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TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERRDDEE  ÜÜYYEELLEERRLLEE  BBUULLUUfifiMMAALLAARR  SSÜÜRRÜÜYYOORR  

BATMAN
Batman Temsilcili¤imiz, kentte fa-
aliyet gösteren 60’a yak›n üyemize
yönelik yemekli bir toplant› düzen-
ledi. Kristal Otel’de düzenlenen
geceye Diyarbak›r fiube yönetici-
leri de kat›ld›. Gecede konuflan
Temsilcilik Baflkan› ‹smail Odaba-
fl›, 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. Gece-
de, Newroz kutlamas› için kentte
bulunan Suriye uyruklu Kürt Sa-
natç› Abbas Ahmed de bir müzik
dinletisi sundu. 

ELAZI⁄
Elaz›¤’daki yemekli gece ise Ha-
zar Gölü’ndeki Mavi Göl Tesis’le-
rinde düzenlendi. Üyelerin yo¤un
ilgi gösterdi¤i geceye fiube yöne-
ticileri de kat›l›m gösterdi. Gece-
de 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 istedik-
lerini 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 ha-
laylarla son buldu. 

MALATYA
Malatya Temsilcili¤imiz, üyeleri-
mize yönelik Anemon Otal’de ye-
mekli bir gece düzenlendi. 
200’e yak›n kiflinin kat›ld›¤› ye-
mekte bir konuflma yapan Malat-
ya Temsilcilik Baflkan›m›z Erdal
Yavafl, mühendislik mesle¤inin
toplumsal misyonu üzerinde dur-
du. Diyarbak›r fiube yöneticileri-
nin de kat›ld›¤› gecede meslekte
25. Y›l›n› dolduran üyelerle, oda-
ya destek ve katk› sunan kurum
temsilcilerine plaket verildi.

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERR‹‹MM‹‹ZZDDEENN
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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› Diyar-
bak›r Ticaret ve Sanayi Odas› Baflkan›
Galip Ensario¤lu’na sorduk. 
Ensario¤lu, bu devasa projenin gerçek-
leflmesinin ancak büyük kaynaklar›n
aktar›lmas› ve istikrarl› bir yap›n›n ol-
mas›yla mümkün oldu¤unu belirterek,
“Önce sa¤l›kl› bir zemin yani demokra-
tikleflme ve temel haklar›n iyilefltirilmesi
gerek. Sonra halk›n bu projeye inan-
mas› 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. 

BBööllggeenniinn  kkaallkk››nnmmaass››  aammaacc››yyllaa  hhüükküü--
mmeettiinn  aaçç››kkllaadd››¤¤››  GGAAPP  eeyylleemm  ppllaann››  nneeyyii

iiççeerriiyyoorr  ??  HHüükküümmeett  bbuu  ppllaannaa  nnee  aannllaamm
yyüükkllüüyyoorr??
GAP 34 milyar dolarl›k bir projedir. 3.6
milyon hektar bir alan›n sulanmas› gibi
devasa bir projedir.  Türkiye enerji ihti-
yac›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 kifli-
nin istihdam› düflünülürse 3.8 milyon
civar›nda istihdam öngörülmektedir.
Türkiye’nin toplam arazisinin %10 ve
nüfusunun %10’nu bu bölgede bulun-
maktad›r.  Ekonomik olarak sulanabilir
arazinin toplam arazinin %40’d›r.  Bu
rakamlar korkunç büyük rakamlard›r.  
fiimdiye kadar enerji alan›nda gerçek-
leflme oran› %96 civarlar›nda olmas›na
ra¤men, sulamada gerçekleflme oran›
%21’lerde kalm›flt›r. Bu devasa proje-

nin gerçekleflmesi ancak büyük kay-
naklar›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 Türki-
ye’nin de önünü açacakt›r. Esasen bu
proje Bölgenin de¤il Türkiye’nin bir
projesidir.  

BBuu  ppllaann››nn  öönncceekkii  ppaakkeettlleerree  ggöörree  bbeenn--
zzeerrlliikk  vvee  ffaarrkkll››ll››kkllaarr››  nneelleerrddiirr??
GAP projesi 3.Kalk›nma plan›ndan yani
1970 y›l›ndan beri Türkiye gündemine
girmifltir. 1990’l› y›llarda da GAP mas-
ter plan› haz›rlanm›flt›r. 2008 y›l›na  ka-
dar 40 y›ll›k bu projenin nakti olarak
gerçekleflme oran›  da %55’lerde  kal-
m›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-

GGAAPP’’AA  KKAAYYNNAAKK  ÇÇOOKK,,  YYEETTEERR  KK‹‹……

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.
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yar dolar olmas›na ra¤men toplam
enerji geliri de 23 milyar dolar olmufltur
ve y›lda flu anda  enerji olarak 1.3 mil-
yar 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 uygulanmak-
tad›r. 2012 y›l›na kadar süresi olan bu
plan›n gerçekleflme oran›n› hep bera-
ber görece¤iz.  

BBuu  ppllaann››nn  aaçç››kkllaannmmaass››  üüzzeerriinnddeenn  uuzzuunn
bbiirr  zzaammaann  ggeeççttii..  GGeelliinneenn  AAflflaammaaddaa  44
bbaaflflll››kk  aalltt››nnddaa  öönnggöörrüülleenn  7733  eeyylleemmiinn
ggeerrççeekklleeflflmmee  oorraann››  nneeddiirr??

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 kapsa-
m›nda ekonomik olarak sulanabilir ala-
n›n %40’› Diyarbak›r’da bulunmaktad›r. 
GAP eylem plan›n uygulanmas›nda
STK kurulufllar›n›n görüflleri net bir fle-
kilde 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› var-
d›r ve bunun üzerinden süreç götürül-
mektedir.  Bu eylem plan› sadece
enerji ve sulamadan da  oluflmamak-
tad›r.  ‹çinde sosyal,kültürel,sportif
projeler bile tan›mlanm›flt›r. Uygula-
malar› konusunda aksamalar›n oldu-
¤unu tahmin ediyorum. 

EE¤¤eerr  iisstteenniilleenn  ddüüzzeeyyddee  ddee¤¤iillssee  nneeddeenn--
lleerrii  nneelleerrddiirr??
Bu iflin siyasi muhataplar› GAP proje-
sini bir devlet projesi olarak tarif et-
mektedirler.  Siyasi baz› sonuçlarda
beklenmifltir muhakkak. Ama GAP
projesi büyük bir proje ve ciddi kay-
naklar›n aktar›lmas› gerekiyor. Siyasi
amaçlar›n çok üstünde sorumluluklar›
vard›r.  
Bir örnek verelim, Endüstri bitkilerin-
den pamuk  %8 bölgemizde yetifl-
mektedir. Siz sulama hedeflerini ger-
çeklefltirmezseniz pamuk üretilmez.
Dolay›s›yla tekstil sektörü s›k›nt›ya gi-
rer ve pamuk ithal etmek zorunda kal›r
ve maliyeti artar ve uluslar aras› pa-
zarda yer bulamaz.  
Yada, Türkiye’nin enerji ihtiyac› y›ll›k
196 milyar kw saattir. 2020 y›l›nda nü-
fus 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 ye-
tersizli¤i de kaos yarat›r ve hatta yafla-
nan 2 dünya savafl› da enerji kaynak-
lar›na ulaflmadan do¤mufltur.  

BBööllggeeddeekkii  ssiillaahhll››  ççaatt››flflmmaallaarr  ssüürreerrkkeenn
vvee  ggüüvveennlliikk  ssoorruunnuu  ddeevvaamm  eeddeerrkkeenn
bbööllggeesseell  kkaallkk››nnmmaaddaann  bbaahhsseettmmeekk  nnee
kkaaddaarr  ggeerrççeekkççii??
Elbette gerçekçi de¤il. Önce demok-
ratikleflme veya popüler ismiyle söyle-
yelim aç›l›m süreci h›zla devam etme-
lidir. Yol çetin ve zorludur.Ama devle-
tin bu noktada kararl›¤› belirleyici ola-
cakt›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. 

SSiizziinn  vvee  TTSSOO  oollaarraakk  GGAAPP  vvee  ggeenneell
oollaarraakk  bbööllggeenniinn  kkaallkk››nnmmaass››nnaa  iilliiflflkkiinn
ppeerrssppeekkttiiffiinniizz  nneeddiirr  ??  GGAAPP  nnaass››ll  bbii--
ttiirriilliirr??
Önce sa¤l›kl› bir zemin yani demokra-
tikleflme ve temel haklar›n iyilefltirilme-
si. 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 etmekte-
yiz. Kendimize üç önemli sektör bafll›-
¤› belirlemifliz. Bunlardan ilki tar›m ve
hayvanc›l›¤a dayal› sanayinin geliflme-
sidir. Bu en önemli sektörümüzdür.
Uzun dönemde ilimizi ve bölgemizi
kalk›nd›racak sektör budur. ‹kinci ön-
celi¤imiz Turizm sektörüdür. Bu sek-
tör harekete geçti¤i zaman sektörün
yarataca¤› katma de¤er bölgesel kal-
k›nmaya h›z verecektir. Üçüncü s›rada
ise Madencilik sektörüdür. Bu sektör-
de de özellikle mermer önemli bir di-
namiktir. Hali haz›rda ihracat›m›z›n
%53’ü bu sektör taraf›ndan gerçek-
leflmektedir.

