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2 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

Diyarbak›r fiube Bülteninin, 31. sa-

y›s›yla karfl›n›zda olmaktan 

mutluluk duyuyoruz. fiube 

bültenimizin önceki say›s›, 

üyelerimizden hayli olumlu tepkiler

ald›. Hem içerik, hem bask› kalitesi

bak›m›ndan yakalad›¤›m›z düzeyin

üyelerimizde memnuniyet yaratmas›

bizim için ayr›ca bir mutluluk kayna-

¤›d›r. Bültenimizin, mesleki ve top-

lumsal sorunlar›n ele al›nd›¤› bir

platform olma misyonunun gere¤ini

yerine getirme çabalar›m›z 

sürecektir. 

fiube yönetim kurulumuz, geçen 

üç ayl›k dönemde örgütlenme çal›fl-

malar›na yo¤un bir mesai 

harcam›fl; bu kapsamda bütün 

temsilcilikler ziyaret edilmifl, üye

toplant›lar› düzenlenmifl, flubemizin

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

“Kendi özüyle buluflma” olarak de-

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

lar› ve temsilciliklerdeki 

üyelerimizin görüfl ve önerileri do¤-

rultusunda belirlenen yönetim kurul-

lar›n›n listelerini içeren bir yaz›y› ya-

y›nl›yoruz. fiube sayman›m›z Azad

Özkeskin’in, bu kapsamdaki yaz›s›-

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

k› sunaca¤› düflüncesiyle de¤erlen-

dirmelerinize sunuyoruz. 

Yönetim kurulumuzun üç ayl›k dö-

nemde bir di¤er faaliyeti genifl kat›-

l›ml› bir komisyon örgütlenmesini

sa¤lamaya yönelikti. Yürütülen ça-

l›flmalar sonucunda 7 ayr› uzmanl›k

komisyonu oluflturulmufl, düzenle-

nen bir toplant› ve koktyelle komis-

yonlar faaliyetlerine bafllam›flt›r.

“Odam›z›n, meslek alanlar›ndaki gö-

zü-kula¤›” olarak gördü¤ümüz ko-

misyonlara baflar›lar diliyor, buna

iliflkin haberi de 

bültenimizde sunuyoruz. 

Nisan ay› içerisinde Oda Genel Ku-

rulu düzenlenmifltir. Bu kurulda, flu-

bemizin mesleki, toplumsal ve siya-

sal anlay›fl› 4 delegemiz taraf›ndan

yap›lan konuflmalarla ifade edilmifl-

tir. Sahip oldu¤u önem nedeniyle

fiube Baflkan› Hakan Subafl› ile Bat-

man Temsilcilik YK üyesi Süleyman

Noyan’›n konuflmalar›n› sizlere su-

nuyoruz. Gurbet Örçen ile Semih

Oktay’›n yaz›l› konuflma metinleri 

bulunmamas› nedeniyle yay›nlaya-

m›yoruz. Ayr›ca, MMO ve TMMOB

Genel Kurulu’nun sonuç bildirgesini

de dikkatlerinize sunuyoruz 

Malatya’dan üyemiz Necip Cengil,

mühendislerin mesleki duruflunu

sorgulayan bir yaz›yla 

Bültenimize önemli bir katk› sun-

mufltur. Bu sorgulamalar›n daha da

yayg›nlaflarak, yeni bir mühendislik

kimli¤i ve anlay›fl›n›n oluflumuna

katk› sunmas›n› diliyor, kendine te-

flekkür ediyoruz. 

Bu say›m›zda, üyelerimizi yak›ndan

ilgilendiren Enerji Performans Yö-

netmeli¤i’nin getirilerini ana 

hatlar›yla içeren bir yaz› yay›ml›yo-

ruz. Çal›flmay› yapan do¤algaz ko-

misyonumuza 

teflekkürlerimizi iletiyoruz. Ayr›ca,

do¤algaz sektöründe çal›flan 

üyelerimizin kimi sorun ve 

beklentilerine yönelik olarak 

Diyar-Gaz Genel Müdür Yard›mc›s›

Abdurrahman Atabey’le bir röportaj

yapt›k. Yay›n kurulumuzdaki 

arkadafllar›m›z Musa Mayda ve Ab-

durrahim Aküzüm taraf›ndan yap›lan

röportaj›n özellikle sektörde çal›flan

üyelerimizin beklentilerine yan›t ol-

mas›n› umuyoruz. 

Yay›n Komisyonumuz üyesi 

Gurbet Örçen, Mezopotamya ve

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

dile ve tele döken flubemiz üyesi

Mustafa ‹lhan’la güzel bir söylefli

yapt›. ‹lhan’a bu özgün çal›flmas›n-

da baflar›lar diliyor, 

“Ak›fl› içerisinde kimi zaman 

düzenbazl›¤›na, kimi zaman cömert-

li¤ine söyleyecek bizim de bir çift

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

ne yürekten kat›ld›¤›m›z› 

belirtiyoruz. 

Yeni bir say›da buluflmak üzere….      

BBüülltteenn  YYaayy››nn  KKoommiissyyoonnuu  

MERHABA
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3D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

Meslek alanlar›nda yaflanan sorun-
lar›n gündemlefltirilmesi, ihtiyaç du-
yulan yenilik ve faaliyetlerin gerçek-
lefltirilmesi amac›yla oluflturulan uz-
manl›k komisyonlar› çal›flmalar›na
bafllad›. Komisyon üyeleri, flube bi-
nam›zda düzenlenen toplant› ve
kokteylde bir araya geldi. fiube yö-
netim kurulu üyelerinin de kat›ld›¤›
toplant›da, komisyonlar›n önemi
üzerinde duruldu. 
Komisyon faaliyetlerinin mesleki du-

yarl›l›k ve gönüllülük temelinde ge-
liflmesinin zorunlu oldu¤u belirtilen
toplant›da, komisyon üyelerinin
mevcut birikiminin ortaklaflt›r›larak,
tüm üyelerin hizmetine sunulabile-
ce¤i ifade edildi. 
Toplant›da, her komisyonun belirli
periyotlarla toplant›lar düzenlen-
mesi, her komisyonun y›lda birkaç
etkinlik düzenlemesi, komisyon ça-
l›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. Top-
lant›da, her komisyonun kendi
gündemiyle daha sonra toplanma-
s›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:  

KKOOMM‹‹SSYYOONN  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRIINNAA  SSTTAARRTT  VVEERR‹‹LLDD‹‹

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. 
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DDoo¤¤aallggaazz  KKoommiissyyoonnuu

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

‹‹flfl  GGüüvveennllii¤¤ii  KKoommiissyyoonnuu

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

SSMMMM  KKoommiissyyoonnuu

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

KKaadd››nn  KKoommiissyyoonnuu

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

8. Buket UÇAN

9. Derya ÖZAYDO⁄DU

ÖÖ¤¤rreennccii  ÜÜyyee  KKoommiissyyoonnuu  

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 

Bülent ÖZDEL

Sinan ÖZTEMEL…………….Baflkan

Ahmet Özcan PEKER...........Üye

Murat IfiIK……………………Üye

Ömer KARACA……………...Üye

Beytullah TASMANO⁄LU.....Üye

BBüülltteenn  KKoommiissyyoonnuu

1. Azad ÖZKESK‹N

2. Abdullah TEK‹N

3. Gurbet ÖRÇEN

4. Hakan MERTO⁄LU

5. Musa MAYDA

6. Murat TABAN

7. Nurgül KAYA

SSoossyyaall  EEttkkiinnlliikklleerr  KKoommiissyyoonnuu

1. Ahmet ÇET

2. Eyüp Turgut KAVAKLI

3. Fatih KOÇY‹⁄‹T

4. Haydar SANCAR

5. Suat YAVUZ
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5D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERRDDEE  YYEENN‹‹  DDÖÖNNEEMM

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

beklentiler dile getirilmifltir. Bu top-
lant›lardan elde edilen sonuçlar, bir
yönüyle yeni dönemin yol haritas›n›
belirlemifltir. 

Yönetim kurulumuz, temsilcilik ziya-
retlerine Bingöl’den bafllam›flt›r. Bir
teknik görevlinin yak›n zamanda is-
tihdam 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 bahsetmifl-
tir. Teknik görevliden önce mesleki
denetim faaliyeti yürütmek zorunda
kalan yönetim kurulu, yeni dönem-
de, meslek alanlar›n›n düzenlenmesi
ve kentin sorunlar›na daha çok mü-
dahil olmay› önüne koymufltur. 
MMuuflfl’’ttaa  mmeesslleekkii  ee¤¤iittiimm  ttaalleebbii
fiube Yönetim kurulu, daha sonra
Mufl iline geçmifltir. Temsilcilik bina-
s›ndan düzenlenen toplant›ya 20’e
yak›n üyemiz kat›lm›flt›r. Bir büro
görevlisiyle birlikte bir teknik görev-
linin görev yapt›¤› temsilcili¤imiz,

ayn› zamanda haftan›n iki günü Bit-
lis’in Tatvan ilçesinde LPG s›zd›r-
mazl›k hizmeti vermektedir. Üye
toplant›s›nda, özellikle M‹EM kapsa-
m›nda düzenlenen e¤itimlerin belli
kentlerde yo¤unlaflmas›n›n neden
oldu¤u s›k›nt› dile getirilmifl, olanak-
lar ölçe¤inde Mufl’ta veya komflu il-
lerde ihtiyaç duyulan e¤itimlerin dü-
zenlenmesi talep edilmifltir.  Meslek
alanlar›m›za iliflkin yo¤un bir e¤itim
talebi dile getirilmifltir. 

AA¤¤rr››’’ddaa  kkeennttsseell  dduuyyaarrll››ll››kk
Do¤u’nun en ücra kentlerinden biri
olan A¤r›’ya giden yönetim kurulu-
muz, 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 gö-
revlinin istihdam edilmesini talep
eden Temsilcilik yönetimimizin, ül-
kemizin en dezavantajl› bu flehrin-
deki sorunlar›na iliflkin duyarl›l›¤› bü-
yük bir memnuniyet yaratm›flt›r. A¤-
r›’n›n Diyadin ilçesinde öne ç›kan

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. 
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6 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

büyük jeotermal kaynaklara iliflkin
bir çal›flma yapma önerisi, flube yö-
netimimizce olumlu karfl›lanm›flt›r. 

VVaann’’ddaa  SSMMMM  ssoorruunnllaarr››
Yönetim kurulumuzun bir di¤er du-
ra¤›, 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›¤› toplan-
t›da, SMM’li üyelerimizin yo¤unla-
flan sorunlar› a¤›rl›kl› olarak dile ge-
tirilmifltir. Belge yenileme ve vizele-
me ifllemlerindeki aksakl›klar, proje
ve TUS denetimiyle ilgili sorunlar,
teknik hizmet kapasitesinin gelifltiril-
mesi, Van’›n ayr› bir flube olmas›
gerekti¤ine iliflkin görüfller öne ç›k-
m›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 bina-
s› 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 top-
lumsal sorumluluk sahibi oldu¤una
da dikkat çekilmifltir. 
MMaarrddiinn’’ddee  uuyygguullaammaa  ffaarrkkll››ll››kkllaarr››  
ssoorruunnllaarr››
fiube yönetim kurulumuzun, Mar-
din’de düzenledi¤i toplant›da da
serbest çal›flan üyelerimizin sorunla-
r› ve kimi kurumsal problemler öne
ç›km›flt›r. Merkez ve ilçe belediyele-
rinin projelerde oda vizesi isteme-
mesinin yaratt›¤› s›k›nt›dan yak›nan
üyelerimiz, odan›n mesleki denetimi
konusunda TMMOB’nin baz› bile-
flenleriyle görüfl ayr›l› bulundu¤u,
bu yüzden ortak bir tav›r al›namad›-
¤› ifade edildi ve odalar›n Diyarbak›r
fiube yönetimleri üzerinden burada-
ki 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 ola-
rak neler yap›labilece¤i üzerinde gö-
rüfller ifade edildi.  

fifi››rrnnaakk’’ttaa  tteemmssiillcciilliikk  ssoorruunnuu
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›, bu-
nun da vatandafla büyük bir s›k›nt›
yaratt›¤›n› belirttiler. 

LLPPGG  aayyrr››lldd››,,  MMaallaattyyaa  rraahhaattllaadd››
Malatya’da yap›lan toplant›da, LPG
hizmetlerinin, iki ay önce Sanayi si-
tesinde kiralanan ayr› bir birimde
verilmeye bafllanmas›n›n, büyük bir
rahatlama yaratt›¤›, bunun temsilcili-
¤in üyelere verdi¤i hizmetin kalitesi-
ni önemli ölçüde artt›raca¤› ifade
edildi. SMM faaliyetlerinin en yo¤un
oldu¤u kentlerden biri olan Malat-
ya’da SMM’lilerin fatura sorunu,
mühendislik asgari ücret uygulama-
s› 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 ge-
rekti¤i belirtildi. 

EEllaazz››¤¤’’ddaa  SSMMMM  ttaalleepplleerrii
Elaz›¤’da ise, LPG sorumlu müdür-
lü¤e getirilen s›n›rland›rman›n yarat-
t›¤› s›k›nt›ya dikkat çekildi. SMM’lile-
rin sertifikaland›rmaya yönelik olarak
kat›ld›¤› kimi kurslar›n sonuçlar›n›n
çok geç aç›kland›¤›, SMM belge vi-
ze ve yenileme ifllemlerinde güçlük-
ler yafland›¤› ifade edildi. Proje üc-
retlerinde bölge katsay›s›n›n kald›r›l-
mas›, asansör kontrollerine iliflkin
çal›flma bafllat›lmas›, temsilcilik-flu-

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. 
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7D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

be aras›ndaki koordinasyonun güç-

lendirilmesi, oda-üye iliflkilerinin

güçlendirilmesi, sosyal, kültürel ve

teknik içerikli gezilerin yayg›nlaflt›r›l-

mas› istendi. Odadaki bütün ifllem-

lerin ücrete tabi olmas›na iliflkin

elefltiriler de ifade edildi. 

UUrrffaa’’ddaa  ooddaa--üüyyee  iilliiflflkkiilleerrii  

ggeelliiflflttiirriillmmeellii

Urfa’da yap›lan toplant›da, oda-üye

iliflkilerinin gelifltirilmesi gerekti¤i be-

lirtildi. Mevcut temsilcilik binas›n›n

flehir merkezine uzak oldu¤u, mer-

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

AAdd››yyaammaann’’ddaa  ssoorruummlluu  

mmüüddüürrllüükk  ssoorruunnuu  

Yönetim kurulumuzun Ad›yaman’a

yapt›¤› ziyarette, üyelerle bir araya

gelindi. Burada yap›lan toplant›da da

bir çok ilde oldu¤u gibi, LPG sorum-

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

tirildi, di¤er odalar›n buna riayet et-

medi¤i ifade edildi. Sorumlu müdür-

lük konusunda yap›lan bir sözleflme-

nin birkaç y›l kullan›ld›¤›, Sanayi Mü-

dürlü¤ü’nün sözleflmeleri kontrol et-

medi¤i dile getirilirken, odan›n fiziki

flartlar›n›n iyilefltirilmesi, mümkünse

trafik sorunu olmayan bir yere tem-

silcili¤in tafl›nmas› istendi. 

Düzenlenen toplant›lar sonras›nda

yap›lan de¤erlendirmede, temsilci-

liklerde önemli bir mesleki birikim ve

enerjinin bulundu¤u, yaflanan so-

runlar›n giderilmesiyle bunun mesle-

ki ve kentsel geliflime katk› sunacak

ciddi bir sinerjiye dönüflebilece¤i

gözlemlenmifltir. 

Bunun için temsilcilik yönetimlerinin

sürükleyici bir konumda olmas› ge-

rekti¤i gerçe¤inden hareketle, tem-

silcilik yönetim kurullar›nda düzenle-

meye gidilmifltir. Baz› illerimizde

mevcut yönetim kurullar› elden ge-

çirilirken, baz› illerde de yönetim ku-

rullar› tamamen de¤iflmifltir. 

Temsilciliklerimizde yeni yönetim

kurullar› flöyle olufltu: 

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.
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AA¤¤rr››  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-Nas›r KARAO⁄LU (BAfiKAN)

2-Cesim OLASI    (SEKRETER)

3-Salih KALKAN (SAYMAN)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::

1-Hakk› KAMAN 

2-Ömer POLAT    

BBiinnggööll  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::      

1-Yakup KARAGÖZ   (BAfiKAN)

2-Çi¤dem BAYER ‹NCE

(SEKRETER)

3-Hiflar BOZOVA (SAYMAN)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::

1-Mehmet EK‹N   

2-‹hsan ERTÜRK   

3-A.Kadir ASLANBO⁄A   

MMuuflfl  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii    

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::          

1-Kutbettin SAYILGAN  (BAfiKAN)

2-Sinan SEZG‹N   (SEKRETER)

3-F›rat ÖZTÜRK  (SAYMAN)

VVaann  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::                  

1-Bekir KIRAN  (BAfiKAN)

2-Mehmet ÖZKÖSEO⁄LU

(SEKRETER)

3-Roza YASAN (SAYMAN)

4-Sani B‹LG‹Ç (ÜYE)

5-Kadir GED‹K (ÜYE)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::

1-Esra KARA 

2-Mehmet GÜREZ

3-Müflfik AKBULUT

AAdd››yyaammaann  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-Mehmet AYDIN (BAfiKAN)

2-Ramazan ÇEL‹K (SEKRETER)

3-uAyhan BAKIR (SAYMAN)

4-Mahmut TORUN (ÜYE)

5-Hüseyin TEKDAL (ÜYE)

BBaattmmaann  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-A.Bülent TEK‹K (BAfiKAN)

2-F›rat fi‹MfiEK (SEKRETER)

3-Süleyman NOYAN (SAYMAN)

4-Gülflen C‹VAfi (ÜYE)

5- S.Kaz›m IfiIK (ÜYE)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::  

1-Ali NOYAN 

2-A.Kerim TÜZÜN

3- Faysal ÖZDEM‹R

4-‹smail ACAR

5-Mehmet GÜN

MMaallaattyyaa  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-Erdal YAVAfi (BAfiKAN)

2-M.Raif UÇAR (SEKRETER)

3-Ali Kemal SEL (SAYMAN)

4-Necip CENG‹L (ÜYE)

5-Celalettin ERCAN (ÜYE)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::  

1-Niyazi ERBAY

2-Yasin ERO⁄LU

3-Hüseyin ALAGÖZ

4-Bünyamin KOCA

5-Mehmet ÖCAL

MMaarrddiinn  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-Mehmet KILIÇ (BAfiKAN)

2-Umur DEM‹R (SEKRETER)

3-Yeliz AY (SAYMAN)

4-Hamit GÜNEfi (ÜYE)

5-Ahmet Septi ERDÜNDAR (ÜYE)

YYeeddeekk  ÜÜyyeelleerr::  

1-Mahsum ÇET‹N

2-M.Ali KABUL

3-‹dris ELÇEO⁄LU

TTuunncceellii  ‹‹ll  TTeemmssiillcciillii¤¤ii  

AAssiill  ÜÜyyeelleerr::  

1-Fethi KILIÇ (BAfiKAN)

2-Ça¤dafl SÖYLEMEZ (SEKRETER)

3-Engin fiAH‹N (SAYMAN)

8 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KK
YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU
ÜÜYYEELLEERR‹‹
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9D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERRDDEE  ÜÜYYEE  ‹‹fifiLLEEMMLLEERR‹‹  KKOOLLAAYYLLAAfifiAACCAAKK

Temsilciliklerdeki üyelerimiz, rutin
ifllemlerin uzad›¤›, ifllem ve evrak ta-
kibinin yap›lamad›¤›, belgelerin dö-
nem dönem kayboldu¤u yönünde
flikayetlerde bulunmufltur. Özellikle
yönetim kurulumuzun temsilcilikler-
de 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, per-
sonel takviyesinde bulunmufltur.

