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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
TEMS‹LC‹L‹KLERDE ÜYELERLE BULUﬁMALAR SÜRÜYOR

ELAZI⁄
BATMAN
Batman Temsilcili¤imiz, kentte faaliyet gösteren 60’a yak›n üyemize
yönelik yemekli bir toplant› düzenledi. Kristal Otel’de düzenlenen
geceye Diyarbak›r ﬁube yöneticileri de kat›ld›. Gecede konuﬂan
Temsilcilik Baﬂkan› ‹smail Odabaﬂ›, geceye kat›lan üyelere teﬂekkür
ederken, herkesin Newroz’unu
kutlad›. ﬁube Baﬂkan Vekili Mesut
Çelik ise, yeni dönemin çal›ﬂma
anlay›ﬂ›na iliﬂkin bilgi verdi. Gecede, Newroz kutlamas› için kentte
bulunan Suriye uyruklu Kürt Sanatç› Abbas Ahmed de bir müzik
dinletisi sundu.

Elaz›¤’daki yemekli gece ise Hazar Gölü’ndeki Mavi Göl Tesis’lerinde düzenlendi. Üyelerin yo¤un
ilgi gösterdi¤i geceye ﬁube yöneticileri de kat›l›m gösterdi. Gecede bir konuﬂma yapan Elaz›¤
Temsilcilik Baﬂkan› Özgün Erkan,
üyelerine yönelik çal›ﬂmalar›n›n
teknik hizmetlerle s›n›rl› olmad›¤›n›, sosyal etkinliklerle üyeleriyle
güçlü bir diyalog kurmak istediklerini belirtti. Diyarbak›r ﬁube
Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›, üye-oda
iliﬂkisinin önemi üzerinde durarak,
“Üye yoksa yönetici de yoktur”
diye konuﬂtu. Gece, yerel müzik
grubunun dinletisi ve çekilen halaylarla son buldu.

MALATYA
Malatya Temsilcili¤imiz, üyelerimize yönelik Anemon Otal’de yemekli bir gece düzenlendi.
200’e yak›n kiﬂinin kat›ld›¤› yemekte bir konuﬂma yapan Malatya Temsilcilik Baﬂkan›m›z Erdal
Yavaﬂ, mühendislik mesle¤inin
toplumsal misyonu üzerinde durdu. Diyarbak›r ﬁube yöneticilerinin de kat›ld›¤› gecede meslekte
25. Y›l›n› dolduran üyelerle, odaya destek ve katk› sunan kurum
temsilcilerine plaket verildi.
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GAP’A KAYNAK ÇOK, YETER K‹…
GAP Eylem Plan›’n›n uygulanmas›nda STK’lar›n görüﬂleri net bir ﬂekilde al›nmam›ﬂt›r.
Uygulama aﬂamas›nda STK’lar yok gibidir.
Hükümetin büyük söylemlerle aç›lad›¤›
GAP Eylem Plan›’n›n aç›klanmas›n›n
üzerinden 2 y›l geçti. Bu süre zarf›nda
ne gibi geliﬂmelerin yaﬂand›¤›n› Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baﬂkan›
Galip Ensario¤lu’na sorduk.
Ensario¤lu, bu devasa projenin gerçekleﬂmesinin ancak büyük kaynaklar›n
aktar›lmas› ve istikrarl› bir yap›n›n olmas›yla mümkün oldu¤unu belirterek,
“Önce sa¤l›kl› bir zemin yani demokratikleﬂme ve temel haklar›n iyileﬂtirilmesi
gerek. Sonra halk›n bu projeye inanmas› gerekir sahiplenmesi gerekir. Ve
daha sonra kaynak aktar›lmas› laz›m.
Bence burada en kolay k›s›m, kaynak
k›sm›. Çünkü çat›ﬂmal› ortam biterse
buna harcanan paran›n bir k›sm› bile
GAP projesini tamamlar” diyor.
Bölgenin kalk›nmas› amac›yla hükümetin aç›klad›¤› GAP eylem plan› neyi
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içeriyor ? Hükümet bu plana ne anlam
yüklüyor?
GAP 34 milyar dolarl›k bir projedir. 3.6
milyon hektar bir alan›n sulanmas› gibi
devasa bir projedir. Türkiye enerji ihtiyac›n›n da %15-20 aras› bölgemizden
karﬂ›lanacakt›r. Tar›m ve hayvanc›l›kla
beraber tar›m ve hayvanc›l›¤a dayal›
sanayinin geliﬂmesi ancak bu projenin
gerçekleﬂmesi ile mümkün olacakt›r.
Kaba bir hesapla hektar baﬂ›na 2 kiﬂinin istihdam› düﬂünülürse 3.8 milyon
civar›nda istihdam öngörülmektedir.
Türkiye’nin toplam arazisinin %10 ve
nüfusunun %10’nu bu bölgede bulunmaktad›r. Ekonomik olarak sulanabilir
arazinin toplam arazinin %40’d›r. Bu
rakamlar korkunç büyük rakamlard›r.
ﬁimdiye kadar enerji alan›nda gerçekleﬂme oran› %96 civarlar›nda olmas›na
ra¤men, sulamada gerçekleﬂme oran›
%21’lerde kalm›ﬂt›r. Bu devasa proje-
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nin gerçekleﬂmesi ancak büyük kaynaklar›n aktar›lmas› ve istikrarl› bir yap›n›n olmas› halinde mümkün olacakt›r.
GAP Eylem Plan› bir hükümet projesi
de¤ildir.Tam bir devlet projesidir.
GAP projesi gerçekleﬂmesi halinde
sadece Güneydo¤unun de¤il Türkiye’nin de önünü açacakt›r. Esasen bu
proje Bölgenin de¤il Türkiye’nin bir
projesidir.
Bu plan›n önceki paketlere göre benzerlik ve farkl›l›klar› nelerdir?
GAP projesi 3.Kalk›nma plan›ndan yani
1970 y›l›ndan beri Türkiye gündemine
girmiﬂtir. 1990’l› y›llarda da GAP master plan› haz›rlanm›ﬂt›r. 2008 y›l›na kadar 40 y›ll›k bu projenin nakti olarak
gerçekleﬂme oran› da %55’lerde kalm›ﬂt›r. Yani 40 y›lda 34 milyar dolar›n
ancak yar›s› harcanabilmiﬂtir. 2008 y›l›nda ise GAP’a harcanan para 21 mil-
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Önce sa¤l›kl› bir zemin
yani demokratikleﬂme ve
temel haklar›n iyileﬂtirilmesi
gerek. Sonra halk›n bu
projeye inanmas›,
sahiplenmesi gerekir.
Ve daha sonra kaynak
aktar›lmas› gerek. Bence
burada en kolay k›s›m,
kaynak k›sm›.
yar dolar olmas›na ra¤men toplam
enerji geliri de 23 milyar dolar olmuﬂtur
ve y›lda ﬂu anda enerji olarak 1.3 milyar dolar gelir elde etmektedir. 2008 y›l›nda da GAP Eylem Plan›n› ç›karm›ﬂt›r.
Bu plan›n di¤er planlardan fark› hangi
iﬂi hangi kurumun hangi kaynakla ve
ne zaman yapaca¤› belirlenmiﬂtir. Baz›
aksakl›klar olsa da plan uygulanmaktad›r. 2012 y›l›na kadar süresi olan bu
plan›n gerçekleﬂme oran›n› hep beraber görece¤iz.
Bu plan›n aç›klanmas› üzerinden uzun
bir zaman geçti. Gelinen Aﬂamada 4
baﬂl›k alt›nda öngörülen 73 eylemin
gerçekleﬂme oran› nedir?

Sulama konusunda gözle görünen bir
hareketlilik var. Bizim içinde bu aﬂama
önemli olan sulama projeleridir. Çünkü
GAP kapsam›nda halihaz›rda yap›lan
sulama projelerinin %4’ü Diyarbak›r’da
gerçekleﬂmiﬂtir. Halbuki GAP kapsam›nda ekonomik olarak sulanabilir alan›n %40’› Diyarbak›r’da bulunmaktad›r.
GAP eylem plan›n uygulanmas›nda
STK kuruluﬂlar›n›n görüﬂleri net bir ﬂekilde al›nmam›ﬂt›r. Sadece Baﬂbakan
taraf›ndan Diyarbak›r’da aç›kland›¤›
zaman STK’lar toplanm›ﬂt›r. Ancak
Eylem Plan›n›n uygulama aﬂamas›nda
STK’lar yok gibidir. Kamu kurum ve
kuruluﬂlar›ndan al›nan bir iﬂ plan› vard›r ve bunun üzerinden süreç götürülmektedir. Bu eylem plan› sadece
enerji ve sulamadan da oluﬂmamaktad›r. ‹çinde sosyal,kültürel,sportif
projeler bile tan›mlanm›ﬂt›r. Uygulamalar› konusunda aksamalar›n oldu¤unu tahmin ediyorum.
E¤er istenilen düzeyde de¤ilse nedenleri nelerdir?
Bu iﬂin siyasi muhataplar› GAP projesini bir devlet projesi olarak tarif etmektedirler. Siyasi baz› sonuçlarda
beklenmiﬂtir muhakkak. Ama GAP
projesi büyük bir proje ve ciddi kaynaklar›n aktar›lmas› gerekiyor. Siyasi
amaçlar›n çok üstünde sorumluluklar›
vard›r.
Bir örnek verelim, Endüstri bitkilerinden pamuk %8 bölgemizde yetiﬂmektedir. Siz sulama hedeflerini gerçekleﬂtirmezseniz pamuk üretilmez.
Dolay›s›yla tekstil sektörü s›k›nt›ya girer ve pamuk ithal etmek zorunda kal›r
ve maliyeti artar ve uluslar aras› pazarda yer bulamaz.
Yada, Türkiye’nin enerji ihtiyac› y›ll›k
196 milyar kw saattir. 2020 y›l›nda nüfus art›ﬂ› ve büyüme hesaba kat›ld›¤›nda ihtiyaç olunan enerji miktar›
350 milyar kw saattir. Yani yaklaﬂ›k
bölgemizde ﬂu anda üretilen 40 milyar
kw saat enerji 2020 y›l›nda 80 milyar

kw saate ç›kmas› gerekiyor. Enerji yetersizli¤i de kaos yarat›r ve hatta yaﬂanan 2 dünya savaﬂ› da enerji kaynaklar›na ulaﬂmadan do¤muﬂtur.
Bölgedeki silahl› çat›ﬂmalar sürerken
ve güvenlik sorunu devam ederken
bölgesel kalk›nmadan bahsetmek ne
kadar gerçekçi?
Elbette gerçekçi de¤il. Önce demokratikleﬂme veya popüler ismiyle söyleyelim aç›l›m süreci h›zla devam etmelidir. Yol çetin ve zorludur.Ama devletin bu noktada kararl›¤› belirleyici olacakt›r. Bölgesel kalk›nma ancak sa¤l›kl› bir zeminde gerçekleﬂir. ﬁu anda
o zemin eskisi gibi olmasa da çok ta
uygun oldu¤u söylenemez.
Sizin ve TSO olarak GAP ve genel
olarak bölgenin kalk›nmas›na iliﬂkin
perspektifiniz nedir ? GAP nas›l bi tirilir?
Önce sa¤l›kl› bir zemin yani demokratikleﬂme ve temel haklar›n iyileﬂtirilmesi. Sonra halk›n bu projeye inanmas›
gerekir sahiplenmesi gerekir. Ve daha
sonra kaynak aktar›lmas› laz›m.
Bence burada en kolay k›s›m kaynak
k›sm› çünkü çat›ﬂmal› ortam biterse
buna harcanan paran›n bir k›sm› bile
GAP projesini tamamlar.
Ticaret ve Sanayi Odas› olarak da biz
çal›ﬂmalar›m›za h›zla devam etmekteyiz. Kendimize üç önemli sektör baﬂl›¤› belirlemiﬂiz. Bunlardan ilki tar›m ve
hayvanc›l›¤a dayal› sanayinin geliﬂmesidir. Bu en önemli sektörümüzdür.
Uzun dönemde ilimizi ve bölgemizi
kalk›nd›racak sektör budur. ‹kinci önceli¤imiz Turizm sektörüdür. Bu sektör harekete geçti¤i zaman sektörün
yarataca¤› katma de¤er bölgesel kalk›nmaya h›z verecektir. Üçüncü s›rada
ise Madencilik sektörüdür. Bu sektörde de özellikle mermer önemli bir dinamiktir. Hali haz›rda ihracat›m›z›n
%53’ü bu sektör taraf›ndan gerçekleﬂmektedir.
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B‹R KARE, B‹N UTANÇ…
Yukar›daki foto¤raf› çeken memur, bu kurguyu yapan amirleri, bu karenin bir toplumun
belle¤inde hiç silinmeyecek bir yer edinece¤ini, o toplumun duygu ve düﬂünce dünyas›nda
derin k›r›lmalar yarataca¤›n› biliyor muydu acaba?
Foto¤raf konusunda iﬂin erbab› birine sorsan›z “foto¤raf nedir” diye,
yapaca¤› en yal›n tan›m “foto¤raf
gerçe¤in ölümsüzleﬂtirilmesidir”
ﬂeklinde olur muhtemelen. Çünkü
her kare, yar›nlara aktar›lmak üzere
kaydedilmiﬂ bir belgedir. Ama her
gerçek, ölümsüzleﬂme mertebesine
eriﬂme ﬂerefine nail olamaz. Dönüp
bir bakt›¤›n›zda, y›llara, on y›llara,
hatta yüzy›llara ra¤men unutulmayan karelerin, vicdanlarda derin ya-
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ralar açan nitelikte oldu¤unu rahatl›kla görürsünüz. T›pk› yukar›daki foto¤raf gibi…
Yukar›daki foto¤raf› çeken memur,
bu kurguyu yapan amirleri, bu karenin bir toplumun belle¤inde hiç silinmeyecek bir yer edinece¤ini, o toplumun duygu ve düﬂünce dünyas›nda derin k›r›lmalar yarataca¤›n› biliyor muydu acaba?
Bu foto¤raf, 1938’de binlerce insan›n ac›mas›zca yok edildi¤i Dersim
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isyan› bast›r›ld›ktan sonra, isyan›n
lideri Seyit R›za’n›n boynuna zincir
vurulup, ibret olsun diye çekilen kareye benzemiyordu. Benzemiyordu
çünkü, yukar›daki görüntü dize getirmenin yaratt›¤› pervas›zl›¤›n de¤il,
“dize getirememenin” yaratt›¤› öfkenin d›ﬂavurumuydu. Evet fark
tam da bu olmal›yd›; dize getirememenin öfkesi…
Peki, toplama kamplar›ndaki suçlu
muamelesi gören bu insanlar›n suçu
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neydi? Bu büyük cezay› gerektirecek ne yapm›ﬂlard› ki? Ne mi yapm›ﬂlard›; hükümetin allay›p, pullay›p
Kürt toplumuna dayatt›¤› ‘demokratik aç›l›ma’ inanmam›ﬂ, bunu koca
bir hiç olarak görüp, destek sunmam›ﬂlard›. Bu iktidar›n ne oldu¤u belirsiz aç›l›m›na Kur-an ayeti gibi
inanmak herkese farzd› çünkü.
Aralar›nda TMMOB’ye y›llarca emek
vermiﬂ belediye baﬂkanlar›n›n da
bulundu¤u bu insanlar ne mi yapm›ﬂlar, güya demokratik alan› kapatm›ﬂ, toplum iradesi üzerinde ipotek kurmuﬂlar. Toplum da -kendi elleriyle seçtikleri- bu ﬂahsiyetlerin
‘zorbal›klar›’ alt›nda nefessiz kald›¤›
için, bu duruma müdahale etmek
hükümet için farz hale gelmiﬂ. Asl›nda bu operasyon Kürtlerin iyili¤i için
yap›l›yormuﬂ.
Sevsinler sizin aç›l›m›n›z›. Sevsinler
sizin demokratl›¤›n›z›. Sevsinler sizin
Kürt aﬂk›n›z›. Memleket sayenizde
demokrat gördü.
Bu ülke, halk düﬂmanl›¤› ad›na halk›n
de¤erlerini hedef alanlar› çok gördü
de, bu zorbal›¤› halk sevgisi ad›na
yapanlara ilk kez rastl›yor. Peki kim
bunlar? “Cuntaya hay›r” diye ortal›kta
boy veren; cesur yürek gibi statükoyla vuruﬂup, halk kahramanl›¤›na soyunanlar… Hani gece yar›s› muht›ralar›, Anayasa Mahkemesi kararlar› ve
kapatma davalar› karﬂ›s›nda “halk›n
iradesine darbe vuruluyor” söylemleriyle ortal›¤› aya¤a kald›ranlar…
Onlar halk›n iradesi, ama kentlerinde yüzde 60-70 oylarla seçilen belediye baﬂkanlar› halk düﬂman›… Onlar demokrasi sevdal›s›, 30 y›ld›r bu
u¤urda en a¤›r bedelleri ödeyenler
demokrasi karﬂ›t›.
Gelinen aﬂama ibret verici de¤il midir? Düne kadar bu sistemin ma¤duru olanlar, bu gün nas›l bu sistemin efendisi haline geldi? Dünün
mazlumlar› nas›l böyle zalimleﬂti?
“Efendim, düne kadar insanlar asit

