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Değerli Meslektaşlarımız;

Meslek alanımızda ve ülke gündemimizde yaşamımı-
zı yakından ilgilendiren yoğun tartışmalarla dolu bir dö-
nemden geçmekteyiz. Bu döneme izleyici olarak kalma-
manın, topluma karşı görevlerimizi yerine getirmenin za-
manıdır.

İsrail yedi sınır kapısı kilitli Gazze’ye önce havadan, 
denizden ve şimdi de karadan saldırıyor. İsrail Gazze’ye 
ölüm yağdırıyor. İnsanlık kurşuna diziliyor. Bir yandan 
ateşkes iddiaları, diğer yanda yasaklı misket bombaları 
Gazze kan ağlıyor. Gazze’de insanlığın damarları kesiliyor. 
Çocuklar, kadınlar, evler, okullar her şey ateş altında. Dün-
ya halkları bu vahşete seyirci kalıyor. Kalbimiz Gazze’de 
atmalı, atacak.

Ergenekon davası soruşturmaları “Kurtlar Vadisi’ne ” 
rakip yerli dizi seyrinde ilerliyor. Bu ülkede askeri darbe-
ler peşinde koşan, demokrasiye inanmayan ve bu amacına 
ulaşmak için her yolu meşru sayan “muteber” kişilere do-
kunulmaya başlandı. Umarız ülkemizde 90’lı yıllardaki fa-
ili meçhullere kadar uzanır.

2008 Aralık ayında Binalarda Enerji Performansı yö-
netmeliği Resmi Gazetede yayınlandı. Bu yönetmelik 5 
Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

9 Ekim 2008 tarihinde Binalarda Isı Yalıtımı Yönet-
meliği Resmi Gazetede yayınlandı. Yeni Isı Yalıtım Prog-
ramına Odamızın Web sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu yö-
netmelik ve Isı Yalıtımı Programı ile ilgili Ocak 2009 so-
nunda üyelerimize seminerler düzenlenecektir. MİEM Gö-
zetim Kriterleri, 2010 yılı itibari ile SMM (Büro Tescil 
Belgesi) vizesinde ve Uzmanlık Yetki Belgeleri vizelenme 
işlemlerinde uygulanmaya başlanacaktır.

29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için siyasi iktidar 
bölgemizde seçimi kazanmak için her yolu mübah sayan 
bir politika izlemekte. Halkımız siyasi iktidara yerel seçim-
lerde dersini verecektir.

Bir sonraki bültende buluşmak dileğiyle hepinize 
Sevgi ve Saygılarımızı Sunarız.

Yönetim Kurulu

Haziran-Aralık ‘08TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi
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ŞUBE GÜNLÜĞÜ

Haziran 2008

03.06.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
04-05.06.2008 Elazığ İl Temsilciliği SMM’li üyelerinin 

Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri hakkında 
görüşmek üzere Şube Teknik Görevlilerinden Ömer 
Çelebi ESER ve Remezan VURAN Elazığ iline gittiler.

10.06.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10.06.2008 ŞYK 5. Yedek Üyesi Ramazan ALANKO ŞYK 

asıl üyeliğine geçti.
17.06.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
17.06.2008 Batman İl Temsilciliği ve Siirt Mesleki Dene-

tim Büroları SMM’li üyelerinin SMMH problemleri 
hakkında görüşmek üzere Şube Teknik Görevlilerinden 
Ömer Çelebi ESER ve Remezan VURAN Batman ve 
Siirt illerine görevli olarak gittiler.

28-29.06.2008 MMO İstanbul Şubesinde düzenlenen Gürül-
tü ölçüm eğitimine Şube Teknik Görevlisi Ramazan 
ÇELİK katıldı.

Temmuz 2008

01.07.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
08.07.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
08.07.2008 Şubenin Siirt Mesleki Denetim Bürosuna 73642 

Sicil nolu Mak. Müh. Emin EL Teknik Görevli olarak 
alındı.

09.07.2008 Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi ile Diyarbakır 
ilindeki Yapılarda TUS düşümüne ilişkin yapılan 
toplantıya Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmet EMER 
ile Şube Müdürü Mehmet TARHAN katıldılar.

15.07.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
18.07.2008 tarihinde SMM konulu olarak Şube Yönetim Ku-

rulu DİYARGAZ ile görüşme yaptı.
22.07.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29.07.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
31.07.2008 Van İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Reşat 

BAĞCI askerlik hizmetinden dolayı Teknik Görevlilik 
görevinden ayrıldı.

31.07.2008 Şube Teknik görevlisi Ramazan ÇELİK Teknik 
Görevlilik görevinden ayrıldı.

Ağustos 2008

05.08.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11.08.2008 Malatya İl temsilciliğinin Yönetim Kurulunu be-

lirlemek üzere Şube Başkanı Hakan SUBAŞI, Başkan 
V. İ.Semih OKTAY, Sayman Üye İsmet EMER Malatya 
İline gittiler.

12.08.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
28.08.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
28.08.2008 Ş.Urfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu aşağıda 

belirtilen şekilde atanması yapıldı. 
 Yönetim Kurulu Asıl Üyeler
 Mustafa YAZAR, Başkan 
 Mustafa YAVUZ, Sekreter
 Mehmet KAYA, Sayman 
 Nuriye GÖÇER, Üye  
 Serhat KAMIŞLI, Üye
 Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
 Ferzent GÖZYUMAN
 Murtaza KAYA
 Misbah MELİK
 İbrahim DEMİR
 Behçet ATİLLA
28.08.2008 Şanlıurfa İl Temsilciliğine Mak.Müh.Misbah 

MELİK Teknik Görevli olarak alındı.
28.08.2008 Şubeye 74231 sicil nolu Zülkif TANRIVERDİ ve 

65415 sicil nolu Nur ERTEKİN EMER Teknik Görevli 
olarak alındılar.

Eylül 2008

01-07.09.2008 tarihlerinde Şube ve il temsilciliklerindeki 
teknik görevliler için periyodik kontrol kursu düzen-
lendi. 

02.09.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
09.09.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
09.09.2008 Şubemizin Van İl Temsilciliğine 50764 sicil nolu 

Gülay Hillez KAYA ve 45458 sicil nolu Yusuf YAZAR 
da Mardin İl Temsilciliğine Teknik Görevli olarak 
alındılar.

09.09.2008 Batman İl Temsilciliğimize 1 adet daire satın 
alındı.

12.09.2008 Ankara’da yapılan MMO Teknik Görevliler 
toplantısına Şube Müdürü ve 9 Şube Teknik görevlisi 
katıldı.

16.09.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
19-20-21.09.2008 tarihlerinde Diyarbakır Doğalgaz şirketi 

(Diyargaz) firması ile ortaklaşa Makine Mühendisler-
ine yönelik olarak “Endüstriyel Tesislerde Doğalgaz 
Dönüşüm Sistemleri” konulu eğitim düzenlendi.

23.09.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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ŞUBE GÜNLÜĞÜ

Ekim 2008

07.10.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
08.10.2008 tarihinde Mardin İl Temsilciliği Üyeleri ile yeme-

kli üye toplantısı yapıldı
11.10.2008 tarihinde Ankara’da yapılan TMMOB 1. Danışma 

Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan V.İ.Semih 
OKTAY, YK Sayman Üyesi İsmet EMER, Tunceli 
İKK Sekreteri ve MDB Sorumlusu Fethi KILIÇ,Van İl 
Temsilciliği Başkanı Hüsnü UÇKAN katıldılar.

12.10.2008 tarihinde Ankara’da yapılan Oda Demokrat 
Danışma Kurulu Toplantısına Yönetim Kurulu Başkan 
V.İ.Semih OKTAY, YK Sayman Üyesi İsmet EMER, 
Tunceli İKK Sekreteri ve MDB Sorumlusu Fethi 
KILIÇ katıldılar.

12.10.2008 tarihinde Ankara’da yapılan Öğrenci Üye 
Çalışmaları Toplantısına ŞYK Sayman Üyesi İsmet 
EMER katıldı.

14.10.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
16.10.2008 Tarihinde Van İl Temsilciliğinde Üye Toplantısı 

yapıldı. Toplantıya Şube Başkanı Hakan SUBAŞI ve 
Şube Saymanı İsmet EMER’in katıldılar.

21.10.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22.10.2008 tarihinde Dicle Üniversitesi Makina Mühendisliği 

Bölümüne yeni kayıt yapan Öğrencilere ve öğrenci üy-
elerimize kokteyl düzenlendi. Kokteyle; D.Ü. Rektörü, 
D.Ü. Müh. Mim. Fak. Dekanı, Şube Başkanı Hakan 
SUBAŞI, Şube Saymanı İsmet EMER, ŞYK Yedek 
Üyesi ve Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Erol 
KILIÇKAP, Şube Müdürü Mehmet TARHAN, Şube 
Teknik Görevlisi Nur ERTEKİN EMER ile Makine 
Mühendisliği Bölümünden eğitmen üyelerimiz ile 
Öğrenci Üyelerimiz katıldılar. 

26.10.2008 Tarihinde Şube Yönetim Kurulu ve Teknik 
Görevlilerimiz Adıyaman İl Temsilciliğini ziyaret et-
tiler.

27.10.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Kasım 2008

03.11.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
06-09.11.2008 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen 

Ortadoğu İnşaat ve Yapı Fuarına Şubemiz adına stant 
açıldı. Standımızı ziyaret eden konuklara Şube Teknik 
Görevlimiz Nur Ertekin EMER Şubemiz teknik 
hizmetleri, Şube yayınları hakkında bilgi verdi.

10.11.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
15.11.2008 Şubenin Öğrenci Üye Komisyon Başkanı ve 

Merkez Öğrenci Üye Komisyon üyesi Ömer ŞAHİN 
Oda Genel Merkezinde yapılan Merkez Öğrenci Üye 
Komisyon toplantısına katıldılar.

17.11.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

18.11.2008 Tarihinde Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesinde 
yapılan TUS sorunları ile ilgili toplantıya Şube Teknik 
Görevlileri Ömer Çelebi ESER ve Remezan VURAN 
katıldılar. 

24.11.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22.11.2008 Şubemize kayıtlı Endüstri Mühendisleri ile 22 

Kasım 2008 tarihinde yemekli toplantı yapıldı.
24.11.2008 Malatya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu aşağıda 

belirtilen şekilde atanması yapıldı
 YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELER
 1.Erdal YAVAŞ, BAŞKAN  
 2.Mustafa Raif UÇAR, Sekreter 
 3.Mustafa OKÇU, Sayman  
 4.Yasin EROĞLU, Üye
 5.Mehmet ÖCAL, Üye
 YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER
 1.Refik ORHAN
 2.Anlam ÇİL
 3.Erdinç BULUNDU
 4.Mehmet KUZU
 5.Celalettin ERCAN
27.11.2008 Muş İl Temsilciliğimiz organizasyonu ile Muş 

ilindeki Kültür Merkezinde 27 Kasım 2008 tarihinde 
“Binalarda Isı Yalıtımı” paneli yapıldı. İZODER’den 
Güneş YÜZÜĞÜR etkinliğe panelist olarak katıldı. 
Şube Başkanı Hakan SUBAŞI ve Muş İl Temsilcisi 
Fevzi ŞİRİN açılış konuşması yaptılar. Şube başkanı 
Hakan SUBAŞI ile Şube Müdürü Mehmet TARHAN 
yapılan panele katıldıktan sonra Bingöl İlindeki üyeler 
ile 28 Kasım 2008 tarihinde toplantı yapıldı.

29-30.11.2008 Sekreterler Saymanlar Toplantısına Şube 
Saymanı İsmet EMER, Şube Müdürü Mehmet TAR-
HAN, Oda Danışma Kurulu toplantısına da Şube 
Başkan V. İ.Semih OKTAY YK Sayman Üyesi İsmet 
EMER ve Şube Müdürü Mehmet TARHAN katıldılar.

Aralık 2008

01.12.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
15.12.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
19.12.2008 Oda kuruluşunun 54. yılı nedeniyle Şubemizin 

CLASS HOTEL’de düzenlediği Geleneksel Geceye 
yaklaşık 250 kişi katıldı. Meslekte 25 yılını tamamlay-
an üyelerimize plaketleri verildi.

22.12.2008 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.12.2008 tarihinde Oda Merkezinde yapılan Merkez 

Öğrenci Üye Komisyonu toplantısına Şube Öğrenci 
Üye Temsilcisi Abdulmelik GÜMÜŞ, Üye Ömer 
ŞAHİN katıldılar.
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Haziran - Aralık Aylarında Şubemizde Aşağıda Belirtilen Eğitimler düzenlendi.

EĞİTİM TARİHİ MİEM KURSLARI KURS YERİ KURSUN ADI
10-13 Temmuz 2008 Diyarbakır Doğalgaz İç Tesisat
29-31 Ağustos 2008 Diyarbakır Yangın Tesisatı
15-18 Eylül 2008 Diyarbakır Doğalgaz İç Tesisat
17-19 Ekim 2008 Malatya Temsilcilik Yangın Tesisatı
24-25 Ekim 2008 Diyarbakır Asansör Avan Müh. Yetkilendirme Kursu
27-31 Ekim 2008 Diyarbakır Klima Tesisatı
31Ekim-02 Kasım Urfa Temsilcilik Yangın Tesisatı
03-09 Kasım Malatya Temsilcilik Mekanik Tesisat
18-19 Kasım Diyarbakır Soğutma Tesisatı
21-23 Kasım Elazığ Temsilcilik Yangın Tesisatı
22-23 Kasım Diyarbakır Havalandırma Tesisatı
25-27 Aralık Van Temsilcilik Yangın Tesisatı
26-28 Aralık Mardin Temsilcilik Yangın Tesisatı
27- 29 Aralık Diyarbakır Araçların LPG ‘ye dönüşümü

İŞ MAKİNALARI KURSLARI
16-26.06.2008 Diyarbakır Beko Loder
16-26.06.2008 Diyarbakır Ekskavatör
07-17.07.2008 Elazığ Kazıma Yükleme 
07-17.07.2008 Elazığ Lastikli Kepçe
07-17.07.2008 Ş.Urfa Kazıma Yükleme
07-17.07.2008 Ş.Urfa Vinç
30.07-08.08.2008 Diyarbakır Kazıma serme makinaları
29.07-07.08.2008 Mardin Mini Yükleyici(Bob Cat)
15-26 09.2008 Diyarbakır Kazıma Yükleme ( Beko Loder)
06-16.10.2008 Diyarbakır Kazıma Yükleme ( Ekskavatör )
20-30.10.2008 Diyarbakır Kazıma Yükleme ( Beko Loder , Loder )
 
LPG YETKİLİ PERSONEL KURSLARI KURS YERİ KURSUN ADI

05-06.06.2008 MALATYA LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU

20-21/06/2008 BATMAN LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
23-24/07/2008 DİYARBAKIR LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
25-26/09/2008 DİYARBAKIR LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
29-30/10/2008 MALATYA LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
5/11/2008 ADIYAMAN TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
06-07/11/2008 ADIYAMAN LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU
08-09/11/2008 ADIYAMAN LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
03-04/12/2008 DİYARBAKIR LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
03-04/12/2008 DİYARBAKIR LPG TEKNİK PERSONEL KURSU
03-04/12/2008 MARDİN LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
5/12/2008 DİYARBAKIR TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
21/12/2008 ELAZIĞ TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU
19-20/12/2008 ŞANLIURFA LPG DOLUM VE BOŞALTIM PERSONEL KURSU
21/12/2008 ŞANLIURFA TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU

ŞUBE’DEN HABERLER



TMMOB Makina Mühendisleri Diyarbakır Şubesi  http://diyarbakir.mmo.org.tr Haziran-Aralık 2008    5 

ŞUBE’DEN HABERLER

SMM’li ÜYELERİMİZ İLE TOPLANTI YAPILDI

2008-2009 7. ÇALIŞMA DÖNEMİ İL TEMSİLCİLİKLERİ 
TOPLANTISI 15.11.2008 TARİHİNDE YAPILDI

Aşağıdaki gündemle toplandı. SMM’ li üyele-
rimizin sorunları, yeni yayımlanan SMM yönetmeli-
ği hakkında bilgilendirme ve üyelerimizin sorunlarına 
çözüm bulmak anlamında şubemiz seminer salonunda 
28.06.2008 tarihinde SMM toplantısı yapıldı. Toplan-

tıya Şubemiz Yönetim Kurulu’ndan İ.Semih OKTAY, 
Şahismail YUSUMUT, İsmet EMER ve şube çalışan-
larının da katılımıyla üyeler ile yeni yönetmelikler üze-
rinde tartışıldı.

