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MERHABA
Diyarbak›r ﬁube Bülteninin, 31. sa-

l›ml› bir komisyon örgütlenmesini

ﬂekkür ediyoruz.

y›s›yla karﬂ›n›zda olmaktan

sa¤lamaya yönelikti. Yürütülen ça-

Bu say›m›zda, üyelerimizi yak›ndan

mutluluk duyuyoruz. ﬁube

l›ﬂmalar sonucunda 7 ayr› uzmanl›k

ilgilendiren Enerji Performans Yö-

bültenimizin önceki say›s›,

komisyonu oluﬂturulmuﬂ, düzenle-

netmeli¤i’nin getirilerini ana

üyelerimizden hayli olumlu tepkiler

nen bir toplant› ve koktyelle komis-

hatlar›yla içeren bir yaz› yay›ml›yo-

ald›. Hem içerik, hem bask› kalitesi

yonlar faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r.

ruz. Çal›ﬂmay› yapan do¤algaz ko-

bak›m›ndan yakalad›¤›m›z düzeyin

“Odam›z›n, meslek alanlar›ndaki gö-

misyonumuza

üyelerimizde memnuniyet yaratmas›

zü-kula¤›” olarak gördü¤ümüz ko-

teﬂekkürlerimizi iletiyoruz. Ayr›ca,

bizim için ayr›ca bir mutluluk kayna-

misyonlara baﬂar›lar diliyor, buna

do¤algaz sektöründe çal›ﬂan

¤›d›r. Bültenimizin, mesleki ve top-

iliﬂkin haberi de

üyelerimizin kimi sorun ve

lumsal sorunlar›n ele al›nd›¤› bir

bültenimizde sunuyoruz.

beklentilerine yönelik olarak
Diyar-Gaz Genel Müdür Yard›mc›s›

platform olma misyonunun gere¤ini
yerine getirme çabalar›m›z

Nisan ay› içerisinde Oda Genel Ku-

Abdurrahman Atabey’le bir röportaj

sürecektir.

rulu düzenlenmiﬂtir. Bu kurulda, ﬂu-

yapt›k. Yay›n kurulumuzdaki

bemizin mesleki, toplumsal ve siya-

arkadaﬂlar›m›z Musa Mayda ve Ab-

ﬁube yönetim kurulumuz, geçen

sal anlay›ﬂ› 4 delegemiz taraf›ndan

durrahim Aküzüm taraf›ndan yap›lan

üç ayl›k dönemde örgütlenme çal›ﬂ-

yap›lan konuﬂmalarla ifade edilmiﬂ-

röportaj›n özellikle sektörde çal›ﬂan

malar›na yo¤un bir mesai

tir. Sahip oldu¤u önem nedeniyle

üyelerimizin beklentilerine yan›t ol-

harcam›ﬂ; bu kapsamda bütün

ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ› ile Bat-

mas›n› umuyoruz.

temsilcilikler ziyaret edilmiﬂ, üye

man Temsilcilik YK üyesi Süleyman

toplant›lar› düzenlenmiﬂ, ﬂubemizin

Noyan’›n konuﬂmalar›n› sizlere su-

Yay›n Komisyonumuz üyesi

do¤rultusu belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.

nuyoruz. Gurbet Örçen ile Semih

Gurbet Örçen, Mezopotamya ve

“Kendi özüyle buluﬂma” olarak de-

Oktay’›n yaz›l› konuﬂma metinleri

Anadolu’nun k›r›k ezgilerini ustal›kla

¤erlendirdi¤imiz bu toplant›lar›n not-

bulunmamas› nedeniyle yay›nlaya-

dile ve tele döken ﬂubemiz üyesi

lar› ve temsilciliklerdeki

m›yoruz. Ayr›ca, MMO ve TMMOB

Mustafa ‹lhan’la güzel bir söyleﬂi

üyelerimizin görüﬂ ve önerileri do¤-

Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesini

yapt›. ‹lhan’a bu özgün çal›ﬂmas›n-

rultusunda belirlenen yönetim kurul-

de dikkatlerinize sunuyoruz

da baﬂar›lar diliyor,
“Ak›ﬂ› içerisinde kimi zaman

lar›n›n listelerini içeren bir yaz›y› yay›nl›yoruz. ﬁube sayman›m›z Azad

Malatya’dan üyemiz Necip Cengil,

düzenbazl›¤›na, kimi zaman cömert-

Özkeskin’in, bu kapsamdaki yaz›s›-

mühendislerin mesleki duruﬂunu

li¤ine söyleyecek bizim de bir çift

n›, “nas›l bir oda” tart›ﬂmalar›na kat-

sorgulayan bir yaz›yla

laf›m›z vard› elbette hayata” sözleri-

k› sunaca¤› düﬂüncesiyle de¤erlen-

Bültenimize önemli bir katk› sun-

ne yürekten kat›ld›¤›m›z›

dirmelerinize sunuyoruz.

muﬂtur. Bu sorgulamalar›n daha da

belirtiyoruz.

yayg›nlaﬂarak, yeni bir mühendislik

Yeni bir say›da buluﬂmak üzere….

Yönetim kurulumuzun üç ayl›k dö-

kimli¤i ve anlay›ﬂ›n›n oluﬂumuna

nemde bir di¤er faaliyeti geniﬂ kat›-

katk› sunmas›n› diliyor, kendine te-
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KOM‹SYON ÇALIﬁMALARINA START VER‹LD‹
ﬁubemiz bünyesinde oluﬂturulan 7 uzmanl›k komisyonu,
düzenlenen bir toplant›yla çal›ﬂmalar›na start verdi.
Temel amaç, meslek alanlar›ndaki bilgi ve birikimi
ortaklaﬂt›rarak, tüm üyelerimizin hizmetine
sunmak olarak belirlendi.
Meslek alanlar›nda yaﬂanan sorunlar›n gündemleﬂtirilmesi, ihtiyaç duyulan yenilik ve faaliyetlerin gerçekleﬂtirilmesi amac›yla oluﬂturulan uzmanl›k komisyonlar› çal›ﬂmalar›na
baﬂlad›. Komisyon üyeleri, ﬂube binam›zda düzenlenen toplant› ve
kokteylde bir araya geldi. ﬁube yönetim kurulu üyelerinin de kat›ld›¤›
toplant›da, komisyonlar›n önemi
üzerinde duruldu.
Komisyon faaliyetlerinin mesleki du-

yarl›l›k ve gönüllülük temelinde geliﬂmesinin zorunlu oldu¤u belirtilen
toplant›da, komisyon üyelerinin
mevcut birikiminin ortaklaﬂt›r›larak,
tüm üyelerin hizmetine sunulabilece¤i ifade edildi.
Toplant›da, her komisyonun belirli
periyotlarla toplant›lar düzenlenmesi, her komisyonun y›lda birkaç
etkinlik düzenlemesi, komisyon çal›ﬂmalar›n›n salt mesleki s›n›rlar
içinde ele al›nmamas› gerekti¤i,

komisyon gündemlerinin yönetim
kurulu faaliyetlerine yön vermesi
gerekti¤i, ihtiyaçlar dahilinde yeni
komisyonlar›n kurulmas› gerekti¤i
üzerine görüﬂler ifade edildi. Toplant›da, her komisyonun kendi
gündemiyle daha sonra toplanmas›na yönelik bir karar da al›nd›.
Toplant›n›n ard›ndan komisyon
üyeleri düzenlenen kokteyle kat›ld›.
ﬁubemiz bünyesinde oluﬂturulan
komisyonlar ve üyeleri ﬂunlar:
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Do¤algaz Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Mesut ÇEL‹K
Üyeler:
1. Hasan ESEN
2. F›rat C‹VAﬁ
3. Nurettin E⁄‹LMEZ
4. Nedim KILIÇ
5. Melike ÖZBUZC‹
6. Veysi ÖZER
‹ﬂ Güvenli¤i Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
‹smet EMER
Üyeler:
1. Sedat KOLUKISA
2. ﬁahismail YUSUMUT
3. ﬁehmus A⁄IRMAN
4. Erol KILIÇKAP
5. ﬁeyhmus OKTAR
6. Tamer ÖZBEN
7. Murat BABAY‹⁄‹T
8. Nevruz KAYRAN
9. Nur ERTEK‹N EMER
10. Mehmet TARHAN
11. ‹lyas BATBAY
12. Songül EFEO⁄LU
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SMM Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Hakan SUBAﬁI
Üyeler:
1. Hasan ESEN
2. ‹.Semih OKTAY
3. Gurbet ÖRÇEN
4. Kemal BALTACI
5. Do¤an EMER
6. Lokman KIZILKAYA
7. Seyithan AKDO⁄AN
8. Murat YAﬁAR
9. Mehmet VURAN
10. Cuma ORUÇ
11. Mustafa EMRA
12. Remezan VURAN
13. Ömer Çelebi ESER

8. Buket UÇAN
9. Derya ÖZAYDO⁄DU
Ö¤renci Üye Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Bülent ÖZDEL
Sinan ÖZTEMEL…………….Baﬂkan
Ahmet Özcan PEKER...........Üye
Murat IﬁIK……………………Üye
Ömer KARACA……………...Üye
Beytullah TASMANO⁄LU.....Üye
Bülten Komisyonu
1. Azad ÖZKESK‹N
2. Abdullah TEK‹N
3. Gurbet ÖRÇEN
4. Hakan MERTO⁄LU
5. Musa MAYDA

Kad›n Komisyonu
Üyeler:
1. Nejla ÇET‹NKAYA AKKUM
2. Nesrin ‹LG‹N
3. Songül EFEO⁄LU
4. Gurbet ÖRÇEN
5. Fatma TÜZÜN
6. Nevruz KAYRAN
7. Fatime ANIK
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6. Murat TABAN
7. Nurgül KAYA
Sosyal Etkinlikler Komisyonu
1. Ahmet ÇET
2. Eyüp Turgut KAVAKLI
3. Fatih KOÇY‹⁄‹T
4. Haydar SANCAR
5. Suat YAVUZ
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TEMS‹LC‹L‹KLERDE YEN‹ DÖNEM
ﬁube yönetim kurulumuz,
sorumluluk alan›m›zdaki
tüm temsilciliklerde üye
toplant›lar› düzenlemiﬂ;
yeni dönem çal›ﬂmalar›
için temsilcilik yönetim
kurullar›n› gözden
geçirmiﬂtir. Ortaya ç›kan
ihtiyaçlar do¤rultusunda
baz› illerde takviye
yap›lm›ﬂ, kimi illerde
yönetimler de¤iﬂmiﬂtir.

Yo¤un bir mesai sonucu A¤r›’dan
Ad›yaman’a; ﬁ›rnak’tan Elaz›¤’a; Urfa’dan Van’a kadar bütün temsilcilikler, yönetim kurulumuzca ziyaret
edilmiﬂtir. Ziyaretlerde üyelerle bir
araya gelinmiﬂ, yaﬂanan sorunlar
tart›ﬂ›lm›ﬂ, eleﬂtiriler dinlenmiﬂ, temsilcik ve ﬂube yönetim kurulundan

beklentiler dile getirilmiﬂtir. Bu toplant›lardan elde edilen sonuçlar, bir
yönüyle yeni dönemin yol haritas›n›
belirlemiﬂtir.
Yönetim kurulumuz, temsilcilik ziyaretlerine Bingöl’den baﬂlam›ﬂt›r. Bir
teknik görevlinin yak›n zamanda istihdam edilmeye baﬂland›¤› kentte,
mesleki hizmetlere bir düzen geldi¤i
gözlemlenmiﬂtir. Üyelerimiz, trafik
sorunu olmayan geniﬂ bir mekanda
hizmet vermesi için yeni bir hizmet
binas›n›n gereklili¤inden bahsetmiﬂtir. Teknik görevliden önce mesleki
denetim faaliyeti yürütmek zorunda
kalan yönetim kurulu, yeni dönemde, meslek alanlar›n›n düzenlenmesi
ve kentin sorunlar›na daha çok müdahil olmay› önüne koymuﬂtur.
Muﬂ’ta mesleki e¤itim talebi
ﬁube Yönetim kurulu, daha sonra
Muﬂ iline geçmiﬂtir. Temsilcilik binas›ndan düzenlenen toplant›ya 20’e
yak›n üyemiz kat›lm›ﬂt›r. Bir büro
görevlisiyle birlikte bir teknik görevlinin görev yapt›¤› temsilcili¤imiz,

ayn› zamanda haftan›n iki günü Bitlis’in Tatvan ilçesinde LPG s›zd›rmazl›k hizmeti vermektedir. Üye
toplant›s›nda, özellikle M‹EM kapsam›nda düzenlenen e¤itimlerin belli
kentlerde yo¤unlaﬂmas›n›n neden
oldu¤u s›k›nt› dile getirilmiﬂ, olanaklar ölçe¤inde Muﬂ’ta veya komﬂu illerde ihtiyaç duyulan e¤itimlerin düzenlenmesi talep edilmiﬂtir. Meslek
alanlar›m›za iliﬂkin yo¤un bir e¤itim
talebi dile getirilmiﬂtir.
A¤r›’da kentsel duyarl›l›k
Do¤u’nun en ücra kentlerinden biri
olan A¤r›’ya giden yönetim kurulumuz, burada zor ﬂartlar alt›nda, hem
mesleki denetim, hem de kurumsal
hizmet yürütmeye çal›ﬂan temsilcilik
yönetim kuruluyla bir araya geldi.
Teknik hizmetler için bir teknik görevlinin istihdam edilmesini talep
eden Temsilcilik yönetimimizin, ülkemizin en dezavantajl› bu ﬂehrindeki sorunlar›na iliﬂkin duyarl›l›¤› büyük bir memnuniyet yaratm›ﬂt›r. A¤r›’n›n Diyadin ilçesinde öne ç›kan
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Van, Malatya, Elaz›¤ ve Urfa gibi büyük kentlerde
özellikle SMM’li üyelerin sorunlar› ön plana ç›km›ﬂt›r.
Burada dile getirilen eleﬂtiri ve öneriler do¤rultusunda
bir dizi düzenlemeye gidilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
büyük jeotermal kaynaklara iliﬂkin
bir çal›ﬂma yapma önerisi, ﬂube yönetimimizce olumlu karﬂ›lanm›ﬂt›r.
Van’da SMM sorunlar›
Yönetim kurulumuzun bir di¤er dura¤›, Do¤u’nun en geliﬂmiﬂ kenti
Van olmuﬂtur.
Son y›llarda önemli bir geliﬂme sa¤layan bu kentte, üyelerle yap›lan
toplant›ya kat›l›m yo¤un olmuﬂtur.
60’a yak›n üyemizin kat›ld›¤› toplant›da, SMM’li üyelerimizin yo¤unlaﬂan sorunlar› a¤›rl›kl› olarak dile getirilmiﬂtir. Belge yenileme ve vizeleme iﬂlemlerindeki aksakl›klar, proje
ve TUS denetimiyle ilgili sorunlar,
teknik hizmet kapasitesinin geliﬂtirilmesi, Van’›n ayr› bir ﬂube olmas›
gerekti¤ine iliﬂkin görüﬂler öne ç›km›ﬂt›r. Mevcut hizmet binas›n›n,
TMMOB’nin di¤er bileﬂenlerince de
kullan›ld›¤›, bunun da hizmet kalitesi
ve kurumsallaﬂmaya olumsuz yans›d›¤› belirtilerek, ayr› bir hizmet binas› talebi dillendirilmiﬂtir. Toplant›da,

çat›ﬂmal› süreç nedeniyle yo¤un
göç, çarp›k kentleﬂme ve yoksulluk
gibi büyük sorunlarla bo¤uﬂan bu
kentteki üyelerimizin, ciddi bir toplumsal sorumluluk sahibi oldu¤una
da dikkat çekilmiﬂtir.
Mardin’de uygulama farkl›l›klar›
sorunlar›
ﬁube yönetim kurulumuzun, Mardin’de düzenledi¤i toplant›da da
serbest çal›ﬂan üyelerimizin sorunlar› ve kimi kurumsal problemler öne
ç›km›ﬂt›r. Merkez ve ilçe belediyelerinin projelerde oda vizesi istememesinin yaratt›¤› s›k›nt›dan yak›nan
üyelerimiz, odan›n mesleki denetimi
konusunda TMMOB’nin baz› bileﬂenleriyle görüﬂ ayr›l› bulundu¤u,
bu yüzden ortak bir tav›r al›namad›¤› ifade edildi ve odalar›n Diyarbak›r
ﬁube yönetimleri üzerinden buradaki uygulama farkl›l›¤›n›n giderilmesi
istendi. Toplant›da ayr›ca, binlerce
y›ll›k miras›yla Mezopotamya’n›n
belle¤i konumunda olan bu kentte,
kültürel miras ve de¤erlerin yar›nlara

taﬂ›r›labilmesi için Oda ve ‹KK olarak neler yap›labilece¤i üzerinde görüﬂler ifade edildi.
ﬁ›rnak’ta temsilcilik sorunu
ﬁ›rnak’a düzenlenen ziyarette ise,
ﬁ›rnak Merkez ile Cizre ilçesindeki
üye ve temsilcilik yönetimleriyle ayr›
ayr› görüﬂüldü. ﬁ›rnak’taki üyeler,
temsilcili¤in Cizre’de bulunmas›n›n
s›k›nt› yaratt›¤›n›, hali haz›rda
TSE’nin ﬁ›rnak’ta bulundu¤u, AITM
projelerinin Cizre-ﬁ›rnak aras›nda
gidip gelmek zorunda kald›¤›n›, bunun da vatandaﬂa büyük bir s›k›nt›
yaratt›¤›n› belirttiler.
LPG ayr›ld›, Malatya rahatlad›
Malatya’da yap›lan toplant›da, LPG
hizmetlerinin, iki ay önce Sanayi sitesinde kiralanan ayr› bir birimde
verilmeye baﬂlanmas›n›n, büyük bir
rahatlama yaratt›¤›, bunun temsilcili¤in üyelere verdi¤i hizmetin kalitesini önemli ölçüde artt›raca¤› ifade
edildi. SMM faaliyetlerinin en yo¤un
oldu¤u kentlerden biri olan Malatya’da SMM’lilerin fatura sorunu,
mühendislik asgari ücret uygulamas› dile getirilirken, mesleki ve sosyal
dayan›ﬂma faaliyetleriyle, oda-üye
iliﬂkilerinin güçlendirilmesi istendi.
Ayr›ca SMM’liler d›ﬂ›ndaki üyelerin
sorunlar›na da a¤›rl›k verilmesi gerekti¤i belirtildi.
Elaz›¤’da SMM talepleri
Elaz›¤’da ise, LPG sorumlu müdürlü¤e getirilen s›n›rland›rman›n yaratt›¤› s›k›nt›ya dikkat çekildi. SMM’lilerin sertifikaland›rmaya yönelik olarak
kat›ld›¤› kimi kurslar›n sonuçlar›n›n
çok geç aç›kland›¤›, SMM belge vize ve yenileme iﬂlemlerinde güçlükler yaﬂand›¤› ifade edildi. Proje ücretlerinde bölge katsay›s›n›n kald›r›lmas›, asansör kontrollerine iliﬂkin
çal›ﬂma baﬂlat›lmas›, temsilcilik-ﬂu-
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Temsilciliklerde önemli
bir mesleki birikim ve
enerjinin bulundu¤u,
yaﬂanan sorunlar›n
giderilmesiyle bunun
mesleki ve kentsel geliﬂime
katk› sunacak ciddi bir
sinerjiye dönüﬂebilece¤i
gözlemlenmiﬂtir.

be aras›ndaki koordinasyonun güçlendirilmesi, oda-üye iliﬂkilerinin
güçlendirilmesi, sosyal, kültürel ve
teknik içerikli gezilerin yayg›nlaﬂt›r›lmas› istendi. Odadaki bütün iﬂlemlerin ücrete tabi olmas›na iliﬂkin

kezde bir yerin temin edilmesinin
oda-üye iliﬂkilerini geliﬂtirece¤i dile
getirildi. LPG hizmetinin ayr› bir mekanda verilmeye baﬂlanmas›n›n,
temsilcilik üzerindeki yo¤unluk ve
bask›y› giderdi¤i ifade edildi. Do¤algazda, gaz da¤›t›m firmas›n›n en az
iki kiﬂinin (montajc›-kaynakç›) sigortal› çal›ﬂt›r›lmas›n› zorunlu k›lmas›n›n
s›k›nt› yaratt›¤›, baz› ilçe belediyelerinin yap›lan görüﬂmelere ra¤men,
projelerde oda vizesi istemedi¤i dile
getirildi. M‹EM seminerleri için, bölgedeki birikimli üyelerin hoca olarak
görevlendirilmesinden duyulan memnuniyetin ifade edildi¤i toplant›da,
özellikle GAP’›n geldi¤i düzey, güneﬂ
enerjisi ve jeotermal enerji potansiyeline iliﬂkin temsilcilik olarak çal›ﬂma
yürütülebilece¤i de dile getirildi.

eleﬂtiriler de ifade edildi.

tirildi, di¤er odalar›n buna riayet etmedi¤i ifade edildi. Sorumlu müdürlük konusunda yap›lan bir sözleﬂmenin birkaç y›l kullan›ld›¤›, Sanayi Müdürlü¤ü’nün sözleﬂmeleri kontrol etmedi¤i dile getirilirken, odan›n fiziki
ﬂartlar›n›n iyileﬂtirilmesi, mümkünse
trafik sorunu olmayan bir yere temsilcili¤in taﬂ›nmas› istendi.
Düzenlenen toplant›lar sonras›nda
yap›lan de¤erlendirmede, temsilciliklerde önemli bir mesleki birikim ve
enerjinin bulundu¤u, yaﬂanan sorunlar›n giderilmesiyle bunun mesleki ve kentsel geliﬂime katk› sunacak
ciddi bir sinerjiye dönüﬂebilece¤i
gözlemlenmiﬂtir.
Bunun için temsilcilik yönetimlerinin
sürükleyici bir konumda olmas› gerekti¤i gerçe¤inden hareketle, tem-

Ad›yaman’da sorumlu

silcilik yönetim kurullar›nda düzenle-

Urfa’da oda-üye iliﬂkileri

müdürlük sorunu

meye gidilmiﬂtir. Baz› illerimizde

geliﬂtirilmeli

Yönetim kurulumuzun Ad›yaman’a

mevcut yönetim kurullar› elden ge-

Urfa’da yap›lan toplant›da, oda-üye

yapt›¤› ziyarette, üyelerle bir araya

çirilirken, baz› illerde de yönetim ku-

iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesi gerekti¤i be-

gelindi. Burada yap›lan toplant›da da

rullar› tamamen de¤iﬂmiﬂtir.

lirtildi. Mevcut temsilcilik binas›n›n

bir çok ilde oldu¤u gibi, LPG sorum-

Temsilciliklerimizde yeni yönetim

ﬂehir merkezine uzak oldu¤u, mer-

lu müdürlü¤e getirilen k›s›tlama eleﬂ-

kurullar› ﬂöyle oluﬂtu:
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Asil Üyeler:

‹L TEMS‹LC‹L‹K
YÖNET‹M KURULU
ÜYELER‹

Malatya ‹l Temsilcili¤i

1-Bekir KIRAN (BAﬁKAN)
2-Mehmet ÖZKÖSEO⁄LU
(SEKRETER)
3-Roza YASAN (SAYMAN)
4-Sani B‹LG‹Ç (ÜYE)

Asil Üyeler:
1-Erdal YAVAﬁ (BAﬁKAN)
2-M.Raif UÇAR (SEKRETER)
3-Ali Kemal SEL (SAYMAN)
4-Necip CENG‹L (ÜYE)

A¤r› ‹l Temsilcili¤i

5-Kadir GED‹K (ÜYE)

Asil Üyeler:

Yedek Üyeler:

1-Nas›r KARAO⁄LU (BAﬁKAN)

1-Esra KARA

Yedek Üyeler:

2-Cesim OLASI

2-Mehmet GÜREZ

1-Niyazi ERBAY

3-Müﬂfik AKBULUT

2-Yasin ERO⁄LU

5-Celalettin ERCAN (ÜYE)

(SEKRETER)

3-Salih KALKAN (SAYMAN)

3-Hüseyin ALAGÖZ
Yedek Üyeler:

Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i

1-Hakk› KAMAN
Asil Üyeler:

2-Ömer POLAT

1-Mehmet AYDIN (BAﬁKAN)
Bingöl ‹l Temsilcili¤i

4-Bünyamin KOCA
5-Mehmet ÖCAL
Mardin ‹l Temsilcili¤i

2-Ramazan ÇEL‹K (SEKRETER)

Asil Üyeler:
1-Yakup KARAGÖZ (BAﬁKAN)
2-Çi¤dem BAYER ‹NCE

3-uAyhan BAKIR (SAYMAN)

Asil Üyeler:

4-Mahmut TORUN (ÜYE)

1-Mehmet KILIÇ (BAﬁKAN)

5-Hüseyin TEKDAL (ÜYE)

2-Umur DEM‹R (SEKRETER)
3-Yeliz AY (SAYMAN)

(SEKRETER)
Batman ‹l Temsilcili¤i

3-Hiﬂar BOZOVA (SAYMAN)

Asil Üyeler:

Yedek Üyeler:

4-Hamit GÜNEﬁ (ÜYE)
5-Ahmet Septi ERDÜNDAR (ÜYE)

1-A.Bülent TEK‹K (BAﬁKAN)

1-Mehmet EK‹N

Yedek Üyeler:
2-F›rat ﬁ‹MﬁEK (SEKRETER)

2-‹hsan ERTÜRK

3-Süleyman NOYAN (SAYMAN)

3-A.Kadir ASLANBO⁄A

4-Gülﬂen C‹VAﬁ (ÜYE)
Muﬂ ‹l Temsilcili¤i

5- S.Kaz›m IﬁIK (ÜYE)

Asil Üyeler:

Yedek Üyeler:

1-Kutbettin SAYILGAN (BAﬁKAN)

1-Ali NOYAN

2-Sinan SEZG‹N (SEKRETER)

2-A.Kerim TÜZÜN

3-F›rat ÖZTÜRK (SAYMAN)

3- Faysal ÖZDEM‹R

1-Mahsum ÇET‹N
2-M.Ali KABUL
3-‹dris ELÇEO⁄LU
Tunceli ‹l Temsilcili¤i
Asil Üyeler:
1-Fethi KILIÇ (BAﬁKAN)
2-Ça¤daﬂ SÖYLEMEZ (SEKRETER)

4-‹smail ACAR
Van ‹l Temsilcili¤i
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3-Engin ﬁAH‹N (SAYMAN)
5-Mehmet GÜN
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TEMS‹LC‹L‹KLERDE ÜYE ‹ﬁLEMLER‹ KOLAYLAﬁACAK
Do¤u ve Güneydo¤u bölgesinin büyük k›sm›na hizmet veren ﬂubemiz, iﬂlemlerin
bir merkezden yürütülmesinin yaratt›¤› sorunlar›n çözümüne iliﬂkin baz›
düzenlemelere gitmiﬂtir.
Temsilciliklerdeki üyelerimiz, rutin
iﬂlemlerin uzad›¤›, iﬂlem ve evrak takibinin yap›lamad›¤›, belgelerin dönem dönem kayboldu¤u yönünde
ﬂikayetlerde bulunmuﬂtur. Özellikle
yönetim kurulumuzun temsilciliklerde düzenledi¤i üye toplant›lar›nda
s›kça dile getirilen bu soruna karﬂ›
bir dizi düzenlemeye gidilmiﬂtir.
‹lk etapta, ﬂubede belge vizeleme
ve yenileme iﬂlemlerini takip eden
birimimiz gözden geçirilerek, personel takviyesinde bulunmuﬂtur.

Baz› iﬂlemlerin temsilciliklere de
yürütülebilece¤i, temsilciliklerin iﬂ
yükünün gereksiz yere Diyarbak›r’da topland›¤› düﬂüncesinden
hareketle, odam›z›n kulland›¤› Oda
Bilgi Yaz›l›m Sistemi’nde (OBYS)
baz› yetkilerin temsilciliklere verilmesi karar› al›nm›ﬂt›r. ﬁubemizce
al›nan bu karar, oda merkezince
onaylanarak, genel bir karara dönüﬂtürülmüﬂtür.
Bu kapsamda, temsilciliklerdeki
teknik görevlilerimize OBYS üzerine

bir e¤itim verilmiﬂtir.
E¤itim kapsam›nda OBYS ile üyelere ait uzmanl›k, proje vize, SMM ve
üye aidatlar› gibi konularda genel
bilgiye ulaﬂ›m yetkileri verildi. Bundan böyle, üyelerimiz kendilerine
iliﬂkin bilgilere bulunduklar› illerdeki
temsilciliklerden ulaﬂabilecek. Yap›lan e¤itim ve yetki devri sayesinde,
ﬁube-Temsilcilik aras›ndaki gereksiz
telefon trafi¤i ve zaman kay›plar›n›n
önüne geçilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
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YEN‹ DÖNEMDE NASIL B‹R ODA?
Yönetim kurulumuzun
yürüttü¤ü tart›ﬂmalardan
3 temel ilke ve hedef
ç›km›ﬂt›r. ‹dealist bir
yönetim, özverili bir idari
kadro, toplumcu bir oda…
Bizim için anahtar
kelime budur:
Toplumcu bir oda.

