl›laflt›rmal› Bir Yaklafl›m)”, “Planlama Olgusu ile Ülke Deneyimleri”, “Türkiye’nin Planl› Kalk›nma Deneyimi ve Alternatifleri”, “‹leri
teknoloji Kullan›m› ve Teknoloji Politikalar›”, “Kapitalist
Küreselleflme, Kalk›nma, Planlama” ana bafll›klar› alt›nda
7 ayr› oturumda, 24 bildiri sunumu yap›ld›, Kongre de¤er-
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lendirmesine iliflkin bir de “Forum” düzenlendi.
Makina Mühendisleri Odas›, Kongrede; “TMMOB Sanayi
Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide Gerçekleflenler”
bafll›¤› alt›nda karfl›laflt›rmal› bir sunum ve “Ülke Örnekleri ile Kalk›nma ve Sanayileflme Modelleri” bafll›klar› alt›nda iki Oda Raporu sundu. Raporlar›n ilkinde Sanayi Kongrelerinde yap›lan önermelerle sanayideki uygulamalar
aras›ndaki yak›nl›k ve mesafelerle Türkiye’nin yak›n dönem sanayi politikalar› etraf›nda farkl›laflan yönelimlerine
göz at›ld›. ‹kinci raporla da planlama, sanayileflme ve kalk›nman›n, Arjantin’den Çin’e, ‹rlanda’ya dek 14 farkl› ülkeye iliflkin farkl› örnekleri ayr›nt›l› bir flekilde irdelendi.
TMMOB 9. Kalk›nma Plan› Çal›flma Grubu da Kongredeki
ilgili oturumda; “Planlaman›n Sonu: 9. Kalk›nma Plan›”
bafll›kl› TMMOB raporunu sundu.
MMO Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Koramaz:
“KALKINMA YAKLAfiIMLARI TASF‹YE ED‹LD‹”
Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Emin
Koramaz, Kongre aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmada TMMOB
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ad›na geleneksel olarak iki y›lda bir gerçeklefltirilen Sanayi Kongrelerinin, bölgesel ve sektörel etkinliklerin finali
niteli¤inde oldu¤unu dile getirdi.
Oda taraf›ndan Türkiye’nin 18 ilinde 24 adet kongre, kurultay ve sempozyum gerçeklefltirildi¤ini, kat›l›mc› say›s›
yirmi bini aflan bu etkinliklerden süzülen görüfllerin Odan›n 68 bin üyesinin bilgi birikimini yans›tt›¤›n› ifade eden
Koramaz, her biri 1,5 y›l› aflan yo¤un çal›flmalar›n ürünü
olarak gerçekleflen, örgüt yöneticilerinin, çal›flanlar›n, konusunda uzman üyelerin ve yüzlerce bilim insan›n›n eme¤i ve özverisi ile yo¤rulan bu çal›flmalar›n bir tek amaçla
gerçeklefltirildi¤ini, bu amac›n; Türkiye’nin sanayileflmesi,
kalk›nmas› ve demokratikleflmesi, halk›n mutlu ve ça¤dafl
bir yaflam sürmesi oldu¤una dikkat çekti. Bütün bu etkinliklerde sunulan çal›flmalar›n ve Kongrede ortaya ç›kacak
sonuçlar›n, Türkiye’de kamu yarar›na ve halk›n refah›na
yönelik sanayi politikalar›n›n flekillenmesine, toplumsal
bir bilinç oluflturulmas›na katk› sunmas›n› diledi¤ini belirten Koramaz, Kongrenin bu dönemki temas›n›n “Geçmiflten Gelece¤e Sanayileflme, Planlama ve Kalk›nma, Türkiye
‹çin Model Önerileri” olarak belirlendi¤ini, Oda olarak
Sanayi Kongrelerine raporlarla gelmeyi geleneksellefltirdiklerini söyleyerek, 2003 Sanayi Kongresi’ne “Makina
‹malat Sanayi Sektör Araflt›rmas›” adl› bir rapor, 2005 Sanayi Kongresi’ne Odan›n çal›flma gruplar›nca “KOB‹’lerin
Sanayideki Yeri ve Önemi” konulu bir rapor ile “Organize
Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri Bölgeleri,
Teknoparklar” konulu bir rapor sunuldu¤unu an›msatt›.
Bu raporlar›n güncellenerek 2008’in ilk yar›s›nda kamuoyu ile yeniden paylafl›laca¤›n› dile getiren Koramaz, Odan›n
bu Kongreye de iki raporla kat›ld›¤›n›, raporlardan ilkinin
“TMMOB Sanayi Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide
Gerçekleflenler”in karfl›laflt›r›lmal› bir sunumu, di¤erinin
ise “Ülke Örnekleri ile Kalk›nma ve Sanayileflme Modelleri” oldu¤unu bildirdi.
Planlama, Sanayileflme ve Kalk›nman›n Ülke
Örnekleri ‹le Ele Al›nmas› Bir ‹lk
Birinci raporda Sanayi Kongrelerinin önermeleriyle sanayideki uygulamalar aras›ndaki yak›nl›k ve mesafelerle Türkiye’nin yak›n dönem sanayi politikalar› etraf›nda farkl›laflan yönelimlerine göz at›lm›fl olaca¤›n› ifade eden Koramaz, flöyle konufltu: “‹kinci raporumuzla da planlama, sanayileflme, kalk›nma üçlüsünün Arjantin’den Çin’e ve ‹rlanda’ya dek farkl› örnekleri ayr›nt›l› bir flekilde irdelenmektedir. Bu kapsamdaki bir çal›flma Türkiye’de ilk kez
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yap›lmaktad›r. Yine Kongremizde üst Birli¤imiz TMMOB
taraf›ndan sunulacak ‘Planlaman›n Sonu: 9. Kalk›nma Plan›’ adl› raporla planlamada gelinen nokta ilgili oturumda
ayr›nt›l› olarak irdelenecektir. Bizce planlama, sanayileflme ve kalk›nma birbirinden ayr›lmaz bir üçlüdür. Bu kavramlar yaln›zca sanayideki teknolojik geliflmeler veya üretim sürecinde dar anlamdaki bir sanayileflme ile efllefltirilerek tan›mlanamaz. Sanayileflme ve kalk›nmay› ‘sosyal
kalk›nma’ anlay›fl› içinde, planl› bir yaklafl›mla; tar›m, çevre, enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sa¤l›k, e¤itim, gelir,
bölüflüm ve tüm di¤er alanlara yönelik politikalarla bir bütünlük içinde tan›mlamak gerekmektedir. Oysa ülkemizde, özellikle 24 Ocak 1980 kararlar› ile bafllayan süreçte
1982 Anayasas›’na da yans›t›ld›¤› üzere kalk›nma planlamas› devletin temel ve öncelikli görevi olmaktan ç›kar›lm›fl
ve salt ekonomik bir hüviyete büründürülmüfltür. Ekonomik ve sosyal kalk›nman›n birlikte gerçeklefltirilmesi ve bu
amaçla sanayileflmeye öncelik verilmesi gibi uzun erimli
hedeflerden uzaklafl›lm›flt›r.”
Türkiye Sanayisi Eflitsiz Koflullarda Küresel
Rekabete Aç›ld›
Dünya Bankas› ile imzalanan befl ayr› yap›sal uyum kredi
anlaflmas›yla ihracata yönelik sanayi modelinin yan› s›ra
özellefltirmelerin, kamu yat›r›mlar›n›n azalt›lmas›n›n, para/finans hareketlerinin altyap›s›n›n haz›rlanmas›n›n, tar›mda devlet tekelinin k›r›lmas›n›n, sa¤l›k, e¤itim ve yerel
yönetimlerde yeniden yap›lanman›n gündeme girdi¤ine
dikkat çeken Koramaz, 1980 sonras› uygulanan ekonomik
politikalarla Türkiye genelinde sübvansiyonlar›n büyük ölçüde kald›r›ld›¤›n›, K‹T yat›r›mlar›n›n durduruldu¤unu,
büyük ölçekli sanayi kurulufllar› ile stratejik kurulufllar›n
özellefltirildi¤ini, sabit sermaye yat›r›mlar›nda gerileme yafland›¤›n›, Gümrük Birli¤i hedefleri do¤rultusunda tüm
sektörlerde korumac›l›¤›n asgariye indirildi¤ini ve Türkiye
sanayisinin eflitsiz koflullarda küresel rekabete aç›ld›¤›n›
kaydetti. Öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar›n girdi olarak kullan›ld›¤›n› belirten Koramaz, “Küresel güçlerin dayatt›¤› ifl bölümü ile fason üretim ve tafleronlaflma egemen
k›l›nm›fl, kaynak tahsisinin piyasalar yoluyla sa¤land›¤› bir
sanayi modeline geçilmifltir. Di¤er yandan ‘küreselleflmeyerelleflme’ fleklinde ifade edilebilecek bir süreç, kalk›nma ve planlama yaklafl›mlar›n› d›fllay›c› bir içerikle ve yeni ‘uyum yasalar›’ eflli¤inde ülkemize dayat›lm›flt›r. Bunun
izlerini planlaman›n evrildi¤i noktadan da anlayabiliriz”
diye konufltu.
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Kalk›nma Yaklafl›mlar› Tasfiye Edildi
Bu evrilmeyi son üç kalk›nma plan›n›n de¤iflen yaklafl›mlar›ndan örneklerle vurgulayan Koramaz, kalk›nma planlar› ile ilgili flunlar› kaydetti: “1996–2000 y›llar›n› kapsayan
7. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›, merkezi plandan bölgesel
projelere geçme e¤ilimini yans›tm›fl; 2001-2005’e iliflkin
8. Plan ise AB ile ifl birli¤i do¤rultusunda bölgesel programlar›n uygulanmaya bafllanmas›n› ve bölgesel ‘kalk›nma
ajanslar›’n›n kurulmas›n› öngörmüfltür. Burada dikkat çeken nokta, merkezi planlardaki merkezi kaynak aktar›m›n›n yerini, ‘yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayal›
geliflmelere’ b›rakmas›d›r. Bir anlamda ‘her koyun kendi
baca¤›ndan as›l›r’ denilerek ülkemizin, bölgelerimizin kaderi ulusal ve uluslararas› güç ve piyasalara terk edilmektedir. Kalk›nma ajanslar›n›n altyap›y› gelifltirme gibi bir görevlerinin bulunmamas›, ajanslarla ilgili düzenlemelerin
kamu denetimini d›fllamas› ve Kamu ‹halesi Yasas›’n› devre d›fl› b›rakmas›yla, sanayi ve çevre tamamen serbest piyasa faktörlerinin etkisi alt›nda, tam bir talan ve rant alan›na dönüflecektir. Önce ertelenip, sonra 2007–2013 için
yedi y›ll›k olarak haz›rlanan 9. Planda ise kalk›nma de¤il;
‘geliflme eksenleri’ öngörülerek bu yaklafl›m daha da so-
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mutlanm›flt›r. K›sacas› Türkiye’nin 1960–1980 aras› kalk›nmas›n› sa¤layan plan/planlama, kalk›nma, sosyal devlet
kavram ve yaklafl›mlar› tasfiye edilmifl; kalk›nma sonucunu vermeyen ‘sürdürülebilir büyüme’ benimsenmifltir.”
Ekonomi S›cak Para ‹le Döndürülüyor
“S›kça sözü edilen ekonomik büyüme hangi sektörlerde
olmaktad›r? Toplumun genifl katmanlar›n› nas›l etkilemektedir? ‹flçinin, çiftçinin, memurun, esnaf›n, çeflitli
meslek gruplar›n›n reel geliri ne ölçüde artm›flt›r?” sorular›n› yönelten Koramaz, bu sorular›n yan›tlar›n›n “büyüme”nin içeri¤ini de belirleyecek önemde oldu¤unu dile
getirdi. Makina mühendislerinin a¤›rl›kl› olarak çal›flt›¤›
makina imalat sektörünün büyüme oranlar›nda ciddi bir
düflüfl görüldü¤ünü kaydeden Koramaz, 2002 y›l›nda yüzde 21,3 olan büyüme oran›n›n 2006 y›l›nda yüzde 13,1
olarak gerçekleflti¤ini belirtti. Sektör ihracat›n›n 2002 y›l›nda yüzde 2,1’den 2006 y›l›nda yüzde 5,7’ye ç›kt›¤›na
dikkat çekerek, ihracat art›fl h›z›n›n y›llara göre düflüfl
gösterdi¤ini söyledi. Makina sektörü ithalat›n›n ise 2002
y›l›nda yüzde 6,5 iken; 2006 y›l›nda iki kat›n› aflarak yüzde 13,9 oldu¤una dikkat çeken Koramaz, iç piyasadaki ithal makina oran›n›n da 2002 y›l›nda yüzde 40 iken; sürek-
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li artarak 2006 y›l›nda yüzde 53’e ulaflt›¤›n› bildirdi. Sanayi sektörlerinin geneline bak›ld›¤›nda da durumun çok
farkl› olmad›¤›n› dile getiren Koramaz, flöyle konufltu:
“GSMH art›fl h›z›, 1991 sonras›nda ithalat art›fl›n›n gerisinde kalm›flt›r. Sanayi üretiminin özellikle ihracata yönelik
bölümünde, ham maddelerin önemli bir bölümü ithalatla
karfl›lanmaktad›r. ‹thal ham madde girdi oran› imalat sanayi ortalamas› 2002 y›l›nda yüzde 60,1 iken; bugün yüzde 73’lere ç›km›flt›r. Yani ihracat›m›z da daha h›zl› bir flekilde artan ithalata ba¤›ml› k›l›nm›flt›r. Bu durum, genel
mali tabloyu da birebir yans›maktad›r. Cari ifllemler aç›¤›n›n 2007 y›l›nda 40 milyar dolara ç›kaca¤› tahmin edilmifl
olup, GSMH’mizin yüzde 10’una karfl›l›k gelmektedir. Bu
aç›k, sürekli büyüyen d›fl borçlarla kapat›lmakta; ekonomi
s›cak para ile döndürülmektedir. Ülkemiz s›cak paran›n ve
spekülatif sermayenin boyunduru¤u alt›na sokulmufltur.
Borsaya 1000 dolar olarak gelen para hiçbir katma de¤er
yaratmadan bir y›l sonra 1.470 dolar olarak geri dönmekte, ‘yüksek faiz -de¤erli YTL’ k›skac›yla ülke kaynaklar›
spekülatörlere aktar›lmaktad›r. ‹malat sanayi ihracat›n›n
teknolojik aç›dan s›n›fland›r›lmas›nda ise 1980’den günümüze kaynak yo¤un ürün yüzde 65,2’den yüzde 16,1’e
düflmüfl, emek yo¤un ürün 22,7’den 43,8’e ç›km›flt›r. Bilim-teknoloji yo¤un ürünler ise yüzde 0,2 düzeyinde sabit
kalm›flt›r. Bu son derece olumsuz bir tablodur. Ülkemizde
uygulanan sanayi politikalar›, bilimi ve teknolojiyi d›fllayarak, ucuz ifl gücünü sanayinin tek temel rekabet arac› haline getirmifltir.”
20 Milyon 600 Bin ‹nsan Görmezden
Geliniyor
Övünülerek bahsedilen do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n ise a¤›rl›kla bankac›l›k, sigortac›l›k, inflaat,
ulaflt›rma, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde yo¤unlaflt›¤›na vurgu yapan Koramaz, bu yat›r›mlar›n üretici olmad›¤›n›n; rant› büyük, kâr› fazla olan alanlar› oluflturdu¤unun alt›n› çizdi. Özellikle ‹stanbul’a Orta Do¤u ve AB
sermayesinin yat›r›m yapt›¤›n› belirtti. Bu yat›r›mlar için
imar planlar›n›n de¤ifltirildi¤ine, belediye hizmetlerinin
getirildi¤ine ve kentsel dönüflüm projeleri ile mahallelerin
ortadan kald›r›ld›¤›na dikkat çeken Koramaz, böylece
uluslararas› sermaye ve yerli ortaklar›na yeni rant alanlar›
yarat›ld›¤›n› ifade etti. 2006 y›l›nda sanayi sektörlerine yap›lan do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n miktar›n›n
yaln›zca 1,9 milyar dolar oldu¤unu, bunun da toplam›n
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yüzde 9’unu oluflturdu¤unu kaydeden Koramaz, bunun da
yeni yat›r›mlara oran›n›n yüzde 20’yi geçmedi¤ini belirterek; “Ancak bu kontrolsüz yat›r›mlarla banka sermayesinin yaklafl›k yüzde 42’si ile sigorta sermayesinin yaklafl›k
yüzde 54’ü yabanc› sermayenin eline geçmifltir. Dolay›s›yla bütün ekonomik programlarda belirtilen sanayi için yabanc› yat›r›m›n cezbedilmesi hususu da ülkemizin lehine
ifllememektedir” dedi. S›kça bahsedilen ekonomik büyümenin istihdama yans›mad›¤›n› söyleyen Koramaz,
2002–2006 y›llar› aras›nda sanayide yüzde 16 oran›nda
bir istihdam düflmesinin söz konusu oldu¤unu dile getirerek, “Sanayide çal›flanlar, bu sektörde yarat›lan katma de¤erden daha az pay almaktad›rlar. Biz mühendislerin, sanayi katma de¤eri içindeki ücretlerinin toplam içindeki
pay› da son 10 y›l içerisinde yüzde 35,2 oran›nda azalm›flt›r. Yine mühendislik ücretleri, Birleflmifl Milletler geçim
standartlar› endeksine göre son on y›l içinde yüzde 56,8
oran›nda düflmüfltür. Di¤er bir deyiflle; mühendisler katma de¤erden daha az pay almaktad›rlar ve görece on y›l
içinde yoksullaflm›fllard›r. Yani sözü edilen büyüme ithalat
ve rant kesimlerinin büyümesidir. S›cak para, düflük kur,
yüksek faiz ve yanl›fl ithalat politikalar›na dayal› ekonomik
büyümenin nimetleri en üstteki yüzde 10’u bulan kesimler
taraf›ndan paylafl›lmaktad›r. Zira istihdam azalmakta, iflsizlik artmakta, çal›flanlar›n reel gelirleri düflmektedir.
Yoksulluk s›n›r›ndaki 15 milyon insan ile 5,6 milyon iflsiz
insan görmezden gelinmektedir” fleklinde konufltu.
Türkiye Bir Tercih Yapmak Zorunda
Türkiye’deki iflletmelerin ço¤unun KOB‹ boyutlar›nda; küçük ölçekli, geri teknoloji ile çal›flan ve fason üretime a¤›rl›k veren firmalar oldu¤unu, ana flirkete ya da ihracat yap›lan d›fl firmaya ba¤›ml› bir durumda olduklar›n› an›msatan Koramaz, ba¤›ms›z bir tedarik ve pazarlama sistemleri
bulunmad›¤›n› belirtti. Yönetim ve organizasyon zaaflar›
oldu¤unu bildirerek, rekabet güçlerinin düflük oldu¤unu
ifade eden Koramaz, özgün ürün ve tasar›ma yönelik bir
yetenekten de yoksun olduklar›n› dile getirdi. AR-GE harcamalar›n›n flirket cirolar›n›n yüzde 0,5’i seviyesinde oldu¤unu, flirketlerde hizmet içi e¤itimin yok denecek düzeyde bulundu¤unu bildiren Koramaz, Türkiye’nin önünde
iki seçenek oldu¤unu ve yapaca¤› tercihe göre ya küresel
güçlerin bask›lar›na boyun e¤erek fason üretime yönelik
tafleron bir yap›lanmay› kabul edece¤ini ya da sanayileflme
ve sosyal kalk›nma hedeflerine öncelik vererek, küresel
güçlerin bask›s›ndan ba¤›ms›z bir flekilde küresel rekabet-
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te yer alaca¤›n› kaydetti. Koramaz konu ile ilgili flöyle konufltu: “Sanayi KOB‹’lerinin yüzde 46,5’inde mühendis çal›flt›r›lmamakta, yüzde 22,3’ünde ise yaln›zca bir mühendis istihdam edilmektedir. Bu durum küresel rekabet koflullar›nda zorlu bir mücadele veren KOB‹’lerin tafleronlaflmas›n› daha da h›zland›rmaktad›r. Oysaki küresel rekabette ayakta kalabilmek için AR-GE altyap›s›n›n oluflturulmas›, yeni ürün gelifltirme faaliyetlerini yürütecek mühendislik birimlerinin kurulmas› gerekmektedir. Bu konu bir
devlet politikas› olarak ele al›nmak zorundad›r. Türkiye,
küresel güçlerin bize biçmifl oldu¤u fason üretime yönelik
tafleronlaflm›fl sanayi iflletmelerinden oluflmufl bir yap›lanmay› kabul edecek midir? Yoksa Türkiye, sanayi elbisesini
yeni bir modele göre; sanayileflme ve sosyal kalk›nma hedeflerine yönelik bir biçimde mi oluflturacakt›r? Ülkemizin
kaynaklar›, küresel güçlerin bask›s›ndan ba¤›ms›z bir flekilde de¤erlendirildi¤inde, Türkiye küresel rekabette yer
alabilecek potansiyellere sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi
esas alan, AR-GE ve inovasyona a¤›rl›k veren, d›fl girdilere
ba¤›ml› olmayan, istihdam odakl› ve planl› bir kalk›nmay›
öngören sanayileflme politikalar› uyguland›¤›nda durum
de¤iflecektir. Böylece sanayi yat›r›mlar›nda daha rasyonel
seçimler yap›labilecek, ülkenin do¤al kaynaklar› daha iyi