Gündem:
1. Oda Genel Kurulunda Kabul görülen Yönetme-

lik Değişiklikleri hakkında bilgilendirme
a) Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ile il-

gili değişiklikler,
b) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest 

Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki 
Denetim Yönetmeliği ile ilgili değişiklikler,

c) TMMOB Makina Mühendisleri Odası Sıvılaş-
tırılmış Petrol Gazları ( LPG)

Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Yetkilendirme Yönetmeliği.

2. Dilek ve Temenniler

Toplantı Gündemi
1.) Bilgilendirme
2.) Yapılan Çalışmaların değerlendiril-

mesi
3.) Şube İl Temsilcilik çalışmalarında 

eşgüdümün sağlanması 
4.) Dilek ve Öneriler
Toplantıya Şube Yöneticilerimiz, İl 

Temsilcilikleri Yöneticileri ve Mesleki De-
netim Büro sorumlularının katılımıyla top-
lam 33 kişi yer almıştır.
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ŞUBE’DEN HABERLER

2008-2009 YILI ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU İÇİN 
18.11.2008 TARİHİNDE DİYARBAKIR ŞUBE EĞİTİM
SALONUNDA TOPLANILDI

SMM VE ÜYE AİDATLARI HAKKINDA

Komisyona katılmak isteyen öğrenci 
adaylarımız oylama usulü ile seçildiler.  

Başkan : A. Melik Gümüş (3. sınıf)
Üye : Ömer Şahin (4. sınıf)
Üye : Tuba Temizer  (2. sınıf)
Üye : Murat Işık (1. sınıf)
Üye : Nurgül Kaya  (1. sınıf) 

Sayın Üyemiz;

SMMH Asgari ücretleri ile diğer hizmetlere iliş-
kin ücretler ve bu hizmetlere ilişkin uygulanan mesle-
ki denetim ücretlerinde artış yapılmayarak, yürürlükte-
ki (01.07.2008 - 31.12.2008 tarihleri arasındaki) ücret-
ler 01.01.2009 - 30.06.2009 tarihleri arasında da uygu-
lanacaktır. 2009 yılı 42. Dönem Genel Kurul kararları 

çerçevesinde uygulanacak olan diğer ücretler ise EK1 
de verilmektedir.

Ayrıca; 2009 yılında Uzmanlık belgelerinin vize-
lenmesi aşamasında Oda merkezince “Uzman Mühen-
dis Yetki Belgeleri ile Belge Vizeleme Kriterleri” ya-
yımlanmış olup, yıl içerisinde belge vize uygulamala-
rında bu hususlara dikkat edileceğinden konu ile ilgili 
duyurumuzun dikkate alınması, daha fazla bilgi almak 
üzere Şube/İl temsilciliklerimize başvurabilirsiniz.

ÖDENTİ 2008 YILI 2009 YILI

Üye Kayıt 10,00.-YTL 15,00.-YTL
Yabancı Üye Kayıt 300,00.-YTL 350,00.-YTL

Kimlik Belgesi 15,00.-YTL 20,00.-YTL
Üye Ödentisi 5,00.-YTL/AY 6,00.-YTL/AY

Yabancı Üye Ödentisi 100,00.-TL/AY 125,00.-TL/AY
Üyelik Belgesi Ücreti 5,00.-YTL 10,00.-YTL

SMM ASGARİ ÜCRETİ ........................................................................................................................ : 1.560 TL
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİNDE ZETACAD 
EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI

MİEM KAPSAMINDA ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE 
YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU DÜZENLEDİK

Makine mühendisleri odası elazığ il temsilciliği 
Elazığ doğalgaz dağıtım A.Ş ile birlikte bir çalışma ya-
parak üyelerimize 20 kasımda zetacad eğitim semineri 
düzenlendi. Makine mühendisleri odası Elazığ İl Tem-

silciliği seminer salonunda gerçekleştirilen seminerde; 
doğalgaz iç tesisat yapımı ve projelendirilmesi,teknik 
uygulama esasları ve temel teknik kriterler konusunda 
mühendislere bilgiler verildi.

Elazığ il temcilciliğinde 21-24 kasım tarihlerinde 
yangın tesisatı mühendis yetkilendirme kursu düzen-
lendi.Eğitimde Elazığ Alman Hastanesinin yangın tesi-
satı üyelerimizle birlikte incelendi.

ŞUBE’DEN HABERLER
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ÜYE BİLGİLENDİRME FORMU

GÖZETİM KRİTERLERİ
BİLGİLENDİRME FORMU

DOKÜMAN KODU: MİEM.F.09-2
YÜRÜRLÜK TARİHİ: 26.12.2008
REVİZYON NO: 00
REVİZYON TARİHİ: --

Sayın Üyemiz,
Özelikle son yıllarda, bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında hızlı bir değişim süreci yaşanmaktadır. Bu süreç 
nedeniyle, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içerisinde atıl bilgi haline gelmekte, mevcut bilginin yenilenmesi 
ihtiyacı doğmaktadır. Bireyin hem kendi gelişimini sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal gelişime 
yardımcı olabilmesi, yapılan işin güvenli ve sağlıklı olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.
Odamızın yapmış olduğu, mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren Kongre, Kurultay ve Sempozyumlarda; meslektaşlarımız 
tartışmalara katılmış, son teknolojik gelişmeler üzerine bilgilerini paylaşarak birçok konuda meslek alanlarımıza yönelik sü-
rekli mesleki-teknik eğitimin gerekliliğini vurgulamışlardır. 
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin ta-
nımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının 
Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanma-
sı amacıyla 1998 yılında Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuş, 2001 yılından itibaren ise TMMOB Makina Mühendis-
leri Odası Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ona bağlı Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerinin Resmi Gazete’de 
yayımlanması sağlanmıştır.
Odadan uzmanlık/yetki belgesi alan üyelerimizin, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik gelişmelerden ve mevzuat deği-
şikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerek-
liliğinden hareketle, gerçekleştirdiği mühendislik uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belge-
lendirme Kriterleri” oluşturulmuştur.
Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi için yapılması gereken mesleki etkinlikler ve mesleki uygulama alanları 
hakkındaki bilgileri bağlı olduğunuz Şubelerden edinebilir, mesleki etkinliklere ilişkin yıl içerisinde yapılacak değişiklikleri 
ise Oda web sayfasının MİEM bölümünden takip edebilirsiniz.
Bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu formla birlikte Gözetim ve Yeniden Belgelendirme süreçlerinden haberdar olduğunuza iliş-
kin olarak sizlerden aşağıda yer alan taahhüt alınmaktadır.

1. Belgenin geçerliliğinin devamı için yıllık gözetim denetimlerine katılacağımı,
2. Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi yönünde karar alınabilmesi için puan aldığım etkinliklere ilişkin 
 sunduğum kayıtların geçerli olması ve 70 puan toplamış olma zorunluluğunu bildiğimi,
3. Belgelendirme alanında yasal değişiklikler oluşması ya da Oda tarafından şartlarda değişiklik yapılması durumunda, 
 yeterli puanı toplamış dahi olsam, değişen şartlara uymak için tekrar eğitim almayı ve/veya sınava girmeyi,
4. Belge aldığım kapsamda yaptığım tüm uygulamalarda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri sağlayacağımı,
5. Aldığım belgeyi, Odayı, hizmet verilen ve verilen hizmetten etkilenen kişi ve kuruluşları yanıltıcı biçimde kapsamı 
 dışında kullanmayacağımı,
6. Verdiğim mühendislik hizmetlerinde mühendislik etiği ilkelerine bağlı kalacağımı,
7. Form içerisindeki tüm maddeleri okuduğumu, anladığımı, uygulayacağımı ve belirtilen şartlara uyacağımı

Taahhüt ederim.

Adı-Soyadı Oda Sicil No İmzası Tarih

Not: Formun ıslak imzalı bir örneği üyenin bağlı olduğu Şube’de kalacaktır.

ŞUBE’DEN HABERLER
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42. Dönem ikinci Danışma Kurulu toplantısı 
30 Kasım 2008 tarihinde, 78 kişinin katılımıyla Oda 
Merkezi’nde yapıldı. Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplantıda, TMMOB 
Başkanı Mehmet Soğancı dünyada ve Türkiye’de ya-
şanan gelişmeleri ve Oda çalışmalarını değerlendiren 
bir konuşma yaptı. Toplantıda söz alan Danışma Ku-
rulu Üyeleri, yaşanmakta olan küresel ekonomik kri-
zi, krizin Türkiye’ye yansımalarını, Oda’nın yapması 
gerekenleri ve yedi aylık Oda çalışmalarını değerlen-
dirdiler. MMO Başkanı Emin Koramaz, daha çok ça-
lışmayı gerektiren gelişmelerin ve örgütlü gücün ken-
dileri için hep yol gösterici olduğunu işaret ederek, 
“TMMOB Makina Mühendisleri Odası, örgütü ve üye-
lerinden aldığı güçle karamsarlığa kapılmadan, tüm 
güçlüklere göğüs gererek direnmesini bilecektir” dedi. 

Emin Koramaz: “ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZ 
BİZİM İÇİN HEP YOL GÖSTERİCİ OLDU”
Konuşmasına toplantının farklı koşullarda yapıl-

dığına dikkat çekerek başlayan MMO Başkanı Emin 
Koramaz, bugün Türkiye’yi ve bütün sektörleri içine 
alan bir krizin söz konusu olduğunu belirtti. Amerikan 
finans piyasalarındaki altüst oluşla başlayan ekonomik 
krizin dalga dalga tüm dünyaya yayıldığını ifade eden 
Koramaz, “Emperyalist kapitalist sistem, her kriz ve 
bunalım döneminde olduğu gibi bu krizin maliyetini 
de emekçi kesimlere ve geri bıraktırılmış ülke halkla-
rına yüklemeye çalışmaktadır. Düne kadar serbest pi-
yasa ekonomisini kutsayanlar, devletlerin ekonomik ve 

sosyal alandan elini çekmesi gerektiğini söyleyenler, 
krizin sorumlusu olan dev tekelleri, çok uluslu şirket-
leri ve bankaları kurtarmak için kamu kaynaklarını se-
ferber etmektedir” diye konuştu. 

Yıllardır özelleştirmelerin “erdeminden dem” vu-
ranların zarar eden finans kuruluşlarını devletleştirdi-
ğini, borçlarını sahiplendiğini, krizin faturasının ise iş-
ten çıkarmalar ve düşük ücretler olarak çalışanlara ke-
sildiğini söyleyen Koramaz, krize karşı dünyada açık-
lanan kurtarma paketlerinin bugün 10 trilyon doları aş-
tığını dile getirdi. “2001 krizinde Türkiye’de nasıl 60 
milyar dolar civarında para asalak, rantiyeci bankala-
rı kurtarmaya harcandı ise şimdi de dünya çapında çok 
daha devasa boyutlarda kurtarma paketleri gündemde-
dir” diyen Koramaz, dünyanın ve ülkelerin mali kay-
naklarının çok dar bir zümrenin ve büyüklerin kurtarıl-
ması için harcandığını, harcanacağını açıkladı. 

“Durum Gerçekten Vahim”
Nisan ayında yapılan 42. Oda Genel Kurulu’nun 

açış konuşmasında dünya ve Türkiye gündemiyle bağ-
lantılı olarak söylediklerini anımsatan Koramaz, Ge-
nel Kurul’da yaptığı konuşmadan şu bölümleri aktar-
dı: “IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlara bağımlılık 
ile AB uyum programlarına endekslenmiş olmanın so-
nucu olarak, ülkemizde biz mühendislerin varlık nede-
ni olan sınai yatırımlar durmuş, KOBİ’lerin önemli bir 
kısmı pazardan çekilmiş, işsizlik kronik bir sorun hali-
ne gelerek toplumsal adaletsizlikler derinleşmiştir. Sa-
nayide üretim teşvik edilmemekte, özellikle ara malı ve 
yatırım malı üreten sektörler taşeronlaşmaya ve fason 

MMO’DAN HABERLER

“MMO GÜÇLÜKLERE GÖĞÜS GEREREK
DİRENMESİNİ BİLECEKTİR”

Yaşanan küresel ekonomik krizin Türkiye’ye yansımalarının değerlendirildiği Danışma Kurulu top-
lantısında, Odanın örgütü ve üyelerinden aldığı güçle tüm güçlüklere göğüs gererek direnmesini bileceği 
vurgulandı...
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üretime teşvik edilmektedir. Ülke kaynakları üretken 
yatırımlar yerine hizmet ve finans sektörleri ile borç fa-
izlerine aktarılmaktadır. Özelleştirme ve serbestleştir-
me adı altında tarım alanlarımız, ormanlar, araziler ve 
entegre sanayi tesislerimiz elden çıkarılmaktadır. Üre-
tim ve yatırımdan kopuk politikalarla Türkiye sıcak pa-
ranın boyunduruğu altına sokulmuştur. Ülkemiz kay-
nakları spekülatörlere, Türkçe karşılığı ile vurguncu-
lara aktarılmaktadır. Kısacası Türkiye ekonomisi cari 
açığını dış borçla kapatan, sıcak para akışına mahkûm, 
yüksek cari açık, yüksek dış borç ve süreklileşmiş iş-
sizliğe dayalı kırılgan ve sürekli kriz tehdidi altında bir 
yapıya büründürülmüştür. Bu durum Türkiye’nin küre-
sel gelişmelere bağımlılığını daha da artırmış ‘yukarı-
sı hapşırdığında aşağısı nezle olur’a benzer bir durum 
yaratmıştır. Mevcut uluslararası sistem ‘mortgage ola-
yı’ ile yeni bunalım ve krizlere gebe bir süreci yaşa-
maktadır. Mortgage’nin ABD ekonomisinde yol açtı-
ğı 1 trilyon dolar civarındaki maliyet ile Irak işgalinin 
3 trilyon doları bulan maliyeti ve ABD’nin büyük büt-
çe açıklarının dünyaya ve özellikle bizim gibi ülkelere 
fatura edilmesi kaçınılmazdır. Bu durum ile sanayi ve 
ekonomimize ilişkin birikmiş olumsuzlukların çakış-
ması, Türkiye’nin önemli zorluklarla karşılaşacağının 
işaretleridir. Son yıllarda yerel yönetimler, valilikler ve 
çeşitli vakıflar kanalıyla ‘sadaka’ türü sosyal yardım-
larla yoksul kesimleri yedekleyen iktidar, dünya kon-
jonktürü ve mevcut cari açık itibarıyla önümüzdeki dö-

nemde daha fazla zorlanacaktır. Ekonomi şaklabanları-
nın benimsetmek istediklerinin aksine durum gerçek-
ten vahimdir. Dolayısıyla AKP veya benzer ekonomik 
programı benimseyen herhangi bir siyasi güç, bu kriz 
faktörlerini yönetemeyecektir.”