Sand›kla alt edemediklerini
80 y›ll›k zor siyasetiyle devre
d›ﬂ› b›rakmaya çal›ﬂanlar
bilmezler mi ki; bu
topraklarda zor siyaseti
miad›n› doldurmuﬂtur.
Bilmezler mi ki, bu
topraklarda zora dayal›
egemenlik anlay›ﬂ›
iflas etmiﬂtir.

kuyular›na at›l›yordu, ﬂimdi kelepçeye ﬂükredin” diyecek kadar nas›l
piﬂkinleﬂti?
Sand›kla alt edemediklerini 80 y›ll›k
zor siyasetiyle devre d›ﬂ› b›rakmaya
çal›ﬂanlar bilmezler mi ki; bu topraklarda zor siyaseti miad›n› doldurmuﬂtur. Bilmezler mi ki, bu topraklarda zora dayal› egemenlik anlay›ﬂ›
iflas etmiﬂtir.
Halk›n ba¤r›na bas›p, onur diye el
üstünde tuttuklar›na, ayaklar alt›na
al›rcas›na eziyet eden bu hükümet,
ﬂimdi saf saf ‘bu halk bizi niye sevmiyor, niye desteklemiyor” diye sitem ediyor. Bu halk sizi niye sevsin?
Anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki, bu iktidar, bölge insan›n› çizgisine çekememenin faturas›n› bu toplumun seçtiklerine kesmiﬂtir. Ve unutmuﬂlard›r ki, tarih,
halka ve onun de¤erlerine kafa tutanlar›n hazin sonlar›yla ilgili say›s›z
örnekle doludur.
Zaman› geldi¤inde bu iktidar da ceketini al›p gitmek zorunda kalacakt›r.
Kendi yurttaﬂ›n›n aras›na kar›ﬂ›p, yüz
yüze bakacaklar› günler elbet gelecektir. Halk›n seçtiklerini elleri kelepçeli vaziyette s›raya dizip, onur k›r›c›
bir biçimde teﬂhir etmek, bu iktidar
temsilcileri için gurur kayna¤› m›d›r,
yoksa utanç kayna¤›m›d›r, bu halk
onlara hat›rlatacakt›r elbet. Boﬂuna

dememiﬂler, “Zirveye ç›karken karﬂ›laﬂt›klar›n›za iyi bak›n, indi¤inizde de
ayn› kiﬂileri göreceksiniz” diye.
Bizler Makine Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’nin yönetim kurulu
olarak, bo¤azlar›ndan bir lokma haram geçmemiﬂ, rant ve yolsuzluk iliﬂkilerine bulaﬂmam›ﬂ, ömürlerini kendilerini var eden toplumun mutlulu¤u
için adayan baﬂta TMMOB kökenliler
olmak üzere, tüm Kürt siyasetçilerin
bir an önce serbest b›rak›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Bölge insan›n›n
kalbi, ancak böyle kazan›l›r.
Bu vesileyle, odalar›m›za y›llarca
emek veren tüm tutuklu mühendis
ve mimar arkadaﬂlar›m›z› sayg›yla
an›yoruz. Aﬂa¤›da isimleri belirtilen
mühendis ve mimar arkadaﬂlar›m›z,
dün ve bu gün oldu¤u gibi yar›n da
bizim gurur kayna¤›m›z olmaya devam edecektir.
‹MO Diyarbak›r ﬁube üyesi ve
DEP eski milletvekili Hatip Dicle
MMO Diyarbak›r ﬁube eski
Sekreteri ve Batman Belediye
Baﬂkan› Nejdet Atalay
‹MO Diyarbak›r ﬁube Eski Baﬂkan›
ve Kayap›nar Belediye Baﬂkan›
Zülküf Karatekin
MMO Eski Denetleme Kurulu Üyesi
ve Ergani Eski Belediye Baﬂkan›
Nadir Bingöl
‹MO Van ﬁube Eski yöneticisi ve
D‹SK‹ Genel Müdürü Yaﬂar Sar›
MMO Diyarbak›r ﬁube üyesi ve
Cizre Belediye Baﬂkan Yard›mc›s›
Faysal Sar›y›ld›z
EMO Eski ﬁube Yöneticisi ve BDP
Batman ‹l Baﬂkan›
Ahmet Sormaz
Mimarlar Odas› Diyarbak›r
ﬁube üyesi Heval Erdemli
Mimarlar odas› Diyarbakr ﬁube
Üyesi Roza Erdede
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KADINLARIN 8 MART
DAYANIﬁMASI

100. YILINDA 8 MART M‹T‹NG‹
8 Mart nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gerçekleﬂtirilen final mitingiyle
son buldu. Da¤kap› Meydan›’nda kad›n kuruluﬂlar›n›n organizasyonuyla
düzenlenen mitinge, TMMOB Diyarbak›r ‹KK’y› oluﬂturan odalar›n kad›n
üyeleri de kat›ld›.

KADIN ÜYELER‹M‹Z KOM‹SYON KURUYOR
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü öncesinde bir toplant› düzenleyen kad›n üyelerimiz, 8 Mart‘a yönelik yemekli bir buluﬂma karar› al›rken, bir kad›n komisyonu kurulmas›n› kararlaﬂt›rd›.
ﬁube yönetim kurulumuzun ça¤r›s›
üzerine bir araya gelen kad›n üyelerimiz, yeni dönemde kad›nlar›n örgütlü bir duruﬂ sergilemelerinin önemine dikkat çekti. Bunun için bir komisyonun kurulmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Kad›n üyeler, komisyon üyelerinin
geniﬂ kat›l›ml› bir toplant› sonras›nda belirlenmesi gerekti¤i konusunda
görüﬂ birli¤ine vard›.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar gününe iliﬂkin de¤erlendirme yapan
kad›nlar, 8 Mart nedeniyle 3 gün
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kad›n kenti ilan edilecek olan Diyarbak›r‘da, kad›n mücadelesini anlatan afiﬂlerin TMMOB Diyarbak›r ‹KK
imzas›yla bilboard ve raketlere as›lmas› yönünde karar ald›.
Toplant›da, 8 Mart‘a yönelik olarak,
ﬂubemiz üyesi kad›nlara yönelik yemekli bir kutlama yap›lmas› benimsenirken, kad›nlar›n bu tür özel günler d›ﬂ›nda da bir araya gelmesi gerekti¤i üzerinde duruldu.
Toplant›n›n bir bölümüne kat›lan yönetim kurulu üyelerimiz, kad›n üyelerimizin ﬂube çat›s› alt›nda özgün
bir çal›ﬂma yürütmesinden büyük bir
memnuniyet duyacaklar›n› belirterek, bu alanda yap›lacak her türlü
çal›ﬂmaya ön ﬂarts›z destek sunmaya haz›r olduklar›n› kaydettiler.
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8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,
Odam›z ile TMMOB’nin kad›n üyeleri
taraf›ndan çeﬂitli etkinliklerle kutlan›yor. Etkinliklerde yap›lan konuﬂmalarda, Diyarbak›r’daki kad›n örgütlenmesinin, TMMOB’ye model oluﬂturacak
nitelikte oldu¤una dikkat çekildi.
8 Mart’›n 100. Y›l› nedeniyle Kad›n
Kenti ilan edilen Diyarbak›r’da, mühendis ve mimar kimli¤ini taﬂ›yan kad›nlar, Kad›nlar Günü’nü çeﬂitli etkinliklerle karﬂ›l›yor. 8 Mart’a iliﬂkin ilk etkinlik, Odam›z üyesi kad›nlar taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Neva Restaurant’ta gerçekleﬂtirilen buluﬂma yeme¤ine 20’ye yak›n kad›n üyemiz kat›ld›.
Yemekli kutlamada, günün anlam ve
önemine iliﬂkin konuﬂmalar yap›ld›.
8 Mart’a iliﬂkin ikinci etkinlik,
TMMOB’li kad›nlar taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Tarihi Sülüklü Han’da düzenlenen kahvalt›l› buluﬂmaya, Ba¤lar Belediyesi Baﬂkan› Yüksel Baran’›n da
aralar›nda bulundu¤u 90’a yak›n kiﬂi
kat›ld›. Etkinli¤in organizasyonunda
yer alan ﬂubemiz üyesi Endüstri Mühendisi Fatma Tüzün, burada yapt›¤›
konuﬂmada 8 Mart’›n tarihçesiyle ilgili
bilgi verdi. TMMOB içerisinde kad›n
örgütlenmesi son y›llarda giderek h›z
kazand›¤›n› ifade eden Tüzün,
TMMOB tarihinde ilk defa bir kad›n
kurultay› yap›lmas›n› buna örnek gösterdi. Kad›nlar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
etkinlik, müzik dinletisi ile sona erdi.
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D‹YARBAKIR’DAK‹ KADIN ÖRGÜTLENMES‹
TMMOB’YE MODEL OLAB‹L‹R
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü Kutlu Olsun

Kad›n›n kendi kimli¤i ve rengiyle örgütlü olarak verece¤i mücadele, erkek egemenlikli
olan TMMOB’nin dönüﬂümü için bir tercih de¤il zorunluluktur. Bu nedenle TMMOB
merkez ve ﬂubelerinde yönetimlerde kad›n yöneticilerin yer almas› önemlidir.
FATMA TÜZÜN
ENDÜSTR‹ MÜHEND‹S‹

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New

kat›ld›. 26 – 27 A¤ustos 1910 tari-

getirdi ve öneri oybirli¤iyle kabul

York kentinde 40.000 dokuma iﬂçisi

hinde Danimarka'n›n Kopenhag

edildi. 1911 y›l›nda ilk 8 Mart göste-

daha iyi çal›ﬂma koﬂullar› istemiyle

kentinde 2. Enternasyonale ba¤l›

rileri Avusturya, Danimarka, Alman-

bir tekstil fabrikas›nda greve baﬂla-

kad›nlar toplant›s›nda (Uluslararas›

ya ve ‹sviçre‘de gerçekleﬂtirilir. Bir-

d›. Ancak polisin iﬂçilere sald›rmas›

Sosyalist Kad›nlar Konferans›) Al-

leﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu, 1977

ve iﬂçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ar-

manya Sosyal Demokrat Partisi ön-

y›l›nda 8 Mart‘›n Dünya Kad›nlar

kas›ndan da ç›kan yang›nda iﬂçilerin

derlerinden Clara Zetkin, 8 Mart

Günü olarak kutlanmas›n› kabul etti.

fabrika önünde kurulan barikatlar-

1857 tarihindeki tekstil fabrikas›

Mücadele ve direniﬂin kenti Diyar-

dan kaçamamas› sonucunda ço¤u

yang›n›nda ölen kad›n iﬂçiler an›s›na

bak›r’da ve bölgede yaﬂanan çat›ﬂ-

kad›n 129 iﬂçi can verdi. ‹ﬂçilerin

8 Mart'›n "Dünya Emekçi Kad›nlar

mal› süreç ile birlikte örgütlü kurum-

cenaze törenine 100 bini aﬂk›n kiﬂi

Günü" olarak kutlanmas› önerisini

lar içerisinde kad›n›n aktif olarak si-
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yaset yapmas›, bölgedeki feodal,
bask›c›, aﬂiretçi ve erkek egemen
toplumsal yap›y› ve yaﬂam ﬂeklini
alt üst etmiﬂtir. Bölgenin toplumsal
yap›s› içerisinde kad›n yeniden dirilerek, kendi devrimini yaratm›ﬂt›r.
Toplumsal bar›ﬂ›n sa¤lanmas› için
önemli ipuçlar› içeren kad›n›n bu
alandaki mücadele deneyimi,
TMMOB’deki kad›n örgütlenmesi
aç›s›ndan model olacak önemliliktedir.
TMMOB içerisinde kad›n örgütlenmesi son y›llarda giderek h›z kazanmaktad›r. 2009 y›l› sonunda
TMMOB tarihinde ilk defa bir kad›n
kurultay› gerçekleﬂtirildi. TMMOB
KADIN MÜHEND‹S, M‹MAR VE ﬁEH‹R PLANCILARI KURULTAYI amaç
k›sm›nda;
“TMMOB 40. Dönem Genel Kurulu‘nda kad›n üyelerin önergesiyle
karar alt›na al›nan, sekretaryas›
Elektrik Mühendisleri Odas› (EMO)
‹stanbul ﬁubesi taraf›ndan yürütülen
ve 55 y›ll›k TMMOB tarihinde ilk kez
düzenlenmiﬂ olan TMMOB I. Kad›n
Kurultay›n›n amac›; TMMOB‘nin bir
kad›n politikas› oluﬂturmas›n› sa¤lamak, beﬂte birini oluﬂturan kad›n
üyelerin dayan›ﬂmas›n›, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü hale
getirmek, TMMOB ve ba¤l› odalar›nda kad›n üyelerin çal›ﬂmalara nitelik ve nicelik olarak daha etkin kat›labilmelerini sa¤lamak, mesleki ve
sosyal aç›dan kendilerini geliﬂtirerek
ifade edebilecekleri mekanizmalar›
yaratabilmek, gerek örgütsel gerek
toplumsal geliﬂmede potansiyel kad›n enerjisini harekete geçirmek, yönetim kurullar›nda ve di¤er kurullarda kad›n temsiliyetini art›rabilmek,
kad›n komisyonlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda etkin olabilmek, di¤er kad›n ve emek örgütleri, üniversiteler
ve ayr›mc›l›k karﬂ›t› platformlarla iletiﬂim ve dayan›ﬂma içinde olmak,
çal›ﬂma hayat› içinde kad›n mühen-
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Bölgenin toplumsal yap›s›
içerisinde kad›n yeniden
dirilerek, kendi devrimini
yaratm›ﬂt›r. Toplumsal
bar›ﬂ›n sa¤lanmas› için
önemli ipuçlar› içeren
kad›n›n bu alandaki
mücadele deneyimi,
TMMOB’deki kad›n
örgütlenmesi aç›s›ndan
model olacak önemliliktedir.