AZAD ÖZKESK‹N
ﬁUBE SAYMANI

Diyarbak›r ﬁubemizin 8. Çal›ﬂma
döneminin 5 ayl›k dönemi geride
kalm›ﬂ bulunuyor. Ocak ay›nda yaﬂanan seçim sürecinin ard›ndan iﬂbaﬂ›na gelen yönetim kurulu, kendi
çal›ﬂma anlay›ﬂ›n› oluﬂturmak amac›yla bir dizi tart›ﬂma yürütmüﬂtür.
Odan›n mesleki ve toplumsal kimli¤inin nas›l örgütlenece¤inden, yönetim kurulunun hangi anlay›ﬂla ele
al›naca¤›na; personel istihdam politikas›ndan, üyelerin de¤iﬂen ihtiyaçlar›na nas›l yan›t verilece¤ine kadar
bir çok konu ele al›nm›ﬂ, bunlar›n
sonucunda yol haritas› niteli¤inde
bir çal›ﬂma program› haz›rlan›p,
deklare edilmiﬂtir.
Tart›ﬂmalardan 3 temel ilke ve hedef
ç›km›ﬂt›r. ‹dealist bir yönetim, özverili bir idari kadro, toplumcu bir
oda… Bizim için anahtar kelime budur: toplumcu bir oda. Neden toplumcu bir oda? Bir meslek örgütü
ne yaparsa toplumcu olur?
Makina Mühendisleri Odas›, sadece
üyesinin hizmetini kontrol eden dar
mesleki bir örgüt de¤ilir. Odam›z,
LPG, A‹TM, periyodik kontrol gibi
hizmet alanlar›yla, üyelerinin ötesin-
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de kent insan›n›n hayat›na direk nüfuz eden, onunla birebir temas halinde olan bir kurumdur. Bu yönüyle
önemli bir kamusal hizmet potansiyelini taﬂ›maktad›r. Bir y›lda, sorumluluk alan›m›zda onbinlerce arac›n
LPG s›zd›rmazl›k testi yap›lmas› oldukça önemlidir. Niye önemlidir,
çünkü bu hizmeti ele alma biçimi
odaya bak›ﬂ aç›s›n› ele vermektedir.
Bizim için, bu kontrollerden elde
edilen gelirin ciddi bir k›ymeti yoktur
çünkü, bu bak›ﬂ aç›s›, bizleri daha
çok kazanman›n telaﬂ›na düﬂürüp,
fark›nda olmadan oday› bir ticarethaneye dönüﬂtürerek, büyük bir
yozlaﬂman›n bata¤›na saplama riskini fazlas›yla bar›nd›rmaktad›r.
Evet, ekonomik güç, toplumsal varl›k ve etkinlik aç›s›ndan önemlidir
ancak, bizim için hiçbir zaman temel öncelik olmayacakt›r.
Bizim için as›l önemli olan, verilen
hizmetle insan hayat›n›n gizli bir güvencesi haline gelebilmek, “ﬁu kadar araç bakt›k, bir tanesinde patlama olmad›” diyebilmektir. Toplumsal yaﬂamda insanlar›n hayat kalitesi ve standard›n›n artmas›na küçük
de olsa katk› sunabilmektir. Bizim
en büyük hazinemiz bu itibar›n kendisidir. E¤er içinde bulundu¤unuz
toplumda itibar görmüyorsan›z, bir
sayg›nl›k yaratmam›ﬂsan›z, dünyalar
sizin olsa ne yazar ki?
Baﬂka bir örnek… Popülaritesi hiçbir zaman eksilmeyen bir konuda,
proje ve TUS konusunda oda mesleki denetim yapar. Geçmiﬂte yap›lan yanl›ﬂlardan ç›kar›lan dersler sonucunda, kentleﬂmenin belli bir disiplin içerisinde gerçekleﬂmesi için
üyelerin mekanik tesisat hizmetlerini
denetler, kimi zaman yapt›r›m uygular. Ama bu yetki, bu toplum fertlerinin lay›k oldu¤u kentsel geliﬂim düzeyine ulaﬂt›r›lmas› çabalar›na sundu¤u katk›dan ziyade, TUS kontrolüyle dizginlenmiﬂ bir rant›n önündeki s›n›rlar› kald›racak yegane anah-
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tar olarak görülür kimilerince. Bu
oda kimilerince, kiﬂisel kazanç hesaplar›n›n ve ihtiraslar›n›n yegane
gerçekleﬂme alan› olarak görülür.
ﬁunu net olarak ifade etmek isteriz
ki; kollektif kazanç ve refah yerine,
kiﬂisel hesap yapanlar, ﬂubemiz ve
temsilcilik yönetimlerimizde yer bulamayacakt›r. Bu oda, TUS gerilimi
ve tart›ﬂmalar› nedeniyle adeta bir
fay hatt› üzerinde bulunuyorsa, bu
gerilim ve tart›ﬂmalar›n›n merkezinden uzaklaﬂmak, bizlerin en öncelikli görevi olacakt›r. Bizim için aslolan
insand›r. Niteli¤i ne olursa olsun
verilen hizmetin kayna¤›na insan›
koyabilmek, insan›n mutlulu¤unu
koyabilmektir. Varl›¤›n›, hizmet etti¤i
toplumun mutlulu¤unda görebilmektir. Kentsel ve toplumsal sorunlara müdahil olarak, söz, karar ve
eylem sahibi olabilmektir. Bizim toplumculuktan anlad›¤›m›z budur.
80 y›ll›k ihmalin, 30 y›ll›k silahl› çat›ﬂmalar›n bedelini çok a¤›r biçimde
ödemiﬂ, ödemeye devam eden bir
bölgede yaﬂamaktay›z. Olaya politik
aç›dan baks›n-bakmas›n, her insan›n, hele hele her mühendis ve mimar›n yaﬂanan trajediye iliﬂkin söyleyecek bir sözünün bulunmas› gerekmektedir. Çat›ﬂmal› geçmiﬂin
kentlerimiz üzerinde yaratt›¤› y›k›c›
etkilerinin giderilmesi ve geçmiﬂin
yaralar›n›n sar›lmas› ertelenemez bir
sorumluluktur. Bu problemi, tamam›yla merkezi ve yerel yönetimlere
havale etmek büyük bir yan›lg›d›r.
Çünkü bizim aç›m›zdan sadece
kentlerin de¤il, toplumsal hayat›n
yeniden inﬂas› gibi bir zorunluluk
bulunmaktad›r.
Örne¤in, Diyarbak›r’da çat›ﬂmal› dönemde adeta bir oldu-bittiyle, plans›z, denetimsiz inﬂa edilen Ba¤lar
bölgesi… Buradaki yap›lara bak›p
›zd›rap duymayan tek bir mühendis,
tek bir mimar var m›d›r? Asgari güvenlik gereklerini bile yerine getir-
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meyen bu ilçemizdeki yap›lar›n, birkaç y›l sonra kendini taﬂ›yamaz hale
gelme ihtimali bile hayli kayg› vericidir. Bu konunun ele al›nmas› için illa
bir kaç y›k›m felaketinin yaﬂanmas›
m› gerekir?
Tabloya bak›ld›¤›nda, bu kentin, bu
bölgenin, ciddi bir kentsel yenilenme ve dönüﬂüm seferberli¤ine ihtiyac› bulundu¤u çok net biçimde anlaﬂ›lmaktad›r. Bu bölgenin daha genel anlamda, ciddi bir yeniden inﬂa
seferberli¤ine ihtiyac› bulunmaktad›r. Bu faaliyetler, çok büyük kaynaklar, daha da önemlisi merkezi ve
yerel yönetimler aras›nda tam bir
dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤i gerektirir. Bize düﬂense, dönüﬂüm ve yeniden
inﬂa çal›ﬂmalar›n›n do¤rultusunu ve
çerçevesini belirlemek; de¤iﬂik uygulama örneklerini aç›¤a ç›kar›p, özgün bir modeli oluﬂturabilmektir.
Bunun için ilki geçen y›l TMMOB
Diyarbak›r ‹KK taraf›ndan düzenlenen Kent Sempozyumu’nun mevcut güncel baﬂl›klarla yeniden düzenlenmesi zorunludur. Hatta, altyap›s› oluﬂturulduktan sonra Yeniden ‹nﬂa Sempozyumu ad› alt›nda
daha özgün bir çal›ﬂmaya imza atmak gerekebilir.
Olay›n baﬂka bir boyutu ise, bölgemizde yaﬂanan yoksulluk ve sefaletin vard›¤› düzeydir. Bizler Diyarbak›r ﬁube olarak, bölge insan›m›z›n
hak etti¤i yaﬂam standard›na yükselmesi için kendi pay›m›za düﬂen

Bu oda, TUS gerilimi ve
tart›ﬂmalar› nedeniyle
adeta bir fay hatt› üzerinde
bulunuyorsa, bu gerilim
ve tart›ﬂmalar›n›n
merkezinden uzaklaﬂmak,
bizlerin en öncelikli
görevi olacakt›r.

neyse gere¤ini yerine getirmeye çal›ﬂaca¤›z. Bu kapsamda, önümüzdeki y›l Sanayileﬂme ve Kalk›nma
Sempozyumu düzenlemeyi planlamaktay›z. Geçmiﬂte düzenlenen
GAP ve Sanayi Kongreleriyle önemli
bir birikime ulaﬂan odam›z, bu birikimi daha sonuç al›c› bir biçimde
de¤erlendirmeyi amaç edinmektedir. Bu konuda söyleyecek sözü
olan her kurumun aktif kat›l›m› esas
al›nacak, sanayileﬂme ve kalk›nma
probleminin siyasetler üstü bir konu
olarak her kesim taraf›ndan sahiplenmesi amaç edinilecektir. Ayn›
ﬂekilde, bölgemizin sahip oldu¤u
do¤al kaynak ve birikimlerin gün yüzüne ç›kar›lmas› amac›yla Enerji ve
Do¤al Kaynaklar Sempozyumu’nun
düzenlenmesi planlanmaktad›r. Bu
iki sempozyumla ilgili çal›ﬂmalar bu
y›ldan baﬂlat›lacakt›r.
Toplumsal sorumluluk anlay›ﬂ› gere¤i, temsilciliklerde de yap›lacak
önemli çal›ﬂmalar›n bulundu¤u, ﬂube yönetim kurulunun düzenledi¤i
temsilcilik ziyaretleriyle aç›¤a ç›km›ﬂt›r. Bingöl, Muﬂ, A¤r›, Van,
Mardin, Batman, Malatya ve Elaz›¤’da bununla ilgili önemli verilere
ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Örne¤in, Bingöl’de, zemin s›v›laﬂmas› nedeniyle yap›laﬂmaya müsait olmad›¤›na dair hakk›nda 3 kez olumsuz rapor verilen
yere, TOK‹ taraf›ndan inﬂaat yap›lmaktad›r. Birinci derece deprem
bölgesi olan bu kentte, bu vurdumduymazl›k ve iﬂgüzarl›k yüzünden yaﬂanacak olumsuz bir geliﬂmeden o kentteki mühendislerin
de dolayl› sorumlu olaca¤› aç›kt›r.
Bu yüzden, konuyla ilgili yasal giriﬂimlerde bulunulacakt›r.
Kapitalist kalk›nma ve tüketim anlay›ﬂ›n›n y›k›c› etkilerine karﬂ›, ekolojik
kent ve yaﬂam›n gereklili¤inden
bahsedenlere A¤r›’dan çok güzel bir
örnek ç›km›ﬂt›r. Diyadin ilçesindeki
tüm kamu kurumlar›, kurulan merkezi sistemle, jeotermal kaynaklardan
ç›kan s›cak suyla ›s›t›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Do¤al kaynaklar› daha az tü-

ketme, böylelikle do¤ay› daha az
kirletmeye dayanan ekoloji anlay›ﬂ›,
mütavaz› bir biçimde bu ilçede hayat bulmuﬂtur. Bu, özellikle bölgemiz aç›s›ndan hayal edilen bir modeldir. Gerek A¤r› Temsilcili¤imiz,
gerekse Diyarbak›r ﬁubemiz düzeyinde buradaki jeotermal enerji potansiyelinin araﬂt›r›lmas› ve de¤erlendirilmesine iliﬂkin önümüzdeki
süreçte bir çal›ﬂma yap›lacakt›r. Yine, Batman ve Van’da düzenlenen
Kent Sempozyumlar›na devam edilmesi, Mezopotamya’n›n kültür bahçesi olan Mardin’de bir sempozyum
veya kongrenin düzenlenmesi, di¤er
illerde, kentin özgün ihtiyaçlar›na
göre her y›l en az bir panelin düzenlenmesi esas al›nmaktad›r.
Bölgemiz aç›s›ndan yaﬂanan önemli
bir geliﬂme ise, Diyarbak›r ﬁubemizin giriﬂimiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Diyarbak›r ﬁubemiz, ilki 1998 y›l›nda
düzenlenen TMMOB Demokrasi Kurultay›’n›n 2’ncisinin güncel geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda Diyarbak›r’da düzenlenmesine dair MMO Genel Kurulu’na
önerge verip, karar›n ç›kmas›na
önayak olmuﬂtur. Diyarbak›r ‹KK bileﬂenlerinin aktif destek ve sahiplenmesiyle bu öneri, TMMOB Genel
Kurulu’nda kabul görmüﬂ ve karara
dönüﬂmüﬂtür. Kürt sorununda siyaset yerine silahlar›n yeniden konuﬂmaya baﬂlad›¤› ﬂu günlerde, Türkiye’nin en önemli toplumsal muhalefet odaklar›ndan biri olan TMMOB,
demokratik çözüme iliﬂkin sözünü
söyleyecektir.
Diyarbak›r ﬁube, yukar›da ifade
edildi¤i üzere, mesleki ve toplumsal
konular üzerinde yo¤unlaﬂmay› varl›k sebebi olarak görmeye devam
edecektir. ﬁunu çok iyi biliyoruz ki,
kentlerimize, insan›m›za, toplumumuza sayg›n›n yolu buradan geçmektedir. Bizim siyasetten anlad›¤›m›z budur.
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TMMOB 2. DEMOKRAS‹ KURULTAYI DÜZENLENECEK
‹lki 1998 y›l›nda düzenlenen; demokratikleﬂme ve Kürt sorunuyla ilgili önemli tespitlere
yer verilen TMMOB Demokrasi Kurultay›’n›n ikincisinin düzenlenmesine yönelik
ﬂubemiz önerisi hayata geçiyor.

Kürt sorununda yaﬂanan t›kanma
karﬂ›s›nda demokratik kamuoyu ve
sivil örgütlerin inisiyatif almas› gerekti¤inden hareketle, Diyarbak›r
ﬁubemiz taraf›ndan MMO Genel
Kurulu’na önerge verildi. Önergede,
ilki 1998 y›l›nda TMMOB Demokrasi
Kurultay›’n›n, ülkenin demokratikleﬂmesi ve Kürt sorunu konusunda dönemin ﬂartlar›na göre cesur tespitler
yaparak, önemli bir ç›k›ﬂ yapt›¤› dile
getirildi. Bildirgede, Türkiyeli, de-

mokrat ve ilerici kesimlerin sorunu
daha çok sahiplenmesi, sözünü
söylemesi gerekti¤i belirtilirken, kurultaya Diyarbak›r’›n ev sahipli¤i
yapmas›n›n önemine dikkat çekildi.
Di¤er ﬂubelerin de deste¤iyle, kurultay›n düzenlenmesini içeren önerge
MMO Genel Kurulu’nda kabul edildi
Konuyu Diyarbak›r ‹KK gündemine
de taﬂ›yan ﬂubemiz, TMMOB Genel
Kurulu’ndan bu yönde karar ç›kmas›
için çal›ﬂma yap›lmas›n› önerdi. ‹KK

bileﬂenlerinin de sahiplenmesiyle
konu TMMOB Genel Kurulu’na getirildi. TMMOB’ye ba¤l› odalar›n destek verdi¤i önerge, genel kurulda
kabul edildi.
Gerek ﬂubemiz, gerek TMMOB Diyarbak›r ‹KK; demokrasi kurultay›na önem
ve aciliyet kazand›ran en temel sorunun Kürt sorun oldu¤u, sorunun kendi
kayna¤›nda tart›ﬂ›lmas› gerekti¤i ilkesinden hareketle, kurultay›n Diyarbak›r’da düzenlenmesini talep etmektedir.

‹KK SEKRETERL‹⁄‹’N‹ ODAMIZ ÜSTLEND‹
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤ini bu dönem
ﬁubemiz yürütecek.
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon
Kurulu Sekreterli¤ini bu dönem ﬁubemiz yürütecek. Geçen dönem
EMO Diyarbak›r ﬁubesi’nce yürütülen sekreterlik için, ‹KK’da toplant›
düzenlendi. EMO’nun, yeni dönemde Sekreterlik görevine talip olmamas› üzerine Odam›z, 2 y›ll›k sürede
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koordinasyon sekreterli¤ini üstlenebilece¤ini bildirdi. Yap›lan görüﬂme
sonucu söz konusu görevin ﬂubemiz Baﬂkan Vekili Mesut Çelik taraf›ndan yürütülmesine karar verildi.
TMMOB Diyarbak›r ‹KK, önümüzdeki
2 y›ll›k dönemde, GAP’›n gidiﬂat›; Hasankeyf, Munzur ve s›n›rda yap›lmak
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istenen barajlar, kentsel geliﬂme ve
dönüﬂüm tart›ﬂmalar›; sanayileﬂme ve
bölgesel kalk›nmayla ilgili geliﬂmelere
aktif biçimde müdahil olacak. Demokrasi Kurultay› gibi etkinliklerle de
toplumsal ve siyasal hayata, mühendis ve mimarlar›n cephesinden
önemli katk›lar sunacak.
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MÜHEND‹S K‹ML‹⁄‹
ﬁehirlerimiz meslek namusunu iyi iﬂletememenin bir sonucu olarak imar çöplü¤üne
dönüﬂebiliyor. Yanl›ﬂ imar uygulamalar› nedeniyle binalar›m›z birer cihaz çöplü¤ü
görüntüsü kazanabiliyor.

NEC‹P CENG‹L
MAK‹NA MÜHEND‹S‹ / MALATYA
‹nsan, insan olarak bir onur taﬂ›r; o
güzeldir ve güzelli¤i insanl›k onurunu korumas›nda sakl›d›r. ‹nsan›n
edindi¤i meslekler de bu onurun bir
parças›d›r diye düﬂünüyorum. Meslek ve insanl›k onurunu birbirinden
ayr› görmemek gerekir. Bu yönüyle
bak›ld›¤›nda Mühendislik kimli¤ini
insan kimli¤inin üzerine ilave edilen
bir kimlik olarak görmeli ve ona göre de¤erlendirmeliyiz.
Liseli y›llar›mdan itibaren hep teknik
alan›n içinde oldum. Motor indirmekten, torna veya freze tezgâh›nda çal›ﬂmaya varana kadar hep zevk ald›m.
Çok de¤er verdi¤im ö¤retmenlerim
bana “mesle¤in namusu” ifadesini
ö¤rettiler. Milimetrik kaymalar, mikron
ölçüleri ayar›nda sapmalar beraberinde ciddi sorunlar getirebiliyordu. Bu
kayma, sapma ve ayar› yerinde tutma
ifadeleri insan iliﬂkileri aç›s›ndan da
önemliydi. ‹nsan asl›nda kendi ruhundan üfleyerek mesle¤ini biçimlendirir
ilkesini o y›llardan itibaren ö¤rendim.
“Bizim iﬂimiz imar” diyordu mesleki
birikimlerini bize aktaranlar. ﬁehrin
bütün imar alanlar›nda kalemimiz var.
Ve en önemlilerinden biri tasar›m; tasar›m gücü geliﬂmemiﬂ bir mühendislik kimli¤i asl›nda kopyac› olarak, ald›¤› e¤itimin hakk›n› veremez hale
gelebilir. “Gelecekte tasar›m› güçlü
mühendislik kimli¤i dünyaya damgas›n› vuracak” ifadesini bu yüzden
unutmuyorum. Zann›mca ülke olarak
tasar›mda, meslek yayg›nl›¤›na oranla
iyi durumda de¤iliz.
Di¤er taraftan ülkemizde olmasa bile,

bütün dünyada tasar›m› mühendis
kimli¤i ile insan yap›yor. Kim yaparsa
yaps›n baﬂar› insan hanesine yaz›l›yor
ama bizim de “üzerimizdeki emeklerin hakk›n›” vermemiz gerekir. En
az›ndan, geliﬂtirilmiﬂ tasar›m modellerini uygularken, meslek onurunu
ayakta tutacak tutum ve uygulamalar›m›zla, insan ve mühendis kimli¤imizi
onure edebiliriz.
Bu bir temenniden öte gidemiyor,
mühendis kimli¤i birçok olumsuzlu¤a
kurban ediliyor. ﬁehirlerimiz meslek
namusunu iyi iﬂletememenin bir sonucu olarak imar çöplü¤üne dönüﬂebiliyor. Yanl›ﬂ imar uygulamalar› nedeniyle binalar›m›z birer cihaz çöplü¤ü görüntüsü kazanabiliyor. Bürokrasiye yenik düﬂmüﬂ “meslek ahlak›”
sebebiyle mesleki aç›dan iyi günler
geçirmiyoruz. Ve maalesef bu “bürokrasi yenilgisinin müsebbipleri”
kendi mesle¤imizden insanlar olabiliyor. Ak›l üretmiyor, bürokrasi yo¤unlu¤unu tercih ederek mesela belediye baﬂkanlar›n› yönlendirecek bir
“mesleki cesaret” oluﬂturam›yoruz.

“Meslek ahlak›” bürokrasiye
yenik düﬂmüﬂ… Ve
maalesef bu “bürokrasi
yenilgisinin müsebbipleri”
kendi mesle¤imizden
insanlar... Ak›l üretmiyor,
bürokrasi yo¤unlu¤unu
tercih ederek, mesela
belediye baﬂkanlar›n›
yönlendirecek bir “mesleki
cesaret” oluﬂturam›yoruz.

Mühendisler olarak ﬂehirlerdeki damgam›z “tasar›m harikas› çal›ﬂmalar”
içermiyor. Önemli oranda “geçim telaﬂ›” ile hareket ederken, ﬂehirlerimizin imar ve cihaz çöplü¤ü haline getirilmesi karﬂ›s›nda baﬂ›m›z› dik tuttu¤umuz söylenemez. Geçim telaﬂ›n›n
üzerine “ taraf kimli¤ini” ekleyerek
bütün tasar›m yeteneklerimizi zapturapt alt›na al›yoruz/ald›r›yoruz. Diyebiliriz ki; bugün taraf kimli¤i mesleki
kimli¤imizi üretkenlikten ç›karan en
önemli faktörlerdendir.
ﬁevkimiz k›r›lmal› m›? Elbette hay›r
ama var olan gerçekli¤i fark etmeden de hiçbir iﬂ düzelmez. Yapmam›z gereken kendi genel mesleki
analizimizi ve ﬂehir yani yerel plandaki mühendis analizimizi yapabilecek ad›mlar› atmakt›r.
Güçlü yanlar›m›z nelerdir, zay›f yönlerimizi kim, ne veya neler beslemektedir. F›rsatlar›m›z› ve bizi kuﬂatan tehditleri s›ralayarak kendimize
yeni bir yol açabilir, yeni bir süreç
baﬂlatabiliriz. ‹nsan asl›nda kendi ruhundan üfleyerek mesle¤ini biçimlendirir demiﬂtik, yoksa insanl›k anlay›ﬂ›m›z› m› öncelikle gözden geçirmemiz
gerekir? Yapaca¤›m›z her analiz için
olmazsa olmaz ﬂart budur diyebilir
miyiz? Neticede ortada bir vaka var
ve mesleki olarak yapaca¤›m›z analizler bize kaybetti¤imiz birçok ﬂeyi
yeniden kazand›rabilir diye düﬂünüyorum. Kendi mesleki birlikteli¤ime
ait bir yay›n organ›nda, böylesi bir
baﬂlang›ç dilerim faydal› sonuçlar do¤urur. Yanl›ﬂlar›m varsa meslektaﬂlar›m›n yaln›zca eleﬂtirilerini de¤il önerilerini de bekledi¤imi ifade ederek yaz›ma son veriyorum.
Bütün meslektaﬂlar›ma sayg›lar›mla…
necip.cengil@hotmail.com
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BÜYÜK B‹R ‹ﬁ HACM‹ MÜHEND‹SLER‹ BEKL‹YOR
Sadece kamu kurumlar›nda de¤il konutlarda da ciddi bir dönüﬂüm ve iﬂ hacmi
oluﬂacakt›r. 20’ye yak›n okulun aboneli¤i yap›ld›; 60’a yak›n okulun iﬂlemleri
devam etmekte. Hacmi oldukça yüksek olan, 15’e yak›n merkezi sistem dönüﬂümü
yak›n zamanda gerçekleﬂecek.
Diyar-Gaz Genel Müdür Yard›mc›s›
Abdurrahman Atabey’le, gaz da¤›t›m çal›ﬂmalar›n›n geldi¤i düzey,
bu alanda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar ve
bu sektörde çal›ﬂan üyelerimizin
beklentilerinin neden karﬂ›lanamad›¤›n› konuﬂtuk Y›l sonuna kadar
tüm ﬂehir altyap›s›n›n yüzde 50’sini
tamamlayacaklar›n› ifade eden
Atabey, do¤algazda ciddi bir iﬂ
hacminin oluﬂmaya baﬂlad›¤›na
dikkat çekti.
K›saca sizi tan›yabilir miyiz?
Van do¤umluyum. Orta ö¤renimi-
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mi Yüksekova’da tamamlad›m. Lisans e¤itimini Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine
mühendisli¤i bölümünde tamamlad›m. Yüksek lisans e¤itimini Sakarya’da tamamlad›m. 9 y›l ‹GDAﬁ’ta çeﬂitli birimlerde yöneticilik yapt›m. 2004 y›l›nda do¤algaz
sektörünün özelleﬂmesiyle özel
sektöre geçtim. Çorumda yaklaﬂ›k 3 y›l do¤algaz alt yap›s›n›n
oluﬂturulmas› ve faaliyetlerin yürütülmesinde çal›ﬂt›m. Yaklaﬂ›k 3
y›ld›r da Diyar-Gaz’da görev yapmaktay›m.
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Do¤algaz›n kentimizle tan›ﬂmas›
yaklaﬂ›k 2 y›l› buldu. Bize bu süreç ten ve Diyar-Gaz’›n yap›s›ndan
bahseder misiniz?
Diyar-Gaz, %10 Büyükﬂehir Belediyesi ortakl›¤› ile Fernas inﬂaat ortakl›¤›d›r. Kentimizde do¤algaz›n fiili
kullan›m› 1,5 seneyi yeni geçti fakat
Diyar-Gaz’›n faaliyetleri 3 y›l› aﬂk›n
bir süreyi bulmakta. Bu kentte su,
elektrik ne ise do¤algazda bu kentte
birlikte yaﬂayaca¤›m›z bir unsur haline gelmiﬂtir.
Diyar-Gaz olarak Diyarbak›r’da ne
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2009 y›l› sonu itibari ile
40.000 aboneye yetecek
alt yap›y› oluﬂturmuﬂ
vaziyetteyiz. Abone say›m›z
ﬂuan 20.000 civar›ndad›r.
2009 y›l› sonu itibariyle
170 km alt yap› çal›ﬂmas›
yapt›k. Bu sene 100 km
alt yap› çal›ﬂmas›
planlamaktay›z. 2010 sonu
itibariyle altyap›n›n %50’si
tamamlanm›ﬂ olacak.