“Sermaye İşsizlik Fonundaki 
37 Milyar YTL’ye Gözünü Dikti”
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada yer verdiği bu 

öngörü ve saptamaları dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
gelişmelerin doğruladığının açık olduğunu işaret eden 
Emin Koramaz, AKP Hükümeti’nin bu krizi yönete-
meyeceğini savundu. Hükümet’in bugün yarın açıkla-
ması beklenen önlem paketinin taslağının geçen haf-
ta Cumartesi günü bir gazeteye tam metin olarak sız-
dığını anımsatan Koramaz, taslaktaki 83 madde için-
de halk lehine bir tek madde bulunduğunu, bu mad-
denin de “Elektrik ve doğal gaz zamlarının mümkün 
olan kısmını” geri çekmek olduğunu ifade etti. Halkın 
kışın zaten zamlı fiyatla doğal gazı kullanmış olacak 
olması ve yerel seçimlerin de yapılacak olması nede-
niyle Mart ayında fiyatlarla biraz oynanacağını belir-
ten Koramaz, söz konusu pakette ne devasa gıda zam-
larından ne de yüzde 66 oranındaki dolaylı vergiler-
den ve çalışanların sırtına yıkılmış olan vergi yükün-
den bir tek satır bile söz edilmediğini ifade etti. “Bu-
nun yerine zaten kazandığının vergisini ödemeyen bü-
yük sermaye kesimlerinin vergi yükü daha da azaltıl-
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maktadır” diyen Koramaz, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Devlet kaynaklarıyla özel bir fon oluşturularak, 
sonradan geri ödenmek koşuluyla, işten çıkarmalarda 
tazminatlar için işverenlere destek olunması planlan-
makta, bir anlamda işten çıkarmalar kolaylaştırılmak-
tadır. Yalnızca son iki ay içinde, başta tekstil ve otomo-
tiv olmak üzere hemen her sektörde on binlerce çalışan 
işten çıkarılmışken, sermaye çevreleri bu kez de işsiz-
lik fonundaki yaklaşık 37 milyar YTL’ye gözünü dik-
miştir. İşsizlik fonunu büyütmek ve işsizlik ödeneği-
ni artırmak yerine, bu fon TOKİ yatırımlarında ve iş-
verenlere verilecek kredilerde kaynak olarak kullanıl-
mak istenmektedir.”

Özel Sektörün Dış Borçlarına Örtülü 
Devlet Desteği Getiriliyor
Hâlâ özelleştirmelerden medet umulduğunu, 2B 

projesinin tekrar gündeme taşınarak ormanların ve 
kamu arazilerinin kaynak yaratma adına talan edildi-
ğini savunan Emin Koramaz, “Diğer yandan Başbakan 
ve Hükümet ilk başlarda IMF konusunda TÜSİAD’la 
gölge boksu yaparken bugün IMF ile anlaşma yolun-
dadır” dedi. Bu anlaşma ile çoğu kısa vadeli olan 190 
milyar dolar civarındaki özel sektör dış borçlarına ör-
tülü devlet desteği getirildiğini işaret eden Koramaz, 
IMF’den alınacak kredilerin dış borcu bulunan özel 
sektöre iç borçlanma olarak aktarılacağını ve emper-
yalist merkezlerin kredi faizlerinin güvence altına alı-
nacağını vurguladı. “Yani özel sektörün dış borcu aza-
lırken devletin dış borcu artacaktır” diyen Koramaz, 
Başbakan’ın “Ben açıklayacağım” dediği IMF’den 
ilk etapta alınacak 6,2 milyar dolar ile Hükümet’in 
IMF’den gerçek isteği olarak kamuoyuna sızan “Limit-
siz Acil Destek Fonu”ndan talep edilen 20–40 milyar 
doların bu amaçla kullanılacağını söyledi. Anlaşmanın 
amacının belli olduğunu belirten Koramaz, “Çoğu ya-
bancı sermayeli büyük şirketleri kurtarmak, günü dön-
dürmek ve faiz ödemelerini garanti altına almak. Bu-
nun halk, ulusal ekonomik çıkarlar, KOBİ’ler, çalışan-
lar lehine hiçbir yanı bulunmamaktadır” dedi. 

“Ülkemiz Siyasal ve Toplumsal Açıdan Çok 
Daha Olumsuz Noktalara Sürüklenecek”
Küresel krizin de etkileriyle Türkiye’de zaten var 

olan ekonomik buhranın daha da derinleşeceğinin açık 
olduğunu kaydeden Emin Koramaz, ekonominin küçü-
leceği, ihracat ve ithalatının gerileyeceği bir döneme 
girildiğini kaydetti. Yatırımların daha da azalacağı, iç 
talebin kısılacağını ve işsizliğin daha da yaygınlaşaca-
ğını uyarısında bulunan Koramaz, bu durumun üreti-
ci sektörleri, mühendisleri ve tüm toplumsal kesimleri 
derinden etkileyecek yeni bir bunalım dönemini işaret 
ettiğinin altını çizdi. Koramaz şöyle konuştu: “Bütün 

bu sorunlara, demokrasi alanındaki temel eksiklikler, 
Kürt sorununun çözümünde demokratik açılımlar ye-
rine şiddet ortamının egemen kılınması, toplumun din-
sel yaşam biçimleri ve etnik kökenleri üzerinden birbi-
rine düşman edilmesi de eklendiğinde, ülkemiz siya-
sal ve toplumsal açıdan çok daha olumsuz noktalara 
sürüklenecektir. Bu noktada ülke halkı ve kaynakları-
nı, kalkınmayı ve toplumsal barışı esas alan bir progra-
mın oluşturulmasının ve yaşamda karşılığını bulması-
nın sağlanması zorunludur.”

Yerel Seçimler Önemli Bir Fırsat
Bu konuda başta sendikalar ve meslek odaları ol-

mak üzere, tüm emek ve demokrasi güçlerinin hare-
kete geçmesi gerektiğini savunan Koramaz, “Bu güç-
lerin bir toplumsal bilinç ve baskı gücü oluşturması 
için yerel seçimler önemli bir fırsat ve araç olarak önü-
müzde durmaktadır” diye konuştu. TMMOB, KESK, 
DİSK, TTB ve Çiftçi-Sen başkanlarının 28 Ekim’de 
“Krizden Çıkış İçin Sosyal Dayanışma ve Demokra-
tikleşme” başlığı altında yaptıkları basın açıklaması-
nın böylesi bir ihtiyaca işaret ettiğini söyleyen Kora-
maz, TMMOB’nin 22 Kasım’da 31 ilde İl Koordinas-
yon Kurulları (İKK) aracılığıyla yeni dönemde de izle-
yeceği emek eksenli politikayı kamuoyuna deklare et-
tiğini ve emek dostlarının temsilcilerini yanında buldu-
ğunu işaret etti. Koramaz, 29 Kasım’da da KESK ve 
DİSK’in düzenlediği mitingde, TMMOB olarak dost-
larının yanında olduklarını ifade etti. 

“Sanayi Kongresi’nde Bir Sanayi Planının Ana 
Çerçevesini Çizeceğiz”
“Dönem, dostluklarımızı, birlikteliklerimizi ge-

nişletme; ama ilkeli, ülkemiz ve halkımızın çıkarla-
rına uygun bir şekilde genişletme dönemidir” diyen 
Emin Koramaz, Türkiye’nin bütün emek, eşitlik ve 
demokrasi güçlerinin birlikteliğinin önümüzdeki yıl-
larda en acil istem ve özlemi olacağını belirtti. Kora-
maz; TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve Çiftçi-Sen’in 
ortak basın açıklaması yaptığı gün, aynı salonda ikti-
satçı Mustafa Sönmez’in de “Küresel Kriz, Türkiye ve 
Sosyal Dayanışma Programı” adlı bir sunum yaptığını 
kaydetti. DİSK, KESK, TMMOB’nin açıklamaları dı-
şında geride bıraktığımız hafta başında Türk–İş’in de 
“Ekonomik Krize Karşı Önlemler Raporu” açıkladığı-
nı anımsatan Koramaz, şöyle konuştu: “Ancak emeğe 
ilişkin talepler bir şekilde ortada olmasına karşın, sana-
yiye ilişkin, bizim hep söylediklerimizin dışında, kap-
samlı bir önerme veya program henüz bulunmamakta-
dır. İşte biz bu noktada önemli bir rol üstleneceğiz. De-
ğerli bilim insanlarımız Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. 
Dr. Hayri Kozanoğlu, Prof. Dr. Oktar Türel, Prof. Dr. 
Aziz Konukman, Prof. Dr. İşaya Üşür’ün de katıldığı 
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TMMOB Sanayi Kongresi 2009’un bir hazırlık toplan-
tısında, krizin sanayi sektörlerine ilişkin etkisinin sap-
tanması ve çözüm önerilerinin çıkarılması amacıyla 
2009’un ilk aylarında Sanayi Kongresinin bir ön sem-
pozyumunun yapılması için görüş birliğine vardık. Bu 
sempozyumdan elde edilecek veriler ışığında, Aralık 
2009’da yapacağımız TMMOB Sanayi Kongresi’nde, 
Türkiye’nin gereksindiği bir sanayi planının ana çerçe-
vesi çizilmeye, sanayi sektörlerimizin her birine iliş-
kin temel hedefler ve yol haritaları oluşturulmaya çalı-
şılacaktır. Amacımız, bunalım sonrası kapsamlı bir sı-
nai planın kendisini ya da en temel unsurlarını ülke-
mizin sanayi geleceğine ışık tutacak bir biçimde orta-
ya çıkarmaktır. Sayın Boratav, o toplantıda bize, bu işi, 
‘Türkiye’de sizden iyi yapabilecek kurum yok’ demiş-
tir. TMMOB Sanayi Kongresi dolayısıyla Odamızın 
böylesi onurlu bir görevi üstlendiğini burada sizlerle 
paylaşmak isterim.” 

“Mevcut Kurumsallaşma Düzeyini Korumak 

Göreviyle Yüz Yüzeyiz”

“Madalyonun diğer yüzü tamamen bize ilişkin-
dir” diyen Koramaz, bu yeni dönemde meslek alanla-
rını koruma ve düzenleme çalışmalarının bundan böy-
le çok daha fazla önem kazanacağını işaret etti. Açık 
konuşmak gerektiğini belirten Koramaz, “Bu alanda 
ciddi çalışmalar yapılmazsa birçok kazanımımız eli-
mizden alınacak, kurumsallaşma ve meslek alanlarını 
düzenleme çalışmalarımız sekteye uğratılabilecektir” 
uyarısında bulundu. Koramaz, örgütsel açıdan özellik-
le 2000 yılı sonrasında belirli bir büyüme ve kurum-
sallaşma temposunun yaşandığını, buna paralel olarak 
da bina yapımı gibi harcamalarda ve istihdam alanında 
çok rahat davranıldığını ifade ederek, “Bu rahatlık, ge-
çen yıla ve bir noktaya kadar ‘doğal’ bir durum olarak 
addedilebilirdi. Bugün ise TMMOB ile birlikte Oda-
mız, genelde mühendislik meslek alanlarımızın daral-
tılması olasılıklarıyla daha fazla yüz yüzedir. Başta iş 
makinaları operatör kursları, araç muayenesi ve onun 
üzerinden de LPG’li araç denetimlerinin serbestleştir-
me politikalarına maruz kalması söz konusudur. Yal-
nızca bu iki konunun, Odamızın birinci derecede yo-
ğunlaşması gereken mesleki denetim ve teknik ölçüm-
lerin tamamının çok önüne geçmiş olması, kurumsal-
laşmada yapmamız gereken ayarlara da işaret tutmak-
tadır. Bu nedenle Odamız belirli alanlarda artık ciddi 
bir iç tahkimat, bazı konularda ise ‘tutuculuk’ yapmak 
ve mevcut kurumsallaşma düzeyini korumak görevi ile 
karşı karşıyadır” diye konuştu. 

Oda Uzmanlık Alanlarının Tanımlanmasında 

Önemli Mesafeler Aldı

Bugün Odanın; 29 ayrı yönetmelik, 70 bin üye, 7 
bin 500 öğrenci üye, 18 Şube, 52 İl, 37 İlçe Temsilci-
liği, 19 Mesleki Denetim Bürosu, 160’a ulaşan LPG’li 
araç kontrol noktası, A Tipi Muayene Kuruluşu, Mer-
kez Laboratuvarı, Personel Belgelendirme Kuruluşu, 
Asansör  Kontrol Merkezi, 49 noktadaki Meslek İçi 
Eğitim Merkezleri ve çok sayıda kurul, komisyon ve 
birimi ile güçlü bir örgütlenmeye sahip olduğunu vur-
gulayan Emin Koramaz, Odanın ilgili kamu kurumları-
nın mevzuat hazırlama çalışmalarına aktif katılım sağ-
layarak meslek ve meslektaşa yönelik uzmanlık alanla-
rının tanımlanmasında önemli mesafeler aldığını kay-
detti. Mesleki denetimin gereğinin kamu kuruluşları-
na benimsetilerek sürekli yeni iş olanakları yaratıldı-
ğını, mesleki denetimin ulusal ve uluslararası tanınır-
lığı doğrultusunda önemli adımlar atıldığını dile geti-
ren Koramaz, özellikle mekanik tesisat, AİTM projele-
ri, asansör, LPG, doğal gaz uygulamaları gibi alanlar-
da yürütülen SMM hizmetleriyle bazı kanun, yönetme-
lik ve ikincil mevzuat hazırlama süreçleri, iş güvenli-
ği, yapı denetiminde çalışanların eğitimi gibi alanlarda 
2000 yılı sonrasında 10 bini aşkın üyeye yeni iş alan-
ları yaratılmasının başarılar arasında yer aldığını ifa-
de etti. 