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

de¤erlendirilebilecek, emek ve kaynak yo¤un üretimden
ileri/yüksek teknoloji yo¤unlu¤u olan bir üretim ve sanayi
yap›s›na ulafl›labilecektir. Planlama, sanayileflme ve kalk›nmada halkç›, toplumcu bir model ve ba¤›ms›z bir siyasi irade ile bunu gerçeklefltirmek olanakl›d›r.”
“‹nançlar›m›z› ve Düfllerimizi Paylafl›n”
Konuflmas›n›n sonunda, kendisinin Odan›n inand›klar›n›
ve inanarak yapmaya çal›flt›klar›n› özetleyerek salonda bulunan dinleyicilerle paylaflt›¤›n› aktaran Emin Koramaz; sanayileflen, üreten bir Türkiye’nin gerçekleflmesi için
inançlar›n›n ve düfllerinin paylafl›lmas›, katk›da bulunulmas› ça¤r›s›nda bulunarak, konuflmas›n› flöyle tamamlad›:
“Biliyorum ki bir kifli, bir grup inan›yorsa bu sadece bir
düfltür. Pek çok kifli birlikte inand›¤›nda bu yeni bir gelece¤in bafllang›c›d›r. Sanayileflen, üreten bir Türkiye için
inançlar›m›z›, düfllerimizi paylaflman›z ve gerçekleflmesine
katk›da bulunman›z› diliyoruz. Sanayi Kongremizin bu
yönde duyarl›l›klar gelifltirece¤i ve Türkiye’nin sanayileflmesine katk› sa¤layaca¤› inanc›yla sözlerimi tamaml›yor ve
Kongremizin gerçekleflmesinde eme¤i geçenlere teflekkür
ediyorum.”
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‘kurtulufl yok tek bafl›na, ya hep beraber ya hiç birimiz’ diyoruz” fleklinde konufltu.
“Paylafl›lan Bilgi En De¤erli Bilgi Oluyor”

TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc›: “ULUSAL B‹R
YOL HAR‹TASI Ç‹Z‹LMEL‹”
Kongre aç›l›fl›nda konuflan TMMOB Baflkan› Mehmet So¤anc›; mühendisli¤in, bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan bir meslek oldu¤unu belirterek, TMMOB örgütünün
oda¤›nda, öznesinde insan›n oldu¤u bir mesle¤in uygulay›c›lar›n›n örgütü oldu¤unu, insan odakl› olmas›ndan dolay›, mühendislik mesle¤inin onurlu; ama bir o kadar da
sorumluluklar› olan bir meslek oldu¤unu vurgulad›. Kendilerinin bir yandan insana karfl› ifllenmifl suçlara karfl›
ç›kt›klar›n›, öte yandan da insana olan sorumluluklar›n›
bildiklerini ve sorumluluklar›n›n gereklerini yerine getirmeye çal›flt›klar›n› kaydeden So¤anc›, di¤er yandan da
üyelerinin bilimsel temele dayanan çal›flmalar›n›, bilim insanlar›n›n çal›flmalar› ile birlefltirdiklerini ve örgütün deneyimlerinin süzgecinden geçirdiklerini dile getirdi. Ülkenin sorunlar›n› bu flekilde tespit ettiklerini, çözüm önerilerini sunduklar›n› ifade eden So¤anc›, meslek alanlar›
üzerinden Türkiye gerçeklerini ortaya koyduklar›n› ve bir
yandan da üyelerinin haklar›n›n elde edilmesine, taleplerinin gerçekleflmesine yönelik çabalarda bulunduklar›n›
an›msatarak, “Öte yandan da mesleki denetimin vazgeçilmez ön koflulu olarak gördü¤ümüz bir çal›flmay›; üyelerin
uzmanlaflmas› ve belgelenmesine yönelik çal›flmalar› da
sürdürüyoruz. Biz, sorunlar›m›z›n toplumun ve halk›n sorunlar›ndan ayr› tutulamayaca¤›n› da biliyoruz. S›k›nt›l›,
sanc›l›, sorunlu bir ülkede yafl›yor olman›n tüm sonuçlar›
mühendis kimli¤imizle birlikte, yurttafl kimliklerimiz dolay›s›yla yine bizi buluyor. Bunun için yazd›klar›m›z›n sonunda, kamuoyuna duyurular›m›z›n sonunda mutlaka
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Düzenlenen Sanayi Kongresi ve benzeri kongrelerin bu çabalar›n gerçekleflmesine yönelik çal›flmalar›n önemli bir
kesiflme noktas›n› oluflturdu¤unu vurgulayan So¤anc›,
TMMOB ve ba¤l› odalar›n›n, iki y›ll›k çal›flma dönemlerinde iki yüzü aflk›n etkinlikle kamuoyu önüne ç›kt›klar›n›
belirtti. TMMOB’nin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda Türkiye’deki mühendisleri, mimarlar› ve flehir
planc›lar›n› temsil etmek; onlar›n hak ve ç›karlar›n› halk›n
ç›karlar› temelinde korumak ve gelifltirmek; mesleki, sosyal ve kültürel geliflmelerini sa¤lamak ve mesleki birikimlerini toplum yarar›na kullanmalar›n›n zeminini yaratmakla yükümlü oldu¤unun alt›n› çizen So¤anc›, TMMOB’nin
bu amaçla meslek alanlar› ile ilgili geliflmelerin ve politikalar›n sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlar›n›
derinlemesine kavramak, yorumlamak ve toplumu bilgilendirmek zorunda oldu¤una dikkat çekti. “Bu nedenle de
TMMOB, bu politikalar›n toplum yarar›na düzenlenmesi
için öneriler gelifltirir, bunlar›n yaflama geçirilmesi için
mücadele eder ve bunlar›n gere¤i olarak en genel anlamda ba¤›ms›z ve demokratik bir Türkiye'nin yarat›lmas› yönündeki çal›flmalar›n› bütünsel bir anlay›flla ve etkinlefltirerek sürdürür” diyen So¤anc›, TMMOB’nin y›llard›r üzerine düfleni yaparak; yerel ve merkezi iktidarlar›, meslek
alanlar› ile ilgili ve sürekli olarak, bugünkü gibi toplad›¤›
kongrelerin sonuç bildirileri ile uyard›¤›n› kaydederek;
“Bu etkinliklerimizde bilim insanlar›n›n ve uzmanlar›n yo¤un emek harcayarak oluflturdu¤u bilgi eriflilebilir ve ulaflabilir hale geliyor. Bilgi bu etkinliklerimizde paylafl›l›yor.
Bizce paylafl›lan bilgi en de¤erli bilgi oluyor. Görüfller, bilimin ve tekni¤in ›fl›¤›nda çal›flmalar›n› sürdüren
TMMOB’nin 50 y›ll›k birikiminin süzgecinden geçiriliyor
ve sonuçlar› kamuoyuna duyuruluyor. Ama ne yaz›k ki,
duyurulan sonuç bildirilerinde yaz›lanlar her zaman sadece yerel ve merkezi iktidarlar›n ‘uyar›lmas›’ fleklinde oluyor” dedi.
Sanayi Kongreleri “Türkiye’nin Foto¤raf›n›”
Ortaya Koyuyor
Konuflmas›nda Sanayi Kongrelerinin tarihi hakk›nda bilgi
veren So¤anc›, kongreler hakk›nda flu bilgileri verdi:
“TMMOB ortam›nda 1962’den bu yana düzenlenmekte
olan ve bu kez on alt›nc›s› düzenlenen bu Sanayi Kongre-
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mizin ana bafll›¤› ‘Geçmiflten Gelece¤e Sanayileflme, Planlama ve Kalk›nma Türkiye ‹çin Model Önerileri’. TMMOB
ortam›nda Sanayi Kongreleri; 1962, 1964, 1972, 1974,
1976 tarihlerinde Makina Mühendisleri Odas› yürütücülü¤ünde gerçeklefltirildi. Türkiye’nin o günkü koflullar›nda
bir süre ara verildikten sonra; gene Makina Mühendisleri
Odas› yürütücülü¤ünde düzenli bir flekilde sürdürüldü.
1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001, 2003 ve 2005
y›l›nda düzenlenen Sanayi Kongrelerinin her birinin konu
bafll›klar›na bakt›¤›n›zda; asl›nda bu kongrelerin bir ‘Türkiye foto¤raf›n›” da ortaya koydu¤unu görürsünüz.”
Küreselleflme Politik ve Toplumsal Dengeleri
Bozuyor
Makina Mühendisleri Odas› Baflkan› Emin Koramaz’›n sözlerine ilave olarak 2007 Sanayi Kongresi’nin girifli olarak,
2005 Sanayi Kongresi’nin Sonuç Bildirisinden yapt›¤› al›nt›lar› dinleyicilerle paylaflmak iste¤ini dile getirerek flunlar› aktard›: “Bu kadar y›ldan sonra ve özellikle kapitalist
küreselleflme ça¤›na geldi¤imizde örne¤in, geçen kongrenin sonuç bildirisinde birkaç paragrafla Türkiye flöyle resimlenmifl: ‘Ülkemiz ve sanayimiz aleyhine geliflen küresel
güçlerin yar›flt›¤› rekabetin, sanayileflmeyi büyük çapta etkiledi¤i günümüzde yaln›zca sanayi üretimiyle kalk›nma,
refah ve istihdam gerçekleflemeyecektir. Zira küreselleflme, içinde yaflad›¤›m›z döneme damgas›n› vuran kapitalizmin, çok uluslu flirketler arac›l›¤›yla dünya boyutunda
kurdu¤u ekonomik egemenli¤in son aflamas› olarak geliflmifl ülkeler lehine mal, hizmet ve sermayeyi ülkeler aras›nda ola¤anüstü bir h›zla dolaflt›rarak, geliflmekte olan ülkelerin ekonomisini, sanayisini ve flüphesiz çal›flanlar›n›
büyük çapta etkilemekte. Politik ve toplumsal dengeleri
bozarak, gelir da¤›l›m›n› kötülefltirmektedir. Spekülatif
sermaye, ola¤anüstü boyutlara ulaflarak verimli sermaye
yat›r›mlar›n› önlemekte, iflsizli¤i artt›rarak neden oldu¤u
ekonomik krizlerin y›k›c› etkileriyle çal›flanlar› yoksullaflt›rmaktad›r.
Türkiye AB’ye Aday Ülkeler Aras›nda Gümrük
Birli¤i’ni Gerçeklefltiren Tek Ülke
Ülkelerin kalk›nmas›nda, sanayileflme en önemli kriterlerden biridir. Bugün de Türkiye’nin geliflmifl bir ülke olmas›n›n yolu, sanayileflmede izlenecek do¤ru politikalardan,
teknolojide yenilikçi çal›flma ve AR-GE’den geçmekte, kaynaklar›n do¤ru ve etkin kullan›m›yla, yat›r›mlar›n ülke boyutunda gerçeklefltirilmesiyle mümkün olabilmektedir.
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Türkiye sanayisinin ayakta kalabilmesi ve rekabet gücünü
artt›rmas›, yeni teknolojileri kullanabilir ve üretebilir bir
hale gelmesine ba¤l›d›r. AB ile müzakere sürecine girmifl
olan Türkiye için çok önemli konulardan biri de Gümrük
Birli¤i’ne, sanayiye ve sanayileflmeye iliflkin dosyalard›r.
Türkiye, AB’ye aday ülkeler aras›nda Gümrük Birli¤i’ni
gerçeklefltiren tek ülke olarak istisnai bir duruma sahiptir.
Türkiye, AB’nin Gümrük Birli¤i’ne girdi¤i tek büyük ülke
olarak, eflitsiz koflullarda AB ile ayn› ticaret politikas›n› uygulamaktad›r. Bu durumdan tüm sanayi sektörlerimiz
olumsuz etkilenmifltir. Korumac›l›k oranlar›n›n düflürülmesi önemli ihracat sektörlerimizde bile krizin yaflanmas›na neden olmufl, at›l kapasite ve artan maliyetlerle bunal›m derinleflmifltir.
Türkiye “‹kinci El Makina” ‹le Doldu
Tek tarafl› anlaflmalar›n, Türkiye sanayisine zarar verdi¤i
bir kez daha ortaya ç›km›flt›r. Gümrük Birli¤i ile AB’de yeni pazar imkânlar› elde edece¤i yan›lsamas›n› yaflayan sanayimiz, geçen on y›l içerisinde 50 milyar dolardan daha
fazla de¤erde AB teknolojisi ve altyap›s›na yat›r›m yapm›fl,
bu yat›r›mlar makro bir programa, planlama ve fizibiliteye
dayanmad›¤› için sonuç hep olumsuz olmufl, ölü yat›r›mlara dönüflmüfltür. Birçok alt dala afl›r› yat›r›m yap›l›rken,
baz› dallara hiç yat›r›m yap›lmam›fl, ülkemiz ithal ve ikinci el makine ile dolmufltur. Küreselleflmenin eme¤i bask›
alt›na alan stratejisine karfl›, en az›ndan belirli ilkelere sahip ç›k›lmas› gerekmektedir. ‹stihdam›n bir hak olarak
kabulü, çal›flma saatlerinin en aza düflürülmesi, çal›flman›n do¤ay› tahribinin en aza indirilmesi, her türlü ay›r›m-
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c›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›, sadece f›rsat eflitli¤inin de¤il,
eflitli¤in kendisinin bir de¤er olarak kabulü. Üretimin hem
iflçiler hem de çevre hakk›n› içerecek biçimde maksimum
demokratik kontrolü, tüketimin, e¤itim, sa¤l›k, ulafl›m ve
rekreasyonu da içerecek biçimde toplumsallaflt›r›lmas›,
bu ilkelerin en önemlileridir.
“Müzakere Süreçleri Tamamlan›ncaya Kadar
Gümrük Birli¤i Anlaflmas› Ask›ya Al›nmal›”
Birlik ve ba¤l› Odalar›n›n tüm karfl› ç›k›fl ve uyar›lar›na
karfl›n, tek yanl› olarak imzalanan Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›n ve ard›ndan uygulanan teslimiyetçi politikalar›n,
ülkemizi getirdi¤i yer ortadad›r. Bu nedenle tam üyelik
müzakere süreçleri tamamlan›ncaya kadar Gümrük Birli¤i Anlaflmas› mutlaka ask›ya al›nmal›d›r. Ayn› yanl›fl politikalar, AB üyelik müzakere süreçlerinde sürdürülmemelidir. ‹çinde bulundu¤umuz bilgi kirlili¤i ve yönlendirme ortam›na ivedilikle son verilerek, tarama konusu olan 35
bafll›ktaki müktesebat de¤iflikliklerinin, ülkemiz gelece¤ine etkileri tüm alanlarda ve tüm sektörlerde fleffafça tart›flmaya aç›lmal›, izlenmesi gereken politikalar oluflturulmal›d›r. Küreselleflme süreç ve politikalar›n›n, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel ve benzeri tüm düzlemlerde y›k›m ve tahribat›na karfl› durabilmek için ülkemiz öncelikle ve stratejik öngörüyle tüm alanlarda ve tüm sektörlerde
kendi co¤rafyas›na uygun politikalar›n› oluflturmal›d›r. Bilim ve teknolojide yetkinleflilmeli ve bunu ülke ölçe¤inde
toplumsal ekonomik faydaya dönüfltürmeli, bu amaçla da
bu ülke topraklar›na has bir strateji belirlenmelidir. Y›llard›r uluslararas› para kurulufllar›n›n güdümünde uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarla, üretimi, yat›r›m›, sanayileflmeyi, bilimi, teknolojiyi, mühendisi, insan› d›fllayan
bu uygulamalar terk edilmeli, kamu yarar›n› gözeten planlama yönelimi benimsenmelidir. —Az önce örneklerini
Sevgili Baflkan›m da verdi- örne¤in; bir sanayi envanteri ç›kart›larak ülke sanayinin maddi ve ekonomik varl›¤›n›n
durum tespitleri yap›lmal›, kaynaklar› buna göre en rasyonel biçimde kullanacak destek ve teflvikler saptanmal›d›r.
Sanayi katma de¤erini ekonominin tüm sektörleriyle dengeli bir biçimde artt›rarak, yüksek katma de¤erli ürünleri
ihraç edebilecek alt sektör ve teknolojiler desteklenmeli
ve teflvik edilmelidir.”
“Yeter ki Siyasi Karar Vericiler Kulaklar›n› ‹yice Versinler”
Konuflmas›n›n sonunda mühendislik altyap›s›n›n, AR-GE ve
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teknolojik geliflmenin küresel rekabette önemli bir rol oynamas›ndan hareketle bilim ve teknoloji seferberli¤inin
bafllat›lmas› gere¤inin alt›n› çizen Mehmet So¤anc›, Türkiye’de mühendislik hizmetinin niteli¤inin yükseltilmesi için
de ulusal bir yol haritas› çizilmesi gere¤ine iflaret ederek,
Sanayi Kongrelerinde dile getirilen bilimsel önerilerin siyasi karar vericilerin kulaklar›n› iyice vermeleri durumunda gerçekleflebilir oldu¤una vurgu yapt›. TMMOB ve ba¤l›
odalar›n›n insana dair görevlerini yapmaya devam edece¤ini dile getiren So¤anc›, konuflmas›n› flöyle tamamlad›:
“Ülkemizde mühendislik hizmetinin niteli¤inin yükseltilmesi için temel e¤itimden bafllayarak üniversite, oradan da
meslek içi e¤itime ve iflletmelerin nitelikli kadro istihdam›na kadar uzanan ulusal bir yol haritas› çizilmelidir. Bölgeleraras› dengeyi kuracak ve gelir da¤›l›m›n› adil bir biçimde kalk›nmada öncelikli yörelere yayacak politikalar oluflturularak, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri bu önceli¤e göre gerçeklefltirilmelidir. Sanayinin geliflmesini ve ekonomik büyümeyi en genifl toplumsal tabana
yayacak refah ve istihdam sa¤layacak kamu yarar›na bir
yat›r›m ve üretim planlanmas› yap›lmal›d›r. Sanayi Kongrelerinde buna benzer gerçekçi öneriler; ‘istenirse yap›labilir, istenirse emekten ve halktan yana bir strateji izlenebilir’ flekilde çok say›da bilimsel öneri vard›r, bunlar›n gerekçeleri haz›rd›r, yeter ki siyasal karar vericiler bunlara
kulaklar›n› iyice versinler.
Birli¤imizin ve Odam›z›n sözü insana dairdir, yaflama dairdir, Türkiye’nin ayd›nl›k gelece¤ine dairdir. Herkesin bunu böyle alg›lamas› gerekir. Türk Mühendis Mimar Odalar› Birli¤i ve ba¤l› Odalar›m›z, insana dair görevlerini yapmaya devam edecektir.”
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Sanayi Genel Müdür Yard›mc›s› Celal Aslan: “BATIK BANKALARIN TÜRK M‹LLET‹NE FATURASI 156 M‹LYAR
DOLAR”
Konuflmas›nda yurt içinde ve yurt d›fl›nda iflletme mast›r›
yapm›fl, 40 y›ld›r kamuda orta ve üst düzeyde görev alm›fl
bir makine mühendisi olarak, “nedir bu memleketin s›k›nt›s›” ile ilgili konuflmak istedi¤ini dile getiren Sanayi
Genel Müdür Yard›mc›s› Celal Aslan; bugün Türkiye’nin
ihracat›n›n yüzde 89’unun sanayi ürünlerinden olmas›n›n
temelinin 1923-38 y›llar› aras›nda Cumhuriyeti kuranlarca
at›ld›¤›n› belirtti. Kongrenin devam edece¤i iki gün boyunca Türkiye sanayisine iliflkin verilerin konuflmac›larca dile
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getirilece¤ine olan inanc›n› dile getiren Aslan, öncelikle
mühendisli¤in ortaya koyulmas› gerekti¤ine dikkat çekti.
Herhangi bir mal›n uluslararas› rekabetini sa¤layan befl temel unsur oldu¤unu iddia eden Aslan flöyle konufltu: “Öncelikle mühendisli¤imizi ortaya koyal›m; herhangi bir mal›n uluslararas› rekabetini sa¤layan befl temel unsur vard›r.
Birincisi, o mal en kaliteli olacak. ‹kincisi, son derece
ucuz olacak. Üçüncüsü, yeterli miktarda olacak. Dördüncüsü, zaman›nda o ihtiyac› karfl›layacak. Beflincisi ise o
ürün estetik, yani güzel ya da kozmetik olacak. Bu befl temel özelli¤e sahip bir ürün, hangi ülkede veya bölgede
üretilirse üretilsin, hangi tedbirler al›n›rsa al›ns›n, mutlaka gider hedefini bulur. Nas›l olacak bu? Ben, Bakanl›kta
16 senedir Genel Müdür Yard›mc›s›y›m, 16 Bakan ile çal›flt›m, öncesinde 10 sene Bilim ve Teknoloji Daire Baflkan›yd›m. Ondan önce de Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’nda, Ç‹NKUR’da, Türkiye Demir-Çelik ‹flletmeleri gibi
çeflitli kurumlarda Teknik Müdürlük ve Baflmühendislik
yapt›m. Hepimiz meslektafl›z, meseleyi burada çözece¤iz.
Biraz önce söyledi¤im befl temel karakteristi¤in çekirde¤i
acaba nas›l oluyor, bunu nas›l yapaca¤›z? ‹flte bu mühendislik formasyonuyla oluyor. Sayd›¤›m›z befl temel karakteristi¤i ya da özelli¤i tafl›yan ürün, bir imalat aflamas›ndan
geçiyor.”
Türkiye Bir Tek Cam Sanayisinde
AB Üyesi Oldu
Kongrenin bafll›¤›na hayran oldu¤unu dile getiren Aslan,
bundan daha güzel bir bafll›k at›lamayaca¤›n› “Benim ülkemin geçmiflten gelece¤e dönük resmini tam olarak ortaya koyan bir kongre bafll›¤›” sözleriyle vurgulad›. Türkiye’nin bir tek üründe Avrupa Birli¤i’nin tam üyesi oldu¤unu kaydeden Aslan, üyesi olabildi¤i tek ürünün de cam oldu¤unu iddia etti. Bunun nedenini soran Aslan, yan›t›n› da
kendisi vererek, “1934’te Büyük Atatürk, Paflabahçe’de o
fabrikay› kurdu¤u zaman bir araflt›rma gelifltirme birimi
kurmufl ve Allah’tan kimse oraya dokunmam›fl. Buras› o
kadar büyümüfl ki Avrupa Birli¤i, Amerika ve Japonya rekabeti karfl›s›nda bo¤uluyor, o sektörde rekabet edemez,
korkunç bir s›k›nt›ya düflüyor. Yan› bafl›nda bak›yor ki
Türkiye teknoloji üretiyor, yalvar-yakar Türkiye’yi sektör
baflkan yard›mc›s› yapt›lar. 1988 tarihinde bas›nda ç›kan
bir haberde “Türk cam sanayi Avrupa Birli¤i’ne girdi” denilmiflti. Niye girdi? Çünkü 1934 y›l›nda kurulan biriminde
araflt›rma-gelifltirme yap›yor, teknoloji üretiyor” diye konufltu.
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“Bat›k Bankalar›n Devlete Maliyetinin 156 Milyar Dolar Oldu¤unu Baflbakan Aç›klad›”
Konuflmas›nda devletin kurumsal iflleyifli ve bat›k bankalara da de¤inen Aslan, serbest piyasa ya da pazar ekonomisinde en güçlü kurumun devlet oldu¤unu söyledi. Serbest
piyasa ekonomisinin özünün rekabet oldu¤una dikkat çeken Aslan, rekabeti ve rekabetin devletle olan iliflkisini flu
benzetme ile aç›klad›: “Rekabet, diyelim ki; 10 kifli koflmaya bafllad› ve içlerinden birisi ‘ben bu kofluyu tamamlayamayaca¤›m’ diyor, bafll›yor hino¤lu hinlik yapmaya. Geriye kalan 9 kifli toplan›p da bu hino¤lu hinlik yapan› elimine etmeye kalkt›¤› zaman, orada kargafla ç›kar, onlar da
kofluyu b›rak›r. O dokuz kiflinin nam ve hesab›na, hino¤lu
hinlik yapan›n derhal elimine edilmesi laz›m en h›zl› flekilde. ‹flte onun ad›na “devlet” deniliyor. Tabii elimine etmek
için kulland›¤› bir tak›m polisiye tedbirin ad› de¤il sadece;
yasalar›, emniyeti, belediyesi, bakanl›klar› gibi bütün sistemin ad›na “devlet” deniyor.
Bu elimine etme olay› da Amerika’daki gibi olacak. 1962
y›l›nda, Maliye Bakanl›¤› Müsteflarl›¤› yapm›fl birisi Amerika’ya gitmifl, devlet her türlü masraf›n› ödüyor, eflini de
götürmüfl. Cep harçl›¤› o zaman 75 dolarm›fl, sonradan
Özal zaman›nda 850 dolara ç›kar›ld›. Geçinme derdi; bak›yor ki Broadway’de ‘500 dolar getirene, 6 ay sonra 1000
dolar ödenir’, üniversite kampüsüne dönüyor, buluyor buluflturuyor, ertesi gün gidiyor, ç›k›yor üçüncü kata bir bak›yor ki oras› mühürlenmifl ve alt›nda da bir not ‘Amerika’da ticaret, doland›r›c›l›k asla!’ Türkiye Cumhuriyeti’nin
K›z›lay’›nda çayc›lar›n neler yapt›¤›n›, hangi bankerlik sis-
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temi oldu¤unu geçiyoruz. ‹ç boflalt›lan 21 bankan›n, devlet taraf›ndan el konulan bankan›n Türk Devleti’ne, Türk
Milleti’ne maliyeti Türkiye Cumhuriyeti’nin Baflbakan›’n›n
itiraf›yla ‘batan bankalar›n faturas› 156 milyar dolar.’ Neden? Türk Ticaret Bankas› ve Bankalar Kanunu’na göre
devleti temsilen iki kifli var hem yönetimde hem denetimde. Kim? Seçilemeyen belediye baflkan›, milletvekili olamayan eski bakan, eski milletvekili, emekli pafla. Düflünebiliyor musunuz, Türk Milleti’nin paras›n›n emanet edildi¤i
156 milyar dolar, benim de¤il; Türkiye Cumhuriyeti’nin
Baflbakanl›k makam›nda oturan kiflisinin beyan›. Söylenecek çok söz var ama; program› fazla aksatmamak için Bakanl›¤›m›z› davet etti¤iniz için teflekkür ediyorum, bu kongrenin ülkemize, milletimize hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Genç arkadafllara, genç meslektafllar›ma da ‘lütfen cesur
olun’ demek istiyorum. Kimseye hakaret etmeyin; ama söyleyece¤iniz sözü de söyleyin. Çünkü o sözler söylenmedi¤i
zaman, zaman›nda belki bizler de söyleyemedik; ama bizler yolun sonuna geldik, bunlar› söylemezsek, bunlar› ifade etmezsek, gerçekten bu ülkenin havas›n› teneffüs etmifl,
ekme¤ini yemifl, A’y› B’yi bu ülkede ö¤renmifl birileri olarak, huzur içerisinde olamayaca¤›m›z› düflünüyorum.”