aﬂamadas›n›z, gelinen nokta ve ge lecek için hedefleriniz nedir?
2009 y›l› sonu itibari ile 40.000 aboneye yetecek alt yap›y› oluﬂturmuﬂ
vaziyetteyiz. Abone say›m›z ﬂuan
için 20.000 civar›ndad›r. Di¤er kentlerle k›yaslad›¤›m›zda abone say›m›z
kötü de¤il. Özellikle ilk y›l bir tak›m
ﬂans›zl›klar yaﬂad›k; gerek ülkemizde yaﬂanan kriz gerekse Ankara’da
yaﬂanan zehirlenme vakalar› olumsuz etkiledi, do¤algaz Diyarbak›r’da
yeni oldu¤u için kullan›m›nda da sorun yaﬂand› ve ilk y›l pahal›yd›. Fakat bu sene insanlar›m›z oldukça
memnunlar. ﬁu an için bir hanenin
y›ll›k ›s›nma, yemek ve s›cak su giderleri 1000 TL civar›ndad›r. Tabi
birde insanlar›n belli bir direncide
oluﬂuyor eski al›ﬂkanl›klara dair, fakat zamanla halk do¤algaz› daha
fazla benimsedi. Genel olarak ﬂu
anda edindi¤imiz izlenim halk›n çal›ﬂma yöntemimiz ve do¤algaz›n getirdi¤i kolayl›ktan oldukça memnun
olduklar›.
Halk›n bilgilendirilmesi konusunda
ne gibi çal›ﬂmalar›n›z var?
Biz özellikle bu süreçte do¤algaza

geçmek isteyen pek çok binada ve
sitede çeﬂitli toplant›lara davet edildik, bire bir arkadaﬂlar›m›z gidip görüﬂtüler; gerekti¤i k›s›mlarda bende
kat›l›m sa¤lad›m. Birebir bir iletiﬂim
oldu. Bunun d›ﬂ›nda yerel televizyonlarda yo¤un programlara kat›ld›k, yerel gazetelerde çeﬂitli röportajlar›m›z yay›nland›. Bu sene yat›r›m
bölgemizdeki bütün bina yöneticilerine broﬂürlerle kampanya ve do¤algaz›n faydalar› hakk›nda mektuplar
gönderdik, el ilan› ve broﬂürler da¤›tt›k. Do¤algaz›n faydalar› konusunda çeﬂitli bilgilendirmeler yap›yoruz, özellikle ekonomik oluﬂu ve
çevre dostu olmas›na iliﬂkin. Bak›n
kentimizde k›ﬂ aylar›nda ciddi bir
hava kirlili¤i yaﬂanmakta. Hava kirlili¤i kaynakl› birçok hastal›k oluﬂmakta ve yaﬂam kalitesinin düﬂmesine sebebiyet vermektedir. Do¤algaz›n kullan›m›n›n artmas›yla beraber bu kirlili¤in gözle görünür bir
oranda azalmas›n› beklemekteyiz.
Halk›n bilgilendirilmesi konusunda
valili¤in, odalar›n, yerel yönetimlerin
ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n da ciddi bir sorumlulu¤u var. Yani önümüzdeki süreçte halk› bilinçlendirme
ad›na odayla birlikte çeﬂitli broﬂürler
bas›labilir, konferans ve seminerler
düzenlene bilir.
Diyarbak›r’da bu y›l içinde do¤algaz
vermeyi hedefledi¤iniz yerler nerelerdir?
2009 y›l› sonu itibariyle 170 km alt
yap› çal›ﬂmas› yapt›k. Muhtelif çap
ve bas›nçlarda 6 bölge istasyonu
kurduk ve bu sene içinde 100 km
gibi bir alt yap› çal›ﬂmas› planlamaktay›z. Ekim sonu itibari ile de alt
yap›s› yap›lan yerlere gaz da¤›t›mlar›n› yapaca¤›z. Daha önce gaz da¤›t›m› yapt›¤›m›z yerler Kayap›nar Bölgesi, Beyaz›t Mahallesi, Huzur Evleri, Gaziler, Ba¤lar Belediyesi’nin oldu¤u bölge ve Hamravat evlerinin

oldu¤u k›s›m. Art›k yavaﬂ yavaﬂ
aﬂa¤› kesimlere geçmeye baﬂlad›k.
Bu y›l içinde gaz vermeyi planlad›¤›m›z yerler ise Selahattin Eyyübi Mahallesi, Mevlana Halit’in bir k›sm›,
Bat›kent, Yeniﬂehir, Hastaneler bölgesi, Valili¤in oldu¤u k›s›mlar, Sur
içinde kalan ‹nönü Caddesi ve K›br›s Caddesi ve oradan da Dicle Üniversitesi’nin oldu¤u kesime gaz da¤›t›m› yap›lacakt›r.
Benzer süreçlerle do¤algaza kavuﬂan Elaz›¤, Malatya ve ﬁanl›urfa gibi
illerle k›yaslarsak gerek abone gerekse alt yap› çal›ﬂmas›nda ne aﬂamaday›z?
Urfa bizden 2 sene önce baﬂlad›
Malatya da keza ayni ﬂekilde Elaz›¤
bir sene önce baﬂlad› alt yap› çal›ﬂmalar›na. Alt yap›ya baﬂlad›¤›m›zda
do¤al olarak bizden daha fazla ileri
delerdi; fakat arada büyük bir uçurum yok ve farkta h›zla kapanmakta.
Biz 2009 y›l› itibariyle alt yap›n›n
%30’unu tamamlam›ﬂt›k bu y›lsonunda %50 si tamamlam›ﬂ olaca¤›z.
Türkiye’de 55 il do¤algaz kullanmakta bu kentlerle k›yaslad›¤›m›zda
ilerlememiz oldukça h›zl›.
Kentimizde makine mühendisleri
do¤algaz› büyük beklentilerle karﬂ›lad›lar ancak hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar. Firmalar; yüksek oranda k›r›mlarla iﬂ almak zorunda kald›klar› için
kâr oranlar› çok düﬂük kal›yor. Firmalarda ücretli çal›ﬂan mühendisler
ise düﬂük ücretlerde çal›ﬂt›r›lmaktan
yak›n›yor. Do¤algaz makine mühen dislerine bekleneni neden veremedi
ve bu konuda neler yap›labilir?
Biz alt yap› çal›ﬂmalar› ﬂirket organizasyonu yani kurumsal yap›n›n oluﬂturulmas› için gayretler gösterirken,
ayn› zamanda iﬂin e¤itim boyutunu
da aksatmadan yürütmeye çal›ﬂt›k.
Özellikle 70’e yak›n makine mühendisi arkadaﬂlar›m›za odam›zla birlik-
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te endüstriyel tesis dönüﬂümleri ile
ilgili e¤itimler verdik. Bunun d›ﬂ›nda
zaman zaman mühendis arkadaﬂlar›m›zla toplant›lar›m›z oldu. Bu toplant› ve e¤itimlerin temel amac› iﬂlerin do¤ru ﬂekilde yürütülmesi ve ne
ile karﬂ› karﬂ›laﬂacaklar›n› bilmelerine yönelikti. Yaklaﬂ›k 56 firma ile
çal›ﬂ›yorduk bunlar›n ﬂu anda 20’sinin belgesi pasif durumda. Geri kalanlarda iﬂlerin durumundan pek
memnun de¤iller. Tabi bunun sebebi de bir bak›ma serbest piyasa
ekonomisin getirdikleri. Biz yap›lan
iﬂlerde ﬂartnamenin gerektirdi¤i bütün koﬂullar› kontrol edip standartlara uygunlu¤una bak›yoruz. Bu kriterleri göz ard› edildi¤inde firmalar›n
kar marjlar› düﬂüyor do¤al olarak.
Mühendis arkadaﬂlar›m›z›n haklar›
ve koﬂullar› konusunda Odam›zla
yapt›¤›m›z görüﬂme sonucunda Diyar-Gaz olarak firmalarda çal›ﬂan
mühendislerin sigortalar›n› takip
edip kontrolünü yapmaktay›z. Ayr›ca SMM’mi olmayan firmalarla da
çal›ﬂm›yoruz.
Bu sene kamu kurumlar›n›n do¤al gaza geçiﬂiyle ilgili bir çal›ﬂma yürü tülüyor. Bu üyelerimiz için yeni bir iﬂ
hacminin oluﬂmas› demek. 2010 y› l›nda kaç kamu kuruluﬂu do¤algaza
geçecek? Bu konudaki haz›rl›klar
nedir?
Biliyorsunuz daha önceki süreçte
odam›zla beraber endüstriyel tesislere yönelik bir dizi e¤itim vermiﬂtik.
Bu sene bu dönüﬂümlerin say›s›n›n
yüksek olmas›n› beklemekteyiz, bu
kapsamda odam›zla birlikte yeniden
k›sa bir e¤itim düzenleyece¤iz yak›n
zaman içersinde. Asl›nda sadece
kamu alan›nda de¤il konutlarda da
ciddi bir dönüﬂüm ve iﬂ hacmi oluﬂacakt›r. 20’ye yak›n okulun aboneli¤i yap›ld› ve 60’a yak›n okulun iﬂlemleri devam etmekte, DS‹’de ayn›
ﬂekilde ihale yap›ld›, tesisat› devam
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Mühendis arkadaﬂlar›m›z›n
haklar› ve çal›ﬂma koﬂullar›
konusunda Odam›zla
yapt›¤›m›z görüﬂme
sonucunda Diyar-Gaz
olarak firmalarda çal›ﬂan
mühendislerin sigortalar›n›
takip edip kontrolünü
yapmaktay›z. Ayr›ca SMM’i
olmayan firmalarla da
çal›ﬂm›yoruz.

aﬂamas›nda. Çevre ‹l Müdürlü¤ü de
aboneli¤ini yapt›, hastanelerle yaz›ﬂmalar devam ediyor ve üniversite
keza ayn› ﬂekilde. Yani 15’e yak›n
oldukça yüksek hacme sahip merkezi sistem dönüﬂümü yak›n zamanda gerçekleﬂecek. Biz bu konuda gerek teknik gerekse iﬂin yürütülmesi anlam›nda her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z.
Enerji performans yönetmeli¤i, 2000
m2 üzerindeki yap›lara merkezi ›s›t -
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ma sistemi zorunlu k›l›yor. Bu yönetmelik uygulamada ne kadar hayat buluyor?
Yönetmelik ilk ç›kt›¤›nda 1000 m2
olan yerlerde merkezi sistem zorunlulu¤unu getiriyordu, tabi ﬂimdi
2000 m2’ye kadar ç›kt›. Bizim tercihimiz 1000 m2 kalmas› yönündeydi.
Bu yeni yönetmeli¤e biz , ilgili odalar ve ilgili yerel yönetimler uymak
zorunda. Yeni yönetmelik tarihinden
sonra 2000 m2 üzerindeki yap›lara
ait projeler merkezi sisteme göre
haz›rlanm›ﬂ olmal›; biz ruhsatlar›n›
kontrol edip ona göre onaylayaca¤›z; e¤er bu koﬂularla uymuyorlarsa
onay veremeyece¤iz.
Merkezi sistem ne ölçüde tercih
ediliyor?
Do¤ru olan merkezi sistemdir. Hem
yat›r›m maliyeti hem de enerji tasarrufu bak›m›ndan çok büyük avantajlar› var. Fakat do¤algaz›n geçildi¤i
yerlerde insanlar›n geçmiﬂte yaﬂad›klar› s›k›nt›lardan kaynakl› % 95
bireysel sistemleri tercih ediyor. Diyarbak›r da bu sene merkezi sistem
tercih eden yerler oldu, say›n›n da
artmas›n› beklemekteyiz.
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LPG H‹ZMET‹ ‹Ç‹N YEN‹ MEKANLAR

LPG S›zd›rmazl›k iﬂlemlerinin ciddi bir yo¤unluk yaratt›¤›
Malatya, Urfa ve Van’da, bu hizmet için yeni yerler kiralanarak, hizmete sokuldu.
ﬁubemize ba¤l› Urfa, Malatya Temsilciliklerinde LPG s›zd›rmazl›k hizmetlerinin yo¤unlu¤unun, Van’da ise temsilcilik binas› konumunun ciddi bir trafik sorununa neden olmas› üzerine 3 ayr› yer kiralanarak hizmete sokuldu.
Temsilciliklerimiz üzerindeki LPG yo¤unlunu ortadan kald›ran bu düzenleme, odam›z›n asli hizmet alanlar›na daha
fazla önem vermesi, oda-üye iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesine
olanak tan›yacak.
LPG S›zd›rmazl›k birimi Malatya’da De¤irmenci Sanayi Sitesi Denge Petrol arkas›na, Urfa’da Evren Sanayi Sitesi’ne,
Van’da ise TÜV-Türk’ün hizmet binas› yan›na taﬂ›nd›.

‹NÖNÜ’DE MEZUN‹YET SEV‹NC‹
‹nönü Üniversitesi Mühendislik Fakül-

Oda olarak, Makina Mühendisli¤i bö-

tesi’nde mühendislik e¤itimini baﬂa-

lümünde okuyan ö¤rencilerin her za-

r›yla tamamlayan ö¤rencilere yönelik

man yan›nda olduklar›n› belirten

bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tö-

Uçar, “Ö¤renci üye kardeﬂlerimizin,

rende konuﬂan Temsilcilik Yönetim

kütüphane, seminer salonu ve staj

Kurulu Üyesi Mustafa Raif Uçar,

yeri bulunmas›, teknik gezi yap›lmas›

“Odam›z art›k ikinci yuvan›zd›r” dedi.

gibi konularda Oda‘m›z›n her zaman

Fakültenin Anfi Salonu’nda düzenle-

onlara destek verdi¤i bilinmelidir. ﬁu-

nen törene, ö¤renciler, e¤itimciler ile

nu da unutmay›n›z ki, nerede olursa-

Malatya Temsilcili¤imiz Yönetim Ku-

n›z olunuz, ne iﬂle iﬂtigal ederseniz

rulu üyeleri ve çal›ﬂanlar da kat›ld›.

ediniz, Makina Mühendisleri Odas› si-

Törende bir konuﬂma yapan Yönetim

zindir. Ve kurum art›k sizin ikinci yu-

Kurulu Üyemiz Mustafa Raif Uçar,

van›z olacakt›r. De¤erli meslektaﬂla-

gösterdikleri baﬂar›dan dolay› ö¤ren-

r›m okul hayat›n›z bitmiﬂ olabilir. An-

cilere teﬂekkür etti.

cak e¤itim hayat›n›z, sizler var olduk-

ça devam edecektir. Sizler için okul
hayat›n›n bitmesi iﬂ hayat›n›z›n baﬂlang›c› olacakt›r” dedi.
Uçar, konuﬂmas›n›n ard›ndan sonra
dereceye giren Makina Mühendisli¤i
Bölüm Ö¤rencilerine Oda rozetleri ve
çeﬂitli hediyeler verdi.
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TOPLU KONUT YÖNET‹M‹NE DO⁄ALGAZ BR‹F‹NG‹
Do¤algaza geçme haz›rl›klar› yapan Toplu Konut ada yönetimlerine yönelik, merkezi ile
bireysel ›s›tma sistemlerinin avantaj ve dezavantajlar›na iliﬂkin bir bilgilendirme toplant›s›
düzenlendi.
ten ada yönetimleri, bireysel mi,
merkezi sistem mi olmas› gerekti¤ine
karar veremediklerini belirttiler.
Toplant›da söz alan ﬁube Baﬂkan
Vekili Mesut Çelik, iki sisteme iliﬂkin
ayr›nt›l› bilgi verdi. Bireysel ve merkezi ›s›tman›n birbirinden farkl› avantaj ve dezavantajlara sahip oldu¤unu
belirten Çelik, merkezi ›s›tman›n konfor ve ekonomik aç›dan, bireysel ›s›tman›n ise rahatl›k aç›s›ndan tercih
edildi¤ini söyledi. Çelik, yürürlü¤e giToplu Konut yönetiminin talebi üzerine, ada yönetimlerine yönelik bilgilendirme toplant›s› yap›ld›. 2 Haziran
günü Toplu Konut ‹dare Merkezi’nde
düzenlenen toplant›ya, Do¤algaz Komisyonumuzdan sorumlu Yönetim

Kurulu Üyemiz Mesut Çelik ve ada
yöneticileri kat›ld›. 2 saat süren toplant›da, mevcut kat› yak›tl› merkezi
›s›tma sisteminin durumu ve verimi
üzerine bilgi verildi. Do¤algaza geçiﬂ
konusunda hemfikir olduklar›n› belir-

ren Enerji Performans Yönetmeli¤i’yle, merkezi ›s›tman›n neredeyse
zorunlu hale geldi¤ine dikkat çekti.
Oldukça verimli geçen toplant›da,
ada yöneticilerinin sorular›na da yan›t verildi.

MALATYA’DA DO⁄ALGAZ TOPLANTISI
Malatya’da do¤algaz sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, Malatya
Temsilcili¤i’mizde düzenlenen bir
toplant›da sorunlar›n› tart›ﬂt›.
24 Haziran tarihinde Temsilcilik binam›zda düzenlenen toplant›ya,
Temsilcilik yönetimimiz, Malatyagaz
Da¤›t›m ﬁirketi mühendisleri ile Do¤algaz Yetkili Firmalar›n Mühendisleri kat›ld›. Toplant›da Malatya’da
do¤algaz›n geldi¤i düzey de¤erlendirilirken, abonelik say›s›, gaz kullan›lan abone say›s› konular›nda bilgiler verildi. Toplant›da, do¤algaz tesisatlar›nda yaﬂanan sorunlar ve çözüm önerileri, firmalar›n Oda ile, firmalar›n gaz ﬂirketiyle yaﬂad›klar› sorunlar ele al›nd›. Toplant›da, sektör-
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de yaﬂanan sorunlar›n gündemleﬂtirilerek, çözüme kavuﬂturulmas› ve
gerekli giriﬂimlerde bulunmas› ama-
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B‹NALARDA ENERJ‹ PERFORMANS
YÖNETMEL‹⁄‹’N‹N GET‹RD‹KLER‹
Do¤algaz Komisyonumuz, toplumsal hayat›m›za önemli yenilikler getiren yönetmeli¤in
sat›rbaﬂlar›n› üyelerimiz için derledi.
5 Aral›k 2009’tan itibaren yürürlü¤e giren Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i, geleneksel yaﬂam ve tüketim
al›ﬂkanl›klar›m›za iliﬂkin önemli s›n›rlama ve yenilikler getirmiﬂtir. Kimi yönleri
hâlâ mu¤lakl›¤›n› koruyor olsa da, bu
yönetmelik, baﬂta SMM’li üyelerimiz
olmak üzere tüm meslektaﬂlar›m›z, daha genel anlamda tüm toplumu yak›ndan ilgilendiriyor. Biz de çeﬂitli revizyon
çal›ﬂmalar›ndan geçen yönetmeli¤in
aç›¤a ç›km›ﬂ yeniliklerini sat›rbaﬂlar›yla
sizlere sunuyoruz.
Enerji Kimlik belgesini kim, nas›l
verecek?
• Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤iyle 1000 metrekarenin üzerindeki binalar, t›pk› beyaz eﬂyada oldu¤u gibi yal›t›m, ›s›tma ve so¤utma verileri ›ﬂ›¤›nda A’dan G’ye, en tasarruflusundan enerji israf edenine do¤ru
s›n›fland›r›lacak.
• Yeni evlerle ilgili enerji kimlik belgesi, proje s›ras›nda tesisat mühendisleri (serbest müﬂavir mühendislik firmas›nda kay›tl› mühendis) taraf›ndan
verilecek.
• Mevcut binalar için bu belgeyi
enerji verimlili¤i dan›ﬂmanl›k ﬂirketleri
verebilecek.

• Al›m, sat›m ya da kiralama yapmayacaklar için 2017’ye kadar vakit var. Ancak bunlardan birini yapacaklar, apartman olarak bir araya gelip yönetici kanal›yla bu ﬂirketlere baﬂvurabiliyor.
• ﬁirketten gelen bir uzman, gerekli
ölçümleri yap›yor, binan›n asli projesiyle gerçekleﬂen tesisat›n ne derece
örtüﬂtü¤ünü gözlemliyor, enerji kimlik
belgesini düzenliyor ve asl›n› binan›n
görünen bir yerine as›yor. Asl›n›n birer
kopyas› da daire sahiplerine veriliyor.
• Apartmanda toplu olarak gidilmezse, daireler tek baﬂlar›na bireysel olarak da daire baﬂ›na enerji kimlik belgesi alabiliyor.
• Vatandaﬂlar yetkili enerji verimlili¤i
dan›ﬂmanl›k ﬂirketlerini www.eie.gov.tr
internet sitesinden görebiliyor.
Evlerin enerji s›n›f› neye göre
belirlenecek?
• Binalar› A’dan G’ye kadar s›n›fland›ran bu yönetmelik kapsam›nda s›n›flar aras› enerji tasarrufu fark› yaklaﬂ›k
yüzde 15-20 civar›nda. Örne¤in usulüne ve projesine uygun inﬂa edilmiﬂ
ancak sadece yal›t›m› olmayan bir bina D notunu alabiliyor.

• Yal›t›m› yapt›rd›¤›nda notu C’ye, örne¤in merkezi sistemde daha üst bir
seviye olan tam otomasyona geçerse
notu B’ye, tamamen yenilenebilir
enerjiye geçti¤inde ise notu A’ya ç›kabiliyor.
• E, F ve G notlar› ise enerji tasarrufuna uygun inﬂa edilmemiﬂ, malzeme
seçimi do¤ru olmayan ya da asli projesine uygun inﬂa edilmemiﬂ projeleri
kaps›yor. ‹nﬂaat sektörÇevreye önem
veren yeni konut projeleri haricinde
Türkiye’de binalar›n yüzde 90’› D ve
alt› s›n›fa girebilir.
1 Nisan’da de¤iﬂen yeni yönetmelik
neler getiriyor?
• Kullan›m alan› 2 bin metrekareden
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Usulüne ve projesine uygun
inﬂa edilmiﬂ ancak sadece
yal›t›m› olmayan bir bina D
notunu alabiliyor. Yal›t›m›
yapt›rd›¤›nda notu C’ye,
örne¤in merkezi sistemde
tam otomasyona geçerse
notu B’ye, tamamen
yenilenebilir enerjiye
geçti¤inde ise notu A’ya
ç›kabiliyor.

büyük ‘yeni’ yap›lacak binalarda merkezi ›s›tma sistemi zorunlu hale geliyor.
(‹lk yönetmelikte 1000 metrekare üzeri
yeni binalar merkezi sisteme geçecekti)
• Mevcut binalar›n merkezi sisteme
geçiﬂiyle ilgili bir zorunluluk veya yapt›r›m bulunmamaktad›r.
• Merkezi sistemlerde ise Is› Pay Ölçer cihazlar› ile “›s›nd›¤›n kadar öde”
sistemi getirilecek. Böylece kim ne
kadar ›s› kullan›yorsa o kadar ödeme
yapacak.
• Bunun yan› s›ra 2000 metrekarenin
alt›ndaki eski binalarda yüzde 51 ço¤unluk kombiyi seçerse, o kabul ediliyor. (2000 metrekarenin üzerindeki eski binalarda ise bireysel ›s›tma için oybirli¤i, yani yüzde 100 karar gerekir)

• Kullan›m alan› 2 bin metrekareden
küçük, 250 metrekareden büyük
müstakil evlerde ise ›s›tma sistemi
‘yo¤uﬂmal›’ olmak durumunda.
Binalarda yal›t›m zorunlu
• Yönetmeli¤e göre 100 metrekareden küçük müstakil yap›lar d›ﬂ›nda kalan binalarda
yal›t›m zorunlu tutuluyor. Mevcut binalar için bir zorunluluk
bulunmasa bile, enerji kimlik belgesi sonuçlar›na göre yal›t›ma yönelmeleri beklenmektedir.
• 250 kw’den büyük otel, hastane
ve AVM’lerde merkezi so¤utma, kullan›m alan› 2 bin metrekareden büyük hastane, otel, ve spor merkezlerinde merkezi s›cak su uygulamas›
zorunlu.

• 20 bin metrekareden büyük projelerde, firmalar yat›r›m bedelinin en az
yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklar›na ay›rmak zorunda b›rak›l›yor.

Konut fiyatlar›n› etkileyecek
Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i (TTMD) Baﬂkan› Cafer Ünlü, enerji
kimlik belgesinin yeni binalar›n inﬂaat izni için zorunlu tutuldu¤unu belirterek, bu durumun konutlar›n fiyat›n› da etkileyece¤ini belirtiyor. Ünlü, A
ve B s›n›f› yüksek enerji verimlili¤ine sahip konutlar›n yükselen çevre bilinci ile tüketiciler taraf›ndan daha çok tercih edilece¤ini ve di¤er enerji
s›n›f› binalara oranla daha yüksek fiyat ile sat›labilece¤i görüﬂünde... Sistemin yeni binalarda hemen uygulamaya baﬂlanaca¤›n› belirten Ünlü,
mevcut binalar›n ise 2 May›s 2017'ye kadar bu belgeye sahip olmalar›
gerekti¤ini hat›rlat›yor. Enerji kimlik belgesi, yeni binalarda serbest müﬂavir mühendislik firmas›nda kay›tl›, mevcut binalarda ise enerji verimlilik
dan›ﬂmanl›k ﬂirketine kay›tl› bulunan, konunun e¤itimini alm›ﬂ ve sertifikaland›r›lm›ﬂ enerji kimlik belgesi uzmanlar› taraf›ndan verilebilecek.

‘Her 2 y›lda bir Atatürk Baraj› kaybediyoruz’
Yeni yönetmeli¤in kombi ve kazan sektörüne yans›malar›n› de¤erlendiren Kazan ve Bas›nçl› Kap Sanayicileri Birli¤i (KESB) Baﬂkan› Ali Eren, merkezi ›s›tma sisteminin zorunlu hale getirilmesinin verimli enerji kullan›m› aç›s›ndan
büyük önem taﬂ›d›¤›n› belirterek ﬂu bilgileri veriyor: "Türkiye'de ﬂu anda çal›ﬂ›r durumda 5.300.000 kombi bulunuyor. Bu say› her y›l 500.000 adet daha art›yor. Oysa kombi ›s›tma sistemleri, merkezi sistemlere oranla yüzde 1030 oran›nda daha fazla do¤algaz tüketiyor. Bu fark ise y›lda ortalama 1 milyar dolar demek. Hali haz›rda kullan›lan
kombilerin 500 milyon dolar tutar›ndaki bak›m masraf›n› ve yeni kombi sat›ﬂlar›n› da göz önüne ald›¤›m›zda, ülke
olarak mevcut sistemde y›ll›k zarar›m›z 2 milyar dolar› buluyor. Atatürk Baraj›'n›n maliyetinin 4 milyar dolar oldu¤unu düﬂünürsek, her 2 y›lda bir, bir Atatürk Baraj› kaybediyoruz."
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ÜYELER‹M‹Z
BEYAZSU’DA P‹KN‹KTE
BULUﬁTU
Mardin’in Nusaybin
ilçesinde bulunan
Beyazsu’ya, üye ve
ailelerinin kat›l›m›yla
günübirlik bir gezi
düzenlendi.

Üyelerimiz aras›ndaki diyalo¤un pekiﬂmesi ve dayan›ﬂman›n geliﬂtirilmesi amac›yla ﬁubemiz taraf›ndan Mardin’e bir gezi düzenlendi. Pazar günü
yap›lan geziye, üye ve yöneticilerin de
aralar›nda bulundu¤u 90 kiﬂi kat›ld›.
Büyükﬂehir Belediyesi önünden hareket eden gezi grubu, otobüslerde
kahvalt›lar›n› yapt›ktan sonra Sultanﬂeyhmus’da çay molas› verdi. Daha
sonra Midyat ile Nusaybin ilçeleri aras›nda Ça¤ça¤ vadisindeki Beyazsu’ya
geçen kafile, su üzerinde kurulan çar-

daklarda piknik
yapt›.
Dönüﬂ yolunda Midyat’a u¤rayan üyelerimiz, dinlerin, dillerin ve kültürlerin beﬂi¤i kabul edilen
ilçe merkezini gezdi. ‹lçe merkezinde
toplu bir hat›ra foto¤raf› çektirmeyi
ihmal etmeyen kafile, daha sonra Diyarbak›r’a döndü.
DA⁄IN YÜRE⁄‹NDEN AKAN SU:
‘AVA SP‹’
Hikayeye göre Batman’da koyunlar›na
kaval çalan bir çoban kaval›n› suya düﬂürür. Aylar sonra çoban›n kaval› Nusaybin ovas›na hayat veren Beyazsu
köyündeki Beyazsuyun kayna¤›ndan

ç›kar.
Subaﬂ› olarak da adland›r›lan Beyazsu köyünde bir heykel gibi dikilmiﬂ kayalar›n eteklerindeki
evlerin temellerinden göze göze
su ç›k›yor. Nereye baksan›z da¤lar›n
içinde ar›nm›ﬂ, y›llarca da¤lar›n yüre¤inde kalm›ﬂ bir su kayn›yor. Köylüler
suyun kenarlar›na yapt›klar› küçük
oturma yerleri ile yerli ve yabanc› turistlere hizmet sunmaya çal›ﬂ›yorlar.
Da¤›n yüre¤inden ç›kan bu su ad›n›
da bu beyazl›¤›ndan ve durulu¤undan
alarak Beyazsu olmuﬂ. Fakat, Beyazsu’yun beyazl›¤› kayna¤›ndan ç›kt›ktan sonra fazla sürmez. Biraz ilerleyince bol köpüklü oldu¤u için Karasu
olarak adland›r›lan Karusu ile birleﬂip
Nusaybin’e do¤ru yol al›r.