“Oda Gelirlerinin Dışsal Etkenlere Bağlı 

Oluşunu Gözetmeliyiz” 

Meslek alanlarına giren konularda toplamda 35 
civarında kongre, sempozyum, kurultay düzenlenme-
sinin önemine işaret eden Koramaz, bunun organizas-
yon gücünü gösterdiğini vurguladı. Özelleştirmeler-
den Erdemir’e, LPG’li araçlardan ulaşıma, enerjiye, iş 
sağlığı ve güvenliğine kadar toplam 18 konuda hazır-
lanan Oda raporlarının, Odanın birikim ve etkinlikle-
rinin derlenip toplanması durumunda kamuoyuna hi-
tabın nasıl çeşitlendirilebileceğini gösterdiğini ifade 
eden Koramaz, “Bunlar çok önemlidir. Ancak teknik 
görevliler toplantısı ve başka ortamlarda da dile getir-
dim, Odamızın başlıca gelir getirici işlerinde dışsal et-
kenlerle önemli gerilemeler yaşandığında kurumsal-
laşmamızın nasıl gerileyebileceği veya etkilenebilece-
ği konusu, ülkemizde çok hızlı süreçler yaşanması iti-
barıyla, artık önümüzdeki önemli bir sorun olarak dü-
şünülmelidir. Oda gelirlerinin, yanlış bir biçimde poli-
tikleşmiş kamu kurum ve kuruluşları ile yasa ve yönet-
melikler gibi kaygan zeminlere, kısacası dışsal etken-
lere bağlı oluşunu hep birlikte gözetmek durumunda-
yız” dedi. 
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Bugün Odada 315’i teknik görevli olmak üzere, 
toplam 539 çalışan bulunduğunu açıklayan Emin Ko-
ramaz, çalışanların ücret, sosyal hak ve tazminatları-
nı gününde ödeyebilmenin, iş güvencesini sağlamanın, 
Oda çalışmalarının ve TMMOB’ye katkı paylarının sü-
rekliliğini sağlamanın çok ciddi bir sorumluluk oldu-
ğunu ifade etti. Burada “maceracılık” veya “günü bir-
likçiliğe” asla yer olmadığının altını çizen Koramaz, 
“Üyelerimize iş alanları açmak, meslek alanlarımızı 
korumak ve geliştirmek temel yükümlülüklerimiz ol-
makla birlikte, Odamız söz konusu alanlarda organi-
ze bir şekilde yaşamasını ve direnmesini bilmek duru-
mundadır” diye konuştu. 

“Örgütümüzün Bugüne Kadar Yaptıkları, 
Yapabileceklerimizin İpuçlarını Sunuyor”
Emin Koramaz, yapılması gerekenler konusunda 

şunları söyledi: “Zira kimi olumsuzluklar boy verme-
ye başlamıştır. Aidatlar, meslek içi eğitim, iş makina-
ları, araç proje, belgelendirme, LPG gibi gelirlerimiz-
de 2008 yılında önemli düşüşler yaşanmaktadır. Şube-
ler bazında gelir kalemlerini incelediğimizde bu ger-
çeği açık bir biçimde gördük. Üstelik bu verilerin kriz 
ile henüz bir ilgisi bulunmamaktadır. Krize karşı ha-
zırlık kapsamında bu konular ve LPG piyasası perso-
nel eğitimi ve diğer bütün kalemlerde gelirleri artırıcı 
özel önlemler almalı, çalışma tempomuzu yeniden dü-
zenlemeli, özel yaratıcılıklar geliştirmeliyiz. Örgütün 
bütününe yönelik yayınlanacak olan tasarruf tedbirle-
ri uygulama genelgesi ve gelir artırıcı önlemlere iliş-
kin hususların tam bir ciddiyetle uygulanması, teknik 
görevlilerimizle yapılacak özel toplantılarla bu konu-
ların kolektif bir şekilde ele alınıp, yeni dönemde neler 
yapmamız gerektiği hep birlikte planlanmalıdır. Ülke-
mizin içinde bulunduğu konjonktür ile mesleki, sosyal, 
örgütsel sorumluluklarımız arasındaki bağlar bugün ve 
önümüzdeki zorlu süreç için daha özel bir önem taşı-
maktadır. Gerekliliklerin mutlak bir şekilde kavranma-
sı, gerekli çalışma düzeninin oluşturulmasında anahtar 
rolünü üstlenir. Bir şeyi yapma iradesinin oluşturulma-
sı ise yapılması gerekenler için belki de yolun yarısı-
nın aşılması anlamına gelir. Örgütümüzün bugüne ka-
dar yaptıkları, bence yapabileceklerinin yalnızca ipuç-
larını sunmaktadır. Bu açıdan kendimize güvenmeli ve 
yapacağımız işleri tek tek sıralayarak önümüze koyma-
lıyız. Dünkü Sekreter–Saymanlar Toplantısı ile bu top-
lantımız, bu açıdan büyük önem taşımaktadır.

Yaşadığımız onca sıkıntı arasında, ileriye bak-
ma ve daha çok çalışma gerekliliği yaratan gelişme-
ler ve örgütlü gücümüz bizler için hep yol gösterici ol-
muştur. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, örgütü 
ve üyelerinden aldığı güçle karamsarlığa kapılmadan, 
tüm güçlüklere göğüs gererek direnmesini bilecektir. 

Bu nedenle meslek ve uygulama alanlarını genişletme 
mücadelesini titizlikle sürdürmeliyiz. Kısacası Oda-
mız önümüzdeki dönemde çalışmalarını sürekli kılma 
ve bunu Oda çalışma ilkeleri ve programlarından ta-
viz vermeksizin, birliğini pekiştirerek yapmalıdır. Da-
nışma Kurulumuzun bu konularda anlayış ve yaklaşım 
birliği geliştirmesi dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıy-
la kucaklıyorum.”

Semih Oktay: “KAYNAĞIMIZ VARSA 
EĞİTİM VE LABORATUVARLARA 
HARCAYALIM”
Diyarbakır Şube adına kürsüye gelen Şube Baş-

kan Vekili İ. Semih Oktay, krizle birlikte yoğun olarak 
gündeme gelen işsizliğin sadece “mühendislerin işsiz-
liği” olarak algılanmamasını istedi. Mühendisler dışın-
daki işsizliğin de iyi takip edilmesi gerektiğini belir-
ten Oktay, “Günü geldiğinde yalnız kalmayalım, tutarlı 
olalım” dedi. Yayınların merkezi olmasının iyi olduğu-
nu ifade eden Oktay, eğitime yönelik merkezi düzeyde 
kriterlerin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kamu-
ya hizmet verilmesi nedeniyle gelir kalemlerinde kri-
zin etkisiyle bir azalmanın olabileceğini kaydeden Ok-
tay, “Kaynağımız varsa özellikle eğitim ve laboratu-
varlar konusuna harcayalım” diye konuştu. 
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Makina Mü-
hendisleri Odası (MMO) bugün (6 Kasım 2008) gerçek-
leştirdikleri basın toplantısı ile doğalgaz ve elektrik fiyat-
larına yapılan zamlara ilişkin ayrıntılı bilgileri, kamuoyu 
ile paylaştı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı Musa Çeçen 
ve MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın bir-
likte gerçekleştirdiği basın toplantısında, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler’in “odaların yanlış hesap 
yaptığına” yönelik açıklamalarına tepki gösterilerek, ay-
rıntılı bir sunum ile elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar 
ortaya konuldu. 

Değerli Basın Mensupları:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi GÜLER, 3 

Kasım günü BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk DÜZYOL ile 
birlikte düzenlediği basın toplantısında, yapılan zamların 
petrol ve döviz kurundaki artışlara dayalı olarak, “Maliyet 
Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” uyarınca yapıldığını 
söyleyerek, elektrik ve doğalgaz zamları ile ilgili açıkla-
ma yapan biz meslek odalarını eleştirmiştir. 

Sayın Bakan, neredeyse bütün kamuoyunu eleştirdi-
ği konuşmasında, “Zaman zaman bizi üzen, özellikle he-
sap kitap bildiğine inandığımız Mühendis Odaları, bura-
da rakamları maalesef yanlış veriyor. Mühendislerin işi 
hesaptır, doğru hesaptır. Fakat burada yanlış hesap yapı-
yorlar. Biraz Elektrik Mühendisleri Odası, son zamanlar-
da Makina Mühendisleri Odası’nın değerlendirmelerini 
yanlış buluyorum. Gelsinler bu hesapları birlikte gözden 
geçirelim” demiş, ancak bizlerin hangi hesabı nasıl yanlış 
yaptığımızı belirtmemiştir. Sayın Bakan bizimle de kal-
mamış, TOBB Başkanı için de “bu tür değerlendirmeler 
yapıyor” demiştir.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz
Sayın Bakan, enerji zamlarına tepki gösterenleri he-

def alarak; zamların üstünü örtmek, tartışmayı başka bo-
yutlara taşımak istemektedir. Zam yağmurunun yarattığı 

dikenli ortamda, Sayın Bakan “dikensiz doğalgaz bahçe-
si” görmek istemektedir. Bakan’a göre herkes yanlış he-
sap yapmaktadır. Ancak kendileri de bugüne kadar bir kez 
bile zam hesabını açıklamamışlardır. Hesap verme koltu-
ğunda oturanların hesap sormaya kalkması hükümetin bu-
güne kadar sürdürdüğü yönetim anlayışının bir yansıma-
sıdır. Onu bunu suçlamaya gerek yoktur. Vatandaş fatu-
rasında zaten neyin ne olduğunu görmektedir. Dolayısıy-
la Sayın Bakan’a önerimiz kamuoyunun sesine kulak ver-
mesidir.

Zam Yağmurunun Ardındaki Yanlış Enerji 

Politikaları

Sayın Bakan son elektrik ve doğalgaz zamlarını 
“uluslararası piyasa kuralları, özel fiyatlandırma tekniği” 
ve “kârsız” sattıkları iddiası eşliğinde “zarar etmemek” 
gerekçelerine bağlamıştır. Oysa sorun daha derinlerde ve 
enerji politikalarının bütününe ilişkin yanlış ve zafiyetler-

MMO VE EMO’DAN BAKAN GÜLER’E 
ZAM YANITI
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den kaynaklanmaktadır. 
Şimdi öncelikle, rakamlardan da önce, şu temel sap-

tamalara dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Bugünkü uygulama, Sayın Bakanın da belirttiği 

“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” yöntemiyle 
otomatik zam şeklindedir. Bu uygulamaya, IMF ve AB’ye 
verilen taahhütler uyarınca doğalgazda aylık, elektrikte üç 
aylık dönemlerle zam yapılması şeklinde yaz aylarından 
beri başlanmıştır. 

Doğalgaz ve elektrik fiyat artışları ile Türkiye’de 
enerji ile ilgili sorunların tamamı, kamusal planlama, ka-
musal üretim ve yerli kaynak kullanımını reddeden dışa 
bağımlı politikalardan kaynaklanmaktadır.

Sorunun bu boyutlara ulaşmasının temel nedeni, ka-
musal bir hizmet olan enerji üretiminin basit bir piyasa fa-
aliyeti olarak görülmesi, stratejik bir planlama anlayışı-
nın olmamasıdır. Son 25 yıldır uygulanan IMF ve Dünya 
Bankası yanlısı özelleştirme ve serbestleştirme politika-
ları ile enerji alanlarındaki kamu kuruluşlarının parçalan-
ması, küçültülmesi, işlevsizleştirilmesi ve özelleştirilme-
sidir. İthal doğalgaza dayalı elektrik enerjisi üretim tesis-
lerinin teşvik edilmesi, doğalgaz santrallerine verilen ti-
cari taahhütler nedeniyle linyit yakıtlı santrallerimizin ve 
hidroelektrik santrallerimizin gerekli iyileştirme, kapasite 
artırımı, bakım ve onarım çalışmalarının yapılmamasıdır. 

Kamunun enerji yatırımlarından çekilerek, zengin 
linyit rezervlerimizin ve hidrolik kaynaklarımızın değer-
lendirilmemesi ve bu alanlara yatırım yapılmamasıdır. 
Rüzgar, jeotermal, güneş gibi yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarımızın yeterince değerlendirilememesidir. Ener-
jinin etkin ve verimli kullanımı konusunda gerekli önlem 
ve teşviklerin yetersizliğidir.

Bu politikalarla ülkemiz yüksek düzeyde petrol ve 
doğalgaz ithalatına bağımlı kılınmıştır. Doğalgazda yapı-
lan uluslararası bağlantılarda da hatalı tercihler yapılmış 
ve yüksek fiyatlarla ve ülkemiz çıkarları aleyhine hüküm-
ler içeren sözleşmeler imzalanmıştır. 

Bu olgularla birlikte ithal kömür alış ve satış mali-
yetleri, elektrik üretiminde doğalgazın payının çok yük-
sek oluşu; elektrik üreten doğal gaz santrallerine tanınan 
alım garantileri dolayısı ile daha düşük maliyetli üretim 
yapabilen kamu santrallerinin düşük kapasitede çalıştı-
rılması; en çok doğal gaz kullanıcısının bulunduğu An-
kara, İstanbul, İzmit’te kentsel gaz dağıtım şirketlerinin 
birim hizmet ve amortisman bedellerinin diğer kentlere 
göre yüksek tutulması da sürekli fiyat artışlarında bir et-
ken olmaktadır. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın döviz fiyatların-
daki artışlar da artık bir faktör olarak devreye girmiş ve 
iktidar bu yakıcı gerçeklere karşı zamanında yeterince ön-
lemler almamıştır.

Enerji fiyatlarının bu derece yüksek olmasının bir 
diğer önemli nedeni de devletin vergi gelirlerinin hemen 

hemen % 20’sini sadece enerjiden temin edecek bir po-
litikanın yıllardır uygulanması sonucunda nihai tüketici-
nin “kümesteki kaz” yerine konulmasının bir gelenek ha-
line gelmesidir. 

Isınma ve aydınlanmaya dair hizmetlerin bir kamu 
hizmeti olması gerektiği yaklaşımından uzaklaşılarak, 
özelleştirmeler eşliğinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
küçültülmesi ile serbest piyasa mantığı kamuya da sira-
yet etmiş ve bu husus birazdan değineceğimiz fahiş zam-
lara yansımıştır. 

Akaryakıt, LPG ve özellikle doğalgaz, elektrik ve 
kömür fiyatlarında yaşanan ve yaşanacak olan zam yağ-
murunun nedenleri bu gerçeklerde saklıdır.  

Sayın Bakan ise bu olgu ve gerçekler arasındaki iliş-
ki ve bütünlüğü gözetmemektedir.

Zam oranlarını yanlış hesapladığımız konusuna ge-
lince. 

Öncelikle bizzat Hükümet açıklamalarıyla elektriğe 
yapılan zamlarda, fonlu fiyat; fonsuz fiyat; dağıtım, iletim 
ve perakende hizmet giderleri artışlarının yansıtılıp yan-
sıtılmaması gibi teknik ayrıntılarla yeterince karmaşa ya-
ratılmıştır. Yılbaşında elektrik dağıtım, iletim ve peraken-
de hizmet giderlerine zam yapılmasına rağmen, bu zam-
mı dahil etmeden elektriğin çıplak fiyatına yapılan zam-
mı açıklayan Hükümet, Temmuz 2008 zammında bu kez 
çıplak elektrik fiyatına yapılan zammı düşük göstermek 
için bu dönemde iletim, dağıtım ve perakende hizmet be-
dellerine artış yapılmadığı için bu bedelleri dahil ederek 
yapılan zammı açıklamayı tercih etmiştir. Ekim 2008 tari-
hinde ise otomatik fiyatlandırmanın ilk uygulaması olma-
sı nedeniyle hükümet kanadından açıklama dahi yapılma-
mıştır. Ekim 2008 zammı, teknik bir hesaplamanın yansı-
ması gibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ka-
rarı olarak basında yer bulabilmiştir. 