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

bir e¤itim verilmifltir. 

E¤itim kapsam›nda OBYS ile üyele-

re ait uzmanl›k, proje vize, SMM ve

üye aidatlar› gibi konularda genel

bilgiye ulafl›m yetkileri verildi. Bun-

dan 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.

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. 
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10 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

YYEENN‹‹  DDÖÖNNEEMMDDEE  NNAASSIILL  BB‹‹RR  OODDAA??

Diyarbak›r fiubemizin 8. Çal›flma
döneminin 5 ayl›k dönemi geride
kalm›fl bulunuyor. Ocak ay›nda ya-
flanan seçim sürecinin ard›ndan ifl-
bafl›na gelen yönetim kurulu,  kendi
çal›flma anlay›fl›n› oluflturmak ama-
c›yla bir dizi tart›flma yürütmüfltür. 
Odan›n mesleki ve toplumsal kimli-
¤inin nas›l örgütlenece¤inden, yöne-
tim kurulunun hangi anlay›flla ele
al›naca¤›na; personel istihdam poli-
tikas›ndan, üyelerin de¤iflen ihtiyaç-
lar›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, özve-
rili bir idari kadro, toplumcu bir
oda… Bizim için anahtar kelime bu-
dur: toplumcu bir oda. Neden top-
lumcu 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-

de kent insan›n›n hayat›na direk nü-
fuz eden, onunla birebir temas ha-
linde olan bir kurumdur. Bu yönüyle
önemli bir kamusal hizmet potansi-
yelini tafl›maktad›r. Bir y›lda, sorum-
luluk alan›m›zda onbinlerce arac›n
LPG s›zd›rmazl›k testi yap›lmas› ol-
dukça 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 ticaret-
haneye dönüfltürerek, büyük bir
yozlaflman›n bata¤›na saplama ris-
kini fazlas›yla bar›nd›rmaktad›r.
Evet, ekonomik güç, toplumsal var-
l›k ve etkinlik aç›s›ndan önemlidir
ancak, bizim için hiçbir zaman te-
mel öncelik olmayacakt›r. 

Bizim için as›l önemli olan, verilen
hizmetle insan hayat›n›n gizli bir gü-
vencesi haline gelebilmek, “fiu ka-
dar araç bakt›k, bir tanesinde patla-
ma olmad›” diyebilmektir. Toplum-
sal yaflamda insanlar›n hayat kalite-
si ve standard›n›n artmas›na küçük
de olsa katk› sunabilmektir. Bizim
en büyük hazinemiz bu itibar›n ken-
disidir.  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 hiç-
bir zaman eksilmeyen bir konuda,
proje ve TUS konusunda oda mes-
leki denetim yapar. Geçmiflte yap›-
lan yanl›fllardan ç›kar›lan dersler so-
nucunda, kentleflmenin belli bir di-
siplin içerisinde gerçekleflmesi için
üyelerin mekanik tesisat hizmetlerini
denetler, kimi zaman yapt›r›m uygu-
lar. Ama bu yetki, bu toplum fertleri-
nin lay›k oldu¤u kentsel geliflim dü-
zeyine ulaflt›r›lmas› çabalar›na sun-
du¤u katk›dan ziyade,  TUS kontro-
lüyle dizginlenmifl bir rant›n önünde-
ki s›n›rlar› kald›racak yegane anah-

tar olarak görülür kimilerince. Bu
oda kimilerince, kiflisel kazanç he-
saplar›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 bu-
lamayacakt›r. Bu oda, TUS gerilimi
ve tart›flmalar› nedeniyle adeta bir
fay hatt› üzerinde bulunuyorsa, bu
gerilim ve tart›flmalar›n›n merkezin-
den uzaklaflmak, bizlerin en öncelik-
li 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 görebil-
mektir. Kentsel ve toplumsal sorun-
lara müdahil olarak, söz, karar ve
eylem sahibi olabilmektir. Bizim top-
lumculuktan anlad›¤›m›z budur. 

80 y›ll›k ihmalin, 30 y›ll›k silahl› ça-
t›flmalar›n bedelini çok a¤›r biçimde
ödemifl, ödemeye devam eden bir
bölgede yaflamaktay›z. Olaya politik
aç›dan baks›n-bakmas›n, her insa-
n›n, hele hele her mühendis ve mi-
mar›n yaflanan trajediye iliflkin söy-
leyecek bir sözünün bulunmas› ge-
rekmektedir. Çat›flmal› geçmiflin
kentlerimiz üzerinde yaratt›¤› y›k›c›
etkilerinin giderilmesi ve geçmiflin
yaralar›n›n sar›lmas› ertelenemez bir
sorumluluktur. Bu problemi, tama-
m›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› dö-
nemde adeta bir oldu-bittiyle, plan-
s›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 gü-
venlik gereklerini bile yerine getir-

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.

AAZZAADD  ÖÖZZKKEESSKK‹‹NN

fiUBE SAYMANI
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11D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

meyen bu ilçemizdeki yap›lar›n, bir-
kaç y›l sonra kendini tafl›yamaz hale
gelme ihtimali bile hayli kayg› verici-
dir. 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 yenilen-
me ve dönüflüm seferberli¤ine ihti-
yac› bulundu¤u çok net biçimde an-
lafl›lmaktad›r. Bu bölgenin daha ge-
nel anlamda, ciddi bir yeniden infla
seferberli¤ine ihtiyac› bulunmakta-
d›r. Bu faaliyetler, çok büyük kay-
naklar, daha da önemlisi merkezi ve
yerel yönetimler aras›nda tam bir
dayan›flma ve iflbirli¤i gerektirir. Bi-
ze düflense, dönüflüm ve yeniden
infla çal›flmalar›n›n do¤rultusunu ve
çerçevesini belirlemek; de¤iflik uy-
gulama örneklerini aç›¤a ç›kar›p, öz-
gün bir modeli oluflturabilmektir.
Bunun için ilki geçen y›l TMMOB
Diyarbak›r ‹KK taraf›ndan düzenle-
nen Kent Sempozyumu’nun mev-
cut güncel bafll›klarla yeniden dü-
zenlenmesi zorunludur. Hatta, alt-
yap›s› oluflturulduktan sonra Yeni-
den ‹nfla Sempozyumu ad› alt›nda
daha özgün bir çal›flmaya imza at-
mak gerekebilir.  

Olay›n baflka bir boyutu ise, bölge-
mizde yaflanan yoksulluk ve sefale-
tin vard›¤› düzeydir. Bizler Diyarba-
k›r fiube olarak, bölge insan›m›z›n
hak etti¤i yaflam standard›na yük-
selmesi için kendi pay›m›za düflen

neyse gere¤ini yerine getirmeye ça-
l›flaca¤›z. Bu kapsamda, önümüz-
deki y›l Sanayileflme ve Kalk›nma
Sempozyumu düzenlemeyi planla-
maktay›z. Geçmiflte düzenlenen
GAP ve Sanayi Kongreleriyle önemli
bir birikime ulaflan odam›z, bu biri-
kimi daha sonuç al›c› bir biçimde
de¤erlendirmeyi amaç edinmekte-
dir. 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 sahip-
lenmesi amaç edinilecektir.  Ayn›
flekilde, bölgemizin sahip oldu¤u
do¤al kaynak ve birikimlerin gün yü-
züne 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› ge-
re¤i, temsilciliklerde de yap›lacak
önemli çal›flmalar›n bulundu¤u, flu-
be yönetim kurulunun düzenledi¤i
temsilcilik ziyaretleriyle aç›¤a ç›k-
m›flt›r. Bingöl, Mufl, A¤r›, Van,
Mardin, Batman, Malatya ve Ela-
z›¤’da bununla ilgili önemli verilere
ulafl›lm›flt›r. Örne¤in, Bingöl’de, ze-
min s›v›laflmas› nedeniyle yap›lafl-
maya müsait olmad›¤›na dair hak-
k›nda 3 kez olumsuz rapor verilen
yere, TOK‹ taraf›ndan inflaat yap›l-
maktad›r. Birinci derece deprem
bölgesi olan bu kentte, bu vur-
dumduymazl›k ve iflgüzarl›k yüzün-
den yaflanacak olumsuz bir gelifl-
meden o kentteki mühendislerin
de dolayl› sorumlu olaca¤› aç›kt›r.
Bu yüzden, konuyla ilgili yasal giri-
flimlerde bulunulacakt›r. 

Kapitalist kalk›nma ve tüketim anla-
y›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 merke-
zi sistemle, jeotermal kaynaklardan
ç›kan s›cak suyla ›s›t›lmaya bafllan-
m›flt›r. Do¤al kaynaklar› daha az tü-

ketme, böylelikle do¤ay› daha az
kirletmeye dayanan ekoloji anlay›fl›,
mütavaz› bir biçimde bu ilçede ha-
yat bulmufltur. Bu, özellikle bölge-
miz aç›s›ndan hayal edilen bir mo-
deldir. Gerek A¤r› Temsilcili¤imiz,
gerekse Diyarbak›r fiubemiz düze-
yinde buradaki jeotermal enerji po-
tansiyelinin araflt›r›lmas› ve de¤er-
lendirilmesine iliflkin önümüzdeki
süreçte bir çal›flma yap›lacakt›r.  Yi-
ne, Batman ve Van’da düzenlenen
Kent Sempozyumlar›na devam edil-
mesi, Mezopotamya’n›n kültür bah-
çesi olan Mardin’de bir sempozyum
veya kongrenin düzenlenmesi, di¤er
illerde, kentin özgün ihtiyaçlar›na
göre her y›l en az bir panelin düzen-
lenmesi esas al›nmaktad›r.

Bölgemiz aç›s›ndan yaflanan önemli
bir geliflme ise, Diyarbak›r fiubemi-
zin giriflimiyle ortaya ç›km›flt›r. Di-
yarbak›r fiubemiz, ilki 1998 y›l›nda
düzenlenen TMMOB Demokrasi Ku-
rultay›’n›n 2’ncisinin güncel geliflme-
ler ›fl›¤›nda Diyarbak›r’da düzenlen-
mesine dair MMO Genel Kurulu’na
önerge verip, karar›n ç›kmas›na
önayak olmufltur. Diyarbak›r ‹KK bi-
leflenlerinin aktif destek ve sahiplen-
mesiyle bu öneri, TMMOB Genel
Kurulu’nda kabul görmüfl ve karara
dönüflmüfltür. Kürt sorununda siya-
set yerine silahlar›n yeniden konufl-
maya bafllad›¤› flu günlerde, Türki-
ye’nin en önemli toplumsal muhale-
fet 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› var-
l›k sebebi olarak görmeye devam
edecektir. fiunu çok iyi biliyoruz ki,
kentlerimize, insan›m›za, toplumu-
muza sayg›n›n yolu buradan geç-
mektedir. Bizim siyasetten anlad›¤›-
m›z budur.

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.
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12 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

Kürt sorununda yaflanan t›kanma
karfl›s›nda demokratik kamuoyu ve
sivil örgütlerin inisiyatif almas› ge-
rekti¤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 demokratiklefl-
mesi ve Kürt sorunu konusunda dö-
nemin 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, ku-
rultaya Diyarbak›r’›n ev sahipli¤i
yapmas›n›n önemine dikkat çekildi.
Di¤er flubelerin de deste¤iyle, kurul-
tay›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 geti-
rildi. TMMOB’ye ba¤l› odalar›n des-
tek verdi¤i önerge,  genel kurulda
kabul edildi. 
Gerek flubemiz, gerek TMMOB Diyar-
bak›r ‹KK; demokrasi kurultay›na önem
ve aciliyet kazand›ran en temel soru-
nun Kürt sorun oldu¤u, sorunun kendi
kayna¤›nda tart›fl›lmas› gerekti¤i ilke-
sinden hareketle, kurultay›n Diyarba-
k›r’da düzenlenmesini talep etmektedir.

TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon
Kurulu Sekreterli¤ini bu dönem fiu-
bemiz yürütecek. Geçen dönem
EMO Diyarbak›r fiubesi’nce yürütü-
len sekreterlik için, ‹KK’da toplant›
düzenlendi. EMO’nun, yeni dönem-
de Sekreterlik görevine talip olma-
mas› üzerine Odam›z, 2 y›ll›k sürede

koordinasyon sekreterli¤ini üstlene-
bilece¤ini bildirdi. Yap›lan görüflme
sonucu söz konusu görevin flube-
miz Baflkan Vekili Mesut Çelik tara-
f›ndan yürütülmesine karar verildi. 
TMMOB Diyarbak›r ‹KK, önümüzdeki
2 y›ll›k dönemde, GAP’›n gidiflat›; Ha-
sankeyf, Munzur ve s›n›rda yap›lmak

istenen barajlar,  kentsel geliflme ve
dönüflüm tart›flmalar›; sanayileflme ve
bölgesel kalk›nmayla ilgili geliflmelere
aktif biçimde müdahil olacak. De-
mokrasi Kurultay› gibi etkinliklerle de
toplumsal ve siyasal hayata, mühen-
dis ve mimarlar›n cephesinden
önemli katk›lar sunacak.

TTMMMMOOBB  22..  DDEEMMOOKKRRAASS‹‹  KKUURRUULLTTAAYYII  DDÜÜZZEENNLLEENNEECCEEKK

‹‹KKKK  SSEEKKRREETTEERRLL‹‹⁄⁄‹‹’’NN‹‹  OODDAAMMIIZZ  ÜÜSSTTLLEENNDD‹‹

‹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. 

TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu Sekreterli¤ini bu dönem 
fiubemiz yürütecek.
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13D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

MMÜÜHHEENNDD‹‹SS  KK‹‹MMLL‹‹⁄⁄‹‹

‹nsan, insan olarak bir onur tafl›r; o
güzeldir ve güzelli¤i insanl›k onuru-
nu korumas›nda sakl›d›r. ‹nsan›n
edindi¤i meslekler de bu onurun bir
parças›d›r diye düflünüyorum. Mes-
lek 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 gö-
re de¤erlendirmeliyiz.
Liseli y›llar›mdan itibaren hep teknik
alan›n içinde oldum. Motor indirmek-
ten, torna veya freze tezgâh›nda ça-
l›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 beraberin-
de ciddi sorunlar getirebiliyordu. Bu
kayma, sapma ve ayar› yerinde tutma
ifadeleri insan iliflkileri aç›s›ndan da
önemliydi. ‹nsan asl›nda kendi ruhun-
dan 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; ta-
sar›m gücü geliflmemifl bir mühendis-
lik kimli¤i asl›nda kopyac› olarak, al-
d›¤› e¤itimin hakk›n› veremez hale
gelebilir. “Gelecekte tasar›m› güçlü
mühendislik kimli¤i dünyaya damga-
s›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 emekle-
rin hakk›n›” vermemiz gerekir. En
az›ndan, gelifltirilmifl tasar›m modelle-
rini uygularken, meslek onurunu
ayakta tutacak tutum ve uygulamala-
r›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 so-
nucu olarak imar çöplü¤üne dönüfle-
biliyor. Yanl›fl imar uygulamalar› ne-
deniyle binalar›m›z birer cihaz çöplü-
¤ü görüntüsü kazanabiliyor. Bürokra-
siye yenik düflmüfl “meslek ahlak›”
sebebiyle mesleki aç›dan iyi günler
geçirmiyoruz. Ve maalesef bu “bü-
rokrasi yenilgisinin müsebbipleri”
kendi mesle¤imizden insanlar olabili-
yor. Ak›l üretmiyor, bürokrasi yo¤un-
lu¤unu tercih ederek mesela beledi-
ye baflkanlar›n› yönlendirecek bir
“mesleki cesaret” oluflturam›yoruz.

Mühendisler olarak flehirlerdeki dam-
gam›z “tasar›m harikas› çal›flmalar”
içermiyor. Önemli oranda “geçim te-
lafl›” ile hareket ederken, flehirlerimi-
zin imar ve cihaz çöplü¤ü haline geti-
rilmesi karfl›s›nda bafl›m›z› dik tuttu-
¤umuz söylenemez. Geçim telafl›n›n
üzerine “ taraf kimli¤ini” ekleyerek
bütün tasar›m yeteneklerimizi zaptu-
rapt alt›na al›yoruz/ald›r›yoruz. Diyebi-
liriz 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 etme-
den de hiçbir ifl düzelmez. Yapma-
m›z gereken kendi genel mesleki
analizimizi ve flehir yani yerel plan-
daki mühendis analizimizi yapabile-
cek ad›mlar› atmakt›r. 
Güçlü yanlar›m›z nelerdir, zay›f yön-
lerimizi kim, ne veya neler besle-
mektedir. F›rsatlar›m›z› ve bizi kufla-
tan tehditleri s›ralayarak kendimize
yeni bir yol açabilir, yeni bir süreç
bafllatabiliriz. ‹nsan asl›nda kendi ru-
hundan üfleyerek mesle¤ini biçimlen-
dirir 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 ana-
lizler bize kaybetti¤imiz birçok fleyi
yeniden kazand›rabilir diye düflünü-
yorum. Kendi mesleki birlikteli¤ime
ait bir yay›n organ›nda, böylesi bir
bafllang›ç dilerim faydal› sonuçlar do-
¤urur. Yanl›fllar›m varsa meslektaflla-
r›m›n yaln›zca elefltirilerini de¤il öneri-
lerini de bekledi¤imi ifade ederek ya-
z›ma son veriyorum.
Bütün meslektafllar›ma sayg›lar›mla…

necip.cengil@hotmail.com

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. 

“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.

NNEECC‹‹PP  CCEENNGG‹‹LL

MAK‹NA MÜHEND‹S‹ / MALATYA
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BBÜÜYYÜÜKK  BB‹‹RR  ‹‹fifi  HHAACCMM‹‹  MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLLEERR‹‹  BBEEKKLL‹‹YYOORR

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›lanama-
d›¤›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. 

KK››ssaaccaa  ssiizzii  ttaann››yyaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
Van do¤umluyum. Orta ö¤renimi-

mi Yüksekova’da tamamlad›m. Li-
sans e¤itimini Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine
mühendisli¤i bölümünde tamam-
lad›m. Yüksek lisans e¤itimini Sa-
karya’da tamamlad›m. 9 y›l ‹G-
DAfi’ta çeflitli birimlerde yönetici-
lik yapt›m. 2004 y›l›nda do¤algaz
sektörünün özelleflmesiyle özel
sektöre geçtim. Çorumda yakla-
fl›k 3 y›l do¤algaz alt yap›s›n›n
oluflturulmas› ve faaliyetlerin yü-
rütülmesinde çal›flt›m. Yaklafl›k 3
y›ld›r da Diyar-Gaz’da görev yap-
maktay›m.