dis, mimar ve ﬂehir planc›s› meslektaﬂlar›m›z›n karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar›
belirleyerek çözüm önerileri geliﬂtirmek ve bu çözüm önerilerinin
uygulanmas› için mücadele etmektir” ﬂeklinde dile getirilmektedir.
Kurultaya haz›rl›k amac›yla di¤er
bölgelerde yap›lana benzer olarak,
1 Kas›m 2009‘da Diyarbak›r‘da da,
TMMOB Kad›n Mühendis, Mimar
Ve ﬁehir Planc›lar› Do¤u Ve Güneydo¤u Anadolu Bölgesi çal›ﬂtay›
yap›ld›.
Çal›ﬂtayda; E¤itimde Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›, Cinsiyetçi ‹ﬂbölümü ve ‹ﬂyeri Pratikleri, Kapitalist Kriz ve Kad›nlar, TMMOB‘de Kad›n Örgütlenmesi olmak üzere dört ana baﬂl›kta
atölye çal›ﬂmalar› gerçekleﬂtirildi.
Atölye çal›ﬂmalar› oldukça verimli
geçti ve önemli sonuçlarla ‹stanbul’daki kurultaya güçlü bir kat›l›mla gittik.
‹stanbul’da 21-22 Kas›m 2009 tarihinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi
Oditoryumu‘nda düzenlenen
TMMOB Kad›n Mühendis, Mimar ve
ﬁehir Planc›lar› Kurultay‘›na 307
Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›
(MMﬁP) kad›n kat›ld›. Bölgeden Diyarbak›r yo¤unlukta olmak üzere 25
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kad›n Mühendis, Mimar ve ﬁehir
Planc›s› (MMﬁP) kurultaya kat›ld›k.
Oldukça yo¤un ve gergin geçen bir
kurultay ortam›nda biz di¤er bölgelere göre oldukça örgütlüydük. Bu
söylem daha çok kurultaya kat›lan
di¤er kad›nlar›n bize ifade ettikleriydi. Bizim aç›m›zdan kurultay oldukça verimli geçti. Di¤er bölgelerden
kat›lan meslektaﬂlar›m›z›n yaﬂad›¤›
sorunlar› merak ediyorduk ve olumlu paylaﬂ›mlar s›cak iliﬂkilerde geliﬂti bu süreçte.
Kurultayda en çok s›k›nt› yaﬂad›¤›m›z anlar, bölgesel konumumuz gere¤i ve kimli¤imizle ilgili ald›¤›m›z
baz› tepkilerdi. Anadilde e¤itim,
Kürt sorununun demokratik bir ﬂekilde çözüme kavuﬂturulmas› ve
bar›ﬂ›n sa¤lanmas› gibi hususlar›nda verdi¤imiz önergelerimizin oldukça sert tepkiler almas›na ra¤men, sevindirici olan TMMOB’nin
kad›n delegeleri taraf›ndan oy çoklu¤uyla önergelerimizin kabul edilmesiydi.
Kad›n›n kendi kimli¤i ve rengiyle örgütlü olarak bulunmas› ve verece¤i
mücadele, erkek egemenlikli olan
TMMOB’nin dönüﬂümü için bir tercih de¤il zorunluluktur. Bu nedenle
TMMOB merkez ve ﬂubelerinde yönetimlerde kad›n yöneticilerin yer
almas› önemlidir. (TMMOB KADIN
MÜHEND‹S, M‹MAR VE ﬁEH‹R
PLANCILARI KURULTAYI Sonuç
Bildirgesinde minimum yüzde 35
kad›n kotas› uygulanmas›na dair bir
karar ç›kt›.)
Kurultay sonuç bildirgesinde bölgeyi
ilgilendiren bir baﬂka belirleme ﬂöyle
idi. “TMMOB‘li kad›nlar, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi‘nde
arazi ﬂartlar›nda daha güvenli ve verimli çal›ﬂma koﬂullar›n›n sa¤lanmas›, may›nl› arazilerin ulusal kaynaklarla temizlenerek tar›m reformu yap›l›p organik tar›m için bölge halk›n›n kullan›m›na aç›lmas›, kültürlerin,
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dillerin ve inançlar›n eﬂit ve özgür
olmas› özlemiyle, Kürt sorununun
demokratik bir ﬂekilde çözüme kavuﬂturulmas› ve bar›ﬂ›n sa¤lanmas›
için aktif rol üstlenecektir”
Kurultay çal›ﬂmalar› boyunca kad›n
meslektaﬂlar›m›zla yaﬂad›¤›m›z cinsiyet ayr›mc›l›¤›na dair ortak sorunlar›m›z›n oldu¤u ve bunun yan›nda
bölgedeki kad›nlar olarak yaﬂad›¤›m›z co¤rafyadaki kimlik, dil, temel
insan haklar› gibi sorunlar› da en
derinden yaﬂayan kesimler oldu¤umuzu bir kez daha fark ettik. Bu
fark›ndal›k sorunlar›m›z›n, ancak
güçlü bir ﬂekilde örgütlenerek çözülebilece¤ini zorunlu k›lmaktad›r.
Çal›ﬂtay sonucu bir kad›n çal›ﬂma
grubumuz oluﬂmuﬂtu. Ancak bu sadece Çal›ﬂtaya yönelikti. Umar›m
bundan sonraki ad›m›m›z, kad›n
mühendis arkadaﬂlar›m›z›n da güçlü
kat›l›m› ile TMMOB ‹l Koordinasyon
Kurulu bünyesinde oluﬂturaca¤›m›z
aktif bir “Kad›n Komisyonu” olur.
Diyarbak›r’daki böyle bir yap›lanma

kad›n mühendislerin örgütlülü¤ü
aç›s›ndan sürekli ve güçlü bir ad›m
olacakt›r.
Son olarak 8 Mart coﬂkusunu bu y›l
bizimle paylaﬂamayan Diyarbak›r
TMMOB üyesi kad›n arkadaﬂ›m›z
Mimar Heval ERDEML‹’nin de Dünya Emekçi Kad›nlar gününü kutluyoruz.
Belediye çal›ﬂan› olan meslektaﬂ›m›z Heval ERDEML‹ ve halk›n seçilmiﬂ iradesi olan birçok belediye
baﬂkan›, siyasetçi ve sivil toplum
örgütü yöneticilerimize vurulan kelepçeler asl›nda demokrasiye, bar›ﬂa ve özgürlü¤e vurulmuﬂtur.
TMMOB’li kad›nlar olarak sadece
siyasi nedenlerle ve hiçbir mant›¤a
s›¤mayan dayana¤› olmayan ve hala devam eden bu durumun derhal
sona erdirilmesini istiyoruz.
8 MART DÜNYA EMEKÇ‹
KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN.
8’E ADARE L‹ WE
HEM‹YAN P‹ROZ BE!

Kurultayda en çok s›k›nt›
yaﬂad›¤›m›z anlar,
kimli¤imizle ilgili ald›¤›m›z
baz› tepkilerdi. Anadilde
e¤itim, Kürt sorununun
demokratik çözümüne
iliﬂkin önergelerimiz
yo¤un tepkiler alsa da,
sevindirici olan
TMMOB’nin kad›n
delegeleri taraf›ndan oy
çoklu¤uyla kabul
edilmesiydi.
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HAYAT B‹R OYUN
Zaman geçti ve yaﬂama hakk› verildi bizlere. Nefes al›p veriyorduk ve yaﬂ›yor
say›l›yorduk. Sevinmeli miydi bu duruma? Bir köle gibi yaﬂ›yorduk kendi evimizde,
kendi yuvam›zda. Okula gitmek mi;
NURGÜL KAYA
Ö⁄RENC‹ ÜYE
Her ﬂeye bir ad›m geriden baﬂlamaya al›ﬂm›ﬂt›k biz bu hayatta. Diri diri
topra¤a gömüldük. Daha nefes almadan, ne olup bitti¤ini anlamadan... O kadar k›sa sürerdi iﬂte hayatlar›m›z. Do¤mak ve ölmek bu kadar basitti iﬂte bizim için.
Zaman geçti ve yaﬂama hakk› verildi bizlere. Nefes al›p veriyorduk ve
yaﬂ›yor say›l›yorduk. Sevinmeli miydi bu duruma? Bir köle gibi yaﬂ›yorduk kendi evimizde, kendi yuvam›zda. Okula gitmek mi; söz konusu bile olamazd›. K›z çocu¤uyduk yerimiz evimizdi. Oyun oynama yaﬂ›m›z
olmad› hiç. Oyuncak olduk hep. ‹stemedi¤imiz insanlarla evlendirildik.
Bazen baﬂl›k paras› için, bazen töre
için.Bir kez olsun fikrimizi soran olmad›. Çocuk sahibi olduk daha çocukken üstelik. Üstüne birde dayak
yedik birçok kez. Sustuk, biz her
daim sustuk.. Hayattaki rolümüz ne
basitti de¤il mi?
Konuﬂamamak, hayk›ramamak daha çok ac›t›yordu can›m›z›. Yükümüz art›yordu ald›¤›m›z her nefeste.
Gözümüz kapal› kabul ediyorduk
herﬂeyi ama art›k baﬂlamak gerekiyordu bir yerden. bir yolda ilerliyorduk düﬂe kalka. Bir baﬂkas›n›n hayat›ndan çalmak de¤ildi niyetimiz.
Biz sadece bize ait olan› istiyorduk.
özgür bir hayat›...
Muhtaç b›rak›lm›ﬂt›k hep baﬂkalar›na, s›rt›m›z› dayam›ﬂt›k güvenmediklerimize. Böyle bir hayat sunulmuﬂtu önümüze ve ne yaz›k ki itiraz
etme hakk›m›z yoktu bu oyunda.
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Bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi için güneﬂin
bat›dan do¤mas› ya da dünyan›n
ekseninden ﬂaﬂmas› gerekmiyordu.
Varolup giden düzensizlik bir baﬂkald›r›yla düzene girerdi ancak. Geriye de¤ildi art›k ad›mlar›m›z, gelece¤e do¤ruydu bir bir...
Bir ça¤› daha geride b›rakm›ﬂt›k.
Beﬂinci s›n›fa kadar okula gitmemiz
uygun görülmüﬂtü. Yeterli de¤ildi
ama bir umuttu bu. Hayat gerçekten
adil mi davranm›ﬂt›?
En çok ac› çeken kimlerdi biliyor
musunuz? Anneler.. ‹ki kere ac›
çekmekti onlar›nki. Hem kendileri
ac› çekmiﬂti hemde evlatlar›n›n ac›
çekiﬂlerini izlemek zorunda kalm›ﬂlard›. Engel olmak istedi belkide,
yapmay›n etmeyin diyecekti... Fakat
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öyle ﬂeyler görmüﬂtüki gözleri cesaret edemedi. Bir annenin evlad›na '
Elden ne gelir' demesi o annenin
yüre¤ini ne kadar yaralam›ﬂt›r bilemeyiz. Hissetmeden o duyguyu kaç›m›z anlayabilirz? Göz göre göre
töre cinayetlerine teslim etmektense
'‹syan etme k›z›m' diyen bir anneyi
kim anlayabilir ?
Bir saniyeyle de¤iﬂiyor herﬂey. Biz
bir ipin üstünde düﬂmemeye gayret
ederken ; hayat bizim bu çabam›z›
seyrediyordu. Bir seçim yapmak zorundayd›. ‹pten yana m›yd› bizden
yana m›?
Açm›ﬂt›k art›k gözlerimizi, atm›ﬂt›k
ilk ad›m›. Sadece biz önemliydik.
Bizden al›nan her ﬂeyi geri alma
vaktiydi. Okumaya karar verdik.
Üniversite kap›s› görünmüﬂtü bize.
Y›lmak yoktu art›k bizler için. Baﬂlamak güç verdi bize, birken bin olduk. Dü¤ümler bir anda çözülmezdi
ama sabretmeyide bizden iyi kimse
bilemezdi. Hala bizleri sömürmeye
çal›ﬂanlar var ama bu defa olmaz...Bu defa kurallar›n› bizim belirleyece¤imiz bir oyun oynayacakt›k..
Her ﬂeye bir çözüm bulamad›k belki
ama kendimize güveniyoruz art›k.
Elinizin hamuru ile kar›ﬂmay›n denen
her ﬂeyi yapt›k. Devletin yönetiminde bile söz sahibiyiz art›k bir zamanlar ﬂahitli¤imiz bile say›lmazken
üstelik. Biz bu hayatta insan gibi yaﬂamak için çok çaba sarfettik, herﬂeyi göze ald›k.. Kimse elimizden
alamaz art›k benli¤imizi.. Güzel günler yavaﬂ yavaﬂta olsa bizlerin...
Ve sonuç belliydi art›k; HAYAT SEÇ‹M‹N‹ B‹ZDEN YANA KULLANMIﬁTI...
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‹K‹ND‹ C‹NAYETLER‹; AﬁK ‹K‹ND‹LER‹
Bir gününü böyle yaﬂard›. Bunun d›ﬂ›nda her pazartesi “edebiyatç›”, üç ayda bir de
dernekler masas›ndan polisler gelirdi. Polisleri gizli bir coﬂkuyla karﬂ›lar, edebiyatç›ya
küçümseyici bir ac›ma hissiyle bakard›.

AHMET BÜLENT TEK‹K
BATMAN TEMS‹LC‹L‹⁄‹ YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

Sabah›n erken saatlerinde, insan
kendini bu ﬂehirde “ﬁ” harfinin art
arda tekrarlanmas›na benzeyen bir
u¤ultunun içinde bulur. Bu u¤ultu,
eskiden ﬂehrin d›ﬂ›nda olan; ama
art›k merkeze do¤ru kaym›ﬂ petrol
rafinerisinindir. Toprak yirmi dört saat mesaidedir burada ve rafineri bunun u¤ultusunu, ac›s›n› vermeye yükümlüdür: ﬁIIIIIIIIIIIIIIII

Rafinerinin u¤ultusu gibi, kokusu da
sarm›ﬂt›r bu ﬂehrin havas›n›. Ama
petrolün kokusuna o kadar al›ﬂ›lm›ﬂt›r ki, ancak ﬂehre ilk defa gelmiﬂ
olanlar bunun ay›rd›na var›r, ilk beﬂ
on gün boyunca ki yak›n›ﬂlar, yerini
kan›ksamaya b›rak›r.
Bayilere gazeteleri taﬂ›yan adam
Peron’a her zamankinden yar›m saat önce var›p kornas›yla geldi¤ini