Sayın Bakan daha önce TBMM Genel Kurulu’nda 
da tarife çeşitlerinden söz ederek zamma ilişkin hesapla-
rın yanlış olduğunu ileri sürmüştür. EMO ve MMO tek 
tek tarifeler bazında zam hesabını yapabilecek kadar ma-
tematik bilen mühendislerin meslek örgütleridir. 

Bu hesaplama öyle müthiş formüllerin, hesap sis-
temlerinin kullanılmasını gerektirmeyecek kadar açık 
orantısal bir denklem hesabıdır. Nitekim gazeteciler de bu 
hesabı yapabilmekte, EMO veya MMO açıklama yapma-
dan zam oranlarını haberleştirebilmektedirler. EMO’nun 
yaptığı, asgari yaşam standardına göre 4 kişilik bir aile-
nin ortalama tüketimini baz alarak bir ailenin elektrik fa-
turası hesabını; dağıtım, iletim, perakende hizmet bedeli, 
fon ve vergiler dahil olarak ortaya koymaktır. EMO biz-
zat Resmi Gazete’de yayımlanan tarife kararları üzerin-
den hesap yapmaktadır. EMO’nun hesaplarının hükümete 
çok dokunmasının temel nedeni, zam kararlarını bir kağıt 
parçası ya da farazi bir oran olmaktan çıkarıp halkın cebi-
ni nasıl yaktığını ortaya koymasından kaynaklanmaktadır. 

MMO’DAN HABERLER
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OECD enerji fiyatları endeksi de Türkiye’nin için-
de bulunduğu zam furyasını açıkça göstermektedir. Sanı-
rız sayın Bakan, OECD’nin de yanlış hesap yaptığını ile-
ri sürecektir. OECD’nin ekim ayı sonu itibarıyla enerji fi-
yatları endeksini de sizlere ayrıca sunuyoruz. 

Tek tek tarife türlerini burada anlatmak mümkün de-
ğil. Ancak tek tek tarife türleri bazında gelen zamların he-
sabını siz gazeteci arkadaşlarımıza ekte ayrı bir dosya ola-
rak sunuyoruz. Burada yalnızca konutlara gelen elektrik 
zamlarını sözlü olarak ortaya koymak isteriz. 

1 Ocak 2008 itibariyle 1 kilovat saat elektrik başına 
iletim bedeli 0.374 Ykr’den 0.421 Ykr’ye, dağıtım bede-
li 1.636 Ykr’den 2.145 Ykr’ye, perakende hizmet bedeli 
0.152 Ykr’den 0.159 Ykr’ye çıkarılmıştır. Çıplak elektrik 
fiyatı ise 10.244 Ykr’den 12.105 Ykr’ye yükseltilmiştir. 

Böylece fon ve vergiler hariç 1 kilovat saat elektri-
ğin fiyatı 12.406 Ykr’den 14.831 Ykr’ye ulaşırken, Ener-
ji Fonu, TRT Payı, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV da-
hil fiyat ise 15.81 Ykr’den 18.90 Ykr’ye varmıştır. Görül-
düğü gibi her şey dahil 1 kilovatsaat elektriğin fiyatı yüz-
de 19.55 zamlanmıştır.

Hükümet 1 Temmuz 2008’den geçerli olmak üzere 
de çıplak elektrik fiyatını12.105 Ykr’den 15.219 Ykr’ye 
çıkararak, yüzde 25,7 zam yapmıştır. Böylece 1 kilovat 
saat için ödenen her şey dahil bedel, 18.90 Ykr’den 22.87 
Ykr’ye ulaşmıştır. Bu kez dağıtım, iletim ve perakende 
hizmet bedelleri artırılmadığı için her şey dahil 1 Temmuz 
2008 zammı yüzde 20.99 olmuştur. 

“Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması” adı al-
tında 1 Temmuz 2008’de yürürlüğe konulan otomatik 
zam uygulamasının ilk yansıması da 1 Ekim 2008 tarihin-
de gerçekleşmiştir. Böylece 1 Ekim 2008 tarihinde çıplak 
elektrik fiyatı 15.219 Ykr’den 16.846 Ykr ile yüzde 10,7 
olmuştur. Böylece 1 kilovat saat elektrik için her şey dahil 
ödenen bedel; 22.87 Ykr’den 24.69 Ykr’ye yükselmiştir. 
Her şey dahil 1 Ekim 2008 zammı yüzde 7.94 olmuştur. 
Bu durumda dağıtım, iletim ve perakende hizmet bedel-
lerinde artışa gidilmemesinin yanında faturaları etkileyen 
yeni yasal düzenleme etkili olmuştur. 9 Temmuz 2008 ta-
rihinde kabul edilen 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
kapsamında bazı fon ve vergi kesintilerinin bu bedelle-
rin dahil olduğu fiyat üzerinden değil çıplak elektrik fiya-
tı üzerinden kesilmeye başlaması nedeniyle, çıplak elekt-
rik fiyatına yapılan zam daha düşük bir zam olarak fatu-
raya yansımıştır. 

Sonuç olarak; 1 Ocak 2008–1 Ekim 2008 dönemi iti-
bariyle elektrik fiyatlarına 3 kez yapılan zam sonucunda, 
1 kilovat saat elektriğin çıplak bedeli yüzde 65, her şey 
dahil bedeli ise yüzde 56.13 artmıştır. 

Otomatik fiyatlandırma mekanizmasına göre 1 
Ocak 2009–31 Mart 2009 tarihleri arasında geçerli ola-
cak elektrik fiyatlarını bizzat hükümet belirleyecektir. 1 
Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik fiyat-

larına; TETAŞ’ın 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren yaptığı 
yüzde 34’lük zam ile BOTAŞ’ın elektrik üreticilerine yö-
nelik tarifesinde yaptığı 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 
geçerli olan yüzde 4,9 ve 1 Kasım 2008 tarihinde yaptı-
ğı yüzde 23’lük zam henüz yansıtılmamıştır. Ayrıca elekt-
rik üretiminde dengeleme ve uzlaştırma adlı karaborsa-
dan gelen fiyat artışları ve doğalgaz dışında kömür fiyat-
larında yaşanan artışların da elektrik maliyetlerini artırıcı 
etkisi olduğu gibi, EPDK’nın iletim, dağıtım ve peraken-
de hizmet bedellerinde artışa gitmesi de söz konusu ola-
bilecektir. Bu artışların hangi ölçüde gerçekleşip gerçek-
leşmeyeceği bilinmemekle birlikte, 2009 yılı programına 
göre elektrik fiyatlarına ocak ayında yapılacak ayarlama-
yı hükümetin belirleyecek olması aslında vatandaş açısın-
dan sonucu değiştirmeyecektir. Doğalgaz zamları elekt-
rik fiyatlarına yansıtılsa da yansıtılmasa da vatandaş bu 
faturayı bir şekilde ödemek zorunda kalacaktır. Faturala-
ra yansıtılmaması durumunda Hazine üzerinden vergi ge-
lirleri aracılığıyla yine bu faturayı halkın ödemesi söz ko-
nusu olacaktır. 

Doğalgazda Durum 

Son 11 aylık dönemde, konut/işyeri v.b. tüketicilere 
uygulanmak üzere BOTAŞ’ın dağıtım şirketlerine uygu-
ladığı doğalgaz satış fiyatları tabloda gösterilmiştir.

Doğalgazdaki gerçek fiyat artışı ve oranı, yandaki 
tabloda görülen zamlara, doğalgazın tüketicilere ulaştığı  
net  fiyat üzerinden ve  ÖTV+KDV de  eklenerek    hesap-
lanmalıdır. Tabloda belirtilen zam oranlarını hesaplamak 
için ise mühendislik eğitimi almaya gerek yoktur. Dört te-
mel aritmetik işlemi bilmek yeterlidir.

1 Kasım’da MMO’nun yaptığı açıklamada son zam-
mın % 23.85, 2008’de yapılan toplam beş ayrı zam sonu-
cunda gerçekleşen doğalgaz fiyat artışının ise 11 ayda % 
82.15 oranına ulaştığı kesinlikle doğrudur. 

Ayrıca Ankara, İstanbul, İzmit gibi gaz dağıtımında 
özelleştirme yapılacak olan kentlerde gaz dağıtım şirket-
lerinin uyguladığı 5,5 cente kadar varan “Birim Hizmet ve 
Amortisman Bedelleri” de eklendiğinde, doğal satış fiyatı 
metreküpte 1.07 YTL/m³’e ulaşmaktadır. 

Bu hesap üzerinden kombi ile ısınan bir ailenin ay-
lık doğalgaz gideri ayda en az 133,3 YTL, yıllık gideri ise 
1.500 m³ üzerinden 1.600 YTL olacaktır. 

Bu rakam asgari ücretle yaşamaya çalışan bir ailenin 
yıllık gelirinin % 22’sine tekabül etmektedir.  

Bu rakamlar en az/en alt seviye kullanım itibarıyla 
verilmiştir. Yoksa yalnızca burada bulunan sizler ve biz-
ler, yani doğalgaz tüketicileri olarak, bırakalım bu yıla 
ilişkin verdiğimiz rakamı, geçen yılki doğalgaz giderleri-
nin bile çok daha fazla olduğunu biliyoruz.

Sayın Bakanın ailelere aylık ne kadar doğal gaz kul-
lanımını hangi mühendislik hesabıyla uygun gördüğünü 
ise merak ediyoruz. 

MMO’DAN HABERLER
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Fiyatlar Düşecek mi?
Diğer yandan doğalgaz fiyatlarının muhtemelen 

önümüzdeki 6 ay içinde düşeceği ima edilmektedir. Bu 
durum kış aylarında, yani tüketimin yüksek olduğu dö-
nemde yurttaşımıza zamlı tarifeden ödeme yapma zorun-
luluğu anlamı taşımaktadır. Yaz aylarında doğalgaz fiyat-
larındaki düşüşün ise tüketimin tamamen azaldığı bir dö-
neme denk getirilmesi suretiyle aslında vatandaşa bir kat-
kı sağlamayacağı bilinmektedir. 

Tüm uyarılarımıza karşın iktidarın doğalgaza dayalı 
politikalardan şikâyet etmeye hakkı yoktur. Doğalgaz ala-
nında şişirilmiş tahmin ve projeksiyonlara dayalı anlaş-
malardan yakınan iktidar şimdi doğalgaz santral açılışla-
rı yapmaktadır. 

TEİAŞ verilerine göre 2006 yılında elektrik üretimi-
nin yüzde 45.8’i doğalgazdan sağlanırken, 2007 yılında 
bu oran yüzde 49.6’ya yükselmiştir. Bu yılın ilk 9 ayı iti-
barıyla da elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 47.3 
olmuştur. Yani 152 milyar 227 milyon kilovat saatlik brüt 
elektrik üretiminin 72 milyar 45 milyon kilovat saatlik 
bölümü doğalgazdan sağlanmıştır. 

Gelinen noktada ise doğalgaz bağımlılığının azal-
ması bir yana elektrik sıkıntısı karşısındaki acil çözümün 
yine doğalgazla sağlanacağı ve elektrik üretimindeki do-
ğalgaz bağımlılığının artacağı görülmektedir. Doğalgaz 
santrallerinin kısa sürede devreye alınması görünen ge-
rekçe olmakla birlikte, temel neden elektrik alanının plan-
sızlığa ve özel sektörün inisiyatifine terk edilmiş olma-
sıdır. 

Öte yandan 10.05.2005 gün ve 5346 sayılı Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kul-
lanımına İlişkin Kanun’un 7. maddesinin son paragrafın-
da; “Yeterli jeotermal kaynakların bulunduğu bölgeler-
deki valilik ve belediyelerin sınırları içinde kalan yerle-
şim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle jeoter-
mal ve güneş termal kaynaklarından karşılamaları esas-
tır” şeklinde düzenleme yer almasına karşın, köylere ka-

dar uzanan doğalgaza bağımlılık ülke politikaları ile açık-
lanamaz. Güneşlenme zengini ülkemizde İmar Yasası’nda 
yapılacak düzenlemelerle yeni yapılarda yalıtımı zorunlu 
kılacak uygulamaların yanı sıra ülkenin dört bir yanında 
altımızda kaynayan jeotermal kaynakları kullanarak dışa 
bağımlılığı azaltmak yerine, ülkemizi ve insanımızı do-
ğalgaza mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Son Sözümüz
Yukarıda açıklanan nedenler dikkate alınarak bir an 

evvel enerji alanının masaya yatırılıp, zaten krizde olan 
enerji sektörünün küresel kriz ortamında daha da batağa 
saplanmaması için ivedi çözümler üretilmesi gerekmek-
tedir.

Demokratik bir planlama eşliğinde, “Yerli, Yeni ve 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Ulusal ve Ka-
musal Bir Enerji Politikası” uygulanması ve enerjinin ve-
rimli kullanımının teşvik edilmesi durumunda enerjideki 
dışa bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltılabilecek ve gide-
rek ortadan kaldırılabilecektir.

Hükümete ve Sayın Enerji Bakanı’na zam hesabı 
konusunda bizlerle polemiğe girmek yerine enerji alanın-
da ciddi bir hesap kitap yapmalarını öneririz. Anlaşılan o 
ki Sayın Bakan, kadrolaşma ortamı içerisinde yetkin kad-
rolardan da yoksun kalmıştır. Mühendis örgütleri olarak 
yalnızca zam hesabı yapmadığımızı, bu zammın gerekçe-
lerini de irdeleyerek çözüm yollarını araştırdığımızı, bu 
konuda Sayın Bakan’a da yardımcı olabileceğimizi bura-
da belirtmek isteriz. 

06/11/2008               
Musa ÇEÇEN Emin KORAMAZ
TMMOB Elektrik  TMMOB Makina
Mühendisleri Odası Mühendisleri                                  
Yönetim Kurulu Başkanı         Yönetim Kurulu Başkanı

MMO’DAN HABERLER

SON 1 YILIN BOTAŞ DOĞALGAZ FİYATLARI
(2007 Aralık Ayına Göre Maliyet Artışları Karşılaştırması)  

 2007
 Aralık

2008 
Ocak

2008 
Temmuz

2008 
Ağustos

2008
Ekim

2008 
Kasım

ÖTV Dahil KDV Hariç (YTL/m3) 0.458862 0.498090 0.540848 0.644418 0.674867 0.835814

ÖTV-KDV Dahil (YTL/m3) 0.541457 0.587746 0.638201 0.760413 0.796343 0.986261
Toplam Artış %  8.55 17.87 40.44 47.07 82.15
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AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının 
startını verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, meslek odalarının 
belediye çalışmalarını açtıkları davalarla engellediği 
gerekçesiyle odaları suçlamıştır.