DDoo¤¤aallggaazz››nn  kkeennttiimmiizzllee  ttaann››flflmmaass››
yyaakkllaaflfl››kk  22  yy››ll››  bbuulldduu..  BBiizzee  bbuu  ssüürreeçç--
tteenn  vvee  DDiiyyaarr--GGaazz’’››nn  yyaapp››ss››nnddaann
bbaahhsseeddeerr  mmiissiinniizz??
Diyar-Gaz, %10 Büyükflehir Beledi-
yesi ortakl›¤› ile Fernas inflaat ortak-
l›¤›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 ha-
line gelmifltir. 

DDiiyyaarr--GGaazz  oollaarraakk  DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaa  nnee

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.
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15D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

aaflflaammaaddaass››nn››zz,,  ggeelliinneenn  nnookkttaa  vvee  ggee--
lleecceekk  iiççiinn  hheeddeefflleerriinniizz  nneeddiirr??
2009 y›l› sonu itibari ile 40.000 abo-
neye yetecek alt yap›y› oluflturmufl
vaziyetteyiz. Abone say›m›z fluan
için 20.000 civar›ndad›r. Di¤er kent-
lerle k›yaslad›¤›m›zda abone say›m›z
kötü de¤il. Özellikle ilk y›l bir tak›m
flans›zl›klar yaflad›k; gerek ülkemiz-
de yaflanan kriz gerekse Ankara’da
yaflanan zehirlenme vakalar› olum-
suz etkiledi, do¤algaz Diyarbak›r’da
yeni oldu¤u için kullan›m›nda da so-
run yafland› ve ilk y›l pahal›yd›. Fa-
kat bu sene insanlar›m›z oldukça
memnunlar. fiu an için bir hanenin
y›ll›k ›s›nma, yemek ve s›cak su gi-
derleri 1000 TL civar›ndad›r. Tabi
birde insanlar›n belli bir direncide
olufluyor eski al›flkanl›klara dair, fa-
kat zamanla halk do¤algaz› daha
fazla benimsedi. Genel olarak flu
anda edindi¤imiz izlenim halk›n ça-
l›flma yöntemimiz ve do¤algaz›n ge-
tirdi¤i kolayl›ktan oldukça memnun
olduklar›.

HHaallkk››nn  bbiillggiilleennddiirriillmmeessii  kkoonnuussuunnddaa
nnee  ggiibbii  ççaall››flflmmaallaarr››nn››zz  vvaarr??
Biz özellikle bu süreçte do¤algaza

geçmek isteyen pek çok binada ve
sitede çeflitli toplant›lara davet edil-
dik, bire bir arkadafllar›m›z gidip gö-
rüfltüler; gerekti¤i k›s›mlarda bende
kat›l›m sa¤lad›m. Birebir bir iletiflim
oldu.  Bunun d›fl›nda yerel televiz-
yonlarda yo¤un programlara kat›l-
d›k, yerel gazetelerde çeflitli röpor-
tajlar›m›z yay›nland›. Bu sene yat›r›m
bölgemizdeki bütün bina yöneticile-
rine broflürlerle kampanya ve do¤al-
gaz›n faydalar› hakk›nda mektuplar
gönderdik, el ilan› ve broflürler da-
¤›tt›k. Do¤algaz›n faydalar› konu-
sunda 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 kirli-
li¤i kaynakl› birçok hastal›k olufl-
makta ve yaflam kalitesinin düflme-
sine sebebiyet vermektedir.  Do¤al-
gaz›n kullan›m›n›n artmas›yla bera-
ber 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 cid-
di bir sorumlulu¤u var. Yani önü-
müzdeki süreçte halk› bilinçlendirme
ad›na odayla birlikte çeflitli broflürler
bas›labilir, konferans ve seminerler
düzenlene bilir.

DDiiyyaarrbbaakk››rr’’ddaa  bbuu  yy››ll  iiççiinnddee  ddoo¤¤aallggaazz
vveerrmmeeyyii  hheeddeefflleeddii¤¤iinniizz  yyeerrlleerr  nneerree--
lleerrddiirr??
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› planla-
maktay›z. Ekim sonu itibari ile de alt
yap›s› yap›lan yerlere gaz da¤›t›mla-
r›n› yapaca¤›z. Daha önce gaz da¤›-
t›m› yapt›¤›m›z yerler Kayap›nar Böl-
gesi, Beyaz›t Mahallesi, Huzur Evle-
ri, Gaziler, Ba¤lar Belediyesi’nin ol-
du¤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 Ma-
hallesi, Mevlana Halit’in bir k›sm›,
Bat›kent, Yeniflehir, Hastaneler böl-
gesi, Valili¤in oldu¤u k›s›mlar, Sur
içinde kalan ‹nönü Caddesi ve K›b-
r›s Caddesi ve oradan da Dicle Üni-
versitesi’nin oldu¤u kesime gaz da-
¤›t›m› yap›lacakt›r.

BBeennzzeerr  ssüürreeççlleerrllee  ddoo¤¤aallggaazzaa  kkaavvuu--
flflaann  EEllaazz››¤¤,,  MMaallaattyyaa  vvee  fifiaannll››uurrffaa  ggiibbii
iilllleerrllee  kk››yyaassllaarrssaakk  ggeerreekk  aabboonnee  ggee--
rreekkssee  aalltt  yyaapp››  ççaall››flflmmaass››nnddaa  nnee  aaflflaa--
mmaaddaayy››zz??
Urfa bizden 2 sene önce bafllad›
Malatya da keza ayni flekilde Elaz›¤
bir sene önce bafllad› alt yap› çal›fl-
malar›na. Alt yap›ya bafllad›¤›m›zda
do¤al olarak bizden daha fazla ileri
delerdi;  fakat arada büyük bir uçu-
rum yok ve farkta h›zla kapanmakta.
Biz 2009 y›l› itibariyle alt yap›n›n
%30’unu tamamlam›flt›k bu y›lso-
nunda %50 si tamamlam›fl olaca¤›z.
Türkiye’de 55 il do¤algaz kullan-
makta bu kentlerle k›yaslad›¤›m›zda
ilerlememiz oldukça h›zl›.

KKeennttiimmiizzddee  mmaakkiinnee  mmüühheennddiisslleerrii
ddoo¤¤aallggaazz››  bbüüyyüükk  bbeekklleennttiilleerrllee  kkaarrflfl››--
llaadd››llaarr  aannccaakk  hhaayyaall  kk››rr››kkll››¤¤››nnaa  uu¤¤rraa--
dd››llaarr..  FFiirrmmaallaarr;;  yyüükksseekk  oorraannddaa  kk››rr››mm--
llaarrllaa  iiflfl  aallmmaakk  zzoorruunnddaa  kkaalldd››kkllaarr››  iiççiinn
kkâârr  oorraannllaarr››  ççookk  ddüüflflüükk  kkaall››yyoorr..  FFiirr--
mmaallaarrddaa  üüccrreettllii  ççaall››flflaann  mmüühheennddiisslleerr
iissee  ddüüflflüükk  üüccrreettlleerrddee  ççaall››flfltt››rr››llmmaakkttaann
yyaakk››nn››yyoorr..  DDoo¤¤aallggaazz  mmaakkiinnee  mmüühheenn--
ddiisslleerriinnee  bbeekklleenneennii  nneeddeenn  vveerreemmeeddii
vvee  bbuu  kkoonnuuddaa  nneelleerr  yyaapp››llaabbiilliirr??
Biz alt yap› çal›flmalar› flirket organi-
zasyonu yani kurumsal yap›n›n olufl-
turulmas› için gayretler gösterirken,
ayn› zamanda iflin e¤itim boyutunu
da aksatmadan yürütmeye çal›flt›k.
Özellikle 70’e yak›n makine mühen-
disi arkadafllar›m›za odam›zla birlik-

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. 
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16 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

te endüstriyel tesis dönüflümleri ile
ilgili e¤itimler verdik. Bunun d›fl›nda
zaman zaman mühendis arkadaflla-
r›m›zla toplant›lar›m›z oldu. Bu top-
lant› ve e¤itimlerin temel amac› iflle-
rin do¤ru flekilde yürütülmesi ve ne
ile karfl› karfl›laflacaklar›n› bilmeleri-
ne yönelikti. Yaklafl›k 56 firma ile
çal›fl›yorduk bunlar›n flu anda 20’si-
nin belgesi pasif durumda. Geri ka-
lanlarda ifllerin durumundan pek
memnun de¤iller. Tabi bunun sebe-
bi de bir bak›ma serbest piyasa
ekonomisin getirdikleri. Biz yap›lan
ifllerde flartnamenin gerektirdi¤i bü-
tün koflullar› kontrol edip standartla-
ra uygunlu¤una bak›yoruz. Bu kri-
terleri 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 Di-
yar-Gaz olarak firmalarda çal›flan
mühendislerin sigortalar›n› takip
edip kontrolünü yapmaktay›z. Ayr›-
ca SMM’mi olmayan firmalarla da
çal›flm›yoruz.

BBuu  sseennee  kkaammuu  kkuurruummllaarr››nn››nn  ddoo¤¤aall--
ggaazzaa  ggeeççiiflfliiyyllee  iillggiillii  bbiirr  ççaall››flflmmaa  yyüürrüü--
ttüüllüüyyoorr..  BBuu  üüyyeelleerriimmiizz  iiççiinn  yyeennii  bbiirr  iiflfl
hhaaccmmiinniinn  oolluuflflmmaass››  ddeemmeekk..  22001100  yy››--
ll››nnddaa  kkaaçç  kkaammuu  kkuurruulluuflfluu  ddoo¤¤aallggaazzaa
ggeeççeecceekk??  BBuu  kkoonnuuddaakkii  hhaazz››rrll››kkllaarr
nneeddiirr??
Biliyorsunuz daha önceki süreçte
odam›zla beraber endüstriyel tesis-
lere 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 olu-
flacakt›r. 20’ye yak›n okulun abone-
li¤i yap›ld› ve 60’a yak›n okulun ifl-
lemleri devam etmekte, DS‹’de ayn›
flekilde ihale yap›ld›, tesisat› devam

aflamas›nda. Çevre ‹l Müdürlü¤ü de
aboneli¤ini yapt›, hastanelerle yaz›fl-
malar devam ediyor ve üniversite
keza ayn› flekilde. Yani 15’e yak›n
oldukça yüksek hacme sahip mer-
kezi sistem dönüflümü yak›n za-
manda gerçekleflecek. Biz bu konu-
da gerek teknik gerekse iflin yürü-
tülmesi anlam›nda her türlü deste¤i
vermeye haz›r›z.

EEnneerrjjii  ppeerrffoorrmmaannss  yyöönneettmmeellii¤¤ii,,  22000000
mm22 üüzzeerriinnddeekkii  yyaapp››llaarraa  mmeerrkkeezzii  ››ss››tt--

mmaa  ssiisstteemmii  zzoorruunnlluu  kk››ll››yyoorr..  BBuu  yyöö--
nneettmmeelliikk  uuyygguullaammaaddaa  nnee  kkaaddaarr  hhaa--
yyaatt  bbuulluuyyoorr??
Yönetmelik ilk ç›kt›¤›nda 1000 m2

olan yerlerde merkezi sistem zorun-
lulu¤unu getiriyordu, tabi flimdi
2000 m2’ye kadar ç›kt›. Bizim terci-
himiz 1000 m2 kalmas› yönündeydi.
Bu yeni yönetmeli¤e biz , ilgili oda-
lar 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.

MMeerrkkeezzii  ssiisstteemm  nnee  ööllççüüddee  tteerrcciihh
eeddiilliiyyoorr??  
Do¤ru olan merkezi sistemdir. Hem
yat›r›m maliyeti hem de enerji tasar-
rufu bak›m›ndan çok büyük avantaj-
lar› var. Fakat do¤algaz›n geçildi¤i
yerlerde insanlar›n geçmiflte yafla-
d›klar› s›k›nt›lardan kaynakl›  % 95
bireysel sistemleri tercih ediyor. Di-
yarbak›r da bu sene merkezi sistem
tercih eden yerler oldu, say›n›n da
artmas›n› beklemekteyiz.

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.

makina.qxd  8/11/10  5:50 PM  Page 16



17D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

LLPPGG  HH‹‹ZZMMEETT‹‹  ‹‹ÇÇ‹‹NN  YYEENN‹‹  MMEEKKAANNLLAARR  

‹‹NNÖÖNNÜÜ’’DDEE  MMEEZZUUNN‹‹YYEETT  SSEEVV‹‹NNCC‹‹

LPG S›zd›rmazl›k ifllemlerinin ciddi bir yo¤unluk yaratt›¤›
Malatya, Urfa ve Van’da, bu hizmet için yeni yerler kirala-
narak, hizmete sokuldu. 
fiubemize ba¤l› Urfa, Malatya Temsilciliklerinde LPG s›z-
d›rmazl›k hizmetlerinin yo¤unlu¤unun, Van’da ise temsil-
cilik binas› konumunun ciddi bir trafik sorununa neden ol-
mas› üzerine 3 ayr› yer kiralanarak hizmete sokuldu.
Temsilciliklerimiz üzerindeki LPG yo¤unlunu ortadan kal-
d›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 Si-
tesi Denge Petrol arkas›na, Urfa’da Evren Sanayi Sitesi’ne,
Van’da ise TÜV-Türk’ün hizmet binas› yan›na tafl›nd›.

‹nönü Üniversitesi Mühendislik Fakül-

tesi’nde mühendislik e¤itimini bafla-

r›yla tamamlayan ö¤rencilere yönelik

bir mezuniyet töreni düzenlendi. Tö-

rende konuflan Temsilcilik Yönetim

Kurulu Üyesi Mustafa Raif Uçar,

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

Fakültenin Anfi Salonu’nda düzenle-

nen törene, ö¤renciler, e¤itimciler ile

Malatya Temsilcili¤imiz Yönetim Ku-

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

Törende bir konuflma yapan Yönetim

Kurulu Üyemiz Mustafa Raif Uçar,

gösterdikleri baflar›dan dolay› ö¤ren-

cilere teflekkür etti. 

Oda olarak, Makina Mühendisli¤i bö-

lümünde okuyan ö¤rencilerin her za-

man yan›nda olduklar›n› belirten

Uçar, “Ö¤renci üye kardefllerimizin,

kütüphane, seminer salonu ve  staj

yeri bulunmas›, teknik gezi yap›lmas›

gibi konularda Oda‘m›z›n  her zaman

onlara destek verdi¤i bilinmelidir. fiu-

nu da unutmay›n›z ki, nerede olursa-

n›z olunuz, ne iflle ifltigal ederseniz

ediniz, Makina Mühendisleri Odas› si-

zindir. Ve kurum art›k sizin ikinci yu-

van›z olacakt›r. De¤erli meslektaflla-

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

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

ça devam edecektir. Sizler için okul
hayat›n›n bitmesi ifl hayat›n›z›n bafl-
lang›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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TTOOPPLLUU  KKOONNUUTT  YYÖÖNNEETT‹‹MM‹‹NNEE  DDOO⁄⁄AALLGGAAZZ  BBRR‹‹FF‹‹NNGG‹‹

MMAALLAATTYYAA’’DDAA  DDOO⁄⁄AALLGGAAZZ  TTOOPPLLAANNTTIISSII

Toplu Konut yönetiminin talebi üzeri-
ne, ada yönetimlerine yönelik bilgi-
lendirme toplant›s› yap›ld›. 2 Haziran
günü Toplu Konut ‹dare Merkezi’nde
düzenlenen toplant›ya, Do¤algaz Ko-
misyonumuzdan sorumlu Yönetim

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

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 mer-

kezi ›s›tman›n birbirinden farkl› avan-

taj ve dezavantajlara sahip oldu¤unu

belirten Çelik, merkezi ›s›tman›n kon-

for ve ekonomik aç›dan, bireysel ›s›t-

man›n ise rahatl›k aç›s›ndan tercih

edildi¤ini söyledi. Çelik, yürürlü¤e gi-

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 ya-

n›t verildi. 

Malatya’da do¤algaz sektöründe fa-

aliyet gösteren üyelerimiz, Malatya

Temsilcili¤i’mizde düzenlenen bir

toplant›da sorunlar›n› tart›flt›. 

24 Haziran tarihinde Temsilcilik bi-

nam›zda düzenlenen toplant›ya,

Temsilcilik yönetimimiz, Malatyagaz

Da¤›t›m fiirketi mühendisleri ile Do-

¤algaz Yetkili Firmalar›n Mühendis-

leri kat›ld›. Toplant›da Malatya’da

do¤algaz›n geldi¤i düzey de¤erlen-

dirilirken, abonelik say›s›, gaz kulla-

n›lan abone say›s› konular›nda bilgi-

ler verildi. Toplant›da, do¤algaz tesi-

satlar›nda yaflanan sorunlar ve çö-

züm önerileri, firmalar›n Oda ile, fir-

malar›n gaz flirketiyle yaflad›klar› so-

runlar ele al›nd›. Toplant›da, sektör-

de yaflanan sorunlar›n gündemleflti-
rilerek, çözüme kavuflturulmas› ve
gerekli giriflimlerde bulunmas› ama-

c›yla temsilcilik bünyesinde bir Do-
¤algaz Komisyonu’nun kurulmas›
kararlaflt›r›ld›.

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. 
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5 Aral›k 2009’tan itibaren yürürlü¤e gi-
ren Binalarda Enerji Performans Yönet-
meli¤i, geleneksel yaflam ve tüketim
al›flkanl›klar›m›za iliflkin önemli s›n›rla-
ma ve yenilikler getirmifltir. Kimi yönleri
hâlâ mu¤lakl›¤›n› koruyor olsa da, bu
yönetmelik, baflta  SMM’li üyelerimiz
olmak üzere tüm meslektafllar›m›z, da-
ha genel anlamda tüm toplumu yak›n-
dan ilgilendiriyor. Biz de çeflitli revizyon
çal›flmalar›ndan geçen yönetmeli¤in
aç›¤a ç›km›fl yeniliklerini sat›rbafllar›yla
sizlere sunuyoruz. 

EEnneerrjjii  KKiimmlliikk  bbeellggeessiinnii  kkiimm,,  nnaass››ll  
vveerreecceekk??
• Binalarda Enerji Performans Yönet-
meli¤iyle 1000 metrekarenin üzerin-
deki binalar, t›pk› beyaz eflyada oldu-
¤u gibi yal›t›m, ›s›tma ve so¤utma ve-
rileri ›fl›¤›nda A’dan G’ye, en tasarruf-
lusundan enerji israf edenine do¤ru
s›n›fland›r›lacak. 

• Yeni evlerle ilgili enerji kimlik belge-
si, proje s›ras›nda tesisat mühendis-
leri (serbest müflavir mühendislik fir-
mas›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 yapmaya-
caklar için 2017’ye kadar vakit var. An-
cak bunlardan birini yapacaklar, apart-
man olarak bir araya gelip yönetici ka-
nal›yla bu flirketlere baflvurabiliyor. 

• fiirketten gelen bir uzman, gerekli
ölçümleri yap›yor, binan›n asli proje-
siyle 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 gidilmez-
se, daireler tek bafllar›na bireysel ola-
rak da daire bafl›na enerji kimlik bel-
gesi alabiliyor. 

• Vatandafllar yetkili enerji verimlili¤i
dan›flmanl›k flirketlerini www.eie.gov.tr
internet sitesinden görebiliyor. 

EEvvlleerriinn  eenneerrjjii  ss››nn››ff››  nneeyyee  ggöörree  
bbeelliirrlleenneecceekk??
• Binalar› A’dan G’ye kadar s›n›fland›-
ran bu yönetmelik kapsam›nda s›n›f-
lar aras› enerji tasarrufu fark› yaklafl›k
yüzde 15-20 civar›nda. Örne¤in usu-
lüne ve projesine uygun infla edilmifl
ancak sadece yal›t›m› olmayan bir bi-
na D notunu alabiliyor. 