KAMUDA ÇALIﬁAN ÜYELER‹M‹ZLE B‹RARAYA GELD‹K

Diyarbak›r’daki kamu kuruluﬂlar›nda
çal›ﬂan üyelerimiz, ﬂubemiz taraf›ndan
düzenlenen yemekli bir toplant›da bir
araya geldi.
Serbest çal›ﬂan üyelerimize oranla Oda

ile iletiﬂimleri daha zay›f olan kamu çal›ﬂan› üyelerimizle, diyalogu güçlendirmek amac›yla yemekli bir toplant› düzenlendi. Etkinlik, Keyfi Kebap’ta 21
Nisan günü gerçekleﬂti. Yeme¤e, Ba-

y›nd›rl›k, Karayollar›, ‹l Özel ‹daresi,
DS‹, Milli E¤itim ve ‹ller Bankas›‘nda
çal›ﬂan 40’a yak›n üyemiz kat›ld›. Yemekli buluﬂmayla, kamuda çal›ﬂan
üyelerin hem kendi aralar›ndaki, hem
odayla aralar›ndaki iliﬂkilerin güçlendirilmesi, bu üyelerimizin çal›ﬂma hayat›nda karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar›n odaya
daha iyi taﬂ›yabilmeleri ve yeni döneme
iliﬂkin önerilerin al›nmas› amaç edindi.
Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte yeme¤e kat›lan ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›,
oda etkinliklerinde kamuda çal›ﬂan üyelerini daha çok görmek istediklerini belirterek, bunun için oda olarak ellerinden geleni yapacaklar›n› ifade etti.
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‘D‹YARBAKIR DEMOKRAT‹K MUHALEFET‹N KALES‹D‹R,
DÜﬁÜRÜLEMEYECEKT‹R’
ﬁubemiz üst kurul delegelerinin görüﬂleri do¤rultusunda haz›rlanan ve ﬁube Baﬂkan› Hakan
Subaﬂ› taraf›ndan Oda Genel Kurulu’nda sunumu yap›lan bildiri...
Say›n Divan, de¤erli konuklar,
De¤erli kat›l›mc›lar, Hepinizi MMO
Diyarbak›r ﬁube Yönetim Kurulu ve
üyeleri ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum Genel kurulumuzun baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle…
Bu salonda ifadesini bulacak dayan›ﬂma ve güç birli¤inin, Türkiye
emek ve demokrasi mücadelesine
bir ivme kazand›rmas›n› kendi ve
ﬂubem ad›na temenni ediyor, özlemin duydu¤umuz toplumsal bar›ﬂ ve
özgürlü¤e biraz daha yaklaﬂaca¤›m›za dair duydu¤um inanc› sizinle
paylaﬂmak isterim.
43. genel kurulumuzu, üzerine ölü
topra¤› serilmek istenen emek mücadelesinin, TEKEL direniﬂiyle kitlesel düzeyde kabul görmeye baﬂlad›-
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¤›, bir girdab›n içinden ç›kmaya çal›ﬂan halklar›m›za sol seçene¤in bir
umut, bir ›ﬂ›k olarak yeniden belirdi¤i ﬂu önemli günlerde gerçekleﬂtiriyoruz. Bu vesileyle, iﬂleri, ekmekleri,
özgürlükleri için sadece bedenlerini
de¤il, yüreklerini ortaya koyan tüm
TEKEL direniﬂçilerini selaml›yoruz.
Ülkemizin siyasi gündemi oldukça
yo¤un. Türkiye’nin 100 y›l›n› kurgulama ad›na baﬂlanan yeni anayasa
haz›rl›¤›n›n geldi¤i duruma bak›n.
Ülkemizin militarist hukuktan kurtarma, toplumsal bar›ﬂ ve demokrasiye
ulaﬂman›n olmazsa olmaz koﬂulu
olan anayasa, AKP iktidar›n› güvenceye alman›n arac› haline geldi.
Cuntaya hay›r diyenler, maalesef
cuntan›n anayasas›na hay›r diyememekte, onu özenle korumaya de-
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vam etmektedir. Bizler, ancak güçlü
bir demokratikleﬂme perspektifine
sahip olanlar›n, demokratik ve özgürlükçü bir anayasa yapabilece¤ine inan›yoruz. Bu kapsamda, seçim
baraj›, siyasi partiler yasas› ve taﬂ
atan çocuklar›n durumuna acilen
çözüm bulunmas› gerekmektedir.
Diyarbak›r delegesi olarak ç›kt›¤›m›z
bu kürsüde, sahip oldu¤umuz sorumluluk ve vebalin ne denli büyük
oldu¤unu anlatamay›z. Daha iki hafta
önce, baﬂta Kürtler olmak üzere tüm
Ortado¤u halklar›n›n direniﬂ bayram›
olan Newroz’u kutlad›k. Kapitalist
modernitenin toplumu lime lime edip,
fertlerini birbirine yabanc›laﬂt›rd›¤›,
ütopyas›zlaﬂt›rd›¤› bir ortamda; yüz
binlerce insan, tam bir yürek birli¤i
ve ruh birli¤i içerisinde kitlesel kutla-
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malar yapt›. Hiç düﬂündünüz mü, bir
toplumu bu denli motive edip, harekete geçiren, b›kmadan, usanmadan
taleplerini hayk›rmas›na vesile olan
ütopya nedir diye?
‹çimizden kaç kiﬂi, Newroz ateﬂinin
halaylara kar›ﬂt›¤› o meydanlardan
yükselen gür sese kulak verdi? Sosyal ve siyasal mücadele aç›s›ndan
bu denli sessizli¤i yaﬂayan Türkiye
toplumu, do¤u yakas›nda yükselen
bu sese ses kat›p, Newroz ateﬂini
ortak mücadelenin meﬂalesine dönüﬂtürebildi mi? Kürtlerin sevincine
Türkiye toplumu, Türkiye’nin devrimcileri demokratlar› ortak olabildi
mi? Odam›z, birli¤imiz TMMOB,
bünyesindeki on binlerce kürt kökenli üyesi için, Kürt ve Ortado¤u
halklar› için kutlama amaçl› bir Newroz mesaj› yay›nlayabildi mi?
Peki ya demokratik aç›l›m diye Kürt
toplumunun iradesi olan belediye
baﬂkanlar›na kelepçe vurulurken,
bölge illerinde yaﬂanan öfke seli Ankara’ya ulaﬂabildi mi? Kürt toplumunun duygu ve düﬂünce dünyas›nda
derin k›r›lmalar yaratan kelepçeli tutuklama rezaletine iliﬂkin demokratlar, yurtseverler bir tav›r alabildi mi?
Aralar›nda, TMMOB’yi oluﬂturan
odalar›m›za y›llarca emek veren çok
say›da mühendis ve mimar arkadaﬂ›m›z›n da oldu¤u o insanlarla ilgili,
odalar›m›z, birli¤imiz bir aç›klama
yapabildi mi? Kimi zaman infiale yol
açan o görüntülere karﬂ› Kürt toplumuna yan›n›zday›z diye bir mesaj
verilebildi mi?
Çok de¤il, son 3 ay içinde peﬂi s›ra
gerçekleﬂen iki olaydan bahsediyoruz. ‹lk örnek Kürt toplumunun sevincine, ikinci örnek tasas›na dairdi. Hani derler ya, hastal›kta sa¤l›kta, sevinçte tasada diye… E¤er en mutlu
günlerinde sevinci, en kederli günlerinde tasay› paylaﬂ›lam›yorsa, orada

iki toplumun kardeﬂli¤inden ne kadar
bahsedebilir ki? Bu örnekler, kardeﬂli¤imizin ciddi bir yara ald›¤›n› net biçimde ortaya koymuyor mu? Yaﬂananlar›n baﬂka bir izah› var m›d›r?
E¤er birbirini en iyi anlayacak olan
bizler, yani Türkiyeli devrimciler, demokratlar, kardeﬂli¤e dair yeni köprüler kuramazsak, milliyetçili¤in, ba¤nazl›¤›n esir ald›¤› sokaklardaki s›radan insanlar›n kardeﬂleﬂmesini beklemek ne kadar gerçekçi olacakt›r?
Bizler, ﬂiddetin egemen oldu¤u
1998 y›l›nda, demokrasi kurultay› düzenleyerek, toplumsal bar›ﬂ ve Kürt
sorunu konusunda çok cesur tespitlerde bulunan TMMOB’nin bu dönemde de ciddi bir misyonunun bulundu¤unu düﬂünmekteyiz. TMMOB,
büyük kardeﬂleﬂme, yaralar› sarma
çabalar›n›n en önemli merkezlerinden
biri olmal›d›r. Onun için, 12 y›l önce
gerçekleﬂtirdi kurultay›n ikincisini Diyarbak›r’da yap›lmas›n› öneriyoruz.
Sadece Türk ve Kürt halklar›n›n kardeﬂli¤ine dair birkaç söz söylemek
için de¤il... Irak iﬂgalinden sonra ulusal olmaktan ç›k›p küresel bir nitelik
kazanan Kürt sorununun, emperyal
güçlerin Ortado¤u’yu dizayn etmenin
bir arac› olarak görülmesine karﬂ›
ç›kmak, bu sorunun as›l muhatab›
olan Türkiye toplumu ad›na sürece
kendi cephesinden müdahale etmek
için… Aç›l›m ad› alt›nda yürütülen
tasfiye politikalar›na karﬂ›, halklar›n
özgürlü¤ünü esas alan bir çözümü
hayk›rmak için…
Say›n Divan üyeleri, Diyarbak›r delegelerinin TMMOB taraf›ndan ikinci
demokrasi kurultay› düzenlemesi,
buna Diyarbak›r’›n ev sahipli¤i yapmas› yönündeki önerisinin kayda
al›nmas›n› rica ediyoruz.
Bilinmelidir ki, Kürt sorunu er ya da
geç çözülecektir. Küresel güçlerin iﬂ-

Kürt sorununun tart›ﬂma ve
çözüm yeri Washington,
Brüksel ya da Erbil de¤ildir.
Kürt sorunun tart›ﬂma ve
çözüm zemini Ankara’d›r,
Diyarbak›r’d›r. Diyarbak›r
demokratik muhalefetin
kalesidir, düﬂmeyecektir,
düﬂürülemeyecektir.

tah›n› kabartan bu sorunun, emperyalist emellere hizmet edecek ﬂekilde
çözülmesine karﬂ› durmak, halklar›n
özgürlü¤ünü esas alacak devrimci
bir çözümü, Kürt muhalefeti ve Türkiye sol hareketinin en temel görevidir.
Biz ﬂuna bütün kalbimizle inan›yoruz:
Kürt sorununun tart›ﬂma ve çözüm
yeri Washington, Brüksel ya da Erbil
de¤ildir. Kürt sorunun tart›ﬂma ve
çözüm zemini Ankara’d›r, Diyarbak›r’d›r. Diyarbak›r demokratik muhalefetin kalesidir, düﬂmeyecektir, düﬂürülemeyecektir.
Bu yüzden diyoruz ki, baﬂta TMMOB
olmak üzere herkesi, bu kritik dönemde sözünü söylemeye, tavr›n›
koymaya; “Kürt sorununa demokratik çözüm, Türkiye’ye bar›ﬂ ve özgürlük” ﬂiar› etraf›nda mücadele bayra¤›n› yükseltmeye ça¤›r›yoruz.
Bu mücadele hatt›n›n da ancak kendi iç örgütlenmesini sa¤lam›ﬂ, bu
alanda yaﬂanan aksakl›klar›, ça¤›n ve
demokratik de¤erlerin gerektirdi¤i ölçüde gidermiﬂ bir TMMOB taraf›ndan örülebilece¤i unutulmamal›d›r.
Sözlerimi noktalarken, Diyarbak›r ﬁube Yönetim kurulu ad›na, genel kurulun baﬂar›l› geçmesini diliyor, sayg›lar
sunuyorum.
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GAP, HASANKEYF ve MUNZURA DA‹R B‹R KAÇ SÖZ
Diyarbak›r ﬁube Delegesi (Batman Temsilcilik Sekreteri) Süleyman Noyan’›n 43. Genel
Kurul konuﬂma metni… Diyarbak›r delegeleri Gurbet Örçen ile ‹. Semih Oktay’›n yapt›¤›
konuﬂmalar›, yaz›l› metin olmad›¤› için yay›nlayam›yoruz.
Say›n Baﬂkan, Say›n Divan,
Odam›z›n de¤erli konuklar›,
Odam›z›n de¤erli delegeleri; 43.
Oda Genel Kuruluna hoﬂ geldiniz.
Hepinizi Diyarbak›r ﬁube ad›na
selaml›yorum.
De¤erli Arkadaﬂlar, temel ekonomisi
tar›ma dayanan bölgemizde, y›llard›r
süren çat›ﬂmal› ortam sebebiyle
birçok köy boﬂalt›larak on binlerce
insan zorunlu göçe tabi tutulmuﬂ,
istemedikleri halde ﬂehir merkezlerine yerleﬂerek bir günde yoksul bir
yaﬂama baﬂlam›ﬂlard›r. Normal ﬂartlar alt›nda, kendi köyünde kendi
arazisini ekip biçen ve ayn› zamanda hayvanc›l›kla u¤raﬂan bu insanlar›m›z ﬂimdilerde ﬂehrin varoﬂ tabir
edilen bölgelerinde yaﬂam mücadelesi vermekte ve geçimlerini her y›l›n
belli mevsimlerindebat› illerinde
çal›ﬂarak sa¤lamaktad›rlar.
Tahmini say›lar› 300-500 bin olan
mevsimlik iﬂçilerin ço¤u ﬁanl›urfa,
Ad›yaman, Mardin, Siirt, Diyarbak›r
ve Batman gibi illerden geliyorlar.
Yerli iﬂçiler 35-40 lira aras› yevmiye
al›rken, onlar günde 12 saat
çal›ﬂarak 20-25 lira aras› yevmiye
al›yorlar. Yola ç›kmalar›yla hayatlar›
tehlikede. Çal›ﬂacaklar› yerlere
ulaﬂanlarsa, çal›ﬂt›klar› süre boyunca çad›rlarda, dere kenar›nda, elektriksiz, tuvaletsiz, içme suyundan
yoksun, sa¤l›ks›z bir ortamda,
sa¤l›ks›z beslenerek yaﬂamak
zorunda kal›yorlar. Bir kaç ay sonra
trafik kazalar› ile hat›rlayaca¤›m›z
mevsimlik tar›m iﬂçilerinin ço¤unun
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köyleri zorla boﬂalt›lan ve yak›lan
insanlar oldu¤u düﬂünüldü¤ünde,
köylerine ve topraklar›na kavuﬂma
imkân›n›n derhal sa¤lanmas› gerekmektedir.
De¤erli Arkadaﬂlar, mevsimlik
iﬂçileri de kapsayan, bölgede yoksullu¤a derman olarak sunulan, 3,8
milyon kiﬂinin istihdam›na yol
açaca¤› söylenen GAP Eylem Plan›
ile ilgili de birkaç söz söylemek
istiyorum.
GAP Eylem Plan›n›n en büyük hedeflerinden birisi sulama kanalllar›n›n
yap›m› ile ilgili idi. Çünkü GAP’›n
enerji aya¤›n›n %84’ü tamamlanm›ﬂ
durumda. Bizce sulama kanallar›n›n
yap›m›yla bölgede sulu tar›ma
geçilmesi, bölge köylüsünün lehine
bir geliﬂme gibi yorumlanamaz.
Çünkü AKP Hükümeti GAP Eylem
Plan›’n› aç›klad›¤› günlerde, 5762
say›l› Kanun’da yapt›¤› de¤iﬂikliklerle sulama kanallar›n› ve suyu
yabanc› ﬂirketlere, holdinglere ve
toprak a¤alar›na peﬂkeﬂ çekecek bir
düzenlemeye gitti. Yeni yasal
düzenleme, az toprakl› köylülerin
topraklar›n› kaybetme tehlikesini
içermektedir. GAP Eylem Plan› sulama kanallar›n›n ‘yap-iﬂlet devret’
modeliyle yap›laca¤›n› öngörüyor.
Bu model ﬂöyle: Devlet su kanal›n›
ihale ediyor. Kâr garantisi veriyor.
Yani O ihalede harcad›¤›n paran›n
kat be kat fazlas›n› kazan›yorsun.
Bu bölgede yeni zenginler yarat-
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maktan baﬂka bir ﬂey ifade etmiyor.
Biz bölgede toprak reformundan,
yoksul köylünün üretime
kat›lmas›n›n sa¤lanmas›ndan,
GAP’›n bunun için kullan›lmas›ndan
bahsederken, AKP’nin GAP Eylem
Plan›, tersine; suya hakim olan› zengin edecek bir proje olarak ﬂekilleniyor. Bu durumda bölge
köylüsüne 5-10 lira yevmiye ile
çal›ﬂmak kal›yor.
Kültürel alanda yap›lanlar ise valilikler eliyle GAP Eylem Plan›
kapsam›ndaki kaynaklara aktar›larak
yap›lan konserlerdir! Bu konserlerin
GAP Eylem Plan› içinde
de¤erlendirilen faaliyetler olmas›,
hükümetin GAP’a ne kadar ciddi
bakt›¤›n›n bir göstergesidir. Örne¤in
yine GAP Eylem Plan› kapsam›nda

1518 çeﬂit bitkinin yetiﬂti¤i
ve vadiye has hayvan
türlerini bar›nd›ran, bu
nedenle de 1971'de Milli
Park ilan edilen Munzur
Vadisi büyük bir tehdit
alt›nda. HES Projesinin
tamamlanmas›yla Milli Park
Alan›’n›n ‘mutlak koruma
bölgesi’ olarak ayr›lan
k›sm›n›n yüzde 64’ü sular
alt›nda kalacak.
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TMK ma¤duru çocuklar-ki toplam
say›lar› üçbini bulmaktad›r- için
üretilen proje, ‘Taﬂ atma gol at’ projesidir! Ve valilikler bunu örgütlemekte, GAP Eylem Plan›
kaynaklar›n› bu tür ‘çözümlere’
aktarmaktad›r! Tüm bunlar iktidar›n
ciddi hiç projesi olmad›¤›n› ve
yap›lanlar›n gülünçlü¤ünü göstermektedir.
Bir di¤er önemli konumuz, tarihi ve
kültürel miras›m›z olan birçok bölge
ve alan›n bugün karﬂ› karﬂ›ya
oldu¤u tehlikedir. ‹ki örnekle somutland›rarak izah etmeye çal›ﬂaca¤›m.
Bunlardan ilki Hasankeyf.
De¤erli Arkadaﬂlar, Diyarbak›r
ﬁubemizin ve Birli¤imizin ‹KK
bileﬂenlerinin aktif olarak içinde yerald›¤› mücadele sonucunda Il›su
Baraj›na kredi sa¤layan birçok
finans kuruluﬂu geri ad›m atmak
zorunda kalm›ﬂt›r. D›ﬂar›dan ümidi
kesen AKP Hükümeti yerli finasörlere yönelmiﬂ ve son olarak
Akbank, Garanti Bankas› ve
Halkbank›n projeye finansör oldu¤u
haberleri Ocak 2010 dan bu yana
medyada yer almaya baﬂlam›ﬂt›r.
Garanti ve Akbank’›n rolü, e¤er
Il›su’da hükümetle iﬂbirli¤i
yaparlarsa, özellikle ikiyüzlü olacakt›r. Çünkü her iki banka da yeﬂil
ve toplumsal sorumluluk sahibi bir
kamusal imaj yaratmak peﬂindedir.
Kuﬂkusuz Odam›z ve Birli¤imiz tarihe ve kültüre olan
sorumlulu¤umuzun gere¤i olarak
bundan sonra da bu projenin tüm
ortaklar›na karﬂ› mücadelesini
sürdürecektir.
De¤erli Arkadaﬂlar, ikinci büyük
tehlike ise Munzur’da.1518 çeﬂit
bitkinin yetiﬂti¤i ve vadiye has hayvan türlerini bar›nd›ran, bu nedenle
de 1971'de Milli Park ilan edilen

Munzur Vadisi büyük bir tehdit
alt›nda. HES Projesinin tamamlanmas› halinde dört bin 990 hektar
büyüklü¤ünde bir göl meydana
gelecek ve bu durumda milli park
alan›n›n "mutlak koruma bölgesi"
olarak ayr›lan k›sm›n›n yüzde 64’ü
sular alt›nda kalacak.
Milli Parklar Yasas› ve
yönetmeli¤ine göre, bir milli parkla
ilgili "Uzun Vadeli Geliﬂme Plan›"
haz›rlan›p onaylanmadan oraya
hiçbir yap› ve tesis yap›lamaz. Buna
ra¤men ‹hale süreci tamamlanm›ﬂ,
elektrik üretim lisans› için ﬂirketlerin
Enerji Piyasas› Düzenleme
Kurumu'na (EPDK) baﬂvurdu¤u dört
baraj ve beﬂ HES bulunmaktad›r.
De¤erli Arkadaﬂlar, Plan onaylanmad›¤› için bu projeler de kaçak.
Plan 'yap› yap›lamaz' dedi¤i için,
onaylan›rsa da kaçak olacaklar. O
nedenle hükümet kendi eliyle
hukuku çi¤nemekten vazgeçmeli ve
bu projelerden bir an önce
vazgeçmelidir.

Biz bölgede toprak
reformundan, yoksul
köylünün üretime
kat›l›m›ndan, GAP’›n
bunun için
kullan›lmas›ndan
bahsederken, AKP’nin
GAP Eylem Plan›, tersine;
suya hakim olan› zengin
edecek bir proje olarak
ﬂekilleniyor. Bu durumda
bölge köylüsüne 5-10 lira
yevmiye ile çal›ﬂmak
kal›yor.

Bir yandan içinde emekçilerin, yoksullar›n, Kürtlerin ve daha birçok
kesimin olmad›¤› bir anayasa
de¤iﬂikli¤i yap›lmaya çal›ﬂ›l›rken bir
yandan da bölgeye askeri sevkiyat
durmaks›z›n sürmektedir. ﬁubemiz,
Birli¤imizin temel ilkelerinden olan

Munzur konusunda Diyarbak›r
ﬂubemiz ve birli¤mizin bileﬂenleri en
k›sa sürede daha fazla duyarl›l›k
yaratma çabas› içerisine girmeli ve
sonuç al›c› mücadele yöntemlerini
tart›ﬂmal›d›r.

bar›ﬂtan yana olmas› ilkesi gere¤i
di¤er tüm demokratik kitle örgütleri
ile beraber bar›ﬂ mücadelesini aktif
bir ﬂekilde yürütecektir. Odam›z›n
ve Birli¤imizin de tüm bu antidemokratik uygulamalar karﬂ›s›nda
ciddi bir duruﬂ sergilemesini bekliy-

De¤erli Arkadaﬂlar, son olarak da
Bölgemizdeki son siyasal süreç
hakk›nda Genel Kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum. Son bir y›ld›r
AKP'nin Kürt sorununu çözme
iddias›yla yürüttü¤ü bir süreç iﬂliyor.
Kürt aç›l›mdan Milli Birlik Projesine
dönüﬂen bu sürecin son bir seneki
faturas› odam›z›n üyesi Belediye
Baﬂkanlar›n›n da dahil oldu¤u 1100
siyasetçinin ve 3000 Kürt
çocu¤unun tutuklanmas› olmuﬂtur.

oruz. Son olarak ﬂunu da aç›kça
belirtmek isterim ki ; Alman Faﬂizmini hat›rlatan plastik kelepçeli görüntüleri asla kabul etmedik,
etmeyece¤iz!.10-15 yaﬂ›ndaki
çocuklar›m›z›n cezaevlerinde
çürütülmesini asla kabu etmedik,
etmeyece¤iz!
Genel kurulumuzun baﬂar›l› geçmesi
temennisi ile hepinizi selaml›yorum.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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‘SORUN SOKAKTA DE⁄‹L, MECL‹STE’
Diyarbak›r Küçük Millet Meclisi, anayasa de¤iﬂiklik tart›ﬂmalar›n› de¤erlendirmek
üzere ﬂubemizde topland›. Toplant›da konuﬂan Leyla Zana, “Sorunlar› sokaklar de¤il,
meclisler yarat›yor” dedi.

8 May›s günü ﬂube binam›zda düzenlenen toplant›ya, kentteki sivil
toplum örgütü temsilcileri, kanaat
önderleri ile DEP eski Milletvekili
Leyla Zana da kat›ld›. Tabipler Odas› Eski baﬂkan› Selçuk M›zrakl› moderatörlü¤ünde gerçekleﬂen toplant›da konuﬂan ﬁube Baﬂkan› Hakan
Subaﬂ›, AKP hükümetinin Kürtlerin
tepkilere neden olacak uygulamalar
imza att›¤›n› belirterek, BDP’li yönetici ile belediye baﬂkanlar›na yönelik
yayg›n tutuklamalar›n, aç›l›m konusunda geri ad›m at›ld›¤› sonucunu
do¤urdu¤unu belirtti.
AKP’nin duruﬂunun güven vermedi¤ini belirten Subaﬂ›, “Siyasi iktidar
kendi iktidar›n› güvenceye almak
için kendisi ilgilendiren kurumlarla ilgili anayasa de¤iﬂikli¤i getirmiﬂtir.
Örne¤in Anayasa Mahkemesi, Hakimler Savc›lar Yüksek Kurulu’nun
yap›s›yla ilgili de¤iﬂiklikler var ama
YÖK’le ilgili de¤iﬂiklik yoktur. Çünkü
kendisinin YÖK’le ilgili sorunlar›
yoktur. Sanki üniversiteler özerk,
demokratikmiﬂ gibi, bask›c› rektör-
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lerin iki duda¤› aras›ndaki karara
göre istedi¤ine kadro veren bir anlay›ﬂ yokmuﬂ gibi… Oysa, ö¤rencilerin, çal›ﬂanlar›n, ö¤retim üyelerinin
YÖK’le sorunlar› var” diye konuﬂtu.
Yeni anayasan›n Kürtlere neler getirece¤ini sorgulayan Subaﬂ›, ﬂunlar›
söyledi: “Sadece kendimize ﬂunu
sormam›z gerekiyor; Yeni Anayasa
de¤iﬂiklikleriyle Kürtler için art›k
ölüm olmayacak m›, savaﬂ devam
etmeyecek mi, 11 yaﬂ›nda Kürt çocuklar› taﬂ att›klar› için 7,5 y›l ceza
almayacak m›, % 10 baraj› kald›r›lacak m›, gazetelerimiz kapat›lmayacak m›?.. Tüm bunlara cevab›m›z
evetse bu Anayasada evet diyelim.”
Zana: Sorun sokakta de¤il, mecliste
Toplant›da konuﬂan DEP Eski Milletvekili Leyla Zana ise, sorunlar› sokaklar de¤il, meclislerin yaratt›¤›na
dikkat çekerek, ﬂunlar› söyledi: “Zihinsel de¤iﬂim gerekmektedir. Kürtler tarih boyunca AKP hükümetine
verdi¤i deste¤i hiç bir hükümete
vermemiﬂtir. Kürtlere kimlik olarak
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parlamento bünyesinde bir varl›ks›n,
bir halk› temsil ediyorsun denilip
katk› istenseydi, arkadaﬂlar›m›z da
üstlerine düﬂen tarihsel sorumluluklar›n› yerine getirmiﬂ olurlard›. Baﬂbakan'›n el uzatmadan katk› istemesi çok yanl›ﬂt›r. Bir baba o¤lunu kap› d›ﬂar› ederse ve sürekli onu aﬂa¤›larsa, o çocu¤un babaya karﬂ›
sevgisi ve sayg›s› farkl› olur. Türkiye'de hem Türkler'de hem de Kürtler'de iki farkl› psikolojik hâkimiyet
var. Kürtlerin her hak aray›ﬂ›nda
Türklerin haklar›n›n gasp› düﬂüncesi
ortaya ç›k›yor. Sanki haklar› gasp
edilecek ve Kürtlere verilecek her
hak onlar›n haklar›ndan al›nacak gibi bir psikoloji hâkimiyeti var. ‹ki
farkl› psikolojiyi çok iyi de¤erlendirip
dikkate alarak empati yapmam›z
gerekiyor”
Kardeﬂlikten önce dost olal›m
“Birbirimizi görürsek, birbirimize
dokunabilirsek ve birbirimizi dinleme tahammül kültürünü ortaya koyabilirsek, sorunlar›n bir ço¤u ortadan kalkacak” diyen Zana, "Halklar›n kardeﬂleﬂmesinden önce dostlu¤un ne kadar önemli oldu¤unu yaﬂayarak ö¤rendim. Bazen kardeﬂler
de birbirlerine haks›zl›k yapabilir,
haklar›n› gasp edebilir. Ama bir
dost en zor anda el uzatand›r. Kardeﬂleﬂmeden önce dostlu¤a müthiﬂ
ihtiyac›m›z oldu¤una düﬂünüyorum.
Her kardeﬂ dost olmaz ama her
dost ayn› zamanda kardeﬂtir” Toplant› di¤er kat›l›mc›lar›n konuya iliﬂkin görüﬂlerini ifade etmesinin ard›ndan sona erdi.
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1 MAYIS ‹Ç‹N BÖLGESEL KUTLAMA
1 May›s ‹ﬂçi Bayram›, TMMOB’a ba¤l› odalar, sendikalar ve sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n kat›l›m›yla Batman’da bölgesel olarak coﬂkuyla kutland›.
Emek, dayan›ﬂma ve mücadele
günü olan 1 May›s, bölge mitingi
ﬂeklinde Batman’da on binlerin
kat›l›m› ile kutland›. ‹pragaz kavﬂa¤›nda baﬂlayan yürüyüﬂ Cumhuriyet Alan’›na kadar devam etti.
TMMOB ‹KK bileﬂenlerinin aktif
destek sundu¤u kutlamalara, Diyarbak›r ﬁube ile Batman Temsilcili¤imiz de kat›l›m gösterdi. ﬁenlik havas›nda geçen kutlamalar,
kemençeler eﬂli¤inde çekilen halaylarla son buldu.