TMMOB SANAY‹ KONGRES‹
2007 SONUÇ B‹LD‹RGES‹ YAYIMLANDI
TMMOB ad›na Makina Mühendisleri Odas› sekretaryal›¤›nda düzenlenen TMMOB Sanayi Kongrelerinin on alt›nc›s›, “Geçmiflten Gelece¤e Sanayileflme Planlama ve Kalk›nma, Türkiye ‹çin Model Önerileri” temas›yla 14–15 Aral›k
2007 tarihlerinde Ankara’da ‹MO Teoman Öztürk Toplant› Salonu’nda gerçeklefltirilmifltir.
Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan “Planlama Olgusu” konulu bir aç›l›fl oturumunun yap›ld›¤› Kongrede 7 ayr› oturumda; “Sanayideki Geliflmelerin Küresel Düzeyde Analizi”, “TMMOB Sanayi Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide Gerçekleflenler (Karfl›laflt›rmal› Bir Yaklafl›m)”, “Planlama Olgusu ile Ülke Deneyimleri”, “Türkiye’nin Planl›
Kalk›nma Deneyimi ve Alternatifleri”, “‹leri Teknoloji Kullan›m› ve Teknoloji Politikalar›”, “Kapitalist Küreselleflme,
Kalk›nma, Planlama” ana bafll›klar› alt›nda 24 bildiri sunumu yap›lm›fl, son olarak da kongre de¤erlendirmesine
iliflkin bir “Forum” düzenlenmifltir.

mufltur. Bunlardan biri “TMMOB Sanayi Kongrelerinde
Önerilenler ve Sanayide Gerçekleflenler”in karfl›laflt›rmal›
bir sunumudur. Di¤eri de “Ülke Örnekleri ile Kalk›nma ve
Sanayileflme Modelleri” Oda Raporudur. Raporlar›n ilkinde Sanayi Kongrelerimizin önermeleri ile sanayideki uygulamalar aras›ndaki yak›nl›k ve mesafeler ile ülkemizin yak›n dönem sanayi politikalar› etraf›ndaki farkl›laflan yönelimlerine göz at›lm›flt›r. ‹kinci raporla da planlama, sanayileflme, kalk›nman›n Arjantin’den Çin’e ve ‹rlanda’ya dek
14 farkl› ülkeye iliflkin farkl› örnekleri ayr›nt›l› bir flekilde
irdelenmifltir.
TMMOB de Kongreye, “Planlaman›n Sonu: 9. Kalk›nma
Plan›” bafll›kl› rapor ile planlamada gelinen noktay› ilgili
oturumda sunmufltur.
Bütün bu oturumlarda sunulan bildiriler ve yap›lan konuflmalar ile forumda dile getirilen görüfllerden hareketle haz›rlanan afla¤›daki Sonuç Bildirgesi kamuoyunun dikkatine sunulmaktad›r.
Küresel rekabetin alabildi¤ine h›zland›¤›, s›cak para dolafl›m›n›n ola¤anüstü boyutlara eriflti¤i, kâr, rant ve sömürüye odakl› bugünkü ortamda, Türkiye bu geliflmelerden etkilenen ülkelerin bafl›nda yer almaktad›r. Bu da ekonomimizin k›r›lganl›¤›n› art›r›p, d›fla ba¤›ml›l›¤›n› pekifltirmektedir. Türkiye iç inisiyatifini kaybetmifl, ipleri küresel finans çevrelerine b›rakm›flt›r.
Türkiye’nin tarihsel yap›s› içinde sanayileflme ele al›nd›¤›nda, nereden nereye geldi¤imiz daha net görülebilecektir.
1930’lu y›llarda baflar›l› olmufl Birinci Befl Y›ll›k Sanayi
Plan› ile savafl koflullar› nedeniyle uygulanamayan ‹kinci
Plan hariç, yak›n dönem Türkiye’sinde planlaman›n geçirdi¤i evrim, bugün benimsenen temel yönelimler ile sanayideki mevcut durum aras›ndaki ba¤lara ana hatlar› ile de¤inmek yararl› olacakt›r.
‹thal ikameci bir sermaye birikimi ve sanayileflme modelinin izlendi¤i planl› kalk›nman›n 1963–1977 aras›n› kapsayan ilk üç döneminde, genifl çapta uygulanan “teflvik
tedbirleri” ile yat›r›mlara kaynak aktar›m› yap›lm›fl, sanayi
“lokomotif sektör” olarak belirlenmifl, ekonomik ve sosyal kalk›nman›n birlikte gerçeklefltirilmesi, h›zl› bir büyüme ve sanayileflmeye öncelik verilmesi gibi uzun erimli hedefler belirlenmifltir.

Makina Mühendisleri Odas›, Kongremize iki rapor sun-
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1979–1984 dönemine iliflkin Dördüncü Plan ise ekonomik, politik krizler ve 1980’de benimsenen yeni yönelim
nedeniyle ask›ya al›nm›fl veya durdurulmufltur. 24 Ocak
1980 karar› uyar›nca, 1985–1989 dönemi Beflinci Kalk›nma Plan›’ndan itibaren Türkiye planlamada da serbest pazar ekonomisinin egemenli¤ine girmifl, planlaman›n düzenleyici ve yönlendirici yönü büyük ölçüde zedelenmifl,
sektörel teflvikler azalt›lm›flt›r.

sabit sermaye yat›r›mlar›nda gerileme yaflanm›fl, Gümrük
Birli¤i hedefleri do¤rultusunda tüm sektörlerde korumac›l›k asgariye indirilmifl, Türkiye sanayisi eflitsiz koflullarda
küresel rekabete aç›lm›flt›r. Öz kaynaklardan çok ithal
kaynaklar girdi olarak kullan›lm›fl, küresel güçlerin dayatt›¤› ifl bölümü ile fason üretim ve tafleronlaflma egemen k›l›nm›fl, kaynak tahsisinin piyasalar yoluyla sa¤land›¤› bir
sanayi modeline geçilmifltir.

1982 Anayasas›’nda kalk›nma planlamas› devletin temel
görevlerinden ç›kar›larak, ekonomik hükümler k›sm›na
aktar›lm›flt›r. 12 Eylül ile devlet ve sosyo-ekonomik yap›
yeniden yap›land›r›lm›fl, Dünya Bankas› (DB) ile imzalanan befl ayr› yap›sal uyum kredi anlaflmas›yla ihracata yönelik sanayi modeli yan› s›ra özellefltirme, kamu yat›r›mlar›n›n azalt›lmas›, para/finans hareketlerinin altyap›s›n›n
haz›rlanmas›, tar›mda devlet tekelinin k›r›lmas›; sa¤l›k,
e¤itim ve yerel yönetimlerde yeniden yap›lanma gündeme
getirilmifltir.

K›sacas›; Türkiye’nin 1960–1980 aras› kalk›nmas›n› sa¤layan plan/planlama, kalk›nma, sosyal devlet kavram ve yaklafl›mlar› tasfiye edilmifl, kalk›nman›n sonuçlar›n› vermeyen bir “sürdürülebilir büyüme” benimsenmifltir.

1990–1995 dönemi Alt›nc› Plan’da, ihracata yönelik sanayi modeli uyar›nca büyük ihracat teflvikleri söz konusu olmufl; kamu yat›r›mlar› giderek yo¤unlu¤unu kaybetmifltir.
1998’de IMF ile yap›lan 10 Y›ll›k Yak›n Takip Anlaflmas›
bu süreci gelifltirici bir ifllev üstlenmifltir.
1996–2000, merkezi ve sektörel plandan bölgesel projelere geçme yöneliminin somutland›¤› Yedinci Plan’da,
Gümrük Birli¤i hedefleri do¤rultusunda tüm sektörde korumac›l›k asgariye indirilmifl, Türkiye sanayisi eflitsiz koflullarda küresel rekabete aç›lm›flt›r.
2001–2005 ve 2007–2013 dönemlerine iliflkin 8. ve 9.
Planlarda ise 1980 sonras›n›n neo liberal de¤iflim-dönüflümü, planlama ve kalk›nman›n tasfiyesinde somutlanm›fl;
DB ve Avrupa Birli¤i (AB) ile ifl birli¤i do¤rultusunda “Bölgesel Kalk›nma Ajanslar›”n›n kurulmas› öngörülmüfltür.
Böylece Türkiye’de merkezi planlaman›n kesin olarak geriletildi¤i bir evreye geçifl yaflanm›fl; “küresellefltirme operasyonu” gerçeklefltirilmifltir.
9. Kalk›nma Plan›, kalk›nman›n sonu olmufl; kalk›nma
planc›l›¤› tamamen terkedilmifltir.
En özet haliyle; 1980 sonras› uygulanan ekonomik politikalarla Türkiye genelinde sübvansiyonlar büyük ölçüde
kald›r›lm›fl, K‹T yat›r›mlar› durdurulmufl, büyük ölçekli
sanayi kurulufllar› ile stratejik kurulufllar özellefltirilmifl,
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Oysa büyüme hangi sektörlerde olmaktad›r, toplumun genifl katmanlar›n› nas›l etkilemektedir, iflçinin, çiftçinin,
memurun, esnaf›n, çeflitli meslek gruplar›n›n reel geliri ne
ölçüde artm›flt›r? Bu sorular›n yan›tlar› “büyüme”nin içeri¤ini de belirleyecek önemdedir.
GSMH art›fl h›z›, 1991 sonras›nda ithalat art›fl›n›n gerisinde kalm›flt›r. Sanayi üretiminin özellikle ihracata yönelik
bölümünde, ham maddelerinin önemli bir bölümü ithalatla karfl›lanmaktad›r. ‹thal ham madde girdi oran› imalat
sanayi ortalamas› 2002 y›l›nda % 60,1 iken; bugün %
73’lere ç›km›flt›r. ‹hracat artan ithalata ba¤›ml› k›l›nm›flt›r.
Bu durum, genel mali tabloya da birebir yans›maktad›r.
Cari ifllemler aç›¤›n›n 2007 y›l›nda 40 milyar dolara ç›kaca¤› tahmin edilmekte ve bu de¤er GSMH’m›z›n % 10’una
karfl›l›k gelmektedir. Bu aç›k, sürekli büyüyen d›fl borçlarla kapat›lmakta; ekonomi s›cak para ile döndürülmektedir. Ülkemiz s›cak paran›n ve spekülatif sermayenin boyunduru¤u alt›na sokulmufltur.
Ülkemizde uygulanan sanayi politikalar›, bilimi ve teknolojiyi d›fllayarak, ucuz ifl gücünü sanayinin tek temel rekabet
arac› haline getirmifltir.
Övünülerek bahsedilen do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar› ise a¤›rl›kla bankac›l›k, sigortac›l›k, inflaat, ulaflt›rma, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde yo¤unlaflmaktad›r. 2006 y›l›nda sanayi sektörlerine yap›lan do¤rudan
yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n miktar› yaln›zca 1,9 milyar
dolar olup, toplam›n % 9’unu oluflturmaktad›r. Bunun da
yeni yat›r›mlara oran› % 20’yi geçmemektedir. Bu kontrolsüz yat›r›mlarla banka sermayesinin yaklafl›k % 42’si ile sigorta sermayesinin yaklafl›k % 54’ü yabanc› sermayenin
eline geçmifltir.
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Yine s›kça bahsedilen ekonomik büyüme istihdama da
yans›mamaktad›r. 2002–2006 y›llar› aras›nda sanayide %
16 oran›nda bir istihdam düflmesi söz konusudur. Sanayide çal›flanlar, bu sektörde yarat›lan katma de¤erden daha
az pay almaktad›rlar.
‹ddia edilen büyüme, ithalat ve rant kesimlerinin büyümesidir. S›cak para, düflük kur, yüksek faiz ve yanl›fl ithalat
politikalar›na dayal› ekonomik büyümenin nimetleri en
üstteki % 10’u bulan kesimler taraf›ndan paylafl›lmakta;
ama di¤er yandan istihdam azalmakta, iflsizlik artmakta,
çal›flanlar›n reel gelirleri düflmektedir. Yoksulluk s›n›r›ndaki 15 milyon insan ile 5,6 milyon iflsiz insan görmezden
gelinmektedir.
Ülkemizde iflletmelerin ço¤u KOB‹ boyutlar›nda; küçük ölçekli, geri teknoloji ile çal›flan ve fason üretime a¤›rl›k veren firmalard›r. Ana flirkete veya ihracat yap›lan d›fl firmaya ba¤›ml› bir durumdad›rlar. Ba¤›ms›z bir tedarik ve pazarlama sistemleri bulunmamaktad›r. Yönetim ve organizasyon zaaflar› vard›r. Rekabet güçleri düflüktür. Özgün
ürün ve tasar›ma yönelik bir yetenekten yoksundurlar. ARGE harcamalar› flirket cirolar›n›n % 0,5’i seviyesindedir.
fiirketlerde hizmet içi e¤itim yok denecek düzeydedir. Sanayi KOB‹’lerinin % 46,5’inde mühendis çal›flt›r›lmamakta, % 22,3’ünde ise yaln›zca bir mühendis istihdam edilmektedir. Bu durum, küresel rekabet koflullar›nda zorlu
bir mücadele veren KOB‹’lerin tafleronlaflmas›n› daha da
h›zland›rmaktad›r.
Bütün bu gerçeklerin ›fl›¤›nda; sonuç ve öneriler afla¤›daki gibi s›ralanm›flt›r.
SONUÇLAR VE ÖNER‹LER
Ülke sanayinde üretimi esas alacak istihdam odakl›, kalk›nma ve refah› amaçlayan politikalar nerdeyse bütünüyle
terkedilmifl; ülke d›fl borç ve ithal girdi a¤›rl›kl› ihracata ve
dengesiz büyümeye dayal› ekonomik anlay›fla teslim edilmifltir.
Ülkeye gelen yabanc› do¤rudan sermaye yat›r›mlar› özellefltirmeye, finansman ve sigortac›l›k sektörlerine yönelmifl; böylece imalat sanayinin yeni yat›r›mlar›na herhangi
bir kaynak ayr›lmam›flt›r. ‹ç pazar, ithal mallar› lehine geniflletilmifl ve d›fla ba¤›ml›l›k perçinlenmifltir.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›, plans›z döneme geçiflin simgesi olup, AB’ye entegre ile sanayinin tafleronlaflmas›n›n da
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belgesi niteli¤indedir. Plan yapamayan Türkiye, baflkalar›n›n plan›na teslim olmufltur. Bir baflka anlamda küresel ekonominin insaf›na b›rak›lm›flt›r.
AR-GE ve inovasyon sürekli gündemde olmas›na karfl›n;
GSMH içindeki pay› % 0,8’i aflamam›fl, ayr›ca ç›kar›lan
yasa tasla¤› ile yabanc› yat›r›mlar›n AR-GE merkezlerine
teflvik verilmesi öngörülmektedir.
Bölgeler aras› dengeyi kuracak ve gelir da¤›l›m›n› adil
bir biçimde kalk›nmada öncelikli yörelere yayacak politikalar oluflturulmad›¤›ndan, iflsizlik ve yoksulluk sorunu
öncelikli sorunlar›n bafl›nda yer almakta devam etmektedir.
Planlama, sanayileflme ve kalk›nma birbirinden ayr›lmaz
bir üçlüdür. Bu kavramlar yaln›zca sanayideki teknolojik
geliflmeler veya üretim sürecinde dar anlamdaki bir sanayileflme ile efllefltirilerek tan›mlanamaz. Sanayileflme ve
kalk›nmay› “sosyal kalk›nma” anlay›fl› içinde, planl› bir
yaklafl›mla; tar›m, çevre, enerji, bilim, teknoloji, istihdam, sa¤l›k, e¤itim, gelir, bölüflüm ve tüm di¤er alanlara
yönelik politikalarla bir bütünlük içinde tan›mlamak gerekmektedir.
Türkiye, küresel güçlerin bize biçmifl oldu¤u fason üretime yönelik tafleronlaflm›fl sanayi iflletmelerinden oluflmufl bir yap›lanmay› kabul edecek midir? Yoksa Türkiye,
sanayi elbisesini yeni bir modele göre; sanayileflme ve
sosyal kalk›nma hedeflerine yönelik bir biçimde mi oluflturacakt›r?
MMO taraf›ndan kongreye sunulan “Ülke Örnekleri ile
Kalk›nma ve Sanayileflme Modelleri” Raporunda görüldü¤ü gibi bu ülkelerin uygulamalar›, fason imalat›n sanayi içinde özgün ürün gelifltirilmesini önledi¤ini ve d›fla
ba¤›ml›l›¤› art›rd›¤›n› ortaya koymaktad›r. Türkiye bu ülkelerin sanayileflme deneyiminden gerekli dersleri ç›karacak ipuçlar›n› yakalamak zorundad›r.
Ülkemizin kaynaklar›, küresel güçlerin bask›s›ndan ba¤›ms›z bir flekilde de¤erlendirildi¤inde, Türkiye küresel
rekabette yer alabilecek potansiyellere sahiptir. Bilimi ve
teknolojiyi esas alan, AR-GE ve inovasyona a¤›rl›k veren,
d›fl girdilere ba¤›ml› olmayan, istihdam odakl› ve planl›
bir kalk›nmay› öngören sanayileflme politikalar› uyguland›¤›nda, durum de¤iflecektir. Böylece sanayi yat›r›mlar›nda daha rasyonel seçimler yap›labilecek, ülkenin do¤al
kaynaklar› daha iyi de¤erlendirilebilecek, emek ve kay-
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nak yo¤un üretimden ileri/yüksek teknoloji yo¤unlu¤u
olan bir üretim ve sanayi yap›s›na ulafl›labilecektir.