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›.
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Foto¤raf konusunda iflin erbab› biri-
ne 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 unutulma-
yan karelerin, vicdanlarda derin ya-

ralar açan nitelikte oldu¤unu rahat-
l›kla görürsünüz. T›pk› yukar›daki fo-
to¤raf gibi…
Yukar›daki foto¤raf› çeken memur,
bu kurguyu yapan amirleri, bu kare-
nin bir toplumun belle¤inde hiç silin-
meyecek bir yer edinece¤ini, o top-
lumun duygu ve düflünce dünyas›n-
da derin k›r›lmalar yarataca¤›n› bili-
yor muydu acaba? 
Bu foto¤raf, 1938’de binlerce insa-
n›n ac›mas›zca yok edildi¤i Dersim

isyan› bast›r›ld›ktan sonra, isyan›n
lideri Seyit R›za’n›n boynuna zincir
vurulup, ibret olsun diye çekilen ka-
reye benzemiyordu. Benzemiyordu
çünkü,  yukar›daki görüntü dize ge-
tirmenin yaratt›¤› pervas›zl›¤›n de¤il,
“dize getirememenin” yaratt›¤› öf-
kenin d›flavurumuydu. Evet fark
tam da bu olmal›yd›; dize getireme-
menin öfkesi… 
Peki, toplama kamplar›ndaki suçlu
muamelesi gören bu insanlar›n suçu

BB‹‹RR  KKAARREE,,  BB‹‹NN  UUTTAANNÇÇ……

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?
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neydi? Bu büyük cezay› gerektire-
cek ne yapm›fllard› ki? Ne mi yap-
m›fllard›; hükümetin allay›p, pullay›p
Kürt toplumuna dayatt›¤› ‘demokra-
tik aç›l›ma’ inanmam›fl, bunu koca
bir hiç olarak görüp, destek sunma-
m›fllard›. Bu iktidar›n ne oldu¤u be-
lirsiz 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 yap-
m›fllar, güya demokratik alan› ka-
patm›fl, toplum iradesi üzerinde ipo-
tek kurmufllar. Toplum da -kendi el-
leriyle seçtikleri- bu flahsiyetlerin
‘zorbal›klar›’ alt›nda nefessiz kald›¤›
için, bu duruma müdahale etmek
hükümet için farz hale gelmifl. Asl›n-
da 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 statükoy-
la vuruflup, halk kahramanl›¤›na so-
yunanlar… Hani gece yar›s› muht›ra-
lar›, Anayasa Mahkemesi kararlar› ve
kapatma davalar› karfl›s›nda “halk›n
iradesine darbe vuruluyor” söylemle-
riyle ortal›¤› aya¤a kald›ranlar… 
Onlar halk›n iradesi, ama kentlerin-
de yüzde 60-70 oylarla seçilen bele-
diye baflkanlar› halk düflman›… On-
lar demokrasi sevdal›s›, 30 y›ld›r bu
u¤urda en a¤›r bedelleri ödeyenler
demokrasi karfl›t›. 
Gelinen aflama ibret verici de¤il mi-
dir? Düne kadar bu sistemin ma¤-
duru olanlar, bu gün nas›l bu siste-
min efendisi haline geldi? Dünün
mazlumlar› nas›l böyle zalimleflti?
“Efendim, düne kadar insanlar asit

kuyular›na at›l›yordu, flimdi kelepçe-
ye 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 toprak-
larda zor siyaseti miad›n› doldur-
mufltur. Bilmezler mi ki, bu toprak-
larda 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 sev-
miyor, niye desteklemiyor” diye si-
tem ediyor. Bu halk sizi niye sevsin?  
Anlafl›lm›flt›r ki, bu iktidar,  bölge in-
san›n› çizgisine çekememenin fatu-
ras›n› bu toplumun seçtiklerine kes-
mifltir. Ve unutmufllard›r ki, tarih,
halka ve onun de¤erlerine kafa tu-
tanlar›n hazin sonlar›yla ilgili say›s›z
örnekle doludur. 
Zaman› geldi¤inde bu iktidar da ce-
ketini al›p gitmek zorunda kalacakt›r.
Kendi yurttafl›n›n aras›na kar›fl›p, yüz
yüze bakacaklar› günler elbet gele-
cektir. Halk›n seçtiklerini elleri kelep-
çeli 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› Di-
yarbak›r fiubesi’nin yönetim kurulu
olarak, bo¤azlar›ndan bir lokma ha-
ram geçmemifl, rant ve yolsuzluk ilifl-
kilerine bulaflmam›fl, ömürlerini ken-
dilerini var eden toplumun mutlulu¤u
için adayan baflta TMMOB kökenliler
olmak üzere, tüm Kürt siyasetçilerin
bir an önce serbest b›rak›lmas› ge-
rekti¤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 de-
vam edecektir. 

‹MO Diyarbak›r fiube üyesi ve 
DEP eski milletvekili HHaattiipp  DDiiccllee

MMO Diyarbak›r fiube eski 
Sekreteri ve Batman Belediye 
Baflkan› NNeejjddeett  AAttaallaayy

‹MO Diyarbak›r fiube Eski Baflkan›
ve Kayap›nar Belediye Baflkan› 
ZZüüllkküüff  KKaarraatteekkiinn

MMO Eski Denetleme Kurulu Üyesi
ve Ergani Eski Belediye Baflkan› 
NNaaddiirr  BBiinnggööll

‹MO Van fiube Eski yöneticisi ve
D‹SK‹ Genel Müdürü YYaaflflaarr  SSaarr››

MMO Diyarbak›r fiube üyesi ve 
Cizre Belediye Baflkan Yard›mc›s›
FFaayyssaall  SSaarr››yy››lldd››zz

EMO Eski fiube Yöneticisi ve BDP
Batman ‹l Baflkan›
AAhhmmeett  SSoorrmmaazz

Mimarlar Odas› Diyarbak›r 
fiube üyesi HHeevvaall  EErrddeemmllii

Mimarlar odas› Diyarbakr fiube 
Üyesi RRoozzaa  EErrddeeddee

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.
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26 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-
nü öncesinde bir toplant› düzenle-
yen kad›n üyelerimiz, 8 Mart‘a yöne-
lik yemekli bir buluflma karar› al›r-
ken, bir kad›n komisyonu kurulmas›-
n› kararlaflt›rd›. 
fiube yönetim kurulumuzun ça¤r›s›
üzerine bir araya gelen kad›n üyele-
rimiz, yeni dönemde kad›nlar›n ör-
gütlü bir durufl sergilemelerinin öne-
mine dikkat çekti. Bunun için bir ko-
misyonun kurulmas› kararlaflt›r›ld›.
Kad›n üyeler, komisyon üyelerinin
genifl kat›l›ml› bir toplant› sonras›n-
da belirlenmesi gerekti¤i konusunda
görüfl birli¤ine vard›.
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar gü-
nüne iliflkin de¤erlendirme yapan
kad›nlar,  8 Mart nedeniyle 3 gün

kad›n kenti ilan edilecek olan Diyar-
bak›r‘da,  kad›n mücadelesini anla-
tan afifllerin  TMMOB Diyarbak›r ‹KK
imzas›yla bilboard ve raketlere as›l-
mas› yönünde karar ald›. 
Toplant›da, 8 Mart‘a yönelik olarak,
flubemiz üyesi kad›nlara yönelik ye-
mekli bir kutlama yap›lmas› benim-
senirken, kad›nlar›n bu tür özel gün-
ler d›fl›nda da bir araya gelmesi ge-
rekti¤i üzerinde duruldu. 
Toplant›n›n bir bölümüne kat›lan yö-
netim kurulu üyelerimiz, kad›n üye-
lerimizin flube çat›s› alt›nda özgün
bir çal›flma yürütmesinden büyük bir
memnuniyet duyacaklar›n› belirte-
rek, bu alanda yap›lacak her türlü
çal›flmaya ön flarts›z destek sunma-
ya haz›r olduklar›n› kaydettiler.

KKAADDIINN  ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ  KKOOMM‹‹SSYYOONN  KKUURRUUYYOORR

110000..  YYIILLIINNDDAA  88  MMAARRTT  MM‹‹TT‹‹NNGG‹‹

KKAADDIINNLLAARRIINN  88  MMAARRTT
DDAAYYAANNIIfifiMMAASSII
8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü,
Odam›z ile TMMOB’nin kad›n üyeleri
taraf›ndan çeflitli etkinliklerle kutlan›-
yor. Etkinliklerde yap›lan konuflmalar-
da, Diyarbak›r’daki kad›n örgütlenme-
sinin, TMMOB’ye model oluflturacak
nitelikte oldu¤una dikkat çekildi. 
8 Mart’›n 100. Y›l› nedeniyle Kad›n
Kenti ilan edilen Diyarbak›r’da, mü-
hendis ve mimar kimli¤ini tafl›yan ka-
d›nlar, Kad›nlar Günü’nü çeflitli etkin-
liklerle karfl›l›yor. 8 Mart’a iliflkin ilk et-
kinlik, Odam›z üyesi kad›nlar taraf›n-
dan gerçeklefltirildi. Neva Restau-
rant’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 gerçek-
lefltirildi. Tarihi Sülüklü Han’da düzen-
lenen kahvalt›l› buluflmaya, Ba¤lar Be-
lediyesi Baflkan› Yüksel Baran’›n da
aralar›nda bulundu¤u 90’a yak›n kifli
kat›ld›. Etkinli¤in organizasyonunda
yer alan flubemiz üyesi Endüstri Mü-
hendisi 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 gös-
terdi. Kad›nlar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i
etkinlik, müzik dinletisi ile sona erdi.

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›.
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8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New

York kentinde 40.000 dokuma iflçisi

daha iyi çal›flma koflullar› istemiyle

bir tekstil fabrikas›nda greve baflla-

d›. Ancak polisin iflçilere sald›rmas›

ve iflçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ar-

kas›ndan da ç›kan yang›nda iflçilerin

fabrika önünde kurulan barikatlar-

dan kaçamamas› sonucunda ço¤u

kad›n 129 iflçi can verdi. ‹flçilerin

cenaze törenine 100 bini aflk›n kifli

kat›ld›. 26 – 27 A¤ustos 1910 tari-

hinde Danimarka'n›n Kopenhag

kentinde 2. Enternasyonale ba¤l›

kad›nlar toplant›s›nda (Uluslararas›

Sosyalist Kad›nlar Konferans›) Al-

manya Sosyal Demokrat Partisi ön-

derlerinden Clara Zetkin, 8 Mart

1857 tarihindeki tekstil fabrikas›

yang›n›nda ölen kad›n iflçiler an›s›na

8 Mart'›n "Dünya Emekçi Kad›nlar

Günü" olarak kutlanmas› önerisini

getirdi ve öneri oybirli¤iyle kabul

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

rileri Avusturya, Danimarka, Alman-

ya ve ‹sviçre‘de gerçeklefltirilir. Bir-

leflmifl Milletler Genel Kurulu, 1977

y›l›nda 8 Mart‘›n Dünya Kad›nlar

Günü olarak kutlanmas›n› kabul etti. 

Mücadele ve direniflin kenti Diyar-

bak›r’da ve bölgede yaflanan çat›fl-

mal› süreç ile birlikte örgütlü kurum-

lar içerisinde kad›n›n aktif olarak si-

DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR’’DDAAKK‹‹  KKAADDIINN  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEESS‹‹  
TTMMMMOOBB’’YYEE  MMOODDEELL  OOLLAABB‹‹LL‹‹RR

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.