MALATYA’DA 1 MAYIS KUTLANDI
YURDATAPAN
ﬁUBEM‹Z‹
Z‹YARET ETT‹

Kentte yap›lan kutlamada, TMMOB
Malatya ‹l Koordinasyon Kurulu ad›na, Temsilcili¤imiz yer ald›. Yürüyüﬂ
kortejinde bu y›l her y›ldan fazla üye
kat›l›m› oldu¤u dikkat çekti. Saat
12.00‘de Turgut Temelli Caddesi
Ofis Kavﬂa¤›'nda bir araya gelen
sendika üyeleri, sivil toplum kuruluﬂlar› ve ö¤renciler, taﬂ›d›klar› afiﬂ ve

pankartlarla, ﬂark›lar ve sloganlar
atarak Turgut Temelli 100. Y›l Meydan›’na yürüdü. Meydanda sendika
baﬂkanlar›n›n yapt›¤› konuﬂmalarda
iﬂçi s›n›f›n›n kazan›lm›ﬂ haklar›na yönelik sald›r›lar›n artt›¤› günümüzde
örgütlü mücadelenin önemi vurguland›. Konuﬂmalardan sonra halaylar
çekerek kutlamalar devam edildi.

Müzisyen- insan haklar› savunucusu ﬁanar Yurdatapan, ﬂubemizi
ziyaret ederek, yönetim kurulumuzla görüﬂtü. ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ› taraf›ndan karﬂ›lanan
Yurdatapan, 4 Haziran’dan gerçekleﬂen ziyarette, Diyarbak›r Küçük Millet Meclisi’ne sunulan destekten dolay› ﬂubemize teﬂekkürlerini iletti. Yurdatapan, Birleﬂmiﬂ
Milletler’de her ülkede özerk insan
haklar› kurumlar›n›n oluﬂturulmas›na yönelik bir karar al›nd›¤›n›, bu
karar›n Ekim ay›nda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme
al›naca¤›n› hat›rlatt›. Konuyla ilgili,
Türkiye’nin üç ilinde haz›rl›k niteli¤inde toplant›lar düzenlenece¤ini
ifade eden Yurdatapan, Güneydo¤u’daki toplant›n›n12 Haziranda
Batman’da gerçekleﬂece¤ini hat›rlatarak, odam›z›n aktif kat›l›m›n›
beklediklerini belirtti.
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TUNCEL‹YE
DO⁄A GEZ‹S‹

Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹M‹Z
‹ﬁ HAYATINA HAZIRLANIYOR
Mezun olup, iﬂ hayat›na at›lmaya haz›rlanan ö¤renci üyelerimize yönelik olarak, ﬂubemiz taraf›ndan iki haftal›k bir e¤itim program› uyguland›.
Diyarbak›r ﬁubemizin Diyarbak›r Genç Gönüllüler Derne¤i’yle birlikte düzenledi¤i e¤itim program›na 25 ö¤renci üye kat›ld›. ﬁube binam›zda hayata geçirilen program kapsam›nda, verilen diksiyon e¤itimi ile ö¤rencilerin kendilerini ifade etme, öz güven kazanma çabalar›na katk› sunuldu. CV haz›rlama
ve iﬂ baﬂvurusunda bulunma baﬂl›kl› e¤itimde, okul sonras› iﬂ baﬂvuru süreçleri hakk›nda bilgiler verilirken, iﬂ hayat›na daha aktif ve özgüvenle girmeleri esas al›n›yor. Kariyer planlamas› ile giriﬂimcilik baﬂl›kl› e¤itimlerle; kat›l›mc›lar›n kariyer planlamas› yapmalar›, kiﬂisel geliﬂimlerine önem vermeleri,
iﬂ kurma ve fizibilite çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirebilmeleri amaç ediniyor.

GAZ‹ANTEP’E TEKN‹K GEZ‹
Batman Üniversitesi Makina Mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine, Gaziantep’teki sanayi kuruluﬂlar›n› kapsayan bir teknik gezi düzenlendi.
Batman Temsilcili¤imiz taraf›ndan
düzenlenen günübirlik teknik gezi,
17 May›s tarihinde gerçekleﬂti.
Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri
Süleyman Noyan ile Ahmet Bülent
Tekik’in de ö¤rencilere eﬂlik etti¤i
gezide, ilk olarak Gaziantep Üniversitesi Laboratuar› gezildi. Ard›ndan
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ÖZTAﬁ A.ﬁ. ile Sanko Makine’yi ziyaret eden grup, buradaki makinalar
ve çal›ﬂma sistemleri hakk›nda bilgi
ald›. Batman Belediyesi araç temin
ederek, teknik geziye destek sundu.
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Daha önce Atatürk Baraj›’na
bir teknik düzenleyen ö¤renci komisyonumuz, Tunceli’ye iki günlük bir do¤a gezisi düzenledi. ﬁubemizin
organizasyonuyla 14-15 May›s tarihlerinde gerçekleﬂen
gezide büyüleyici do¤as›yla
Tunceli ve ilçeleri gezildi.
Yaklaﬂ›k 50 kiﬂinin kat›ld›¤›
gezide ilk olarak Tunceli
merkez gezildi. Daha sonra
Ovac›k ilçesine geçen gezi
kafilesi, burada Munzur Gözeleri’nin serin sular›na b›rakt› kendini. Gözelerin ard›ndan Pertek ilçesine geçen kafile, eﬂsiz do¤a ve
güzelliklerin keﬂfiyle geçen
2 günlük geziyi tamamlayarak Diyarbak›r’a döndü.
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‘A⁄RI’NIN A⁄RILARINI D‹ND‹R‹N!’
A¤r› Temsilcili¤imizin de aralar›nda bulundu¤u 18 kuruluﬂ,
kentte meydana gelen sel felaketine iliﬂkin ortak bir
aç›klama yaparak, “A¤r›’n›n a¤r›lar›n› dindirin” ça¤r›s› yapt›.

‘MAK‹NA
MÜHEND‹SL‹⁄‹
ORMANI’ ‹Ç‹N ‹LK ADIM
MMO A¤r› Temsilcili¤i’nin yan› s›ra,
A¤r› Barosu ve KESK’in de bulundu¤u 18 kuruluﬂ, yaﬂanan sel felaketi ve
sonuçlar›na iliﬂkin ortak bir aç›klama
yapt›. Felaketin do¤a olay›ndan çok
vurdumduymazl›¤›n, aymazl›¤›n bir
sonucu olarak göz göre göre meydana geldi¤i dile getirilen aç›klamada,
“Bu sel, yaln›zca evleri ve insanlar›
de¤il, çarp›k ve halktan kopuk ranta
dayal› yönetim anlay›ﬂ›n› da sular alt›nda b›rakm›ﬂt›r" denildi.
Bölgede acilen taﬂk›n ve heyelan haritalar›n›n oluﬂturularak riskli bölgelerde
yap›laﬂman›n engellenmesi istenen
aç›klamada, ﬂu ifadelere yer verildi:
“‹limiz s›n›rlar›nda geçen akarsu ve
derelerin acilen günü kurtaracak çözümlerle de¤il, teknik gereklere uygun
ve kal›c› bir ﬂekilde ›slah edilmelidir.
ﬁehrin kanalizasyon ve ya¤mur suyu
ﬂebekelerinin ihtiyaçlar do¤rultusunda
yap›lmas› gerekmektedir. Yerleﬂim
alanlar›n›n seçimi ve yap›laﬂmas›nda
rant›n ve günü kurtarma anlay›ﬂ›n›n
terk edilmesi, mühendislik ve planlama anlay›ﬂ›n›n temel al›nmas›, yerleﬂime yeni aç›lacak yerlerin altyap›lar› tamamlanmadan inﬂaat ve iskân izninin
verilmemesi gerekmektedir.
A¤r› ﬂehir merkezi ve tüm iller aras›
ba¤lant› yollar›n›n standartlara uymayan mevcut halinin daha ﬂehre girmeden nas›l bir ﬂehir inﬂa edildi¤ini aç›kça

göstermektedir. Her sene ihaleye ç›kar›lan ﬂehrin ba¤lant› yollar›n›n, ilgili kurum olan karayollar› taraf›ndan yeterli
denetim sa¤lanarak bir an önce bitirilmesi ve bunun bir rant arac› olmaktan
ç›kar›lmas› gerekmektedir. ﬁehirleﬂmenin önemli unsurlar›ndan biri olan
kentsel dönüﬂüm projelerinin sürüncemede b›rak›lmadan bir an önce sonuçland›r›lmas› gerekmektedir. Sonuç olarak A¤r›da ranta dayal›, kaderci, günü
kurtaran ve çarp›k kentleﬂmeye neden
olacak projelerden çok bölge insan›n
refah seviyesini art›r›c› projeler hayata
geçirilmelidir”

Üniversitemizin Makine Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri,
hocalar› , ﬂube yönetici ve çal›ﬂanlar›n›n kat›l›m›yla, Mühendislik Fakültesi arka bahçesine
250 fidan dikildi. “Makina Mühendisli¤i Orman›” ad› alt›nda
a¤açland›r›lan bu alan, ö¤renciler, hocalar› ve ﬂube yönetimimizin birliktelik ve dayan›ﬂmas›na dair güzel görüntülere
mekan oldu. Fidan dikiminden
sonra da¤›t›lan kumanyalarla
etkinlik sona erdi.

100 A‹LEYE YARDIM
Sel felaketi ard›ndan çad›rlarda
zor ﬂartlar alt›nda yaﬂayan 100
aileye, A¤r› Temsilcili¤imiz taraf›ndan g›da yard›m› yap›ld›.
Günlük ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamayacak durumda oldu¤u tespit edilen, 37’si Do¤ubeyaz›t ilçesinde olmak üzere toplam
100 aileye g›da malzemeleri
içeren yard›m paketleri da¤›t›ld›.
Konuyla ilgili aç›klama yapan
A¤r› Temsilcilik Baﬂkan› Nas›r
Karao¤lu, bu tür yard›m kampanyalar›na s›cak bakmad›klar›-

n›, ancak ortaya ç›kan ma¤duriyetin giderilerek, acil ihtiyaçlar›n
giderilmesi amac›yla Diyarbak›r
ﬁube’nin deste¤iyle bu çal›ﬂmaya giriﬂtiklerini söyledi.
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BIRAKIN MUNZUR ÖZGÜR AKSIN!
Munzur Dersim halk› için kutsal bir nehirdir. Ganj nas›l ki Hindular için kutsal ise
Munzur da Dersimliler için o denli kutsald›r.
FETH‹ KILIÇ
MMO TUNCEL‹ TEMS‹LC‹S‹ / TMMOB ‹KK SEKRETER‹

HAYDAR ÇET‹NKAYA
MUNZUR DO⁄A AKT‹V‹ST‹
Bir 17 A¤ustos günü, Munzur özgürce akmaya devam ederken önüne çekilen setlerin kapaklar› yavaﬂ
yavaﬂ kapan›yordu. Kapanan kapaklarla beraber irkildi MUNZUR ve
sa¤d›c› HARÇ‹K. Munzur önüne çekilen setin duvarlar›na çarpt›kça geri
çekiliyor ve yavaﬂ yavaﬂ göle dönüﬂen yata¤›nda kendine ve sa¤d›c›na
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bir ç›k›ﬂ yolu ar›yordu. Güçlüydü
Munzur. Milyonlarca y›ld›r her türlü
do¤a koﬂullar›nda kendi yolunu izliyor, kardeﬂleriyle birleﬂiyor hiç yabanc› olmad›¤› Mezopotamya ve
Ortado¤u’ya kadar olan tüm topraklara hayat veriyordu. Ama bu kez
dardayd› Munzur. Munzur yükseldikçe kendi sular›nda bo¤uluyor se-
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si ve solu¤u kesiliyor, hayat verdi¤i
bitkiler ve hayvanlar sular alt›nda
kal›yordu. Munzur elinde olmadan
yok etti¤i kendi halk›n›n geçmiﬂine,
bugününe ve gelece¤ine a¤l›yordu.
Kilometrelerce uzaktan duyulan
Munzur’un sesi yavaﬂ yavaﬂ duyulmuyordu art›k. Bugüne kadar Dersime ve tüm insanl›¤a hayat veren
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Munzur kendini kurtaracak bir çare
ar›yordu. Dersim Munzur’un yok oluﬂuna sessizce tan›kl›k ediyordu.
20 bini aﬂk›n insan Munzur’u sonsuzlu¤a u¤urlamak için 10 Ekim’e haz›rlan›yordu. Her ﬂey iﬂ iﬂten gerçekleﬂtikten sonra oluyordu. “Munzur Darda Dersim ‹syanda” sloganlar› ölmek
üzere olan bir nehre çal›nm›ﬂ son
tango olabilirdi sadece. Munzur bo¤ulmaya devam ediyor, 20 bin Dersimli bir olmuﬂ Munzur’a veda ediyorlard›. Bu veda ki bir kardeﬂimizin
ölümü kadar ac› ve gerçekti.
11 Ekim Çarﬂamba günü Dersimliler
Munzur’a ve Kutsal mekanlar› Gole
Cetuya son a¤›d› yakmaya haz›rlan›yordu. Bir ﬂeyler yapamay›ﬂ›n çaresizli¤i ile kendilerine isyan eden
Munzur’un cocuklar› tüm bunlar›
kendilerine reva görerek inançlar›n›
ve kutsal mekanlar›n› sulara gömenlere bedua etmek için GOLE CETUN’nun huzuruna ç›k›yorlard›. Dersimliler son niyazlar›n› bölüp son
mumlar›n› yakarak Gole Cetu ile vedalaﬂ›yorlard›. 5 bin kiﬂi hep bir yürekten kutsallar›na a¤l›yorlard›…
Toplumsal duyars›zl›k Dersimde iﬂte
tüm bu olumsuz sonuçlar› do¤urdu.
Elbette ki baz› ﬂeylere engel olunamayabilir ancak ﬂunu çok iyi biliyoruz ki bizler gerek Uzunçay›r baraj›
ve gerekse de Mercan HES yap›l›rken yeteri tepkiyi koyamad›k. Kamuoyu bask›s› oluﬂturamad›k ve süreci do¤ru de¤erlendiremedik. Tüm
bunlar›n sonucunda ise ne yaz›k ki
Kutsallar›m›z›n önene çekilen setlere
dur diyemedik. Hiç de¤ilse iki suyun
birleﬂti¤i yeri sulara gömmeyebilir
ve Kutsal Mekan›m›z olan Gole Cetuyu kurtarabilirdik. Bu noktada
devlet yetkililerinin de iyi niyetli olmad›klar› ortadad›r. Gole Cetu’nun
Dersim halk› için ne denli bir öneme
sahip oldu¤unu bilen devlet kurumlar› ve yetkilileri bile bile baraj kodunu yüksek tutarak bu kutsal mekan›

Milli Park alanlar›nda piknik
yapman›n, ateﬂ yakman›n,
hayvan ve bitkilere zarar
vermenin cezas›z
b›rak›lmad›¤› bir ülkede,
Milli Park olan Munzur’da
koca bir HES’i yapanlar
korunmuﬂlard›r.

sular alt›nda b›rakm›ﬂlard›r. Uzunçay›r baraj›n›n yap›l›ﬂ›nda bile niyet
enerji üretimi gibi görünse de asl›nda bizlerden neleri al›p götürdü¤ü
ortadad›r. Bu noktada dersimlilerin
inançlar› hiçe say›lm›ﬂt›r.
‹limiz s›n›rlar› dahilinde yapmak istedikleri baraj projelerinin say›s›
20’dir. Bu barajlar›n tamam› ihaleye
verilmiﬂtir. Uzunçay›r Baraj› ile Mercan HES enerji üretimi yapmaktad›r.
Hemen yan› baﬂ›m›zda yer alan Dinar deresi üzerinde inﬂa edilen Dinar HES ise çok k›sa bir süre sonra
tamamlanacak ve enerji üretimine
baﬂlayacakt›r. Bunlar›n yan› s›ra Peri
çay› üzerinde yap›m› tamamlanan
ve hala yap›m› süren barajlarla birlikte peri vadisi art›k akmayacakt›r.
Peri çay› üzerinde yap›m› planlanan
barajlardan biri olan Tatar baraj› da
2012 y›l›nda enerji üretimine baﬂlayacakt›r. Keban baraj› ile birlikte etraf› barajlarla çevrelenen ilimiz topraklar› ne yaz›k ki yap›lmak istenen
di¤er barajlarla birlikte cehenneme
çevrilecektir.
Munzur vadisini 1972 y›l›nda zengin
bitki örtüsü, hayvan çeﬂitlili¤i, do¤al
güzellikleri ve endemik türleri nedeni
ile Milli Park ilan edilmiﬂtir. B›rakal›m Milli Park olmas›n›, Munzur Dersim halk› için kutsal bir nehirdir.
Ganj nas›l ki Hindular için kutsal ise,
Munzur da Dersimliler için o denli
kutsald›r. ﬁimdi tutturmuﬂlar Mun-

zur nehri üzerine 4 adet baraj daha
yapmak istiyorlar. Munzur vadisi ve
nehri üzerinde yap›lmak istenen baraj projeleri Bozkaya Baraj› (Diklitaﬂ
mevki), Kaletepe Baraj› ( AnafatmaBabaoca¤› köyü civar›), Konaktep-1
(Torunoba Köyü) ve Konaktepe-2
HES’dir. (Torunoba ve Venk köprüsü aras›). Bu barajalr›n yap›lmas› ve
tamamlanmas› ile birlikte Munzur
art›k hiç akmayacakt›r. Munzur sadece ve sadece kayna¤›ndan akan
bir gözeye dönüﬂecektir. Buna onay
vermek mümkün de¤ildir.
Oysa ki Türkiye Cumhuriyeti hem
kendi kanunlar› hem de uluslararas›
sözleﬂme ve metinlerle kendi co¤rafyas›nda bulunan do¤al güzellikleri
ve tarihi alanlar› ile kültürel de¤erleri
korumay› garanti alt›na alm›ﬂt›r.
Ama ﬂimdi bunlar›n sözde oldu¤u
görülmektedir.
Buna en iyi örnek Munzur Vadisi
Milli Park› üzerinde inﬂa edilen Mercan Hidro Elektrik Santralidir. Milli
Parklar ile ilgili mevzuatta “Uzun
Devreli Geliﬂim Plan› yürürlükte olmayan, uzun devreli geliﬂim plan›nda onay verilmeyen alanlara baraj
yap›lamaz” denilmektedir. ‹ﬂte bu
noktada birileri Munzur Vadisi Milli
Park s›n›rlar› içerisinde bulunan
Mercan Vadisi ve Mercan Çay› üzerine Mercan HES in yap›lmas›na göz
yummuﬂ ve izin vermiﬂtir. Birileri
Munzur Vadisi Milli Park›n› birilerine
peﬂkeﬂ çekmiﬂtir. Milli Park alanlar›nda piknik yapman›n, ateﬂ yakman›n hayvan ve bitkilere zarar vermenin cezas›z b›rak›lmad›¤› bir ülkede
Mercan HESi yapanlar korunmuﬂlard›r. Bu gerçek 16 y›l sonra ortaya
ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men, yetkililer
hala k›l›n› dahi k›p›rdatma gere¤i bile duymamaktad›r. Uzun devreli geliﬂim plan› olmayan Munzur Vadisi
Milli Park› üzerine inﬂa edilen Mercan HES ﬂu haliyle kaçak bir yap›d›r
ve derhal mühürlenmesi gerekmek-
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tedir. Ama ne yaz›k ki bu ve benzer
örnekler bu ülkede s›kça karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
Son dönemlerde kimi mahkemelerin, yap›lan hukuksuz baraj yap›mlar›na dur demesi sevindirici ama yeterli de¤ildir. Dere soyk›r›m›na art›k
dur denilmelidir. Munzur Vadisi Milli
Park›’na en baﬂta Çevre Bakanl›¤›
sahip ç›kmal›d›r. Munzur sar›msa¤›
tescillenmiﬂ bir endemik türdür ve
50’den fazla endemik tür ile birlikte
Munzur Vadisi Milli Park alan›nda
yaﬂam sürmektedir. Barajlar›n yap›lmas›, tüm bu türleri olumsuz etkileyecektir. Munzur Alabal›¤› da yine
endemik bir türdür ve bu bal›¤›n yaﬂam alan› Munzur nehridir. Barajlar›n yap›lmas› ile Munzur Alabal›¤›
kesin yok olacakt›r.
Tüm bunlar bir Çevre Bakan›’n›n sahiplenmesi gereken konular de¤imlidir? Öte yandan 2002-2006 y›llar›

Uzun devreli geliﬂim plan›
olmayan Munzur Vadisi
Milli Park› üzerine inﬂa
edilen Mercan HES ﬂu
haliyle kaçakt›r ve
derhal mühürlenmesi
gerekmektedir.
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aras›nda haz›rlanm›ﬂ ve bakanl›¤a
sunulmuﬂ olan Munzur Vadisi Milli
Park› Uzun Devreli Geliﬂim Plan› y›llard›r Çevre ve Orman Bakanl›¤›n›n
dolaplar›nda imzalanmay› ve onay›
bekliyor. Bu plan›n onaylanmas›
Munzur Vadisini baraj tehditlerinden
kurtaracakt›r. Munzur Vadisi yok
edilmesi gereken de¤il, yaﬂat›lmas›
gereken ve nesillere en sa¤l›kl› ﬂekilde devredilmesi gereken bir de¤erdir. Munzur Vadisi bu ülkenin en
büyük de¤erlerindendir. Bunu koruma hepimizin görevidir.
Barajlarla yok edilmek istenen di¤er
bir vadi ise Pülümür Vadisi’dir. Pülümür Nehri ve kollar› üzerinde de 4
adet baraj yap›lmak isteniyor. Bunlardan biri hemen ﬂehrin 4-5 km
üzerinde yap›lmak istenen Kocakoç
yani Pülümür Baraj›d›r. Bu baraj ile
Harçik’ten Nazimiye yol ay›r›m›na
kadar olan alan sular alt›nda yok
olacakt›r. Hakis deresi üzerinde de
bir baraj projesi mevcuttur. Hakis
deresi borulardan taﬂ›narak kurutulacakt›r. Yine Haskar HES ve K›rm›z›köprü HES dereleri kurutacak olan
baraj projeleridir. Yine Pülümür ilçesinde Erzincan taraf›na da 3 adet
baraj yap›lmak istenmektedir. Ayn›
ﬂekilde Pertek, Çemiﬂgezek ve Hozat ilçelerinde de HES yap›lmas› düﬂünülmektedir.
‹ﬂte tüm bu projeler ile Dersim s›n›r-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

lar›nda akan bir dere bile olmayacakt›r. Zaten ›rmak boylar›nda bulunan çok az say›daki düzlük alan sular alt›nda kalarak yok olacakt›r.
Munzur ve Pülümür vadileri boyunca yer alan onlarca ziyaretimiz sular alt›nda yok olacakt›r. Kutsal mekanlar›m›z›n sular alt›nda kalmas›na
asla izin vermeyece¤iz. Bunun çok
iyi bilinmesi ve ihaleyi alan baraj
ﬂirketlerinin bu durumu göz önünde
bulundurmalar› gerekmektedir.
Dersim insan› da servet olan topraklar›na sahip ç›kmalar› ve barajlara hay›r demeleri gerekmektedir.
Munzur ve Pülümür vadileri elimizden yitip giderse bunu çok iyi bilelim ki yitip giden çocuklar›m›z›n yar›nlar› olacakt›r. Çocuklar›m›z›n gelece¤ini yok etmeye gelenlere, topraklar›m›z› bize dar etmeye gelenlere gelmeyin diyor ve derelerini korumak için onurluca mücadele
eden Türkiye deki tüm çevre dostlar›na selam olsun.
Dersimde Barajlara karﬂ› mücadele
yürüten TMMOB’unda aras›nda bulundu¤u 51 Sivil Toplum Örgütü’nün
bileﬂeni olan Dersim Çevre Giriﬂimi
bu mücadeleyi sonuna kadar yürütecektir.
BIRAKALIM DERELER‹M‹Z
ÖZGÜR AKSIN...
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B‹Z‹M DE B‹R Ç‹FT SÖZÜMÜZ VARDI HAYATA...
Ne aﬂina oldu¤umuz T cetveli var elinde, ne kafas›nda baret… Ona ﬂantiyelerde,
fabrikalarda da rastlayamazs›n›z. Olsa olsa, elinde ba¤lamas›, dilinde Mezopotamya ve
Anadolu’nun k›r›k ezgileri… Mütevaz› bir salonun sahnesinde, bu topraklar›n
sevdalar›n›, hüznünü ve sakl› ç›¤l›klar›n› dile ve tele dökerken bulursunuz. ﬁubemiz
üyesi Mustafa ‹lhan’dan bahsediyoruz.
GURBET ÖRÇEN
MAK‹NA YÜKSEK MÜHEND‹S‹

“Güneﬂin sofras› aç›l›yor,
As›rlar…
Hüzün…
Sevda…
Umut…
Hasret…
Ve
Sakl› Ç›¤l›klar notalarla motifleniyor.
Anadolu, Ermeni ezgilerine do¤ru
yola ç›k›yor.”