- Sanayide üretimin organize sanayi bölgeleri ve küçük
sanayi sitelerinde yayg›nlaflt›r›lmas›,

Planlama, sanayileflme ve kalk›nmada halkç›, toplumcu
bir model ve ba¤›ms›z bir siyasi irade ile bunu gerçeklefltirmek olanakl›d›r.

KOB‹’lere rasyonel bir iflletme yap›s› ve ölçek getirecek
düzenlemelerin yap›lmas› zorunludur. Bunun için öncelikle bir sanayi envanteri ç›kar›lmal›, sistematik bir veri
taban› kurularak sürekli güncellefltirilmelidir.

- Ülkenin ekonomisini d›fla ba¤›ml› ve k›r›lgan hale getiren, tam üyelik müzakere süreçleri tamamlan›ncaya kadar, Gümrük Birli¤i Anlaflmas› mutlaka ask›ya al›nmal›d›r.
- AB ile üyelik müzakere süreçlerinde siyasi ödünler verilmesi istenen ve Türkiye’nin iç politikas›na müdahale
eden üye tav›rlar› reddedilerek, müktesebat de¤iflikliklerinin tüm sektör ve sivil toplum nezdinde tart›flmaya aç›lmas› ile tüm sektörlerde ülke ç›karlar›na yönelik politikalar oluflturulmal›d›r.
- Bugün her fleyden önce ülke ekonomisi ve sanayinin
planlamas› zorunlu hale gelmifltir. Bu planlama; kamu
yarar›na çal›flanlar›n gelir da¤›l›m›n› düzeltecek, iflsizli¤i
ortadan kald›racak, sosyal, kültürel ve ekonomik kalk›nmay› sa¤layacak, refah› kitlesel olarak yayacak ilke ve
araçlar› kapsamaktad›r. Burada yat›r›mlara a¤›rl›k verilmelidir.
- Planlama ve kalk›nma odakl› çal›flmalar, tüm toplumsal
mutabakatla; üniversite, sanayi ve meslek odalar› ile sektör kurulufllar›n› da kapsayan genifl bir platformda tart›fl›lmal›, çözüm önerileri gelifltirilmelidir.
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- Mühendislik altyap›s›, AR-GE ve teknolojik geliflmenin
önemli bir planlama ö¤esi olarak al›nmas› ve de¤erlendirilmesi, kamu yarar› ön plana al›narak benimsenmelidir.
- Yukar›daki tespit ve önerileri sa¤layacak kamu yarar›na
bir planlama, kalk›nma ve istihdam odakl› geliflmelerin
gerçekleflebilmesi; demokrasinin tüm ilke ve kurumlar›yla egemen oldu¤u, insan haklar› ve özgürlüklerinin
tam anlam›yla uyguland›¤› bir ortam›n oluflturulmas› ile
sa¤lanabilmelidir. Bir di¤er anlamda; demokrasi ile kalk›nma birbirini reddeden de¤il, birbirini tamamlayan ve
gelifltiren durumlar olarak görülmelidir.
“E¤er plan›n›z yoksa baflkalar›n›n planlar›n›n bir parças›
olursunuz!”
Oysa bizler, üreterek büyüyen ve paylaflarak geliflen bir
ülkede yaflamak istiyor ve bunun olanakl› oldu¤unu biliyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
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ENERJ‹ POL‹T‹KALARINDA
DIfiA BA⁄IMLILI⁄IN YARATTI⁄I
SONUÇLAR DE⁄ERLEND‹R‹LMEL‹D‹R
Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan› Emin Koramaz, ‹ran’›n do¤al gaz sevkiyat›n› kesmesi üzerine, 9 Ocak 2008 tarihinde mevcut do¤al gaz
sözleflmelerinin yeniden de¤erlendirilmesi ça¤r›s›nda bulunan
bir bas›n aç›klamas› düzenledi...
‹ran’›n do¤al gaz sevkiyat›n› kesmesi, enerji politikalar›nda d›fla ba¤›ml›l›¤›n yaratt›¤› sonuçlar› de¤erlendirmek ve yanl›fl politikalar› gözden geçirmek için bir imkân olarak de¤erlendirilmelidir. Türkiye, mevcut gaz
al›m sözleflmelerini al›m miktarlar›, al›m fiyatlar›, öde-
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me flartlar› vb. kriterler yönünden ‘Takrir-i Müzakere’
konusu yapmal›d›r.
‹ran’›n Türkiye’ye gaz sevkiyat›n› durdurmas›, 2006
Ocak ay›nda Rusya ve ‹ran’›n, 2007 Ocak ay›nda da
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‹ran’›n ülkemize satt›¤› do¤al gaz› azaltmas›n› hat›rlatm›flt›r. Kronikleflen sorun, yo¤un k›fl flartlar› nedeniyle
bugün ‹ran’›n, yar›n “arz s›k›nt›s›, fiyat sorunu” veya
baflka bir nedenle Rusya’n›n Türkiye’ye satt›¤› gaz›
azaltmas›yla aç›klanamayacak ve iddialar›n aksine “üçbefl gün içinde” çözümlenmeyecek kadar ciddi bir sorundur. Son üç y›l›n Ocak aylar›nda yaflanan geliflmeler
bu gerçe¤e iflaret etmektedir.
Sorunun temelinde y›llard›r çeflitli siyasal iktidarlarca
enerji sektöründe izlenen yerli, yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›na a¤›rl›k vermeyen,
enerjide serbestlefltirme politikalar› ve d›fla ba¤›ml›l›k
bulunmaktad›r. Bu çarp›k politikalar nedeniyle;
• Zengin linyit ve tafl kömürü kaynaklar›m›z yeterli bir
flekilde de¤erlendirilmemifl, bugünkü elektrik üretim
kapasitesinin dörtte biri oran›nda 10.000 MW kapasite
ömür yak›tl› santraller kurulmam›fl,
• Özellefltirilece¤i gerekçesiyle mevcut linyit yak›tl› santrallerde gerekli iyilefltirme, kapasite art›r›m›, bak›m ve
onar›m çal›flmalar› yap›lmam›fl,
• Zengin hidrolik kaynaklar›m›z›n yaln›zca 1/4’ü de¤erlendirilmifl, yap›m› süren santrallerin süresi içinde bitirilmesi için DS‹’ye yeterli kaynak aktar›lmam›fl,
• Yerli rüzgâr ve jeotermal kaynaklar›m›z yeterince de¤erlendirilmemifl,
• Toplam elektrik enerjisi üretiminin % 23,66’s›, “do¤al gaz temin ve üretilen elektri¤in sat›n alma” garantisi verilen özel sektör santrallerinden sat›n al›nm›fl, elektrik üretiminin % 50’si do¤al gaza dayand›r›lm›fl, ithal
tafl kömürü ile birlikte bu iki girdinin pay› % 55’e ulaflm›fl,
• Do¤al gaz temininde Rusya’ya % 63, ‹ran’a %18 oran›nda ba¤›ml› k›l›nm›fl ve do¤al gaz temin anlaflmalar›na Türkiye aleyhine hükümler konulmufl,
• Yeterli kapasitede do¤al gaz depolama tesisleri zaman›nda infla edilmemifltir.
Gaz temin programlar› bir dizi teknik ö¤e yan› s›ra politik parametre içermektedir. Bu nedenle gaz temin anlaflma ve programlar›n›n ilgili tüm taraflar›n, uzmanlar›n ve akademisyenlerin de kat›laca¤› çok ciddi bir stratejik çal›flma olarak ele al›nmas› gerekmektedir. Zira
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ülkemiz; uluslararas› arenada enerji kozunu elinden ç›karmakta, vanalar› baflkalar›nca aç›l›p kapanabilecek
bir küresel enerji savafl›nda “enerji koridoru” olmakla
avunmaktad›r.
Ülkemizin bir enerji krizi ile karfl›laflmamas› ve yaflanan
bu tür uluslararas› sorunlardan etkilenmemesi için
kapsaml› ad›mlar at›lmas› gerekmektedir.
Bu ad›mlar flunlard›r:
1. Do¤al gaza ba¤›ml› enerji politikalar›ndan bir an önce vazgeçilerek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›m›za yat›r›mlar yap›lmal›d›r. Do¤al gaz›n gerek birincil
enerji tüketiminde gerekse elektrik üretiminde pay›
azalt›lmal›d›r. Do¤al gaz›n kentlerde ve sanayide kullan›m›n›n yayg›nlaflmas› yan› s›ra yeni tesis edilecek santrallerde yak›t olarak kullan›lmas›yla do¤al gaza talebin
daha da artaca¤› resmi kurumlarca tahmin edilmektedir. Do¤al gaz tüketim art›fl›ndaki en büyük etken, elektrik enerjisi üretiminin yayg›n bir biçimde do¤al gaza
dayand›r›lmas›d›r. Elektrik üretimi içinde ithal do¤al
gaz ve tafl kömürünün elektrik üretiminde yar›y› aflan
paylar›, yerli ve yenilenebilir kaynaklar devreye al›narak, kademeli olarak önce % 30’lara, sonra dörtte birlere düflürülmelidir.
2. 190 milyar kws olarak gerçekleflmesi beklenen 2007
elektrik üretiminin neredeyse iki kat› kapasitede y›l›k
üretimi sa¤layabilecek yerli kaynaklar, at›l vaziyette de¤erlendirilmeyi beklemektedir. Yerli linyit kaynaklar›n›n % 70’i, hidrolik kaynaklar›n›n % 75’i, rüzgâr ve jeotermal potansiyelin ise neredeyse tamam› de¤erlendirilmeyi beklemektedir. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal
ve kamusal kaynaklar ile yerli, yeni ve yenilenebilir
enerji kaynaklar›na a¤›rl›k verilmelidir.
3. Özel olarak elektrik enerjisi üretiminde, genel olarak
tüm enerji kaynaklar›n›n temin ve kullan›m›nda, ülke ve
kamu ç›karlar›n› gözeten bir strateji esas al›nmal› ve ülke ölçe¤inde geçerli olacak bir “Master Plan” uygulamas›na geçilmelidir.
4. Do¤al gaz ithalat› ile ülke ihtiyaçlar› aras›nda bir aç›k
söz konusu oldu¤unda, kentlerin ve sanayinin gaz› kesilmemeli, do¤al gaz yak›tl› elektrik üretim santrallerine verilen gazda kesinti yap›lmal›d›r.
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5. Termik santrallerimizde gerekli bak›m, onar›m, iyilefltirme, kapasite art›r›m› çal›flmalar› h›zla sonuçland›r›lmal›, çevre kirlili¤ini önleyecek önlemler al›nmal›,
bu santraller tam kapasitede çal›flt›r›lmal›d›r.
6. DS‹’nin hidrolik santral yat›r›mlar›na gerekli kaynaklar aktar›larak h›zla sonuçland›r›lmas› sa¤lanmal›d›r.
EPDK lisans verdi¤i santrallerin yap›m çal›flmalar›n›n
öngörülen süre içinde sonuçlan›p sonuçlanmad›¤›n›
denetlemelidir.
7. BOTAfi’›n küçültülmesi politikalar› son bulmal›, kurum güçlendirilmeli ve etkin k›l›nmal›d›r. BOTAfi’›n
mevcut do¤al gaz sözleflmelerinin özel kurulufllara devrine son verilmelidir.
8. Enerji sektöründeki kamu kurumlar›n› küçültme, ifllevsizlefltirme, özellefltirme amaçl› politika ve uygulamalar son bulmal›d›r. Mevcut kamu kurulufllar› etkinlefltirilmelidir. Do¤al gaz ve petrol arama, üretim, iletim, rafinaj, da¤›t›m ve sat›fl faaliyetlerinin entegre bir
yap› içinde sürdürülmesi için BOTAfi ve TPAO, “Türkiye
Petrol ve Do¤al Gaz Kurumu” bünyesinde birlefltirilmelidir.
9. Mevcut do¤al gaz al›m sözleflmeleri yeniden görüflme
konusu yap›lmal›, anlaflmalarda fiyat, al›nmayan gaz›n
bedelinin ödenmesi, ödemelerin nakit olarak yap›lmas›, gaz›n üçüncü ülkelere sat›lmas›n›n önlenmesi vb.
Türkiye aleyhine olan flartlar iptal edilmelidir. Sat›n al›nan gaz bedellerinin mal ve hizmet ihrac›yla ödenmesi
sa¤lanmal›d›r. Gaz teslimatlar›nda ihracatç› ülkelerden
kaynaklanan eksiklikler ve aksamalar tazminat konusu
olmal›d›r. ‹hracatç› ülkelerin günlük, ayl›k, y›ll›k sat›fl
miktarlar›n› taahhüt etmeleri sa¤lanmal›d›r.
10. Yeni sahalarda ortak petrol ve do¤al gaz aranmas›
ve ç›kar›lmas›, ortak elektrik santralleri kurulmas› vb.
projelerle Türkiye ile enerji alan›nda uzun vadeli ve
kapsaml› iliflkiler kurmak isteyen ‹ran’a sorumluluklar› hat›rlat›lmal›, dost bir devlet sorumlulu¤u ile davranmas› talep edilmelidir.
11. Yap–‹fllet ve Yap-‹fllet-Devret santrallerinin sözleflmeleri tekrar gözden geçirilmeli, bu santrallere verilen
gaz temin ve elektrik al›m garantileri ile ayr›cal›klar iptal edilmelidir.
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12. Rusya ve ‹ran’a ba¤›ml›l›¤›m›z›n azalt›lmas›na yönelik çal›flmalar yürütülmeli, baflka ülkelerden kaynak çeflitlendirmesine gidilmeli, yerli do¤al gaz arama ve üretim faaliyetleri desteklenmeli, do¤al gaz depolama tesis
yat›r›mlar›na öncelik verilmelidir.
13. Azerbaycan’dan yap›lan gaz ithalat›n›n art›r›lma imkânlar› araflt›r›lmal›d›r. Türkmenistan ve M›s›r’dan ülkemize do¤ru boru hatt› tesisi çal›flmalar›na a¤›rl›k verilmelidir. Do¤al gaz ithal edilecek ülkelere Irak’›n eklenmesine çal›fl›lmal›d›r.
14. Rusya ve ‹ran’dan kaynaklanabilecek herhangi bir
gaz k›s›nt›s›na karfl› Cezayir ve Nijerya’dan LNG ithalat›nda art›fl imkânlar› araflt›r›lmal›, uluslararas› spot piyasadan LNG al›m› programlanmal›d›r.
15. 2000 y›l›ndan beri sürüncemede kalan Tuz Gölü
Depolama Tesisleri Projesinde yap›m çal›flmalar›na ivedilikle bafllanmal›, yeni do¤al gaz depolama alanlar›
araflt›r›lmal›d›r.
16. Enerji aç›s›ndan d›fla ba¤›ml› olan ülkemizde enerjinin verimli ve etkin kullan›m› ulusal politika haline getirilmeli, Enerji Verimlili¤i Kanunu’nun gerekleri acilen
yerine getirilmelidir.
17. Yerli do¤al gaz üretiminin art›r›lmas›na çal›fl›lmal›d›r. Zonguldak tafl kömürü sahalar›ndaki metan›n ticari olarak kullan›m imkânlar› sa¤lanmal›d›r. TPAO’nun
Karadeniz’deki ve ülkenin bütünündeki do¤al gaz ve
petrol arama çal›flmalar› desteklenmelidir.
18. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yerli kaynak
kullan›m›n› reddeden; bu alandaki yat›r›mlar›n aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini oluflturan
serbestlefltirme ve özellefltirme uygulamalar›ndan vazgeçilmeli, enerji sektöründe kamusal ç›karlar› gözeten
planlama ve uygulamalar esas olmal›d›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurulu Baflkan› / Emin KORAMAZ
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Halepçe Katliam›
Tarih 16 Mart 1988 günlerden pazartesi…
‹ran-Irak Savafl› esnas›nda, Saddam Hüseyin, 1986-1988'de Irak'›n kuzey bölgesinde oturan Kürtlere karfl› El-Enfal Harekât› adl› imha operasyonu düzenlendirdi. Saddam Hüseyin'in 23 fiubat - 6 Eylül 1988 aras›nda El-Enfal
Harekât›n› fliddetlendirdi¤i dönemde Mart ay›n ortas›nda ‹ran Ordusu 'Zafer-7' Harekât› adl› genel taarruzu bafllatt›. Celal Talabani liderli¤indeki Kürdistan Yurtseverler Birli¤i'ne ba¤l› Peflmergeler de ‹ran Ordusu ile iflbirli¤i
yaparak Halepçe kasabas›na girdi.
Saddam Hüseyin ‹ran Ordusu'nun ilerlemesini durdurmak için Irak Ordusu'nun Kuzey Cephesi Komutan› olan Korgeneral Alî Hasan al-Majîd al-Tikritî (Bat› medyas› taraf›ndan 'Kimyasal Ali' lakab› tak›ld›)'e zehirli gaz bombalar›n› kullanmay› emretti.
16 Mart 1988'de zehirli gaz bombalar›n› tafl›yan sekiz MiG-23 uça¤› taraf›ndan Halepçe kasabas›na karfl› bombard›man düzenlendi. Halepçe sakinleri (ço¤unlu¤u çocuk ve kad›n), ‹ran askerler ve Peflmergeler aras›nda
5.000'den fazla insan›n öldürülüp 7.000'den fazla insan›n yaraland›¤› tahmin edildi. Ancak Irak Savafl›'ndan sonra bölgeye giren yabanc›lar taraf›ndan bu rakam›n daha büyük oldu¤u tespit edilmektedir.
19 A¤ustos 1988'de Irak ve ‹ran ateflkes anlaflmas›n› imzalad›lar. Irak Ordusu ateflkesten 5 gün sonra Halepçe'yi
geri ald› ve bu iflgal esnas›nda 200 sakinin öldürüldü¤ü söylenmektedir.
Süleymaniye Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Fuat Baban, 7 Aral›k 2002 tarihli 'The Sydney Morning
Herald' gazetesine verdi¤i 'Experiment in Evil' bafll›kl› makalesinde, Halepçe'de özürlü do¤um oran›n›n Hiroflima
ve Nagasaki'nin 4-5 kat› oldu¤unu iddia etti. Amerika ise bu iddiay› suistimal ederek Zay›flat›lm›fl Uranyum mermilerini kullanmas›n› meflrulaflt›rmaya çal›flt›.
Kaynak: http://wikipedia.org
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Günlerden pazartesi günü…
Yaln›z farkl› bir pazartesi!
Di¤er pazartesilerden çok daha sessiz bir gündü, günefl, bulutlar ve gökyüzü gelecek olan felaketin habercisiydiler adeta…
Ve o an;
Gökyüzü direndikçe direniyordu, yapacak pek bir fley kalm›yordu ona..
Ve gökyüzünde uçaklar beliriverdi…
Ve yine gürültü yakalad› bizi,
Uçaklar ard› ard›na bombalar ya¤d›rmaya bafllad›…
Ve yine o hainsi sinsi sessizlik hakim oldu her yana…
Dedim ya bu çok farkl› bir sessizlikti…
Oksijenin tad› de¤iflmiflti, her taraf› anlam veremedi¤im karma kar›fl›k kokular sard›…
Önce güzel geldi bu kokular…
Ve felaket kendini göstermeye bafllad›…
Önce gözlerim inat edercesine a¤lamaya bafllad›lar…
Ve Ac›…
Hiç çekmedi¤in bir ac›yd› bu…
Ve o an;
Koflsak ta, kaçsak ta, saklansak ta bir çare olmayaca¤›n› anlad›m…
Gözlerim Annemi Babam› ve Kardefllerimi arar oldu…
Neredesiniz!
Gözlerim bana inat kapanmaya çal›fl›yordular..
Ve yüre¤im art›k dayanam›yordu…
Anne nerdesin,
Anne beni zehirliyorlar,
Anne gençli¤im elimden gidiyor
Hayallerim, umutlar›m bir bir kaybolmaya bafllad› bile..
Anne beni yine ba¤r›na basman› istiyorum…
Anne seni koklamak, seni hissetmek istiyorum…
Anne bu ne ac› böyle…
Anne ölüm ac›s› bu olsa gerek…
Anne bedenim ne kadar a¤›r oldu öyle…
Anne bacaklar›m, kollar›m…
Anne sev beni, öp beni son kez…
Anne ben gidiyorum;
Ve seni göremeden
Ve can›m babam› kardefllerimi göremeden…
Anne ne a¤›r bir uyku bas›yor öyle…
Anne uyumak istemiyorum ben,
Bu saatte hiç uyumad›m ki!
Anne ben gidiyorum…
Babam, Kardefllerim ben gidiyorum…
Ve böyle ölmek…
Elveda…
Halepçe’yi unutmayaca¤›z ve de unutturmayaca¤›z…
Onur AKSOY-Makina Mühendisi
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi
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AZAD ÖZKESK‹N MAK‹NA MÜHEND‹S‹

Gün gelecek, insano¤lunun en
büyük flaheserinin, do¤ru yaflamak oldu¤u mutlaka anlafl›lacakt›r. Yaflam›, s›n›rs›z bir
tüketim süreci olarak görenler, gün gelecek, içlerinde önlenemez biçimde büyüyen o
derin bofllu¤un yaratt›¤› can
s›k›nt›s› içinde bir hayat, bir
vicdan muhasebesi yapacak ve
sormaya bafllayacaklar: Bir
yar›fl at› gibi hazdan haza
kofltu¤um bu hayattan ne anlad›m diye?