- “Başbakan meslek odalarını eleştiriyor, an-
cak bilinmeli ki meslek odaları kentlere dair yanlış 
planların onay makamı değil, çağdaş yaşamın gü-
vencesi olan kamusal kurumlardır”

- “Başbakan’ın örnek verdiği Moskova ve Tok-
yo katlı kavşak çalışmaları, AKP belediyeciliğinin 
tersine gerçekte dev metro sistemlerinin bir parça-
sıdır”

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, Pazar günü yerel seçim çalışmalarının 
startını verdiği partisinin İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, meslek odalarının 
belediye çalışmalarını açtıkları davalarla engellediğin-
den yakınıp, rahatsızlığını dile getirmiştir. 

Başbakan, basında çıkan haberlere şöyle konuş-
muştur: “‘Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak ol-
maz’ diyorlar. Hâlâ bu sol zihniyet katlı köprülü kavşak 
fikrine karşı. (…) Yani bu işin içinden gelmesem ben 
de hakikaten yani doğru söylüyorlar diyeceğim. ‘Dün-
yada böyle şey yok’ diyorlar. Demek ki bunlar herhalde 
Rusya’ya gidip dolaşmamışlar. Moskova’ya bile gitse-
ler orada var. ABD’ye git var. Tokyo’da bırak tek kat-
lıyı, beş katlı yollar var. Niye? Ulaşım sıkıntısı var da 
onun için. Onu aşmak için bunu yapmış. Artık bunlar 
mimarinin literatürü içerisinde yerini aldı. Ama bun-
lar tabii inat olsun, ‘AK Parti belediyeciliği böyle bir 
şey mi yaptı, öyleyse bizim buna karşı olmamız lazım’. 
(…) ‘Efendim, ama işte Mimarlar Odası ne der? Mi-

marlar Odası’nın böyle bir derdi yok ki! Varsa başımız, 
gözümüz üstünde. Ama bir deseler bize ‘Ya şöyle, şöy-
le yapsanız çok güzel olacak.’ Aslında sivil toplum ör-
gütlerinin yapması gereken bu değil mi? Bu. Ama bunu 
yapmazlar. Tam aksine hemen Danıştay’a dava açarlar, 
bilmem nereye dava açarlar. Bunlar yapılmasın derler. 
Bir de belediyelerimiz bunlarla uğraşır. Yapılacak olan 
birçok şeyi şu anda yapamıyorsak inanın bu Odalar se-
bebiyle yapamıyoruz. Bunu da burada halkımın özel-
likle duymasını istiyorum. Yapamıyoruz. İstemiyorlar. 
Çünkü halka çok uzaklar ve her şeye yaklaşımları ide-
olojik. 

‘Ülkem bir şey kazansın’. Yok böyle bir dert-
leri.” 

Her şeyden önce, herkesin bilmesi gereken bir 
nokta bulunmaktadır: TMMOB ve bağlı Odaları key-
fi yorumlara tabi ideolojik, siyasal organizasyonlar de-

MMO’DAN HABERLER

MMO’DAN BAŞBAKAN’A YANIT:

“İKTİDARIN NOTERİ DEĞİLİZ!”
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ğildir. Odalarımız, tüm çalışmalarında meslek ve uz-
manlık alanlarından hareketle bilim ve tekniği referans 
alan, yasa ve yönetmelikleri bulunan birer kamu kuru-
mu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Odalarımız, yan-
lış kentsel uygulamaları eleştirirken gerçekler ve doğ-
ruların dayanağını bilim ve tekniğin öğretilerinden al-
maktadır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ör-
gütleri olan Odalar, toplumsal yaşamın biçimlenişine 
dair görüş, öneri ve çözümlerini tamamen bu temelde 
ve siyasal kaygı gözetmeksizin belirlerler. Başbakan’ın 
gerçekte bizlerle birlikte eleştirdiği Danıştay da esasen 
bu nedenle Odalarımızın yanlış uygulamalara karşı 
başvurularını dikkate almaktadır. 

Diğer yandan Başbakan, Moskova, Tokyo, ABD 
katlı kavşak çalışmalarını örnek vermektedir. Oysa Pa-
ris katlı kavşak sistemi, Moskova katlı kavşak ve yol 
genişletme çalışmaları sistemi, Tokyo’da beş yıl için-
de yapılacak kazılar, katlı kavşak ve yol genişletme ça-
lışmaları sistemi, bu ülkelerdeki dev metro sistemleri-
nin bir parçasıdır.  

Biz Meslek Odaları, Başbakan’ın iddia ettiği gibi, 
“Modern şehirlerde katlı köprülü kavşak olmaz” demi-
yoruz. Önermelerimiz Başbakan’ın dediği gibi sığ de-
ğil, çok kapsamlıdır. Örneğin Odamız, “Ulaşım ve Tra-
fik Politikalarında Planlama Gerekliliği” başlıklı Oda 
Raporunda, tüm ulaşım modlarının tek bir taşıma zin-
ciri oluşturacak şekilde entegre edilmesine yönelik 
kombine (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı) ta-
şımacılığın esas alınmasını ve bütün ulaşım politikala-
rının ülke geneli ve yerel düzeyde birbirleri ile enteg-
re ve bütünlüklü olarak planlanmasını, tarihsel, kültü-
rel doku, çevre ve ekonomik boyutların dikkate alın-
masını; kentsel ulaşım açısından ise kent merkezleri-
ne trafik akışının caydırıcı hale getirilmesi ve kent içi 
ulaşımda toplu taşımacılık ve raylı sistemlerin tercih 
edilmesini savunmaktadır. Bu kapsamda elbette ki kat-
lı kavşak, köprüler, alt-üst geçitler yapılabilir. Ancak 
AKP belediyeciliği yanlış uygulamaları ifrada vardır-
mıştır. Kent merkezlerine otomobillerin girişini kolay-
laştıran katlı kavşak, alt-üst geçit ve köprülerin inşası 
yoluyla motorlu taşıtların birkaç noktadan durmadan 
geçmelerini sağlayarak trafik sorununun çözüleceğini 
sanmak, gerçekte ulaşım ve trafik gerekliliklerini an-
lamaktan uzaktır. AKP belediyeleri bu politikaları ile 
petrole bağımlılığı ve otomotiv endüstrisinin çıkarla-
rını geliştirmiştir. 

Kentin tüm sokaklarını birbiriyle kesişmeyecek 
şekilde katlı kavşaklarla donatmak ve yayaların tüm 
yaşantılarını alt ve üst geçitlerde sürdürmelerini önere-
cek kadar büyük yanlışların yapılmadığı bir çağda ya-
şıyoruz. Yayalara ve çevrede yaşayanlara olumsuz et-
kiler yaratacak katlı kavşakların çokluğu, kamu kay-
naklarını ve kentsel mekânları savurganca tüketmekten 
başka bir anlamı yoktur. 

Kentlerde ortaya çıkan ulaşım sorunlarını sadece 
trafik sıkışıklığı boyutunda görmek ve bu sorunu bir-
kaç katlı kavşak yapımı ile çözmeye çalışmak konuyla 
ilgili uzmanların ve bilim insanlarının yıllar önce terk 
ettiği bir çözümdür. Bugün Avrupa’nın birçok kentin-
de ve özellikle metropol kentlerde merkeze yönelen 
yollardaki taşıt trafiği yoğunluğunu kontrol edebilmek 
için var olan otopark alanları azaltılmakta ve kent mer-
kezlerine artık katlı otopark ve katlı kavşak gibi soru-
nu göreceli olarak çözmeye yönelik yatırımlardan vaz-
geçilmekte, araçların kent merkezine yığılması önlen-
mektedir. 

Gerçek şu ki, AKP’nin ve Başbakan’ın kendisine 
onay vermeyen herhangi bir kuruma, yasal süreçlerin 
belirleyiciliğine, hukukun güvenilirliğine, gıda, ula-
şım, ısınma, kent planlaması gibi konularda bilimsel 
tespit ve önerilere tahammülü yoktur. Ancak biz mes-
lek odaları, ülkemizin ve kentlerimizin kaynaklarının 
özelleştirilmesine, kamu yönetimi, imar, çevre, kültür 
ve turizmin rant alanlarına dönüştürülmesine karşı çık-
maya; gıda, su, elektrik, akaryakıt, doğal gaz, ulaşım 
ve kentsel uygulamaların soygun kapısı olmamasına, 
belediyeler eliyle ruhsatsız inşaatlar yapılmasını dur-
durmaya devam edeceğiz. 

Odamız ve Birliğimiz TMMOB, bu Hükümetten 
önce olduğu gibi, toplumsal yaşamın olması gereken 
normları içermesine dönük kalıcı çözümleri savunma-
da halkın yanında taraf olmaya bu Hükümet dönemi ve 
ondan sonra da devam edecek, tüm yanlış uygulamalar 
ve kentlerin tüketilmesinin karşısında olacak, ülkenin 
geleceğine sahip çıkacaktır. 

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
(2 Aralık 2008)

MMO’DAN HABERLER
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Rusya’dan Batı Hattından Yapılan 
Doğalgaz Sevkiyatının Kesintiye Uğra-
ması, Enerji Politikalarında Dışa Bağımlı-
lığın Yarattığı Sonuçları Köktenci Bir Şe-
kilde Değerlendirmeye Yol Açmalıdır

Dışa Bağımlılığın ve Son Üç Yıl-
dır Çeşitli Vesilelerle Yapılan Kesintilerin 
Yarattığı Sorunlar,  Ancak Yerli ve Yenile-
nebilir Enerji Kaynaklarına Doğru Ciddi 
Bir Yönelim ile Aşılabilir

Rusya’dan Batı Hattından yapı-
lan gaz ithalatının Rusya-Ukrayna arasındaki ödeme 
sorunu nedeniyle durması, 2006 Ocak ayında Rus-
ya ve İran’ın, 2007 Ocak ve 2008 Ocak aylarında da 
İran’ın ülkemize sattığı doğalgazı azaltmasını hatır-
latmıştır. Kronikleşen sorun, çeşitli gerekçelerle bu-
gün Rusya’nın, yarın “arz sıkıntısı, fiyat sorunu” veya 
başka bir nedenle İran’ın Türkiye’ye sattığı gazı azalt-
masıyla açıklanamayacak ve iddiaların aksine “üç beş 
gün içinde” çözümlenmeyecek kadar ciddi bir sorun-
dur. Son üç yılın Ocak aylarında yaşanan gelişmeler bu 
gerçeğe işaret etmektedir. 

Sorunun temelinde yıllardır çeşitli siyasal ikti-
darlarca enerji sektöründe izlenen yerli, yeni ve yeni-
lenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık ver-
meyen, enerjide serbestleştirme politikaları ve dışa ba-
ğımlılık bulunmaktadır. Bu çarpık politikalar nedeniy-
le, 
• Zengin linyit ve taş kömürü kaynaklarımız yeterli bir 
şekilde değerlendirilmemiş, bugünkü elektrik üretim 
kapasitesinin dörtte biri oranında 10.000 MW kapasite 
ömür yakıtlı santraller kurulmamış, 
• Özelleştirileceği gerekçesiyle mevcut linyit yakıtlı 
santrallerde gerekli iyileştirme, kapasite artırımı, ba-
kım ve onarım çalışmaları yeterli düzeyde yapılmamış, 

• Zengin hidrolik kaynaklarımızın yalnız-
ca 1/4’i değerlendirilmiş, yapımı süren 
santrallerin süresi içinde bitirilmesi için 
DSİ’ye yeterli kaynak aktarılmamış, hid-
rolik enerjinin değerlendirilmesi özel sek-
törün istemlerine bırakılmış,
• Yerli rüzgar, jeotermal, güneş ve bi-
yoyakıt enerji kaynaklarımız yeterince 
değerlendiril-memiş, 
• Doğalgaz temininde Rusya ve İran’a % 
80’i aşan oranlarda bağımlı kılınmış, 

• Yeterli kapasitede doğalgaz depolama tesisleri zama-
nında inşa edilmemiştir. 

Gaz temin programları bir dizi teknik öğe yanı 
sıra politik parametre içermektedir. Bu nedenle gaz te-
min anlaşma ve programlarının ilgili tüm tarafların, uz-
manların ve akademisyenlerin de katılacağı çok ciddi 
bir stratejik çalışma olarak ele alınması gerekmektedir. 
Zira ülkemiz uluslararası arenada enerji kozunu elin-
den çıkarmakta, vanaları başkalarınca açılıp kapanabi-
lecek bir küresel enerji savaşında “enerji koridoru” ol-
makla avunmaktadır. 

Ülkemizin bir enerji krizi ile karşılaşmaması ve 
yaşanan bu tür uluslararası sorunlardan etkilenmeme-
si için kapsamlı adımlar atılması gerekmektedir. Bu 
adımlar şunlardır: 

1. Doğalgaza bağımlı enerji politikalarından bir 
an önce vazgeçilerek yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarımıza yatırımlar yapılmalıdır. Doğalgazın gerek 
birincil enerji tüketiminde gerekse elektrik üretiminde 
payı azaltılmalıdır. Doğalgazın kentlerde ve sanayide 
kullanımının yaygınlaşması yanı sıra yeni tesis edile-
cek santrallerde yakıt olarak kullanılmasıyla doğalgaza 
talebin daha da artacağı resmi kurumlarca tahmin edil-
mektedir. Doğalgaz tüketim artışındaki en büyük et-

RUSYA’DAN DOĞALGAZ SEVKİYATININ KESİNTİYE 
UĞRAMASI ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI
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ken, elektrik enerjisi üretiminin yaygın bir biçimde do-
ğalgaza dayandırılmasıdır. Elektrik üretimi içinde ithal 
doğalgaz ve taşkömürünün elektrik üretiminde yarıyı 
aşan payları, yerli ve yenilenebilir kaynaklar devreye 
alınarak, kademeli olarak önce % 40’lara daha sonra % 
30’lara, sonra dörtte birlere düşürülmelidir. 

2. 200 milyar kws olarak gerçekleşmesi beklenen 
2008 elektrik üretiminin neredeyse iki katı kapasitede 
yılık üretimi sağlayabilecek yerli kaynaklar, atıl vazi-
yette değerlendirilmeyi beklemektedir. Yerli linyit kay-
naklarının % 70’i, hidrolik kaynaklarının % 75’i, rüz-
gar, jeotermal, güneş ve biyoyakıt enerji potansiyelin 
ise neredeyse tamamı değerlendirilmeyi beklemekte-
dir. Elektrik enerjisi üretiminde ulusal ve kamusal kay-
naklar ile yerli, yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları-
na ağırlık verilmelidir. 

3. Özel olarak elektrik enerjisi üretiminde, genel 
olarak tüm enerji kaynaklarının temin ve kullanımında, 
ülke ve kamu çıkarlarını gözeten bir strateji esas alın-
malı ve ülke ölçeğinde geçerli olacak bir “Enerji Stra-
tejisi ve Master Plan” uygulamasına geçilmelidir. Do-
ğalgaz, kömür, hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş ve bi-
yoyakıt kaynaklarının ulusal ve kamusal çıkarlar gö-
zetilerek değerlendirilmesine yönelik Strateji Belgele-
ri ilgili tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanmalı ve uy-
gulanmalıdır.