Bu sözler 28 Mart 2010 tarihinde
Diyarbak›r Sanat Merkezinde; Mustafa ‹lhan & Önder Iﬂ›k taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen “Yasak Serenat”
isimli müzik dinletisinin fragman›na
ait. Bildi¤imiz klasik “müzik dinletisidir” alg›s›n›n çokta ötesinde farkl›
bir birleﬂimle gerçekleﬂtirilen bu dinletinin aktörü, ﬂubemiz üyesi makina
mühendisi Mustafa ‹lhan ile söyleﬂimizi ﬂiir tad›nda, dinleti coﬂkusuyla,

çok farkl› bir duygu ortam›nda gerçekleﬂtirdik.
Müzi¤e nas›l baﬂlad›n?
Gerçekleﬂece¤ini bilmeden edilen
bir dua asl›nda. Her ﬂey teslimiyetle
baﬂl›yor, tüm duyular birer mahkum
ve sonras› notalar›n çizdi¤i kader...
Müzi¤in hücrelerimle yol arkadaﬂl›¤›
böyle baﬂlar. Do¤an›n metronom oldu¤uyla yüzleﬂti önce yürek, sonra
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elbette hayata. Onlar› motifleyerek
baﬂlad›m kendi notalar›mla cevap
vermeye. ‹nkara Gelinmez, Diyarbekir, Yüre¤ime U¤rama Sak›n, Kardelen, Al›ﬂ›yorum, Mesela, Yasak Serenat, Sakl› Ç›¤l›k, Hazan… Onlar
anlatt›, ona bakarken hissettiklerimin portresini. Sonras›n› özetlemek
gerekirse, üniversitenin halk müzi¤i
korosu ve o dönemlerde teknolojik
destekle oluﬂturdu¤um enstrümantal bir kasetten dolay› TRT deki bir
program…

da hayat›n ritminin asl›nda kendisinin bir yans›mas› oldu¤uyla… ‹ﬂte o
zaman maestro oldu do¤aya, o da
hayata… Bunlar›n fark›nda olamayacak kadar, bir aﬂ› gününde a¤l›yorken tan›ﬂt›m beni bu mistik aleme taﬂ›yacak ilk enstrüman›mla.
Ba¤lamam, sadece o gün susmama
sebep oldu, sonras›nda da susmama engel… Anlat dedi bana o günden sonra, sevdan›, umutlar›n›, hasretini, hüznünü, sakl› ç›¤l›klar›n›, isyan›n›, ne varsa… Anlatt›kça hayk›rd›. Tüm lisanlar›n efendisiydi zira
onun dili. Böyle kurduk ba¤›m›z›.
Do¤up büyüdü¤üm yerde müzik
aleti çalmak “gevende” likle ba¤daﬂt›r›l›rd›. “Dü¤ünlerde çalg› çalan
yerel müzisyen” anlam›na gelen gevende, zaman›nda küçümsenen
alay edilen birﬂeydi. ﬁimdilerde bile
konservatuar okuyan gençlere “Üniversiteye gitti de birﬂey mi oldu?
Ola ola gevende oldu.” yak›ﬂt›rmas›
yapanlar hala var. ‹lkokul y›llar›nda
müzik dersinde ö¤retmen, çal›p
söylemem için saz›m› getirmemi isterdi hep. Evimiz okula yak›n oldu¤u
için koﬂup saz›m› al›rd›m fakat giderken sokakta oyun oynayan çocuklar arkamdan taﬂ atar “gevende”
diye ba¤›r›r alay ederlerdi. O yüzden
hep kestirme yollardan koﬂarak giderdim. Fakat bunlar›n müzi¤e ba¤-
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Makine Mühendisi olmak
için de¤ildi sadece
Diyarbak›r yollar›na
düﬂmemin sebebi,
Dicle’nin h›rç›n k›z›na
umars›z ve fünyesi
çekilmiﬂ bir yürek
sunmakt›.

l›l›¤›m üzerinde hiçbir etkisi olmad›.
Yerel yönetimin ya da okulun düzenledi¤i müsamere korolar›nda
minyatür aksesuar olmaya devam
ettim. Ortaokul dönemleri, her alanda oldu¤u gibi müzikte de daha
sorgulay›c› bir hal ald›¤›ndan müzi¤in t›n›sal zenginli¤ine ulaﬂman›n
farkl› yollar›n›, farkl› enstrümanlara
yönelmekle denedim. Zaman içerisinde armonik bir tahribat›n meydana gelmemesini enstrümanlar›n beni
ayn› frekansta yakalayabildiklerine
ba¤lad›m hep. Dolays›yla kolay arkadaﬂ oldular kendi aralar›nda. Sahiplendikleri duygular›m› hep bir
a¤›zdan söylemeyi baﬂard›lar. Ak›ﬂ›
içerisinde kimi zaman düzenbazl›¤›na kimi zaman cömertli¤ine söyleyecek bizim de bir çift laf›m›z vard›
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Dinletiyi farkl› bir tarzda gerçekleﬂtirdin. Farkl› dil ve kültürlere vurgu
yapt›n. Anlatabilir misin?
Hangi yer olursa olsun, o bölgenin
rengine, ona ait tüm detaylarda rastlamak mümkün. Gökkuﬂa¤›ndaki
farkl› renkler bile, yan yana dizilirken
yan›ndaki renk ile iç içe geçti¤ine ﬂahit oluruz. Dolays›yla kültürlerin iç içe,
yan yana yaﬂad›¤› kültürlerle etkileﬂmesinden daha do¤al ne olabilir ki
zaten? ‹simlendirmeler ve s›n›flamalar
olmas›na karﬂ›n hiçbir ortak yazg›da,
keskin çizgilere rastlanmam›ﬂt›r tarih
boyunca. Hele de bunun ad› müzik
olunca s›n›rlar›n tan›nmamas› kaç›n›lmaz oluyor. Anadolu… daha da ötesi
Mezopotamya… Sözleri tarihe, güftesi taﬂlara ait olan notas›z ﬂark›… F›rat
ve Dicle’nin koreografisi, güneﬂin sunumuyla as›rlard›r devam eden eﬂsiz
gösteri… Tan›mlamak yeterli olur mu
kelimelerin bile haddini bilerek s›raland›¤› tümcelerle ama akl›ma gelen
ilk ﬂeyleri yazd›m, bulundu¤um co¤rafya hakk›nda. Hangi medeniyetler
geçmedi ki buradan? Hangi isimsiz
halklar yaﬂam›yor ki hala? Hangi yok
olmaya yüz tutmuﬂ ya da tutturulmuﬂ
ötekiler yok ki burada? Onun için
güftesi taﬂlara ait ya. Onlar cevap verebilir sadece bu sorulara. Bu topraklar›n kaybetmedi¤i, ettirmedi¤i onlardan kalanlar, ezgiler, halaylar, a¤›tlar,
bayramlar, ritüeller… O yüzden ayr›
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kalman›z imkans›z gibi bir ﬂey birlikteyken. Bir zaman sonra her ﬂey gibi
t›n›lar da ister istemez buluyor sizi.
Etkileﬂim halindeki bu etnik müziklerle deneysel çal›ﬂmalar›m bu ﬂekilde
baﬂlad›.
DSM bünyesinde böyle bir müzik
dinletisi vermeyi nas›l düﬂündün?
“Yasak Serenat” projesi de bu çal›ﬂmalar›n bir ürünüdür. Ortak ezgilerin
Ermenice orijinini aç›¤a ç›karma düﬂüncesinden hareketle çok eskilere
dayanan aﬂu¤, kusan gelene¤i, tarlada çal›ﬂ›rken söylenen horoveller,
kendi müzi¤inin ruhunu yans›tan

Ak›ﬂ› içerisinde kimi zaman
düzenbazl›¤›na, kimi
zaman cömertli¤ine
söyleyecek bizim de bir
çift laf›m›z vard› elbette
hayata. Onlar› motifleyerek
baﬂlad›m, kendi
notalar›mla cevap
vermeye…

enstrümanlar duduk, ud ve kamança, etnomüzikologlar, bu co¤rafyan›n kadim kültürlerinin ortak etkileﬂimleri ve mevcut sanat musikisi repertuar›nda önemli yere sahip bestekarlar, bu çal›ﬂmaya ilham oldu.
Böylece Ermeni Müzi¤ini ve sanatkarlar›n› tan›tan çeﬂitli videolar oluﬂturuldu. Canl› performans esnas›nda
yard›mc› enstrüman görevi görmesi
için üçüncü bir enstrüman çal›narak
videolara dahil edildi. Videolar, resim ve aç›klay›c› bilgi notlar›yla desteklendi. Projeksiyon olarak sahneye yans›t›lan bu videolara ud ve duduk ile eﬂlik edildi. Repertuar› seçerken Kafkasya'dan çok Mezopotamya yöresi Ermeni ezgilerine a¤›rl›k vermeye çal›ﬂt›m. Repertuar oluﬂumu s›ras›nda genelde komal› ezgilerin seçimi, dinleyicilere tan›d›k
gelmesi aç›s›ndan önemliydi.

melodik ve romantik halidir malumunuz. Hiç kimse size aﬂ›k oldu¤unuzu söyleyemez. Onu sadece yüre¤iniz söyler. Bunu anlatmakt›r dilinize düﬂen. Anlatmaya kilit vurmak
hissedileni engeller mi? ‹ﬂte bu yüzden buna vurgu yapmak istedim.
Korkular ve yasaklar, o dilde de hislerin varl›¤›n› engelleyemiyor.
Su çatla¤›n› buldu mu?
Bulmak zorunda. Yoksa tabiata ayk›r› olur.
Biraz kendini anlat›r m›s›n?
“Kul›k” ya da bilinen ad› Kâhta karﬂ›lad› beni bu dünya 1979’u sayarken. Diyarbak›r’a gelmeden 17 y›l
paylaﬂt›k beraber. Makine Mühendisi olmak için de¤ildi sadece Diyarbak›r yollar›na düﬂmemin sebebi,
Dicle’nin h›rç›n k›z›na umars›z ve
fünyesi çekilmiﬂ bir yürek sunmakt›.

Bu dinletiyi destekleyen (maddi-manevi) kurumlar oldu mu?
Dinletiye maddi anlamda bir destek
olmad›. Zaten manevi olarak da tedirgin bir yaklaﬂ›m söz konusuydu.

“gizlenmiﬂ sözler ve ezgiler akarken
dillerde ,
bir daha alk›ﬂland› geçmiﬂin yol
göstericileri..”

Neden “Yasak Serenat”?
Serenat, ilan-› aﬂk›n, sevdan›n en

Ve " SU ÇATLA⁄INI BULDU ".
yüre¤ine ve a¤z›na sa¤l›k Mustafa.
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D‹YARBAKIR’DA ESK‹ YAZ GECELER‹
Ay ›ﬂ›¤›n›n ayd›nlatt›¤› gecelerde, gökteki parlak y›ld›zlar›n alt›nda, erkekler ayr› bir
damda, kad›nlar ayr› bir damda, biz çocuklar da genellikle kad›nlara yak›n yerlerde
oturur oyunlar oynar, ama ço¤unlukla yaﬂl› ninelerin anlatt›¤› masallar› dinlerdik.
MEHMET MERCAN
Y›llar ve de y›llar önce, sur içine s›k›ﬂ›p kalm›ﬂ eski Diyarbak›r’da k›ﬂlar
kadar yazlar da zorlu geçerdi.
Hele de yaz geceleri.
Ünlü s›caklar haziran ay› ortalar›nda
baﬂlar, eylül ortalar›na kadar sürerdi
Öyle ki; Büyüklerimiz, Diyarbak›r’daki
s›ca¤›n ﬂiddetini anlatabilmek için
“Cehennem zaar Diyarbekir’in alt›na
kurulmuﬂ” derlerdi...
……….
Yaz boyunca, geceleri damlarda tahtlarda yatard›k.
Ayr›ca da halk›n bir bölümü ba¤lara,
bir bölümü Mardinkap› d›ﬂ›ndaki
köﬂklere giderken, bir di¤er bölümü
de Dicle k›y›s›nda bostanlarda, yani
karpuz tarlalar›nda kurulu hüllelerde
geçirirdi gecelerini.
Yazl›klar›n ço¤u Ba¤lar semtindeydi.
1950’l› y›llara kadar sur d›ﬂ› özellikle
demiryolunun bat›s› gül bahçeleriyle,
üzüm ba¤lar›yla kapl›yd›. Kentte ya-
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ﬂayan ailelerin büyük bölümünün
yazl›k köﬂkleri buradayd›.
Aileler yaz boyunca genellikle ba¤larda kal›rd›. Çal›ﬂan erkekler sabah erken saatlerde henüz güneﬂ s›ca¤›n›
yaymam›ﬂken yola ç›kar, kentteki iﬂlerine gelirler, akﬂama yak›n saatlerde
de dönerlerdi.
Ba¤larda köﬂkü olan her ailenin mutlaka bir eﬂe¤i olurdu. Eﬂe¤in üzerindeki süslü heybelere günlük sebze,
meyve, et, ekmek gibi ihtiyaç maddeleri yüklenir sonra da üzerine binilir
yola ç›k›l›rd›.
Urfakap›’daki Hayvan Pazar›’nda en
çok cins eﬂek al›ﬂveriﬂi yap›l›rd›. Denilebilir ki kentteki ulaﬂ›m›n büyük bir
bölümü eﬂeklerle ve kat›rlarla yap›l›rd›.
Cins eﬂekler, en çok da ﬁAM Eﬂe¤i
ad› ile an›lan irice eﬂekler revaçtayd›.
Esnaf, sahip oldu¤u eﬂe¤i gün boyu iﬂyerine en yak›n hana b›rak›rd›. Çarﬂ›larda, günümüzdeki otoparklar gibi, çok
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say›da han vard›. Herkes hayvanlar›n›
gün boyu bu hanlarda bar›nd›r›rd›.
Akﬂama yak›n saatlerde herkes eﬂe¤ini al›r, yola ç›kard›.
Akﬂama yak›n saatlerde ba¤lara giden yollar eﬂekli insanlarla dolard›.
Gençler yol boyunca eﬂeklerini yar›ﬂt›r›r, bu da ayr› bir e¤lence olurdu.
Ba¤larda aileler aras›nda çok s›cak
iliﬂkiler olurdu.
Birbirlerini akﬂam yemeklerine davet
eder, ya da herkes piﬂirdi¤i yemekten
komﬂusuna, yak›n›na gönderirdi. Yemekten sonraki saatlerde köﬂklerin
avlular›nda toplan›l›r, çeﬂitli e¤lenceler düzenlenirdi…
Varl›kl› ailelerin ba¤lardan baﬂka Gazi
Köﬂkü yak›nlar›nda, Dicle vadisinde
hakim yamaçlardaki bahçeler içinde
köﬂkleri vard›. Ço¤u köﬂk sahibi, iﬂyerlerinden yayl› arabalarla ya da faytonla gider gelirdi.
Sur içindeki evlerinde kalan aileler ise
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damlarda kurulu tahtlarda geçirirlerdi
gecelerini.
Halk geceleri damlarda kurulan ve etraf› SITARA dedi¤imiz beyaz Capon
bezi ile sar›l› tahtlarda yatard›.
Tüm evlerin toprak damlar›nda yazl›k
TAHTLAR kurulurdu. Bu tahtlar›n etraf› staralarla kapan›r, böylece taht›n
içinde yatanlar›n çevreden görünmeleri önlenirdi. Bir baﬂka deyiﬂle tahtlar›n mahremiyeti staralarla korunurdu.
Staralar ayr›ca taht›n içinde yatanlar›
sabah güneﬂinden de korurdu.
Mahallenin toprak daml› evlerinin ço¤u birbirine bitiﬂik oldu¤u için, do¤al
olarak yaz›n damlarda yo¤un bir
komﬂu muhabbeti olurdu.
Özellikle ay ›ﬂ›¤›n›n ayd›nlatt›¤› gecelerde, gökteki parlak y›ld›zlar›n alt›nda, erkekler ayr› bir damda, kad›nlar
ayr› bir damda, biz çocuklar da genellikle kad›nlara yak›n yerlerde oturur
oyunlar oynar, ama ço¤unlukla yaﬂl›

ninelerin anlatt›¤› masallar› dinlerdik.
Erkekler bölümünde ise, zaman zaman sazl›, sözlü e¤lenceler düzenlenir, sesi güzel olanlar›n ﬂark›lar›, türküleri tüm mahalleyi ﬂenlendirirdi..
Karﬂ› komﬂumuz Sat› Köyünün naz›r›
(kahyas›) Emin Bayar beyin o¤lu ‹brahim’in sesi gür ve güzeldi. O maya,
gazel söylemeye baﬂlad›¤›nda herkes
sohbetini keser onu dinlerdi…
Biz çocuklar, büyüklerin anlatt›¤› masallar içinde en çok Leyla ile Mecnun
öyküsünü severdik.
“Leyla ile Mecnun öyküsünde bilindi¤i
gibi Leyla’n›n babas›n›n karﬂ› koymas›
yüzünden aﬂ›klar kavuﬂamadan ölürler. Ruhlar› birer y›ld›z olup gö¤e çekiliyor. Biri ﬁark’a, biri Ma¤r›b’e savruluyor. Yani biri do¤uya, biri bat›ya.
Tanr› aﬂ›klar›n y›lda bir kez birbirine
kavuﬂmalar›na izin verir.
‹kisinin ruhlar› uzayda birbirine kavuﬂmak için kayarak yola ç›karlar. ﬁark’-

tan ve Ma¤r›b’den kayan y›ld›zlar buluﬂtuklar›nda gökte çok parlak bir ›ﬂ›k
oluﬂur. ‹ﬂte, her kim ki, bu buluﬂma
an›n› görürse o anda her ne dilek dilerse yerine gelir...”
Biz çocuklar, geceleri saatlerce uykusuz kal›r, s›rtüstü uzand›¤›m›z döﬂeklerde, göz k›rpa k›rpa par›ldayan y›ld›zlar› seyreder, kayan bir y›ld›z gördü¤ümüzde heyecanlan›r, onu izler
çarp›ﬂma an›n› beklerdik. Y›ld›z, hiçbir
yere çarpmadan kay›p uzay›n derinliklerinde kaybolunca da üzülürdük...
Sonra, büyük bir ümitle ertesi geceyi
beklerdik.
………..
Evet. Yaz s›caklar› Diyarbak›r’da zorlu
geçerdi belki. Ama halk, akﬂamlar›
damlarda, köﬂklerde, hüllelerde dinlenirken bu zorlu¤u e¤lenceye çevirmesini bilirdi gerçekten.
Ve günün yorgunlu¤u ancak böylesi
e¤lencelerde at›l›rd›…

D‹CLE ÜN‹VERS‹TES‹’NDE CEMAAT PROTESTOSU
Aralar›nda ﬂubemizinde bulundu¤u
Diyarbak›r'daki sivil toplum örgütü
ve meslek odalar›, Dicle Üniversitesi'nde Rektör Ayﬂegül Jale Saraç'›n seçilmesiyle birlikte baﬂlayan bask›c›, ötekileﬂtirici ve kay›rmac› politikalara son verilmesini
istedi.
DÜ Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi önünde
bir araya gelen sivil toplum örgütü
temsilcileri, ö¤retim elemanlar› ve
ö¤renciler, Rektör Ayﬂegül Jale
Saraç ile birlikte baﬂlayan kadrolaﬂma, bask›c› ve kay›rmac› politikalar› k›namak amac›yla Rektörlük
Binas›'na kadar yürüyüﬂ düzenledi. Yürüyüﬂte "Cemaat üniversitesi
de¤il özgür-demokratik Dicle Üniversitesi" pankart› açan grup,
"Bask›lar bizi y›ld›ramaz",-"Rektör
istifa" sloganlar› at›ld›.

'Bu an la y›ﬂ da ha çok Kürt gen ci ni öl dü rür'
Aç›klama yapan TTB Genel Sekreteri Feruh Akay, iktidarlar›n üniversiteleri kendi amaçlar› do¤rultusunda ﬂekillendirdi¤ini söyledi. Akay,
Türkiye'deki son iki y›lda iktidar
mücadelesinin oda¤› olan üniversitelerdeki cemaat temelli fetih anlay›ﬂ›ndan en çok nasibini üniversitelerden birin de Dicle Üniversitesi
oldu¤un vurgulad›. Akay, "Veteriner, ‹ktisat, ‹dari Bilimler, Fen, Ziraat ve Edebiyat fakülteleri dekanlar›
d›ﬂardan getirilmiﬂ, Üniversite Genel Sekreteri, çok say›da daire
baﬂkan› ve birim müdürü ve ö¤retim görevlisi baﬂka üniversiteler sürülmüﬂtür. Bu yaklaﬂ›m üniversitemiz, kentimiz ve bölgemizin sosyal-siyasal yap›s› ile çal›ﬂanlar›na
duyulan güvensizli¤i ifade etmek-

ten baﬂka bir anlam taﬂ›mamaktad›r" diye konuﬂtu.
'Bas k› la ra son ve rin'
Akay, kendi bileﬂenlerine karﬂ›
böyle bask›c› bir yaklaﬂ›m› reva
gören Dicle Üniversitesi Rektörlü¤ü'nün kimler taraf›ndan ve hangi
yöntemle yönetildi¤inin ayr› bir
soru iﬂareti oldu¤unu söyledi.
Akay, ﬂunlar› belirtti: "Dicle Üniversitesi'ni bu dar, bask›c› ve cemaatçi kodrolaﬂmadan vazgeçmeye ça¤›r›yoruz. Biran önce bu
kay›rmac› ve bask›c› politikalar
son bulmal›, ö¤retim görevlileri,
personel ve ö¤rencilerimiz hakk›nda aç›lan dava ve soruﬂturmalar son bulmal›d›r." Aç›klaman›n
ard›nda yap›lan 5 dakika oturma
eylemiyle grup alk›ﬂ ve sloganlarla da¤›lt›.
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B‹R ARADA, B‹RL‹KTE YAﬁAYAB‹LMEK ‹Ç‹N
ÖNCE S‹LAHLAR SUSMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, Gediktepe bask›n› üzerine 21 Haziran
2010 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Yine gencecik insanlar›m›z›n ölüm

mokrasi güçlerinin "Bir arada ya-

karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂt›r. Bunun

haberleri ile sars›ld›k. Yüre¤imiz

ﬂam" talebi ile karﬂ› ç›kmas› ve as-

yan›nda, k›rk binden fazla insan›-

yand›. Ülkenin her yerinde yine

la bundan vazgeçmemesi, Kürt so-

m›z›n yaﬂam›na mal olan bu çö-

gencecik insanlar›m›z›n cenaze tö-

rununun çözümü konusunda tek

zümsüzlük sürecinde, gençlerimi-

renleri yap›l›yor ﬂimdi. Gediktepe

gerçek çözüm olarak önümüzde

zin yaﬂamlar›n› yitirmeye devam

bask›n› "Kardeﬂlik temelinde bir

durmaktad›r.

ediyor olmas›, hepimizin yürekle-

arada yaﬂama" talebini yüksek

Daha yirmi gün önce tamamlad›¤›-

rinde derin yaralar açmaktad›r.

sesle dillendirenlerin sesini duyul-

m›z TMMOB Genel Kurulu sonu-

Kürt sorunundan kaynakl› çat›ﬂma-

maz k›ld›.

cunda yay›mlanan sonuç bildirisin-

lar ülkemizin ekonomik kaynaklar›-

Toplumumuzu kutuplaﬂmalara yö-

de de ifade etmiﬂtik:

n› tüketti¤i gibi, halklar aras›nda

nelten her türlü silah kullan›m›n›n

"Türkiye‘nin en önemli sorunu olan

kardeﬂlik duygular›n› da zedele-

Kürt sorunu bütün yak›c›l›¤›yla

mektedir. Çat›ﬂma ortam›n›n yarat-

gündemdeki yerini korumaktad›r.

t›¤› gerilimle toplum kamplaﬂmaya

Kürt sorununun bugüne kadar çö-

itilmekte, çat›ﬂmada ölenlerin ce-

zülememiﬂ olmas› ülkemizde çok

nazeleri gösteriye dönüﬂtürülerek,

karﬂ›s›na, ülkemizdeki
tüm emek ve de-

ciddi ve derin tahribatlar yaratm›ﬂt›r. Ekonomisi zay›f

ölümler üzerinden siyaset
yap›lmaktad›r. AKP Siyasi
‹ktidar›n›n ‘demokratik
aç›l›m paketi‘, bölgede 30
y›la yak›n yaﬂanan silahl› çat›ﬂmalar› ve ﬂiddeti bitiremedi¤i
gibi Kürt sorununu çözebilecek
bir yaklaﬂ›ma da sahip de¤ildir.
Bölgede siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik haklar sa¤lanmadan, sanayileﬂme, yat›r›m ve istihdam yarat›lmadan çözümün gelmesi zor görünmektedir. Sa¤duyunun ve bar›ﬂ›n egemen olmas› için
gayretlerin sürdürülmesi gerek-

olan Türkiye‘nin yüz milyarlarca dolar kayna¤› çat›ﬂmal› sürece aktar›lm›ﬂt›r. Binlerce köy boﬂalt›lm›ﬂ, milyonlarca

mektedir."
TMMOB, Türklerin ve Kürtlerin bu
ülkede kardeﬂçe, bir arada ve birlikte yaﬂama talebini yüksek sesle
söylemeye devam edecektir.

insan yerinden-yurdundan ve dola-
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y›s›yla üretimden kopar›larak ﬂehir-

Mehmet So¤anc›

lerin varoﬂlar›nda açl›k ve sefaletle

TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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TMMOB 41. OLA⁄AN GENEL KURUL SONUÇ B‹LD‹RGES‹
12 Eylül Anayasas›na da, onun bir devam› olan AKP anayasas›na da "hay›r" diyoruz.
Eﬂitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak demokratik kat›l›m›n bütün kanallar› aç›larak yap›labilir.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin maden oca¤›nda göçük alt›nda
kalan iﬂçilere adanan 41.Ola¤an Genel
Kurulu 27-30 May›s’ta Ankara’da gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Diyarbak›r delegelerinin de yer ald›¤› sonuç bildirgesinde
ülkemiz ve bölgemizde yaﬂanan geliﬂmeleri iliﬂkin ayr›nt›l› de¤erlendirmeler
yap›lm›ﬂt›r. Sonuç bildirgesinden baz›
baﬂl›klar ﬂöyle:
Y›llard›r izlenen yanl›ﬂ enerji politikalar› sonucunda ülkemiz enerji konusunda tamamen d›ﬂa ba¤›ml› bir hale
getirilirken enerji ihtiyac›n› karﬂ›lamak
ad›na plans›z ve yanl›ﬂ yer seçimleriyle hayata geçirilmeye çal›ﬂ›lan termik santral ve hidroelektrik santraller, kurulmak istenilen yörelerde yaﬂanacak ekolojik ve kültürel y›k›m›n
habercisi haline gelmektedir.
Dünyada eﬂi ve benzeri olmayan en
az 12.000 y›ll›k tarihi olan antik Hasankeyf‘in ekolojik, kültürel-tarihi zenginli¤i ve baraj gölü alan›nda kalacak 300
civar›nda höyük, 2.000 civar›nda ma¤aray› korumak ve baraj yap›m›ndan
dolay› zarar görecek resmi rakamlara
göre 55.000‘den fazla insan›n kültürel,
sosyal ve ekonomik haklar› dikkate
al›nmamaktad›r. Geçmiﬂte ve bugün
ülkemizde k›sa ömürlü barajlar için Zeugma‘da, Allianoi‘de yap›lan kültür
katliamlar›n›n benzeri Hasankeyf‘te;
çevre ve do¤a katliamlar› da Munzur‘da, F›rt›na Vadisi‘nde yap›lmak istenmektedir. Unutmamak gerekir ki
enerji üretiminde alternatifler geliﬂtirilebilir, ancak tarihi-kültürel ve do¤al de¤erlerimizin alternatifi yoktur.
Önce "Kürt Aç›l›m›" denen daha sonra
s›ras›yla "Demokratik Aç›l›m", "Milli Birlik ve Beraberlik Projesi" ve en son
"Devlet Projesi" ad›n› alarak gerçek
kimli¤ini gösteren uygulamalar, ABD‘nin

bölgesel emperyalist politikalar›n›n AKP
eliyle hayata geçirilmesidir. Demokratikleﬂme ile bir alakas› olmayan bu sürecin
antidemokratik sonuçlar› itibari ile bir
yan›lsamadan ibaret oldu¤u yaﬂanarak
görülmüﬂtür.
Giderek daha bask›c›/otoriter uygulamalar› hayata geçiren, toplumsal alan›
dinsel gericilikle kuﬂatan bir iktidardan
demokrasiyi geliﬂtirmesi elbette beklenemez. AKP Kürt sorununu da di¤er
sorunlar da oldu¤u gibi, kendi renginden bir ülke yaratma u¤raﬂ›s› çerçevesinde ele almaktad›r.
AKP‘nin geliﬂtirdi¤i bölgenin emperyalizmin ç›karlar› do¤rultusunda düzenlenmesi
ve ‘›l›ml› ‹slamc›l›k‘ içerisinde ümmetçi temelde bir arada olma politikalar› bugünkü
karanl›¤›n katmerlenmesi ve gelece¤imizin
teslim al›nmas›ndan baﬂka bir anlama gelmeyecektir.
AKP iktidar›n›n aç›l›m dedi¤i ﬂeyin boyun e¤dirmekten baﬂka bir ﬂey olmad›¤›
görülmüﬂtür. Sulukule‘den sürülen Romanlarla "Roman Aç›l›m›", Alevisiz Alevi
çal›ﬂtaylar›yla "Alevi aç›l›m›", Kürtsüz
Kürt sorunu çözümlerinin ülkeyi getirdi¤i
yer, bask›lar, eﬂitsizlikler, tutuklamalard›r. Bar›ﬂ ve kardeﬂli¤i savunanlar›n silahlara ve ölümlere karﬂ› yaﬂam› savunmak için daha fazla mücadele etmesi
gerekmektedir.
Türkiye‘nin en önemli sorunu olan Kürt
sorunu bütün yak›c›l›¤›yla gündemdeki
yerini korumaktad›r. Kürt sorununun bugüne kadar çözülememiﬂ olmas› ülkemizde çok ciddi ve derin tahribatlar yaratm›ﬂt›r. Ekonomisi zay›f olan Türkiye‘nin yüz milyarlarca dolar kayna¤› çat›ﬂmal› sürece aktar›lm›ﬂt›r. Binlerce köy
boﬂalt›lm›ﬂ, milyonlarca insan yerindenyurdundan ve dolay›s›yla üretimden kopar›larak ﬂehirlerin varoﬂlar›nda açl›k ve
sefaletle karﬂ› karﬂ›ya b›rak›lm›ﬂt›r. Bu-