FFAATTMMAA  TTÜÜZZÜÜNN

ENDÜSTR‹ MÜHEND‹S‹
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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 diri-
lerek, 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 önemlilikte-
dir. 
TMMOB içerisinde kad›n örgütlen-
mesi son y›llarda giderek h›z kazan-
maktad›r. 2009 y›l› sonunda
TMMOB tarihinde ilk defa bir kad›n
kurultay› gerçeklefltirildi. TMMOB
KADIN MÜHEND‹S, M‹MAR VE fiE-
H‹R PLANCILARI KURULTAYI amaç
k›sm›nda; 
“TMMOB 40. Dönem Genel Kuru-
lu‘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¤la-
mak, beflte birini oluflturan kad›n
üyelerin dayan›flmas›n›, örgütlenme-
sini ve temsiliyetini daha güçlü hale
getirmek, TMMOB ve ba¤l› odala-
r›nda kad›n üyelerin çal›flmalara ni-
telik ve nicelik olarak daha etkin ka-
t›labilmelerini sa¤lamak, mesleki ve
sosyal aç›dan kendilerini gelifltirerek
ifade edebilecekleri mekanizmalar›
yaratabilmek, gerek örgütsel gerek
toplumsal geliflmede potansiyel ka-
d›n enerjisini harekete geçirmek, yö-
netim kurullar›nda ve di¤er kurullar-
da kad›n temsiliyetini art›rabilmek,
kad›n komisyonlar›n›n yayg›nlaflt›r›l-
mas›nda etkin olabilmek, di¤er ka-
d›n ve emek örgütleri, üniversiteler
ve ayr›mc›l›k karfl›t› platformlarla ile-
tiflim ve dayan›flma içinde olmak,
çal›flma hayat› içinde kad›n mühen-

dis, mimar ve flehir planc›s› mes-
lektafllar›m›z›n karfl›laflt›¤› sorunlar›
belirleyerek çözüm önerileri gelifl-
tirmek ve bu çözüm önerilerinin
uygulanmas› için mücadele etmek-
tir” 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 Gü-
neydo¤u Anadolu Bölgesi çal›fltay›
yap›ld›. 
Çal›fltayda; E¤itimde Cinsiyet Ay-
r›mc›l›¤›, Cinsiyetçi ‹flbölümü ve ‹fl-
yeri Pratikleri, Kapitalist Kriz ve Ka-
d›nlar, TMMOB‘de Kad›n Örgütlen-
mesi olmak üzere dört ana bafll›kta
atölye çal›flmalar› gerçeklefltirildi.
Atölye çal›flmalar› oldukça verimli
geçti ve önemli sonuçlarla ‹stan-
bul’daki kurultaya güçlü bir kat›l›m-
la gittik.
‹stanbul’da 21-22 Kas›m 2009 tari-
hinde 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 Di-
yarbak›r yo¤unlukta olmak üzere 25

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 bölge-
lere göre oldukça örgütlüydük. Bu
söylem daha çok kurultaya kat›lan
di¤er kad›nlar›n bize ifade ettikleriy-
di. Bizim aç›m›zdan kurultay olduk-
ça verimli geçti. Di¤er bölgelerden
kat›lan meslektafllar›m›z›n yaflad›¤›
sorunlar› merak ediyorduk ve olum-
lu paylafl›mlar s›cak iliflkilerde gelifl-
ti bu süreçte. 
Kurultayda en çok s›k›nt› yaflad›¤›-
m›z anlar, bölgesel konumumuz ge-
re¤i ve kimli¤imizle ilgili ald›¤›m›z
baz› tepkilerdi. Anadilde e¤itim,
Kürt sorununun demokratik bir fle-
kilde çözüme kavuflturulmas› ve
bar›fl›n sa¤lanmas› gibi hususlar›n-
da verdi¤imiz önergelerimizin ol-
dukça sert tepkiler almas›na ra¤-
men, sevindirici olan TMMOB’nin
kad›n delegeleri taraf›ndan oy çok-
lu¤uyla önergelerimizin kabul edil-
mesiydi. 
Kad›n›n kendi kimli¤i ve rengiyle ör-
gütlü olarak bulunmas› ve verece¤i
mücadele, erkek egemenlikli olan
TMMOB’nin dönüflümü için bir ter-
cih de¤il zorunluluktur. Bu nedenle
TMMOB merkez ve flubelerinde yö-
netimlerde 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 ve-
rimli çal›flma koflullar›n›n sa¤lanma-
s›, may›nl› arazilerin ulusal kaynak-
larla temizlenerek tar›m reformu ya-
p›l›p organik tar›m için bölge halk›-
n›n kullan›m›na aç›lmas›, kültürlerin,

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.
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dillerin ve inançlar›n eflit ve özgür
olmas› özlemiyle, Kürt sorununun
demokratik bir flekilde çözüme ka-
vuflturulmas› ve bar›fl›n sa¤lanmas›
için aktif rol üstlenecektir”
Kurultay çal›flmalar› boyunca kad›n
meslektafllar›m›zla yaflad›¤›m›z cin-
siyet ayr›mc›l›¤›na dair ortak sorun-
lar›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¤u-
muzu bir kez daha fark ettik. Bu
fark›ndal›k sorunlar›m›z›n, ancak
güçlü bir flekilde örgütlenerek çö-
zülebilece¤ini zorunlu k›lmaktad›r. 
Çal›fltay sonucu bir kad›n çal›flma
grubumuz oluflmufltu. Ancak bu sa-
dece 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 Dün-
ya Emekçi Kad›nlar gününü kutlu-
yoruz.
Belediye çal›flan› olan meslektafl›-
m›z Heval ERDEML‹ ve halk›n seçil-
mifl iradesi olan birçok belediye
baflkan›, siyasetçi ve sivil toplum
örgütü yöneticilerimize vurulan ke-
lepçeler 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 ha-
la devam eden bu durumun derhal
sona erdirilmesini istiyoruz.

88  MMAARRTT  DDÜÜNNYYAA  EEMMEEKKÇÇ‹‹  
KKAADDIINNLLAARR  GGÜÜNNÜÜ  KKUUTTLLUU  OOLLSSUUNN..
88’’EE  AADDAARREE  LL‹‹  WWEE  
HHEEMM‹‹YYAANN  PP‹‹RROOZZ  BBEE!!

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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Her fleye bir ad›m geriden bafllama-
ya al›flm›flt›k biz bu hayatta. Diri diri
topra¤a gömüldük. Daha nefes al-
madan, ne olup bitti¤ini anlama-
dan... O kadar k›sa sürerdi iflte ha-
yatlar›m›z. Do¤mak ve ölmek bu ka-
dar basitti iflte bizim için.
Zaman geçti ve yaflama hakk› veril-
di bizlere. Nefes al›p veriyorduk ve
yafl›yor say›l›yorduk. Sevinmeli miy-
di bu duruma? Bir köle gibi yafl›yor-
duk kendi evimizde, kendi yuvam›z-
da. Okula gitmek mi; söz konusu bi-
le olamazd›. K›z çocu¤uyduk yeri-
miz evimizdi. Oyun oynama yafl›m›z
olmad› hiç. Oyuncak olduk hep. ‹s-
temedi¤imiz insanlarla evlendirildik.
Bazen bafll›k paras› için, bazen töre
için.Bir kez olsun fikrimizi soran ol-
mad›. Çocuk sahibi olduk daha ço-
cukken üstelik. Üstüne birde dayak
yedik birçok kez. Sustuk, biz her
daim sustuk.. Hayattaki rolümüz ne
basitti de¤il mi?
Konuflamamak, hayk›ramamak da-
ha çok ac›t›yordu can›m›z›. Yükü-
müz art›yordu ald›¤›m›z her nefeste.
Gözümüz kapal› kabul ediyorduk
herfleyi ama art›k bafllamak gereki-
yordu bir yerden. bir yolda ilerliyor-
duk düfle kalka. Bir baflkas›n›n ha-
yat›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 güvenme-
diklerimize.  Böyle bir hayat sunul-
mufltu önümüze ve ne yaz›k ki itiraz
etme hakk›m›z yoktu bu oyunda.

Bir fleylerin de¤iflmesi için güneflin
bat›dan do¤mas› ya da dünyan›n
ekseninden flaflmas› gerekmiyordu.
Varolup giden düzensizlik bir bafl-
kald›r›yla düzene girerdi ancak. Ge-
riye de¤ildi art›k ad›mlar›m›z, gele-
ce¤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›fl-
lard›. Engel olmak istedi belkide,
yapmay›n etmeyin diyecekti... Fakat

öyle fleyler görmüfltüki gözleri cesa-
ret edemedi. Bir annenin evlad›na '
Elden ne gelir' demesi o annenin
yüre¤ini ne kadar yaralam›flt›r bile-
meyiz. Hissetmeden o duyguyu ka-
ç›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 zo-
rundayd›. ‹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. Baflla-
mak güç verdi bize, birken bin ol-
duk. Dü¤ümler bir anda çözülmezdi
ama sabretmeyide bizden iyi kimse
bilemezdi. Hala bizleri sömürmeye
çal›flanlar  var  ama bu defa ol-
maz...Bu defa kurallar›n› bizim belir-
leyece¤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 yönetimin-
de bile söz sahibiyiz art›k bir za-
manlar flahitli¤imiz bile say›lmazken
üstelik. Biz bu hayatta insan gibi ya-
flamak için çok çaba sarfettik, her-
fleyi göze ald›k.. Kimse elimizden
alamaz art›k benli¤imizi.. Güzel gün-
ler yavafl yavaflta olsa bizlerin... 
Ve sonuç belliydi art›k; HAYAT SE-
Ç‹M‹N‹ B‹ZDEN YANA KULLAN-
MIfiTI...

HHAAYYAATT  BB‹‹RR  OOYYUUNN

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;

NNUURRGGÜÜLL  KKAAYYAA

Ö⁄RENC‹ ÜYE
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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 sa-
at mesaidedir burada ve rafineri bu-
nun u¤ultusunu, ac›s›n› vermeye yü-
kümlüdür: fiIIIIIIIIIIIIIIII

Rafinerinin u¤ultusu gibi, kokusu da
sarm›flt›r bu flehrin havas›n›. Ama
petrolün kokusuna o kadar al›fl›lm›fl-
t›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 sa-
at önce var›p kornas›yla geldi¤ini

iflaret edince, üzerinde çorba içti¤i
döküntü masaya kafl›¤›n› sertçe f›r-
lat›p a¤z›n› silerek ve kendi kendine
–flimdi buraya yazamayaca¤›m-
Kürtçe küfürler savurarak karanl›k
barakas›ndan birkaç kifliye sald›ra-
cakm›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

‹‹KK‹‹NNDD‹‹  CC‹‹NNAAYYEETTLLEERR‹‹;;  AAfifiKK  ‹‹KK‹‹NNDD‹‹LLEERR‹‹

AAHHMMEETT  BBÜÜLLEENNTT  TTEEKK‹‹KK

BATMAN TEMS‹LC‹L‹⁄‹ YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

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›. 
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hatta kulaklar›na hükmetmeye çal›-
flarak bakt›. Henüz sabah›n dördüy-
dü. Ne dilenciler alt geçitteki yerleri-
ni alm›fl, ne de yo¤urt treninin dü-
dü¤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 ta-
fl›maya bafllad›¤›nda; gazete tafl›y›-
c›s› keyifle “eyvallah” kornas›n› öt-
türdü ve Peron’u sabah sabah çi¤
eksoz duman›yla doldurdu. 
Yeni bir gün tüm yo¤unlu¤uyla bafl-
lam›fl oluyordu. Bu gününe yabanc›
hiçbir duyguyu, hiçbir fazladan ha-
reketi sokmayacak, di¤er günlerin

bire bir kopyas› gibi yaflayarak ak-
flama vard›racakt›. 
Naylon iplerle s›k› s›k›ya ba¤lanm›fl
gazete balyalar›, bu eziyetten kurtul-
mak istermiflçesine aç›lmay› bekli-
yorlard›. Bileklerini s›y›rd›, sigaras›-
n›n a¤z›nda b›rakt›¤› boflluktan sav-
rulan küfürlerle tezgâha dadand›. 
Balyalar nefes al›yordu flimdi. Gaze-
te ve dergileri tek tek say›yor, eski
bir say›sal loto kuponunun üstüne
not al›yor, bofl bir vaktinde de Ca-
fer’in gönderdi¤i irsaliyeyle efllefltiri-
yordu. 
Hürriyet 75, Milliyet 20, Gündem 80,
Cumhuriyet 2,  Sabah 40, Milli Ga-
zete 10, Evrensel 8, Zaman 9
Bu gazete bayiinin bir ad›, bir tabe-
las› yoktu. Zaman›nda birkaç tabe-
lac›dan fiyat istenmifl; tabelan›n bo-
yutu, rengi vs. kararlaflt›r›lm›fl; ama
patronu Cafer’in yata¤›na girip göz-
leriyle tavan› efleledi¤i ve tabela pa-