YEN‹ DÜNYANIN
SON D‹REN‹fiÇ‹LER‹
Dünyan›n size dar geldi¤i oldu mu hiç? Müebbet hapse mahkum olmufl naçar bir hükümlü gibi, dünya denen bu zindanda zaman› fluursuz tüketti¤iniz; kal›n duvarlar› aras›nda, güneflsiz, havas›z, göksüz kald›¤›n›z oldu mu? Büyük inançla
ç›kt›¤›n›z f›rt›nal› yolculuklar›n ard›ndan vard›¤›n›z limanda,
umudunu gün be gün büyüttü¤ünüz huzuru bulamaman›n
hayal k›r›kl›¤›n› yaflad›¤›n›z oldu mu? Dünyan›n size dar geldi¤i oldu mu hiç?
Dünya dar geliyor art›k bize. Nefes almakta zorlan›yoruz. Yedi¤imiz yemek, içti¤imiz su zehir art›k. Ömrümüzde sahip oldu¤umuz en kutsal hazineyi; düfllerimizi koyacak küçücük
bir yer bulamayan bizler; sonu belirsiz bu labirent içinde
koflturup duruyoruz hiçbir zaman varamayaca¤›m›z ç›k›fl kap›s›na. fiair bofluna dememifl; “Sen yitirdi¤ini ar›yordun; ben
ise korudu¤umu koyacak yer bulam›yordum”. ‹flte öyle bir
dünyada yafl›yoruz. Bizleri, yitirdi¤imiz de¤erlerle birlikte azg›nca yutacak kadar sonsuzlaflan bu ›ss›z gezegen, korudu¤umuz küçücük bir de¤ere yer vermeyecek kadar soysuzlafl›yor. O zaman anlad›m; kendini bu sonsuzlu¤un kollar›na
umars›zca b›rakanlar için dünya ‘cennet’, koynundaki küçücük hazineyi özenle saklayanlar için cehennem. O zaman an-
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lad›m, bu dünya bize göre de¤il. O zaman anlad›m, yüz-k›rksekiz milyon dokuz-yüz-k›rk bin kilometrekarelik bu dünyada yer yok art›k bize!
Bavullar› toplay›p, sürgüne ç›kma vakti. Daha düne kadar büyük idealler besledi¤iniz, mutlulu¤u için dövüfltü¤ünüz insanlar, kap›y› açm›fl, yol gösteriyor size. Yeni dünyan›n kanunlar›na baflkald›ran her insan gibi size de yol göründü. Bu gezegenin yeni sahipleri, inand›klar›n›za inanm›yor art›k. Ard›llar›n›z, miras olarak b›rakmak istedi¤iniz düfllere s›rt çevirmifl,
bir hayalden di¤erine kofluyor art›k. Sizler, bu büyük ihanetin,
bu büyük sadakatsizli¤in ac›s›yla yanarken, onlar neden bu
kadar can s›k›c›, neden bu kadar keyifsiz mevzulara kafa yordu¤unuzu hayretler içinde izliyor. Kolay kazan›lm›fl bir ‘cennet’ dururken, bile bile cehennem ateflinde kavrulma iste¤inize ak›l s›r erdiremiyor.
Keflke geçmifle iliflkin hay›flanmalar›n›z›n, için için a¤lamalar›n›z›n gerçek nedeni bu olsayd›. Sizi en çok yaralayan neydi
biliyor musunuz? Gelece¤i emekle, sab›rla, örme umuduyla
yola ç›kan adanm›fllar›n; o inançl› yenilik aray›flç›lar›n›n; girdikleri zaman tünelinden birden bire ‘eskiyivermesiydi’. Gün
görememifllerin binlerce y›ll›k u¤ursuz tarihinden yepyeni bir
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tarih yaratmak isteyen o büyük mimarlar›n, “miad› geçmifl”
muamelesi görerek, bir kenara at›lmas›yd›.
Zaman, hey zaman! ‹nsanl›¤›n özlemlerini flaha kald›ran o
görkemli devrim rüzgarlar›n›, ters yönden esip, her fleyi yutan
kas›rgaya dönüfltürdün ya! De¤ifltirmek istedi¤imiz, yar›nlara
arma¤an etmek istedi¤imiz bu biçimsiz dünya, flimdi surat›m›za esasl› flamarlar indiriyor sayende.
Zaman, hey zaman... Yeryüzündeki bu son isyanc› nesil, mutlak bir inançla meflakkatli yolculuklara yelken açan bu gözü
kara nesil, pes etme noktas›na geldi. Bu topraklarda yaflayanlar›n varolufllar› için, “kendi yok olufllar›n›” göze alan bu nesil, teslim bayra¤›n› aç›yor. Baksana, daha düne kadar ayn› siperde yer tutanlar, firar edip, bir bir s›¤›n›yor ‘flefkatli kollar›na’. Daha düne kadar özgürlük türküleriyle omuz omuza kavga veren; yeryüzünü aflk›n yüzüne dönüfltürmek isteyen kad›nerkekler, vaat edilmifl cennetine kofluyor flimdi. Binlerce
adanm›fl›n al›n teriyle yaratt›¤› de¤erlerden afl›rd›klar›nla, cazip hale getirmeye çal›flt›¤›n sahte cennetine...
Geride kalanlar, yani bu dünyan›n ‘nimetlerine’ s›rt çevirdikleri için eski yol arkadafllar› taraf›ndan ahmakl›kla elefltirilenler; yani k›r›k kalplerini k›r›k düflleriyle teselli etmeye çal›flanlar, fütursuz bir afla¤›lanmay› bertaraf etmeye çal›fl›yor flimdi
bu toz duman aras›nda.
Dünün büyük umut iflçileri ne kadar kolay savruldu bu f›rt›nada. Dünün güzellik aray›flç›lar› nas›l böyle çirkinleflti? Bu deprem, sevgiyle örülen büyük düflleri nas›l oldu da tuzla buz etti? Zaman, kötü zaman... Dünya hep yeni de¤erler yaratanlar›n
etraf›nda dönerdi ya. ‹lelebet çevremizde pervane olaca¤›n›
sanm›fl›z... Düfl k›r›kl›¤›m›z da bundan. Bugünün gerçekleri,
tüm zamanlara hüküm sürece¤ini sand›¤›m›z dünün gerçeklerini buldozer gibi ezip geçiyor flimdi. Baksan›za, dünün
devrimcileri, kad›n-erkek iliflkilerinin geldi¤i “düzey” karfl›s›nda bu gün “tutucu” ilan edilmeye baflland›. Sevmek için,
emek vermek, paylaflmak; özgürlük yolunda ömür tüketmek
gerekti¤ine inanmak dar kafal›l›k oldu! Ac› olacak belki
ama, sevgiyi aflk›, günlük-haftal›k ticari bir al›fl verifl konusu
haline getirip, tensel hazza tutsak olanlar karfl›s›nda bir hükmümüz kalmad›.
Korkar›m bu büyük günah karfl›s›nda, “direnenler” olarak
söyleyecek son sözümüz de olmayacak. fiimdi, onlar›n kendi
zindanlar›nda oynad›klar› mutluluk oyunlar›n›n sonunu beklemekten baflka çare yok. Onlar› beklerken ne mi yap›yoruz:
Susuyoruz, avaz›m›z ç›kt›¤› kadar susuyoruz! Suskun bir volkan gibi öfkemizi yüre¤imize ak›t›yoruz.
Ey zaman›n son direniflçileri... Bu devran›n ihaneti karfl›s›nda
öfkeyle yan›p tutuflanlar... Zaman, size yaflananlar›n bir masal
oldu¤una inanmaz› istiyor. Evet, yaflananlar bir masald›. Masala inanmayan gerçe¤e inan›r m›? Murathan Mungan ne güzel
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demifl, “Masal›n yoluna ç›kmak için gerçe¤in yolunda can
tüketmek gerek” diye. Evet, gerçe¤in yolunda can tüketti niceleri, bir masala ulaflma u¤runa. Ama anlamad› geride kalanlar. Bu zifiri karanl›ktaki flafak yürüyüflünde pes etti kimileri. Günefli ararken, düfllerini yitirdiler karanl›klar aras›nda. Düflsüz kald› niceleri; yar›ns›z kald›... Bu zorlu flafak yürüyüflüne devam edenler, flimdi bir haysiyet s›nav›nda. Kendi
olma kararl›l›¤›n› göstermenin zorunlu hale getirdi¤i zorlu
bir asalet s›nav›nda.
Gün gelecek, insano¤lunun en büyük flaheserinin, do¤ru yaflamak oldu¤u mutlaka anlafl›lacakt›r. Yaflam›, s›n›rs›z bir tüketim süreci olarak görenler, gün gelecek, içlerinde önlenemez
biçimde büyüyen o derin bofllu¤un yaratt›¤› can s›k›nt›s› içinde bir hayat, bir vicdan muhasebesi yapacak ve sormaya bafllayacaklar: Bir yar›fl at› gibi hazdan haza kofltu¤um bu hayattan ne anlad›m diye? Soracaklar; “Bilgelikle yaflad›m m›” diye... “‹yi sevdim mi” diye... “Yeterince hizmet ettim mi?” diye...
En nihayetinde, Eflatun’un yüzy›llar önce söyledi¤i gibi, “hiç
ölmeyecekmifl yaflay›p, hiç yaflamadan öleceklerini” anlayacaklar ac› ac›.
Ve sizler; kendi uçurumunu yüre¤inde tafl›yanlar... Bu dünyay›, bu zorlu hayat›, “bir insanl›k s›nav›” olarak görüp, ard›nda
küçücük bir eser b›rakmak için didinenler... Büyüttü¤ünüz
umut, yayd›¤›n›z ›fl›k karanl›klar› ayd›nlatmaya devam edecektir. Ataol Behramo¤lu ne güzel özetlemifl. Fazla söze gerek var
m›? Bak›n neler yazm›fl:
Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var:
Yaflad›n m›, yo¤unlu¤una yaflayacaks›n bir fleyi
Sevgilin bitkin kalmal› öpülmekten
Sen bitkin düflmelisin koklamaktan bir çiçe¤i
...
Kucaklad›n m› s›ms›k› kucaklayacaks›n arkadafl›n›
Kavgaya tüm kaslar›nla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzand›n m› bir kez s›ms›cak kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir tafl gibi
dinleneceksin
...
Ve kederi de yaflamal›s›n, namusluca, bütün benli¤inle
Çünkü ac›lar da, sevinçler gibi olgunlaflt›r›r insan›
Kan›n kar›flmal› hayatin büyük dolafl›m›na
Dolaflmal› damarlar›nda hayat›n sonsuz taze kan›
Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var:
Yaflad›n m› büyük yaflayacaks›n, ›rmaklara, gö¤e,
bütün evrene kar›fl›rcas›na
Çünkü ömur dedi¤imiz fley,
hayata sunulmufl bir arma¤and›r
Ve hayat, sunulmufl bir arma¤and›r insana..
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GENEL B‹LG‹LER
Diyarbak›r ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren
her devirde nemini korumufl, Anadolu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya aras›nda do¤al bir geçifl yolu, bir
köprü görevi yapm›fl bu nedenle de çeflitli uygarl›klar›n

de¤iflti¤i kültür tarihi ile ilgili bulufllarda bir çok ilki de
içeren canl› ve ilginç bir yerleflmedir. Yabani bu¤day,
mercimekgiller gibi bitkilerin tar›ma al›nmas›, koyun ve
keçinin evcillefltirilmesi ile Çayönü bilim dünyas›nda
önem kazanm›flt›r.
Yine Ergani yak›nlar›ndaki Grikihaciyan Tepesi'nde
M.Ö. 5.000 y›llar› bafl›na tarihlenen "Geliflkin Köy Evresi" ya da Kalkolitik Ça¤ olarak adland›r›lan Halaf Kültürünün sonlar›na tarihlenen tek bir kültür evresi görülmüfltür. Halaf Kültürü, Kuzey Irak, Suriye ve Güneydo¤u
Anadolu'da görülen yuvarlak planl› kubbeli evleri zengin boya bezeli çanak-çömle¤i ile ünlüdür.
Diyarbak›r'›n Bismil ‹lçesi yak›nlar›ndaki Üçtepe Höyük'te yap›lan ve henüz bitirilmemifl olan kaz› çal›flmalar›nda ise 2. Bin, Yeni Asur, Helenistik ve Roma ‹mparatorluk dönemine tarihlenen önemli bir merkez ortaya ç›kar›lm›flt›r.

tarihi ve kültürel miras›n› günümüze kadar tafl›m›flt›r.
Tarih boyunca Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr,
Diyarbekir, Diyarbak›r adlar›n› alan kent Güneydo¤u
Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Elcezire denilen,
Mezopotamya'n›n kuzey k›sm›ndad›r.
Yontma tafl ve Mezolitik devirlerde, Diyarbak›r ve çevresindeki ma¤aralarda yaflanm›fl oldu¤u, yap›lan arkeolojik araflt›rmalar ile anlafl›lm›flt›r. E¤il-Silvan yak›nlar›ndaki Hassun, Dicle Nehri ve kollar› üzerinde Ergani yak›nlar›nda Hilar ma¤aralar›nda bu ça¤dan kalma kal›nt›lar tespit edilmifltir.
Anadolu'nun en eski köy yerleflmelerinden biri olan tar›mc› köy topluluklar›n›n en güzel örne¤ini veren Ergani yak›nlar›ndaki Çayönü Tepesi, günümüzden 10.000
y›l önceye tarihlenmesi ile sadece bölge tarihimize de¤il
Dünya uygarl›k tarihine de ›fl›k tutmaktad›r. M.Ö.
7.500-5.000 y›llar› aras›nda aral›ks›z olarak daha sonra da aral›klarla iskan edilmifl olan günümüzdeki kent
uygarl›¤›n›n ilk temellerinin at›ld›¤› Çayönü, insanlar›n
göçebelikten yerleflik köy yaflant›s›na, avc›l›k ve toplay›c›l›ktan besin üretimine geçtikleri "Neolitik Devrim"
olarak da bilinen teknolojik yaflam biçimi, beslenme
ekonomisi ve insan do¤al çevre iliflkilerinin tümü ile
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Öte yandan Lice yak›nlar›ndaki Birkleyn ma¤aralar› ve
E¤il'deki E¤il Kalesi ve kayalardaki kitabeler Asurlardan
kalan önemli eserler bulunmufltur.
Diyarbak›r'›n kent merkezinin tarihine bakt›¤›m›zda
ise; M.Ö. 3. Binde kente Hurri-Mitaniler'in egemen olduklar›n› görüyoruz. M.Ö. 1260'a dek egemenliklerini
sürdüren Huri-Mitaniler'den sonra s›ras›yla Asurlular,
Aramiler, Urartular, ‹skitler, Medler, Persler, Makedonyal›lar, Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigran ‹daresi,
Romal›lar, Sasaniler, Bizansl›lar, Emeviler, Abbasiler,
fieyho¤ullar›, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, ‹nalo¤ullar›, Nisano¤ullar›, Artuklular, Eyyübiler, Mo¤ollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanl›lar Diyarbak›r'a
egemen olmufllard›r.
Bu uygarl›klar aras›nda Diyarbak›r'da en fazla tarihi
eser yapan ve iz b›rakanlar Romal›lar, Abbasiler, Mervaniler, Selçuklular, Artuklular, H›ristiyan ve Osmanl›lar olmufltur. Diyarbak›r sadece Roma-Bizans de¤il ayn› zamanda Müslüman, Pers, Arap ve Tür devletlerinin
zengin tarihi ve kültürel de¤erlerini tafl›yan ortak bir
kültür miras› olarak günümüze kadar gelmifltir. Özellikler surlarda birçok medeniyetlerin izlerini kitabe,
süsleme, figür, kap› veya görkemli burç fleklinde en
canl› flekilde görebilmekteyiz.
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D‹YARBAKIR CAM‹LER‹
ULU CAM‹‹

Ulu Camii

bat›s›nda yer alan maksureleri, güneyinde Hanefiler Cami'i, kuzeyindeki fiafiiler Camii ve Mesudiye
Medresesi ve Caminin bat› giriflinin
hemen yak›n›ndaki Zinciriye Medresesi ile dinsel ve kültürel yap›lar›
bir araya getiren bir yap›lar grubu
niteli¤indedir.

Camisi olarak da tan›nmaktad›r.
Caminin mimar› bilinmemektedir.
Beyaz ve siyah kesme tafltan yap›lan
caminin üzeri piramit flekilli büyük
bir kubbe ile örtülüdür.20.yy. bafllar›nda caminin çöken minaresi
orijinal yerinden bugünkü oldu¤u
yere tafl›nm›flt›r.

Ulu Cami'nin avlu cephelerinde
farkl› dönemlere ait Mimari bezekler, kabartma ve yaz›tlar büyük bir
uyum içerisinde yerlefltirilmifllerdir. Ki bu da bize sanat›n birbiri
üzerine eklenerek geliflti¤i bu yap›da inançlar›n ve hoflgörünün de
uyum içerisinde geliflti¤ini ve geliflebilece¤ini kan›tlar gibidir

DÖRT AYAKLI M‹NARE

NEB‹ (PEYGAMBER ) CAM‹‹
Amid’in 639 y›l›nda ‹slam dünyas›n›n eline geçmesiyle kentin en büyük klisesi olan Mar Toma Kilisesi
(Katedral) Ulu camiye dönüfltürülmüfltür. Eserin kilise olarak kullan›lmas›ndan önce Pagan dönemine
ait bir putperest mekan› oldu¤u da
bilinmektedir. Anadolu’nun en eski
camilerinden biri olarak kabul edilen Ulu Camii ‹slam dünyas›n›n
5.Haremi-i fierifi (Mukaddes Mabet) olarak kabul edilmektedir. Camiinin dört ayr› cephesi Müslümanl›¤›n dört ana mezhebine ayr›lm›flt›r. Günümüzde de Hanefi ve fiafiiler iki ayr› mekanda ibadetlerini
sürdürmektedirler. Tarihinde deprem ve yang›na da maruz kalan Ulu
Camii, de¤iflik dönemlerde onar›lm›fl ve her onar›mda yeni kap›lar
eklenerek bugünkü fleklini alm›flt›r. Camii avlusunda Romal›lardan
kalma günefl saati bulunmaktad›r.
Ortadaki büyük avlunun do¤u ve
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XV. yy sonlar› ve XVI. yy bafllar›nda
Akkoyunlular döneminde yap›lm›flt›r. Minare yaz›t›na göre 1530 y›l›nda Diyarbak›rl› Kasap Hac› Hüseyin
taraf›ndan hayrat olarak yapt›r›lm›flt›r. Bu kitabede sürekli olarak
Hz. Muhammed’den ‘Kaal en Nebiyyi’ diye söz edilmesinden ötürü
halk aras›nda Nebi veya Peygamber

Nebi Camii

http://diyarbakir.mmo.org.tr

(fiEYH MUTAHHAR YA DA
MUALLÂK CAM‹‹)
Akkoyunlu Kas›m Han taraf›ndan
1500 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. Siyah ve
beyaz s›ral› kesme tafllarla infla
edilmifltir. Camiden ayr›, dört sütun
üzerine oturtulmufl kare planl› minaresi Anadolu’daki tek örnektir.
Sütunlar›n ‹slam dininin dört mezhebini, gövdesinin ise ‹slam dinini
temsil etti¤i düflünülmektedir. Halk
aras›nda minarenin ayaklar› aras›ndan yedi defa geçenin dileklerinin gerçekleflece¤ine inan›lmaktad›r.
BEHRAM PAfiA CAM‹‹

Behram Pafla Camii
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‹SKENDER PAfiA CAM‹‹

Safa Parl› Camii

1546–72 y›llar› aras›nda Behram
Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Mimar Sinan dönemi yap›lar› aras›nda
en görkemli olanlar›ndand›r. ‹ç
mekan›n bütün duvarlar› belirli bir
yüksekli¤e kadar ‹znik çinileri ile
kaplanm›flt›r. Ayr›ca mihrap ve
minberi bezemelidir. Caminin minaresi 1928 y›l›nda y›ld›r›m düflmesiyle y›k›lm›fl, tek flerefeli ve silindirik olarak yenilenmifltir.
SAFA (PARLI) CAM‹‹

Diyarbak›r’da 14 y›l valilik yapan
‹skender Pafla taraf›ndan 1551 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. ‹skender Pafla
Camii erken Osmanl› devri mimarisinin özelliklerini tafl›mas›na ra¤men, bir bak›ma da Diyarbak›r camilerinin etkisinde kalarak yap›lm›flt›r. Osmanl› mimarisinde belirli
bir plan tipinin uyguland›¤› bu camimin önünde flad›rvan›, do¤usunda da türbesi bulunmaktad›r. Son
cemaat yeri dört sütun ve köflelerdeki ‘ L ’ fleklinde ayaklar›n tafl›d›¤›
befl bölümden meydana gelmifltir.
Sivri kemerlerle birbirine ba¤lanm›fl olan sütunlar›n bafll›klar› oldukça sadedir. Caminin sol taraf›na
silindirik gövdeli, tek flerefeli tafl
minare eklenmifltir.
BIYIKLI MEHMET PAfiA
CAM‹‹
(FAT‹H PAfiA VEYA
KURfiUNLU CAM‹‹)
Cami, medrese ve hamamdan oluflan yap› toplulu¤u, Diyarbak›r’›n
ilk Valisi B›y›kl› Mehmet Pafla tara-

f›ndan 1516 – 1520 y›llar›nda yapt›r›lm›flt›r.
Osmanl› döneminde Diyarbak›r’da
yap›lan ilk camii olan yap›, di¤er
Diyarbak›r camilerinden farkl› bir
plana sahiptir. Eser, tafl ve düzgün
olmayan malzemelerden de yararlan›larak infla edilmifltir. Hamam
(Kürtler Hamam›), medrese ve camiden oluflan yap› toplulu¤u içinde
sadece cami özelli¤ini koruyarak
günümüze ulaflm›flt›r.
HAZRET‹ SÜLEYMEN CAM‹‹
Hz. Süleyman ve Nas›riye Camii
isimleri ile de tan›nan bu cami, ‹ç
Kale ‘de surlara bitifliktir. Caminin
minaresi üzerinde bulunan kitabesini okuyanlar de¤iflik tarihler ileri
sürmüfllerdir. Kitabelerden anlafl›ld›¤›na göre bu camiyi Nisano¤ullar›’ ndan Ebu’l-Kas›m Ali yapt›rm›flt›r. Mimar› da Hibetullah el Gürgani’dir. Hemen hemen tamam›nda
kesme tafl kullan›lan caminin iki girifli bulunmaktad›r.
Caminin XII. yy.da yap›ld›¤› san›lan

Camiinin yap›m tarihi kesinlik kazanamam›flt›r. Bununla beraber
fiah ‹smail’in dedesi fieyh ‹brahim
Safi’nin o¤lu fieyh Cüneyt’in iste¤i
üzerine Uzun Hasan taraf›ndan XV.
yy.›n ortas›nda yapt›r›ld›¤› san›lmaktad›r. Dönemin mimari baflyap›tlar›ndand›r. Özellikle minaresinin tafl iflçili¤i dikkat çekicidir. Minaresinin harc› Diyarbak›r çevresinde yetiflen kokulu bitkilerle kar›ld›¤› için k›l›f›n›n sadece Cuma
hutbelerinde ç›kar›ld›¤› bilinmektedir.
B›y›kl› Mehmet Pafla Camii
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Hz.Süleyman Camii
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zaman›nda, 1550–1151 y›l›nda yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Mimari ise
belli de¤ildir.
HADIM AL‹ PAfiA CAM‹‹

Melek Ahmet Camii

minaresi, Diyarbak›r ve çevresindeki pek çok örnekte oldu¤u gibi kare biçimindedir. Caminin bitifli¤inde Halid Bin Velid’in o¤lu Süleyman ile Diyarbak›r’›n Araplar taraf›ndan al›nmas› s›ras›nda flehit düflen sahabelerin gömülü oldu¤una
inan›lm›fl ve bu da caminin kutsall›¤›n› artt›rm›flt›r.
MELEK AHMET CAM‹‹
Aslen Diyarbak›r’l› olan Melek Ahmet Pafla taraf›ndan 1587–1591 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r. Caminin girifl
kap›s› di¤er camilerden ayr› olarak
güney mihrap duvar›ndaki büyük
bir portaldan caminin alt›ndaki yola aç›lmakta önce kuzey k›sm›ndaki avluya, sonra da merdivenlerle
camiye ç›k›lmaktad›r. Caminin kuzey yönündeki merdivenin sa¤›nda
bulunan minare camiden ayr› olarak yap›lm›flt›r. Minarenin yar›s›na
kadar içeriden iki merdivenle, yar›s›ndan sonra da bunlar birleflerek
tek merdiven olarak flerefeye ç›k›lmaktad›r.
Bu merdivenler, ç›kanlar›n birbiri-
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Hz. Ömer Camii

Diyarbak›r Mardin Kap›s› ile Urfa
Kap›s› aras›nda, Ali Pafla Mahallesi’nde surlara yak›n bir yerdedir.
Camiyi, Diyarbak›r 6.Valisi Had›m
Ali Pafla 1534–1537 y›llar›nda yapt›rm›flt›r. Tuhfetül-Mi’marin’de Mimar Sinan’›n eseri olarak geçmektedir. Minaresi yap›n›n d›fl›nda kuzeydo¤uya yerlefltirilmifltir. Silindirik gövdeli ve tek flerefelidir.

ni göremeyece¤i flekilde düzenlenmifltir.