4. Doğalgaz ithalatı ile ülke ihtiyaçları arasında 
bir açık söz konusu olduğunda, kentlerin ve sanayinin 
gazı kesilmemeli, doğalgaz yakıtlı elektrik üretim sant-
rallerine verilen gazda kesinti yapılmalıdır. 

5. Bir kaynaktan gelen gaz arzında, bugün yaşa-
nan türden bir sıkıntı olduğunda, ulusal iletim şebeke-
sinde, diğer kaynaklardan gelen gazın tüm ülkeye ulaş-
masına imkan verecek teknik altyapı yatırımları yapıl-
malıdır.

6. Kömür yakıtlı termik santrallerimizde gerekli 
bakım, onarım, iyileştirme, kapasite artırımı çalışma-
ları hızla sonuçlandırılmalı çevre kirliliğini önleyecek 
önlemler alınmalı, bu santraller tam kapasitede çalıştı-
rılmalıdır. 

7. DSİ’nin hidrolik santral yatırımlarına gerekli 
kaynaklar aktarılarak hızla sonuçlandırılması sağlan-
malıdır. EPDK lisans verdiği santrallerin yapım çalış-
malarının öngörülen süre içinde sonuçlanıp sonuçlan-
madığını denetlemelidir. 

8. BOTAŞ’ın küçültülmesi politikaları son bul-
malı, kurum güçlendirilmeli ve etkin kılınmalıdır. 
BOTAŞ’ın mevcut doğalgaz sözleşmelerinin özel ku-
ruluşlara devrine son verilmelidir. 

9. Enerji sektöründeki kamu kurumlarını küçült-
me, işlevsizleştirme, özelleştirme amaçlı politika ve 
uygulamalar son bulmalıdır. Mevcut kamu kuruluşları 
etkinleştirilmelidir. Doğalgaz ve petrol arama, üretim, 
iletim, rafinaj, dağıtım ve satış faaliyetlerinin enteg-
re bir yapı içinde sürdürülmesi için BOTAŞ ve TPAO, 

“Türkiye Petrol ve Doğalgaz Kurumu” bünyesinde bir-
leştirilmelidir. 

10. Mevcut doğalgaz alım sözleşmeleri yeniden 
görüşme konusu yapılmalı, anlaşmalarda fiyat, alınma-
yan gazın bedelinin ödenmesi, ödemelerin nakit ola-
rak yapılması, gazın üçüncü ülkelere satılmasının ön-
lenmesi v.b. Türkiye aleyhine olan şartlar iptal edilme-
lidir. Satın alınan gaz bedellerinin mal ve hizmet ihra-
cıyla ödenmesi sağlanmalıdır. Gaz teslimatlarında ih-
racatçı ülkelerden kaynaklanan eksiklikler ve aksama-
lar tazminat konusu olmalıdır. İhracatçı ülkelerin gün-
lük, aylık, yıllık satış miktarlarını taahhüt etmeleri sağ-
lanmalıdır.  

11. Yap–İşlet ve Yap-İşlet-Devret santrallerinin 
sözleşmeleri tekrar gözden geçirilmeli, bu santrallere 
verilen gaz temin ve elektrik alım garantileri ile ayrıca-
lıklar iptal edilmelidir. 

12. Rusya ve İran’a bağımlılığımızın azaltılma-
sına yönelik çalışmalar yürütülmeli, başka ülkelerden 
kaynak çeşitlendirmesine gidilmeli, yerli doğalgaz ara-
ma ve üretim faaliyetleri desteklenmeli, doğalgaz de-
polama tesis yatırımlarına öncelik verilmelidir. 

13. Azerbaycan’dan yapılan gaz ithalatının ar-
tırılma imkanları araştırılmalıdır. Türkmenistan ve 
Mısır’dan ülkemize doğru boru hattı tesisi çalışmaları-
na ağırlık verilmelidir. Doğalgaz ithal edilecek ülkele-
re Irak’ın eklenmesine çalışılmalıdır. 

14. Rusya ve İran’dan kaynaklanan bir gaz kısın-
tısına karşı Cezayir ve Nijerya’dan LNG ithalatında ar-
tış imkanları araştırılmalı, uluslararası spot piyasadan 
LNG alımı programlanmalıdır. 

15. 2000 yılından beri sürüncemede kalan Tuz 
Gölü Depolama Tesisleri Projesinde yapım çalışma-
larına ivedilikle başlanmalı, yeni doğalgaz depolama 
alanları araştırılmalıdır. 

16. Enerji açısından dışa bağımlı olan ülkemizde 
enerjinin verimli ve etkin kullanımı ulusal politika ha-
line getirilmeli, Enerji Verimliliği Kanunu’nun gerek-
leri acilen yerine getirilmelidir. 

17. Yerli doğalgaz üretiminin artırılmasına çalı-
şılmalıdır. Zonguldak taşkömürü sahalarındaki me-
tanın ticari olarak kullanım imkanları sağlanmalıdır. 
TPAO’nun Karadeniz’deki ve ülkenin bütünündeki 
doğalgaz ve petrol arama çalışmaları desteklenmelidir. 

18. Kamusal planlama, kamusal üretim ve yer-
li kaynak kullanımını reddeden, bu alandaki yatırım-
ların aksama, gerileme ve gecikmesinin temel nedenini 
oluşturan serbestleştirme ve özelleştirme uygulamala-
rından vazgeçilmeli, enerji sektöründe kamusal çıkar-
ları gözeten planlama ve uygulamalar esas olmalıdır. 

Emin KORAMAZ
TMMOB MAKİNA  MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, TBMM’de görüşülmekte olan Kamu İhale 
Kanunu’nda Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı üzerine 14 
Kasım 2008 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TBMM’de görüşülmekte olan Kamu İhale 
Kanunu’nda Değişiklik Yapan Yasa Tasarısı, ihaleler-
de kamu denetimini ortadan kaldırmakta, Kamu İha-
le Kurumu’nu baypas etmekte ve mühendis-mimarlar 
açısından önemli hak kayıplarına yol açmaktadır. 

Hazırlanış sürecinden itibaren tartışmalı olan bu 
Tasarı, devletin kendi kurumlarından dahi görüş alın-
madan Meclis’e sevk edilmiştir. Hükümet’in sermaye 
çevrelerinin hazırladığı taslak metni kabul etmesi ve 
tasarının yalnızca bu çevrelerin istekleriyle sınırlı kal-
ması demokratik yöntem açısından kabul edilebilir bir 
durum değildir. Sermaye çevrelerinin isteği ile hazırla-
nan Yasa Tasarısı ile bir anlaşma mı sağlanmıştır? Hak-
lı olarak akıllara takılan sorulara siyasal iktidarın yanıt 
vermesi gerekmektedir. Bu Yasa sadece iktidar ile ser-
maye çevrelerini mi ilgilendirmektedir? Hizmeti sunan 
mühendis ve mimarların örgütü olan TMMOB’den ni-
çin görüş sorulmamış, sürece dahil edilmemiştir? Kısa-
cası, Yasa’nın hazırlanış süreci katılımdan ve saydam-
lıktan yoksundur. 

2002 yılında kabul edilen 4734 sayılı Kamu İha-
le Yasası ile ihale süreçlerinin saydam ve denetlenebilir 
hale getirildiği dönemin siyasal iktidarı tarafından dek-
lare edilmişti. 1999 Marmara depreminde ihale usulü 
ile yapılan kamu yapılarının ayakta kalmaması, hatta 
en fazla yolsuzluğun bu alanda yaşanması bu yeni ya-
sal düzenlemeyi güdüleyen en temel nedenlerden bi-
riydi. Diğer bir neden de AB’ye entegrasyon sürecinin 
yarattığı baskılanmaydı.

Örneğin, müteahhitlik hizmeti sunabilmek için 

hiçbir kriterin aranmaması, parası olan herkesin ko-
layca elde ettiği müteahhitlik karnesi ile her işi yapa-
bilmesi Marmara depremi sonrasında ağır eleştirilere 
konu olmuş, bu da mühendis ve mimarların yapım iha-
lelerine katılmalarını olanaklı kılan yeni düzenlemele-
rin yolunu açmıştı.

Mühendis ve mimarların sürece aktif biçimde ka-
tılmaları, yukarıda kısaca değindiğimiz kamu ihalele-
rinin kamuoyu denetimine açık olmasını kolaylaştıran 
yollardan biridir. Aynı zamanda kaliteli hizmetin üreti-
mi anlamına gelmektedir. Ancak, Yasa’nın kabul edil-
diği tarihten bu yana Yasa ve yönetmeliklerde yapı-
lan bir dizi değişiklik sonucunda hem Kanun kapsa-
mına giren işler daraltılmış, hem de mimar ve mühen-
disler dışlanarak süreç tersine döndürülmüştür. Hat-
ta TBMM’de şu anda görüşülmekte olan Yasa Tasarı-
sı kabul edilirse 2002 şartlarından daha da geriye gidil-
miş olunacaktır.

Tasarının en çarpıcı noktası, Kamu İhale 
Kurumu’nun görev ve yetkilerinin baypas edilmesidir. 
Görev ve yetkileri kısıtlanan Kurul üyelerine çok boş 
zaman kalacağı düşünülmüş olmalı ki, bilimsel yayın 
ve ücretli ders verebilmelerinin önündeki engeller kal-
dırılmıştır. İdareye şikayet ve Kurul’a itirazen şikayet 
başvuruları caydırıcı hale dönüştürülmüştür. Gerek şi-
kayet hakkını kullanacak kişilerdeki daralma, gerekse 
şikayet başvuru harçlarının yüksekliği, şikayet ve itiraz 
yolunu kapatmaktadır.

Tasarının yasalaşması halinde Kamu İhale Ku-
rumu ve Kurulu’nun varlığı tartışmalı hale gelecek-
tir. Çünkü, kamu adına ihaleleri re’sen inceleme yetki-
si ve görevi artık yoktur. Basında çıkan bir yolsuzluk 
haberi, iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendi-
rilemeyecektir, çünkü Kurul yetkili ve görevli değil-

KAMU İHALE KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 
YASA TASARISI YENİ YOLSUZLUKLARIN 

ÖNÜNÜ AÇMAKTADIR
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dir. Ama Kurul üyeleri ihaleye girmiş isteklilere Kamu 
İhale Hukuku konusunda ders verebilecektir. 

Tasarı tüm kamu hizmetlerinin ihaleye çıkarılma-
sını öngörmektedir. Bir kamu idaresinde yeterli dona-
nımda ve sayıda personel olmasına karşın hizmet alım-
larında ihaleye çıkılması abesle iştigaldir. O zaman 
sormak lazım, istihdam edilen personel niçin istihdam 
edilmektedir? Kendi personelini atıl bırakarak ve dışa-
rıdan hizmet satın alarak kamu kaynaklarının heba ol-
masına hangi kamu yönetimi icazet vermektedir? Bu-
gün belediyeler, bakanlıklar, İller Bankası, DSİ gibi 
kurumlarda çalışan teknik personelin atıl bırakıldığı, 
projelerin piyasadaki yerli, yabancı firmalara yaptırıl-
dığı ve kendi personeline projeleri denetleme görevi 
dahi verilmeyen bir kamu yönetimi ile karşı karşıyayız. 

Tasarı, kamu kurumlarında çalışan mühendis ve 
mimarların teknik yeterliliklerini ve sayılarını devre 
dışı bıraktığı gibi serbest çalışan mühendis ve mimar-
ları da dışlamaktadır. Kanun kapsamında sayılan bütün 
yapım işleri ve danışmanlık hizmetleri, mühendislik ve 
mimarlık hizmeti olmasına karşın, Yasa bu meslek gru-

bunu görmezden gelmektedir. Bu meslek grubu ve ör-
gütlerinin görüşü alınmaksızın, sermaye çevreleri ve 
Kurul üyelerinin istekleri ile sınırlı kalan bir tasarının 
kamu yararına yapıldığını söylemek mümkün değildir. 

Kamu İhale Yasası’nın çıka-
rılış gerekçesi, yapım işleri ve da-
nışmanlık hizmetlerine daha çok 
mühendis ve mimarın katılma-
sı amaçlanmış iken, bu değişiklik 
ile Yasa’nın amacı ortadan kaldı-
rılmaktadır.

Yerel yönetim seçimlerine giderken ihalelerde 
Kamu İhale Kurulu’nun ve kamuoyunun denetiminin 
ortadan kaldırılması ve ihaleyi yapacak idarelere çok 
fazla takdir hakkı tanınması, yeni yolsuzlukların önünü 
açmaktan başka bir anlama gelmemektedir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve Çiftçi-Sen ya-
şanılan ekonomik krize karşı 28 Ekim 2008 tarihin-
de emekçilerin taleplerini dile getiren ortak bir basın 
açıklaması yaptılar. Taksim Hill Otel’de yapılan basın 
toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
KESK Genel Başkanı Sami Evren, TTB Merkez Kon-
sey Başkanı Gençay Gürsoy ve Çiftçi-Sen Genel Baş-
kanı Abdullah Aysu katıldı.

Ortak basın açıklaması şöyle:
Krizden Çıkış İçin, Sosyal Dayanışma ve De-

mokratikleşme... 
Tüm dünya büyük bir krizle çalkalanıyor. 2007 yı-

lından itibaren Türkiye’de başgösteren ekonomik dur-
gunluk, dünya çapındaki krizle birleşerek büyük eko-
nomik ve sosyal sonuçlar doğurmaya başladı. Her şey-
den önce altını çizmek gerekir ki, kapitalizmin kendi 
doğasından kaynaklanan bu kriz, neoliberal politikala-
rın iflas ettiğinin göstergesidir. Piyasacılığı, özelleştir-
meleri, kuralsızlığı tek seçenek olarak dünyaya daya-
tanlar bu krizin asıl sorumlularıdır.

Başlangıçta “Hamdolsun, korkulacak bir şey yok” 
diyerek, krizi fırsatlara çevireceğini söyleyen Başba-
kan ve krizi görmezden gelen AKP Hükümeti, şimdi-
lerde çeşitli vergi düzenlemeleri ve IMF ile yapılan gö-
rüşmelerle sermaye kesiminin talepleri doğrultusunda 
adımlar atıyor. Bugüne kadar yaşadığımız tüm krizle-
rin en büyük mağduru olan ücretliler, üretici köylüler 
ve yoksullar ise bir kez daha görmezden geliniyor.

Yaşadığımız deneyimler göstermiştir ki, geniş 
toplumsal kesimlerin talepleri dışlanarak, sermaye ke-
simlerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanan kriz reçe-
telerinin hiçbirisi kalıcı bir çözüm üretememiştir. Krize 

çözüm üretmek adına uygulamaya konulan her tedbir, 
bir sonraki krizin nedeni olarak ortaya çıkmıştır. Son 
15 yıl içerisinde Türkiye üç büyük krizle karşı karşıya 
gelmiştir. 1994, 1999 ve 2001 yıllarında yaşadığımız 
krizlerin tümünde, hayat pahalılığı ve işsizlik, dar ge-
lirlilerin, üreticilerin ve ücretlilerin yaşamlarını zorlaş-
tırarak, acı veren toplumsal sonuçlar yaratmıştır. Tür-
kiye, 2001 yılında yaşadığı krizin etkilerinden henüz 
tam olarak kurtulmadan yeni bir krize sürüklenmiştir.