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 istas-
yona ç›k›l›rd›. Art›k istenildi¤i kadar
tabela as›ls›n, neondan koca bir pa-
no gün boyu yan›p sönsün, isim de-
¤iflmezdi. Buras›, “Peron”du. 
Balyalar› yar›lam›flken; yo¤urt treni-
nin düdü¤ü, flehrin üstüne yay›lm›fl
rafineri u¤ultusunu b›çak gibi çize-
rek dalgaland› havada. Düdük öt-
tükten sonra sanki bir an için flehir
susar; trenin hüznünü yaflamaya, bu
hüznü duyumsamaya çal›fl›rd›. Böy-
lece flehrin u¤ultusuna koyu bir yol-
culuk 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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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›¤› ga-
zetelere düfltükçe elinin tersiyle sü-
pürüyordu. Üfürebilirdi de. Ama bu
hareket ona çok fley kazand›r›yordu.
Zaten müflterilerle olan iliflkisinde
buna benzer küçük davran›fl biçim-
leriyle üstünlük kazan›yordu. Böyle-
ce güne iyi bafllamad›¤›n›, çok asabi
oldu¤unu ve kesinlikle ters bir dav-
ran›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 ya-
vafl yavafl yükselmifl, onun için bil-
dik gölgeleri oluflturmaya bafllam›fl-
t›. Kalan gazeteleri tezgâha yerleflti-
rirken arkas›nda bekleyenlerin oldu-
¤unu bilirdi bu saatten sonra. Bek-
leflenler, bütün balyalar›n aç›lmas›
ve say›m iflleminin bitip, onun da
tezgâh›n gerisine geçip bir sigara
daha yakt›ktan sonra gazete al›nma-
s› 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 rafi-
neri iflçileri ve yo¤urt treniyle Diyar-
bak›r’a gidecek üniversite ö¤rencile-
ri olurdu. 
Nihayet barakas›na geçip tezgâh›n
arkas›ndaki yerini ald›¤›nda bekle-
flenlere ruh gelir, sükûnet bozulur,
k›m›ldamaya, insan biçimi almaya
ve tezgâha yaklafl›p gazetelerini
seçmeye bafllarlard›. Müflteri kra-
vats›z tiplerden biriyse, günün ilk “
Kardeflim bozuk para yok mu, ner-
den bulurum sabah sabah!”›yla si-
gara kokan a¤z›n› çal›flt›r›rd›. 
O gün neler yaflayaca¤›n›, kimlerin
gelece¤ini, müflterileri; k›sacas› gü-
nünü akflam sekize vard›racak her
kifliyi, her olay› bilirdi: Sabah cezae-
vi 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, patro-
nu Cafer’in o¤lu Recep yerine bak-
maya 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 güven-
mezdi. Yaklafl›k on y›ld›r ayn› ceket-
le dolaflan Cafer, de¤il çocuklar›na,
kendisine bile para koklatmaz, para-
lar›n› amaçs›zca biriktirirdi. Cafer’in
tarazlanm›fl, eprimifl, sökülmüfl, di-
kilmifl 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 ce-
ketin rengine, kumafl›na sinmifl, pat-
ronlu¤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 git-
miflti; ama Cafer, Peron’u o¤lu d›-
fl›nda birine emanet etmesini yasak-
lam›flt›.), ö¤leden sonra da karpuz
çekirdekçisi, Plastik Ramo; akflama
do¤ru alt geçitteki dilencilerin bozuk
paralar› tümlemeye gelifli ve yedi-
den sonra da kalan gazetelerin tuta-
na¤›n›n tutulmas› ve sabahkinden
daha c›l›z balyalarla ana bayiine yol-
lanmas›. Daha sonra da okey masa-
s›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 ka-
fas› önünde yün e¤irir, ya da e¤irin-
mifl 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, fle-
kerine, suyuna, tuzuna, kuyruk ya¤›
kokan karanl›¤›na kar›fl›rd›. Ama an-
nesine korkuyla kar›fl›k bir sayg› du-
yar, onu üzecek bir davran›flta bu-
lunmazd›. Annesinin üstüne kuma
getiren babas› otuz y›ld›r giremiyor-
du bu eve. Otuz y›ld›r, bir erkek ve
bir kad›n bedeninin birbirine de¤me-
sinden do¤an o erotik ve tuhaf koku
silinmiflti bu evin karanl›k havas›n-
dan. Bir erke¤in bir kad›nda yarata-
bilece¤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 cofl-
kuyla karfl›lar, edebiyatç›ya küçüm-
seyici bir ac›ma hissiyle bakard›. 
Saat tam onda, cezaevi arac› kald›-
r›ma yanaflt›. Avurtlar›nda gençlik si-
vilcelerinin yaman izlerini tafl›yan iri-
yar› bir gardiyan, h›zl› ad›mlarla ba-
rakan›n karanl›¤›na girip üniformal›

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…
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oldu¤unu vurgulayan bir tarzda se-
lamünaleyküm çekti ve sigara karto-
nundan kopar›lm›fl bir parçaya yaz›l›
mahkûm siparifllerini, mahkûm yok-
lamas› 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›fl-
t›rmakla meflgul gardiyana çay söy-
leyecekti, ama gardiyan bafl›n› der-
giden kald›rmadan içmeyece¤ini,
hemen kalkmas› gerekti¤ini belirte-
rek, 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› en-
tarisi ve kuca¤›nda a¤lay›p duran
sümüklü çocuk bile güzelli¤ini, yü-
zündeki çekicili¤i silemiyordu. ‹flte
yine onunla göz göze gelmiflti. Di-
lenci kad›n alt geçidin, o da baraka-
s›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›. Ka-
d›n umursamaz bir edayla güldü ve

“Ker d› quné ne! (Efle¤in düzdü¤ü!)
diyerek beyaz peçesini burnunun
üstüne çekti, çocu¤una memesini
tuttu. Kad›nlar bu flehirde öyle ya-
parlar; kendilerine yabanc›, ay›p ya
da utan›lacak bir durum karfl›s›nda
tak›nd›klar› ilk tav›r peçelerini burun-
lar›n›n üstüne çekmeleridir. Hiçbir
kad›n bir baflka kad›na ö¤retmemifl-
tir bunu, ama bir güdü gibi bura ka-
d›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 “cin-
sel taciz” olma özelli¤ini yitirmifl; da-
ha çok iki kifli aras›ndaki ilk karfl›lafl-
man›n, ilk göz göze gelmenin ve bel-
ki de ilk merhaban›n bir biçimi ol-
mufltu. Dilenci kad›n›n peçesini bur-
nunun üstüne çekmesiyle o da yü-
zündeki flehvet k›r›nt›lar›n›n üstünü
baya¤› bir kahkahayla kapatt›. Çora-
b›n›n içinden ç›kard›¤› bir sigaray›
yakt› ve Kürtçe bir fleyler m›r›ldana-
rak 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› ka-
talitik sobas›n› yakt›, fil derisini and›-
ran genifl gözenekli ellerini ›s›tmaya
çal›flt›. Her elin bir duygusu vard›,
bunu pornografik bir dergideki öykü-
den hat›rl›yordu. Kendi ellerinin öy-
küsüne bakt›: Soban›n ›fl›¤› avuç içi-
ni pembelefltirmifl, tüylü k›sm›ysa
daha da koyulaflt›rm›fl, çirkinlefltir-
miflti. Balya tafl›maktan, gazete say-
maktan 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›fl-
t›. Bir elin duygusu nas›l olabilirdi ki? 
Yanan piknik tüpü, barakan›n karan-
l›¤›n› inceltiyordu. fiimdi çisenti ha-
linde de olsa ya¤mur ya¤sayd›;
müflteri azal›r, tenteyi tezgâh›n üstü-

ne gerer, küçük sobas›yla bafl bafla,
hiçbir düfl kurmadan, sadece müfl-
terisizli¤in keyfini yaflayarak dal›p
girerdi. Bir de çay söylerdi. Ya¤mur
ya¤masa da bir sessizlik oldu. Ha-
van›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 bürün-
dü. Ama bütün seslerin ard›nda,
flehrin kendi sesi u¤ulduyordu: fiIIII-
IIIIIIIIIIII    
Kataliti¤in ›s›s›, ellerinin donuk iri
gözeneklerinden tüm hücrelerine ta-
fl›nd›. Sinirleri uyufltu. Tezgâha dö-
nük kara gözlerinde, gazetelerin iri
puntolu manfletleri bir hipnoz sarka-
c› gibi sallanmaya bafllad›: 

‹NSANLIK SÜRÜKLEN‹YOR
‹fiÇ‹-MEMUR EYLEMDE
‹fiTE PKK’NIN GERÇEK YÜZÜ
BANU, “HER ERKE⁄‹N BEN‹ AR-
KAMDAN DESTEKLEMES‹N‹  BEK-
L‹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 BAK-
MAYIN, ARKAMDAN DESTEKLEY‹N
” DED‹ 1850 FA‹L‹ MEÇHUL C‹NA-
YET AYSUN, “ MEMEM‹ BEN FIR-
LATMADIM, KEND‹S‹ ÇIKTI”, DED‹

Gazetelerin manfletlerine dal›yor,
hepsine ayn› tepkisizlik, ayn› s›ra-
danl›k ve ayn› eflitlikle yaklafl›yordu.
‹ri puntolu bafll›klar onun dünyas›n-
da bütün renklerin siyahta ölmesi
gibi eriyip gidiyorlard›.
Kataliti¤e nerdeyse temas edecek
kadar yaklaflt›rd›¤› elleri kar›ncalan-
maya bafllad›¤›nda bir ses duydu.
C›l›z, zay›f, korkak bir ses. Kafas›n›
gazetelerden sesin titredi¤i yöne

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.
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kald›rd› ve kal›n mercekli gözlü¤ü,

iki adam›n s›¤abilece¤i kaban›yla

“edebiyatç›”y› gördü. Her kelimesini

a¤›r bir mahcubiyet duygusunun ez-

di¤i her zamanki soruyu yineliyordu:

Benim dergi geldi mi acaba?