LALE BEY (LALA KASIM)
CAM‹‹

ÖMER fiEDDAD (HZ. ÖMER)
CAM‹‹

Diyarbak›r'›n güneybat› çeyre¤inde,
kendi ad›yla an›lan mahallede Lale
Bey ile Dörtler Soka¤›'n›n ke-siflti¤i
kavflak güneyinde olup, üç kubbeli
son cemaat yeri, bunun bat›s›nda,
alt kat› türbe, üst kat› hücre, bat›s›nda minaresi olan, tek katl›, tek
kubbeli, siyah bazaltla örülü kargir
bir yap›d›r (Foto¤raf 2). Kareye
çok yak›n planl› (~1O,24 m.) iç
alan› kubbe örter.

Diyarbak›r Mardin Kap›s›’n›n iki girifli kapat›larak cami haline getirilmifltir. Halk aras›nda Hz. Ömer Camisi olarak tan›nan bu caminin kitabesinde, Mescid-i fieddad ismine
rastlanm›fl oluflundan ötürü de camiye Ömer fieddad ismi verilmifltir.
Caminin kitabesinden ‹nalo¤ullar›

Halk›n k›saca Lale Camii olarak adland›rd›¤› yap›-y›, Diyarbak›r'›n ilçelerinden Egil'in beylerinden Lala
Kas›m'›n yapt›rd›¤›n› kaynaklar belirtiyor.
fieref Han, yap›t›nda, fieyh Mu-hammed'in o¤lu Lala Kas›m'dan övgüyle söz eder. Bu durumda, caminin,
Osmanl› günlerinde 16. yy.›n 1 ilk
çeyre¤inde yap›ld›¤›n› düflünmek
(›S1S'ten herhalde hemen sonra)
do¤ru olacakt›r.
Had›m Ali Pafla Camii
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KURT ‹SMA‹L PAfiA CAM‹‹

DEL‹LLER HANI

Harput Yolu üstünde, Seyrantepe
Semtinde çeflme-siyle güney yakadad›r. Yolun sa¤›nda (kuzey) k›fllas› da vard›r. Sur içi geleneksel cami
tasar›m›ndan çok farkl› olarak tasarlan›p uygulanan tek katl› sekizgen planl› harimi çepeçevre ahflap
kirifllemeli reva¤› dolan›r. Kurt ‹smail Pafla, Amid’in 271. Osmanl›
Valisiydi. 1868 y›l›ndan bafllamak
üzere 7 y›l 9 ay görev yapt›. Kentin
d›fla tafl›nmas›na önayak oldu.

(HÜSREV PAfiA HANI)

D‹YARBAKIR HANLARI
HASANPAfiA HANI
Hasan pafla Han›, Diyarbak›r Ulu
Camiinin do¤u giriflinin karfl›s›nda,
Gazi caddesinin üzerindedir. Sokullu Mehmet Pafla ‘n›n o¤lu, Diyarbak›r Valisi Vezirzade Hasan Pafla taraf›ndan 1572–1575 y›llar›
aras›nda yapt›r›lm›flt›r. Bas›k kemerli bir kap›dan, beflik tonozlu
bir k›sma ve oradan da avluya ç›k›lmaktad›r. Avlunun ortas›nda alt›
sütunlu, bezemesiz bir flad›rvan bulunmaktad›r.

Mardin Kap›s›’n›n hemen karfl›s›nda bulunan han,1527 y›l›nda Diyarbak›r valilerinden Hüsrev Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Buraya Deliller Han› denilmesinin nedeni, Hicaz’a gitmek üzere toplanan hac›
adaylar›n› götürecek delillerin
(rehber) bu handa konaklamalar›ndan kaynaklanmaktad›r. Han,
cami ve medreseden oluflan bir yap› kompleksidir. Osmanl› hanlar›
genek flemas›na uyan han›n, orta
bölümünde oldukça genifl kare biçimli bir avlu yer al›r. Restore edilen han günümüzde otel olarak
kullan›lmaktad›r.
Ç‹FTE HAN
Günümüze kadar ulaflm›fl hanlardan üçüncüsü olan Cifle Han'›n
kesin yap›m tarihi ve kim taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilinmemektedir.
Eldeki belgelerden XVI. yüzy›ldan
kalma ve Osmanl› yap›s› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Han, ilk yap›m› s›ras›nda çift han
olarak düflünülmüfl, ancak Cumhuriyet dönemi ile birlikte yol çal›flmas› s›ras›nda ikincisi y›kt›r›lm›flt›r. Bütünüyle günümü-ze kadar gelebilseydi, Diyarbak›r hanlar› içinde biri birine bitiflik çifte han biçimiyle de¤iflik bir uy-gulama örne¤i
teflkil edecekti
‹BRAH‹M PAfiA HANI

Deliller Han›
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1810 (H. 1225) tarihli ficyhzâde
ibrahim Pafla vak-fiyesinden anlafl›ld›¤›na göre, Salos Mahallesi'nde,
Muallak Mescidi'nin alt taraf›nda ve
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Deva Hamam› yan›nda idi. Ad› geçen vakfiyiye göre, ibrahim Pafla
Han›,
"...fevkânî k›rkbir oda ve tahtanî
k›rk oda ve ahur ve fevkani ve tahtan› hâricinde bir sa¤›r dükkân ve
dâhilinde bir sa¤›r dükkân ve oniki
masura âb-› Hamravat'dan ma-i cârisiyle havuz ve havlu..." dan müfltemildi. ‹brahim Pafla taraf›ndan
1810 tari-hinden önce infla edilmifl
olmal›d›r.
‹brahim Pafla Han› 5 mart 1816 tarihli bir hülâsa-dan anlafl›ld›¤› üzere, tüccar han› olarak inflâ edilmiflti. Bugün için ayakta olmayan bu
han hakk›nda di-¤er kaynaklarda
da herhangi bir bilgiye rastlanmam›flt›r. Dolay›s› ile ne zaman y›k›ld›¤› tespit edileme-mifltir.
TÜTÜN HANI
Abdal Mahallesi'nde, Deva Hamam›'n›n bitifli¤inde ve arkas›ndayd›.
1810 (H. 1225) tarihli ‹brahim Pafla vakfiyesinden, bu tarihten önce
ve ‹brahim Pafla ta-raf›ndan infla ettirildi¤i anlafl›lan Tütün Han›,
"... sa¤ taraf›nda yedi adet oda ve
sol taraf›nda se-kiz adet oda ve ‹ki
ah›r ve üç memfla ve sol tara-f›nda
hamam külhan› ve havlu..."
yu ihtiva eden küçük bir hand›.
fieyhzâde ‹brahim Pafla taraf›ndan
evladiyet üzere vakfedilen han hakk›nda baflka bir bilgiye sahip de¤iliz.
RÜSTEM PAfiA HANI
1539-1542 tarihleri aras›nda Diyarbak›r valili¤i yapan Rüstem Pafla
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taraf›ndan yapt›r›lm›fl olmal›d›r.
Söz konusu han, Rüstem Pafla ad›ndan baflka Yenikap› ad›yla da bilinmekleydi. Yenikap›'n›n d›flar›dan
giriflle sa¤ taraf›nda bulunan handan günümüze bir fley kalmam›flt›r.
MELEK AHMED PAfiA HANI
Rumkap›s› yak›nlar›nda idi. Melek
Ahmed Pafla 1591 y›l›nda Diyarbak›r'da cami ve medreseden baflka,
bir de ev infla ettirmifltir. Bu evi, Dilaver Pafla taraf›n-dan daha sonra
hana çevrilmifl ve XIX. yüzy›la kadar
gelmifltir. 11 Nisan 1842 tarihli Diyarbak›r masraf defterinden, bu han›n ma'mûr oldu¤u ve içerisinde
sü-vari askerinin ikamet etti¤i anlafl›lmaklad›r. Ne za-man harap oldu¤u ise bilinememektedir.
KAYSER‹YE HANI
22 Ekim 1565 tarihli ‹skender Pafla
vakfiyesinde, vakf›n gelir kaynaklar› say›l›rken, vakfa ait emlâkin yan›nda olmas› sebebiyle ad› geçen
Kayseriye Han›'n›n, ‹skender Pafla
Camii ile Yeni Hamam yak›nla-r›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 1577
tarihli bir vak-fiyeden ise söz konusu han›n, 12 hücre, 1 hela, 4 dükkân, 1 mahzenden olufltu¤u ve evlâdiyet üzere vakfedildi¤i görülmekledir, inceledi¤imiz döneme ait belgelerde ismine rastlanmayan han›n
ne zaman harap oldu¤u bilinmemektedir.
‹PEKO⁄LU HANI
iskender Pafla Camii'nin bat›s›nda
ve Penbeciler Çarfl›s›nda idi. 4 Mart
1676 tarihli vakfiyede, "...îpeko¤lu
Han› dimekle ma'rûf Bengi
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han..."fleklinde ge-çen söz konusu
han, 54 oda, 1 dükkân, 1 ah›r ve su
kuyusunu ihtiva etmekteydi. Yine
ayn› vakfiyede bu han›n, Hac› Mustafa Çelebi'nin mülkü oldu¤u ve evlâdiyet üzere vakfedildi¤i görülmektedir.

rakafl Han› (1800) ), îshako¤lu
Han› (1817) ve ‹çkale'de olan Zincir Han (1837) .

Ocak ortalar› 1799 tarihli bir vakfiyede ad›na rast-lad›¤›m›z han, XIX.
yüzy›l›n ikinci yans›nda da var-l›¤›m
sürdürmüfltür. I. Dünya Harbi s›ras›nda harap oldu¤u san›lmaklad›r.

Yenikap› Sokakta yer alan kilisenin
ne zaman infla edildi¤i tam olarak
bilinmemekle beraber XVII. y.y.’da
yap›ld›¤› düflünülmektedir. Günümüzde Katolik Keldaniler taraf›ndan kullan›lmaktad›r. Diyarbak›r’daki pek çok yap›da oldu¤u gibi ana yap› malzemesi siyah bazalt
taflt›r.

HAN-I CEDÎD
fiubat orlalan 1569 (Evâhir-i fiaban
976) tarihli Behram Pafla vakfiyesinde, Behram Pafla taraf›ndan camiin arka taraf›nda bir de han infla
ettirilmifl oldu-¤u görülmektedir.
Söz konusu han›n fevkani ve 33
odas› ve avlusunda bir de havuzu
bulunmaktayd›59. XIX. yüzy›la ail
belgelerde ismine rastlanmayan han›n ne zaman harap oldu¤u bilinmemektedir.
Yukar›da sayd›¤›m›z hanlardan
baflka Osmanl› dö-nemi Diyarbak›r
flehrinde varl›¤›n› tespit etti¤imiz,
ancak haklar›nda fazla bilgi sahibi
olmad›¤›m›z 10 han daha bulunmaktad›r. Yerleri kesin olarak tespit edilemeyen bu hanlar ise flunlard›r:
Sipahio¤lu Han› (1842), Fatih
Mehmed Pafla Evkaf›ndan Halid A¤a
Han› (I842) fievketlü Han (1723)
Gümüflhaneli Defterdar Han›
(1844) muhtemelen Ulu Cami yak›nlar›nda olan Börekçiler Han›
(1799) Yeni kap› yak›nlar›nda Alaca Han (1676), îskerdero¤lu Han›
(1842), Palanc›lar Çarfl›s›'nda Ka-

http://diyarbakir.mmo.org.tr

D‹YARBAKIR K‹L‹SELER‹
MAR PETYUM KELDAN‹
K‹L‹SES‹

SUR G‹RAGOS ERMEN‹
K‹L‹SES‹
Yenikap› Sokakta yer al›r. Tapu kay›tlar›na göre Katolik Ermenilerin
kulland›¤› bir kilisedir. Bugün kubbesi y›k›lm›fl ve yer yer y›pranm›fl
olsa bile bütün mimari görkemi ile
ayaktad›r. Diyarbak›r’da bulunan
Surp Giragos Kilisesinin ad›na ilk
kez 1610–1615 tarihleri aras›nda
Polonyal› Simeon’un Seyahatnamesi’nde rastlanm›flt›r.

Keldani Kilisesi
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MERYEM ANA SÜRYAN‹ KAD‹M K‹L‹SES‹
(MOR YAKUP)
Ortodoks Süryanilerine ait bir kilisedir. III. y.y.’da yap›ld›¤› tahmin
edilen yap›n›n daha önceden de tap›nak olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir. Mardin’deki Deyr-ül Zahfaran’ dan gelen Patrik II. Yakup,
1871 y›l›nda ölene kadar burada
yaflam›fl ve kilise o dönemde patriklik merkezi olarak da hizmet
vermifltir. Diyarbak›r tafl ustalar›n›n
adeta bütün hünerlerini sergiledikleri yap› toplulu¤unda; kilise, Mor
Yakup kutsal alan›, dört avlu, divanhane (derslik) ve lojman bulunmaktad›r. Kilise birkaç kez yanm›fl,
y›k›lm›fl ve birçok kez onar›lm›flt›r.
Hz. ‹sa’n›n diliyle ibadetlerini yapan Diyarbak›rl› Süryaniler taraf›ndan günümüzde de kullan›lmaktad›r.
SA‹NT GEORGE K‹L‹SES‹
‹çkale’de bulunan bu kilisenin ne
zaman yap›ld›¤› bilinmektedir. IV-V

y.y.’da Bizans stilinde, kara tafltan
Dicle’ye bakar bir biçimde yap›lm›flt›r. H›ristiyanl›¤›n hangi mezhebine, flehit veya azizine ithaf edildi¤i bilinmemektedir. Katolikli¤in bir
piri olan Batriye cemaatine aittir diyenler de vard›r. Yap› ad› kad›nlar
manast›r› olarak da geçmektedir.
Uzun süre Diyarbak›r ‹l Jandarma
Komutanl›¤› Saraykap› Cezaevi’nin
içerisinde bulundu¤undan ibadete
kapal› kalm›flt›r. Üzeri Do¤u-Bat›
do¤rultusunda eliptik tu¤la kubbe
ile Kuzey-Güney nefleri önde yuvarlak kolonlu ve arkas›ndaki dikdörtgen ayaklara oturan kemerli, tonozlu örtüye sahiptir. Kilisenin orta
mekan› dört yöne eyvanlara aç›lmaktad›r.
SURP SARK‹S K‹L‹SES‹
Mardin Kap›s› yak›nlar›nda olan bu
kilise Katolik Ermenilere aittir. Kilisenin XVI. y.y.’da yap›ld›¤› san›lmaktad›r. Ana yap› malzemesi siyah
bazalt tafl›d›r. ‹ki katl› kilise sütunlar› ve dört kemer dizisi ile befl nefli bir kilisedir.

SA‹NT TEODOROS K‹L‹SES‹
Fatih Pafla Camii'nin bitifli¤inde oldu¤u bilinen kilise, bu gün yok
olup gitmifltir.
D‹YARBAKIR KALELER‹
‹Ç KALE
Diyarbak›r surlar›n›n kuzeydo¤u
köflesine yerlefltirilen ‹çkale’nin tarihi muhtemelen bu bölgenin ilk
yerleflik halk› olan Huri-Mitaniler (
M.Ö. 4-3 bin ) dönemine kadar
iner. ‹çkale Romal›lar taraf›ndan
flimdiki Artuklu Kemeri’nden geçen
ilk surlar daha sonra y›k›lm›flt›r.
‹çkale’ye 16 burç ve iki yeni kap›
yapt›ran Kanuni Sultan Süleyman
ayn› zamanda ünlü Hamravat Suyu’nu da getirmifltir.
‹çkale’nin Saray Kap›, Küpeli Kap›s›, Fetih ve O¤run kap›lar› bulunmaktad›r. ‹çkale’de çok de¤erli yap›lar bulunmaktad›r. Kale Camii (
Hz. Süleyman Camii- Nas›riye Camii
), Aslanl› Çeflme, Artuklu Kemeri,
Virantepe Höyü¤ü ve Artuklu Sara-

PROTESTAN K‹L‹SES‹
Mardin Kap›s› yak›nlar›ndaki Cemal Y›lmaz Mahallesi’ndedir. Yap›l›fl tarihi bilinmeyen siyah bazalt
tafltan yap›lan kilise dikdörtgen
planl›d›r.
KIRKLAR K‹L‹SES‹
5. yüzy›l sonlar›nda yap›lan kilisede
bugüne yaln›zca bir duvar ve mahzen k›sm› kalm›flt›r. Yeri K›rklar
da¤› üzerindedir.
Meryem Ana Süryani Kadim

‹ç Kale

Kilisesi
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y›, Saint George Kilisesi bunlardan
baz›lar›d›r.
DIfi KALE (D‹YARBAKIR KALES‹)
‹çkale’ye eklenerek geliflen D›flkale
surlar›na ilk tafllar›n M.S. 346–349
y›llar›nda Roma ‹mparatoru II.
Constantinus döneminde konuldu¤u tahmin ediliyor. Daha sonra
kente egemen olan Bizans, Abbasi,
Mervani, Selçuklu, Artuklu, ‹nall›,
Nisanl›, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanl›lar taraf›ndan yap›lan eklenti
ve onar›mlarla günümüze kadar gelebilmifltir. Kuflbak›fl› görüntüsü ile
kenti çevreleyen surlar›n üzeri,
kente egemen olan uygarl›klar›n izlerini tafl›yan oyma ve kabartma
motiflerin yan› s›ra onu bir kuflak
gibi çevreleyen yaz›tlarla bezelidir.
Bu nedenle A.Gabriel taraf›ndan
‘Aç›k Hava Yaz›tlar Müzesi’ olarak
nitelendirilmifltir. Surlar 5,5 km.
uzunlu¤unda, 10–12 m. yüksekli¤inde ve 3.5 m. kal›nl›¤›ndad›r.
D›flkale’nin dört yöne aç›lan,
önemli dört kap›s› vard›r. Kuzeyde
Da¤ Kap› ( Harput Kap›s› ), Bat›da

Urfa Kap› ( Rum Kap›s› ), Güneyde
Mardin Kap› ( Tel Kap›s› ), Do¤uda
Yeni Kap› ( Dicle veya Su Kap›s› )
yer almaktad›r. Bugünkü D›flkale
surlar›n›n d›fl›nda ikinci bir sur daha bulunmaktayd›. Ancak 1232 y›l›nda kente egemen olan Eyyubi hükümdar› Melik Kamil taraf›ndan
y›kt›r›larak tafllar› bugünkü surlar›n onar›m›nda kullan›lm›flt›r. Günümüzde kal›nt›lar›, Mardin Kap›
ve Ben u Sen taraflar›nda görülebilmektedir.
BURÇLAR
Gabriel’in Kale Plan›
Surlar›n üzerinde kare, çokgen ve
yuvarlak planl› toplam 82 burç yer
almaktad›r. Ben u Sen ile Dicle Vadisi’ne bakan ve savunmas› kolay
olan cephelerdeki burçlar daha
çok dört köfleli ve seyrektir. Da¤
Kap› ve Urfa Kap› aras›nda kalan ve
düflman sald›r›lar›na daha aç›k
olan bölgedeki burçlar ise yuvarlak
ve daha s›kt›r. Artuklu döneminde
yap›lan burçlar büyüklükleri ve ifllemeleriyle di¤erlerinden ayr›l›r.