• Yal›t›m› yapt›rd›¤›nda notu C’ye, ör-
ne¤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 tasarru-
funa uygun infla edilmemifl, malzeme
seçimi do¤ru olmayan ya da asli pro-
jesine 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. 

11  NNiissaann’’ddaa  ddee¤¤iiflfleenn  yyeennii  yyöönneettmmeelliikk
nneelleerr  ggeettiirriiyyoorr??
• Kullan›m alan› 2 bin metrekareden

BB‹‹NNAALLAARRDDAA  EENNEERRJJ‹‹  PPEERRFFOORRMMAANNSS
YYÖÖNNEETTMMEELL‹‹⁄⁄‹‹’’NN‹‹NN  GGEETT‹‹RRDD‹‹KKLLEERR‹‹

Do¤algaz Komisyonumuz, toplumsal hayat›m›za önemli yenilikler getiren yönetmeli¤in
sat›rbafllar›n› üyelerimiz için derledi. 
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20 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

büyük ‘yeni’ yap›lacak binalarda mer-
kezi ›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 yap-
t›r›m bulunmamaktad›r. 

• Merkezi sistemlerde ise Is› Pay Öl-
çer 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 edili-
yor. (2000 metrekarenin üzerindeki es-
ki binalarda ise bireysel ›s›tma için oy-
birli¤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.

BBiinnaallaarrddaa  yyaall››tt››mm  zzoorruunnlluu
• Yönetmeli¤e göre 100 met-
rekareden küçük müstakil ya-
p›lar d›fl›nda kalan binalarda
yal›t›m zorunlu tutuluyor. Mev-
cut binalar için bir zorunluluk
bulunmasa bile, enerji kimlik bel-
gesi sonuçlar›na göre yal›t›ma yö-
nelmeleri beklenmektedir. 

• 250 kw’den büyük otel, hastane
ve AVM’lerde merkezi so¤utma, kul-
lan›m alan› 2 bin metrekareden bü-
yük hastane, otel, ve spor merkezle-
rinde merkezi s›cak su uygulamas›
zorunlu.

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

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.

Türk Tesisat Mühendisleri Derne¤i (TTMD) Baflkan› Cafer Ünlü, enerji
kimlik belgesinin yeni binalar›n inflaat izni için zorunlu tutuldu¤unu belir-
terek, 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 bi-
linci 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... Sis-
temin 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 mü-
flavir mühendislik firmas›nda kay›tl›, mevcut binalarda ise enerji verimlilik
dan›flmanl›k flirketine kay›tl› bulunan, konunun e¤itimini alm›fl ve sertifi-
kaland›r›lm›fl enerji kimlik belgesi uzmanlar› taraf›ndan verilebilecek.

Konut fiyatlar›n› etkileyecek

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 bulunu-
yor. Bu say› her y›l 500.000 adet daha art›yor. Oysa kombi ›s›tma sistemleri, merkezi sistemlere oranla yüzde 10-
30 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."

‘‘HHeerr  22  yy››llddaa  bbiirr  AAttaattüürrkk  BBaarraajj››  kkaayybbeeddiiyyoorruuzz’’
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Üyelerimiz aras›ndaki diyalo¤un pe-
kiflmesi ve dayan›flman›n gelifltirilme-
si amac›yla fiubemiz taraf›ndan Mar-
din’e bir gezi düzenlendi. Pazar günü
yap›lan geziye, üye ve yöneticilerin de
aralar›nda bulundu¤u 90 kifli kat›ld›. 
Büyükflehir Belediyesi önünden hare-
ket eden gezi grubu, otobüslerde
kahvalt›lar›n› yapt›ktan sonra Sultan-
fleyhmus’da çay molas› verdi. Daha
sonra Midyat ile Nusaybin ilçeleri ara-
s›nda Ça¤ça¤ vadisindeki Beyazsu’ya
geçen kafile, su üzerinde kurulan çar-

dak-
larda piknik
yapt›. 
Dönüfl yolunda Mid-
yat’a u¤rayan üyelerimiz, dinlerin, dil-
lerin ve kültürlerin befli¤i kabul edilen
ilçe merkezini gezdi. ‹lçe merkezinde
toplu bir hat›ra foto¤raf› çektirmeyi
ihmal etmeyen  kafile, daha sonra Di-
yarbak›r’a döndü. 

DDAA⁄⁄IINN  YYÜÜRREE⁄⁄‹‹NNDDEENN  AAKKAANN  SSUU::  
‘‘AAVVAA  SSPP‹‹’’  
Hikayeye göre Batman’da koyunlar›na
kaval çalan bir çoban kaval›n› suya dü-
flürür. Aylar sonra çoban›n kaval› Nu-
saybin ovas›na hayat veren Beyazsu
köyündeki Beyazsuyun kayna¤›ndan

ç›kar. 
Subafl› ola-

rak da adland›r›-
lan Beyazsu köyün-

de bir heykel gibi dikil-
mifl 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› turist-
lere 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, Beyaz-
su’yun beyazl›¤› kayna¤›ndan ç›kt›k-
tan sonra fazla sürmez. Biraz ilerle-
yince bol köpüklü oldu¤u için Karasu
olarak adland›r›lan Karusu ile birleflip
Nusaybin’e do¤ru yol al›r.

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 ça-
l›flan› üyelerimizle, diyalogu güçlendir-
mek amac›yla yemekli bir toplant› dü-
zenlendi. 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›.  Ye-
mekli buluflmayla, kamuda çal›flan
üyelerin hem kendi aralar›ndaki, hem
odayla aralar›ndaki iliflkilerin güçlendi-
rilmesi, bu üyelerimizin çal›flma haya-
t›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 üye-
lerini daha çok görmek istediklerini be-
lirterek, bunun için oda olarak ellerin-
den geleni yapacaklar›n› ifade etti.

ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ  
BBEEYYAAZZSSUU’’DDAA  PP‹‹KKNN‹‹KKTTEE
BBUULLUUfifiTTUU

KKAAMMUUDDAA  ÇÇAALLIIfifiAANN  ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZLLEE  BB‹‹RRAARRAAYYAA  GGEELLDD‹‹KK

Mardin’in Nusaybin 
ilçesinde bulunan 
Beyazsu’ya, üye ve 
ailelerinin kat›l›m›yla 
günübirlik bir gezi 
düzenlendi.
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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 se-

laml›yorum Genel kurulumuzun ba-

flar›l› geçmesi dile¤iyle…

Bu salonda ifadesini bulacak daya-

n›flma ve güç birli¤inin, Türkiye

emek ve demokrasi mücadelesine

bir ivme kazand›rmas›n› kendi ve

flubem ad›na temenni ediyor, özle-

min 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 mü-

cadelesinin, TEKEL direnifliyle kitle-

sel düzeyde kabul görmeye bafllad›-

¤›, 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 gerçeklefltiri-

yoruz. 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› kurgu-

lama ad›na bafllanan yeni anayasa

haz›rl›¤›n›n geldi¤i duruma bak›n.

Ülkemizin militarist hukuktan kurtar-

ma, toplumsal bar›fl ve demokrasiye

ulaflman›n olmazsa olmaz koflulu

olan anayasa, AKP iktidar›n› güven-

ceye alman›n arac› haline geldi. 

Cuntaya hay›r diyenler, maalesef

cuntan›n anayasas›na hay›r diyeme-

mekte, onu özenle korumaya de-

vam etmektedir. Bizler, ancak güçlü

bir demokratikleflme perspektifine

sahip olanlar›n, demokratik ve öz-

gürlükçü bir anayasa yapabilece¤i-

ne 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 so-

rumluluk 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-

‘‘DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR  DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK  MMUUHHAALLEEFFEETT‹‹NN  KKAALLEESS‹‹DD‹‹RR,,
DDÜÜfifiÜÜRRÜÜLLEEMMEEYYEECCEEKKTT‹‹RR’’

fiubemiz üst kurul delegelerinin görüflleri do¤rultusunda haz›rlanan ve fiube Baflkan› Hakan
Subafl› taraf›ndan Oda Genel Kurulu’nda sunumu yap›lan bildiri...
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malar yapt›. Hiç düflündünüz mü, bir
toplumu bu denli motive edip, hare-
kete 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? Sos-
yal 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 dö-
nüfltürebildi mi? Kürtlerin sevincine
Türkiye toplumu, Türkiye’nin dev-
rimcileri demokratlar› ortak olabildi
mi? Odam›z, birli¤imiz TMMOB,
bünyesindeki on binlerce kürt kö-
kenli üyesi için, Kürt ve Ortado¤u
halklar› için kutlama amaçl› bir New-
roz 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 An-
kara’ya ulaflabildi mi? Kürt toplumu-
nun duygu ve düflünce dünyas›nda
derin k›r›lmalar yaratan kelepçeli tu-
tuklama rezaletine iliflkin demokrat-
lar, yurtseverler bir tav›r alabildi mi?
Aralar›nda, TMMOB’yi oluflturan
odalar›m›za y›llarca emek veren çok
say›da mühendis ve mimar arkada-
fl›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 toplu-
muna yan›n›zday›z diye bir mesaj
verilebildi mi?

Çok de¤il, son 3 ay  içinde pefli s›ra
gerçekleflen iki olaydan bahsediyo-
ruz. ‹lk örnek Kürt toplumunun sevin-
cine, ikinci örnek tasas›na dairdi. Ha-
ni derler ya, hastal›kta sa¤l›kta, se-
vinçte tasada diye… E¤er en mutlu
günlerinde sevinci, en kederli günle-
rinde tasay› paylafl›lam›yorsa, orada

iki toplumun kardeflli¤inden ne kadar
bahsedebilir ki? Bu örnekler, kardefl-
li¤imizin ciddi bir yara ald›¤›n› net bi-
çimde ortaya koymuyor mu? Yafla-
nanlar›n baflka bir izah› var m›d›r?
E¤er birbirini en iyi anlayacak olan
bizler, yani Türkiyeli devrimciler, de-
mokratlar, kardeflli¤e dair yeni köprü-
ler kuramazsak, milliyetçili¤in, ba¤-
nazl›¤›n esir ald›¤› sokaklardaki s›ra-
dan insanlar›n kardeflleflmesini bekle-
mek ne kadar gerçekçi olacakt›r?

Bizler,  fliddetin egemen oldu¤u
1998 y›l›nda, demokrasi kurultay› dü-
zenleyerek, toplumsal bar›fl ve Kürt
sorunu konusunda çok cesur tespit-
lerde bulunan TMMOB’nin bu dö-
nemde de ciddi bir misyonunun bu-
lundu¤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 Di-
yarbak›r’da yap›lmas›n› öneriyoruz.
Sadece Türk ve Kürt halklar›n›n kar-
deflli¤ine dair birkaç söz söylemek
için de¤il... Irak iflgalinden sonra ulu-
sal 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 dele-
gelerinin TMMOB taraf›ndan ikinci
demokrasi kurultay› düzenlemesi,
buna Diyarbak›r’›n ev sahipli¤i yap-
mas› yönündeki önerisinin kayda
al›nmas›n› rica ediyoruz. 

Bilinmelidir ki, Kürt sorunu er ya da
geç çözülecektir. Küresel güçlerin ifl-

tah›n› kabartan bu sorunun, emper-
yalist emellere hizmet edecek flekilde
çözülmesine karfl› durmak, halklar›n
özgürlü¤ünü esas alacak devrimci
bir çözümü, Kürt muhalefeti ve Türki-
ye 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, Diyarba-
k›r’d›r. Diyarbak›r demokratik muha-
lefetin kalesidir, düflmeyecektir, dü-
flürülemeyecektir.  

Bu yüzden diyoruz ki, baflta TMMOB
olmak üzere herkesi, bu kritik dö-
nemde sözünü söylemeye, tavr›n›
koymaya; “Kürt sorununa demokra-
tik çözüm, Türkiye’ye bar›fl ve özgür-
lük” fliar› etraf›nda mücadele bayra-
¤›n› yükseltmeye ça¤›r›yoruz. 

Bu mücadele hatt›n›n da ancak ken-
di iç örgütlenmesini sa¤lam›fl, bu
alanda yaflanan aksakl›klar›, ça¤›n ve
demokratik de¤erlerin gerektirdi¤i öl-
çüde gidermifl bir TMMOB taraf›n-
dan örülebilece¤i unutulmamal›d›r. 

Sözlerimi noktalarken, Diyarbak›r fiu-
be Yönetim kurulu ad›na, genel kuru-
lun baflar›l› geçmesini diliyor, sayg›lar
sunuyorum.

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.  
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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 merkezler-
ine yerleflerek bir günde yoksul bir
yaflama bafllam›fllard›r. Normal flart-
lar alt›nda, kendi köyünde kendi
arazisini ekip biçen ve ayn› zaman-
da hayvanc›l›kla u¤raflan bu insan-
lar›m›z flimdilerde flehrin varofl tabir
edilen bölgelerinde yaflam mücade-
lesi 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 boyun-
ca çad›rlarda, dere kenar›nda, elek-
triksiz, 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

köyleri zorla boflalt›lan ve yak›lan
insanlar oldu¤u düflünüldü¤ünde,
köylerine ve topraklar›na kavuflma
imkân›n›n derhal sa¤lanmas› gerek-
mektedir.

De¤erli Arkadafllar, mevsimlik
iflçileri de kapsayan, bölgede yok-
sullu¤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 hede-
flerinden 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¤ifliklikler-
le 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› sula-
ma 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-

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› zen-

gin edecek bir proje olarak flekil-

leniyor. Bu durumda bölge

köylüsüne 5-10 lira yevmiye ile

çal›flmak kal›yor.

Kültürel alanda yap›lanlar ise valilik-

ler 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

GGAAPP,,  HHAASSAANNKKEEYYFF  vvee  MMUUNNZZUURRAA  DDAA‹‹RR  BB‹‹RR  KKAAÇÇ  SSÖÖZZ

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. 

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’ pro-
jesidir! Ve valilikler bunu örgütle-
mekte, 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 göster-
mektedir.

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 somut-
land›rarak izah etmeye çal›flaca¤›m.
Bunlardan ilki Hasankeyf.

De¤erli Arkadafllar, Diyarbak›r
fiubemizin ve Birli¤imizin ‹KK
bileflenlerinin aktif olarak içinde yer-
ald›¤› 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 finasör-
lere 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 ola-
cakt›r. Çünkü her iki banka da yeflil
ve toplumsal sorumluluk sahibi bir
kamusal imaj yaratmak peflindedir.
Kuflkusuz Odam›z ve Birli¤imiz tari-
he 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 hay-
van türlerini bar›nd›ran, bu nedenle
de 1971'de Milli Park ilan edilen

Munzur Vadisi büyük bir tehdit
alt›nda. HES Projesinin tamamlan-
mas› 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 onaylan-
mad›¤› 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.

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.

De¤erli Arkadafllar, son olarak da
Bölgemizdeki son siyasal süreç
hakk›nda Genel Kurulumuzu bil-
gilendirmek 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. 

Bir yandan içinde emekçilerin, yok-

sullar›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

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 anti-

demokratik uygulamalar karfl›s›nda

ciddi bir durufl sergilemesini bekliy-

oruz. Son olarak flunu da aç›kça

belirtmek isterim ki ; Alman Faflizmi-

ni hat›rlatan plastik kelepçeli görün-

tüleri 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.

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.
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8 May›s günü flube binam›zda dü-
zenlenen toplant›ya, kentteki sivil
toplum örgütü temsilcileri, kanaat
önderleri ile DEP eski Milletvekili
Leyla Zana da kat›ld›. Tabipler Oda-
s› Eski baflkan› Selçuk M›zrakl› mo-
deratörlü¤ünde gerçekleflen toplan-
t›da konuflan fiube Baflkan› Hakan
Subafl›, AKP hükümetinin Kürtlerin
tepkilere neden olacak uygulamalar
imza att›¤›n› belirterek, BDP’li yöne-
tici ile belediye baflkanlar›na yönelik
yayg›n tutuklamalar›n, aç›l›m konu-
sunda 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 il-
gili anayasa de¤iflikli¤i getirmifltir.
Örne¤in Anayasa Mahkemesi, Ha-
kimler 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-

lerin iki duda¤› aras›ndaki karara
göre istedi¤ine kadro veren bir anla-
y›fl yokmufl gibi… Oysa, ö¤rencile-
rin, çal›flanlar›n, ö¤retim üyelerinin
YÖK’le sorunlar› var” diye konufltu. 
Yeni anayasan›n Kürtlere neler geti-
rece¤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 ço-
cuklar› tafl att›klar› için 7,5 y›l ceza
almayacak m›, % 10 baraj› kald›r›la-
cak m›, gazetelerimiz kapat›lmaya-
cak m›?.. Tüm bunlara cevab›m›z
evetse bu Anayasada evet diyelim.”   

ZZaannaa::  SSoorruunn  ssookkaakkttaa  ddee¤¤iill,,  mmeecclliissttee
Toplant›da konuflan DEP Eski Mil-
letvekili Leyla Zana ise, sorunlar› so-
kaklar de¤il, meclislerin yaratt›¤›na
dikkat çekerek, flunlar› söyledi: “Zi-
hinsel de¤iflim gerekmektedir. Kürt-
ler tarih boyunca AKP hükümetine
verdi¤i deste¤i hiç bir hükümete
vermemifltir. Kürtlere kimlik olarak

parlamento bünyesinde bir varl›ks›n,
bir halk› temsil ediyorsun denilip
katk› istenseydi, arkadafllar›m›z da
üstlerine düflen tarihsel sorumluluk-
lar›n› yerine getirmifl olurlard›. Bafl-
bakan'›n el uzatmadan katk› isteme-
si çok yanl›flt›r. Bir baba o¤lunu ka-
p› d›flar› ederse ve sürekli onu afla-
¤›larsa, o çocu¤un babaya karfl›
sevgisi ve sayg›s› farkl› olur. Türki-
ye'de hem Türkler'de hem de Kürt-
ler'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 gi-
bi bir psikoloji hâkimiyeti var. ‹ki
farkl› psikolojiyi çok iyi de¤erlendirip
dikkate alarak empati yapmam›z
gerekiyor” 

KKaarrddeeflfllliikktteenn  öönnccee  ddoosstt  oollaall››mm
“Birbirimizi görürsek, birbirimize
dokunabilirsek ve birbirimizi dinle-
me tahammül kültürünü ortaya ko-
yabilirsek, sorunlar›n bir ço¤u orta-
dan kalkacak” diyen Zana, "Halkla-
r›n kardeflleflmesinden önce dostlu-
¤un ne kadar önemli oldu¤unu ya-
flayarak ö¤rendim. Bazen kardefller
de birbirlerine haks›zl›k yapabilir,
haklar›n› gasp edebilir. Ama bir
dost en zor anda el uzatand›r. Kar-
deflleflmeden önce dostlu¤a müthifl
ihtiyac›m›z oldu¤una düflünüyorum.
Her kardefl dost olmaz ama her
dost ayn› zamanda kardefltir” Top-
lant› di¤er kat›l›mc›lar›n konuya ilifl-
kin görüfllerini ifade etmesinin ar-
d›ndan sona erdi. 