Bir an edebiyatç›yla bak›fllar› bir

noktada sabitleflip kald›. Bilginin,

sanat›n, felsefenin yaratt›¤› bir

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

flayan bir adam›n hayat hikayeleri,

hayalleri, idealleri ve dünyaya bak›fl-

lar› yüz yüzeydi. Bilgi o kadar bilgi-

siz duruyordu ki cehaletin karfl›s›n-

da… Edebiyatç› çekingen ve korkak

gövdesiyle ondaki “iyi ki okumam›-

fl›m” duygusunu destekliyordu. Bil-

gisizlik ne müthifl fleydi! Ne b›çk›n

fleydi flu cehalet! Aniden bir ç›¤l›k

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

dergiyi havaya kald›rm›fl, ba¤›r›yor-

du: Sonunda yaz›m yay›nland›! Hem

de Türkiye’nin en büyük, en kaliteli

dergisinde! ‹flte burada, iflte bak›n!

Heeeyyyt be! ‹flte bu be! 

Gözlerini belertmifl edebiyatç›ya ba-

k›yordu: Sanki edebiyatç› y›llard›r

kendi içinde baflka birini besleyip

büyütmüfl, sonunda onu do¤uraca¤›

gün gelmifl, bedenini yar›p ç›km›fl,

konufluyordu: Baflard›m iflte! Biliyor-

dum! Bak amca, sen de bak! Bak

bu benim yaz›m iflte! 

Elinde dergisi, çarfl›ya do¤ru koflu-

yordu. fiehrin cinayetlere, kay›plara

al›fl›k küçük çarfl›s› bir adam›n bu

“edebi” coflkusuna yabanc›yd›. 

Edebiyatç›n›n ald›¤› dergiye uzand›.

Merak ediyordu, neydi onu böyle

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

taya ç›kartan? 

Derginin kapa¤›nda ne oldu¤unu ç›-
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karamad›¤› anlams›z bir resim vard›.
Buzlu bir cam›n arkas›ndan çizilmifl-
çesine 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. Göz-
lerden biri çenede, o gözün kafl› da
burnun dibinde duruyordu. Bir de
yelpaze gibi bir fley sol yana¤›n al-
t›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 ba-
k›fl›n›, bu gülümseyiflini ilk defa bu-
rada görüyordu. O sorgulay›c›, “her
fleyi tart›flabiliriz, haz›r›m” bak›fl› ve
dudaklar›n›n kenar›na alays› bir tarz-
da kavisledi¤i gülüflüyle ne kadar
da güçlü görünüyordu. Afla¤›da da
öyküsü yay›nlanm›flt›: ‹kindi Cina-
yetleri, 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 sa-
at mesaidedir burada ve rafineri bu-
nun u¤ultusunu, bunun ac›s›n› ver-
meye yükümlüdür: fiIIIIIIIIIIII
Rafinerinin u¤ultusu gibi kokusu da
sarm›flt›r bu flehrin havas›n›. Ama
petrolün kokusuna o kadar al›fl›lm›fl-
t›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

do¤ru yöneldiklerini gördü. ‹çine do-
lan sevinci saklamaya çal›flarak ba-
rakas›nda girdi. Polislerin arasalar
da bulamayacaklar› ne kadar por-
nografik dergi varsa hepsini tek tek
ç›kar›p masaya b›rakt›. Küçük bara-
kas›na telsiz sesleri dolmufltu yine.
Üç ayda bir, bütün “muz›r neflriyat”
toplan›yordu. Polislerden biri dergi-
leri 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 po-
lislerden biri telsizle bask›n›n ger-
çekleflti¤ini, tüm yasak yay›nlar›n
topland›¤›n› bildirdi. Muz›r neflriyat-
tan hacimli bir balya yap›lm›flt›. Po-
lisler balyay› al›p tutana¤›n bir kop-
yas›n› b›rakt›lar ve yine sahte bir ha-
vada arabalar›na binip gittiler. 
Bask›n havas›n›n daha da güçlen-
mesi gerekti¤ini düflünerek baraka-
dan ç›kt› ve polislere Kürtçe ana av-
rat sövmeye bafllad›. Oysa içinde
öyle büyük bir coflku, bir sevinç var-
d› ki… Bir küfrü henüz tamamlama-
m›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 tuta-
na¤›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 iflitil-
miflti. Sabahleyin Peron’un önünden
geçenler, yine buradan evlerine dö-
nüyorlar, 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

cinayetin daha ifllendi¤i konuflulu-
yordu. ‹nsanlar›n yürüyüflünde, art›k
yerini kan›ksamaya terk eden bir te-
dirginlik hali vard›. Acaba ölüm ki-
min ac›s›n› eflelemiflti bu ikindi vak-
ti? Ölümün rengi, kimli¤i neydi? So-
rular ço¤al›p duruyordu Peron’un
önünde. Cinayet haberleri; kap›
efliklerinde, tand›r bafllar›nda ve t›ka
basa dolu kahvelerde art›k dediko-
du 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›rma-
yan annesi: “ De hebé d›ji kuflt›ne
iro. ( ‹ki kifli daha öldürülmüfl bu-
gün.)” dedi.
“Eré. (Evet.)”  
Çocuklu¤undan beri tavandaki mer-
tekleri sayarak uyurdu. Mertekleri
saymaya her bafllad›¤›nda, annesi-
nin birinin kula¤›na f›s›ldad›¤›n› san-
d›¤› dualar› titrerdi evin karanl›¤›nda.
Üstündekileri ç›karmadan yata¤›na
girdi, ellerini bafl›n›n alt›nda kavufl-
turdu. 
Yar›n sabah çok erken kalkacakt›.
Polisler befl gibi peronun önünde
olurlard›. Gündüz toplad›klar› por-
nografik dergileri, ucuz bir fiyata ve
gizlice geri satacaklard› ona. O da
ald›¤›n›n befl-alt› kat› bir fiyatla, ken-
di hesab›na, el alt›ndan tezgâha sü-
recekti. 
Bu düflünceler içinde uyuyacakt› ar-
t›k. Tavanda sayd›¤› mertekler silik-
lefliyor, tatl› tatl› titreflip birbirlerinin
içinde kayboluyorlard›. 

NNOOTT::  BBuu  ööyykküüyyee,,  AAnnkkaarraa  BBaarr››flfl  MMeecclliissii--

nniinn  22000099  yy››ll››  ““BBaarr››flfl  ÖÖyykküülleerrii””  aaddll››  yyaarr››flfl--

mmaass››nnddaa  jjüürrii  ttaarraaff››nnddaann  iikkiinncciilliikk  ööddüüllüü

vveerriillmmiiflflttiirr..
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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 kredi-
yi veren ve Hasankeyf'in yok edilmesi-
ne ön ayak olan Ferit fiahenk ve Su-
zan 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 med-
yan›n haber yapmas›n› engelliyorlar.
Peki vicdanlar›n›n sesini susturabili-
yorlar m›? Bilmiyorum.
Vicdanlar› kalm›fl m›d›r? Onu da bilmi-
yorum.
Ancak kesin olarak bildi¤im baflka bir
fley var. fiayet bu yanl›fltan geri ad›m
atmazlarsa, fiahenk ve Sabanc›, Ha-
sakeyf'ten çok kendilerini yok etmifl
olacak.
‹flledikleri vicdan suçunu unutmak ve
unutturmak için elbette çok çal›fla-
caklar.
Konu hakk›nda tek bir haber yapt›r-
mayacaklar. Reklam veren olduklar›

için, gazeteleri, dergileri ve televizyon-
lar› kolayca susturacaklar. Devlet bizi
çok s›k›flt›r›yor diyerek, kendi servetle-
rini, dünyan›n servetinden daha çok
önemseyecekler.
Kültür ve sanat müzeleri açt›racaklar.
Müzelere, kendi adlar›n› ve soyadlar›n›
verecekler. Toplant›lar düzenleyecek-
ler, o toplant›larda ne kadar do¤ase-
ver olduklar›n› anlatacaklar. Yaban ke-
çilerine uydu vericisi takt›racaklar.
Çevreci ürünler gelifltirecekler. Dufl
bafll›klar›, ampuller da¤›tacaklar. Foto-
flop hilesiyle kutup ay›lar›n› koruya-
caklar. Kendi yönettikleri vak›flara, sa-
y›s›z sosyal sorumluluk projesi yapt›-
racaklar.
Çok u¤raflacaklar. Didinecekler. An-
cak hiçbiri befl para etmeyecek. Ol-
mayacak...
fiuurlar›n›n alt›ndaki ac›, hiç dinmeye-
cek. Onlar hiç fark›nda olmasa bile, ta-
rih huzurunda iflledikleri günah, onlar›n

peflini hiçbir zaman b›rakmayacak. ‹n-
san uygarl›¤›n›n en de¤erli izlerinden
birine, Hasankeyf'e ve do¤aya karfl› ifl-
ledikleri 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 Bara-
j›'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 gös-
terecek. Bu yolculukta, hep beraber,
Dicle'ye arkadafll›k edece¤iz. Tüm
dünya, tek vücut olup flu sorunun ya-
n›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 su-
yuyla...
fiimdi, o yi¤it sesimizi duysun diye, bir
kez daha sesleniyorum.
fifiaahheennkk  vvee  SSaabbaanncc››  yyookk  oollmmaass››nn!!  HHaa--
ssaannkkeeyyff  yyookk  oollmmaass››nn!!

*www.dogadernegi.org’dan al›nm›flt›r.

BBAANNKKAALLAARRII  DDUURRDDUURR,,  HHAASSAANNKKEEYYFF  YYOOKK  OOLLMMAASSIINN!!
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›...

GGÜÜVVEENN  EEKKEENN

DO⁄A DERNE⁄‹ BAfiKANI*
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Tara Jaff, ço¤u insan onun ismini ye-
ni duyuyor. Oysa tüm ruhuyla müzik
yap›yor. Baflka isimlerin gölgesinde
ünlenen sanatç›lardan de¤ildir. Ger-
çek müzik yapt›¤› için fazla ünlenme-
mifltir belki de. 
Onu dinlerken bambaflka bir dünyada
kendinizi hissedeceksiniz. Geçmiflte
kaybetti¤iniz kimi duygular›n›z› bula-
caks›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 eski-
lerden 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 dingin-
likte bulacaks›n›z. 
Müzik do¤asal tanr›lar›n sesidir. Söz in-
sana 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. 

BBiirraazz  kkeennddiinniizzii  vvee  mmüüzzii¤¤ee  nnaass››ll  bbaaflflllaadd››--
¤¤››nn››zz››  aannllaatt››rr  mm››ss››nn››zz??  
Babam diplomatt›. Görevi gere¤i bir-
çok ülke tan›d›. Babam müzi¤e düfl-
kündü. Özellikle klasik müzik hayra-
n›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. Ba-
bam Rus kültüründen çok etkilenmifl-
ti. Evimize hep klasik müzik çal›n›rd›.
Bazen de bizi klasik müzik dinlemeye

zorlard›. 
Babam ablam›n müzisyen olmas›n› isti-
yordu. Ablam 5 yafl›nda piyanoya baflla-
d›. Müzik konusunda Babam ablam üze-
rinde 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 propa-
ganda 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-

DDUURRUU  BB‹‹RR  SSEESS,,  SSAADDEE  BB‹‹RR  HHÜÜZZÜÜNN::  TTAARRAA  JJAAFFFF  

‹nsan âfl›k olunca ruha yaklafl›yor. Herkesin ruhu temizdir. Ama ak›l ve toplumsal e¤itimle
oluflmufl karakter ruhu kirletiyor.