iﬂaret edince, üzerinde çorba içti¤i
döküntü masaya kaﬂ›¤›n› sertçe f›rlat›p a¤z›n› silerek ve kendi kendine
–ﬂimdi buraya yazamayaca¤›mKürtçe küfürler savurarak karanl›k
barakas›ndan birkaç kiﬂiye sald›racakm›ﬂ gibi h›ﬂ›mla ç›kt›.
Gazete balyalar›n› bagajdan kald›r›ma indiren taﬂ›y›c›ya öfke içinde;
se¤iren gözaltlar›na, çenesine ve
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hatta kulaklar›na hükmetmeye çal›ﬂarak bakt›. Henüz sabah›n dördüydü. Ne dilenciler alt geçitteki yerlerini alm›ﬂ, ne de yo¤urt treninin düdü¤ü iﬂitilmiﬂti. Her zamankinden
erken iﬂe baﬂlam›ﬂ, çorbas›n› yar›m
b›rakm›ﬂ, sinirleri bozulmuﬂtu. Daha
çok kendini ac›tan, öfke duyulana
hissettirilmeyen bir öfkeydi bu. Art›k
akﬂama kadar, ona buna sataﬂarak
ve küfrederek yüzüne yerleﬂmiﬂ bu
ifadeyi silecekti. Öfkeden se¤iren
yüzünü saklayarak, gazete balyalar›n› kuru ve sert elleriyle barakas›n›n
önündeki derme çatma tezgaha taﬂ›maya baﬂlad›¤›nda; gazete taﬂ›y›c›s› keyifle “eyvallah” kornas›n› öttürdü ve Peron’u sabah sabah çi¤
eksoz duman›yla doldurdu.
Yeni bir gün tüm yo¤unlu¤uyla baﬂlam›ﬂ oluyordu. Bu gününe yabanc›
hiçbir duyguyu, hiçbir fazladan hareketi sokmayacak, di¤er günlerin
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bire bir kopyas› gibi yaﬂayarak akﬂama vard›racakt›.
Naylon iplerle s›k› s›k›ya ba¤lanm›ﬂ
gazete balyalar›, bu eziyetten kurtulmak istermiﬂçesine aç›lmay› bekliyorlard›. Bileklerini s›y›rd›, sigaras›n›n a¤z›nda b›rakt›¤› boﬂluktan savrulan küfürlerle tezgâha dadand›.
Balyalar nefes al›yordu ﬂimdi. Gazete ve dergileri tek tek say›yor, eski
bir say›sal loto kuponunun üstüne
not al›yor, boﬂ bir vaktinde de Cafer’in gönderdi¤i irsaliyeyle eﬂleﬂtiriyordu.
Hürriyet 75, Milliyet 20, Gündem 80,
Cumhuriyet 2, Sabah 40, Milli Gazete 10, Evrensel 8, Zaman 9
Bu gazete bayiinin bir ad›, bir tabelas› yoktu. Zaman›nda birkaç tabelac›dan fiyat istenmiﬂ; tabelan›n boyutu, rengi vs. kararlaﬂt›r›lm›ﬂ; ama
patronu Cafer’in yata¤›na girip gözleriyle tavan› eﬂeledi¤i ve tabela pa-
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ras›n›n karabasanlar gördürdü¤ü bir
gece vazgeçilmiﬂti bundan. Halk, bu
derme çatma yere az ilerideki tren
istasyonuna bakarak “Peron” ad›n›
vermiﬂti. Giriﬂ ç›k›ﬂlar›n› dilenci kad›lar›n parselledi¤i alt geçitten istasyona ç›k›l›rd›. Art›k istenildi¤i kadar
tabela as›ls›n, neondan koca bir pano gün boyu yan›p sönsün, isim de¤iﬂmezdi. Buras›, “Peron”du.
Balyalar› yar›lam›ﬂken; yo¤urt treninin düdü¤ü, ﬂehrin üstüne yay›lm›ﬂ
rafineri u¤ultusunu b›çak gibi çizerek dalgaland› havada. Düdük öttükten sonra sanki bir an için ﬂehir
susar; trenin hüznünü yaﬂamaya, bu
hüznü duyumsamaya çal›ﬂ›rd›. Böylece ﬂehrin u¤ultusuna koyu bir yolculuk a¤r›s› çökerdi.
Onun içinse birazdan tezgâh›n
önünde bekleﬂecek müﬂterilerden
baﬂka hiçbir ﬂey ça¤r›ﬂt›rmayan ve
daha çok Batman ve Bismil’den Di-
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Bir an edebiyatç›yla
bak›ﬂlar› bir noktada
sabitleﬂip kald›. Bilginin,
sanat›n, felsefenin yaratt›¤›
bir adamla; bilgisizli¤in
karanl›¤›nda yaﬂayan bir
adam›n hayat hikayeleri,
hayalleri, idealleri ve
dünyaya bak›ﬂlar› yüz
yüzeydi. Bilgi o kadar
bilgisiz duruyordu ki
cehaletin karﬂ›s›nda…

yarbak›r’a yo¤urt taﬂ›yan kad›nlar›n
bindi¤i trenin düdü¤ü iﬂitilmiﬂ, iﬂ
baﬂlam›ﬂ oluyordu.
Sigaras›n›n külü tezgâha yayd›¤› gazetelere düﬂtükçe elinin tersiyle süpürüyordu. Üfürebilirdi de. Ama bu
hareket ona çok ﬂey kazand›r›yordu.
Zaten müﬂterilerle olan iliﬂkisinde
buna benzer küçük davran›ﬂ biçimleriyle üstünlük kazan›yordu. Böylece güne iyi baﬂlamad›¤›n›, çok asabi
oldu¤unu ve kesinlikle ters bir davran›ﬂta bulunulmamas› gerekti¤i
mesaj›n› veriyordu. Yo¤urt treninin
düdü¤ü iﬂitildi¤ine göre saat yediye
varmak üzereydi. Sonbahar güneﬂi
de karas›z bulutlar›n aras›ndan yavaﬂ yavaﬂ yükselmiﬂ, onun için bildik gölgeleri oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›. Kalan gazeteleri tezgâha yerleﬂtirirken arkas›nda bekleyenlerin oldu¤unu bilirdi bu saatten sonra. Bekleﬂenler, bütün balyalar›n aç›lmas›
ve say›m iﬂleminin bitip, onun da
tezgâh›n gerisine geçip bir sigara
daha yakt›ktan sonra gazete al›nmas› gerekti¤ini bilirler, bilmeyenleri
uyar›rlard›. Bunun için, bekleﬂenler
sanki onu beklemiyorlarm›ﬂ gibi,
sanki iﬂlerine geç kalmayacaklarm›ﬂ

gibi büyük bir sükûnetle, birer yontu
gibi dururlard›. Bunlar daha çok rafineri iﬂçileri ve yo¤urt treniyle Diyarbak›r’a gidecek üniversite ö¤rencileri olurdu.
Nihayet barakas›na geçip tezgâh›n
arkas›ndaki yerini ald›¤›nda bekleﬂenlere ruh gelir, sükûnet bozulur,
k›m›ldamaya, insan biçimi almaya
ve tezgâha yaklaﬂ›p gazetelerini
seçmeye baﬂlarlard›. Müﬂteri kravats›z tiplerden biriyse, günün ilk “
Kardeﬂim bozuk para yok mu, nerden bulurum sabah sabah!”›yla sigara kokan a¤z›n› çal›ﬂt›r›rd›.
O gün neler yaﬂayaca¤›n›, kimlerin
gelece¤ini, müﬂterileri; k›sacas› gününü akﬂam sekize vard›racak her
kiﬂiyi, her olay› bilirdi: Sabah cezaevi gardiyanlar›ndan birinin gelip
mahkûm sipariﬂlerini almas›, ö¤lene
kadar banka çal›ﬂanlar›n›n ayakç›lar›
ve kuponcular; ö¤le aras›, yeme¤e
ç›kan rafineri iﬂçilerinin tezgâh önü
sohbetleri, bire do¤ru ö¤le yeme¤i
ve Cafer’in o¤lu ( Her ö¤len, patronu Cafer’in o¤lu Recep yerine bakmaya gelirdi. Kendisi de barakas›n›n
loﬂlu¤unda, ayakta, gelen-gideni ve
Recep’i kollayarak yeme¤ini yerdi.
Plastik Ramo’ya, çekirdekçiye ve
hatta ﬂu dilenci kad›nlardan birine
güvenirdi de Cafer’in o¤luna güvenmezdi. Yaklaﬂ›k on y›ld›r ayn› ceketle dolaﬂan Cafer, de¤il çocuklar›na,
kendisine bile para koklatmaz, paralar›n› amaçs›zca biriktirirdi. Cafer’in
tarazlanm›ﬂ, eprimiﬂ, sökülmüﬂ, dikilmiﬂ ve yorulmuﬂ ceketine nefretle
bakard›. Bir insan on y›l boyunca
ayn› ceketi nas›l giyebilirdi? Sanki
Cafer’in hayat› boyunca onu bunu
sömürerek kazand›klar› gelip bu ceketin rengine, kumaﬂ›na sinmiﬂ, patronlu¤un hasisini simgeleyen bir hal
alm›ﬂt›. Durum böyle olunca Cafer’in
o¤luna da güven duymak olmazd›.
Zaten onu üç dört kez yeninin içine
müﬂterilerden ald›¤› paralar› s›k›ﬂt›-

r›rken yakalam›ﬂ, ana avrat düz gitmiﬂti; ama Cafer, Peron’u o¤lu d›ﬂ›nda birine emanet etmesini yasaklam›ﬂt›.), ö¤leden sonra da karpuz
çekirdekçisi, Plastik Ramo; akﬂama
do¤ru alt geçitteki dilencilerin bozuk
paralar› tümlemeye geliﬂi ve yediden sonra da kalan gazetelerin tutana¤›n›n tutulmas› ve sabahkinden
daha c›l›z balyalarla ana bayiine yollanmas›. Daha sonra da okey masas›nda, ci¤er kebapç›s›nda, kahve
önü sekisinde ve nihayet annesiyle
yaﬂad›¤› kerpiç evde günün kalan
saatlerinin geçirilmesi.Yün çorap, lif
ve eldiven örüp satan annesi, ya kafas› önünde yün e¤irir, ya da e¤irinmiﬂ yünden bir ﬂeyler örerdi. Bir K›z›lderili atas› gibi a¤›r ve aforizmal›
konuﬂan annesinin bütün hareketleri
de yine o a¤›rl›kta olurdu. Yerlerde
he zaman i¤den dökülmüﬂ tüyler
olur, bu tüyler; evin yeme¤ine, ﬂekerine, suyuna, tuzuna, kuyruk ya¤›
kokan karanl›¤›na kar›ﬂ›rd›. Ama annesine korkuyla kar›ﬂ›k bir sayg› duyar, onu üzecek bir davran›ﬂta bulunmazd›. Annesinin üstüne kuma
getiren babas› otuz y›ld›r giremiyordu bu eve. Otuz y›ld›r, bir erkek ve
bir kad›n bedeninin birbirine de¤mesinden do¤an o erotik ve tuhaf koku
silinmiﬂti bu evin karanl›k havas›ndan. Bir erke¤in bir kad›nda yaratabilece¤i bütün heyecanlar› unutan
annesini sayg›de¤er ve gizemli k›lan
ﬂeyler o kadar çoktu ki bu kerpiç
evde…
Bir gününü böyle yaﬂard›. Bunun d›ﬂ›nda her pazartesi “edebiyatç›”, üç
ayda bir de dernekler masas›ndan
polisler gelirdi. Polisleri gizli bir coﬂkuyla karﬂ›lar, edebiyatç›ya küçümseyici bir ac›ma hissiyle bakard›.
Saat tam onda, cezaevi arac› kald›r›ma yanaﬂt›. Avurtlar›nda gençlik sivilcelerinin yaman izlerini taﬂ›yan iriyar› bir gardiyan, h›zl› ad›mlarla barakan›n karanl›¤›na girip üniformal›
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Dilenci kad›nlar da geçit
baﬂlar›ndaki yerlerini
alm›ﬂlard›. En güzel ve
genç olan› da oradayd›.
Kirli ve yamal› entarisi ve
kuca¤›nda a¤lay›p duran
sümüklü çocuk bile
güzelli¤ini, yüzündeki
çekicili¤i silemiyordu.
‹ﬂte yine onunla göz
göze gelmiﬂti.

oldu¤unu vurgulayan bir tarzda selamünaleyküm çekti ve sigara kartonundan kopar›lm›ﬂ bir parçaya yaz›l›
mahkûm sipariﬂlerini, mahkûm yoklamas› yap›yormuﬂ gibi dik bir sesle
okumaya baﬂlad›:
Radikal 2, Milliyet 2, Gündem 25,
Cumhuriyet 1, Sabah 1, Evrensel 1,
Milli Gazete 1
Sipariﬂleri küçük bir balya yap›p
ba¤lad›. Pornografik dergileri kar›ﬂt›rmakla meﬂgul gardiyana çay söyleyecekti, ama gardiyan baﬂ›n› dergiden kald›rmadan içmeyece¤ini,
hemen kalkmas› gerekti¤ini belirterek, balyay› iki parma¤›yla kavrad›,
di¤er elin iki parma¤›yla da s›k›ﬂan
organ›n› kurtar›p se¤irtti.
Dilenci kad›nlar da geçit baﬂlar›ndaki
yerlerini alm›ﬂlard›. En güzel ve genç
olan› da oradayd›. Kirli ve yamal› entarisi ve kuca¤›nda a¤lay›p duran
sümüklü çocuk bile güzelli¤ini, yüzündeki çekicili¤i silemiyordu. ‹ﬂte
yine onunla göz göze gelmiﬂti. Dilenci kad›n alt geçidin, o da barakas›n›n loﬂlu¤undayd›. Aya¤a kalk›p bir
omzunu barakas›na yaslad› ve kad›n›n gözlerinin içine pis pis s›r›tarak
ap›ﬂ aras›n› okﬂamaya baﬂlad›. Kad›n umursamaz bir edayla güldü ve
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“Ker d› quné ne! (Eﬂe¤in düzdü¤ü!)
diyerek beyaz peçesini burnunun
üstüne çekti, çocu¤una memesini
tuttu. Kad›nlar bu ﬂehirde öyle yaparlar; kendilerine yabanc›, ay›p ya
da utan›lacak bir durum karﬂ›s›nda
tak›nd›klar› ilk tav›r peçelerini burunlar›n›n üstüne çekmeleridir. Hiçbir
kad›n bir baﬂka kad›na ö¤retmemiﬂtir bunu, ama bir güdü gibi bura kad›nlar›n›n genlerine iﬂlemiﬂtir bu:
A¤›z ve burun saklan›l›r, örtülür ve
sanki sak›ncal› durumun kokusuna
ket vurmak istenilir. Dilenci kad›na
yapt›¤› bu taciz, ikisi için de bir “cinsel taciz” olma özelli¤ini yitirmiﬂ; daha çok iki kiﬂi aras›ndaki ilk karﬂ›laﬂman›n, ilk göz göze gelmenin ve belki de ilk merhaban›n bir biçimi olmuﬂtu. Dilenci kad›n›n peçesini burnunun üstüne çekmesiyle o da yüzündeki ﬂehvet k›r›nt›lar›n›n üstünü
baya¤› bir kahkahayla kapatt›. Çorab›n›n içinden ç›kard›¤› bir sigaray›
yakt› ve Kürtçe bir ﬂeyler m›r›ldanarak sekisine keyifle oturdu.
Peron’un ﬂehrin s›cakl›¤›ndan beﬂ
on derece daha so¤uk oldu¤una
inand›rm›ﬂt› kendini. Bugün de öyle
düﬂündü ve piknik tüpüne ba¤l› katalitik sobas›n› yakt›, fil derisini and›ran geniﬂ gözenekli ellerini ›s›tmaya
çal›ﬂt›. Her elin bir duygusu vard›,
bunu pornografik bir dergideki öyküden hat›rl›yordu. Kendi ellerinin öyküsüne bakt›: Soban›n ›ﬂ›¤› avuç içini pembeleﬂtirmiﬂ, tüylü k›sm›ysa
daha da koyulaﬂt›rm›ﬂ, çirkinleﬂtirmiﬂti. Balya taﬂ›maktan, gazete saymaktan ve k›ﬂ sabahlar›n›n ayaz›n›
içine çekmekten kurumuﬂ elleri; de¤il bir kad›n bedenine, kendine bile
dokunmam›ﬂ, insana yabanc›laﬂm›ﬂt›. Bir elin duygusu nas›l olabilirdi ki?
Yanan piknik tüpü, barakan›n karanl›¤›n› inceltiyordu. ﬁimdi çisenti halinde de olsa ya¤mur ya¤sayd›;
müﬂteri azal›r, tenteyi tezgâh›n üstü-
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ne gerer, küçük sobas›yla baﬂ baﬂa,
hiçbir düﬂ kurmadan, sadece müﬂterisizli¤in keyfini yaﬂayarak dal›p
girerdi. Bir de çay söylerdi. Ya¤mur
ya¤masa da bir sessizlik oldu. Havan›n içinde baz› anlar do¤up sonra
kaybolan o “ses girdab›” biçimlendi,
bütün sesleri içine çekip emdi. Ne
bir müﬂteri vard›, ne gelip geçen.
ﬁehir, geceyar›s› sessizli¤ine büründü. Ama bütün seslerin ard›nda,
ﬂehrin kendi sesi u¤ulduyordu: ﬁIIIIIIIIIIIIIIII
Kataliti¤in ›s›s›, ellerinin donuk iri
gözeneklerinden tüm hücrelerine taﬂ›nd›. Sinirleri uyuﬂtu. Tezgâha dönük kara gözlerinde, gazetelerin iri
puntolu manﬂetleri bir hipnoz sarkac› gibi sallanmaya baﬂlad›:
‹NSANLIK SÜRÜKLEN‹YOR
‹ﬁÇ‹-MEMUR EYLEMDE
‹ﬁTE PKK’NIN GERÇEK YÜZÜ
BANU, “HER ERKE⁄‹N BEN‹ ARKAMDAN DESTEKLEMES‹N‹ BEKL‹YORUM”, DED‹ AYSUN’UN DA
MEMES‹ FIRLADI TERÖRÜN BEL‹
KIRILDI AVRUPA B‹RL‹⁄‹ HR‹ST‹YAN KULUBÜ
TERÖR HORTLADI Y‹NE ÖRTÜYE
SALDIRDILAR BANU, “ ÖYLE BAKMAYIN, ARKAMDAN DESTEKLEY‹N
” DED‹ 1850 FA‹L‹ MEÇHUL C‹NAYET AYSUN, “ MEMEM‹ BEN FIRLATMADIM, KEND‹S‹ ÇIKTI”, DED‹
Gazetelerin manﬂetlerine dal›yor,
hepsine ayn› tepkisizlik, ayn› s›radanl›k ve ayn› eﬂitlikle yaklaﬂ›yordu.
‹ri puntolu baﬂl›klar onun dünyas›nda bütün renklerin siyahta ölmesi
gibi eriyip gidiyorlard›.
Kataliti¤e nerdeyse temas edecek
kadar yaklaﬂt›rd›¤› elleri kar›ncalanmaya baﬂlad›¤›nda bir ses duydu.
C›l›z, zay›f, korkak bir ses. Kafas›n›
gazetelerden sesin titredi¤i yöne
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kald›rd› ve kal›n mercekli gözlü¤ü,

da… Edebiyatç› çekingen ve korkak

büyütmüﬂ, sonunda onu do¤uraca¤›

iki adam›n s›¤abilece¤i kaban›yla

gövdesiyle ondaki “iyi ki okumam›-

gün gelmiﬂ, bedenini yar›p ç›km›ﬂ,

“edebiyatç›”y› gördü. Her kelimesini

ﬂ›m” duygusunu destekliyordu. Bil-

konuﬂuyordu: Baﬂard›m iﬂte! Biliyor-

a¤›r bir mahcubiyet duygusunun ez-

gisizlik ne müthiﬂ ﬂeydi! Ne b›çk›n

dum! Bak amca, sen de bak! Bak

di¤i her zamanki soruyu yineliyordu:

ﬂeydi ﬂu cehalet! Aniden bir ç›¤l›k

bu benim yaz›m iﬂte!