‘‘SSOORRUUNN  SSOOKKAAKKTTAA  DDEE⁄⁄‹‹LL,,  MMEECCLL‹‹SSTTEE’’

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. 
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Emek, dayan›flma ve mücadele
günü olan 1 May›s, bölge mitingi
fleklinde Batman’da on binlerin
kat›l›m› ile kutland›.  ‹pragaz kav-
fla¤›nda bafllayan yürüyüfl Cum-
huriyet Alan’›na kadar devam etti.
TMMOB ‹KK bileflenlerinin aktif
destek sundu¤u kutlamalara, Di-
yarbak›r fiube ile Batman Temsil-
cili¤imiz de kat›l›m gösterdi. fien-
lik havas›nda geçen kutlamalar,
kemençeler eflli¤inde çekilen ha-
laylarla son buldu.

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 kurulufl-
lar› ve ö¤renciler, tafl›d›klar› afifl ve

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

Müzisyen- insan haklar› savunu-
cusu fianar Yurdatapan, flubemizi
ziyaret ederek, yönetim kurulu-
muzla görüfltü. fiube Baflkan› Ha-
kan Subafl› taraf›ndan karfl›lanan
Yurdatapan, 4 Haziran’dan ger-
çekleflen ziyarette, Diyarbak›r Kü-
çük Millet Meclisi’ne sunulan des-
tekten dolay› flubemize teflekkür-
lerini 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 Bü-
yük 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 ha-
t›rlatarak, odam›z›n aktif kat›l›m›n›
beklediklerini belirtti.

11  MMAAYYIISS  ‹‹ÇÇ‹‹NN  BBÖÖLLGGEESSEELL  KKUUTTLLAAMMAA

MMAALLAATTYYAA’’DDAA  11  MMAAYYIISS  KKUUTTLLAANNDDII
YYUURRDDAATTAAPPAANN
fifiUUBBEEMM‹‹ZZ‹‹  
ZZ‹‹YYAARREETT  EETTTT‹‹

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›.
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Batman Üniversitesi Makina Mühen-
disli¤i bölümü ö¤rencilerine, Gazi-
antep’teki sanayi kurulufllar›n› kap-
sayan 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 Üniver-
sitesi Laboratuar› gezildi. Ard›ndan

ÖZTAfi A.fi. ile Sanko Makine’yi zi-
yaret eden grup, buradaki makinalar
ve çal›flma sistemleri hakk›nda bilgi
ald›. Batman Belediyesi araç temin
ederek, teknik geziye destek sundu. 

GGAAZZ‹‹AANNTTEEPP’’EE  TTEEKKNN‹‹KK  GGEEZZ‹‹

ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  ÜÜYYEELLEERR‹‹MM‹‹ZZ  
‹‹fifi  HHAAYYAATTIINNAA  HHAAZZIIRRLLAANNIIYYOORR

TTUUNNCCEELL‹‹YYEE  
DDOO⁄⁄AA  GGEEZZ‹‹SS‹‹

Daha önce Atatürk Baraj›’na
bir teknik düzenleyen ö¤ren-
ci komisyonumuz, Tunce-
li’ye iki günlük bir do¤a ge-
zisi düzenledi. fiubemizin
organizasyonuyla 14-15 Ma-
y›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 Gö-
zeleri’nin serin sular›na b›-
rakt› kendini. Gözelerin ar-
d›ndan Pertek ilçesine ge-
çen kafile, eflsiz do¤a ve
güzelliklerin keflfiyle geçen
2 günlük geziyi tamamlaya-
rak Diyarbak›r’a döndü.

Mezun olup, ifl hayat›na at›lmaya haz›rlanan ö¤renci üyelerimize yönelik ola-
rak, flubemiz taraf›ndan iki haftal›k bir e¤itim program› uyguland›. 
Diyarbak›r fiubemizin Diyarbak›r Genç Gönüllüler Derne¤i’yle birlikte düzen-
ledi¤i e¤itim program›na 25 ö¤renci üye kat›ld›. fiube binam›zda hayata ge-
çirilen program kapsam›nda, verilen diksiyon e¤itimi ile ö¤rencilerin kendile-
rini ifade etme, öz güven kazanma çabalar›na katk› sunuldu. CV haz›rlama
ve ifl baflvurusunda bulunma bafll›kl› e¤itimde, okul sonras› ifl baflvuru sü-
reçleri  hakk›nda bilgiler verilirken, ifl hayat›na daha aktif ve özgüvenle gir-
meleri esas al›n›yor. Kariyer planlamas› ile giriflimcilik bafll›kl› e¤itimlerle; ka-
t›l›mc›lar›n kariyer planlamas› yapmalar›, kiflisel geliflimlerine önem vermeleri,
ifl kurma ve fizibilite çal›flmalar›n› gerçeklefltirebilmeleri amaç ediniyor. 
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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 meyda-
na 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 al-
t›nda b›rakm›flt›r" denildi. 
Bölgede acilen taflk›n ve heyelan hari-
talar›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 çö-
zümlerle 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 planla-
ma anlay›fl›n›n temel al›nmas›, yerlefli-
me yeni aç›lacak yerlerin altyap›lar› ta-
mamlanmadan inflaat ve iskân izninin
verilmemesi gerekmektedir. 
A¤r› flehir merkezi ve tüm iller aras›
ba¤lant› yollar›n›n standartlara uyma-
yan mevcut halinin daha flehre girme-
den nas›l bir flehir infla edildi¤ini aç›kça

göstermektedir. Her sene ihaleye ç›ka-
r›lan flehrin ba¤lant› yollar›n›n, ilgili ku-
rum olan karayollar› taraf›ndan yeterli
denetim sa¤lanarak bir an önce bitiril-
mesi ve bunun bir rant arac› olmaktan
ç›kar›lmas› gerekmektedir.  fiehirlefl-
menin önemli unsurlar›ndan biri olan
kentsel dönüflüm projelerinin sürünce-
mede b›rak›lmadan bir an önce sonuç-
land›r›lmas› gerekmektedir. Sonuç ola-
rak 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 Mü-
hendisli¤i Bölümü ö¤rencileri,
hocalar› , flube yönetici ve ça-
l›flanlar›n›n kat›l›m›yla, Mühen-
dislik Fakültesi arka bahçesine
250 fidan dikildi. “Makina Mü-
hendisli¤i Orman›” ad› alt›nda
a¤açland›r›lan bu alan, ö¤ren-
ciler, hocalar› ve flube yöneti-
mimizin birliktelik ve dayan›fl-
mas›na dair güzel görüntülere
mekan oldu. Fidan dikiminden
sonra da¤›t›lan kumanyalarla
etkinlik sona erdi.

‘‘MMAAKK‹‹NNAA  
MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLL‹‹⁄⁄‹‹  
OORRMMAANNII’’  ‹‹ÇÇ‹‹NN  ‹‹LLKK AADDIIMM

‘‘AA⁄⁄RRII’’NNIINN  AA⁄⁄RRIILLAARRIINNII  DD‹‹NNDD‹‹RR‹‹NN!!’’

Sel felaketi ard›ndan çad›rlarda
zor flartlar alt›nda yaflayan 100
aileye, A¤r› Temsilcili¤imiz tara-
f›ndan g›da yard›m› yap›ld›.
Günlük ihtiyaçlar›n› karfl›laya-
mayacak durumda oldu¤u tes-
pit edilen, 37’si Do¤ubeyaz›t il-
çesinde 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 kam-
panyalar›na s›cak bakmad›klar›-

n›, ancak ortaya ç›kan ma¤duri-
yetin giderilerek, acil ihtiyaçlar›n
giderilmesi amac›yla Diyarbak›r
fiube’nin deste¤iyle bu çal›flma-
ya girifltiklerini söyledi.

110000  AA‹‹LLEEYYEE  YYAARRDDIIMM

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›. 
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Bir 17 A¤ustos günü, Munzur öz-
gürce akmaya devam ederken önü-
ne çekilen setlerin kapaklar› yavafl
yavafl kapan›yordu. Kapanan ka-
paklarla beraber irkildi MUNZUR ve
sa¤d›c› HARÇ‹K. Munzur önüne çe-
kilen setin duvarlar›na çarpt›kça geri
çekiliyor ve yavafl yavafl göle dönü-
flen yata¤›nda kendine ve sa¤d›c›na

bir ç›k›fl yolu ar›yordu. Güçlüydü
Munzur. Milyonlarca y›ld›r her türlü
do¤a koflullar›nda kendi yolunu izli-
yor, kardeflleriyle birlefliyor  hiç ya-
banc› olmad›¤› Mezopotamya ve
Ortado¤u’ya kadar olan tüm toprak-
lara hayat veriyordu. Ama bu kez
dardayd› Munzur. Munzur yüksel-
dikçe kendi sular›nda bo¤uluyor se-

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 duyul-
muyordu art›k. Bugüne kadar Dersi-
me ve tüm insanl›¤a hayat veren

BBIIRRAAKKIINN  MMUUNNZZUURR  ÖÖZZGGÜÜRR  AAKKSSIINN!!

Munzur Dersim halk› için kutsal bir nehirdir. Ganj nas›l ki Hindular için kutsal ise 
Munzur da Dersimliler için o denli kutsald›r.

FFEETTHH‹‹  KKIILLIIÇÇ

MMO TUNCEL‹ TEMS‹LC‹S‹ / TMMOB ‹KK SEKRETER‹

HHAAYYDDAARR  ÇÇEETT‹‹NNKKAAYYAA

MUNZUR DO⁄A AKT‹V‹ST‹
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Munzur kendini kurtaracak bir çare
ar›yordu.  Dersim Munzur’un yok olu-
fluna sessizce tan›kl›k ediyordu. 
20 bini aflk›n insan Munzur’u sonsuz-
lu¤a u¤urlamak için 10 Ekim’e haz›r-
lan›yordu. Her fley ifl iflten gerçeklefl-
tikten sonra oluyordu. “Munzur Dar-
da Dersim ‹syanda” sloganlar› ölmek
üzere olan bir nehre çal›nm›fl son
tango olabilirdi sadece. Munzur bo-
¤ulmaya devam ediyor, 20 bin Der-
simli bir olmufl Munzur’a veda edi-
yorlard›. 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 çare-
sizli¤i ile kendilerine isyan eden
Munzur’un cocuklar› tüm bunlar›
kendilerine reva görerek inançlar›n›
ve kutsal mekanlar›n› sulara gömen-
lere bedua etmek için GOLE  CE-
TUN’nun huzuruna ç›k›yorlard›. Der-
simliler son niyazlar›n› bölüp son
mumlar›n› yakarak Gole Cetu ile ve-
dalafl›yorlard›. 5 bin kifli hep bir yü-
rekten  kutsallar›na a¤l›yorlard›…
Toplumsal duyars›zl›k Dersimde iflte
tüm bu olumsuz sonuçlar› do¤urdu.
Elbette ki baz› fleylere engel oluna-
mayabilir ancak flunu çok iyi biliyo-
ruz ki bizler gerek Uzunçay›r baraj›
ve gerekse de Mercan HES yap›l›r-
ken yeteri tepkiyi koyamad›k. Ka-
muoyu bask›s› oluflturamad›k ve sü-
reci 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 Ce-
tuyu kurtarabilirdik. Bu noktada
devlet yetkililerinin de iyi niyetli ol-
mad›klar› ortadad›r. Gole Cetu’nun
Dersim halk› için ne denli bir öneme
sahip oldu¤unu bilen devlet kurum-
lar› ve yetkilileri bile bile baraj kodu-
nu yüksek tutarak bu kutsal mekan›

sular alt›nda b›rakm›fllard›r. Uzunça-
y›r baraj›n›n yap›l›fl›nda bile niyet
enerji üretimi gibi görünse de asl›n-
da bizlerden neleri al›p götürdü¤ü
ortadad›r. Bu noktada dersimlilerin
inançlar› hiçe say›lm›flt›r.
‹limiz s›n›rlar› dahilinde yapmak iste-
dikleri baraj projelerinin say›s›
20’dir. Bu barajlar›n tamam› ihaleye
verilmifltir. Uzunçay›r Baraj› ile Mer-
can HES enerji üretimi yapmaktad›r.
Hemen yan› bafl›m›zda yer alan Di-
nar deresi üzerinde infla edilen Di-
nar 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 bir-
likte peri vadisi art›k akmayacakt›r.
Peri çay› üzerinde yap›m› planlanan
barajlardan biri olan Tatar baraj› da
2012 y›l›nda enerji üretimine baflla-
yacakt›r. Keban baraj› ile birlikte et-
raf› barajlarla çevrelenen ilimiz top-
raklar› 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›raka-
l›m Milli Park olmas›n›, Munzur Der-
sim 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 ba-
raj projeleri Bozkaya Baraj› (Diklitafl
mevki), Kaletepe Baraj› ( Anafatma-
Babaoca¤› köyü civar›), Konaktep-1
(Torunoba Köyü) ve Konaktepe-2
HES’dir. (Torunoba ve Venk köprü-
sü aras›). Bu barajalr›n yap›lmas› ve
tamamlanmas› ile birlikte Munzur
art›k hiç akmayacakt›r. Munzur sa-
dece 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 Mer-
can Hidro Elektrik Santralidir. Milli
Parklar ile ilgili mevzuatta “Uzun
Devreli Geliflim Plan› yürürlükte ol-
mayan, uzun devreli geliflim plan›n-
da 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› üze-
rine Mercan HES in yap›lmas›na göz
yummufl ve izin vermifltir. Birileri
Munzur Vadisi Milli Park›n› birilerine
peflkefl çekmifltir. Milli Park alanla-
r›nda piknik yapman›n, atefl yakma-
n›n hayvan ve bitkilere zarar verme-
nin cezas›z b›rak›lmad›¤› bir ülkede
Mercan HESi yapanlar korunmufllar-
d›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 bi-
le duymamaktad›r. Uzun devreli ge-
liflim plan› olmayan Munzur Vadisi
Milli Park› üzerine infla edilen Mer-
can HES flu haliyle kaçak bir yap›d›r
ve derhal mühürlenmesi gerekmek-

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. 
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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 mahkemele-
rin, yap›lan hukuksuz baraj yap›mla-
r›na dur demesi sevindirici ama ye-
terli 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›l-
mas›, tüm bu türleri olumsuz etkile-
yecektir. Munzur Alabal›¤› da yine
endemik bir türdür ve bu bal›¤›n ya-
flam alan› Munzur nehridir. Barajla-
r›n yap›lmas› ile Munzur Alabal›¤›
kesin yok olacakt›r. 
Tüm bunlar bir Çevre Bakan›’n›n sa-
hiplenmesi gereken konular de¤imli-
dir? Öte yandan 2002-2006 y›llar›

aras›nda haz›rlanm›fl ve bakanl›¤a
sunulmufl olan Munzur Vadisi Milli
Park› Uzun Devreli Geliflim Plan› y›l-
lard›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› fle-
kilde devredilmesi gereken bir de-
¤erdir. Munzur Vadisi bu ülkenin en
büyük de¤erlerindendir. Bunu koru-
ma hepimizin görevidir. 
Barajlarla yok edilmek istenen di¤er
bir vadi ise Pülümür Vadisi’dir. Pü-
lümür Nehri ve kollar›  üzerinde de 4
adet baraj yap›lmak isteniyor. Bun-
lardan 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 kurutu-
lacakt›r. Yine Haskar HES ve K›rm›-
z›köprü HES dereleri kurutacak olan
baraj projeleridir. Yine Pülümür ilçe-
sinde Erzincan taraf›na da 3 adet
baraj yap›lmak istenmektedir. Ayn›
flekilde Pertek, Çemiflgezek ve Ho-
zat ilçelerinde de HES yap›lmas› dü-
flünülmektedir. 
‹flte tüm bu projeler ile Dersim s›n›r-

lar›nda akan bir dere bile olmaya-
cakt›r. Zaten ›rmak boylar›nda bulu-
nan çok az say›daki düzlük alan su-
lar alt›nda kalarak yok olacakt›r.
Munzur ve Pülümür vadileri boyun-
ca yer alan onlarca ziyaretimiz su-
lar alt›nda yok olacakt›r. Kutsal me-
kanlar›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 top-
raklar›na sahip ç›kmalar› ve barajla-
ra hay›r demeleri gerekmektedir.
Munzur ve Pülümür vadileri elimiz-
den yitip giderse bunu çok iyi bile-
lim ki yitip giden çocuklar›m›z›n ya-
r›nlar› olacakt›r.  Çocuklar›m›z›n ge-
lece¤ini yok etmeye gelenlere, top-
raklar›m›z› bize dar etmeye gelenle-
re gelmeyin diyor ve derelerini ko-
rumak için onurluca mücadele
eden Türkiye deki tüm çevre dost-
lar›na selam olsun.

Dersimde Barajlara karfl› mücadele
yürüten TMMOB’unda aras›nda bu-
lundu¤u 51 Sivil Toplum Örgütü’nün
bilefleni olan Dersim Çevre Giriflimi
bu mücadeleyi sonuna kadar yürü-
tecektir.            

BIRAKALIM DERELER‹M‹Z 
ÖZGÜR AKSIN...

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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““GGüünneeflfliinn  ssooffrraass››  aaçç››ll››yyoorr,,
AAss››rrllaarr……
HHüüzzüünn……
SSeevvddaa……
UUmmuutt……
HHaassrreett……
VVee  

SSaakkll››  ÇÇ››¤¤ll››kkllaarr  nnoottaallaarrllaa  mmoottiifflleenniiyyoorr..
AAnnaaddoolluu,,  EErrmmeennii  eezzggiilleerriinnee  ddoo¤¤rruu
yyoollaa  çç››kk››yyoorr..””  

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

çok farkl› bir duygu ortam›nda ger-
çeklefltirdik. 

MMüüzzii¤¤ee  nnaass››ll  bbaaflflllaadd››nn??
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 ol-
du¤uyla yüzleflti önce yürek, sonra

BB‹‹ZZ‹‹MM  DDEE    BB‹‹RR  ÇÇ‹‹FFTT  SSÖÖZZÜÜMMÜÜZZ  VVAARRDDII  HHAAYYAATTAA......