TTaarraa  JJaaffff  KKiimmddiirr??  

1958 Ba¤dat’ta do¤du. Babas› Halep-
çeli 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 dön-
dü. 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 git-
mek zorunda kald›. ‹ngiltere’de üniver-
site e¤itimi alan Tara Jaff, halen Lon-
dra’da yafl›yor.
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lam piyanoyu b›rakt›. Ben de kendime
gitar ald›m. Kendi kendime gitar çalmay›
ö¤rendim. fiark› söyledim. Klasik müzik-
ten gittikçe uzaklaflt›m. Pop ve Rock da-
ha fazla ilgimi çekiyordu. 
18 Yafl›ndayken (1976'da) ‹ngiltere'ye
gittim. Üniversiteye bafllad›m. Ders çal›-
fl›rken arada müzikte yap›yordum. Man-
dolin çalmas›n› ö¤rendim. 1986'da ev-
lendim. Müzi¤i eski yo¤unlukta yapam›-
yordum art›k. Arada bir müzik yap›yor-
dum. Çocu¤um oldu. Evlilik, çocukla u¤-
raflay›m derken, müzikten uzaklaflt›m.
Müzi¤i b›rakt›m. 1993'te eflimden ayr›l-
d›m. Okula devam ettim. Psikoloji bölü-
mü okudum. Bu esnada tekrar müzi¤e
bafllad›m. Arp› keflfettim. Arp› keflfedin-
ce bütün müzik aletlerini b›rakt›m. Çünkü
kendimi arpta bulmufltum. 

AArrpp››  bbiirr  YYuunnaann  ççaallgg››ss››  oollaarraakk  bbiilliiyyoorrdduukk..
AArrpp››nn  KKüürrtt  mmüüzzii¤¤iinnddeekkii  yyeerrii  nneeddiirr??  
18. yy.da Kürt Sufi fliirlerinde arptan
söz ediliyor. Kürtçe arpa 'Çeng' denili-
yor. Çeng çok eski bir enstrümand›r. 5
bin y›ll›k bir geçmifli var. ‹lk olarak Sü-
merler kullanm›fl. ‹ran (Aryen) bölgesin-
de 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›. 

AArrpp  yyaa  ddaa  ÇÇeennggiinn,,  KKüürrtt  mmüüzzii¤¤iinnddee  ppeekk
kkuullllaann››lldd››¤¤››nn››  ggöörrmmeeddiimm..  MMüüzzii¤¤iinniizzddee
flfliimmddiiyyee  kkaaddaarr  ddiinnlleeddii¤¤iimmiizz  aall››flfl››llaa  ggeell--
mmiiflfl  KKüürrtt  mmüüzzii¤¤iinnddeenn  ffaarrkkll››dd››rr..  YYaann››ll››yyoorr
mmuuyyuumm??  

Do¤ru söylüyorsunuz. 
‹lk çeng konserimi 1994'te verdim. ‹n-
sanlara çok tuhaf geldi. Kürt müzi¤i
için yeni bir fleydi. Kürt müzi¤i ya müt-
hifl coflkundur, ya da müthifl hüzünlü.
Ben ise rahatlay›c› bir müzik yapmak
istedim. 
‹nsanlar beni dinlerken, baflka bir dün-
ya ya gitsin, mevcut bulundu¤u du-
rumdan uzaklafls›n… Çünkü yaflam
ac›larla dolu. Hayat sert. Stres çok.
Ben strese girince çengin arkas›na ge-
çiyorum. 10 dakika çal›yorum ve rahat-
l›yorum. 

KKüürrttlleerriinn  aaflfliinnaa  oolldduu¤¤uu  bbiirr  mmüüzziikk  kkuullaa¤¤››
vvaarr..  MMüüzzii¤¤iinniizz  kkuullaakk  aall››flflkkaannll››¤¤››  aannllaa--
mm››nnddaa  KKüürrttlleerree  yyaabbaanncc››  kkaallmm››yyoorr  mmuu??  
Arp› ilk Kürt müzi¤inde ben kulland›m.
Yavafl yavafl al›flt›rmak istiyorum. 

‹‹nnssaann  mmüüzzii¤¤iinniizzii  ddiinnlleerrkkeenn  ttaannrr››ssaall  bbiirr
aattmmoossffeerrddee  kkeennddiissiinnii  hhiisssseeddiiyyoorr..  BBuu
ttaannrr››ssaallll››kk  nneerreeddeenn  ggeelliiyyoorr??  
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. 

MMüüzziikk  iillee  ffeellsseeffee  aarraass››nnddaa  bbiirr  bbaa¤¤  kkuurruu--
yyoorr  mmuussuunnuuzz??  
Ben daha çok ruha inan›yorum. ‹çimiz-
de, insan özünde çok temiz ve saf bir
yer vard›r. Dünya karmaflas› içinde ru-
humuz 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. ‹n-
san›n bir gerçek bir de sahte ruhu var-
d›r. Sahte ruh (ya da öz) çevrenin bas-
k›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 ifl-
leti yor. 

MMüüzziikk  ssöözzllee  ddee¤¤iill,,  sseessllee  yyaapp››ll››yyoorr..  BBiirr
flflaarrkk››nn››nn  ssöözzlleerriinnii  aannllaammaassaann  ddaa  mmüüzzii¤¤ii--
nnii,,  yyaannii  sseessii  hhiisssseeddeebbiilliirrssiinn..  SSöözz  ssoonnrraa--
ddaann  yyaarraatt››lldd››..  AAmmaa  sseess  hheepp  vvaarrdd››..  HHaattttaa
ssöözz  sseessiinn  bbiirr  ttaakklliiddiiddiirr??  
Çok do¤ru. Müzik sestir. Ama kendili-
¤inden bir ses de¤ildir. Var olan sesleri
ölçülere göre bir araya getirmektir. Za-
ten sanat, insan ve yeryüzü do¤as›n-
daki sesleri bir araya getirebilme bece-
risini gösterebilmektir. 

AAflflkk''ttaa  rruuhhttaann  ggeelliirr,,  mmüüzziikkllee  aaflflkk  aarraass››nn--
ddaa  nnaass››ll  bbiirr  bbaa¤¤  kkuurruuyyoorrssuunnuuzz??  
Ruhen âfl›k olmak çok önemldir. Sufi-
lerin Allah aflk› ile normal dindarlar›n
Allah aflk› aras›nda çok büyük bir fark
vard›r. Sufilerin Allah aflk› daha derin-
dedir. Ve daha fazla hissediyorlar. Sufi-
ler Allah aflk›n› hissederek ibadet edi-
yorlar. Di¤er dindarlar ak›lla ve mant›k-
la ibadet ediyorlar. 
‹nsan aflk› da öyledir. ‹nsan âfl›k olunca
ruha yaklafl›yor. Herkesin ruhu temiz-
dir. Ama ak›l ve toplumsal e¤itimle
oluflmufl karakter (kiflilik) ruhu kirletiyor.
‹nsan âfl›k olunca ruhu ve karakteri bir-
lefliyor. 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. 

MMüüzzii¤¤iinniizz  iillee  yyaaflflaamm  aarraass››nnddaakkii  bbaa¤¤……??  
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 kuv-
vet verirdi. Annem öldükten 3 ay sonra
Babam da öldü. Müzi¤e daha fazla yö-
neldim. Art›k hayat›m›n müzi¤i bafllad›.
Kürt flark›lar›na araflt›rd›m. 

Müzikle fluurumu rahatlatmak istiyo-
rum, ün peflinde de¤ilim.

Müzik beni yaflad›¤›m 
ac›dan, s›k›nt›dan 
uzaklaflt›r›rd›. Bana kuvvet
verirdi. Müzikle fluurumu 
rahatlatmak istiyorum, 
ün peflinde de¤ilim.
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Baflta Kürtler olmak üzere tüm Ortado¤u halk-
lar›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 sem-
bolü 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 

NEWROZ P‹ROZ BE!

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 kut-
lanan 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.
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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 dikkatle-
rin sanayi, bina ve ulafl›m sektörle-
rindeki tasarruf potansiyeline yönel-
tilmesini istedi. Koramaz’›n aç›kla-
mas› özetle flöyle: 
Dünyada “alçakta as›l› meyve” ola-

rak adland›r›lan enerji verimlili¤i va-
tandafllardan kurumlara, flirketlere
kadar herkesin kendi çap›nda yapa-
ca¤› çal›flmalar ve alaca¤› önlemler-
le küçümsenmeyecek boyutta enerji
tasarrufu sa¤layacakt›r. 
Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi taraf›ndan
sanayimizde en az yüzde 15, bina-
lar›m›zda en az yüzde 35 ve ulafl›m›-

m›zda en az yüzde 15 tasarruf po-
tansiyeli 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 pet-
rol 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 boyutu-
nu 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 üze-
re azami ölçüde dikkatli davranma-
ya, bu yönde gerekli önlemleri al-
maya davet ediyoruz.

OODDAAMMIIZZDDAA  EENNEERRJJ‹‹  
YYÖÖNNEETT‹‹CC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MMLLEERR‹‹  

Odam›za verilen B S›n›f› Yetki Bel-
gesi 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 Belgelen-
dirmesine yönelik yetkilendirilmifl bir
kurulufl olarak ‹stanbul'da “Bina ve
Sanayi Enerji Yöneticisi E¤itimleri”
vermeye bafllam›flt›r. E¤itimlerin An-
kara, ‹zmir, Kocaeli ve Adana fiube-
lerimize yayg›nlaflt›r›lmas› için de ça-
l›flmalar sürdürülmektedir. Altyap›
eksikliklerimiz tamamlanmak üzere-
dir. 2010 y›l› içinde belirlenen bu il-
lerde e¤itimlerimiz bafllayacakt›r.   

Ayr›ca Odam›zca, B S›n›f› Yetki Bel-
gesi kapsam›n›n geniflletilerek A S›-
n›f› Yetki Belgesi al›nmas› için çal›fl-
malara h›z verilmifltir.