Benim dergi geldi mi acaba?

koptu. Bir hayk›r›ﬂ! Edebiyatç›, ald›¤›

Elinde dergisi, çarﬂ›ya do¤ru koﬂu-

Bir an edebiyatç›yla bak›ﬂlar› bir

dergiyi havaya kald›rm›ﬂ, ba¤›r›yor-

yordu. ﬁehrin cinayetlere, kay›plara

noktada sabitleﬂip kald›. Bilginin,

du: Sonunda yaz›m yay›nland›! Hem

al›ﬂ›k küçük çarﬂ›s› bir adam›n bu

sanat›n, felsefenin yaratt›¤› bir

de Türkiye’nin en büyük, en kaliteli

“edebi” coﬂkusuna yabanc›yd›.

adamla; bilgisizli¤in karanl›¤›nda ya-

dergisinde! ‹ﬂte burada, iﬂte bak›n!

Edebiyatç›n›n ald›¤› dergiye uzand›.

ﬂayan bir adam›n hayat hikayeleri,

Heeeyyyt be! ‹ﬂte bu be!

Merak ediyordu, neydi onu böyle

hayalleri, idealleri ve dünyaya bak›ﬂ-

Gözlerini belertmiﬂ edebiyatç›ya ba-

ba¤›rtan, onun bu sakl› kiﬂili¤ini or-

lar› yüz yüzeydi. Bilgi o kadar bilgi-

k›yordu: Sanki edebiyatç› y›llard›r

taya ç›kartan?

siz duruyordu ki cehaletin karﬂ›s›n-

kendi içinde baﬂka birini besleyip

Derginin kapa¤›nda ne oldu¤unu ç›-
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karamad›¤› anlams›z bir resim vard›.
Buzlu bir cam›n arkas›ndan çizilmiﬂçesine bu¤ulu bir kad›n yüzüydü bu.
Kad›n›n hiçbir yüz hatt› belli de¤ildi.
Üstelik f›rça darbeleri yüzünü sanki
ak›yormuﬂ gibi gösteriyordu. Gözlerden biri çenede, o gözün kaﬂ› da
burnun dibinde duruyordu. Bir de
yelpaze gibi bir ﬂey sol yana¤›n alt›ndan girip çeneye düﬂen gözün
çukurundan ç›km›ﬂt›. Edebiyatç› da
derginin son sayfalar›nda küçük bir
foto¤raf›yla tan›t›lm›ﬂt›. Onun bu bak›ﬂ›n›, bu gülümseyiﬂini ilk defa burada görüyordu. O sorgulay›c›, “her
ﬂeyi tart›ﬂabiliriz, haz›r›m” bak›ﬂ› ve
dudaklar›n›n kenar›na alays› bir tarzda kavisledi¤i gülüﬂüyle ne kadar
da güçlü görünüyordu. Aﬂa¤›da da
öyküsü yay›nlanm›ﬂt›: ‹kindi Cinayetleri, Aﬂk ‹kindileri
Öyküyü; okumay› henüz yeni söken
bir çocuk gibi yanl›ﬂ heceleyerek,
ters vurgulayarak okumaya baﬂlad›:
‹kindi Cinayetleri, Aﬂk ‹kindileri
Sabah›n erken saatlerinde, insan
kendini bu ﬂehirde “ﬁ” harfinin art
arda tekrarlanmas›na benzeyen bir
u¤ultunun içinde bulur. Bu u¤ultu,
eskiden ﬂehrin d›ﬂ›nda olan; ama
art›k merkeze do¤ru kaym›ﬂ petrol
rafinerisinindir. Toprak yirmi dört saat mesaidedir burada ve rafineri bunun u¤ultusunu, bunun ac›s›n› vermeye yükümlüdür: ﬁIIIIIIIIIIII
Rafinerinin u¤ultusu gibi kokusu da
sarm›ﬂt›r bu ﬂehrin havas›n›. Ama
petrolün kokusuna o kadar al›ﬂ›lm›ﬂt›r ki, ancak ﬂehre ilk defa gelmiﬂ
olanlar bunun ay›rd›na var›r, ilk beﬂ
on gün boyunca ki yak›n›ﬂlar, yerini
kan›ksamaya b›rak›r…
Devam edemedi, dergiyi kapat›p
kapa¤›na tekrar bakt›: edebiyatç›n›n
öyküsü t›pk› kapaktaki resme
benziyordu.
Polislerin, yürüyüﬂlerine bir bask›n
havas› verme gayreti içinde Peron’a
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do¤ru yöneldiklerini gördü. ‹çine dolan sevinci saklamaya çal›ﬂarak barakas›nda girdi. Polislerin arasalar
da bulamayacaklar› ne kadar pornografik dergi varsa hepsini tek tek
ç›kar›p masaya b›rakt›. Küçük barakas›na telsiz sesleri dolmuﬂtu yine.
Üç ayda bir, bütün “muz›r neﬂriyat”
toplan›yordu. Polislerden biri dergileri tutana¤a yaz›yor, di¤eriyse yine
iﬂe bir bask›n havas› vermek için
türlü dergilerin alt›n›, oray›-buray›
kar›ﬂt›r›yordu. Barakadan ç›kan polislerden biri telsizle bask›n›n gerçekleﬂti¤ini, tüm yasak yay›nlar›n
topland›¤›n› bildirdi. Muz›r neﬂriyattan hacimli bir balya yap›lm›ﬂt›. Polisler balyay› al›p tutana¤›n bir kopyas›n› b›rakt›lar ve yine sahte bir havada arabalar›na binip gittiler.
Bask›n havas›n›n daha da güçlenmesi gerekti¤ini düﬂünerek barakadan ç›kt› ve polislere Kürtçe ana avrat sövmeye baﬂlad›. Oysa içinde
öyle büyük bir coﬂku, bir sevinç vard› ki… Bir küfrü henüz tamamlamam›ﬂken patronu Cafer’in “Ne oldu?”
sorusunu soran ekﬂi surat›yla yüz
yüze geldi. Polislere küfür sayarken
karﬂ›laﬂmak iyi olmuﬂtu. Böylece
Cafer’in bir ﬂeylerden ﬂüphelenmesi
zorlaﬂacakt›. Cafer’e polislerin tutana¤›n› uzatt›, dergilerin topland›¤›n›
söyledi. Cafer’in bak›ﬂlar› daha bir
çirkinleﬂti, on y›ll›k ceketinin rengi
daha koyulaﬂt›, epridi. Tutana¤›n
ac›s›n› sanki o de¤il de ceketi yaﬂ›yordu.
Gün yavaﬂ yavaﬂ kararmaya baﬂl›yordu. Diyarbak›r dönüﬂünü yapan
yo¤urt treninin sireni çoktan iﬂitilmiﬂti. Sabahleyin Peron’un önünden
geçenler, yine buradan evlerine dönüyorlar, son bir defa tezgâh›n
önünde birikiyorlard›. Görüntülerin
karard›¤› tezgâh önü sohbetlerinde;
Elma soka¤› ve Mehtap sinemas›n›n
orada – ikindi vakti- iki faili meçhul
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cinayetin daha iﬂlendi¤i konuﬂuluyordu. ‹nsanlar›n yürüyüﬂünde, art›k
yerini kan›ksamaya terk eden bir tedirginlik hali vard›. Acaba ölüm kimin ac›s›n› eﬂelemiﬂti bu ikindi vakti? Ölümün rengi, kimli¤i neydi? Sorular ço¤al›p duruyordu Peron’un
önünde. Cinayet haberleri; kap›
eﬂiklerinde, tand›r baﬂlar›nda ve t›ka
basa dolu kahvelerde art›k dedikodu havas›nda tekrarlan›yordu. Ve
küçük ﬂehrin delileri, mahalleden
mahalleye birbirine benzeyen ikindi
cinayetlerini oynuyorlard›.
Kalan gazetelerin tutana¤›n› tuttu,
balyalad› ve sabahki gazete taﬂ›y›c›s›yla ana bayiine yollad›.
Di¤er günlere benzeyen bir günün
sonunda, evlerinin tahta kap›s›n›
aralay›p içeri girdi¤inde annesi yün
e¤iriyordu. Gözlerini i¤den ay›rmayan annesi: “ De hebé d›ji kuﬂt›ne
iro. ( ‹ki kiﬂi daha öldürülmüﬂ bugün.)” dedi.
“Eré. (Evet.)”
Çocuklu¤undan beri tavandaki mertekleri sayarak uyurdu. Mertekleri
saymaya her baﬂlad›¤›nda, annesinin birinin kula¤›na f›s›ldad›¤›n› sand›¤› dualar› titrerdi evin karanl›¤›nda.
Üstündekileri ç›karmadan yata¤›na
girdi, ellerini baﬂ›n›n alt›nda kavuﬂturdu.
Yar›n sabah çok erken kalkacakt›.
Polisler beﬂ gibi peronun önünde
olurlard›. Gündüz toplad›klar› pornografik dergileri, ucuz bir fiyata ve
gizlice geri satacaklard› ona. O da
ald›¤›n›n beﬂ-alt› kat› bir fiyatla, kendi hesab›na, el alt›ndan tezgâha sürecekti.
Bu düﬂünceler içinde uyuyacakt› art›k. Tavanda sayd›¤› mertekler silikleﬂiyor, tatl› tatl› titreﬂip birbirlerinin
içinde kayboluyorlard›.
NOT: Bu öyküye, Ankara Bar›ﬂ Meclisinin 2009 y›l› “Bar›ﬂ Öyküleri” adl› yar›ﬂmas›nda jüri taraf›ndan ikincilik ödülü
verilmiﬂtir.
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BANKALARI DURDUR, HASANKEYF YOK OLMASIN!
Bu akﬂam, Il›su Baraj› için eksik krediyi veren ve Hasankeyf'in yok edilmesine
ön ayak olan Ferit ﬁahenk ve Suzan Sabanc›'y› düﬂünüyorum. Garanti Bankas›'n›n ve
Akbank'›n patronlar›...
GÜVEN EKEN
DO⁄A DERNE⁄‹ BAﬁKANI*

Hasankeyf, 10 bin y›ld›r oldu¤u gibi
bugün de Dicle'nin k›y›s›nda yaﬂ›yor.
Üzerinde Il›su Baraj›'n›n kara bulutlar›
dolaﬂ›yor. O, direniyor. Yaﬂ›yor.
Bu akﬂam, Il›su Baraj› için eksik krediyi veren ve Hasankeyf'in yok edilmesine ön ayak olan Ferit ﬁahenk ve Suzan Sabanc›'y› düﬂünüyorum. Garanti
Bankas›'n›n ve Akbank'›n patronlar›...
Onlar ﬂimdi ne yap›yor? Sonuçta onlar
da insan evlad› de¤il mi? Baﬂlar›n›
yast›¤a rahat koyuyorlar m›?
‹çine düﬂtükleri günah hakk›nda medyan›n haber yapmas›n› engelliyorlar.
Peki vicdanlar›n›n sesini susturabiliyorlar m›? Bilmiyorum.
Vicdanlar› kalm›ﬂ m›d›r? Onu da bilmiyorum.
Ancak kesin olarak bildi¤im baﬂka bir
ﬂey var. ﬁayet bu yanl›ﬂtan geri ad›m
atmazlarsa, ﬁahenk ve Sabanc›, Hasakeyf'ten çok kendilerini yok etmiﬂ
olacak.
‹ﬂledikleri vicdan suçunu unutmak ve
unutturmak için elbette çok çal›ﬂacaklar.
Konu hakk›nda tek bir haber yapt›rmayacaklar. Reklam veren olduklar›

için, gazeteleri, dergileri ve televizyonlar› kolayca susturacaklar. Devlet bizi
çok s›k›ﬂt›r›yor diyerek, kendi servetlerini, dünyan›n servetinden daha çok
önemseyecekler.
Kültür ve sanat müzeleri açt›racaklar.
Müzelere, kendi adlar›n› ve soyadlar›n›
verecekler. Toplant›lar düzenleyecekler, o toplant›larda ne kadar do¤asever olduklar›n› anlatacaklar. Yaban keçilerine uydu vericisi takt›racaklar.
Çevreci ürünler geliﬂtirecekler. Duﬂ
baﬂl›klar›, ampuller da¤›tacaklar. Fotoﬂop hilesiyle kutup ay›lar›n› koruyacaklar. Kendi yönettikleri vak›flara, say›s›z sosyal sorumluluk projesi yapt›racaklar.
Çok u¤raﬂacaklar. Didinecekler. Ancak hiçbiri beﬂ para etmeyecek. Olmayacak...
ﬁuurlar›n›n alt›ndaki ac›, hiç dinmeyecek. Onlar hiç fark›nda olmasa bile, tarih huzurunda iﬂledikleri günah, onlar›n