nun yan›nda, k›rk binden fazla insan›m›z›n yaﬂam›na mal olan bu çözümsüzlük
sürecinde, gençlerimizin yaﬂamlar›n› yitirmeye devam ediyor olmas›, hepimizin
yüreklerinde derin yaralar açmaktad›r.
Kürt sorunundan kaynakl› çat›ﬂmalar ülkemizin ekonomik kaynaklar›n› tüketti¤i
gibi, halklar aras›nda kardeﬂlik duygular›n› da zedelemektedir. Çat›ﬂma ortam›n›n yaratt›¤› gerilimle toplum kamplaﬂmaya itilmekte, çat›ﬂmada ölenlerin cenazeleri gösteriye dönüﬂtürülerek,
ölümler üzerinden siyaset yap›lmaktad›r.
AKP siyasi iktidar›n›n demokratik aç›l›m
paketi, bölgede 30 y›la yak›n yaﬂanan
silahl› çat›ﬂmalar› ve ﬂiddeti bitiremedi¤i
gibi Kürt sorununu çözebilecek bir yaklaﬂ›ma da sahip de¤ildir. Bölgede siyasal, kültürel, toplumsal ve ekonomik
haklar sa¤lanmadan, sanayileﬂme, yat›r›m ve istihdam yarat›lmadan çözümün
gelmesi zor görünmektedir. Sa¤duyunun ve bar›ﬂ›n egemen olmas› için gayretlerin sürdürülmesi gerekmektedir.
14 Nisan 2009 tarihinde baﬂlayan ve 24
Aral›k 2009 tarihinde gerçekleﬂen tutuklamalarla devam eden operasyonlarda,
halk›n demokratik iradesiyle, çok yüksek oranlarda oy alarak seçilmiﬂ belediye baﬂkanlar›, siyasetçiler, demokratik
kitle örgütü temsilcileri kelepçelenmiﬂ,
kelepçeli görüntüleri bas›nla paylaﬂ›lm›ﬂ
ve akabinde tutuklanm›ﬂlard›r. Operasyonlar kapsam›nda tutuklananlar›n aras›nda, çeﬂitli dönemlerde TMMOB içerisinde görev alm›ﬂ olan 9 üyemiz bulunmaktad›r. Tutuklananlar, aradan geçen
1 y›l› aﬂk›n süre içinde yarg› karﬂ›s›na ç›kar›lmam›ﬂt›r. Sorunun siyasi çözümünün tart›ﬂ›ld›¤› bir ortamda, 1500 siyasetçinin tutuklanmas› ise askeri çözüm
aray›ﬂ›n›n son bulmad›¤›n›n en aç›k
göstergesidir.
Anayasa de¤iﬂiklikleri AKP iktidar›n›n
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mutlaklaﬂt›r›lmas› ve kamu varl›klar› ve
ülke kaynaklar›n›n pazarlanmas› ve sat›ﬂ›n›n önündeki hukuki engellerin kald›r›lmas›n› amaçlamaktad›r. Öncelikli olarak
biz, "12 Eylül Anayasas›na hay›r" derken, tuza¤a düﬂmeksizin "Siyasal iktidar›n ç›kar ve hedefleri do¤rultusunda
haz›rlanan anayasa de¤iﬂikliklerine de
hay›r" diyoruz.
12 Eylül Anayasas›na da, onun bir devam› olan AKP anayasas›na da "hay›r"
diyoruz. Eﬂitlikçi, özgürlükçü bir anayasa ancak demokratik kat›l›m›n bütün kanallar› aç›larak yap›labilir. Demokratik
kat›l›m olanaklar›n›n önünü açmak üzere
baﬂta yüzde onluk seçim baraj›, siyasi
partiler ve seçim yasalar› olmak üzere
toplumun siyaset yapma olanaklar›n›
engelleyen tüm yasalar›n de¤iﬂtirilmesi
için bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da mücadele edece¤iz.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Denetleme
Kurulu (DDK) taraf›ndan haz›rlanan rapor, özü itibar› ile "siyasal iktidara ba¤l›
meslek örgütleri yarat›lmas›"n› hedeflemektedir. AKP iktidar› eliyle kamuda yürütülen siyasal kadrolaﬂma ve yandaﬂ
sermaye yaratma çabas›n›n yan› s›ra
meslek örgütlerini ele geçirme sürecinde yeni bir aﬂamaya geçilmiﬂtir. Ne yaz›k ki tarafs›z bir konumda olmas› gereken Cumhurbaﬂkanl›¤› makam› da DDK
arac›l›¤›yla AKP siyasetinin bir parças›
haline gelmiﬂtir.
TMMOB üyeleri, kurumsal kimli¤imize
yönelik her türden bask›ya karﬂ› duracak, Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi
içerisinde emek ve meslek örgütleri ile
birlikte yürümeye devam edecektir.
TMMOB 41. Ola¤an Genel Kurulu, ülkemizin emekten ve halktan yana güçlerinin kararl›l›¤›n›, mücadele azmini,
birlik ve dayan›ﬂma bayra¤›n› yükseltme iradesinin önemini bir kez daha dile getirmektedir.
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Genel Kurulu aﬂa¤›daki konular› yeniden vurgulamaktad›r;
• DDK raporu baﬂta olmak üzere,
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GAP Projesi kapsam›ndaki
sulama projeleri IMF
ve Dünya Bankas›
dayatmalar›na karﬂ› ç›k›larak
h›zla bitirilmelidir. Bölge
halk›n›n yarar›na gerçek
bir toprak reformuna
gidilmelidir.

TMMOB örgütlülü¤üne siyasi iktidar
eliyle yap›lan tüm sald›r›lara son verilmelidir.
• Meslek alanlar›m›z› yak›ndan ilgilendiren "Yabanc› Mühendislerin Çal›ﬂma
Yasas›" baﬂta olmak üzere di¤er mesleki düzenlemeler ad› alt›nda
TMMOB‘nin iﬂlevsizleﬂtirilmesi ve yetkilerine karﬂ› yap›lacak her türlü sald›r›lar sonland›r›lmal›d›r.
• Ülkemizin tüm varl›klar›n›n özel sermaye istismar›ndan kurtar›larak özelleﬂtirmelerin durdurulmas›, özelleﬂtirilen
halka ait varl›klar›n kamulaﬂt›r›lmas› ve
kamu kuruluﬂlar›n›n yeniden güçlendirilmesi gerekmektedir.
• Toplumsal gönencimizin artt›r›lmas›na
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel düzeyde planl› ve kamusal bir ekonomi
politikas› do¤rultusunda, kamusal kaynaklara dayal› ve planl› modeli esas
alan istihdam odakl› sanayileﬂme ve
kalk›nma politikalar› gecikmeksizin uygulanmal›d›r.
• Ülkemize dayat›lan d›ﬂa ba¤›ml› enerji
politikalar› terk edilmelidir. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na öncelik veren bir enerji politikas› gözetilmelidir.
• Standart d›ﬂ› ve enerji yo¤un teknolojilerin ithal edilmesinin önlenmesi, mevcut tesislerde enerji verimlili¤ini art›racak, çevreyi koruyacak, çevre dostu
teknolojiler uygulanmal›d›r.
• Nükleer enerji santralleri ile Türkiye‘nin
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› artt›r›lmaktad›r. Kurulum,
iﬂletim ve söküm maliyetleri, çevresel
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etkileri, at›k sorunlar› ile geliﬂmiﬂ ülkelerin terk etti¤i nükleer santral maceras›na
son verilmelidir.
• Yabanc›lara imtiyaz tan›yan maden
aramalar›ndan vazgeçilmesi ve ulusal
kaynaklara dayal›, maden arama, iﬂletme ve enerji politikas› izlenmelidir.
• Madenlerimizin, jeotermal kaynaklar›m›z›n, k›y› ve ormanlar›m›z›n yerli ve yabanc› sermaye taraf›ndan ya¤malanmas› durdurulmal›d›r.
• Üniversitelerde özerk ve kat›l›mc›
bir e¤itim ortam› sa¤lanmas› için 12
Eylül düzeninin bir ürünü olan YÖK
kald›r›lmal›d›r.
• E¤itimde, ö¤rencileri müﬂteri olarak
gören giriﬂimler ve e¤itim hizmetlerini
bütünüyle bir pazar haline getirme çabalar› sonland›r›larak; ilkö¤retimden üniversiteye paras›z, eﬂit, bilimsel, demokratik ve f›rsat eﬂitli¤ine dayal› anadilde
e¤itim yaﬂama geçirilmelidir.
• Mühendislik, mimarl›k, ﬂehir planlamac›l›¤› e¤itim ve ö¤retim programlar›
ça¤daﬂ teknolojiye ve bilim politikalar›na uygun olarak emekten ve halktan
yana yeniden düzenlenmelidir.
• Üniversite çevrelerinde üniversite olanaklar› kullan›larak oluﬂturulan teknoloji
bölgelerinde ö¤rencilerin ucuz iﬂgücü
olarak kullan›lmas›na karﬂ› durulacakt›r.
• Bar›nma, sa¤l›k ve e¤itimin temel insan haklar› oldu¤unu esas al›narak, her
türlü özelleﬂtirmeye son verilmelidir.
• 12 Eylül Anayasas› ile gasp edilen
grevli, toplu sözleﬂmeli sendikalaﬂma
hakk› bütün çal›ﬂanlara yeniden tan›nmal›d›r.
• Kapitalizmin eme¤i bask› alt›na alan
stratejilerine karﬂ›, istihdam bir hak olarak tan›nmal›, istihdam artt›r›lmal› ve çal›ﬂma koﬂullar› iyileﬂtirilmelidir.
• ‹ﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i hizmetleri
kamusal bir hizmet olarak alg›lanmal›,
bu alanda çal›ﬂma koﬂullar› aras›ndaki
nedensel iliﬂkileri araﬂt›racak ve bilimsel araﬂt›rma yapacak kurumlar oluﬂturulmal›d›r.
• ‹ﬂ sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i e¤itimlerinde
ilgili meslek örgütleri yetkilendirilmelidir.
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Meslek hastal›klar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar
geliﬂtirilmeli, meslek hastal›klar› hastaneleri iﬂlevine uygun olarak yap›land›r›lmal› ve yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
• Baﬂta düﬂünce ve örgütlenme özgürlü¤ü olmak üzere tüm demokratik hak
ve özgürlükler sa¤lanmal›, demokrasinin
önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.
• 12 Eylül Faﬂist Cuntas›n›n haz›rlad›¤›
mevcut Anayasa ve AKP taraf›ndan haz›rlanan yeni Anayasa Tasla¤› yerine,
tüm toplumsal ve siyasi oluﬂumlar›n kat›l›m›n›n sa¤land›¤›, tüm kimliklerinin güvence alt›na al›nd›¤› özgürlükçü, demokratik, eﬂitlikçi bir anayasa yap›lmas›n›n önündeki engeller kald›r›lmal›d›r.
• Sald›r› ve katliamlar›n ard›ndaki gericifaﬂist çete tipi örgütlenmeler her türlü
ba¤lant›lar› ile ortaya ç›kar›lmal› ve sorumlular› adalete hesap vermelidir.
• Kamu ‹hale Yasas›‘nda yap›lan de¤iﬂikliklerle ihalelerde kamu denetimi
azalt›larak yarat›lmak istenen rant ve talana karﬂ› ç›k›lmal›d›r.
• Ulaﬂ›m politikas›nda tek çözüm olarak sunulan karayollar› yat›r›mlar› yerine
ﬂehir içi ve ﬂehirleraras› rayl› sistem yat›r›mlar›na a¤›rl›k verilmelidir.
• Bir deprem ülkesi olan ülkemizde
deprem gerçe¤i siyasi iktidarlarca
umursanmamakta ve kabul edilmemektedir. Deprem gerçe¤ini sürekli gündemde tutmaya yönelik çal›ﬂmalar etkin
olarak yap›lmal›, konunun bütün aktörlerinin kat›ld›¤› Ulusal Deprem Konseyi
yeniden kurulmal›d›r.
• Siyasi iktidar›n TOK‹ öncülü¤ünde
halka konut yapma ad› alt›nda sundu¤u
projeler, zamanla rant sa¤lamaya dönüﬂmüﬂtür. TOK‹, uygulamalar› ve harcamalar› çerçevesinde denetime aç›lmal›; örgütlenmesi ve uygulama politikalar›, halk›n bar›nma ihtiyaçlar› çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
• Kentsel dönüﬂüm ad› alt›nda kentlerin
hoyratça y›prat›lmas› ile yeni geliﬂme
alanlar› açmak yerine, öncelikle yerel
de¤erleri içeren mevcut yaﬂam alanlar›n›n halk›n karar süreçlerine kat›l›m› ile
sa¤l›kl› ve yaﬂan›r duruma getirilmesi

sa¤lanmal›d›r.
• Kentsel mekanlar, toplumsal yarar ve
kullan›m de¤eri ilkesi etraf›nda üretilmeli, paylaﬂ›lmal›d›r. Do¤al-kültürel varl›klar›n koruma-kullanma dengesi içerisinde yaﬂat›lmas›n›n yollar› bulunmal›d›r.
• "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa¤l›¤› ve
Yem Kanun Tasar›s›"n›n yasalaﬂmas›
durumunda g›da güvenli¤i ve halk sa¤l›¤› konular›nda yarat›lacak tehlikenin
yan› s›ra 15.000‘in üzerinde ziraat, g›da
ve kimya mühendisi iﬂsiz kalacakt›r.
Mühendissiz g›da iﬂletmeleri öngören,
halk sa¤l›¤›n› tehdit eden bu tasar›ya
karﬂ› mücadele edilecektir.
• Tar›m arazilerinin yok olmas›na, kirlenmesine, GDO‘lu g›dalar›n ülkemize
sokulmas›na, çiftçimizi üretimden, tarlas›ndan koparan iﬂsiz, yoksul b›rakan
politikalara son verilmelidir.
• Tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raﬂan üreticiler desteklenmeli, et ithaline de
olanak sa¤layan d›ﬂa ba¤›ml›l›k sona
erdirilmelidir.
• GAP Projesi kapsam›ndaki sulama
projeleri IMF ve Dünya Bankas› dayatmalar›na karﬂ› ç›k›larak h›zla bitirilmelidir. Bölge halk›n›n yarar›na gerçek bir
toprak reformuna gidilmelidir.
• Ülke ormanlar›n›n 2/B, özel a¤açland›rma vb. ad› alt›nda rant sa¤lanarak
talan edilmesine son verilmelidir.
• Dünya Bankas›‘n›n bask›lar› ile suyun ticarileﬂtirilmesine karﬂ› ç›k›lmal›,
özellikle temiz suya eriﬂimin en temel
insan haklar›ndan biri oldu¤u kabul
edilmelidir. Su ve suya ba¤l› hizmetlerde çevre ve insan esas al›narak suyun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda
kalmas› sa¤lanmal›d›r.
• Ülkemizin ›rkç› ﬂoven yaklaﬂ›mlar temelinde kamplaﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›kmak, Kürt sorununu çözmek için; bir
arada kardeﬂçe yaﬂam›, bar›ﬂ, demokrasi ve halklar›n kardeﬂli¤ini savunmak
ve demokratik yaklaﬂ›mlar› egemen k›lmak için mücadele edilecektir.
• Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli
yap›s› dikkate al›nmal›; kimliklerin ve

Taﬂ att›¤› gerekçesiyle
yarg›lanan ve cezaevinde
tutulan TMK ma¤duru
çocuklar serbest
b›rak›lmal›d›r. Halk›n
gündelik yaﬂamda kulland›¤›
tüm dillerin önündeki
bask›lara son verilmelidir.

kültürlerin reddedilmedi¤i; tüm dillerin,
kültürlerin, inançlar›n ve renklerin kendilerini özgürce ifade etti¤i bir toplumsal
düzen oluﬂturulmal›d›r.
• Taﬂ att›¤› gerekçesiyle yarg›lanan ve
cezaevinde tutulan TMK ma¤duru çocuklar serbest b›rak›lmal›d›r.
• Halk›n gündelik yaﬂamda kulland›¤› tüm dillerin önündeki bask›lara
son verilmelidir.
• Emperyalizmin savaﬂ ve iﬂgal politikalar›na alet olunmamal›d›r. ABD, ‹ncirlik baﬂta olmak üzere savaﬂa lojistik
destek olan üsleri, limanlar› ve nükleer
baﬂl›klar› ile ülkemizi ve bölgemizi derhal terk etmelidir.
• Eﬂitlikçi bir toplum yaratma mücadelemizde, özgürlüklerimizi savunmak
için, gündelik hayat›n her alan›n› kuﬂatmaya çal›ﬂan tarikat ve cemaatler eliyle
yürütülen gerici ablukaya karﬂ› mücadele edilecektir.
• Kendi örgütlü özgücümüze dayanarak, bütün emek ve demokrasi güçlerinin birlikte mücadelesi ile küresel kapitalizmin ve onun temsilcisi AKP‘nin sald›r›lar›na karﬂ› durulacakt›r.
• Kad›na yönelik ﬂiddeti ve toplumsal
hayat›n her noktas›nda cinsiyet ayr›mc›l›¤› önlenmeli, politik, ekonomik ve
kültürel alanda pozitif ayr›mc›l›k desteklenmelidir. Tüm emekçi kad›nlar›n
mücadelelerinin yan›nda olmak, ortak
mücadele etmekle birlikte, TMMOB
örgütlülü¤ü içinde kad›n örgütlenmesi
geliﬂtirilmelidir.
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MMO 43. DÖNEM GENEL KURULU SONUÇ B‹LD‹R‹S‹
Ülkemizde s›nai yat›r›mlar durmuﬂ, KOB‹‘lerin önemli bir k›sm› pazardan çekilmiﬂ, iﬂsizlik
kronik bir sorun haline gelmiﬂtir. Üyelerimiz de bu girdab›n içinde mesleki, ekonomik, sosyal
tatminsizlikler ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
(MMO) 43. Ola¤an Genel Kurulu,
10-11 Nisan 2010 Ankara‘da
TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
Teoman ÖZTÜRK Konferans Salonunda 779 delegeden 691‘inin kat›l›m›yla toplanm›ﬂt›r.
74 bin 831 üyesi, 8 bin 984 ö¤renci
üyesi, 18 ﬁube, 55 il, 38 ilçe temsilcili¤i, 11 mesleki denetim bürosu,
1.500‘ü aﬂk›n iﬂ yeri temsilcilikleri ile
örgütlü Odam›z›n 43. Genel Kurulu
sonunda aﬂa¤›daki saptama, görüﬂ
ve önerilerin kamuoyuna duyurulmas›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Türkiye‘de egemen s›n›flar ve onlar›n
taﬂeronu AKP Hükümeti, kapitalist
küreselleﬂme ve neo-liberal politikalar
ekseninde, her alanda özelleﬂtirme,
kurals›zlaﬂt›rma ve ticarileﬂtirme ile
d›ﬂa ba¤›ml› yap›y› pekiﬂtirmiﬂtir. Ülkemizde s›nai yat›r›mlar durmuﬂ, KOB‹‘lerin önemli bir k›sm› pazardan çekilmiﬂ, iﬂsizlik kronik bir sorun haline
gelmiﬂtir. Üyelerimiz de bu girdab›n
içinde mesleki, ekonomik, sosyal tatminsizlikler ile karﬂ› karﬂ›yad›r.
AKP iktidar› ve baz› yandaﬂlar› Türkiye ekonomisinin krizden etkilenmedi¤ini, büyümeye baﬂlad›¤›n› söylüyorlar. Gerçekler emekçi halktan gizleniyor ve baﬂar›s›zl›klar›n› gizlemek için
rakamlar cilalan›yor. Finans oligarﬂisinin, Türkiye ekonomisini spekülatif
rakam oyunlar› ile ﬂiﬂirdi¤i aﬂikard›r.
2009‘da ekonominin yüzde 4,7 oran›nda küçüldü¤ü ülkemizde yeni büyüme oyunlar›n›n s›cak para ve yüksek ithalat ba¤›ml›l›¤›na ba¤l› oldu¤u
gerçe¤inin üzeri örtülmek istenmektedir. Gerçek göstergeler olan iﬂsizlik
ve çal›ﬂan kesimlerin yoksullu¤u ise
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göz ard› edilmektedir. Üretimden, sanayileﬂmeden ve istihdamdan uzak
bir büyüme, ancak d›ﬂ kaynaklar›n ülkemize daha fazla kâr elde etmek için
gelmesi ile mümkün olabilir. Borsaya,
devlet ka¤›tlar›na ve hizmet sektörlerine gelen s›cak para ve do¤rudan
yabanc› sermaye, gerçekte üretim ve
ihracat›n fason üretime dayal› olmas›n› koﬂullamakta ve d›ﬂ borç yükünü
art›rmaktad›r.
Di¤er yandan emperyalizm, AKP eliyle ülkemizin zaten sorunlu olan demokrasisini daha fazla vesayet alt›na
almaktad›r. Bu anlay›ﬂ›n siyasi, sosyal
yaﬂamdaki tezahürlerine emek ve
meslek örgütleri, üniversiteler, bilim
kurumlar› ve yarg›y› kuﬂatma ve anayasa referandumu gibi konularda s›k
s›k karﬂ›laﬂmaktay›z.
Kürt sorunundan kaynakl› çat›ﬂmalar
ülkemizin ekonomik kaynaklar›n› tüketti¤i gibi, halklar aras›nda kardeﬂlik duygular›n› da zedelemektedir.
AKP siyasi iktidar›n›n demokratik
aç›l›m paketi bölgede 30 y›la yak›n
yaﬂanan silahl› çat›ﬂmalar› ve ﬂiddeti
bitiremedi¤i gibi Kürt sorununu çözebilecek bir yaklaﬂ›ma sahip de¤ildir. Bölgede siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel haklar sa¤lanmadan, sanayileﬂme, yat›r›m ve istihdam yarat›lmadan çözümün gelmesi
zor görünmekte, sa¤duyunun ve bar›ﬂ›n egemen olmas› için gayretlerin
sürdürülmesi gerekmektedir.
Ülkemiz yukar›dan aﬂa¤›ya bürokratik
dönüﬂümler, aﬂa¤›dan yukar›ya cemaat-tarikat a¤lar›yla kuﬂat›lmaktad›r.
Siyasi iktidar, her geçen gün anti demokratik ö¤eleri biraz daha kökleﬂtirmektedir. Bu kapsamda son y›llarda
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siyasal gündemlerin önemli bir baﬂl›¤›, yap›lmak istenen anayasa de¤iﬂiklikleri olmuﬂtur. Öncelikli olarak biz,
"12 Eylül Anayasas›na hay›r" derken,
tuza¤a düﬂmeksizin "siyasal iktidar›n
ç›kar ve hedefleri do¤rultusunda haz›rlanan anayasa de¤iﬂikliklerine da
hay›r" diyoruz.
Liberal uygulamalar›n bir parças› olan
iﬂ ve sa¤l›k yasalar›yla çal›ﬂanlar›n
haklar› budanmakta, halk›m›z›n sa¤l›¤› piyasa koﬂullar›n›n insaf›na terk
edilmektedir. TEKEL örne¤inde bütün
ç›plakl›¤›yla görülen 4/C v.b. uygulamalar ile özel sektörde doru¤a ç›km›ﬂ
olan güvencesiz istihdam biçimleri ile
iﬂsizlik ve çal›ﬂan yoksullar›n say›s›
h›zla artmaktad›r. Egemen ekonomik
politikalar›n belirleyicileri, ülkemizi
ucuz iﬂ gücü deposu olarak görmekte, emekçilerin her türlü sa¤l›ks›z ve
güvenliksiz koﬂullarda çal›ﬂt›r›lmas›na
yol açmaktad›r. Bu koﬂullarda çal›ﬂ›lan iﬂ yerlerinde pek çok iﬂ cinayeti
de meydana gelmektedir.
Yine meslek alanlar›m›z› yak›ndan ilgilendiren "Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin
Kanun", "Demokles‘in k›l›c›" gibi baﬂ›m›zda sallanmakta ve serbestleﬂtirmeler eﬂli¤inde meslek alanlar›m›z
daralt›lmak istenmektedir. Bu yasa ile
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanunu‘nun 34 ve 35. maddeleri
ile Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda
Kanun‘un 1 ve 7. maddelerinin uygulanmas› engellenerek, yabanc› mühendislerden istenmesi zorunlu olan
denklik belgesi kald›r›lmak; yabanc›
mühendis ve mimar istihdam›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile

makina.qxd

8/11/10

5:51 PM

Page 43

TMMOB‘nin görüﬂ bildirmesi uygulamas›na son verilmek istenmektedir.
AB, "hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›"
kapsam›nda ülkemiz mühendis ve mimarlar›na kendi ülkelerinde bu olanaklar› sunmaz iken, bu tasar›n›n yasalaﬂmas› halinde, AB vatandaﬂ› mühendis ve mimarlar ülkemiz mühendis
ve mimarlar›ndan daha üstün bir konuma getirilecektir.
Bu noktada, TMMOB Makina Mühendisleri Odas› 43. Ola¤an Genel Kurulu, emperyalizme, ülkeyi küresel kapitalizmin ç›karlar›na peﬂkeﬂ çekmeye
ve ulusal onuru yok etmeye karﬂ›
mevzileri savunma ve baﬂka bir dünya kurma mücadelesinin içinde oldu¤unu vurgulamaya kararl›d›r.
Genel Kurulumuz, IMF ve Dünya
Bankas› politikalar› karﬂ›s›nda, bu ülkenin savaﬂs›z sömürüsüz bar›ﬂtan,
halklar›n kardeﬂli¤inden, emekten ve
halktan yana güçlerin kararl›l›¤›, mücadele azmi ve birlik ve dayan›ﬂma
bayra¤›n› yükseltme iradesinin önemini bir kez daha dile getirmektedir.
Yukar›daki saptamalardan hareketle,
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
43. Ola¤an Genel Kurulu, aﬂa¤›da belirtilen çal›ﬂma ilkeleri eﬂli¤inde ülkemiz sanayisi ve toplumsal sorunlar›na

Kürt sorunundan kaynakl›
çat›ﬂmalar ülkemizin
ekonomik kaynaklar›n›
tüketti¤i gibi, halklar aras›nda
kardeﬂlik duygular›n› da
zedelemektedir. AKP’nin
demokratik aç›l›m paketi 30
y›ll›k silahl› çat›ﬂmalar›
bitiremedi¤i gibi, Kürt
sorununu çözebilecek bir
yaklaﬂ›m› içermekten uzakt›r.