Beden/ Ben u Sen ), Yedi Kardefl,
Keçi, Nur, F›nd›k, Mervani, Kral K›z›, Akrep burçlar› daha çok bilinirler.
ULU BEDEN
(EVL‹ BEDEN/ BEN U SEN)
BURCU
Surlar›n güney bölümünde yer al›r.
1208 y›l›nda Artuklu hükümdar›
Melik Salih ad›na Mimar Cafer o¤lu
‹brahim taraf›ndan yap›lm›flt›r. Silindirik yap›s›, onu sarmalayan kitabesi ve çift bafll› kartal, kanatl› aslan kabartmalar›yla oldukça heybetli bir burç olan Ulu Beden ve Yedi Kardefl Burçlar› plan ve bezemeleriyle birbirine benzer. Efsaneye
göre; Zaman›n hükümdar› bir yar›flma düzenler. Bu iki burcun yükseldi¤i yerde, planlar›n› da kendisinin çizdi¤i, çok sa¤lam ve çok yüksek iki ayr› burç yap›lmas›n› buyurur. Kentte bu iflin üstesinden gelecek iki kifli vard›r. Bunlardan biri
usta di¤eri de onun kalfas›d›r. Ustan›n düflü ustal›¤›n› bir kez daha
göstermek; kalfan›n düflü ise ustas›n› geçmektir. Usta Yedi Kardefller

Gabriel’in Kale Plan›

Burçlar genellikle iki katl›, baz›lar›

D›fl Kale
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‹se üç-dört katl›d›r. Alt katlar› depo
ve ambar olarak, üst katlar› ise askeri amaçlarla kullan›lm›flt›r. 82
burç aras›nda büyüklükleri ve ifllemeleri nedeniyle Ulu Beden ( Evli
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Ulu Beden Burcu
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Burcu’nu kalfa ise Ulu Beden Burcu’nu yapar. ‹fl bitiminde hükümdar kalfan›n burcunu daha çok be¤enir. Buna çok üzülen usta kendini afla¤›ya atar…

olur. Yedikardefller barut deposunu havaya uçurmufllard›r. Patlamayla birlikte kral, komutanlar ve
yedi kardefl ölür. Kent kurtulmufltur…

YED‹KARDEfi BURCU

KEÇ‹ BURCU

Diyarbak›r surlar›n›n önemli ünitelerinden biri Yedi Kardefller Burcudur. Artuklu dönemi eseridir.
(1183–1232) Melik-el Salih ebu’lfeth Mahmut zaman›nda yap›lm›flt›r
(1208). Mimar› ‹brahim o¤lu Yahya’d›r.

Mardin Kap›s›’n›n do¤usunda, yontulmufl kaya kütlesinin üzerinde yer
al›r. Surlardaki burçlar›n en eski ve
en büyü¤üdür. Yap›m tarihi tam
olarak bulunmayan burcun üzerinde, 1223 y›l›nda Mervano¤ullar› taraf›ndan onar›ld›¤›n› belirten bir
yaz›t yer almaktad›r. 11 kemerli bu
burcun bir dönem tap›nak olarak
kullan›ld›¤› san›lmaktad›r.

Bir baflka efsaneye göre ise; Düflmanlar flehri kuflatm›fl, günler süren çat›flmalardan sonra yedi kardeflin savundu¤u burç d›fl›nda tüm
kent düflmüfltür. Düflman Kral, uzlaflmak üzere kardefllere bir elçi
yollar. Yedikardefller elçiye teslim
olma koflullar›n› bildirirler. Burcu
teslim almaya bizzat kral ve komutanlar gelecek ve teslim olduklar›nda yedi kardeflin canlar› ba¤›fllanacakt›r. Kral koflullar› kabul eder ve
komutanlar›yla birlikte burca girer.
Ancak girer girmez bir patlama

NUR BURCU
Selçuklu
dönemi
eseridir.
(1085–1183). Melikflah zaman›nda yap›lm›flt›r.(1089). Mimar› Selami o¤lu Urfal› Muhammed’dir.
Kufi (Nebati) yaz› ile yaz›lm›fl kitabesi ve çeflitli hayvan figürleriyle en
zengin burçtur. Kitabe aras›nda yer
alan uzun boynuzlu keçi motifi rölyefi dikkat çekici estetik de¤erdedir. Yine kitabe aras›nda yer alan
simetrik olarak yerlefltirilmifl dörtnala koflan at motifi rölyefleri bu
dönem heykel sanat›nda perspektif
ve anatomide ne kadar bilgi, gözlem, beceri ve yetenek konusunda
bize net belge sunmufllard›r.

gulanan uzun boynuzlar›n stilize
edilmifl parçal› bölümleri yüzeyin
baflka bölümlerinde de uyguland›¤›
görülmüfltür.
DA⁄ KAPI BURCU
Diyarbak›r’da hüküm sürmüfl devletlerin hemen tümü, kentin en
önemli bölümlerinden olan Da¤
kap› burcunun iç ve d›fl duvarlar›na
çeflitli iflaretler, kitabeler ve armalar koydurmufllard›r. Da¤ kap› burcunun çeflitli yerlerinde de¤iflik
hayvansal, bitkisel ve motiflerinin
rölyefleri yer al›r. Bitkisel motiflerin içinde üzüm ve yaprak flekilleri
bulunur. Da¤ Kap› Harput Kap› olarak da bilinir. Kitabe ve rölyef yönünden en zengin k›sm›d›r. Yan›nda Mervani dönemine ait mescit
vard›r.
D‹YARBAKIR EVLER‹
En az üç bin y›ll›k geçmifle sahip
olan Diyarbak›r evlerinin kendine
özgü karakteristik özellikler tafl›yan
bir mimari üslubu vard›r. D›fla kapal› olan evlerde avlu evin haremi

SELÇUKLU BURCU

Yedikardefl Burcu
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Melikflah dönemi eseridir. Nur
Burcu benzeridir. Kufi yaz› ile yaz›lm›flt›r (1088). Evli Beden Burcu’nun kuzeyindedir. Kitabe üzerinde yer alan simetrik olarak yerlefltirilmifl keçi motifi rölyefinde uy-
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durumundad›r. Diyarbak›r ev plan›n›n flekillenmesinde en önemli
etken iklim oldu¤u için evlerde yazl›k, k›fll›k ve mevsimlik bölümleri
bulunur.

büyük ve sivri, yandakiler daha küçük ve yuvarlak olmak üzere, 3
gözlüdür. Üzerindeki kitabesinde,
11 79 tarihinde yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Harem ve selaml›k olmak üzere iki
bölümden oluflan Diyarbak›r evlerine en güzel örnek olarak, Cemil
Pafla Kona¤›, ‹skender Pafla Kona¤›,
Cahit S›tk› Taranc› Evi, Esma Ocak
Evleri verilebilir.

DEVEGEÇ‹D‹ KÖPRÜSÜ
Diyarbak›r'›n kuzeyinde 20 km.
mesafede Artuklu Salih Mahmut zaman›nda yap›ld›¤› bilinmektedir.
Köprü 7 gözlü-dür. Köprüde iki kitabe ve Kur'an' dan bir ayet bulunmakta-d›r.

D‹YARBAKIR SOKAKLARI
(KÜÇELER)
Diyarbak›r sokaklar›n›n flekillenmesinde surlar önemli bir rol oynar. Kentin genifllemesini s›n›rlad›¤› için, sur içinde yo¤unlaflma artm›fl, evler birbirine yak›nlaflm›fl,
sokaklar daralm›flt›r.
Bu da gölgelik alanlar›n ço¤almas›n› ve serinli¤in artmas›n› sa¤lam›flt›r. Bazalt parke tafl döfleli Diyarbak›r sokaklar›nda sürekli akan çeflmeler, sokaklara temizlik ve canl›l›k katarm›fl.

D‹YARBAKIR KÖPRÜLER‹
D‹CLE KÖPRÜSÜ (ON GÖZLÜ
KÖPRÜ)
Dicle Nehri üzerinde köprünün kitabesinden Nizamüddin ve Müeyyidüdevle taraf›ndan yapt›r›ld›¤›, mimar›n›n da Sancaro¤lu Ubeydo¤lu
Yusuf oldu¤u bilinmektedir. Mervaniler zaman›nda, 1065 y›l›nda yapt›r›lan köprü, 178 m. uzunlu¤unda,
5.60 m. geniflli¤indedir. On gözden
meydana gelmifl ve en büyük kemer
aç›kl›¤› da 14.70 m.dir. Köprünün

TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi

Ongözlü Köprü

ortas›ndaki üç gözün üstü dar, bat›
taraf›ndaki befl gözün döflemesi daha genifltir. Köprü ayaklar›ndaki
kemerler sivri formdad›r. Ayaklardaki selyaranlar ayn› düzeyde olmay›p baz›lar› döfleme hizas›na kadar yükselir, baz›lar›nda ise hiç
yoktur.
MALABAD‹ KÖPRÜSÜ
Silvan ilçesine 22 km. mesafede,
Diyarbak›r-Batman ‹l s›n›-r›nda bulunan Batman çay› üzerindedir.
Dünyadaki tafl köp-rüler içinde kemeri en genifl olan›d›r. Bu aç›dan
önem tafl›r. Yaz›t›nda 1147 y›l›nda
Artuko¤ullar›ndan Timurtafl Bin ‹lgazi taraf›ndan yap›ld›¤› bilinmektedir. Köprünün üzerinden her iki
yandan, kemerin içerisindeki odalara inilmektedir. Bölge-ye gelen
turistlerin u¤rak yerlerinden biridir.
HABURMAN KÖPRÜSÜ
Çermik ‹lçesi ve Haburman Köyü
civa-r›ndad›r, Sinek çay› üzerinde
kurulmufl olan bu köprü, ortadaki
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D‹YARBAKIR MÜZELER‹
Kültürel Potansiyeli çok zengin olan
Diyarbak›r, Anadolu ile Mezopotamya aras›ndaki geçifl bölgesinin
odak noktas›ndad›r. Bu nedenle
çeflitli kültürlerin bir biri ile etkilefliminden çok zengin bir mozay›k
oluflmufltur. Bu birikimin izleri, Diyarbak›r flehrinin hüviyetini kültürel aç›dan zenginlefltirmifl, Bunlar›n izleri olan tafl›n›r kültür varl›klar› ile de zengin müzeler oluflmufltur.
1- Diyarbak›r’da çok eski tarihlerde kurulan Diyarbak›r Arkeoloji
Müzesi
2- Ziya Gökalp Müzesi
3- Kültür Müzesi ( Cahit S›tk› Taranc› Evi)
1- D‹YARBAKIR ARKEOLOJ‹
MÜZES‹
Diyarbak›r’da ilk müze, 1934 y›l›nda Ulu Caminin külliyesine ait Zinciriye (Sencariye) Medresesinde
aç›ld›.1985 y›l›nda ise Elaz›¤ Caddesi üzerinde bulunan yeni binas›na tafl›nd›.
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Diyarbak›r Arkeoloji Müzesinde
Epi-Paleolitik dönemden bafllamak
üzere ( M.Ö. 8400 ) Neolitik, Kalkolitik, Eski Tunç, Urartu, Assur,
Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Artuklu, Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Osmanl› dönemine ait eserler
kronolojik olarak sergilenmektedir. Ayr›ca; Amid sikkeleri ile yöresel Etno¤rafik eserlerden oluflan
zengin bir koleksiyona sahiptir.
Müzemizde, 1744 adet Etnografik,
9201 adet sikke, 4976 adet de Arkeolojik eser olmak üzere toplam:
15.921 adet envanterlik eser kay›tl›
olup, bir O kadarda etütlük eser
bulunmaktad›r.
Modern müzecilik anlay›fl›na uygun
olarak teflhir sistemi bulunan müzemizde seksiyonlarda resimler,
grafikler ve anlat›mlarla izleyici ile
eser aras›nda iletiflim kurulabilmektedir.
5 000 m2 ( Befl bin metrekare )
alan üzerine kurulan müzede, modern konferans salonu, üç katl› depo ve her katta bulunan çok amaçl› laboratuar ile foto¤raf atölyesi,
ça¤dafl müzecilik hizmetlerine katk›da bulunmaktad›r. Türkiye’deki
müzecilik standartlar›n›n üstünde
modernize edilmifl müzemizde her
türlü araç-gereç donan›m› tamamlanm›flt›r. Ayr›ca; müzemizde araflt›rma yapmak isteyen bilim adamlar›na ve ö¤rencilere her türlü kolayl›¤› sa¤layan mekanlarda Arkeologlar›m›z hizmet vermektedirler.
Diyarbak›r iline ba¤l› Bismil ilçesinde iki birimde; Batman iline
ba¤l› bir yerde olmak üzere Müze
Müdürlü¤ü baflkanl›¤›nda kaz›lar
yap›lmaktad›r.
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Paleolitik ve Neolitik döneme ait
buluntular, müzemizde sergilenmektedir. Daha önceki y›llarda yap›lan Bismil ve Ergani yöresinden
ç›kan Neolitik, Assur ve Roma dönemlerine ait eserler de müzemizin
vitrinlerini zenginlefltirmektedir.
2- Z‹YA GÖKALP MÜZES‹
Diyarbak›r’l› sosyolog, yazar Ziya
Gökalp’in do¤du¤u evdir. Sivil mimarl›k örne¤i en güzel evlerden birisi olan ve bazalt tafltan iki katl›
olarak 1806 y›l›nda infla edilmifltir.
1824 y›l›nda Ziya Gökalp’in ailesine
intikal eden evde 1876 y›l›nda Ziya
Gökalp do¤mufltur. 1956 y›l›nda
müze haline getirilmifl ve yazar›n
flahsi eflyalar› ve belgelerinden oluflan koleksiyonlarla teflhire aç›lm›flt›r.
Bu yap›da içe dönük mimari tarz›
kullan›lm›fl olup, evin tüm pencereleri iç avluya bakmaktad›r. Yap›ya
girifl tek kanatl› ahflap bir kap›dan
sa¤lanmakta olup, mekanlar iç avlunun etraf›na yerlefltirilmifltir. Genellikle Diyarbak›r evlerinde kullan›lan havuz gelene¤i burada da kuzeye bakan bölümde ve Eyvan›n
içindedir.
3-CAH‹T SITKI TARANCI EV‹
(KÜLTÜR MÜZES‹)
Diyarbak›r mimarisine özellikle
Akkoyunlu, Artuklu ve Osmanl› stili
hakimdir. Diyarbak›r’da köklü bir
mimari geliflimin varl›¤›n› duyuran
yap›lar›n bafl›nda evler ve köflkler
gelir. Diyarbak›r evlerinin özelliklerini en özgün biçimde muhafaza
eden ve güzel örneklerden birisi
olan Cahit S›tk› Taranc›’n›n do¤du¤u evdir. Diyarbak›r il merkezinde
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Camii Kebir Mahallesi, Cahit S›tk›
Taranc› sokak No:3 de bulunan ev,
1733 y›l›nda infla edilmifltir. Daha
sonra da Cahit S›tk› Taranc›’n›n ailesine intikal etmifltir. Yap›ya darac›k bir sokaktan, tek kanatl› ahflap
bir kap›yla girifl sa¤lanmaktad›r.
Ayr›ca Haremlik kap›s› da iki kanatl› olup flehrin kuzey istikametine
bakmaktad›r. Bina iklim flartlar›na
uygun olarak yazl›k (Kuzeyde), K›fll›k (Güneyde), ilkbahar (Do¤uda),
Sonbaharl›k bölüm de (Bat›da) bulunmaktad›r. Binada büyüklü küçüklü toplam 14 oda, mutfak, kiler
ve tuvalet bulunmaktad›r. Binan›n
en önemli yeri iki katl› olan yazl›k
k›sm›d›r. Bu bölümün ikinci kat›ndaki büyük odaya bafl oda denir.
Cahit S›tk› Taranc› 2 Ekim 1910 y›l›nda bu odada dünyaya gelmifltir.
Taranc› Evi (Kültür Müzesi) ad›yla)
Pazartesi günleri hariç her gün mesai saatlerinde halk›n ziyaretine
aç›k bulundurulmaktad›r.
Sonuç olarak, pek çok uygarl›¤›n
izlerini tafl›yan kültür kenti Diyarbak›r, müzecilik aç›s›ndan oldukça
eski bir kenttir. Anadolu’nun pek
çok illerinde müze yokken 65 y›l
önce Diyarbak›r’da müze kuruluyor, yani flimdiki modern müzenin
temeli 65 y›l önce at›l›yor. Bugün
ise bölge müzesi niteli¤inde olan
bu kültür müessesesi, Mardin, fi›rnak, Batman, Siirt illerinin de kültür varl›klar›n›n tespiti, tescili ve
korunmas› ile tafl›n›r kültür varl›klar›n›n sat›n al›nd›¤› veya Arkeolojik kaz›dan ç›kan eserlerin sergilendi¤i ça¤dafl müzecilik anlay›fl›na
uygun hizmet üreten birer kültür
müessesesi olarak ilimiz halk›na,
özellikle gençli¤e hitap etmektedir.

Ocak-fiubat-Mart 2008

/ 48

D‹YARBAKIR MEDRESELER‹

olarak yap›lm›flt›r.

Diyarbak›r ili s›n›rlar› içinde bir
hayli medrese mevcuttur. Bunlardan en önemlileri flunlard›r.

AL‹ PAfiA MEDRESES‹

Z‹NC‹R‹YE MEDRESES‹
As›l ad› "Sincariye Medresesi"dir.
Ulu Cami'nin bat›s›nda ve yak›n›ndad›r. 1. Dünya Savafl›'na kadar
medrese olarak kullan›lm›fl ve savafl s›ras›nda yoksullar için bar›nak
olmufl-tur. 1198 y›l›nda mimar ‹sa
Ebu Dirhem taraf›ndan yap›lm›fl-t›r.
1934 y›l›nda onar›larak Arkeoloji
müzesi haline getirilmifl-tir. Di¤er
Anadolu Medreselerine benzemektedir. Arkeoloji Müzesi daha sonra
yeni binas›na tafl›nm›flt›r.
MESUD‹YE MEDRESES‹
Ulu Camii'nin kuzeyinde ve camiye
bitifliktir. Diyarba-k›r'da yap›lan ilk
büyük medrese budur. 1198 y›l›nda Artuklu Melikül Mesud Kutbeddin Ebu Muzaffer Sökman zaman›nda hükümdar›n emriyle yap›ld›¤›
üzerindeki kitabeden anlafl›l-maktad›r. Mesudiye Medresesi içinde
çeflitli ilimIerin ö¤retil-di¤i Anadolu'nun en eski ve ilk üniversitesidir.
Medresede Astranomi, T›p, Fizik,
Matematik, Biyoloji, Kimya, ‹lahiyat, Edebiyat ve Felsefe gibi dersler
ö¤retilmifltir. Ayr›ca bilim adamlar›
burada çeflitli konularda tart›flmalarda bulunmufllard›r. ‹nfla tar-z›,
motif ve kitabeleriyle çok de¤erli
bir sanat eseri olan medresenin avlusundaki mihrab›n iki yan›na ustaca yerlefl-tirilmifl dönebilen tafl sütunlar, binan›n herhangi bir yerinde meydana ge-lebilecek çökme veya kaymay› tespit için ko-nulmufltur. Bina kesme tafllardan iki katl›
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Ali Pafla Camisi'nin bat›s›nda Had›m Ali Pafla taraf›ndan 1434–1537
y›llar› aras›nda yap›lm›flt›r. Mimar
Sinan'›n eseri sa-n›l›yorsa da bu
kesin de¤ildir.
MUSL‹H‹DD‹N LAR‹ MEDRESES‹
Sefa Camisi'nin güneyinde cami avlusu içindedir. XIV. yy.' ›n ilk yar›s›nda yap›lm›flt›r. Mirat-i.il Edvar,
Mirkat-üj Ahbar isimli eserlerin yazar› ünlü bilgin Lari' nin Diyarbak›r
Müftüsü oldu¤u dönemde infla
olunmufl ve bu bilgin ayn› medresede ders vermifltir.
D‹YARBAKIR KÖfiKLER‹
Diyarbak›r surlar›n›n güneyinde ve
ço¤unlu¤u Dicle nehrinin bat›s›ndaki yamaçlarda bulunan köflk-ler
(Çizim 1), Diyarbak›r surlar›n›, Esfel bahçelerini, Dicle nehri ve genifl
vadisini gören etkileyici bir pa-noramaya sahiptir. S›cak-kuru bir
iklim ve s›n›rl› bir alan etkisiyle, Diyarbak›r Suriçi' nde bitiflik olarak
infla edilen evle-rin içe dönük ve
avlulu karakterine karfl›n, köflkler;
bahçe içerisinde, s›n›rlan genifl bitki örtüsüyle belir-lenen, manzaraya
hakim ve do¤ayla birlikte olma arzusunu karfl›layan yap›lard›r. Köflklerin varl›¤›, Suriçi' nde tek manzaras› avlu olan evlere sahip kent soylular›n›n do¤ayla birlikte olma çabalar›na ba¤lan›r. Yaz aylar›nda
kullan›lan bu vernaküler mimari
ör-nekleri, Ortaça¤ karakterindeki
içe dönüklükten, Rö-nesans'›n çevreye aç›lma e¤ilimine benzer bir
plan-lama ak›fl› gösterir. Köflkler-
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deki tüm mekânlar, görsel olarak
do¤ayla iç içedir.
Bunlar, Hac› A¤a Köflkü, Bekir Pafla
Köflkü, Pamuk Köflkü, Kufl Dili Köflkü, Seman Köflkü, Hami Köflkü, Erdebil Köflkü, A¤ulu Dere Köflkü ve
Cihannüma Köflkü.
Çizim I- Do¤al çevre içinde köflklerin panoramik konumlar›
D‹YARBAKIR'IN ÖNEML‹ YEMEKLER‹
Diyarbak›r'da en fazla piflirilen yemekler "tencere yemekleri" olarak
tan›mlanan etli sebze yemekleridir.
Sebze yerine bazen meyve da kullan›lmaktad›r. Elma, erik, ayva, ça¤la
gibi meyvelerden etli yemekler yap›lmaktad›r. Diyarbak›r'a özgü yemeklerin bafl›nda "Meftune" ad› verilen genellikle patl›canla yap›lan
bir yemek gelmektedir. Bundan
baflka düzme veya "pürlezzel",
"karn›yar›k" veya "beliba¤l›", "içli
köfte", "kibe bum-bar", "lebeni
çorbas›", "nuriye tatl›s›" Diyarbak›r'›n çok önemli yemekleri aras›nda yer almaktad›rlar.