peﬂini hiçbir zaman b›rakmayacak. ‹nsan uygarl›¤›n›n en de¤erli izlerinden
birine, Hasankeyf'e ve do¤aya karﬂ› iﬂledikleri suç, asla unutulmayacak.
Öyle bir an gelecek ki, Hasankeyf ve
Dicle Nehri sulara gömülse ve geriye
yaln›zca o muhteﬂem foto¤raf› kalsa
bile, ﬁahenk ve Sabanc›'dan daha
gerçek olacak.
Hasankeyf, u¤runda binlerce insan›n
mücadele etti¤i bir co¤rafya, onlarsa
bu mücadelenin kötü adamlar› olarak
tarihe geçecek.
ﬁahenk ve Sabanc›, tarih karﬂ›s›nda,
kendi kendilerini yok edecek.
ﬁimdi düﬂünüyorum da... Il›su Baraj›'n›n duvar› çoktan örülmüﬂ.
Duvar›n taﬂlar›, ﬁahenk, Sabanc› ve
ötekilerin korkular›.
Duvar›n arkas›nda biriken, Dicle'nin
suyu de¤il, onlar›n serveti.
Sular alt›nda kalan ise, ayn› insanlar›n
onuru.
Zaman gerçe¤i en ç›plak haliyle gösterecek. Bu yolculukta, hep beraber,
Dicle'ye arkadaﬂl›k edece¤iz. Tüm
dünya, tek vücut olup ﬂu sorunun yan›t›na ﬂahitlik edece¤iz:
"Yok mu bu korku duvar›n› y›kacak bir
yi¤it?"
Yan›t›n›n alt›na imzam›z› koyaca¤›z.
Vicdan›m›z›n sesi ve Dicle nehrinin suyuyla...
ﬁimdi, o yi¤it sesimizi duysun diye, bir
kez daha sesleniyorum.
ﬁahenk ve Sabanc› yok olmas›n! Hasankeyf yok olmas›n!
*www.dogadernegi.org’dan al›nm›ﬂt›r.
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DURU B‹R SES, SADE B‹R HÜZÜN: TARA JAFF
‹nsan âﬂ›k olunca ruha yaklaﬂ›yor. Herkesin ruhu temizdir. Ama ak›l ve toplumsal e¤itimle
oluﬂmuﬂ karakter ruhu kirletiyor.
Tara Jaff Kimdir?
1958 Ba¤dat’ta do¤du. Babas› Halepçeli bir Kürt. Annesi Tatar Türklerinden.
Türkçeyi annesinden ö¤rendi. Babas›
diplomatt›. Babas›n›n görevi gere¤i Bir
çok ülkeyi dolaﬂt›. Afkanistan da okula
baﬂlad›. 9 Yaﬂ›nda Ba¤dat’a geri döndü. 11 Yaﬂ›ndayken Babas› onu müzik
okuluna kaydetti. Okulda klasik piyano
dersleri ald›. Irak’ta yaﬂanan siyasal
kar›ﬂ›kl›klar nedeniyle Babas› 1972’de
tutukland›. 18 yaﬂ›nda ‹ngiltere’ye gitmek zorunda kald›. ‹ngiltere’de üniversite e¤itimi alan Tara Jaff, halen Londra’da yaﬂ›yor.
Tara Jaff, ço¤u insan onun ismini yeni duyuyor. Oysa tüm ruhuyla müzik
yap›yor. Baﬂka isimlerin gölgesinde
ünlenen sanatç›lardan de¤ildir. Gerçek müzik yapt›¤› için fazla ünlenmemiﬂtir belki de.
Onu dinlerken bambaﬂka bir dünyada
kendinizi hissedeceksiniz. Geçmiﬂte
kaybetti¤iniz kimi duygular›n›z› bulacaks›n›z. Ya da içinize at›p ta gün ›ﬂ›¤›na ç›karma cesareti göstermedi¤iniz
hissiyatlar›n›z›n, tutkular›n›z›n yeniden
canland›¤›n› anlayacaks›n›z. Çok eskilerden gelen duru bir ses ve duru bir
müzik. Kalabal›klar içinde kaybetti¤iniz
ya da dünya ve hayat gerçekli¤i karﬂ›s›nda öldürdü¤ünüz, öldürmeye çal›ﬂt›¤›n›z özünüz canlanacak. Biraz hüzün
hissedeceksiniz. Ama bu hüzün size
asla ac› vermeyecektir. Tara'n›n müzi¤iyle ruhsal rahatl›¤› sesindeki dinginlikte bulacaks›n›z.
Müzik do¤asal tanr›lar›n sesidir. Söz insana aittir. Ama ses do¤aya ve do¤ala
aittir. Gerçek müzikte ses vard›r; söz
hiçtir. Söz insan›n do¤adan kopuﬂunun
ilk eylemidir. Ses do¤an›n kendisidir.
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Biraz kendinizi ve müzi¤e nas›l baﬂlad›¤›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Babam diplomatt›. Görevi gere¤i birçok ülke tan›d›. Babam müzi¤e düﬂkündü. Özellikle klasik müzik hayran›yd›. Annemle evlenince Rusya'ya
gitti. 1950'de Moskova'da kald›.
Sovyet Rusya'da hükümet sanata ve
kültüre büyük önem verirdi. O dönem
herkes konserlere gidebiliyordu. Babam Rus kültüründen çok etkilenmiﬂti. Evimize hep klasik müzik çal›n›rd›.
Bazen de bizi klasik müzik dinlemeye
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zorlard›.
Babam ablam›n müzisyen olmas›n› istiyordu. Ablam 5 yaﬂ›nda piyanoya baﬂlad›. Müzik konusunda Babam ablam üzerinde titrerdi. Ablam 15 yaﬂ›ndayken
Ba¤dat'ta çok güzel bir konser verdi. 11
Yaﬂ›mda müzik okuluna baﬂlad›m.
1970'lerde müzik okuluna siyasi propaganda kar›ﬂt›. Müzik siyasete kurban
edildi. Müzik siyasal amaçlar için kötü
kullan›lmaya baﬂland›.
1972 y›l›nda Babam siyasi suçtan hapse
at›ld›. Bu olay bizi oldukça etkiledi. Ab-
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Müzik beni yaﬂad›¤›m
ac›dan, s›k›nt›dan
uzaklaﬂt›r›rd›. Bana kuvvet
verirdi. Müzikle ﬂuurumu
rahatlatmak istiyorum,
ün peﬂinde de¤ilim.

lam piyanoyu b›rakt›. Ben de kendime
gitar ald›m. Kendi kendime gitar çalmay›
ö¤rendim. ﬁark› söyledim. Klasik müzikten gittikçe uzaklaﬂt›m. Pop ve Rock daha fazla ilgimi çekiyordu.
18 Yaﬂ›ndayken (1976'da) ‹ngiltere'ye
gittim. Üniversiteye baﬂlad›m. Ders çal›ﬂ›rken arada müzikte yap›yordum. Mandolin çalmas›n› ö¤rendim. 1986'da evlendim. Müzi¤i eski yo¤unlukta yapam›yordum art›k. Arada bir müzik yap›yordum. Çocu¤um oldu. Evlilik, çocukla u¤raﬂay›m derken, müzikten uzaklaﬂt›m.
Müzi¤i b›rakt›m. 1993'te eﬂimden ayr›ld›m. Okula devam ettim. Psikoloji bölümü okudum. Bu esnada tekrar müzi¤e
baﬂlad›m. Arp› keﬂfettim. Arp› keﬂfedince bütün müzik aletlerini b›rakt›m. Çünkü
kendimi arpta bulmuﬂtum.
Arp› bir Yunan çalg›s› olarak biliyorduk.
Arp›n Kürt müzi¤indeki yeri nedir?
18. yy.da Kürt Sufi ﬂiirlerinde arptan
söz ediliyor. Kürtçe arpa 'Çeng' deniliyor. Çeng çok eski bir enstrümand›r. 5
bin y›ll›k bir geçmiﬂi var. ‹lk olarak Sümerler kullanm›ﬂ. ‹ran (Aryen) bölgesinde yayg›nm›ﬂ.
Söyledi¤im Hawrami ﬂark›lar da çok
eski. Eski bir enstrüman olan çengi ile
eski Hawrami ﬂark›lar› birleﬂtirdim. Ve
ortaya çok güzel bir uyum ç›kt›.
Arp ya da Çengin, Kürt müzi¤inde pek
kullan›ld›¤›n› görmedim. Müzi¤inizde
ﬂimdiye kadar dinledi¤imiz al›ﬂ›la gelmiﬂ Kürt müzi¤inden farkl›d›r. Yan›l›yor
muyum?

Do¤ru söylüyorsunuz.
‹lk çeng konserimi 1994'te verdim. ‹nsanlara çok tuhaf geldi. Kürt müzi¤i
için yeni bir ﬂeydi. Kürt müzi¤i ya müthiﬂ coﬂkundur, ya da müthiﬂ hüzünlü.
Ben ise rahatlay›c› bir müzik yapmak
istedim.
‹nsanlar beni dinlerken, baﬂka bir dünya ya gitsin, mevcut bulundu¤u durumdan uzaklaﬂs›n… Çünkü yaﬂam
ac›larla dolu. Hayat sert. Stres çok.
Ben strese girince çengin arkas›na geçiyorum. 10 dakika çal›yorum ve rahatl›yorum.
Kürtlerin aﬂina oldu¤u bir müzik kula¤›
var. Müzi¤iniz kulak al›ﬂkanl›¤› anlam›nda Kürtlere yabanc› kalm›yor mu?
Arp› ilk Kürt müzi¤inde ben kulland›m.
Yavaﬂ yavaﬂ al›ﬂt›rmak istiyorum.
‹nsan müzi¤inizi dinlerken tanr›sal bir
atmosferde kendisini hissediyor. Bu
tanr›sall›k nereden geliyor?
Söyledi¤im ﬂark›lar çok eski ve otantik.
Çeng de eski bir enstrümand›r. Müzi¤imde do¤al bir ses vard›. Tanr›sall›k
buradan geliyor.
Müzik ile felsefe aras›nda bir ba¤ kuruyor musunuz?
Ben daha çok ruha inan›yorum. ‹çimizde, insan özünde çok temiz ve saf bir
yer vard›r. Dünya karmaﬂas› içinde ruhumuz bazen yoruluyor. Çünkü ak›l,
ruha istemedi¤i ﬂeyler yap›yor. Yorulan
ruh müzik, ﬂiir ve resimle dinleniyor. Di¤er sanatlar ruha geç ulaﬂabilir. Ama
müzik kulaktan hemen ruha giriyor. ‹nsan›n bir gerçek bir de sahte ruhu vard›r. Sahte ruh (ya da öz) çevrenin bask›s›yla oluﬂturulmuﬂtur. Asl›nda öyle bir
ﬂey yoktur. ‹nsan kendini anlat›yor.
Çevrenin oluﬂturmas›n› istedi¤i ruhun
kendinden oldu¤una inan›yor. Gerçek
ruh ise, derine iniyor. Müzik derine inen
bu ruha ulaﬂ›yor. Beyin sahtedir. Ama
ruh güzeldir. Söz beyni, müzik ruhu iﬂleti yor.

Müzik sözle de¤il, sesle yap›l›yor. Bir
ﬂark›n›n sözlerini anlamasan da müzi¤ini, yani sesi hissedebilirsin. Söz sonradan yarat›ld›. Ama ses hep vard›. Hatta
söz sesin bir taklididir?
Çok do¤ru. Müzik sestir. Ama kendili¤inden bir ses de¤ildir. Var olan sesleri
ölçülere göre bir araya getirmektir. Zaten sanat, insan ve yeryüzü do¤as›ndaki sesleri bir araya getirebilme becerisini gösterebilmektir.
Aﬂk'ta ruhtan gelir, müzikle aﬂk aras›nda nas›l bir ba¤ kuruyorsunuz?
Ruhen âﬂ›k olmak çok önemldir. Sufilerin Allah aﬂk› ile normal dindarlar›n
Allah aﬂk› aras›nda çok büyük bir fark
vard›r. Sufilerin Allah aﬂk› daha derindedir. Ve daha fazla hissediyorlar. Sufiler Allah aﬂk›n› hissederek ibadet ediyorlar. Di¤er dindarlar ak›lla ve mant›kla ibadet ediyorlar.
‹nsan aﬂk› da öyledir. ‹nsan âﬂ›k olunca
ruha yaklaﬂ›yor. Herkesin ruhu temizdir. Ama ak›l ve toplumsal e¤itimle
oluﬂmuﬂ karakter (kiﬂilik) ruhu kirletiyor.
‹nsan âﬂ›k olunca ruhu ve karakteri birleﬂiyor. Dünya ya, insanlara, olaylara
bak›ﬂ› de¤iﬂiyor. Aﬂkta ak›l ve çevrenin
oluﬂturdu¤u karakter kapan›yor. Yep
yeni bir durum ortaya ç›k›yor. Mesela
iki kiﬂi âﬂ›k oldu¤unda her ﬂeyde bir
birlerini hissederler. Müzik dinleyince,
kitap okuyunca, çal›ﬂ›nca… Her ﬂeyde
onu hissedersin. Müzikte böyledir.
Müzi¤iniz ile yaﬂam aras›ndaki ba¤…?
Annem ve Babam kanser hastas›yd›lar.
Hastaneye yat›r›ld›lar. Sabah akﬂam
onlar›n yay›ndayd›m. 24 Saat onlara
hizmet ediyordum. Çok yoruluyordum.
O¤lumla u¤raﬂ›yordum. Kendime vakit
buldu¤umda gelip bir saat çeng (arp)
çal›yordum. Müzik beni yaﬂad›¤›m ac›dan, s›k›nt›dan uzaklaﬂt›r›rd›. Bana kuvvet verirdi. Annem öldükten 3 ay sonra
Babam da öldü. Müzi¤e daha fazla yöneldim. Art›k hayat›m›n müzi¤i baﬂlad›.
Kürt ﬂark›lar›na araﬂt›rd›m.
Müzikle ﬂuurumu rahatlatmak istiyorum, ün peﬂinde de¤ilim.
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B‹R D‹YARBAKIR KLAS‹⁄‹
Kürt toplumunun eﬂitlik ve özgürlük taleplerinin
zirveye ulaﬂt›¤› Newroz, 2010 bahar›nda büyük
bir görkemlilik içinde kutland›. Türkiye’nin bir
çok bölgesinde yap›lan kutlamalar›n finali
niteli¤inde olan Diyarbak›r’daki kutlamalara
yüzbinlerce kiﬂi kat›ld›.
Tek bir kiﬂinin burnu kanamadan, büyük bir
olgunluk içinde ve karnaval havas›nda kutlanan Newroz, Kürt toplumunun kendi tarihine
oldu¤u gibi özgür gelece¤ine de ne denli
tutkuyla ba¤l› oldu¤unu gözler önüne sermiﬂtir.
Eﬂit ve özgür bir yaﬂam özlemini hayk›ran
Diyarbak›r, Türkiye demokrasi hareketinin en
dinamik,en örgütlü, en kitlesel gücü oldu¤unu
da net bir biçimde ortaya koymuﬂtur.

NEWROZ P‹ROZ BE!
Baﬂta Kürtler olmak üzere tüm Ortado¤u halklar›n›n direniﬂ ve özgürlük bayram› olan
Newroz‘u, ayn› zamanda do¤an›n da dirildi¤i bir
bahar gününde karﬂ›l›yoruz.
Özünde, despot egemenliklere karﬂ› isyan›n
ifadesi olan Newroz, özgürlük aray›ﬂlar›n›n sembolü olarak bu günlere kadar gelmiﬂ; bu yönüyle
de özellikle son 10 y›ld›r kentimiz ve bölgemizde
büyük bir görkemlilik içinde kutlanm›ﬂt›r.
Bu anlaml› günün, ülkemizde toplumsal bar›ﬂ ve
kardeﬂli¤e, Ortado¤u‘da zorba ve tahakkümcü
iktidarlara karﬂ› verilen özgürlük mücadelelerinin
zaferine vesile olmas›n› diliyoruz.
Yeryüzünde zulüm var oldukça, bu ateﬂ ezilen
insanl›k için yanmaya devam edecektir.
Newroz Piroz Be!..
Newroz Kutlu Olsun!.
Diyarbak›r ﬁube Yönetim Kurulu
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ODAMIZDA ENERJ‹
YÖNET‹C‹L‹⁄‹ E⁄‹T‹MLER‹
Odam›za verilen B S›n›f› Yetki Belgesi kapsam›nda bina ve sanayi
sektörlerine yönelik enerji yöneticili¤i
e¤itimlerimiz baﬂlam›ﬂt›r.
Odam›z, 2009 y›l› sonu itibar›yla,
Enerji Verimlili¤i Yasas› uyar›nca
Enerji Yöneticisi E¤itimi ve Belgelendirmesine yönelik yetkilendirilmiﬂ bir
kuruluﬂ olarak ‹stanbul'da “Bina ve
Sanayi Enerji Yöneticisi E¤itimleri”
vermeye baﬂlam›ﬂt›r. E¤itimlerin Ankara, ‹zmir, Kocaeli ve Adana ﬁubelerimize yayg›nlaﬂt›r›lmas› için de çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Altyap›
eksikliklerimiz tamamlanmak üzeredir. 2010 y›l› içinde belirlenen bu illerde e¤itimlerimiz baﬂlayacakt›r.
Ayr›ca Odam›zca, B S›n›f› Yetki Belgesi kapsam›n›n geniﬂletilerek A S›n›f› Yetki Belgesi al›nmas› için çal›ﬂmalara h›z verilmiﬂtir.