KKOORRAAMMAAZZ’’DDAANN  EENNEERRJJ‹‹  VVEERR‹‹MMLL‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  ÇÇAA⁄⁄RRIISSII  
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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 bütçe-
sinin kara deliklerinin halka fatura edi-
lece¤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 ger-
çekleflecektir. ÖTV KDV art›fllar›
2011'de 99,8 milyara, 2012'de 108
milyar TL'ye ç›karak sürecektir. K›saca-
s› önümüzdeki üç y›l boyunca petrol ve
do¤al gaz ürünleri, motorlu tafl›t araç-
lar›, alkollü içkiler, tütün mamulleri, ko-
lal› gazozlar, dayanakl› tüketim mallar›
ve di¤er mallar, banka ve sigorta mu-
ameleleri, flans oyunlar› ve özel iletiflim
vergisinde sürekli zam yoluyla art›fllar
yaflanacakt›r. Bu sürekli zam rejimi an-
lam›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›¤›;

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›¤› büt-
çede 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 bütçele-
rinden (1,8 milyar TL) fazla olmas› çok
düflündürücüdür.
Yat›r›mlara ayr›lan pay 1980'lerde orta-
lama yüzde 20, 2000'de yüzde 16 iken
2010 bütçesinde yüzde 7,8'e düflmüfl
olmas›, üzerinde ayr›ca düflünülmesi ge-
reken bir konudur. Kamu sabit sermaye
yat›r›mlar› oran› ise yüzde 4,3 olarak be-
lirlenmifltir 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 gerçekleflir-
ken günümüzde binde 7'ye düflmüfl ol-
mas› sanayinin bütçeler d›fl›nda ayr›ca
bir planlama, kalk›nma konusu olarak
ele al›nmas›n› gerektirmektedir. 

EEkkoonnoommiikk  SSoossyyaall  BBuunnaall››mm  
DDeerriinnlleeflfleecceekk
Esnek istihdam biçimlerinin yayg›nlaflt›-

r›laca¤›, özellefltirmelere devam edile-
ce¤i, kamunun elektrik da¤›t›m› ve fle-
ker üretimi alanlar›ndan tamamen çeki-
lece¤i, telekomünikasyon ve liman ifl-
letmecili¤indeki pay›n›n azalt›laca¤›n›n
belirtildi¤i bütçede toplumsal gereksi-
nimler gözetilmemifltir. Finansman›n›
emekçilerin karfl›lad›¤› bütçe, yine
emekçilerin düflük ücretleri ve tasarruf-
lar›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 sos-
yal bunal›m yönünde derinleflece¤ini
göstermektedir.
Oysa emekten, sanayileflmeden yana
bir Türkiye ve bütçe mümkündür. Bu-
nun için IMF, DB, DTÖ vb. uluslararas›
finans kurulufllar›n›n dayatt›klar› yap›sal
uyum programlar›n› reddedecek, ka-
muyu küçülten özellefltirmeleri durdu-
racak; devletin ekonomideki yönlendiri-
cili¤ini art›racak; planlama, kalk›nma,
sanayileflme, istihdam ve toplumsal re-
fah yönelimini benimseyecek bir irade-
ye gereksinim duyulmaktad›r.
Türkiye'nin önünde baflka bir seçenek
bulunmamaktad›r. Sanayileflme, kal-
k›nma ve halk için bütçe! Tek do¤ru
politika budur.

EEKKOONNOOMM‹‹KK  VVEE  SSOOSSYYAALL  BBUUNNAALLIIMM  DDEERR‹‹NNLLEEfifiEECCEEKK!!
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0022..0011..22001100 fiube Dan›flma Kurulu

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

fli kat›l›m sa¤lad›.

0055..0011..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

1111..0011..22001100 fiube Dan›flma Kurulu

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

fli kat›l›m sa¤lad›.

1122..0011..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

1144..0011..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

1144..0011..22001100 Diyarbak›r Valili¤i Stra--

teji Gelifltirme Müdürlü¤ü taraf›n--

dan Diyarbak›r Dedeman Otelde

düzenlenen “Yöremizde Yaflanan

GÖÇ” lerle ilgili Meslek Odalar› ile

yap›lan toplant›ya fiubemiz ad›na

fiube Baflkan V. ‹.Semih OKTAY

kat›ld›.

2200..0011..22001100 fiube Dan›flma Kurulu

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

fli kat›l›m sa¤lad›.

2288..0011..22001100 fiube Dan›flma Kurulu

toplant›s› yap›ld›. 

3300..0011..22001100 fiubemiz 8.Dönem Ge--

nel Kurulu düzenlendi. 

3311..0011..22001100 fiubemiz 8.Dönem Ge--

nel Kurul seçimleri yap›ld›. Genel

Kurulda Yönetim Kurulu adayl›¤›na

2 liste ve 2 bireysel aday yar›flt›.

Yönetim Kurulu’nu Yurtsever De--

mokrat Makine Mühendisleri ka--

zand›. 

fifiuubbaatt  22001100

0044..0022..22001100 TMMOB, KESK, D‹SK

ve TTB’nin destekledi¤i Tekel ‹flçi--

lerinin gerçeklefltirdikleri 1 günlük

grev kapsam›nda, Da¤kap› Meyda--

n›’nda düzenlenen kitlesel bas›n

aç›klamas›na fiube Yönetim Kurulu

Üyelerimiz, çal›flanlar›m›z ve üyele--

rimizle kat›l›m sa¤land›, fiube ge--

nel hizmetlerimiz durduruldu.

0066..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu,

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

n› düzenleyerek, görev da¤›l›m›n›

yapt›. 

0088..0022..22001100 Demokrat Makine Mü--

hendisleri ad› alt›nda 8.Dönem

Ola¤an Genel Kurul seçimlerine gi--

ren Ali ‹hsan Özdo¤an, Mehmet

Y›lmaz, Mehmet Teymur, Süley--

man U¤ur, fiube Yönetim kurulu

üyelerimiz Bülent Özdel, Azad Öz--

keskin ile Ahmet ÇET’i ziyaret ede--

rek, baflar› dileklerinde bulundu. 

0088..0022..22001100 fiube yönetim kurulu

üyeleri, 8.Dönem Genel Kurulunda

Yurtsever Demokrat Makina Mü--

hendisleri lehine seçimden çekilen

3.listedeki üyelerle bir araya geldi.

Toplant›da kat›l›mc›lar›n yeni döne--

me iliflkin görüfl ve önerileri al›nd›.

Toplant›ya 5 Yönetim Kurulu üyesi,

fiube Müdürü ve 12 üye kat›ld›.

0099..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

0099..0022..22001100 fiube Sekreteri Bülent

Özdel ile fiube Sayman› Azad Öz--

keskin, yeni dönemin çal›flma anla--

y›fl›na iliflkin flube personeliyle bir

toplant› düzenledi. 

0099..0022..22001100 E¤itim Sen’de düzen--

lenen Demokrasi Platformu toplan--

t›s›na fiube Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tekin kat›l›m sa¤lad›.

Toplant›n›n ard›ndan saat 20.00’de

Sanat Soka¤›’nda Ifl›k söndürme

eylemi yap›ld›.

1155..0022..22001100 Yeniflehir Teknik ve

Endüstri Meslek Lisesinde Proje

Tabanl› Beceri Yar›flmas›’na Jüri

Üyesi olarak fiube Baflkan V. Me--

sut Çelik kat›ld›.

1166..0022..22001100 Malatya ‹l Temsilcili¤i--

miz, üyelerine yönelik yemekli bir

toplant› düzenledi. 250 üyemizin

fifiUUBBEE  GGÜÜNNLLÜÜ⁄⁄ÜÜ
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44 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

kat›ld›¤› geceye fiube Sekreteri

Bülent Özdel ile Yönetim Kurulu

Üyesi Ahmet Çet kat›l›m sa¤lad›lar. 

1177..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu

Üyeleri, Mekanik Tesisat, A‹TM ve

Asansör ifli yapan SMM’li üyeleri--

miz ile toplant› yapt›.

1188..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu

Üyeleri, Araçlar›n LPG Dönüflümü

yapan SMM’li üyelerimiz ile toplan--

t› yapt›.

1199..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu

Üyeleri, Do¤algaz ‹ç Tesisat ifli ya--

pan SMM’li üyelerimiz ile toplant›

yapt›. 

2200..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu,

fiube ve il-ilçe temsilciliklerimizde

görev yapan Teknik personel ile

büro görevlileriyle toplant› yapt›.

2200..0022..22001100 fiube Mali Denetlemesi

yap›ld›. Denetlemeye 10 il temsilci--

li¤i ve 1 ilçe temsilcili¤imiz kat›l›m

sa¤lad›.

2233..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu--

muz, kad›n üyelerimizle tan›flma

toplant›s› gerçeklefltirdi. 

2233..0022..22001100 fiube Yönetim Kurulu

Toplant›s› yap›ld›.

2244..0022..22001100 fiube Bülten Komisyo--

nu ilk toplant›s› fiubemizde yap›ld›.

2255..0022..22001100 TMMOB Diyarbak›r Bi--

rimlerinin yeni dönem yönetim ku--

rulu üyeleri tan›flma, B.fiehir Bele--

diyesi ‹mar Müdürlü¤ü ile görüfl--

me, TUS Uygulamalar› ve 8 Mart

etkinlikleri bafll›klar›yla EMO Diyar--

bak›r fiubede düzenlenen ‹KK Top--

lant›s›na fiube Baflkan Vekili Mesut

Çelik ve fiube Yönetim Kurulu

Üyesi Abdullah Tekin kat›l›m sa¤la--

d›lar.

2266..0022..22001100 fiube yönetim kurulu--

muz, do¤algaz sektöründe çal›flan

ücretli üyelerimizin, SSK primleri--

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

yetleri üzerine D‹YAR-GAZ yöneti--

miyle bir görüflme yapt›.

2266..0022..22001100 Diyarbak›r’da Yang›n

Tesisat› Proje Uygulamalar› Semi--

neri ve S›hhi ve Is›tma Tesisat›

Proje Uygulamalar› Semineri dü--

zenlendi.

2277..0022..22001100 TMMOB, KESK, D‹SK

ve TTB’nin Tekel ‹flçilerine destek

kapsam›nda Da¤kap› Meydan›’nda

düzenledi¤i kitlesel oturma eylemi--

ne fiube Yönetim Kurulu Üyeleri--

miz kat›l›m sa¤lad›lar.

MMaarrtt  22001100

0022..0033..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

0022..0033..22001100 Büyükflehir Belediyesi

taraf›ndan organize edilen ve tüm

Mühendislik dallar›ndaki Teknik

Uygulama Sorumlular›’n› yak›ndan

ilgilendiren ‹mar Kanunun 42.mad--

desi gündemiyle Ba¤lar Belediyesi

Konferans salonunda düzenlenen

toplant›ya fiubemiz Yönetim Kuru--

lu Üyesi Abdullah Tekin ve fiube

üyelerimiz kat›l›m sa¤lad›lar.

0022..0033..22001100 8 Mart Dünya Kad›nlar

Günü dolay›s›yla, kad›n üyelerimize

Neva Restaurant’ta yemekli bir et--

kinlik düzenlendi.

0044..0033..22001100 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i--

mizde Asansör Avan Proje uygula--

malar› Semineri ve Asansör Uygu--

lamas›nda Gözetilmesi Gereken

Kriterler  Semineri düzenlendi.