GGUURRBBEETT  ÖÖRRÇÇEENN

MAK‹NA YÜKSEK MÜHEND‹S‹

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.
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da hayat›n ritminin asl›nda kendisi-
nin bir yans›mas› oldu¤uyla… ‹flte o
zaman maestro oldu do¤aya, o da
hayata… Bunlar›n fark›nda olama-
yacak kadar, bir afl› gününde a¤l›-
yorken tan›flt›m beni bu mistik ale-
me tafl›yacak ilk enstrüman›mla.
Ba¤lamam, sadece o gün susmama
sebep oldu, sonras›nda da susma-
ma engel… Anlat dedi bana o gün-
den sonra, sevdan›, umutlar›n›, has-
retini, hüznünü, sakl› ç›¤l›klar›n›, is-
yan›n›, ne varsa… Anlatt›kça hayk›r-
d›. 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 ge-
vende, zaman›nda küçümsenen
alay edilen birfleydi. fiimdilerde bile
konservatuar okuyan gençlere “Üni-
versiteye 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 is-
terdi hep. Evimiz okula yak›n oldu¤u
için koflup saz›m› al›rd›m fakat gi-
derken sokakta oyun oynayan ço-
cuklar arkamdan tafl atar “gevende”
diye ba¤›r›r alay ederlerdi. O yüzden
hep kestirme yollardan koflarak gi-
derdim. Fakat bunlar›n müzi¤e ba¤-

l›l›¤›m üzerinde hiçbir etkisi olmad›.
Yerel yönetimin ya da okulun dü-
zenledi¤i müsamere korolar›nda
minyatür aksesuar olmaya devam
ettim. Ortaokul dönemleri, her alan-
da 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 içeri-
sinde armonik bir tahribat›n meyda-
na gelmemesini enstrümanlar›n beni
ayn› frekansta yakalayabildiklerine
ba¤lad›m hep. Dolays›yla kolay ar-
kadafl oldular kendi aralar›nda. Sa-
hiplendikleri duygular›m› hep bir
a¤›zdan söylemeyi baflard›lar. Ak›fl›
içerisinde kimi zaman düzenbazl›¤›-
na kimi zaman cömertli¤ine söyle-
yecek bizim de bir çift laf›m›z vard›

elbette hayata. Onlar› motifleyerek
bafllad›m kendi notalar›mla cevap
vermeye. ‹nkara Gelinmez, Diyarbe-
kir, Yüre¤ime U¤rama Sak›n, Karde-
len, Al›fl›yorum, Mesela, Yasak Se-
renat, Sakl› Ç›¤l›k, Hazan… Onlar
anlatt›, ona bakarken hissettikleri-
min portresini. Sonras›n› özetlemek
gerekirse, üniversitenin halk müzi¤i
korosu ve o dönemlerde teknolojik
destekle oluflturdu¤um enstrüman-
tal bir kasetten dolay› TRT deki bir
program…

DDiinnlleettiiyyii  ffaarrkkll››  bbiirr  ttaarrzzddaa  ggeerrççeekklleeflfl--
ttiirrddiinn..  FFaarrkkll››  ddiill  vvee  kküüllttüürrlleerree  vvuurrgguu
yyaapptt››nn..  AAnnllaattaabbiilliirr  mmiissiinn??
Hangi yer olursa olsun, o bölgenin
rengine, ona ait tüm detaylarda rast-
lamak mümkün. Gökkufla¤›ndaki
farkl› renkler bile, yan yana dizilirken
yan›ndaki renk ile iç içe geçti¤ine fla-
hit oluruz. Dolays›yla kültürlerin iç içe,
yan yana yaflad›¤› kültürlerle etkilefl-
mesinden 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›l-
maz oluyor. Anadolu… daha da ötesi
Mezopotamya… Sözleri tarihe, güfte-
si tafllara ait olan notas›z flark›… F›rat
ve Dicle’nin koreografisi, güneflin su-
numuyla as›rlard›r devam eden eflsiz
gösteri… Tan›mlamak yeterli olur mu
kelimelerin bile haddini bilerek s›ra-
land›¤› 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 ve-
rebilir sadece bu sorulara. Bu toprak-
lar›n kaybetmedi¤i, ettirmedi¤i onlar-
dan kalanlar, ezgiler, halaylar, a¤›tlar,
bayramlar, ritüeller… O yüzden ayr›

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›. 
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kalman›z imkans›z gibi bir fley birlik-
teyken. Bir zaman sonra her fley gibi
t›n›lar da ister istemez buluyor sizi.
Etkileflim halindeki bu etnik müzikler-
le deneysel çal›flmalar›m bu flekilde
bafllad›. 

DDSSMM  bbüünnyyeessiinnddee  bbööyyllee  bbiirr  mmüüzziikk
ddiinnlleettiissii  vveerrmmeeyyii  nnaass››ll  ddüüflflüünnddüünn??
“Yasak Serenat” projesi de bu çal›fl-
malar›n bir ürünüdür. Ortak ezgilerin
Ermenice orijinini aç›¤a ç›karma dü-
flüncesinden hareketle çok eskilere
dayanan aflu¤, kusan gelene¤i, tar-
lada çal›fl›rken söylenen horoveller,
kendi müzi¤inin ruhunu yans›tan

enstrümanlar duduk, ud ve kaman-
ça, etnomüzikologlar, bu co¤rafya-
n›n kadim kültürlerinin ortak etkile-
flimleri ve mevcut sanat musikisi re-
pertuar›nda önemli yere sahip bes-
tekarlar, bu çal›flmaya ilham oldu.
Böylece Ermeni Müzi¤ini ve sanat-
karlar›n› tan›tan çeflitli videolar olufl-
turuldu. Canl› performans esnas›nda
yard›mc› enstrüman görevi görmesi
için üçüncü bir enstrüman çal›narak
videolara dahil edildi. Videolar, re-
sim ve aç›klay›c› bilgi notlar›yla des-
teklendi. Projeksiyon olarak sahne-
ye yans›t›lan bu videolara ud ve du-
duk ile efllik edildi. Repertuar› se-
çerken Kafkasya'dan çok Mezopo-
tamya yöresi Ermeni ezgilerine a¤›r-
l›k vermeye çal›flt›m. Repertuar olu-
flumu s›ras›nda genelde komal› ez-
gilerin seçimi, dinleyicilere tan›d›k
gelmesi aç›s›ndan önemliydi.

BBuu  ddiinnlleettiiyyii  ddeesstteekklleeyyeenn  ((mmaaddddii--mmaa--
nneevvii))  kkuurruummllaarr  oolldduu  mmuu??
Dinletiye maddi anlamda bir destek
olmad›. Zaten manevi olarak da te-
dirgin bir yaklafl›m söz konusuydu. 

NNeeddeenn  ““YYaassaakk  SSeerreennaatt””??
Serenat, ilan-› aflk›n, sevdan›n en

melodik ve romantik halidir malu-
munuz. Hiç kimse size afl›k oldu¤u-
nuzu söyleyemez. Onu sadece yü-
re¤iniz söyler. Bunu anlatmakt›r dili-
nize düflen. Anlatmaya kilit vurmak
hissedileni engeller mi? ‹flte bu yüz-
den buna vurgu yapmak istedim.
Korkular ve yasaklar, o dilde de his-
lerin varl›¤›n› engelleyemiyor. 

SSuu  ççaattllaa¤¤››nn››  bbuulldduu  mmuu??
Bulmak zorunda. Yoksa tabiata ay-
k›r› olur.

BBiirraazz  kkeennddiinnii  aannllaatt››rr  mm››ss››nn??  
“Kul›k” ya da bilinen ad› Kâhta kar-
fl›lad› beni bu dünya 1979’u sayar-
ken. Diyarbak›r’a gelmeden 17 y›l
paylaflt›k beraber. Makine Mühendi-
si olmak için de¤ildi sadece Diyar-
bak›r yollar›na düflmemin sebebi,
Dicle’nin h›rç›n k›z›na umars›z ve
fünyesi çekilmifl bir yürek sunmakt›. 

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

Ve " SU ÇATLA⁄INI BULDU ". 
yüre¤ine ve a¤z›na sa¤l›k Mustafa.

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…
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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 taht-
larda 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-

flayan ailelerin büyük bölümünün
yazl›k köflkleri buradayd›.
Aileler yaz boyunca genellikle ba¤lar-
da kal›rd›. Çal›flan erkekler sabah er-
ken saatlerde henüz günefl s›ca¤›n›
yaymam›flken yola ç›kar, kentteki ifl-
lerine gelirler, akflama yak›n saatlerde
de dönerlerdi. 
Ba¤larda köflkü olan her ailenin mut-
laka bir efle¤i olurdu. Efle¤in üzerin-
deki süslü heybelere günlük sebze,
meyve, et, ekmek gibi ihtiyaç madde-
leri yüklenir sonra da üzerine binilir
yola ç›k›l›rd›.
Urfakap›’daki Hayvan Pazar›’nda en
çok cins eflek al›flverifli yap›l›rd›. Deni-
lebilir 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 ifl-
yerine en yak›n hana b›rak›rd›. Çarfl›lar-
da, günümüzdeki otoparklar gibi, çok

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 gi-
den yollar eflekli insanlarla dolard›.  
Gençler yol boyunca efleklerini yar›fl-
t›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. Ye-
mekten sonraki saatlerde köflklerin
avlular›nda toplan›l›r, çeflitli e¤lence-
ler düzenlenirdi…
Varl›kl› ailelerin ba¤lardan baflka Gazi
Köflkü yak›nlar›nda, Dicle vadisinde
hakim yamaçlardaki bahçeler içinde
köflkleri vard›. Ço¤u köflk sahibi, ifl-
yerlerinden yayl› arabalarla ya da fay-
tonla gider gelirdi. 
Sur içindeki evlerinde kalan aileler ise

DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR’’DDAA  EESSKK‹‹  YYAAZZ  GGEECCEELLEERR‹‹

MMEEHHMMEETT  MMEERRCCAANN

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.
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damlarda kurulu tahtlarda geçirirlerdi
gecelerini.
Halk geceleri damlarda kurulan ve et-
raf› SITARA dedi¤imiz beyaz Capon
bezi ile sar›l› tahtlarda yatard›. 
Tüm evlerin toprak damlar›nda yazl›k
TAHTLAR kurulurdu. Bu tahtlar›n et-
raf› staralarla kapan›r, böylece  taht›n
içinde yatanlar›n çevreden görünme-
leri önlenirdi. Bir baflka deyiflle tahtla-
r›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›¤› gece-
lerde, gökteki parlak y›ld›zlar›n alt›n-
da, erkekler ayr› bir damda, kad›nlar
ayr› bir damda, biz çocuklar da ge-
nellikle kad›nlara yak›n yerlerde oturur
oyunlar oynar, ama ço¤unlukla yafll›

ninelerin anlatt›¤› masallar› dinlerdik. 
Erkekler bölümünde ise, zaman za-
man sazl›, sözlü e¤lenceler düzenle-
nir, sesi güzel olanlar›n flark›lar›, tür-
küleri tüm mahalleyi flenlendirirdi..
Karfl› komflumuz Sat› Köyünün naz›r›
(kahyas›) Emin Bayar beyin o¤lu ‹bra-
him’in sesi gür ve güzeldi. O maya,
gazel söylemeye bafllad›¤›nda herkes
sohbetini keser onu dinlerdi…
Biz çocuklar, büyüklerin anlatt›¤› ma-
sallar 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 ölür-
ler. Ruhlar› birer y›ld›z olup gö¤e çeki-
liyor. Biri fiark’a, biri Ma¤r›b’e savrulu-
yor. Yani biri do¤uya, biri bat›ya. 
Tanr› afl›klar›n y›lda bir kez birbirine
kavuflmalar›na izin verir. 
‹kisinin ruhlar› uzayda birbirine kavufl-
mak için kayarak yola ç›karlar. fiark’-

tan ve Ma¤r›b’den kayan y›ld›zlar bu-
lufltuklar›nda gökte çok parlak bir ›fl›k
oluflur. ‹flte, her kim ki, bu buluflma
an›n› görürse o anda her ne dilek di-
lerse yerine gelir...”
Biz çocuklar, geceleri saatlerce uyku-
suz kal›r, s›rtüstü uzand›¤›m›z döflek-
lerde, göz k›rpa k›rpa par›ldayan y›l-
d›zlar› seyreder, kayan bir y›ld›z gör-
dü¤ümüzde heyecanlan›r, onu izler
çarp›flma an›n› beklerdik. Y›ld›z, hiçbir
yere çarpmadan kay›p uzay›n derin-
liklerinde 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 dinle-
nirken bu zorlu¤u e¤lenceye çevirme-
sini bilirdi gerçekten. 
Ve günün yorgunlu¤u ancak böylesi
e¤lencelerde at›l›rd›…

Aralar›nda flubemizinde bulundu¤u

Diyarbak›r'daki sivil toplum örgütü

ve meslek odalar›, Dicle Üniversi-

tesi'nde Rektör Ayflegül Jale Sa-

raç'›n seçilmesiyle birlikte baflla-

yan bask›c›, ötekilefltirici ve kay›r-

mac› 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 kadro-

laflma, bask›c› ve kay›rmac› politi-

kalar› k›namak amac›yla Rektörlük

Binas›'na kadar yürüyüfl düzenle-

di. Yürüyüflte "Cemaat üniversitesi

de¤il özgür-demokratik Dicle Üni-

versitesi" pankart› açan grup,

"Bask›lar bizi y›ld›ramaz",-"Rektör

istifa" sloganlar› at›ld›. 

''BBuu  aannllaayy››flfl  ddaahhaa  ççookk  KKüürrtt  ggeennccii-
nnii  ööllddüürrüürr''
Aç›klama yapan TTB Genel Sekre-
teri Feruh Akay, iktidarlar›n üniver-
siteleri kendi amaçlar› do¤rultusun-
da flekillendirdi¤ini söyledi. Akay,
Türkiye'deki son iki y›lda iktidar
mücadelesinin oda¤› olan üniversi-
telerdeki cemaat temelli fetih anla-
y›fl›ndan en çok nasibini üniversite-
lerden birin de Dicle Üniversitesi
oldu¤un vurgulad›. Akay, "Veteri-
ner, ‹ktisat, ‹dari Bilimler, Fen, Zira-
at ve Edebiyat fakülteleri dekanlar›
d›flardan getirilmifl, Üniversite Ge-
nel Sekreteri, çok say›da daire
baflkan› ve birim müdürü ve ö¤re-
tim görevlisi baflka üniversiteler sü-
rülmüfltür. Bu yaklafl›m üniversite-
miz, kentimiz ve bölgemizin sos-
yal-siyasal yap›s› ile çal›flanlar›na
duyulan güvensizli¤i ifade etmek-

ten baflka bir anlam tafl›mamakta-
d›r" diye konufltu. 

''BBaasskk››llaarraa  ssoonn  vveerriinn''
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 Üni-
versitesi'ni bu dar, bask›c› ve ce-
maatçi kodrolaflmadan vazgeç-
meye ça¤›r›yoruz. Biran önce bu
kay›rmac› ve bask›c› politikalar
son bulmal›, ö¤retim görevlileri,
personel ve ö¤rencilerimiz hak-
k›nda aç›lan dava ve soruflturma-
lar son bulmal›d›r." Aç›klaman›n
ard›nda yap›lan 5 dakika oturma
eylemiyle grup alk›fl ve slogan-
larla da¤›lt›.

DD‹‹CCLLEE  ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEESS‹‹’’NNDDEE  CCEEMMAAAATT  PPRROOTTEESSTTOOSSUU
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Yine gencecik insanlar›m›z›n ölüm

haberleri ile sars›ld›k. Yüre¤imiz

yand›. Ülkenin her yerinde yine

gencecik insanlar›m›z›n cenaze tö-

renleri yap›l›yor flimdi. Gediktepe

bask›n› "Kardefllik temelinde bir

arada yaflama" talebini yüksek

sesle dillendirenlerin sesini duyul-

maz k›ld›. 

Toplumumuzu kutuplaflmalara yö-

nelten her türlü silah kullan›m›n›n

karfl›s›na, ülkemizdeki

tüm emek ve de-

mokrasi güçlerinin "Bir arada ya-

flam" talebi ile karfl› ç›kmas› ve as-

la bundan vazgeçmemesi, Kürt so-

rununun çözümü konusunda tek

gerçek çözüm olarak önümüzde

durmaktad›r.

Daha yirmi gün önce tamamlad›¤›-

m›z TMMOB Genel Kurulu sonu-

cunda yay›mlanan sonuç bildirisin-

de de ifade etmifltik:

"Türkiye‘nin en önemli sorunu olan

Kürt sorunu bütün yak›c›l›¤›yla

gündemdeki yerini korumaktad›r.

Kürt sorununun bugüne kadar çö-

zülememifl olmas› ülkemizde çok

ciddi ve derin tahribatlar yarat-

m›flt›r. Ekonomisi zay›f

olan Türki-

ye‘nin yüz milyarlar-

ca dolar kayna¤› çat›fl-

mal› sürece aktar›lm›flt›r. Bin-

lerce köy boflalt›lm›fl, milyonlarca

insan yerinden-yurdundan ve dola-

y›s›yla üretimden kopar›larak flehir-

lerin varofllar›nda açl›k ve sefaletle

karfl› karfl›ya b›rak›lm›flt›r. Bunun

yan›nda, k›rk binden fazla insan›-

m›z›n yaflam›na mal olan bu çö-

zümsüzlük sürecinde, gençlerimi-

zin yaflamlar›n› yitirmeye devam

ediyor olmas›, hepimizin yürekle-

rinde derin yaralar açmaktad›r.

Kürt sorunundan kaynakl› çat›flma-

lar ülkemizin ekonomik kaynaklar›-

n› tüketti¤i gibi, halklar aras›nda

kardefllik duygular›n› da zedele-

mektedir. Çat›flma ortam›n›n yarat-

t›¤› gerilimle toplum kamplaflmaya

itilmekte, çat›flmada ölenlerin ce-

nazeleri gösteriye dönüfltürülerek,

ölümler üzerinden siyaset

yap›lmaktad›r. AKP Siyasi

‹ktidar›n›n ‘demokratik

aç›l›m paketi‘, bölgede 30

y›la yak›n yaflanan silahl› ça-

t›flmalar› ve fliddeti bitiremedi¤i

gibi Kürt sorununu çözebilecek

bir yaklafl›ma da sahip de¤ildir.

Bölgede siyasal, kültürel, toplum-

sal ve ekonomik haklar sa¤lanma-

dan, sanayileflme, yat›r›m ve istih-

dam yarat›lmadan çözümün gel-

mesi zor görünmektedir. Sa¤duyu-

nun ve bar›fl›n egemen olmas› için

gayretlerin sürdürülmesi gerek-

mektedir."

TMMOB, Türklerin ve Kürtlerin bu

ülkede kardeflçe, bir arada ve bir-

likte yaflama talebini yüksek sesle

söylemeye devam edecektir.