KORAMAZ’DAN ENERJ‹ VER‹ML‹L‹⁄‹ ÇA⁄RISI
MMO Baﬂkan› Emin Koramaz, Enerji
Verimlili¤i Haftas› nedeniyle yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda, enerjide d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›n› ve dikkatlerin sanayi, bina ve ulaﬂ›m sektörlerindeki tasarruf potansiyeline yöneltilmesini istedi. Koramaz’›n aç›klamas› özetle ﬂöyle:
Dünyada “alçakta as›l› meyve” ola-

rak adland›r›lan enerji verimlili¤i vatandaﬂlardan kurumlara, ﬂirketlere
kadar herkesin kendi çap›nda yapaca¤› çal›ﬂmalar ve alaca¤› önlemlerle küçümsenmeyecek boyutta enerji
tasarrufu sa¤layacakt›r.
Elektrik ‹ﬂleri Etüt ‹daresi taraf›ndan
sanayimizde en az yüzde 15, binalar›m›zda en az yüzde 35 ve ulaﬂ›m›-

m›zda en az yüzde 15 tasarruf potansiyeli oldu¤u belirtilmektedir. Bu
noktada enerji verimlili¤inde kararl›
ve baﬂar›l› ad›mlar atabilirsek, 2020
y›l› talep tahmini gerçekleﬂme oran›
en az yüzde 20 (45 milyon ton petrol eﬂde¤eri enerji) azalt›labilecektir.
Bu miktar yerli ve temiz kaynaklar›m›zdan üretebilece¤imiz elektrik
enerjisinin 2,5 kat› ve ortalama 30
milyon konutun y›ll›k enerji ihtiyac›n›
karﬂ›layabilecektir.
Türkiye'nin bu potansiyelin boyutunu bile bile oldukça yüksek politik
ve ekonomik bedellerle elde etti¤i
bir kayna¤› heba etme lüksü yoktur.
Bu nedenle, kamu ve özel sektör
yönetimlerini ve vatandaﬂlar›m›z›
enerjiyi daha verimli kullanmak üzere azami ölçüde dikkatli davranmaya, bu yönde gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.
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EKONOM‹K VE SOSYAL BUNALIM DER‹NLEﬁECEK!
MMO Yönetim Kurulu Baﬂkan› Emin
Koramaz, 2010 y›l› Merkezi Yönetim
Bütçesi üzerine yapt›¤› aç›klamada,
2009 y›l› bütçe aç›¤›n›n ve 2010 bütçesinin kara deliklerinin halka fatura edilece¤ine dikkat çekti; ekonomik ve
sosyal bunal›m›n derinleﬂece¤i uyar›s›nda bulundu. Koramaz’›n aç›klamas›
özetle ﬂöyle:
2010'da KDV art›ﬂ oran› yüzde 19,
ÖTV art›ﬂ oran› yüzde 31,6 olarak gerçekleﬂecektir. ÖTV KDV art›ﬂlar›
2011'de 99,8 milyara, 2012'de 108
milyar TL'ye ç›karak sürecektir. K›sacas› önümüzdeki üç y›l boyunca petrol ve
do¤al gaz ürünleri, motorlu taﬂ›t araçlar›, alkollü içkiler, tütün mamulleri, kolal› gazozlar, dayanakl› tüketim mallar›
ve di¤er mallar, banka ve sigorta muameleleri, ﬂans oyunlar› ve özel iletiﬂim
vergisinde sürekli zam yoluyla art›ﬂlar
yaﬂanacakt›r. Bu sürekli zam rejimi anlam›na gelmektedir.
Yaln›zca 2010'da yaﬂam›n her alan›na
uzanan petrol ve do¤al gaz ürünlerine
yap›lacak zam oran› yüzde 26,2, tütün
mamullerine ise yüzde 41,5'tir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›'na ayr›lan pay›n
yüzde 9,8, Sa¤l›k Bakanl›¤›'na ayr›lan
pay›n yüzde 4,8 ile yerinde sayd›¤›;
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KOB‹'leri Destekleme ve Geliﬂtirme
‹daresi Baﬂkanl›¤›na 360 milyon TL,
GAP Bölge Kalk›nma ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na 59 milyon TL, E‹E‹'ye 49 milyon
TL gibi düﬂük miktarlar›n ayr›ld›¤› bütçede Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›na ayr›lan
pay›n (2,6 milyar TL), Sanayi ve Ticaret,
Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bay›nd›rl›k ve
‹skan Bakanl›klar›n›n toplam bütçelerinden (1,8 milyar TL) fazla olmas› çok
düﬂündürücüdür.
Yat›r›mlara ayr›lan pay 1980'lerde ortalama yüzde 20, 2000'de yüzde 16 iken
2010 bütçesinde yüzde 7,8'e düﬂmüﬂ
olmas›, üzerinde ayr›ca düﬂünülmesi gereken bir konudur. Kamu sabit sermaye
yat›r›mlar› oran› ise yüzde 4,3 olarak belirlenmiﬂtir ve kamunun art›k sanayiye
yat›r›m yapmad›¤›, özelleﬂtirmelerle bu
alandan çekildi¤i bilinmektedir. ‹malat
sanayi yat›r›mlar›nda kamu sektörü pay›
1998'de yüzde 2,7 olarak gerçekleﬂirken günümüzde binde 7'ye düﬂmüﬂ olmas› sanayinin bütçeler d›ﬂ›nda ayr›ca
bir planlama, kalk›nma konusu olarak
ele al›nmas›n› gerektirmektedir.
Ekonomik Sosyal Bunal›m
Derinleﬂecek
Esnek istihdam biçimlerinin yayg›nlaﬂt›-
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r›laca¤›, özelleﬂtirmelere devam edilece¤i, kamunun elektrik da¤›t›m› ve ﬂeker üretimi alanlar›ndan tamamen çekilece¤i, telekomünikasyon ve liman iﬂletmecili¤indeki pay›n›n azalt›laca¤›n›n
belirtildi¤i bütçede toplumsal gereksinimler gözetilmemiﬂtir. Finansman›n›
emekçilerin karﬂ›lad›¤› bütçe, yine
emekçilerin düﬂük ücretleri ve tasarruflar›na ba¤l› k›l›narak zamlar ve kemer
s›kma politikalar›n› öngörmektedir.
K›sacas› bütçenin temel parametreleri,
Türkiye'nin sorunlar›n›n ekonomik sosyal bunal›m yönünde derinleﬂece¤ini
göstermektedir.
Oysa emekten, sanayileﬂmeden yana
bir Türkiye ve bütçe mümkündür. Bunun için IMF, DB, DTÖ vb. uluslararas›
finans kuruluﬂlar›n›n dayatt›klar› yap›sal
uyum programlar›n› reddedecek, kamuyu küçülten özelleﬂtirmeleri durduracak; devletin ekonomideki yönlendiricili¤ini art›racak; planlama, kalk›nma,
sanayileﬂme, istihdam ve toplumsal refah yönelimini benimseyecek bir iradeye gereksinim duyulmaktad›r.
Türkiye'nin önünde baﬂka bir seçenek
bulunmamaktad›r. Sanayileﬂme, kalk›nma ve halk için bütçe! Tek do¤ru
politika budur.
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ﬁUBE GÜNLÜ⁄Ü
02.01.2010 ﬁube Dan›ﬂma Kurulu

31.01.2010 ﬁubemiz 8.Dönem Ge--

üyeleri, 8.Dönem Genel Kurulunda

toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya 33 ki--

nel Kurul seçimleri yap›ld›. Genel

Yurtsever Demokrat Makina Mü--

ﬂi kat›l›m sa¤lad›.

Kurulda Yönetim Kurulu adayl›¤›na

hendisleri lehine seçimden çekilen

2 liste ve 2 bireysel aday yar›ﬂt›.

3.listedeki üyelerle bir araya geldi.

05.01.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu’nu Yurtsever De--

Toplant›da kat›l›mc›lar›n yeni döne--

toplant›s› yap›ld›.

mokrat Makine Mühendisleri ka--

me iliﬂkin görüﬂ ve önerileri al›nd›.

zand›.

Toplant›ya 5 Yönetim Kurulu üyesi,

11.01.2010 ﬁube Dan›ﬂma Kurulu

ﬁube Müdürü ve 12 üye kat›ld›.

toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya 44 ki--

ﬁu bat 2010

ﬂi kat›l›m sa¤lad›.

04.02.2010 TMMOB, KESK, D‹SK

09.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

ve TTB’nin destekledi¤i Tekel ‹ﬂçi--

toplant›s› yap›ld›.

12.01.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

lerinin gerçekleﬂtirdikleri 1 günlük

toplant›s› yap›ld›.

grev kapsam›nda, Da¤kap› Meyda--

09.02.2010 ﬁube Sekreteri Bülent

n›’nda düzenlenen kitlesel bas›n

Özdel ile ﬁube Sayman› Azad Öz--

14.01.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

aç›klamas›na ﬁube Yönetim Kurulu

keskin, yeni dönemin çal›ﬂma anla--

toplant›s› yap›ld›.

Üyelerimiz, çal›ﬂanlar›m›z ve üyele--

y›ﬂ›na iliﬂkin ﬂube personeliyle bir

rimizle kat›l›m sa¤land›, ﬁube ge--

toplant› düzenledi.

14.01.2010 Diyarbak›r Valili¤i Stra--

nel hizmetlerimiz durduruldu.
09.02.2010 E¤itim Sen’de düzen--

teji Geliﬂtirme Müdürlü¤ü taraf›n-dan Diyarbak›r Dedeman Otelde

06.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu,

lenen Demokrasi Platformu toplan--

düzenlenen “Yöremizde Yaﬂanan

7 asil 5 yedek üyeyle ilk toplant›s›--

t›s›na ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

GÖÇ” lerle ilgili Meslek Odalar› ile

n› düzenleyerek, görev da¤›l›m›n›

Abdullah Tekin kat›l›m sa¤lad›.

yap›lan toplant›ya ﬁubemiz ad›na

yapt›.

Toplant›n›n ard›ndan saat 20.00’de
Sanat Soka¤›’nda Iﬂ›k söndürme

ﬁube Baﬂkan V. ‹.Semih OKTAY
kat›ld›.

08.02.2010 Demokrat Makine Mü--

eylemi yap›ld›.

hendisleri ad› alt›nda 8.Dönem
20.01.2010 ﬁube Dan›ﬂma Kurulu

Ola¤an Genel Kurul seçimlerine gi--

15.02.2010 Yeniﬂehir Teknik ve

toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya 27 ki--

ren Ali ‹hsan Özdo¤an, Mehmet

Endüstri Meslek Lisesinde Proje

ﬂi kat›l›m sa¤lad›.

Y›lmaz, Mehmet Teymur, Süley--

Tabanl› Beceri Yar›ﬂmas›’na Jüri

man U¤ur, ﬁube Yönetim kurulu

Üyesi olarak ﬁube Baﬂkan V. Me--

28.01.2010 ﬁube Dan›ﬂma Kurulu

üyelerimiz Bülent Özdel, Azad Öz--

sut Çelik kat›ld›.

toplant›s› yap›ld›.

keskin ile Ahmet ÇET’i ziyaret ede-rek, baﬂar› dileklerinde bulundu.

30.01.2010 ﬁubemiz 8.Dönem Ge-nel Kurulu düzenlendi.

16.02.2010 Malatya ‹l Temsilcili¤i-miz, üyelerine yönelik yemekli bir

08.02.2010 ﬁube yönetim kurulu

toplant› düzenledi. 250 üyemizin
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nu ilk toplant›s› ﬁubemizde yap›ld›.

kat›ld›¤› geceye ﬁube Sekreteri

02.03.2010 Büyükﬂehir Belediyesi
taraf›ndan organize edilen ve tüm

Bülent Özdel ile Yönetim Kurulu
25.02.2010 TMMOB Diyarbak›r Bi--

Mühendislik dallar›ndaki Teknik

rimlerinin yeni dönem yönetim ku--

Uygulama Sorumlular›’n› yak›ndan

17.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

rulu üyeleri tan›ﬂma, B.ﬁehir Bele--

ilgilendiren ‹mar Kanunun 42.mad--

Üyeleri, Mekanik Tesisat, A‹TM ve

diyesi ‹mar Müdürlü¤ü ile görüﬂ--

desi gündemiyle Ba¤lar Belediyesi

Asansör iﬂi yapan SMM’li üyeleri--

me, TUS Uygulamalar› ve 8 Mart

Konferans salonunda düzenlenen

miz ile toplant› yapt›.

etkinlikleri baﬂl›klar›yla EMO Diyar--

toplant›ya ﬁubemiz Yönetim Kuru--

bak›r ﬁubede düzenlenen ‹KK Top--

lu Üyesi Abdullah Tekin ve ﬁube

18.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

lant›s›na ﬁube Baﬂkan Vekili Mesut

üyelerimiz kat›l›m sa¤lad›lar.

Üyeleri, Araçlar›n LPG Dönüﬂümü

Çelik ve ﬁube Yönetim Kurulu

yapan SMM’li üyelerimiz ile toplan--

Üyesi Abdullah Tekin kat›l›m sa¤la--

02.03.2010 8 Mart Dünya Kad›nlar

t› yapt›.

d›lar.

Günü dolay›s›yla, kad›n üyelerimize

Üyesi Ahmet Çet kat›l›m sa¤lad›lar.

Neva Restaurant’ta yemekli bir et-19.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

26.02.2010 ﬁube yönetim kurulu--

Üyeleri, Do¤algaz ‹ç Tesisat iﬂi ya--

muz, do¤algaz sektöründe çal›ﬂan

pan SMM’li üyelerimiz ile toplant›

ücretli üyelerimizin, SSK primleri--

04.03.2010 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i--

yapt›.

nin eksik yat›r›ld›¤› yönündeki ﬂika--

mizde Asansör Avan Proje uygula--

yetleri üzerine D‹YAR-GAZ yöneti--

malar› Semineri ve Asansör Uygu--

miyle bir görüﬂme yapt›.

lamas›nda Gözetilmesi Gereken

20.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu,

kinlik düzenlendi.

Kriterler Semineri düzenlendi.

ﬁube ve il-ilçe temsilciliklerimizde
görev yapan Teknik personel ile

26.02.2010 Diyarbak›r’da Yang›n

büro görevlileriyle toplant› yapt›.

Tesisat› Proje Uygulamalar› Semi--

05.03.2010 Adalet Giriﬂimi Grubu--

neri ve S›hhi ve Is›tma Tesisat›

nun Diyarbak›r Adliyesi önünde

20.02.2010 ﬁube Mali Denetlemesi

Proje Uygulamalar› Semineri dü--

yapt›klar› bas›n aç›klamas›na ﬁube

yap›ld›. Denetlemeye 10 il temsilci--

zenlendi.

Yönetim Kurulumuz Yedek Üyesi
Hasan ESEN kat›l›m sa¤lad›.

li¤i ve 1 ilçe temsilcili¤imiz kat›l›m
27.02.2010 TMMOB, KESK, D‹SK

sa¤lad›.

ve TTB’nin Tekel ‹ﬂçilerine destek

06.03.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan

23.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu--

kapsam›nda Da¤kap› Meydan›’nda

Subaﬂ› Baro toplant› salonunda

muz, kad›n üyelerimizle tan›ﬂma

düzenledi¤i kitlesel oturma eylemi--

düzenlenen Diyarbak›r Küçük Mil--

toplant›s› gerçekleﬂtirdi.

ne ﬁube Yönetim Kurulu Üyeleri--

let Meclisi (DKMM) toplant›s›na ka--

miz kat›l›m sa¤lad›lar.

t›l›m sa¤lad›.