dair çözüm önerilerini kamuoyu ile
paylaﬂmaktad›r.
• Makina Mühendisleri Odas›, yeni
çal›ﬂma döneminde de ana yönetmelik ve yönetmelikleri, çal›ﬂma anlay›ﬂ
ve ilkeleri ile, üyelerinden ald›¤› güçle,
emekten, bar›ﬂtan, eﬂitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana; her türlü
gericili¤e, nefret suçlar›na, ›rkç›l›¤a ve
ayr›mc›l›¤a karﬂ› "bir arada yaﬂam›"
savunacak, örgütsüzlü¤e, tüm bask›
ve dayatmalara karﬂ› direnmesini sürdürecektir.
• Odam›z çal›ﬂma anlay›ﬂ› do¤rultusunda gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklerle
oluﬂturulan platformlarda, meslek ve
meslektaﬂ sorunlar›n›n ülke sorunlar›ndan ba¤›ms›z olamayaca¤› anlay›ﬂ›yla, kat›l›mc›l›¤›n temel al›narak yürütüldü¤ü çal›ﬂmalar›na ve ülkemizin
temel sorunlar›na iliﬂkin görüﬂlerin ortaya konulmas›na devam edecektir.
• Hep daha fazla üretim ve aﬂ›r› tüketim odakl› ekonomi anlay›ﬂ›n›n insanca yaﬂam›n sürdürülebilirli¤i üzerindeki olumsuz etkileri görülmektedir. ‹nsanca hakça bir yaﬂam ve hakça
paylaﬂ›m odakl› yeni bir anlay›ﬂa olan
ihtiyaç kendisini bütün yak›c›l›¤›yla
hissettirmektedir. Odam›z planl› bir
kalk›nma ve istihdam odakl› sanayileﬂmeden, etkin ve yat›r›m kararlar› ile
bütünleﬂmiﬂ; mühendisten, bilim, ARGE ve teknolojik geliﬂmeden yana bir
ülke ile kendi kaynaklar›na, birikimlerine dayal› bir ekonominin mümkün
oldu¤u inanc›n› taﬂ›maya kararl›l›kla
devam edecektir.
• Küreselleﬂme süreç ve politikalar›n›n, ekonomik, toplumsal, politik ve
kültürel v.b. tüm alanlardaki y›k›m ve
tahribatlar›na karﬂ›, öncelikle stratejik
öneme haiz tüm sektörlerde emekten
yana politikalar oluﬂturulmal›d›r.
• Dünya Bankas›, IMF ve benzeri kuruluﬂlar›n dayatt›klar› ekonomik ve
sosyal politikalarla üretimi, yat›r›m›,
sanayileﬂmeyi, bilim ve teknolojiyi
sapt›ran, mühendisi ve çal›ﬂan› ile

halk› d›ﬂlayan uygulamalar terk edilmeli, kamu yarar› ve toplumu gözeten
bir planlama esas al›nmal›d›r.
• Ulusal, halktan yana bilim ve teknoloji politikalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi
için ilgili tüm kurumlar›n eﬂgüdümünü
sa¤layacak çal›ﬂmalar yap›lmal›, sanayide AR-GE ve inovasyona iliﬂkin
altyap›n›n kurulmas› bu çerçeve içinde ele al›nmal›d›r.
• Ülkemizde kay›t d›ﬂ› ekonomi,
ulaﬂt›¤› boyutlar›n büyüklü¤ü, ekonomik, sosyal yaﬂamda yol açt›¤›
büyük kay›plar ve sorunlar dikkate
al›narak s›n›rlanmal›, kay›t içine çekilmeli, bu yönde denetim mekanizmalar› iﬂletilmelidir.
• Rüﬂvet ve yolsuzlu¤a dayal› iliﬂkiler
aç›¤a ç›kar›larak cezaland›r›lmal›, bu
iliﬂkileri engelleyecek netlikle düzenlemeler yap›lmal›d›r.
• ‹ﬂsizli¤i, yoksullu¤u ve borçlar›m›z›
art›ran, ülkemizin talan›na yol açan
IMF, DB patentli sadaka ekonomisi yerine, sanayinin planl› olarak kalk›nma
ve refah› sa¤layacak biçimde geliﬂtirilmesi, istihdam odakl› olmas›, yat›r›mlar›n özellikle imalat sanayinde ve yüksek
katma de¤erli üretim alanlar›nda yo¤unlaﬂt›r›lmas› teﬂvik edilmelidir.
• D›ﬂ ticaret aç›¤› ve d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›
art›ran ithalat politikas›n› önleyecek,
özellikle ara mal› ve yat›r›m mallar›n›
üretecek yat›r›mlara öncelik verecek
bir planlama yap›lmal› ve teﬂvik edilmelidir.
• Sa¤l›k ve e¤itimin temel insan hakk›
oldu¤u esas al›narak, her türlü özelleﬂtirmeye son verilmelidir. Sa¤l›kta
piyasalaﬂt›rma ve özelleﬂtirme projesinden, e¤itimin metalaﬂt›r›lmas›ndan
vazgeçilmelidir.
• Standart d›ﬂ›, enerji yo¤un teknolojilerin ithal edilmesi önlenmeli, mevcut
tesislerde enerji verimlili¤ini art›racak
modernizasyonlar yap›lmal›; bu ba¤lamda çevreyi koruyacak, çevre dostu teknolojiler uygulanmal›d›r.
• Ülkemize dayat›lan ve fosil kaynak
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yak›tlar› esas alan d›ﬂa ba¤›ml› enerji
politikalar› terk edilmeli, yenilenebilir
kaynaklara, yerli enerji santralleri ile
hidroelektrik esasl› santrallere öncelik
verilmelidir. Yeniden gündeme gelen
nükleer enerji santral ihaleleri durdurulmal›, enerjide d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› pekiﬂtirecek bu uygulamadan vazgeçilmelidir.
• ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i hizmetleri kamusal bir hizmet olarak alg›lanmal›, bu alanda çal›ﬂma koﬂullar›
aras›ndaki nedensel iliﬂkileri araﬂt›rmak ve bilimsel araﬂt›rma yapacak
kurumlar oluﬂturulmal›d›r. ‹ﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤ine önem verilmeli,
e¤itimlerde ilgili meslek örgütleri
yetkilendirilmelidir. Meslek hastal›klar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar geliﬂtirilmeli
meslek hastal›klar› hastaneleri iﬂlevine uygun olarak yap›land›r›lmal› ve
yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
• 12 Eylül Anayasas› ve AKP‘nin tekelci otoriter bir rejim oluﬂturma yönünde sundu¤u öneriler reddedilmeli,
tüm toplumsal ve siyasi oluﬂumlar›n
kat›l›m›n›n sa¤land›¤›, eﬂitlikçi, özgürlükçü, toplumcu ve demokratik yeni
bir Anayasa yap›lmal›d›r. Antidemokratik siyasi partiler ve seçim yasalar›
de¤iﬂtirilmeli, dokunulmazl›klar kald›r›lmal›d›r. Tüm çal›ﬂanlar›n örgütlenme ve sendikalaﬂma haklar› yeniden
düzenlenmelidir.
• Etnik kökenlerine göre insanlar› ay›r›p birbirine k›rd›racak her türlü uygulamaya, ﬂiddete yönelik faaliyetlere,
tüm ﬂoven yaklaﬂ›mlara, bar›ﬂ, demokrasi ve halklar›n kardeﬂli¤ini sabote edecek davran›ﬂlara karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Ülkemizin etnik milliyetçilik
temelinde kamplaﬂt›r›lmas›na karﬂ›
ç›kmak, etnik ayr›m ve düﬂmanl›klara
prim vermeyerek bir arada kardeﬂçe
yaﬂam› savunmak, her türlü ﬂiddeti ve
provokasyonu lanetlemek, operasyonlar›n durdurulmas›n› ve silahlar›n
b›rak›lmas›n› isteyerek, sa¤duyulu demokratik yaklaﬂ›mlar› egemen k›lmak
sorumlulu¤uyla davran›lmal›d›r.
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• 12 Eylül askeri faﬂizminin ürünü
olan YÖK bütün kurumlar›yla kald›r›lmal›, ilkö¤retimden üniversiteye kadar
e¤itim, paras›z, eﬂit, bilimsel, demokratik ve f›rsat eﬂitli¤ine uygun olmal›d›r. Herkese ana dilde e¤itim hakk›
verilmelidir. Mühendislik e¤itim ve
ö¤retim programlar› ça¤daﬂ teknolojiye ve bilim politikalar›na uygun olarak
yeniden düzenlenmelidir. Teknoloji fakülteleri, uzaktan mühendislik e¤itimleri gibi bilimsel olmayan düzenlemelere derhal son verilmeli, yeni mühendislik fakültelerinin oluﬂturulmas› durdurulmal›, mevcutlar›n fiziki ve akademik yap›lar› iyileﬂtirilmelidir.
• 12 Eylül anayasas› ile uygulamaya
konulan ve meslektaﬂlar aras›nda ayr›mc›l›¤a yol açan kamuda çal›ﬂan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n
meslek odalar›na üyelik zorunlulu¤unu
kald›ran düzenleme sonland›r›lmal›d›r.
• Meslek yaﬂam›nda kad›n mühendislere ve bütün kad›nlara yönelik her
türlü cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karﬂ› ç›k›lmal›d›r. Kad›n istihdam›n›n ve e¤itiminin art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Kad›na
yönelik din, töre, namus ve feodal
kültürden kaynaklanan her türlü maddi manevi ﬂiddetin son bulmas› için
ciddi çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
• Kad›n üyelerinin Oda çal›ﬂmalar›na
daha aktif kat›l›m›n› sa¤lamak amac›yla Odam›z, tüm ﬁubelerinde Kad›n
Mühendisler Komisyonu kurulmas›n›
sa¤lamal›d›r.
• Ülkemizin tarihi, kültürel ve do¤al
varl›klar›n› yok etme pahas›na yap›lmak istenen maden ve enerji tesislerine dur denilmelidir. Kazda¤lar›, Bergama, F›rt›na Vadisi, Alianoi, Munzur,
Hasankeyf, Karadeniz Bölgesi ve di¤erleri de¤erlerimizdir, korunmal›d›r.
• En son TEKEL iﬂçilerine yönelik uygulamada somutland›¤› üzere, kamu
personel rejiminde ve bütün çal›ﬂma
yaﬂam›nda güvencesiz, sendikas›z
çal›ﬂma koﬂullar›na son verilmelidir.
Kamu çal›ﬂanlar›n›n özlük haklar› ko-
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Ülkemizin tarihi, kültürel ve
do¤al varl›klar›n› yok etme
pahas›na yap›lmak istenen
maden ve enerji tesislerine
dur denilmelidir. Kazda¤lar›,
Bergama, F›rt›na Vadisi,
Alianoi, Munzur, Hasankeyf,
Karadeniz Bölgesi ve di¤erleri
de¤erlerimizdir, korunmal›d›r.

runarak geliﬂtirilmeli, grevli toplu sözleﬂmeli sendika hakk›n›n önündeki
bütün engeller kald›r›lmal›d›r. Kriz bahane edilerek yayg›nlaﬂt›r›lan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar› dahil
bütün emekçilerin düﬂük ücretlerle,
esnek, güvencesiz istihdam modeli/biçimleri kapsam›nda çal›ﬂt›r›lmas›na karﬂ› ç›k›lmal›d›r.
• 1 May›s ‹ﬂçi Bayram› ve 26 May›s
Genel Grevinde MMO üyeleri ile birlikte emek ve meslek örgütleri ile birlikte yine alanlarda olacakt›r.
Yukar›da s›ralanan sorunlara iliﬂkin
talep ve gerekliliklerin gerçekleﬂmesi
için Odam›z kararl› tavr›n› sürdürecek;
örgüt birimlerimizle gerekli çal›ﬂmalar›
yapacak; emek ve demokratik kitle
örgütleri ile iliﬂkilerimiz bu yönde geliﬂtirilecektir. Amac›m›z ça¤daﬂ, eﬂitlikçi, özgür, demokratik, sanayileﬂmiﬂ, kalk›nm›ﬂ, tam ba¤›ms›z bir Türkiye‘ye ulaﬂma yolunda birlikte üretmek ve birlikte paylaﬂmak anlay›ﬂ› ile
daha etkin ve daha güçlü bir Makina
Mühendisleri Odas› olmakt›r.
Önümüzdeki dönem mücadeleyi yükseltme zaman›d›r.
Yaﬂas›n MMO Örgütlülü¤ü!
Yaﬂas›n TMMOB Örgütlülü¤ü!
TMMOB MAK‹NA
MÜHEND‹SLER‹ ODASI
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ﬁUBE GÜNLÜ⁄Ü
Nisan 2010
01.04.2010 ﬁubenin Kad›n Üyeleri
toplant›s› yap›ld›.
03.04.2010 Batman Üniversitesi Makina Mühendisli¤i bölümünde okuyan
ö¤renciler, ‹l Temsilcili¤imizin organizasyonuyla Diyarbak›r’daki Üretim
Makinalar› fuar›na kat›ld›.
03.04.2010 10 -11 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Oda Genel Kurulu öncesinde ﬂubemiz delegeleri ile toplant› yap›ld›.
06.04.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
14.04.2010 ﬁubemiz ve Akar Asansör
Firmas›, Dedeman Otel’de, makina
alanlar›n›n düzenlenmesi ve makina
dairesiz asansörlerin yap›m ﬂartlar›n›
da içeren TS10922 EN 81-1:2001, A2
Nisan 2007 standard›n›n tan›t›m› amac›yla bir toplant› düzenledi.
20.04.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
21.04.2010 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisli¤i bölümü ö¤rencileri ile Odam›z›n kat›l›m›yla fidan dikimi etkinli¤i
gerçekleﬂtirildi
21.04.2010 Diyarbak›r ﬁube olarak
kamu sektöründe çal›ﬂan üyelerimizle mesleki ve sosyal birlikteli¤imizi
güçlendirmek, fikir al›ﬂveriﬂi ve yeni
döneme iliﬂkin beklentileri üzerine
Keyfi Kebap’ta akﬂam yeme¤inde bir
araya geldik.
23.04.2010 ﬁubemizde Yang›n Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu
baﬂlad›.
23.04.2010 ﬁube yönetim kurulumuzun temsilciliklerde baﬂlatt›¤› örgütlenme çal›ﬂmalar› kapsam›nda; Yönetim
Kurulu Baﬂkan Vekili Mesut Çelik, ﬁube Sekreteri Bülent Özdel, ﬁube Sayman› Azad Özkeskin ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Çet ve Abdullah
Tekin, Bingöl, A¤r›, Muﬂ ve Van’da
üye toplant›lar› düzenledi.
24.04.2010 ﬁubemizde Yang›n Tesisat›

Uygulamalar› Semineri düzenlendi.
27.04.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
29.04.2010 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤inde
Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar›
semineri Havaland›rma Tesisat› Uygulamalar› konulu iki adet Seminer
düzenlendi.

May›s 2010
01.05.2010 1 May›s, TMMOB’ye ba¤l›
odalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n kat›l›m› ile Batman’da bölgesel olarak coﬂkuyla kutland›.
04.05.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
04.05.2010 A¤r› ‹l Temsilcili¤imizin de
‹çinde Bulundu¤u Birçok STK Sel Felaketine ‹liﬂkin Bas›n aç›klamas› yapt›.
08.05.2010 ﬁubemiz toplant› salonunda Anayasa de¤iﬂiklik paketi ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili de¤iﬂiklikler
konulu gündemle Diyarbak›r Küçük
Millet Meclisi toplant›s› yap›ld›.
11.05.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
14.05.2010 ﬁubemize kay›tl› ö¤renci
üyelerimiz Tunceli baﬂta olmaz üzere
Pertek ve Ovac›k ilçelerine do¤a gezisinde bulundular. 2 gün bir gece
konaklama ﬂeklinde geçen gezi Tunceli merkezin gezilmesi, Ovac›k ilçesindeki Munzur Gözelerine yap›lan
tur ve Pertek ilçesine yap›lan gezi ile
sonland›r›ld›.
17.05.2010 Batman Üniversitesi Mak.
Müh. Bölümünde okuyan Temsilcili¤imize kay›tl› ö¤renci üyelere Gaziantep
Üniversitesi Laboratuar›, ÖZTAﬁ A.ﬁ.
ve SANKO makinay› kapsayan bir günlük teknik gezi düzenlendi.
18.05.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
22.05.2010 ‹l temsilciliklerinde görev
yapan teknik personelimize ﬂubemizde Oda Bilgi Yaz›l›m Sistemi e¤itimi
düzenlendi.
22.05.2010 ‹l Temsilcilik Teknik Gö-

revlilerimize Bas›nçl› Kaplar konulu
Periyodik Kontrol e¤itimi düzenlendi.
25.05.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
26.05.2010 Odam›z›n da içerisinde
yer ald›¤› Emek Örgütlerinin kamu çal›ﬂanlar›na grevli toplu iﬂ sözleﬂmeli
sendika hakkinin güvence alt›na al›nmas› için Da¤kap› meydan›nda kitlesel
bas›n aç›klamas› yap›ld›.
26.05.2010 Malatya ‹l Temsilcili¤imizde Klima Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu ve klima sistemleri semineri düzenlendi.
27.05.2010 ﬁubemizde, Yang›n Tesisat› Uygulamalar› Semineri ve Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri
düzenlendi.
28.05.2010 Ad›yaman ‹l Temsilcili¤imizde Mekanik Tesisat ve Yang›n
Tesisat› Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.

Haziran 2010
01.06.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›, ﬁube Sekreteri Bülent Özdel,
ﬁube Sayman› Azad Özkeskin ile ﬁube yöneticisi ‹smet Emer, Mardin‘de
üye toplant›s› düzenledi.
01.06.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
02.06.2010 ﬁube Baﬂkan vekilimiz
Mesut Çelik toplu konut ada yöneticilerine yönelik merkezi ve bireysel do¤al gaz sistemlerinin avantaj ve dezavantajlar› üzerine bilgilendirmelerde
bulundu.
04.06.2010 Müzisyen- insan haklar›
savunucusu ﬁanar Yurdatapan ﬂubemizi ziyaret etti.
04.06.2010 Muﬂ ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Yang›n Tesisat›
Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.
05.06.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›, Baﬂkan Vekili Mesut Çelik, ﬁube
Sekreteri Bülent Özdel, ﬁube Sayman›
Azad Özkeskin ile Yönetim Kurulu
Üyesi ‹smet Emer, Malatya ve Elaz›¤
Temsilciliklerini ziyaret ederek, düzen-
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lenen üye toplant›lar›na kat›ld›.

nunda Binalarda enerji Performans
Yönetmeli¤i Tan›t›m Semineri düzenlendi.

08.06.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.

16.06.2010 TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu, Kandil’den gelen
bar›ﬂ grubu üyeleri hakk›nda aç›lan
davan›n 17 Haziran’da yap›lacak duruﬂmas›na kat›l›m ça¤r›s› yaparak, bildiri da¤›tt›.

09.06.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›, ﬁube Sekreteri Bülent Özdel ile
ﬁube Sayman› Azad Özkeskin, Cizre
Temsilcili¤ini ziyaret etti, ard›ndan
ﬁ›rnak’a geçerek, buradaki üyelerle
görüﬂtü.

17.06.2010 Van ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.

12.06.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan Subaﬂ›, ﬁube Baﬂkan Vekili Mesut Çelik,
ﬁube Sayman› Azad Özkeskin ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Tekin
Ankara’da düzenlenen Oda Dan›ﬂma
Kuruluna kat›l›m sa¤lad›lar.

17.06.2010 Makine Mühendisleri Odas› ‹zmir ﬁubesinde düzenlenen Teleferik ve Telesiyej E¤itimine ﬁube Müdürü Mehmet Tarhan kat›ld›.

13.06.2010 ﬁubemiz Üyelerine Mardin’in Nusaybin ‹lçesinde bulunan Beyaz Su’ya gezi düzenlendi.

21.06.2010 ﬁubemizin de Üyesi oldu¤u Bar›ﬂ Meclisi’nin organize etti¤i meﬂaleli yürüyüﬂ eylemine ﬁubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri kat›l›m
sa¤lad›lar.

14.06.2010 ﬁubemizde Mekanik Tesisat Kursu baﬂlad›.
15.06.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.

22.06.2010 ﬁube Uzmanl›k Komisyonlar›n› isimlerini yazd›ran üyelerimiz ile
ﬁube Yönetim Kurulumuz ﬁube Semi-

16.06.2010 ﬁubemiz seminer salo-

ner salonunda ortak toplant› yaparak,
komisyon çal›ﬂmalar›na start verdi.
22.06.2010 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
23.06.2010 Bar›ﬂ Elçilerinin tutuklanmas›na iliﬂkin Fatih Lisesi önünde toplanan halkla beraber ﬁube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, B Tipi Cezaevi
önünde bas›n aç›klamas›na kat›l›m
sa¤land›.
24.06.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz D‹YARGAZ Yönetimi ile bir
araya geldi.
25.06.2010 ﬁ.Urfa ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Yang›n Tesisat›
Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.
26.06.2010 Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekili Mesut Çelik, ﬁube Sekreteri Bülent Özdel, ﬁube Sayman› Azad Özkeskin ve Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Çet, Urfa ve Ad›yaman Temsilciliklerini ziyaret ederek, düzenlenen
üye toplant›lar›na kat›ld›lar.

MAK‹NA MÜHEND‹S‹ ARAYAN F‹RMALAR
F‹RMA ADI

Halis SARIKAYA

SEKTÖR

Is›tma So¤utma ve Do¤algaz

‹LET‹ﬁ‹M

0555 994 7166 / 0412 236 2857

‹L

D‹YARBAKIR

Eurogaz Dolum Tesisi

LPG

0533 921 2269

MARD‹N / NUSAYB‹N

Al-Khobar

‹ﬂ Makinalar› Bak›m Onar›m

0531 342 4801

SUUD‹ ARAB‹STAN

Baltel Asansör

Asansör

0533 733 1717 / 0434 228 7007

B‹TL‹S

Akkar Do¤algaz

Do¤algaz

0555 994 7166 / 0412 236 2857

D‹YARBAKIR

Uzman Müh. Do¤algaz

Do¤algaz

0532 655 4179

D‹YARBAKIR

ÜYELER‹M‹ZDEN...
• Üyemiz Salih EMRE’nin erkek çocu¤u olmuﬂtur. Uzun ömürler dileriz.
• Üyemiz Ünal ‹PEKÇ‹ evlenmiﬂtir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
• Batman teknik görevlimiz Okay POLAT evlenmiﬂtir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
• Üyemiz Turcel TANER evlenmiﬂtir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
• ﬁube Baﬂkan Vekilimiz Mesut ÇEL‹K’in babas› vefat etmiﬂtir. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂ sa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Mustafa ÖZDEM‹R’in damad› vefat etmiﬂtir. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂ sa¤l›¤› dileriz.
• Üyemiz Süleyman YAZAR’›n babas› vefat etmiﬂtir. Merhuma rahmet yak›nlar›na baﬂ sa¤l›¤› dileriz.
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YEN‹ SMM’L‹ ÜYELER‹M‹Z
TESC‹L

SMM'L‹ MAK‹NA
ADI SOYADI

TAR‹H‹

‹L‹
MÜHEND‹S‹

4/8/10

REMZ‹ MEN

BATMAN

REMZ‹ MEN

4/8/10

BARIﬁ ÇAYLAR-ENS‹S MÜHEND‹SL‹K

MALATYA

BARIﬁ ÇAYLAR

4/8/10

ZEK‹ BARAN-NUBAHAR MÜHEND‹SL‹K

BATMAN

ZEK‹ BARAN

4/8/10
4/20/10

ﬁ‹YAR ÖZGÜR DURSUN

D‹YARBAKIR

ﬁ‹YAR ÖZGÜR DURSUN

HACI DANIﬁMANO⁄LU DO⁄ALGAZ S‹STEMLER‹

ELAZI⁄

EVR‹M ÜLKÜ

4/20/10

SEDAT ÖNALAN

BATMAN

SEDAT ÖNALAN

4/20/10

MAH‹R YILDIRIM DO⁄ALGAZ TES‹SAT ISITMA SO⁄UTMA

ADIYAMAN

ERHAN BALIK

4/20/10

BEYTULLAH AT‹LA DO⁄ALGAZ VE MÜHEND‹SL‹K

ELAZI⁄

BEYTULLAH AT‹LLA

4/21/10

GÜR-ISI SAN-YAﬁAR ÜM‹T GÜRAN

D‹YARBAKIR

ZÜLFÜKAR DAMAR

4/21/10

BERKAY GÜNDO⁄AN

TUNCEL‹

BERKAY GÜNDO⁄AN

4/22/10

MUSTAFA KARASU - KARASU MÜHEND‹SL‹K

MUﬁ

MUSTAFA KARASU

4/22/10

NECAT‹ TU⁄RUL P‹LEVNE

VAN

NECAT‹ TU⁄RUL P‹LEVNE

4/22/10

ERKAM ÇEL‹K MÜH.‹Nﬁ.MAK.SA⁄.‹TH.‹HR.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

ELAZI⁄

ORHAN ÇEL‹K

4/22/10

ÖZMEN OTOGAZ - YAKUP ÖZMEN

MUﬁ

ERKAN KILIÇ

4/22/10

MEHMET ERTAﬁ DO⁄ALGAZ MALZ.KOB.TOP.SAT.MÜH.

ELAZI⁄

MEHMET ERTAﬁ

4/28/10

MEHMET YILMAZ MÜHEND‹SL‹K VE EMLAKÇILIK

D‹YARBAKIR

MEHMET YILMAZ

5/20/10

MUSTAFA SEYDAO⁄LU - MS MÜHEND‹SL‹K BÜROSU

D‹YARBAKIR

MUSTAFA SEYDAO⁄LU

5/21/10

ENSAR‹O⁄LU ‹Nﬁ.TAAH.T‹C.A.ﬁ.

D‹YARBAKIR

ÖZER B‹NGÖL

5/25/10

D POZ‹T‹F MÜH.H‹ZM.‹Nﬁ.TAAH.T‹C.LTD.ﬁT‹.

D‹YARBAKIR

MEL‹KE ÖZBUZC‹

5/25/10

KENAN BALC‹

ELAZI⁄

KENAN BALC‹

5/26/10

‹LKSEN YILDIRIM

TUNCEL‹

‹LKSEN YILDIRIM

5/26/10

BAﬁER MEKAN‹K MÜHEND‹SL‹K SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

ELAZI⁄

GÖKTU⁄ ﬁERBET

5/26/10

YILDIZ TEKN‹K DO⁄ALGAZ ENER.MÜH.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

VAN

NURSA‹T KÜÇÜKYILDIZ

5/28/10

ADIYAMAN MÜHEND‹SL‹K DO⁄ALGAZ SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

ADIYAMAN

HAM‹T BOLO⁄UR

5/28/10

C‹HAT ERSÖZ

D‹YARBAKIR

C‹HAT ERSÖZ

5/28/10

TOYAL ‹NﬁAAT SANAY‹ VE T‹CARET LTD.ﬁT‹.

ELAZI⁄

SAL‹H AYDIN

5/28/10

SAM‹ ERTAﬁ DO⁄AL GAZ ISI S‹ST.TES.

ELAZI⁄

SAM‹ ERTAﬁ

6/14/10

ESKAR MÜH.‹Nﬁ.OTO.GIDA NAK.SAN. VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

MUﬁ

COﬁKUN ESEN

6/14/10

HYB SIHH‹ VE ISI TES.YAPI DEN.ASAN.TEKS.‹Nﬁ.SAN. VE

ADIYAMAN

YUNUS S‹T‹L

T‹C.LTD.ﬁT‹.
6/14/10

FEH‹M GÜNASLAN

VAN

FEH‹M GÜNASLAN

6/14/10

FAT‹H KARABACAK

VAN

FAT‹H KARABACAK

6/15/10

‹NYAPI MÜH.ISI S‹ST.TEM.‹Nﬁ. GIDA SAN.VE T‹C.LTD.ﬁT‹.

ELAZI⁄

VEHB‹ ‹NCE

6/21/10

ALP ALPASLAN-2A MÜH.‹Nﬁ.TAAH.

VAN

ALP ALPASLAN

6/21/10

YAPICI MÜHEND‹SL‹K-AHMET YAPICI

D‹YARBAKIR

AHMET AYMAN

6/21/10

GENÇ DO⁄ALGAZ T‹C.-HÜSEY‹N TURHAL

ADIYAMAN

AL‹ ‹HSAN KAYA

6/21/10

CEMMAK DO⁄.SIHH‹ TES.ISIT.SO⁄.‹Nﬁ.TEKS.SAN.T‹C.LTD.ﬁT‹.

ADIYAMAN

ZAFER ONUR KURT

6/21/10

ÇET‹N AYYILDIZ MÜH.H‹ZM.

D‹YARBAKIR

ÇET‹N AYYILDIZ
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N‹SAN - MAYIS - HAZ‹RAN 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⁄

71

0

82

37

3

30

4

124

148

0

25

40

0

0

754

148

0

0

0

0

0

0

0

579

212

0

18

32

0

0

0

82

2684

710

1858

1553

524

465

333

1685

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

39

15

0

0

12

14

174

0

0

0

0

1

4

10

0

0

0

0

0

0

0

30

1394

0

518

0

246

165

0

683

ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

7

0

2

0

0

1

4

18

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

1

0

0

0

0

0

0

0

BACAGAZI EM‹SYON

0

0

0

0

0

0

0

0

LPG DEMONTAJ
MOTOR-ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL
EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
LPG MONTAJ

YAPILAN TEKN‹K H‹ZMETLER

MALATYA

MARD‹N

MUﬁ

S‹‹RT

ﬁ.URFA

TUNCEL‹

VAN

TOPLAM

TES‹SAT VE KALOR‹FER PROJE

160

47

60

0

207

8

52

885

A‹TM

197

77

6

0

102

0

155

1652

48

0

0

0

1

0

3

631

ASANSOR AVAN

1280

3

1

0

96

49

0

1773

LPG SIZDIRMAZLIK

2419

1998

473

417

3922

110

1919

21070

DO⁄ALGAZ PROJES‹

LPG DEMONTAJ

20

0

0

0

0

0

0

20

MOTOR-ﬁASE

81

24

9

0

116

1

13

335

PER‹YOD‹K KONTROL

38

0

0

0

2

1

0

230

EKSPERT‹ZL‹K B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K

16

1

1

0

0

0

0

48

663

510

27

0

412

0

0

4618

30

0

0

0

46

0

2

110

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

1

0

0

0

1

0

0

3

BACAGAZI EM‹SYON

2

0

0

0

0

0

0

LPG MONTAJ
ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹
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