MMeehhmmeett  SSoo¤¤aanncc››

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

BB‹‹RR  AARRAADDAA,,  BB‹‹RRLL‹‹KKTTEE  YYAAfifiAAYYAABB‹‹LLMMEEKK  ‹‹ÇÇ‹‹NN  
ÖÖNNCCEE  SS‹‹LLAAHHLLAARR  SSUUSSMMAALLIIDDIIRR

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, Gediktepe bask›n› üzerine 21 Haziran
2010 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
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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 ger-
çeklefltirilmifltir. Diyarbak›r delegeleri-
nin de yer ald›¤› sonuç bildirgesinde
ülkemiz ve bölgemizde yaflanan gelifl-
meleri iliflkin ayr›nt›l› de¤erlendirmeler
yap›lm›flt›r. Sonuç bildirgesinden baz›
bafll›klar flöyle:  
Y›llard›r izlenen yanl›fl enerji politika-
lar› sonucunda ülkemiz enerji konu-
sunda tamamen d›fla ba¤›ml› bir hale
getirilirken enerji ihtiyac›n› karfl›lamak
ad›na plans›z ve yanl›fl yer seçimle-
riyle hayata geçirilmeye çal›fl›lan ter-
mik santral ve hidroelektrik santral-
ler, kurulmak istenilen yörelerde ya-
flanacak 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 Hasan-
keyf‘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 Ze-
ugma‘da, Allianoi‘de yap›lan kültür
katliamlar›n›n benzeri Hasankeyf‘te;
çevre ve do¤a katliamlar› da Mun-
zur‘da, F›rt›na Vadisi‘nde yap›lmak is-
tenmektedir. Unutmamak gerekir ki
enerji üretiminde alternatifler gelifltirile-
bilir, 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 Bir-
lik 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. Demokratik-
leflme ile bir alakas› olmayan bu sürecin
antidemokratik sonuçlar› itibari ile bir
yan›lsamadan ibaret oldu¤u yaflanarak
görülmüfltür. 
Giderek daha bask›c›/otoriter uygula-
malar› hayata geçiren, toplumsal alan›
dinsel gericilikle kuflatan bir iktidardan
demokrasiyi gelifltirmesi elbette bekle-
nemez. AKP Kürt sorununu da di¤er
sorunlar da oldu¤u gibi, kendi rengin-
den bir ülke yaratma u¤rafl›s› çerçeve-
sinde ele almaktad›r. 
AKP‘nin gelifltirdi¤i bölgenin emperyaliz-
min ç›karlar› do¤rultusunda düzenlenmesi
ve ‘›l›ml› ‹slamc›l›k‘ içerisinde ümmetçi te-
melde bir arada olma politikalar› bugünkü
karanl›¤›n katmerlenmesi ve gelece¤imizin
teslim al›nmas›ndan baflka bir anlama gel-
meyecektir.  
AKP iktidar›n›n aç›l›m dedi¤i fleyin bo-
yun e¤dirmekten baflka bir fley olmad›¤›
görülmüfltür. Sulukule‘den sürülen Ro-
manlarla "Roman Aç›l›m›", Alevisiz Alevi
çal›fltaylar›yla "Alevi aç›l›m›", Kürtsüz
Kürt sorunu çözümlerinin ülkeyi getirdi¤i
yer, bask›lar, eflitsizlikler, tutuklamalar-
d›r. Bar›fl ve kardeflli¤i savunanlar›n si-
lahlara ve ölümlere karfl› yaflam› savun-
mak 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 bu-
güne kadar çözülememifl olmas› ülke-
mizde çok ciddi ve derin tahribatlar ya-
ratm›flt›r. Ekonomisi zay›f olan Türki-
ye‘nin yüz milyarlarca dolar kayna¤› ça-
t›flmal› sürece aktar›lm›flt›r. Binlerce köy
boflalt›lm›fl, milyonlarca insan yerinden-
yurdundan ve dolay›s›yla üretimden ko-
par›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› yi-
tirmeye devam ediyor olmas›, hepimizin
yüreklerinde derin yaralar açmaktad›r. 
Kürt sorunundan kaynakl› çat›flmalar ül-
kemizin ekonomik kaynaklar›n› tüketti¤i
gibi, halklar aras›nda kardefllik duygula-
r›n› da zedelemektedir. Çat›flma ortam›-
n›n yaratt›¤› gerilimle toplum kamplafl-
maya itilmekte, çat›flmada ölenlerin ce-
nazeleri 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 yak-
lafl›ma da sahip de¤ildir. Bölgede siya-
sal, kültürel, toplumsal ve ekonomik
haklar sa¤lanmadan, sanayileflme, yat›-
r›m ve istihdam yarat›lmadan çözümün
gelmesi zor görünmektedir. Sa¤duyu-
nun ve bar›fl›n egemen olmas› için gay-
retlerin sürdürülmesi gerekmektedir. 
14 Nisan 2009 tarihinde bafllayan ve 24
Aral›k 2009 tarihinde gerçekleflen tutuk-
lamalarla devam eden operasyonlarda,
halk›n demokratik iradesiyle, çok yük-
sek oranlarda oy alarak seçilmifl beledi-
ye baflkanlar›, siyasetçiler, demokratik
kitle örgütü temsilcileri kelepçelenmifl,
kelepçeli görüntüleri bas›nla paylafl›lm›fl
ve akabinde tutuklanm›fllard›r. Operas-
yonlar kapsam›nda tutuklananlar›n ara-
s›nda, çeflitli dönemlerde TMMOB içeri-
sinde görev alm›fl olan 9 üyemiz bulun-
maktad›r. Tutuklananlar, aradan geçen
1 y›l› aflk›n süre içinde yarg› karfl›s›na ç›-
kar›lmam›flt›r. Sorunun siyasi çözümü-
nün tart›fl›ld›¤› bir ortamda, 1500 siya-
setçinin tutuklanmas› ise askeri çözüm
aray›fl›n›n son bulmad›¤›n›n en aç›k
göstergesidir.
Anayasa de¤ifliklikleri AKP iktidar›n›n

TTMMMMOOBB  4411..  OOLLAA⁄⁄AANN  GGEENNEELL  KKUURRUULL  SSOONNUUÇÇ  BB‹‹LLDD‹‹RRGGEESS‹‹
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.
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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›l-
mas›n› amaçlamaktad›r. Öncelikli olarak
biz, "12 Eylül Anayasas›na hay›r" der-
ken, tuza¤a düflmeksizin "Siyasal ikti-
dar›n ç›kar ve hedefleri do¤rultusunda
haz›rlanan anayasa de¤iflikliklerine de
hay›r" diyoruz. 
12 Eylül Anayasas›na da, onun bir de-
vam› olan AKP anayasas›na da "hay›r"
diyoruz. Eflitlikçi, özgürlükçü bir anaya-
sa ancak demokratik kat›l›m›n bütün ka-
nallar› 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 ra-
por, özü itibar› ile "siyasal iktidara ba¤l›
meslek örgütleri yarat›lmas›"n› hedefle-
mektedir. AKP iktidar› eliyle kamuda yü-
rütülen siyasal kadrolaflma ve yandafl
sermaye yaratma çabas›n›n yan› s›ra
meslek örgütlerini ele geçirme sürecin-
de yeni bir aflamaya geçilmifltir. Ne ya-
z›k ki tarafs›z bir konumda olmas› gere-
ken Cumhurbaflkanl›¤› makam› da DDK
arac›l›¤›yla AKP siyasetinin bir parças›
haline gelmifltir. 
TMMOB üyeleri, kurumsal kimli¤imize
yönelik her türden bask›ya karfl› dura-
cak, Türkiye‘nin demokrasi mücadelesi
içerisinde emek ve meslek örgütleri ile
birlikte yürümeye devam edecektir. 
TMMOB 41. Ola¤an Genel Kurulu, ül-
kemizin emekten ve halktan yana güç-
lerinin kararl›l›¤›n›, mücadele azmini,
birlik ve dayan›flma bayra¤›n› yükselt-
me iradesinin önemini bir kez daha di-
le getirmektedir. 

TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  OOddaallaarr››  BBiirrllii¤¤ii
GGeenneell  KKuurruulluu  aaflflaa¤¤››ddaakkii  kkoonnuullaarr››  yyeennii--
ddeenn  vvuurrgguullaammaakkttaadd››rr;;  
• DDK raporu baflta olmak üzere,

TMMOB örgütlülü¤üne siyasi iktidar
eliyle yap›lan tüm sald›r›lara son ve-
rilmelidir. 
• Meslek alanlar›m›z› yak›ndan ilgilen-
diren "Yabanc› Mühendislerin Çal›flma
Yasas›" baflta olmak üzere di¤er mes-
leki düzenlemeler ad› alt›nda
TMMOB‘nin ifllevsizlefltirilmesi ve yet-
kilerine karfl› yap›lacak her türlü sald›-
r›lar sonland›r›lmal›d›r.
• Ülkemizin tüm varl›klar›n›n özel ser-
maye istismar›ndan kurtar›larak özellefl-
tirmelerin durdurulmas›, özellefltirilen
halka ait varl›klar›n kamulaflt›r›lmas› ve
kamu kurulufllar›n›n yeniden güçlendiril-
mesi gerekmektedir.
• Toplumsal gönencimizin artt›r›lmas›na
yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel dü-
zeyde planl› ve kamusal bir ekonomi
politikas› do¤rultusunda, kamusal kay-
naklara dayal› ve planl› modeli esas
alan istihdam odakl› sanayileflme ve
kalk›nma politikalar› gecikmeksizin uy-
gulanmal›d›r.
• Ülkemize dayat›lan d›fla ba¤›ml› enerji
politikalar› terk edilmelidir. Yerli ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklar›na öncelik ve-
ren bir enerji politikas› gözetilmelidir.
• Standart d›fl› ve enerji yo¤un teknolo-
jilerin ithal edilmesinin önlenmesi, mev-
cut tesislerde enerji verimlili¤ini art›ra-
cak, 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

etkileri, at›k sorunlar› ile geliflmifl ülkele-
rin terk etti¤i nükleer santral maceras›na
son verilmelidir.
• Yabanc›lara imtiyaz tan›yan maden
aramalar›ndan vazgeçilmesi ve ulusal
kaynaklara dayal›, maden arama, ifllet-
me ve enerji politikas› izlenmelidir.
• Madenlerimizin, jeotermal kaynaklar›-
m›z›n, k›y› ve ormanlar›m›z›n yerli ve ya-
banc› sermaye taraf›ndan ya¤malanma-
s› 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 ça-
balar› sonland›r›larak; ilkö¤retimden üni-
versiteye paras›z, eflit, bilimsel, demok-
ratik ve f›rsat eflitli¤ine dayal› anadilde
e¤itim yaflama geçirilmelidir.
• Mühendislik, mimarl›k, flehir planla-
mac›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 ola-
naklar› 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 in-
san 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 ta-
n›nmal›d›r.
• Kapitalizmin eme¤i bask› alt›na alan
stratejilerine karfl›, istihdam bir hak ola-
rak tan›nmal›, istihdam artt›r›lmal› ve ça-
l›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 bilim-
sel araflt›rma yapacak kurumlar olufl-
turulmal›d›r. 
• ‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i e¤itimlerinde
ilgili meslek örgütleri yetkilendirilmelidir.

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.
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Meslek hastal›klar›na iliflkin çal›flmalar
gelifltirilmeli, meslek hastal›klar› hasta-
neleri ifllevine uygun olarak yap›land›r›l-
mal› ve yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 
• Baflta düflünce ve örgütlenme özgür-
lü¤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 ha-
z›rlanan yeni Anayasa Tasla¤› yerine,
tüm toplumsal ve siyasi oluflumlar›n ka-
t›l›m›n›n sa¤land›¤›, tüm kimliklerinin gü-
vence alt›na al›nd›¤› özgürlükçü, de-
mokratik, eflitlikçi bir anayasa yap›lma-
s›n›n önündeki engeller kald›r›lmal›d›r. 
• Sald›r› ve katliamlar›n ard›ndaki gerici-
faflist çete tipi örgütlenmeler her türlü
ba¤lant›lar› ile ortaya ç›kar›lmal› ve so-
rumlular› adalete hesap vermelidir.
• Kamu ‹hale Yasas›‘nda yap›lan de¤i-
flikliklerle ihalelerde kamu denetimi
azalt›larak yarat›lmak istenen rant ve ta-
lana karfl› ç›k›lmal›d›r.
• Ulafl›m politikas›nda tek çözüm ola-
rak sunulan karayollar› yat›r›mlar› yerine
flehir içi ve flehirleraras› rayl› sistem ya-
t›r›mlar›na a¤›rl›k verilmelidir.
• Bir deprem ülkesi olan ülkemizde
deprem gerçe¤i siyasi iktidarlarca
umursanmamakta ve kabul edilmemek-
tedir. Deprem gerçe¤ini sürekli gün-
demde tutmaya yönelik çal›flmalar etkin
olarak yap›lmal›, konunun bütün aktör-
lerinin 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 dö-
nüflmüfltür. TOK‹, uygulamalar› ve har-
camalar› çerçevesinde denetime aç›l-
mal›; örgütlenmesi ve uygulama politi-
kalar›, halk›n bar›nma ihtiyaçlar› çerçe-
vesinde 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 üretilme-
li, paylafl›lmal›d›r. Do¤al-kültürel varl›k-
lar›n koruma-kullanma dengesi içerisin-
de 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, kir-
lenmesine, GDO‘lu g›dalar›n ülkemize
sokulmas›na, çiftçimizi üretimden, tarla-
s›ndan koparan iflsiz, yoksul b›rakan
politikalara son verilmelidir.
• Tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflan üre-
ticiler 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› dayat-
malar›na karfl› ç›k›larak h›zla bitirilmeli-
dir. Bölge halk›n›n yarar›na gerçek bir
toprak reformuna gidilmelidir.
• Ülke ormanlar›n›n 2/B, özel a¤açlan-
d›rma vb. ad› alt›nda rant sa¤lanarak
talan edilmesine son verilmelidir.
• Dünya Bankas›‘n›n bask›lar› ile su-
yun ticarilefltirilmesine karfl› ç›k›lmal›,
özellikle temiz suya eriflimin en temel
insan haklar›ndan biri oldu¤u kabul
edilmelidir. Su ve suya ba¤l› hizmet-
lerde çevre ve insan esas al›narak su-
yun mülkiyeti ve hizmetlerinin kamuda
kalmas› sa¤lanmal›d›r.
• Ülkemizin ›rkç› floven yaklafl›mlar te-
melinde kamplaflt›r›lmas›na karfl› ç›k-
mak, Kürt sorununu çözmek için; bir
arada kardeflçe yaflam›, bar›fl, demok-
rasi ve halklar›n kardeflli¤ini savunmak
ve demokratik yaklafl›mlar› egemen k›l-
mak için mücadele edilecektir.
• Ülkemizin çok kültürlü ve çok kimlikli
yap›s› dikkate al›nmal›; kimliklerin ve

kültürlerin reddedilmedi¤i; tüm dillerin,
kültürlerin, inançlar›n ve renklerin kendi-
lerini özgürce ifade etti¤i bir toplumsal
düzen oluflturulmal›d›r. 
• Tafl att›¤› gerekçesiyle yarg›lanan ve
cezaevinde tutulan TMK ma¤duru ço-
cuklar serbest b›rak›lmal›d›r. 
• Halk›n gündelik yaflamda kulland›-
¤› tüm dillerin önündeki bask›lara
son verilmelidir.
• Emperyalizmin savafl ve iflgal politi-
kalar›na alet olunmamal›d›r. ABD, ‹ncir-
lik baflta olmak üzere savafla lojistik
destek olan üsleri, limanlar› ve nükleer
bafll›klar› ile ülkemizi ve bölgemizi der-
hal terk etmelidir. 
• Eflitlikçi bir toplum yaratma mücade-
lemizde, özgürlüklerimizi savunmak
için, gündelik hayat›n her alan›n› kuflat-
maya çal›flan tarikat ve cemaatler eliyle
yürütülen gerici ablukaya karfl› müca-
dele edilecektir. 
• Kendi örgütlü özgücümüze dayana-
rak, bütün emek ve demokrasi güçleri-
nin birlikte mücadelesi ile küresel kapi-
talizmin ve onun temsilcisi AKP‘nin sal-
d›r›lar›na karfl› durulacakt›r.
• Kad›na yönelik fliddeti ve toplumsal
hayat›n her noktas›nda cinsiyet ayr›m-
c›l›¤› önlenmeli, politik, ekonomik ve
kültürel alanda pozitif ayr›mc›l›k des-
teklenmelidir. Tüm emekçi kad›nlar›n
mücadelelerinin yan›nda olmak, ortak
mücadele etmekle birlikte, TMMOB
örgütlülü¤ü içinde kad›n örgütlenmesi
gelifltirilmelidir.

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. 
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TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
(MMO) 43. Ola¤an Genel Kurulu,
10-11 Nisan 2010 Ankara‘da
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Teoman ÖZTÜRK Konferans Salo-
nunda 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 temsilci-
li¤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. Ül-
kemizde s›nai yat›r›mlar durmufl, KO-
B‹‘lerin önemli bir k›sm› pazardan çe-
kilmifl, iflsizlik kronik bir sorun haline
gelmifltir. Üyelerimiz de bu girdab›n
içinde mesleki, ekonomik, sosyal tat-
minsizlikler ile karfl› karfl›yad›r.
AKP iktidar› ve baz› yandafllar› Türki-
ye ekonomisinin krizden etkilenmedi-
¤ini, büyümeye bafllad›¤›n› söylüyor-
lar. Gerçekler emekçi halktan gizleni-
yor ve baflar›s›zl›klar›n› gizlemek için
rakamlar cilalan›yor. Finans oligarflisi-
nin, Türkiye ekonomisini spekülatif
rakam oyunlar› ile fliflirdi¤i aflikard›r.
2009‘da ekonominin yüzde 4,7 ora-
n›nda küçüldü¤ü ülkemizde yeni bü-
yüme oyunlar›n›n s›cak para ve yük-
sek ithalat ba¤›ml›l›¤›na ba¤l› oldu¤u
gerçe¤inin üzeri örtülmek istenmekte-
dir. Gerçek göstergeler olan iflsizlik
ve çal›flan kesimlerin yoksullu¤u ise

göz ard› edilmektedir. Üretimden, sa-
nayileflmeden ve istihdamdan uzak
bir büyüme, ancak d›fl kaynaklar›n ül-
kemize daha fazla kâr elde etmek için
gelmesi ile mümkün olabilir. Borsaya,
devlet ka¤›tlar›na ve hizmet sektörle-
rine 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 eliy-
le ülkemizin zaten sorunlu olan de-
mokrasisini 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 ana-
yasa referandumu gibi konularda s›k
s›k karfl›laflmaktay›z.
Kürt sorunundan kaynakl› çat›flmalar
ülkemizin ekonomik kaynaklar›n› tü-
ketti¤i gibi, halklar aras›nda kardefl-
lik 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 çö-
zebilecek bir yaklafl›ma sahip de¤il-
dir. Bölgede siyasal, ekonomik, top-
lumsal ve kültürel haklar sa¤lanma-
dan, sanayileflme, yat›r›m ve istih-
dam yarat›lmadan çözümün gelmesi
zor görünmekte, sa¤duyunun ve ba-
r›fl›n egemen olmas› için gayretlerin
sürdürülmesi gerekmektedir. 
Ülkemiz yukar›dan afla¤›ya bürokratik
dönüflümler, afla¤›dan yukar›ya ce-
maat-tarikat a¤lar›yla kuflat›lmaktad›r.
Siyasi iktidar, her geçen gün anti de-
mokratik ö¤eleri biraz daha köklefltir-
mektedir. Bu kapsamda son y›llarda

siyasal gündemlerin önemli bir bafll›-
¤›, yap›lmak istenen anayasa de¤iflik-
likleri olmufltur. Öncelikli olarak biz,
"12 Eylül Anayasas›na hay›r" derken,
tuza¤a düflmeksizin "siyasal iktidar›n
ç›kar ve hedefleri do¤rultusunda ha-
z›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. uygula-
malar 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 görmek-
te, 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 il-
gilendiren "Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zin-
leri Hakk›nda Kanun ile Baz› Kanun-
larda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin
Kanun", "Demokles‘in k›l›c›" gibi ba-
fl›m›zda sallanmakta ve serbestlefltir-
meler eflli¤inde meslek alanlar›m›z
daralt›lmak istenmektedir. Bu yasa ile
Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Bir-
li¤i Kanunu‘nun 34 ve 35. maddeleri
ile Mühendislik ve Mimarl›k Hakk›nda
Kanun‘un 1 ve 7. maddelerinin uygu-
lanmas› engellenerek, yabanc› mü-
hendislerden istenmesi zorunlu olan
denklik belgesi kald›r›lmak; yabanc›
mühendis ve mimar istihdam›nda Ba-
y›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› ile