Mart 2010

07.03.2010 8 Mart‘a iliﬂkin

02.03.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

TMMOB‘li kad›nlar Tarihi Sülüklü

toplant›s› yap›ld›.

Han‘da bir araya geldiler. ‹l Koor--

23.02.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
Toplant›s› yap›ld›.

24.02.2010 ﬁube Bülten Komisyo--
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dinasyon Kurulu taraf›ndan düzen--

yaret ederek, Lpg’li araç kontrolleri

23.03.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

lenen kahvalt›l› buluﬂmaya, Ba¤lar

için ayr› bir mekan›n kiralanmas›yla

toplant›s› yap›ld›.

Belediyesi Baﬂkan› Yüksel Baran‘›n

ilgili çal›ﬂma yapt›.

da aralar›nda bulundu¤u 90‘a ya-k›n kiﬂi kat›ld›.

24.03.2010 N.V.Turkse Peren-13.03.2010 ﬁubemizde “Örnek
Araç Projeleri E¤itim Semineri” ve

09.03.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

“Örnek LPG Uygunluk Belgesi ve

toplant›s› yap›ld›.

Montaj Tespit Raporu E¤itimi Se--

co’nun 15 kiﬂilik personeline talep
ettikleri; “Yükleme-boﬂaltma ve
nakliye güvenli¤i” e¤itimini düzen-ledik.

mineri” düzenlendi. Her bir semi-10.03.2010 ﬁube Sekreteri Bülent

nerimize 30’u aﬂk›n makine mü--

Özdel’in amcas›n›n taziyesi nede--

hendisi kat›l›m gösterdi.

26.03.2010 ﬁubede Araçlar›n
LPG’ye Dönüﬂüm Kursu baﬂlad›.

niyle ﬁYK Üyeleri ve ﬁube çal›ﬂan-lar› Çar›kl› Köyünde bulunan taziye

16.03.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

evine giderek baﬂsa¤l›¤› dileklerin--

toplant›s› yap›ld›.

29.03.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan
Subaﬂ› ‹HD Diyarbak›r ﬁubesi’nde

de bulundular.
18.03.2010 MMO Merkezde dü--

gerçekleﬂtirilen Diyarbak›r Bar›ﬂ

10.03.2010 ﬁubede Araç Projelen--

zenlenen Yönetmelik Ana Yönet--

Meclisi toplant›s›na kat›l›m sa¤lad›.

dirme Kursu baﬂlad›.

melik ve Bütçe Uygulama Esaslar›

12.03.2010 ﬁube Baﬂkan Vekili

toplant›s›na ﬁube Müdürü Mehmet

29.03.2010 ﬁubemiz üst kurul de--

TARHAN kat›ld›.

legeleri, Ankara’da yap›lacak genel

Mesut Çelik, ﬁube Sekreteri Bülent

kurula haz›rl›k amac›yla ﬂube bina--

Özdel ve ﬁube Yönetim Kurulu

19.03.2010 ﬁubemizin Batman ‹l

Üyesi Abdullah Tekin, periyodik

Temsilcili¤i üyeleri ile Batman Kris--

kontrol hizmetlerine iliﬂkin MMO

tal Otel Restaurant’ta yemekli ge--

‹stanbul ﬁube Teknik birimini ziya--

nel üye toplant›s› yap›ld›. Toplant›--

ret ettiler.

ya ﬁube Yönetim Kurulu Üyeleri
kat›l›m sa¤lad›lar.

m›zda topland›.

30.03.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan
Subaﬂ› ‘Ortado¤u Üretim Makina-lar› ve yan sanayileri fuar›’n›n De-deman otelinde yap›lan bas›n aç›k--

13.03.2010 ﬁube Baﬂkan Vekili
Mesut Çelik, ﬁube Sekreteri Bülent

20.03.2010 ﬁubemiz Ö¤renci üye--

Özdel ve ﬁube Yönetim Kurulu

lerine ﬁube E¤itim Salonumuzda

Üyesi Abdullah Tekin Oda Dan›ﬂ--

AutoCAD kursu baﬂlad›.

lamas›na kat›l›m sa¤lad›.

31.03.2010 ﬁubemizde “Örnek
Araç Projeleri E¤itim Semineri” ve

ma Kurulu Toplant›s›na kat›ld›lar.
21.03.2010 Diyarbak›r’da yüz bin--

“Örnek LPG Uygunluk Belgesi ve

13.03.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

lerce kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen

Montaj Tespit Raporu E¤itimi Se--

Sayman Üyesi Azad Özkeskin ve

Newroz kutlamas›na, yönetim ku--

mineri” düzenlendi. Her bir semi--

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet

rulu üyeleri ile üyelerimiz kat›l›m

nerimize 30’u aﬂk›n makine mü--

Çet, Malatya ‹l Temsilcili¤imizi zi--

sa¤lad›.

hendisi kat›l›m gösterdi.
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OCAK-ﬁUBAT-MART 2010 TEKN‹K H‹ZMETLER

YAPILAN TEKN‹K H‹ZMETLER
TES‹SAT VE KALOR‹FER PROJE
A‹TM
DO⁄ALGAZ PROJES‹
ASANSOR AVAN
LPG SIZDIRMAZLIK

D‹YARBAKIR

A⁄RI

ADIYAMAN

BATMAN

B‹TL‹S

B‹NGÖL

C‹ZRE

ELAZI⁄

43

1

58

30

1

0

5

220

3

41

59

0

0

493

171

0

0

0

0

0

0

0

1617

150

0

17

36

0

0

0

20

4285

477

1776

1566

337

393

173

1416

48

0

0

17

0

0

0

0

0

MOTOR-ﬁASE

23

0

61

14

0

0

3

11

PER‹YOD‹K KONTROL

70

0

2

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

24

43

0

3

2

0

0

0

0

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

0

0

0

0

0

0

0

0

BACAGAZI EM‹SYON

1

0

0

0

0

0

0

0

LPG DEMONTAJ

EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

YAPILAN TEKN‹K H‹ZMETLER

MALATYA

MARD‹N

MUﬁ

S‹‹RT

ﬁ.URFA

TUNCEL‹

VAN

TOPLAM

TES‹SAT VE KALOR‹FER PROJE

111

9

19

0

127

2

18

472

A‹TM

176

115

1

0

74

0

16

1369

DO⁄ALGAZ PROJES‹

736

0

0

0

0

0

58

2411

ASANSOR AVAN
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG DEMONTAJ
MOTOR-ﬁASE

48

3

0

0

83

0

1

358

3369

2169

329

468

4950

90

1492

23290

0

0

0

0

0

0

0

17

54

46

5

0

176

0

6

399

6

1

0

0

18

1

1

101

170

0

1

0

0

0

2

199

52

2

2

0

41

0

0

145

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

1

0

0

0

0

0

0

1

BACAGAZI EM‹SYON

0

0

0

0

0

0

1

PER‹YOD‹K KONTROL
EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

ﬁUBEM‹ZDE 3 AYLIK DÖNEMDE AÇILAN KURSLAR
1. M‹EM KURSLARI
S. NO

TAR‹H

SINAV TAR‹H‹

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

10-13.03.2010

14.03.2010

Araç Projelendirme Müh. Yetkilendirme Kursu

Hakan HAVANCILAR

Diyarbak›r

2

26-28/03.2010

28.03.2010

Araçlar›n LPG’ye Dönüﬂümü Müh. Yetkilendirme Kursu

Gürkan TOPUZLAR

Diyarbak›r
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ﬁUBEM‹ZDE 3 AYLIK DÖNEMDE AÇILAN KURSLAR
2. M‹EM SEM‹NERLER‹
S. NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

14.01.2010

15.30-17.30

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Yüksel YAﬁARTEK‹N

VAN

2

14.01.2010

17.30-19.30

Do¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

Yüksel YAﬁARTEK‹N

VAN

3

16.01.2010

13.30-14.30

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Yüksel YAﬁARTEK‹N

D‹YARBAKIR

4

16.01.2010

15.00-17.00

Do¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

Yüksel YAﬁARTEK‹N

D‹YARBAKIR

5

17.01.2010

10.00-12.00

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Yüksel YAﬁARTEK‹N

ELAZI⁄

6

17.01.2010

14.00-16.00

Do¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

Yüksel YAﬁARTEK‹N

ELAZI⁄

7

18.01.2010

10.00-12.00

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Yüksel YAﬁARTEK‹N

MALATYA

8

18.01.2010

14.00-16.00

Do¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

Yüksel YAﬁARTEK‹N

MALATYA

9

06.01.2010

14.00-16.00

Asansör Avan Projesi Haz›rlama Esaslar› Semineri

Erdal YAVAﬁ

ELAZI⁄

10

06.01.2010

16.30-18.30

Asansör Uygulamalar› Esaslar› Semineri

Erdal YAVAﬁ

ELAZI⁄

11

23.01.2010

09.00-11.00

LPG Uygulamalar› Semineri

Hakan HAVANCILAR

D‹YARBAKIR

12

23.01.2010

11.30-13.30

A‹TM Tadilatlar› Semineri

Hakan HAVANCILAR

D‹YARBAKIR

Yang›n Tesisat› Proje Uygulamalar› Semineri

Nurettin E⁄‹LMEZ
Kemal BALTACI

D‹YARBAKIR

S›hhi ve Is›tma Tesisat› Proje Uygulamalar› Semineri

Nurettin E⁄‹LMEZ
Kemal BALTACI

D‹YARBAKIR

13

26.02.2010

10.00-12.00

14

26.02.2010

14.00-16.00

15

04.03.2010

10.00-12.00

Asansör Avan Proje uygulamalar› Semineri

Erdal YAVAﬁ

ELAZI⁄

Asansör Uygulamas›nda Gözetilmesi Gereken
Kriterler Semineri

Erdal YAVAﬁ

ELAZI⁄

16

04.03.2010

14.00-16.00

17

13.03.2010

09.00-11.00

Örnek Araç Projeleri / E¤itim Semineri

HAKAN HAVANCILAR

D‹YARBAKIR

18

13.03.2010

11.00-13.00

Örnek LPG Uygunluk Belgesi ve Montaj Tespit
Raporu E¤itimi Semineri

HAKAN HAVANCILAR

D‹YARBAKIR

3. ‹ﬁ MAK‹NALARI KURSLARI
‹ﬂ Güvenli¤i ve ‹ﬂçi sa¤l›¤› yönetmeli¤i kapsam›nda düzenledi¤imiz ‹ﬂ Makinalar› Kurslar›
E⁄‹T‹M TAR‹H‹

KURS YER‹

SINIFI

04-14.01.2010

Diyarbak›r

Forklift,Vinç

20.02-03.03.2010

Diyarbak›r

Forklift, Vinç

18-29.01.2010

Elaz›¤

Vinç, Forklift

18-29.01.2010

Elaz›¤

Delici ve Kaya Kamyonu

18-29.01.2010

Elaz›¤

Ekskavatör, Greyder ve Dozer

4. LPG PERSONEL KURSLARI
S. NO

TAR‹H

E⁄‹T‹M ADI

‹L‹

1

16-17.01.2010

LPG Dolum Boﬂalt›m Personeli Kursu

Diyarbak›r

2

16-17.01.2010

LPG Dolum Boﬂalt›m Personeli Kursu

ﬁanl›urfa

1

27-28.02.2010

LPG Dolum Boﬂalt›m Personeli Kursu

Diyarbak›r

2

01-02.03.2010

LPG Tanker ﬁoförleri Kursu

Diyarbak›r

5. B‹LG‹SAYAR KURSLARI
S. NO

BAﬁLAMA TAR‹H‹

KUR ADI

KATILIMCILAR

‹L‹

1

20.03.2010

AUTOCAD

ﬁUBE Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹

Diyarbak›r

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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ÜYELERDEN HABERLER
• Üyemiz ‹.Halil Besleyici kalp krizi geçirerek hayat›n› kaybetti. Merhuma rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• ﬁube Sekreterimizi Bülent Özdel’in babas›n›n amcas› vefat etti. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz ve Batman Belediye Baﬂkan Vekili Serhat Temel’in day›s› vefat etti.
Merhuma rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Zafer Azizo¤lu’nun babas› vefat etmiﬂtir. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Murat Demirel’in annesi vefat etti. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz ve MMO Tunceli MDB eski sorumlumuz ﬁahin Atik’ in babas› vefat etti.
Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• A¤r› ‹l Temsilcimiz Nas›r Karao¤lu’nun day›s› vefat etti. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Eski ﬁube Baﬂkan›m›z ‹. Semih Oktay’›n a¤abeyi vefat etti. Merhuma rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Burak Alt›nparmak ameliyat oldu. Acil ﬂifalar dileriz.
• Batman teknik görevlimiz Okay Polat nikah töreni yapt›. Mutluluklar dileriz.
• Üyemiz Fethi Turan niﬂanlad›. Mutluluklar dileriz.
• Üyemiz Ramazan Çelik’in k›z› oldu. Uzun ömürler dileriz.
• Üyemiz Faruk Akkum’un ikiz o¤lu oldu. Bebeklere sa¤l›kl›, uzun ömürler dileriz.

YEN‹ TESC‹L NUMARASI ALAN SMM F‹RMALARI
TESC‹L
TAR‹H‹

SMM F‹RMA ADI

‹L

SMM'L‹
MAK‹NA MÜHEND‹S‹

1/4/10

IﬁIK MISIR TARIM AKAR.TURZ.‹TH.‹HR.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

ﬁANLIURFA

MUSTAFA IﬁIK

1/13/10

ARSLAN MÜHEND‹SL‹K MAK.OTO.PET.ÜRÜN.TURZ.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

ﬁANLIURFA

YUSUF DO⁄AN

1/13/10

SANAT FOTO⁄RAFÇILIK MAK‹NA DIﬁ.T‹C.LTD.ﬁT‹.

ﬁIRNAK

MESUT SAPAN

1/21/10

MEHMET TAH‹R ÖZER - AKAY MÜHEND‹SL‹K

BATMAN

MEHMET TAH‹R ÖZER

1/25/10

ONUR AKSOY

D‹YARBAKIR

ONUR AKSOY

2/5/10

NAM‹O⁄LU MÜH.MAK.‹Nﬁ.ELEK.ENER.MAD.‹MA.SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

B‹TL‹S

GÜNER DEN‹Z

2/5/10

ELB‹R MÜHEND‹SL‹K DO⁄ALGAZ ‹Nﬁ.MALZ.‹MAL.SAN.T‹C.A.ﬁ.

ELAZI⁄

ABDULLAH MUHAMMET GÖKMEN

2/12/10

AYDIN ÇAKMAK - ÇAKMAK MÜHEND‹SL‹K

ADIYAMAN

AYDIN ÇAKMAK

2/15/10

SEFA DEKOR ‹Nﬁ. TAAH. T‹C. SAN. PAZ. DO⁄ALGAZ S‹ST. LTD. ﬁT‹.

VAN

EMRULLAH ERTOP

3/3/10

FETH‹ YURTTAﬁ

BATMAN

FETH‹ YURTTAﬁ

3/16/10

RAMAZAN YILDIRIM

ELAZI⁄

RAMAZAN YILDIRIM

3/16/10

EK‹NSAN GÜNEﬁ ISI KOLLEKTÖRÜ AL‹M.PVC DO⁄R. SAN. VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

ELAZI⁄

VEYSEL ERGÜN

3/16/10

DÜNDAR ALTAﬁ

ELAZI⁄

DÜNDAR ALTAﬁ

3/17/10

MEHMET SEYHAN DEM‹R-MSD YAPI MÜHEND‹SL‹K

VAN

MEHMET SEYHAN DEM‹R
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