Haz›rlayan: Onur AKSOY
Kaynaklar:
Diyarbak›r Büyükflehir Belediyesi
Kültür Müdürlü¤ü
Diyarbak›r Tan›tma, Kültür ve Yard›mlaflma Vakf›,
Doç. Ahmet ATAN - Tarihi Estetik
De¤erleriyle Diyarbak›r Surlar›
Doç. Dr. Mebrure De¤er
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MEHMET UZUN
Modern Kürt edebiyat›n›n en önemli isimlerinden olan Mehmet Uzun, 1953 Siverek do¤umlu. 1977 y›l›ndan bu yana Avrupa’da, ‹sveç’te yaflad›. Kürtçe, Türkçe ve ‹sveççe edebi çal›flmalar›yla çok dilli, çok kültürlü, olan Mehmet
Uzun, uzun y›llar ‹sveç Yazarlar Birli¤i yönetim kurulu üyeli¤i yapt›. Ayr›ca Mehmet Uzun ‹sveç ve Uluslararas› Pen
Kulüplerinde aktif olarak çal›flt›, ayn› zamanda ‹sveç ve Dünya Gazeteciler Birli¤i’nin de üyesiydi. Kürtçe, Türkçe ve
‹sveççe olarak üretti¤i kitaplar› yirmiye yak›n dilde yay›nlanm›fl. 1985 y›l›ndan bu yana yazd›klar›yla, modern Kürt
roman›n›n kurucusu olan ve bir tarih bafllatan Uzun, son y›llarda Türkiye'de de tan›nmaya baflland›. Denemeleri de
çeflitli dergi ve gazetelerde yirmiye yak›n dilde yay›nlanmaktayd›. Yak›n zamanda -k›sa bir süre için- toplat›lan "Kürt
Edebiyat›na Girifl" ve "Bir Dil Yaratmak" adl› kitaplar›nda, Kürtçe yaz›lm›fl romanlar›n ve Kürt dilini canland›rma çabalar›n›n tarihini aktaran Mehmed Uzun, bir bofllu¤u doldurma, bir kültür hareketi bafllatma çabas› içerisindeydi.
Hem romanlar›nda hem de di¤er yap›tlar›nda a¤›rl›kl› olarak Kürt ayd›nlar›n› ve tarihini konu ediniyordu. “Entelektüel çaba ve u¤rafl her zaman tarihin önündedir. Tarih ço¤u zaman bu entelektüel çaba ve u¤rafl›n boyutu, derinli¤i
ve gücüne göre biçim al›r” diyen Uzun, Kürt dilinde yazmas›n› modern Kürt edebiyat›n›n infla çal›flmalar›na bir katk› olarak görüyor. Mehmet Uzun ‘ Aflk Gibi Ayd›nl›k Ölüm Gibi Karanl›k’ roman› ve ‘ Nar Çiçekleri’ adl› deneme ki-
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tab› ile ilgili olarak 2001 bahar›nda yarg›land› ve beraat etti. Ayn› y›l Türkiye Yay›nc›lar
Birli¤i’nin her y›l verdi¤i Düflünce ve ‹fade Özgürlü¤ü Ödülü’nü, roman sanat›na iliflkin
belirleyici katk›lar›ndan dolay› Berlin Kürt Enstitüsü’nün Edebiyat Ödülü’nü, yaratt›¤›
edebiyat ve sözün özgürlü¤üne iliflkin duruflundan dolay› ‹skandinavya’n›n en önemli
ödüllerinden Torgny Segerstedt Özgürlük Kalemi Ödülü’nü, 2002’ de ‹sveç kültür yaflam›na sundu¤u de¤erli katk›lar›ndan dolay› ‹sveç Akademisi’nin Stina -Erik Lundeberg
Ödülü’nü, 2005 y›l›nda ise Irak Kürdistan Onur Ödülü’nü ve Diyarbak›r Belediyeleri
Onur Ödülü’nü ald›.
Uzun süredir yakaland›¤› mide kanseri nedeniyle tedavi
gören ünlü edebiyatç›, 11 Ekim 2007 günü Diyarbak›r' da
yaflam›n› yitirdi. 13 Ekim günü Diyarbak›r Ulucami' de k›l›nan cenaze namaz› ard›ndan cami önündeki kalabal›¤a
s›ras›yla Yaflar Kemal, fierafettin Elçi, Ahmet Türk ve Osman Baydemir' in yapt›¤› konuflmalar›n ard›ndan Mardinkap› Mezarl›¤›'na defnedildi. Yap›lan konuflmalarda Yaflar
Kemal Mehmet Uzun için “o büyük yazarlar›n geçti¤i kap›dan geçen büyük bir yazard› kendi kültürünü yazd›klar›yla
bütün dünyaya ve kendi milletine anlatt› ve görevini en iyi
biçimde yapt› diyerek”onun ne kadar büyük bir yazar oldu¤unu vurgulam›flt›r.
UZUN'UN ESERLER‹
Romanlar:
TU (Sen) 1985, Mirina Kalekî Rind (Yafll› Bir Rind'in Ölümü), 1987; Siya Evînê (Yitik Bir Aflk›n Gölgesinde) 1989;
Rojek ji Rojên Evdalê Zeynikê (Evdalê Zeynikê'nin Günlerinden Bir Gün), 1991; Bîra Qederê (Kader Kuyusu) 1995,
Ronî Mîna Evînê-Tarî Mîna Mirinê (Aflk Gibi Ayd›nl›k Ölüm
Gibi Karanl›k) 1998, Dicle'nin Sesi I - Hawara Dîcleyê
(Dicle'nin Yakar›fl›) 2002, Diclenin Sesi II - Dicle'nin Sürgünleri, 2003.
Deneme, ‹nceleme ve Söylefliler:
Destpêka Edebiyata Kurdî (Kürt Edebiyat›na Girifl) ‹nceleme–1992, Hêz û Bedewiya Pênûsê (Kalemin Gücü ve Görkemi) Deneme–1993, Mirina Egîdekî (Bir Yi¤idin Destan›) Destan/A¤›t–1993, Världen i Sverige (Tüm Dünya ‹sveç'te) Edebiyat Antolojisi, (M. Grive ile birlikte)-1995,
Antolojiya Edebiyata Kurdî (Kürt Edebiyat Antolojisi) 1995, Nar Çiçekleri Deneme–1996; Ziman û Roman (Dil ve Roman) Söylefliler–1997, Bir Dil Yaratmak -Söylefliler–1997, Dengbêjlerim -Deneme–1998, Zincirlenmifl Zamanlar Zincirlenmifl Sözcükler -Deneme–2002. Ruhun Gökkufla¤›, Anlat›, 2005; Küllerinden Do¤an Dil Ve Roman, 2005.
Haz›rlayan: Onur AKSOY
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ÜYELER‹M‹ZDEN HABERLER
> 2002-2004 Yönetim Kurulu Asil Üyemiz Ali KARADEM‹R vefat etmifltir.
> Mufl ‹l Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu Baflkan› Fevzi fi‹R‹N' in babas› vefat etmifltir.
> Ad›yaman ‹l Temsilci¤ili¤imiz Büro Görevlisi Özlem TEPEL‹' nin Annesi vefat etmifltir.
ÜYELER‹M‹ZE VE YAKINLARINA BAfiSA⁄LI⁄I D‹LER‹Z.
> fiubemiz Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hac› KAYA evlendi
> fiubemiz Büro Görevlisi Muhubet KAÇMAZ niflanland›.
Ç‹FTLER‹ KUTLUYOR B‹R ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR D‹L‹YORUZ.
> fiubemiz Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Yrd.Doç.Dr. Erol KILIÇKAP'›n bir k›z› oldu.
> Üyemiz Burak TURGAY’ ›n bir k›z çocu¤u dünyaya gelmifltir.
> Üyemiz Fatih KOÇY‹⁄‹T’ ›n bir Erkek çocu¤u dünyaya gelmifltir.
> Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu Üyesi Yal›n KALEL‹'nin bir k›z oldu.
Ç‹FTLER‹ KUTLUYOR M‹N‹K BEBE⁄E UZUN ÖMÜRLER D‹L‹YORUZ.

ACI KAYBIMIZ

SEN‹ UNUTMAYACA⁄IZ
Mak. Müh. Ali KARADEM‹R
Saz›n üç telliydi dost
Gönlüm orkestra
Yaflam›n fliir…
Bar›fl, Özgürlük, Demokrasi, ‹nsan haklar› derdin,
Meslek, Meslektafl, Sanat, Kültür derdin,
Sonuçta insan insanca yaflamal›,
Benle olmaz bu, bizle olur;
Hadin dostlar el verin, ses verin derdin
Sen biz, biz sendik asl›nda
Ölüm sana erken uzand›
fiimdi saz›n bizde
fiiirin dilimizde
Sen içimizdesin
Makina Mühendisleri Odas›
Diyarbak›r fiubesi Yönetim Kurulu
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r fiubesi
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Merhaba güzel insan, Merhaba...
Sessiz, sakin ve dünyaya daima umutla bakan
ve gülümseyen bir arkadafl olarak tan›d›k onu
ve tan›d›kç›da sevdik sevgili Ali’yi. Asl›nda delidoluydu fakat a¤›rbafll› ve mütevaz› bir yaflam
tarz› vard›. Kararl›, inançl› ve hoflgörülüydü, tavla veya okey’de yenildi¤inde zaman zaman sinirlenip k›zsa da hep birlikte güler stresimizi
atard›k ve Künefeciye do¤ru yol al›rd›k, tabiki
hesab› da sevgili Ali arkadafl›m›z öderdi, nede
olsa koskocaman Yeniflehir Belediyesi arkas›ndayd›. Diyarbekir’i çok severdi ve birçok so¤uk
k›fl akflam›n› birlikte geçirirdik, bazen ortam›
güzellefltirir bazen de bizi bunal›ma sokard›
ama her fleye ra¤men onunla yaflam›, umudu ve
geçmifli paylaflt›k ve keflke gelece¤i de paylaflabilseydik ve evet Ali flimdiden özledik seni, ama
olsun gözüm olsun bak bahar geliyor her taraf
yefleriyor ve sana söz Karanfiller ekece¤iz o güzel yüre¤inin üstüne. Asl›nda birlikte nice baharlar› paylaflaca¤›m›z› düflünüyorduk ama olmad› daha sana doymadan kahrolas› hastal›k
ans›z›n seni aram›zdan al›p götürdü oysa yaflanacak çok fley vard› ama yap›lacak hiçbir fley
evet hiçbir fley yoktu, çünkü ölüm so¤uktu ve
kahrediciydi ama flunu da biliyorduk ki bizler
ölümlere ve ölüm gibi nice kahredici gerçeklere
zaten al›flm›flt›k, evet yüreklerimiz yand›, gö¤sümüz darald›, uzaktaki sevdalara bakmaktan
gözlerimiz yoruldu ve nefes alamaz duruma geldik ama her fleye ra¤men umutla ve inatla yaflam› güzellefltirmeye çal›flt›k ve çal›flt›kça da çevremizde birçok arkadafl ve dost gördük,bunun
en güzel örne¤i de cenazenin bekletildi¤i cami
ve Yeniköy mezarl›¤›nda senin için toplanan
yüzlerce yüre¤i güzel insand›,kimler yoktu ki be
Aliflim: baflta Büyükflehir Belediyesi Baflkan› Sn
Osman Baydemir, Diyarbak›r milletvekili Sn Aysel Tu¤luk,Yeniflehir belediye Baflkan› Sn F›rat
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Anl›,‹l Baflkan ve ayn› zamanda Meslektafl›m›z
say›n Necdet Atalay ve Tes-‹fl fiube Baflkan› Sn
Ali öncü ve daha nice güzel dostun,arkadafl›n ve
de halk›n vard›,emin ol herkes tek yürek oldu ve
herkesin üzüntüsü gözlerinden okunuyordu hele o karanfilleri o güzel yüre¤inin üstüne b›rakt›¤›m›zda birçok insan›n duygusallaflt›¤›n›, fenalaflt›¤›n› ve de a¤lad›¤›n› gördük, çünkü daha
çok gençtin ve o 3-4 günlük yas sürecinde bir
sürü insan gelip gitti, ac›y› ve üzüntüyü birlikte
paylaflt›k, birlikte hizmet etik, birlikte çay içtik
ve birlikte mevlidimizi verdik, yas›m›z› bitirirken
de bir daha üzüldük çünkü Sn F›rat Anl›’n›n sevgili babas›n› da ayn› hastal›ktan dolay› kaybettik, bu vesileyle de baflta sn ANLI’n›n olmak üzere herkesin bafl› sa¤olsun ve bu süre içerisinde
yo¤un çabas›, eme¤i ve katk›lar›ndan dolay›
baflta Sn Ali öncü ve odam›z›n yetkilendirdi¤i
Remezan VURAN olmak üzere herkese çok çok
teflekkürlerimizi sunar ve ölümlerin olmad›¤›,
bar›fl›n ve kardeflli¤in gerçekleflti¤i nice güzel,umutlu ve umutlu yar›nlar dile¤iyle…
Ve çiçekler baharda asilleflir…
Ve yaflam baharda güzelleflir…
Ve bahar umutlarla yeflerir…
Ve sevdalar yafland›kça özgürleflir…
Ve sana AL‹’M,
GÜLE GÜLE GÜZEL ‹NSAN,
GÜLE GÜLE BAHARIN GÜZEL Ç‹ÇE⁄‹…

Ahmet ERM‹fi
Makina Mühendisi
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YEN‹ ÜYELER

S‹C‹L NO

ADI

SOYADI

‹L

72440

AYfiE

SEYREK AKCAN

ELAZI⁄

72442

TOLGA

GECEKUfiU

ELAZI⁄

72443

HAM‹T

GÜNEfi

MARD‹N

72530

ABDULKER‹M

AYRAÇ

fiIRNAK

72531

B‹LAL

AKIN

ADIYAMAN

72532

MEHMET

KUfi

fiANLIURFA

72533

MET‹N

ALTEK‹N

D‹YARBAKIR

72534

CÜNEYD

YILDIZ

fiANLIURFA

72535

FIRAT

ÖZTÜRK

BATMAN

72536

BÜLENT

ÇET‹NKAYA

D‹YARBAKIR

72789

MAHMUT ERKAN

SEZER

fiANLIURFA

72790

OKAY

POLAT

D‹YARBAKIR

72791

YUSUF

GÜDER

MALATYA

72792

ÖNDER

KALAYCI

MALATYA

72793

SUAT

O⁄RAfi

MALATYA

72794

ADNAN SEDAT

YÜZER

ADIYAMAN

72795

MEHMET SERDAR

ESENDEM‹R

MARD‹N

72796

MESUT

TEK‹N

D‹YARBAKIR

72797

TAYFUN

BADEM

MALATYA

72798

ALP EMRE

ÇATAL

MALATYA

72799

SEZER

BAYRAMO⁄LU

ELAZI⁄

72841

FERHAT

GÜNEfiL‹

KAHRAMANMARAfi

72842

MEHMET EMRE

CANAL

MALATYA

72843

MUHAMMED

ERTAN

MALATYA

72899

MEHMET AL‹ C‹HANG‹R

KARALÖK

ADIYAMAN

72900

ERKAN

BALIKÇI

D‹YARBAKIR

73066

SELAHATT‹N

YILDIRIM

fiANLIURFA
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YEN‹ SMM’ler
ADI

SMMSICILNO

SMMADI

SMMSOYADI

IL

TAfi DO⁄ALGAZ - ÖMER TAfi
YEN‹ GÜNAY NAKL‹YAT ‹Nfi.T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
GÖNSAN ‹NfiAAT SAN.VE T‹C.Afi.
BALCIO⁄LU GENEL MÜH.ASAN.DO⁄.‹Nfi.TAAH.SAN.LTD.fiT‹.
ERL‹F ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERD‹VEN SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
CELAL AT‹LLA MERAL
TÜRK‹LER‹ ISITMA VE SO⁄UTMA S‹ST.‹Nfi.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
CENG‹Z ALPHAN - MEGA ISI
OTO TURGAY MAK.MÜH.OTO LPG MONT.SERV.SAN.VE LTD.fiT‹.
BERF‹N YILDIZ - ‹MREK MÜHEND‹SL‹K
CEYLAN OTOM-FER‹T SA⁄IRDA⁄ VE fi‹S BERAKATO⁄LU AD‹ ORT.
ÖCAL DO⁄ALGAZ ASAN.MÜH.LPG ‹TH.‹HR.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
‹LSAN ISITMA SO⁄UTMA S‹ST.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
ARFA MAK.ELK.MÜH.‹Nfi.D.GAZ TEKS.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
AKT‹F MAK‹NA ‹NfiAAT OTOM.ELEKT.TAAH.PAZ.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
M‹MSAN MAK‹NA ‹NfiAAT SANAY‹ VE T‹CARET L‹M‹TED fi‹RKET‹
AL-SAR DO⁄ALGAZ ‹Nfi.TURZ.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
AV-KA MÜHEND‹SL‹K DANIfiMANLIK ‹Nfi.NAK.TEM.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
MALATYA DO⁄ALGAZ S‹ST.‹Nfi.GIDA OTOM.TAfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SEZER MÜHEND‹SL‹K MAK‹NA ‹NfiAAT PETROL NAK.VE T‹C.LTD.fiT‹.
REEL ÇÖZÜM MÜH.MAK.‹Nfi.TAAH.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
BOYUT MÜH. M‹M.‹Nfi.ELEK.ASAN.TAAH.‹TH.‹HR.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
FD MÜHEND‹SL‹K ‹Nfi.ISI ELK.MÜT.ASAN.VE B‹LG.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
MEHMET GÖNCÜ - GÖNCÜ MÜHEND‹SL‹K
‹NfiA ‹NfiAAT MALZEMELER‹ DO⁄.T‹C.VE SAN.PAZ.LTD.fiT‹.
ALPER KIVANÇ ÖZABACI
TEKD‹YAR MÜHEND‹SL‹K MAK.ELEK.DO⁄.‹Nfi.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
ZEDEN ASANSÖR MÜH.DO⁄.‹Nfi.NAK.TAAH.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
BULUT SOSYAL H‹ZM.‹Nfi.DO⁄.MERK.S‹ST.MÜH.LTD.fiT‹.
D‹YAR ISI MÜH.DO⁄.‹Nfi.Z‹R.‹LAÇ VE TOH.MAK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
SERMED ‹NfiAAT DO⁄ALGAZ MED.T‹C.VE SAN.LTD.fiT‹.
MUSTAFA ARSLAN - ARSLAN MÜHEND‹SL‹K
VAHDETT‹N BALBAL OTO ELEKTR‹K VE OTO GAZ
ÜÇGEN MÜHEND‹SL‹K TAAH.‹Nfi.SO⁄.KLM.ASAN.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
NUR ISI DO⁄ALGAZ - ENVER YILDIRIM
ABDULLAH B‹LEN - VEGA MÜHEND‹SL‹K
EK‹M DO⁄ALGAZ SIHH‹ TES.PET.ÜRÜN.‹Nfi.TAAH.T‹C.SAN.LTD.fiT‹.
HAMZA DUMLUPINAR - LADA SERV‹S‹
URKAY ISITMA VE SO⁄UTMA S‹ST.‹Nfi.SAN.VE T‹C.LTD.fiT‹.
VOLKAN DO⁄ALGAZ S‹STEMLER‹ - MAHMUT DEMEZ
BULUT DO⁄ALGAZ S‹ST.‹Nfi.MÜH.GIDA DIfi.T‹C.LTD.fiT‹.
AYKA MAK‹NA MÜH.DO⁄.‹Nfi.ELK.SAN.T‹C.LTD.fiT‹.

69074
67940
67260
70653
40103
63346
70654
63238
54435
48000
48869
68272
71512
63731
48772
23079
55094
52293
70313
9446
20599
66943
50746
19290
71314
63217
21386
70193
65532
62271
64040
53470
22882
26560
58850
58929
17194
12163
55077
42261
70155
71700

AL‹
NED‹M
GÜL
F‹KRET
GAZ‹
CELAL AT‹LLA
CEM
AHMET TURAN
FAYSAL
BERF‹N
fi‹S
‹LHAN
YUSUF MURAT
ÖMER FARUK
MEHMET AK‹F
ENVER
EZG‹
MURAT
SADIK
HÜSEY‹N
AL‹ N‹HAT
ÖMER
KENAN
MEHMET
GÖKHAN
ALPER KIVANÇ
NURETT‹N
ZEK‹
SERHAT
‹SMET
VEYS‹
MUSTAFA
MUSTAFA
HASAN
EVR‹M
ABDULLAH
ABDULVAHAP
ÖMER
ABUBEK‹R
‹HSAN
SUZAN
SERKAN

fiAH‹N
KILIÇ
KÖRO⁄LU
GÜNAY
KARAKAYA
MERAL
BAfiTÜRK
ÖNAL
ÖZDEM‹R
YILDIZ
BEREKATO⁄LU
ÖCAL
BAfiARANLAR
GÜLEfi
AKBIYIK
‹LHAN
‹PEK
AVCI
ÖZKAYA
ALICI
‹NALI
POLAT
AK
GÖNCÜ
KARA
ÖZABACI
E⁄‹LMEZ
BARAN
GÜNDÜZ
EMER
ÖZER
ARSLAN
OKCU
DÜNDAR
ÜLKÜ
B‹LEN
EK‹M
GÖRDÜK
TEMTEK
ÇET‹N
KISACIK
KAYMAK

MALATYA
MALATYA
fiANLIURFA
MALATYA
MALATYA
fiANLIURFA
MALATYA
MALATYA
BATMAN
fiANLIURFA
BATMAN
D‹YARBAKIR
MALATYA
ADIYAMAN
fiANLIURFA
MALATYA
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
MALATYA
fiANLIURFA
fiANLIURFA
A⁄RI
MALATYA
fiANLIURFA
MALATYA
ADIYAMAN
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
D‹YARBAKIR
ELAZI⁄
MALATYA
MALATYA
MALATYA
MUfi
MALATYA
D‹YARBAKIR
fiANLIURFA
MALATYA
MALATYA
D‹YARBAKIR
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