MMMMOO  4433..  DDÖÖNNEEMM  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU  SSOONNUUÇÇ  BB‹‹LLDD‹‹RR‹‹SS‹‹
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.
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TMMOB‘nin görüfl bildirmesi uygula-
mas›na son verilmek istenmektedir.
AB, "hizmetlerin serbest dolafl›m›"
kapsam›nda ülkemiz mühendis ve mi-
marlar›na kendi ülkelerinde bu ola-
naklar› sunmaz iken, bu tasar›n›n ya-
salaflmas› halinde, AB vatandafl› mü-
hendis ve mimarlar ülkemiz mühendis
ve mimarlar›ndan daha üstün bir ko-
numa getirilecektir. 
Bu noktada, TMMOB Makina Mühen-
disleri Odas› 43. Ola¤an Genel Kuru-
lu, emperyalizme, ülkeyi küresel kapi-
talizmin ç›karlar›na peflkefl çekmeye
ve ulusal onuru yok etmeye karfl›
mevzileri savunma ve baflka bir dün-
ya kurma mücadelesinin içinde oldu-
¤unu vurgulamaya kararl›d›r. 
Genel Kurulumuz, IMF ve Dünya
Bankas› politikalar› karfl›s›nda, bu ül-
kenin savafls›z sömürüsüz bar›fltan,
halklar›n kardeflli¤inden, emekten ve
halktan yana güçlerin kararl›l›¤›, mü-
cadele azmi ve birlik ve dayan›flma
bayra¤›n› yükseltme iradesinin önemi-
ni bir kez daha dile getirmektedir. 
Yukar›daki saptamalardan hareketle,
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›
43. Ola¤an Genel Kurulu, afla¤›da be-
lirtilen çal›flma ilkeleri eflli¤inde ülke-
miz sanayisi ve toplumsal sorunlar›na

dair çözüm önerilerini kamuoyu ile
paylaflmaktad›r.
• Makina Mühendisleri Odas›, yeni
çal›flma döneminde de ana yönetme-
lik ve yönetmelikleri, çal›flma anlay›fl
ve ilkeleri ile, üyelerinden ald›¤› güçle,
emekten, bar›fltan, eflitlikten, özgür-
lükten, 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 sür-
dürecektir. 
• Odam›z çal›flma anlay›fl› do¤rultu-
sunda gerçeklefltirdi¤i etkinliklerle
oluflturulan platformlarda, meslek ve
meslektafl sorunlar›n›n ülke sorunla-
r›ndan ba¤›ms›z olamayaca¤› anlay›-
fl›yla, kat›l›mc›l›¤›n temel al›narak yü-
rütüldü¤ü çal›flmalar›na ve ülkemizin
temel sorunlar›na iliflkin görüfllerin or-
taya konulmas›na devam edecektir. 
• Hep daha fazla üretim ve afl›r› tüke-
tim odakl› ekonomi anlay›fl›n›n insan-
ca yaflam›n sürdürülebilirli¤i üzerinde-
ki olumsuz etkileri görülmektedir. ‹n-
sanca 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› sanayi-
leflmeden, etkin ve yat›r›m kararlar› ile
bütünleflmifl; mühendisten, bilim, AR-
GE ve teknolojik geliflmeden yana bir
ülke ile kendi kaynaklar›na, birikimle-
rine 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 ku-
rulufllar›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 edil-
meli, kamu yarar› ve toplumu gözeten
bir planlama esas al›nmal›d›r. 
• Ulusal, halktan yana bilim ve tekno-
loji politikalar›n›n gerçeklefltirilmesi
için ilgili tüm kurumlar›n eflgüdümünü
sa¤layacak çal›flmalar yap›lmal›, sa-
nayide AR-GE ve inovasyona iliflkin
altyap›n›n kurulmas› bu çerçeve için-
de ele al›nmal›d›r. 
• Ülkemizde kay›t d›fl› ekonomi,
ulaflt›¤› boyutlar›n büyüklü¤ü, eko-
nomik, sosyal yaflamda yol açt›¤›
büyük kay›plar ve sorunlar dikkate
al›narak s›n›rlanmal›, kay›t içine çe-
kilmeli, bu yönde denetim mekaniz-
malar› iflletilmelidir. 
• Rüflvet ve yolsuzlu¤a dayal› iliflkiler
aç›¤a ç›kar›larak cezaland›r›lmal›, bu
iliflkileri engelleyecek netlikle düzen-
lemeler yap›lmal›d›r. 
• ‹flsizli¤i, yoksullu¤u ve borçlar›m›z›
art›ran, ülkemizin talan›na yol açan
IMF, DB patentli sadaka ekonomisi ye-
rine, sanayinin planl› olarak kalk›nma
ve refah› sa¤layacak biçimde gelifltiril-
mesi, istihdam odakl› olmas›, yat›r›mla-
r›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 edil-
melidir.
• Sa¤l›k ve e¤itimin temel insan hakk›
oldu¤u esas al›narak, her türlü özel-
lefltirmeye son verilmelidir. Sa¤l›kta
piyasalaflt›rma ve özellefltirme proje-
sinden, e¤itimin metalaflt›r›lmas›ndan
vazgeçilmelidir. 
• Standart d›fl›, enerji yo¤un teknolo-
jilerin ithal edilmesi önlenmeli, mevcut
tesislerde enerji verimlili¤ini art›racak
modernizasyonlar yap›lmal›; bu ba¤-
lamda çevreyi koruyacak, çevre dos-
tu teknolojiler uygulanmal›d›r. 
• Ülkemize dayat›lan ve fosil kaynak

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.  
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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 durdurul-
mal›, enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤› pekifltire-
cek bu uygulamadan vazgeçilmelidir. 
• ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i hizmet-
leri kamusal bir hizmet olarak alg›-
lanmal›, bu alanda çal›flma koflullar›
aras›ndaki nedensel iliflkileri araflt›r-
mak 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›k-
lar›na iliflkin çal›flmalar gelifltirilmeli
meslek hastal›klar› hastaneleri ifllevi-
ne uygun olarak yap›land›r›lmal› ve
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 
• 12 Eylül Anayasas› ve AKP‘nin te-
kelci otoriter bir rejim oluflturma yö-
nünde sundu¤u öneriler reddedilmeli,
tüm toplumsal ve siyasi oluflumlar›n
kat›l›m›n›n sa¤land›¤›, eflitlikçi, özgür-
lükçü, toplumcu ve demokratik yeni
bir Anayasa yap›lmal›d›r. Antidemok-
ratik siyasi partiler ve seçim yasalar›
de¤ifltirilmeli, dokunulmazl›klar kald›-
r›lmal›d›r. Tüm çal›flanlar›n örgütlen-
me ve sendikalaflma haklar› yeniden
düzenlenmelidir. 
• Etnik kökenlerine göre insanlar› ay›-
r›p birbirine k›rd›racak her türlü uygu-
lamaya, fliddete yönelik faaliyetlere,
tüm floven yaklafl›mlara, bar›fl, de-
mokrasi ve halklar›n kardeflli¤ini sa-
bote edecek davran›fllara karfl› ç›k›l-
mal›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, operas-
yonlar›n durdurulmas›n› ve silahlar›n
b›rak›lmas›n› isteyerek, sa¤duyulu de-
mokratik yaklafl›mlar› egemen k›lmak
sorumlulu¤uyla davran›lmal›d›r. 

• 12 Eylül askeri faflizminin ürünü
olan YÖK bütün kurumlar›yla kald›r›l-
mal›, ilkö¤retimden üniversiteye kadar
e¤itim, paras›z, eflit, bilimsel, demok-
ratik 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 teknoloji-
ye ve bilim politikalar›na uygun olarak
yeniden düzenlenmelidir. Teknoloji fa-
külteleri, uzaktan mühendislik e¤itim-
leri gibi bilimsel olmayan düzenleme-
lere derhal son verilmeli, yeni mühen-
dislik fakültelerinin oluflturulmas› dur-
durulmal›, mevcutlar›n fiziki ve akade-
mik yap›lar› iyilefltirilmelidir. 
• 12 Eylül anayasas› ile uygulamaya
konulan ve meslektafllar aras›nda ay-
r›mc›l›¤a yol açan kamuda çal›flan mü-
hendis, 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 mühendis-
lere ve bütün kad›nlara yönelik her
türlü cinsiyet ayr›mc›l›¤›na karfl› ç›k›l-
mal›d›r. Kad›n istihdam›n›n ve e¤itimi-
nin art›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Kad›na
yönelik din, töre, namus ve feodal
kültürden kaynaklanan her türlü mad-
di 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 ama-
c›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›l-
mak istenen maden ve enerji tesisle-
rine dur denilmelidir. Kazda¤lar›, Ber-
gama, F›rt›na Vadisi, Alianoi, Munzur,
Hasankeyf, Karadeniz Bölgesi ve di-
¤erleri de¤erlerimizdir, korunmal›d›r. 
• En son TEKEL iflçilerine yönelik uy-
gulamada 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-

runarak gelifltirilmeli, grevli toplu söz-
leflmeli sendika hakk›n›n önündeki
bütün engeller kald›r›lmal›d›r. Kriz ba-
hane edilerek yayg›nlaflt›r›lan mühen-
dis, mimar ve flehir planc›lar› dahil
bütün emekçilerin düflük ücretlerle,
esnek, güvencesiz istihdam mode-
li/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 bir-
likte emek ve meslek örgütleri ile bir-
likte 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 ge-
lifltirilecektir. Amac›m›z ça¤dafl, eflit-
likçi, özgür, demokratik, sanayilefl-
mifl, kalk›nm›fl, tam ba¤›ms›z bir Tür-
kiye‘ye ulaflma yolunda birlikte üret-
mek ve birlikte paylaflmak anlay›fl› ile
daha etkin ve daha güçlü bir Makina
Mühendisleri Odas› olmakt›r. 
Önümüzdeki dönem mücadeleyi yük-
seltme zaman›d›r.

Yaflas›n MMO Örgütlülü¤ü!
Yaflas›n TMMOB Örgütlülü¤ü!

TTMMMMOOBB  MMAAKK‹‹NNAA  
MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLLEERR‹‹  OODDAASSII
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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.
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NNiissaann  22001100

0011..0044..22001100 fiubenin Kad›n Üyeleri
toplant›s› yap›ld›. 

0033..0044..22001100 Batman Üniversitesi Maki-
na Mühendisli¤i bölümünde okuyan
ö¤renciler, ‹l Temsilcili¤imizin organi-
zasyonuyla Diyarbak›r’daki Üretim
Makinalar› fuar›na kat›ld›.

0033..0044..22001100  1100 -11 Nisan 2010 tarihle-
rinde Ankara’da düzenlenen Oda Ge-
nel Kurulu öncesinde flubemiz delege-
leri ile toplant› yap›ld›.

0066..0044..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

1144..0044..22001100 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› ama-
c›yla bir toplant› düzenledi.

2200..0044..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

2211..0044..22001100 Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Makina Mühen-
disli¤i bölümü ö¤rencileri ile Odam›-
z›n kat›l›m›yla fidan dikimi etkinli¤i
gerçeklefltirildi

2211..0044..22001100 Diyarbak›r fiube olarak
kamu sektöründe çal›flan üyelerimiz-
le mesleki ve sosyal birlikteli¤imizi
güçlendirmek,  fikir al›flverifli ve yeni
döneme iliflkin beklentileri üzerine
Keyfi Kebap’ta akflam yeme¤inde bir
araya geldik.

2233..0044..22001100 fiubemizde Yang›n Tesi-
sat› Mühendis Yetkilendirme Kursu
bafllad›.

2233..0044..22001100 fiube yönetim kurulumu-
zun temsilciliklerde bafllatt›¤› örgütlen-
me çal›flmalar› kapsam›nda; Yönetim
Kurulu Baflkan Vekili Mesut Çelik, fiu-
be Sekreteri Bülent Özdel, fiube Say-
man› Azad Özkeskin ile Yönetim Ku-
rulu Üyeleri Ahmet Çet ve Abdullah
Tekin, Bingöl, A¤r›, Mufl ve Van’da
üye toplant›lar› düzenledi. 

2244..0044..22001100 fiubemizde Yang›n Tesisat›

Uygulamalar› Semineri düzenlendi.
2277..0044..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

2299..0044..22001100 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤inde
Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar›
semineri Havaland›rma Tesisat› Uy-
gulamalar› konulu iki adet Seminer
düzenlendi.

MMaayy››ss  22001100  

0011..0055..22001100 1 May›s, TMMOB’ye ba¤l›
odalar, sendikalar ve sivil toplum ku-
rulufllar›n›n kat›l›m› ile Batman’da böl-
gesel olarak coflkuyla kutland›.

0044..0055..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

0044..0055..22001100 A¤r› ‹l Temsilcili¤imizin de
‹çinde Bulundu¤u Birçok STK Sel Fe-
laketine ‹liflkin Bas›n aç›klamas› yapt›.

0088..0055..22001100 fiubemiz toplant› salonun-
da Anayasa de¤ifliklik paketi ve Ana-
yasa Mahkemesi ile ilgili de¤ifliklikler
konulu gündemle Diyarbak›r Küçük
Millet Meclisi toplant›s› yap›ld›.

1111..0055..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

1144..0055..22001100 fiubemize kay›tl› ö¤renci
üyelerimiz Tunceli baflta olmaz üzere
Pertek ve Ovac›k ilçelerine do¤a ge-
zisinde bulundular. 2 gün bir gece
konaklama fleklinde geçen gezi Tun-
celi merkezin gezilmesi, Ovac›k ilçe-
sindeki Munzur Gözelerine yap›lan
tur ve Pertek ilçesine yap›lan gezi ile
sonland›r›ld›.

1177..0055..22001100 Batman Üniversitesi Mak.
Müh. Bölümünde okuyan Temsilcili¤i-
mize kay›tl› ö¤renci üyelere Gaziantep
Üniversitesi Laboratuar›, ÖZTAfi A.fi.
ve SANKO makinay› kapsayan bir gün-
lük teknik gezi düzenlendi.

1188..0055..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

2222..0055..22001100 ‹l temsilciliklerinde görev
yapan teknik personelimize flubemiz-
de Oda Bilgi Yaz›l›m Sistemi e¤itimi
düzenlendi.

2222..0055..22001100 ‹l Temsilcilik Teknik Gö-

revlilerimize Bas›nçl› Kaplar konulu
Periyodik Kontrol e¤itimi düzenlendi.

2255..0055..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

2266..0055..22001100 Odam›z›n da içerisinde
yer ald›¤› Emek Örgütlerinin kamu ça-
l›flanlar›na grevli toplu ifl sözleflmeli
sendika hakkinin güvence alt›na al›n-
mas› için Da¤kap› meydan›nda kitlesel
bas›n aç›klamas› yap›ld›.

2266..0055..22001100 Malatya ‹l Temsilcili¤imiz-
de Klima Tesisat› Mühendis Yetkilen-
dirme Kursu ve klima sistemleri semi-
neri düzenlendi.

2277..0055..22001100 fiubemizde, Yang›n Tesi-
sat› Uygulamalar› Semineri ve Do¤al-
gaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri
düzenlendi.

2288..0055..22001100 Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i-
mizde Mekanik Tesisat ve Yang›n
Tesisat› Uygulamalar› seminerleri dü-
zenlendi.

HHaazziirraann  22001100

0011..0066..22001100 fiube Baflkan› Hakan Su-
bafl›, fiube Sekreteri Bülent Özdel,
fiube Sayman›  Azad Özkeskin ile fiu-
be yöneticisi ‹smet Emer, Mardin‘de
üye toplant›s› düzenledi.

0011..0066..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.
0022..0066..22001100 fiube Baflkan vekilimiz
Mesut Çelik toplu konut ada yönetici-
lerine yönelik merkezi ve bireysel do-
¤al gaz sistemlerinin avantaj ve deza-
vantajlar› üzerine bilgilendirmelerde
bulundu.

0044..0066..22001100 Müzisyen- insan haklar›
savunucusu fianar Yurdatapan flube-
mizi ziyaret etti.  

0044..0066..22001100 Mufl ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Yang›n Tesisat›
Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.

0055..0066..22001100 fiube Baflkan› Hakan Su-
bafl›, 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-

fifiUUBBEE  GGÜÜNNLLÜÜ⁄⁄ÜÜ
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lenen üye toplant›lar›na kat›ld›. 

0088..0066..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

0099..0066..22001100 fiube Baflkan› Hakan Su-
bafl›, fiube Sekreteri Bülent Özdel ile
fiube Sayman› Azad Özkeskin, Cizre
Temsilcili¤ini ziyaret etti, ard›ndan
fi›rnak’a geçerek, buradaki üyelerle
görüfltü. 

1122..0066..22001100 fiube Baflkan› Hakan Su-
bafl›, fiube Baflkan Vekili Mesut Çelik,
fiube Sayman› Azad Özkeskin ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Abdullah Tekin
Ankara’da düzenlenen Oda Dan›flma
Kuruluna kat›l›m sa¤lad›lar.

1133..0066..22001100 fiubemiz Üyelerine Mar-
din’in Nusaybin ‹lçesinde bulunan Be-
yaz Su’ya gezi düzenlendi.

1144..0066..22001100 fiubemizde Mekanik Tesi-
sat Kursu bafllad›.

1155..0066..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

1166..0066..22001100 fiubemiz seminer salo-

nunda Binalarda enerji Performans
Yönetmeli¤i Tan›t›m Semineri dü-
zenlendi.

1166..0066..22001100 TMMOB Diyarbak›r ‹l Ko-
ordinasyon Kurulu, Kandil’den gelen
bar›fl grubu üyeleri hakk›nda aç›lan
davan›n 17 Haziran’da yap›lacak du-
ruflmas›na kat›l›m ça¤r›s› yaparak, bil-
diri da¤›tt›.

1177..0066..22001100 Van ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Do¤algaz ‹ç Te-
sisat Uygulamalar› seminerleri dü-
zenlendi.

1177..0066..22001100 Makine Mühendisleri Oda-
s› ‹zmir fiubesinde düzenlenen Telefe-
rik ve Telesiyej E¤itimine fiube Müdü-
rü Mehmet Tarhan kat›ld›.

2211..0066..22001100 fiubemizin de Üyesi ol-
du¤u Bar›fl Meclisi’nin organize etti-
¤i meflaleli yürüyüfl eylemine fiube-
miz Yönetim Kurulu Üyeleri kat›l›m
sa¤lad›lar.

2222..0066..22001100 fiube Uzmanl›k Komisyon-
lar›n› isimlerini yazd›ran üyelerimiz ile
fiube Yönetim Kurulumuz fiube Semi-

ner salonunda ortak toplant› yaparak,
komisyon çal›flmalar›na start verdi.

2222..0066..22001100 fiube Yönetim Kurulu top-
lant›s› yap›ld›.

2233..0066..22001100 Bar›fl Elçilerinin tutuklan-
mas›na iliflkin Fatih Lisesi önünde top-
lanan halkla beraber fiube Yönetim
Kurulu Üyelerimiz, B Tipi Cezaevi
önünde bas›n aç›klamas›na kat›l›m
sa¤land›.

2244..0066..22001100 fiube Yönetim Kurulu
Üyelerimiz D‹YARGAZ Yönetimi ile bir
araya geldi.

2255..0066..22001100 fi.Urfa ‹l Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat ve Yang›n Tesisat›
Uygulamalar› seminerleri düzenlendi.

2266..0066..22001100 Yönetim Kurulu Baflkan
Vekili Mesut Çelik, fiube Sekreteri Bü-
lent Özdel, fiube Sayman› Azad Öz-
keskin ve Yönetim Kurulu üyesi Ah-
met Çet, Urfa ve Ad›yaman Temsilci-
liklerini ziyaret ederek, düzenlenen
üye toplant›lar›na kat›ld›lar.

• 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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