0055..0033..22001100 Adalet Giriflimi Grubu--

nun Diyarbak›r Adliyesi önünde

yapt›klar› bas›n aç›klamas›na fiube

Yönetim Kurulumuz Yedek Üyesi

Hasan ESEN kat›l›m sa¤lad›.

0066..0033..22001100 fiube Baflkan› Hakan

Subafl› Baro toplant› salonunda

düzenlenen Diyarbak›r Küçük Mil--

let Meclisi (DKMM) toplant›s›na ka--

t›l›m sa¤lad›.

0077..0033..22001100 8 Mart‘a iliflkin

TMMOB‘li kad›nlar Tarihi Sülüklü

Han‘da bir araya geldiler. ‹l Koor--
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dinasyon Kurulu taraf›ndan düzen--

lenen kahvalt›l› buluflmaya, Ba¤lar

Belediyesi Baflkan› Yüksel Baran‘›n

da aralar›nda bulundu¤u 90‘a ya--

k›n kifli kat›ld›.

0099..0033..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

1100..0033..22001100 fiube Sekreteri Bülent

Özdel’in amcas›n›n taziyesi nede--

niyle fiYK Üyeleri ve fiube çal›flan--

lar› Çar›kl› Köyünde bulunan taziye

evine giderek baflsa¤l›¤› dileklerin--

de bulundular.

1100..0033..22001100 fiubede Araç Projelen--

dirme Kursu bafllad›.

1122..0033..22001100 fiube Baflkan Vekili

Mesut Çelik, fiube Sekreteri Bülent

Özdel ve fiube Yönetim Kurulu

Üyesi Abdullah Tekin, periyodik

kontrol hizmetlerine iliflkin MMO

‹stanbul fiube Teknik birimini ziya--

ret ettiler.

1133..0033..22001100 fiube Baflkan Vekili

Mesut Çelik, fiube Sekreteri Bülent

Özdel ve fiube Yönetim Kurulu

Üyesi Abdullah Tekin Oda Dan›fl--

ma Kurulu Toplant›s›na kat›ld›lar.

1133..0033..22001100 fiube Yönetim Kurulu

Sayman Üyesi Azad Özkeskin ve

fiube Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet

Çet, Malatya ‹l Temsilcili¤imizi zi--

yaret ederek, Lpg’li araç kontrolleri

için ayr› bir mekan›n kiralanmas›yla

ilgili çal›flma yapt›. 

1133..0033..22001100 fiubemizde “Örnek

Araç Projeleri E¤itim Semineri” ve

“Örnek LPG Uygunluk Belgesi ve

Montaj Tespit Raporu E¤itimi Se--

mineri” düzenlendi. Her bir semi--

nerimize 30’u aflk›n makine mü--

hendisi kat›l›m gösterdi.

1166..0033..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

1188..0033..22001100 MMO Merkezde dü--

zenlenen Yönetmelik Ana Yönet--

melik ve Bütçe Uygulama Esaslar›

toplant›s›na fiube Müdürü Mehmet

TARHAN kat›ld›. 

1199..0033..22001100 fiubemizin Batman ‹l

Temsilcili¤i üyeleri ile Batman Kris--

tal Otel Restaurant’ta yemekli ge--

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

ya fiube Yönetim Kurulu Üyeleri

kat›l›m sa¤lad›lar. 

2200..0033..22001100 fiubemiz Ö¤renci üye--

lerine fiube E¤itim Salonumuzda

AutoCAD kursu bafllad›.

2211..0033..22001100 Diyarbak›r’da yüz bin--

lerce kiflinin kat›l›m›yla gerçekleflen

Newroz kutlamas›na, yönetim ku--

rulu üyeleri ile üyelerimiz kat›l›m

sa¤lad›. 

2233..0033..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.

2244..0033..22001100 N.V.Turkse Peren--

co’nun 15 kiflilik personeline talep

ettikleri; “Yükleme-boflaltma ve

nakliye güvenli¤i” e¤itimini düzen--

ledik.

2266..0033..22001100 fiubede Araçlar›n

LPG’ye Dönüflüm Kursu bafllad›.

2299..0033..22001100 fiube Baflkan› Hakan

Subafl› ‹HD Diyarbak›r fiubesi’nde

gerçeklefltirilen Diyarbak›r Bar›fl

Meclisi toplant›s›na kat›l›m sa¤lad›.

2299..0033..22001100 fiubemiz üst kurul de--

legeleri, Ankara’da yap›lacak genel

kurula haz›rl›k amac›yla flube bina--

m›zda topland›. 

3300..0033..22001100 fiube Baflkan› Hakan

Subafl› ‘Ortado¤u Üretim Makina--

lar› ve yan sanayileri fuar›’n›n De--

deman otelinde yap›lan bas›n aç›k--

lamas›na kat›l›m sa¤lad›.

3311..0033..22001100 fiubemizde “Örnek

Araç Projeleri E¤itim Semineri” ve

“Örnek LPG Uygunluk Belgesi ve

Montaj Tespit Raporu E¤itimi Se--

mineri” düzenlendi. Her bir semi--

nerimize 30’u aflk›n makine mü--

hendisi kat›l›m gösterdi.
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TES‹SAT VE KALOR‹FER PROJE

A‹TM

DO⁄ALGAZ PROJES‹

ASANSOR AVAN

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG DEMONTAJ

MOTOR-fiASE

PER‹YOD‹K KONTROL

EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹fi‹L‹K

ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

BACAGAZI EM‹SYON

YAPILAN TEKN‹K H‹ZMETLER

YAPILAN TEKN‹K H‹ZMETLER

OOCCAAKK--fifiUUBBAATT--MMAARRTT  22001100  TTEEKKNN‹‹KK  HH‹‹ZZMMEETTLLEERR  

fifiUUBBEEMM‹‹ZZDDEE  33  AAYYLLIIKK  DDÖÖNNEEMMDDEE  AAÇÇIILLAANN  KKUURRSSLLAARR

1. M‹EM KURSLARI
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TES‹SAT VE KALOR‹FER PROJE

A‹TM

DO⁄ALGAZ PROJES‹

ASANSOR AVAN

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG DEMONTAJ

MOTOR-fiASE

PER‹YOD‹K KONTROL

EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹fi‹L‹K

ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

BACAGAZI EM‹SYON
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MALATYA MARD‹N MUfi S‹‹RT fi.URFA TUNCEL‹ VAN TOPLAM
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1

1 10-13.03.2010 14.03.2010 Hakan HAVANCILAR Diyarbak›rAraç Projelendirme Müh. Yetkilendirme Kursu

2 26-28/03.2010 28.03.2010 Gürkan TOPUZLAR Diyarbak›rAraçlar›n LPG’ye Dönüflümü Müh. Yetkilendirme Kursu

S. NO TAR‹H SINAV TAR‹H‹ E⁄‹TMEN ‹LE⁄‹T‹M ADI
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3. ‹fi MAK‹NALARI KURSLARI

‹fl Güvenli¤i ve ‹flçi sa¤l›¤› yönetmeli¤i kapsam›nda düzenledi¤imiz ‹fl Makinalar› Kurslar›

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

E⁄‹T‹M TAR‹H‹ KURS YER‹ SINIFI

fifiUUBBEEMM‹‹ZZDDEE  33  AAYYLLIIKK  DDÖÖNNEEMMDDEE  AAÇÇIILLAANN  KKUURRSSLLAARR
2. M‹EM SEM‹NERLER‹

1 14.01.2010 15.30-17.30 Yüksel YAfiARTEK‹N VANDo¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

2 14.01.2010 17.30-19.30 Yüksel YAfiARTEK‹N VANDo¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

3 16.01.2010 13.30-14.30 Yüksel YAfiARTEK‹N D‹YARBAKIRDo¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

4 16.01.2010 15.00-17.00 Yüksel YAfiARTEK‹N D‹YARBAKIRDo¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

5 17.01.2010 10.00-12.00 Yüksel YAfiARTEK‹N ELAZI⁄Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

6 17.01.2010 14.00-16.00 Yüksel YAfiARTEK‹N ELAZI⁄Do¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

7 18.01.2010 10.00-12.00 Yüksel YAfiARTEK‹N MALATYADo¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

8 18.01.2010 14.00-16.00 Yüksel YAfiARTEK‹N MALATYADo¤algaz ‹ç Tes. Merkezi Sistem Proje Uyg. Sem.

9 06.01.2010 14.00-16.00 Erdal YAVAfi ELAZI⁄Asansör Avan Projesi Haz›rlama Esaslar› Semineri

10 06.01.2010 16.30-18.30 Erdal YAVAfi ELAZI⁄Asansör Uygulamalar› Esaslar› Semineri

11 23.01.2010 09.00-11.00 Hakan HAVANCILAR D‹YARBAKIRLPG Uygulamalar› Semineri

12 23.01.2010 11.30-13.30 Hakan HAVANCILAR D‹YARBAKIRA‹TM Tadilatlar› Semineri

13 26.02.2010 10.00-12.00 Nurettin E⁄‹LMEZ
Kemal BALTACI D‹YARBAKIRYang›n Tesisat› Proje Uygulamalar› Semineri

14 26.02.2010 14.00-16.00 Nurettin E⁄‹LMEZ
Kemal BALTACI D‹YARBAKIRS›hhi ve Is›tma Tesisat› Proje Uygulamalar› Semineri

15 04.03.2010 10.00-12.00 Erdal YAVAfi ELAZI⁄Asansör Avan Proje uygulamalar› Semineri

16 04.03.2010 14.00-16.00 Erdal YAVAfi ELAZI⁄Asansör Uygulamas›nda Gözetilmesi Gereken
Kriterler  Semineri

17 13.03.2010 09.00-11.00 HAKAN HAVANCILAR D‹YARBAKIRÖrnek Araç Projeleri / E¤itim Semineri

18 13.03.2010 11.00-13.00 HAKAN HAVANCILAR D‹YARBAKIRÖrnek LPG Uygunluk Belgesi ve Montaj Tespit
Raporu E¤itimi Semineri

S. NO TAR‹H SAAT E⁄‹TMEN ‹LE⁄‹T‹M ADI

4. LPG PERSONEL KURSLARI

1 16-17.01.2010 Diyarbak›rLPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

2 16-17.01.2010 fianl›urfaLPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

1 27-28.02.2010 Diyarbak›rLPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

2 01-02.03.2010 Diyarbak›rLPG Tanker fioförleri Kursu

S. NO TAR‹H ‹L‹E⁄‹T‹M ADI

5. B‹LG‹SAYAR KURSLARI

1 20.03.2010 AUTOCAD Diyarbak›rfiUBE Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹

S. NO BAfiLAMA TAR‹H‹ KUR ADI ‹L‹KATILIMCILAR
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YYEENN‹‹  TTEESSCC‹‹LL  NNUUMMAARRAASSII  AALLAANN  SSMMMM  FF‹‹RRMMAALLAARRII

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

TESC‹L 
TAR‹H‹

SMM F‹RMA ADI ‹L
SMM'L‹ 

MAK‹NA MÜHEND‹S‹

• 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.
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