Yaşadığımız bu kısır döngünün farkında olan 
emekçiler, 2001 yılındaki krizde, IMF programına kar-
şı, Emek Platformu çatısı altında ortak bir “Alterna-
tif Program” ortaya koymuş, ne yazık ki, hükümet bu 
programı ciddiye almamıştır. Krize emekten yana çö-
züm üretmek isteyenleri görmezden gelen dönemin ik-
tidarının ve sonrasındaki AKP iktidarının Türkiye’yi 
sürüklediği nokta maalesef yeni bir kriz olmuştur. İçin-
de bulunduğumuz krizin tek nedeni uluslararası piya-
salarda yaşanan kaos değil, 2001 krizinden sonra uygu-
lanan ekonomik programdır. Dolayısıyla krizin asıl so-
rumlusu, bu dönemde iktidarda olan siyasi partilerdir.

Türkiye’nin aynı hataları defalarca yineleme lük-
sü yoktur. Siyasal iktidarlar, artık emekçilerin ve yok-
sulların seslerine kulak vermelidir. IMF ve Dünya 
Bankası’nın sözlerine, kendi yurttaşlarının sözünden 
daha fazla değer veren bir siyasal anlayışın demokra-
si kültürüyle bağdaşması mümkün değildir. Demokra-
si, yalnızca oy vermeyle sınırlı bir siyasal tercih değil, 
siyasetin ve gündelik hayatın özüne yönelik bir işleyiş 
tarzı ve çözüm üretme biçimidir. Ekonomik işleyişin 
tıkandığı ve çözümsüzlüğe sürüklendiği kriz anlarında 
verilecek kararlar demokratik bir sürecin ürünü olma-
lıdır. Bu ise ancak toplumun örgütlü kesimlerinin eko-
nomik ve siyasal alanlardaki çözüm önerilerinin dikka-

KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN SOSYAL DAYANIŞMA VE 
DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

TMMOB’DEN HABERLER
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te alınmasıyla mümkündür.
Kriz dönemleri, yalnızca ekonomik süreçleri de-

ğil, toplumsal ve siyasal yapıyı da derinden etkileyen 
dönemlerdir. Krizlerin toplumsal maliyetinin en aza in-
dirilebilmesi için, krize karşı oluşturulacak mücadele 
programı ekonomik alanda olduğu gibi, sosyal ve si-
yasal alanlarda alınacak tedbirlerle de desteklenmeli-
dir. Ekonomik uygulamaların toplumsal bir destek ve 
zemin kazanabilmesi için siyasal alanın da demokra-
tik dönüşümü gerekmektedir. Türkiye’nin yıllardır ih-
tiyaç duyduğu bu demokratik dönüşüm programı, en 
az ekonomik tedbirler kadar önem ve aciliyet taşımak-
tadır. Gerçek anlamda bütünlüklü bir program etrafın-
da toplumun geniş kesimlerinin mutabakatı ve iş birli-
ği olmaksızın ortaya atılan çözümlerin etkili ve kalıcı 
olması mümkün değildir. 

Hızla demokratikleşme yolunda adımlar atılmalı-
dır. 1982 Anayasası değiştirilerek, tüm toplumsal ke-
simlerin katılımıyla eşitlikçi, özgürlükçü ve demok-
ratik bir anayasa hazırlanmalıdır. Başta siyasal sistem 
bütün olarak demokratikleşmelidir. Siyaset üzerindeki 
her türlü vesayetin etkilerine son verilmelidir. Temel 
insan hak ve özgürlüklerinin hiçbir durumda kısıtlana-
mayacağı anayasal güvence altına alınmalı, işkence ve 
kötü muamele önlenmelidir. Etnik, dinsel, kültürel çe-
şitliliği koruyucu ve destekleyici politikalar hayata ge-
çirilmelidir. Toplumsal barış ve hoşgörü içerisinde bi-
rarada kardeşçe yaşamın desteklenmesi yolunda kamu 
otoritesi tarafından adımlar atılmalıdır. Kürt sorununa 
barışçıl ve demokratik bir çözüm bulunmalıdır. Anaya-
sadan başlayarak tüm kanunlarda cinsiyet ayrımcılığı-
nı içeren ifadeler kaldırılmalıdır. Kadınların, sosyal, si-
yasal ve gündelik yaşamda tam bir eşitlik ilkesiyle var 
olabilmesi için kamu otoritesi tarafından pozitif politi-
kalar hayata geçirilmelidir.

Bizler toplumsal sorumluluğu olan emek ve mes-
lek örgütleri olarak, yaşadığımız ekonomik krizin be-
delinin emeğiyle geçinenlere ödetilmesine izin ver-
meyeceğiz. Kriz, emekçilerin değil, sermayenin doy-

mak bilmeyen kâr hırsının krizidir ve bunun bedeli de 
emekçilere ödettirilemez. AKP’nin IMF bürokratları 
ve sermaye çevrelerinin talepleri doğrultusunda uygu-
layacağı ekonomik programı, kriz fırsatçılığını, işten 
atmaları, işsizlik fonunun talan edilmesini kabullenme-
miz mümkün değildir. Krize, işçilerin, kamu emekçi-
lerinin, çiftçilerin, dar gelirlilerin, meslek sahiplerinin, 
küçük esnafın, emeklilerin, gençlerin, kadınların, kent 
yoksullarının, köylülerin; yani toplumun geniş kesim-
lerinin çıkarları doğrultusunda hazırlanmış bir “sosyal 
dayanışma ve demokratikleşme programı” çerçevesin-
de çözüm üretmek, Türkiye’nin geleceğinin güvence-
si olacaktır. Üretimi ve istihdamı teşvik eden, iş güven-
cesini etkinleştiren, gelir dağılımı adaletsizliğini orta-
dan kaldıran ve emeği koruyan önlemlere öncelik ve-
rilmelidir.

Bu doğrultuda bir araya gelen biz emek ve mes-
lek örgütleri, emekçilerin, çalışanların ve yoksul hal-
kımızın yaşanılan ve yaşanacak olan krizlerden zarar 
görmemesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürecek, 
krize karşı toplumun geniş kesimlerini kucaklayan acil 
eylem planlarını oluşturacağız.

DİSK * KESK * TMMOB * TTB * 

ÇİFTÇİ-SEN
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, belediye 
çalışmalarının meslek odaları tarafından engellediğine 
ilişkin açıklamaları üzerine 1 Aralık 2008 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında yaptığı ko-
nuşmada, belediye çalışmalarının meslek odaları tara-
fından engellediğini iddia etmiştir.

Bilinmelidir ki; TMMOB ve bağlı meslek odaları 
çalışmalarını ve değerlendirmelerini bilimin ve tekni-
ğin ışığında sürdürmektedir ve bilimin ve tekniğin ışı-
ğında doğruları söylemekten, bu alanda hukuksal mü-
cadelesini sürdürmekten vazgeçmeyecektir. 

Siyasi iktidar, çalışmalarını sürdürürken mes-
lek odaların bilimsel görüşlerini almaya yatkın olsa, 
meslek odalarının uyarılarına kulak verse Sayın 
Başbakan’ın sözünü ettiği davalara da gerek kalmaya-
caktır. 

TMMOB kent yaşamını ilgilendiren imar, kültür 
ve turizm, çevre, kamu yönetimi ve yerel yönetim sis-
temini düzenleyen yasaların eksiklik ve yetersizlikle-
rinden bahsederken insan sağlığı, doğal çevre, insan 
hakları-kentli hakları, katılım, yaşanabilirlik gibi kav-
ramları referans almaktadır. 

TMMOB, kent sorunlarına ilişkin olarak özellikle 
son yirmi yıldır yerel yönetimler, kamu kaynaklarının 
dağılımı, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, 
kentsel koruma ve kentsel dönüşüm temalarında so-
run tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyuna sun-

maktadır. Kamuoyunun dikkatine sunduğumuz öneri-
lerimiz kimi zaman gündemi oluşturmuş, kimi zaman-
sa dönemin siyasetçilerince görmezlikten gelinmiştir. 
Siyasal alan, bu önerileri çoğunlukla özünden ve ama-
cından uzaklaştırıp farklı bir kurguda değerlendirmek-
tedir. 

TMMOB, özellikle son iki yıldır kentlerde “kent 
sempozyumları” düzenlemekte ve yerel yönetimle-
re ilişkin çözüm önerilerini, bilim adamları ve kent-
te yaşayanlarla birlikte oluşturmaktadır. Bugüne ka-
dar, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Bod-
rum, Denizli, Adana, Mersin ve Samsun’da düzenle-
nen bu sempozyumlara İzmir, Diyarbakır ve Kırklareli 
ile devam edeceğiz. Ankara’da 20 Şubat’ta düzenleye-
ceğimiz Yerel Yönetimler Sempozyumu ile de kentler-
de gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerin sonuçlarını ka-
muoyu ile paylaşacağız.

Sayın Başbakan’ı, bu ülkenin mühendislerine, mi-
marlarına, şehir plancılarına kulak vermeye çağırıyo-
ruz. 

Sayın Başbakan, bu ülkenin aydınlık yüzlü insan-
larının oluşturduğu meslek örgütleri ile uğraşmak yeri-
ne, onların bilim ve tekniğin ışığında geliştirdiği çalış-
malara kulak verse, kentlerimiz de bu ülke de daha ya-
şanabilir olur.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB’DEN BAŞBAKAN’A YANIT:
BAŞBAKAN MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE UĞRAŞMAK YERİNE TMMOB’NİN 
SÖYLEDİKLERİNE KULAK VERSE KENTLERİMİZ DE BU ÜLKE DE DAHA 

YAŞANABİLİR OLUR
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı, YÖK Başkanlığı’nın üniversite öğretim eleman-
larının meslek örgütlerinin yönetim ve denetim organ-
larında yer alamayacağına ilişkin açıklaması ve ba-
sında yer alan haber üzerine yayımladığı tekziple il-
gili olarak 13 Ocak 2009 tarihinde bir basın açıklama-
sı yaptı. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın üniversite-
lere göndermiş olduğu 17 Kasım 2008 tarihli yazı, Bir-
liğimizce tam anlaşılamamış, yanlış bir yoruma mey-
dan vermemek ve konunun açıklığa kavuşturulması 
için YÖK Başkanlığı’ndan randevu talep edilmişti. Bu 
görüşme talebine bugüne kadar yanıt verilmemiştir. 

YÖK Başkanlığı’ndan beklentimiz, ‘konunun 
yanlış anlaşıldığını, seçimle görev almış öğretim gö-
revlilerinin bu yazı kapsamında değerlendirilemeye-
ceği yönünde kamuoyunu bilgilendirecek bir açıkla-
ma’ iken, YÖK bunun tam tersine düzeltilemeyecek 
bir tekzip metnini kendi web sitesinde yayımlamıştır. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Basın ve Halk-
la İlişkiler Müşavirliği, Akşam Gazetesi’nin ‘Yok Ho-
cam Dersine Bak’ manşetiyle yaptığı haber hakkında 
06.01.2009 tarihinde ‘Düzeltme’ metni yayımlamıştır. 
Bu düzeltme metninin altına da YÖK Yasası’nın 38. 
maddesi eklenmiştir. Düzeltme metninde, 

‘Haberde de yer aldığı gibi bahsi geçen yazıda; 
çeşitli kamu kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının yö-
netim veya denetim organlarında görev yapmaları-
nın ancak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. 
maddesine göre olabileceği belirtilmiştir. Ancak ku-
rumumuza, aynı Kanun’un 36. maddesine göre yük-
seköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları-
nın 38.maddede belirtilen koşulları yerine getirmeden 
bunu gerçekleştirdikleri şeklinde duyumlar gelmiştir. 

Yazı, öğretim elemanlarının görevlendirilmesinin ilgili 
mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilmesine dikkat 
çekilmesi amacıyla yazılmış ve üniversitelerimize gön-
derilmiştir.Üniversite öğretim elemanlarımızın 2547 
sayılı Kanun hükümlerine göre, kamu kurum ve kuru-
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larında görev almaları önünde herhangi bir engel bu-
lunmamaktadır. İlgili yazıda sadece, öğretim eleman-
larının bu tür görev almalarının 2547sayılı Kanun’un 
38. maddesine uygun yapılması hususuna dikkat çekil-
miştir. Ayrıca bahsi geçen haberde iddia edilenin aksi-
ne Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Anayasa’ya 
aykırı bir yazının üniversitelere gönderilmesi söz konu-
su değildir. Kamuoyuna duyurulur.’
denilmektedir.

Bu ‘düzeltme’ metni, YÖK’ün üniversitelere gön-
dermiş olduğu yazının yanlış anlaşılmadığını, habere 
konu eleştirilerin yerinde olduğunu ortaya koymuştur.

Çünkü YÖK Yasası’nın 38. maddesindeki,
(Değişik: 29/5/1991 - 3747/4 md.) Öğretim ele-

manları; ilgili kurumlar ile kendisinin isteği, Üniversi-
te Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve rektörün ona-
yı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri ken-
di kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, Bakanlıklarda, 
Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş-
tırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom Ener-
jisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı kamu kuruluşlar ve kamu yararına çalışan ku-
ruluşlar veya gerçek kişiler tarafından kurulan vakıf-
lar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile 
kamuya yararlı dernekler ve bunların iştiraklerinde, 
araştırma-geliştirme kurumları ve diğer kamu kuruluş-
larında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde 
görevlendirilenler (Adli Tıp Kurumu ile vakıflarca ku-

YÖK NE DİYOR ANLAYAMADIK!
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rulmuş hastaneler, sağlık merkezleri, sağlık ocakları ve 
gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yarar-
lanamazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim ku-
rumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakla-
rı devam eder. Yükseköğretim Kurulunun isteği ve il-
gili kamu kuruluşunun onayı ile yükseköğretim kurum-
ları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli 
tıp mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve di-
ğer adli konularda resmi bilirkişi olarak görevlendi-
rilebilirler.’ 
biçimindeki düzenlemede, öğretim görevlilerinin üyesi 
oldukları kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları-
nın yönetim ve denetim organlarında görev almalarını 
engelleyen bir durum söz konusu değildir. 

Bu madde, özlük işlem ve hakları görev aldıkla-
rı üniversitelerde kalmak kaydıyla başka kamu kurum, 
kuruluş ve kamu yararına çalışan derneklerde bir ücret 
karşılığı çalışan öğretim görevlilerinin durumunu dü-
zenlenmektedir. Bu ilişki, ya kamu kurum ve kuruluş-
larının ihtiyaçlarından doğan bir talep ya da öğretim 
üyesinin kendi talebi ile bir alanda danışmanlık, araş-
tırma, bilirkişilik hizmeti biçiminde ifade edilen hiz-
met sunumudur. 

38. maddede, öğretim üyesinin üyesi olduğu 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşunun ya 
da bir derneğin yönetim ve denetleme kuruluna seçil-
mesinden bahsedilmemektedir. Aksi hal zaten düşü-
nülemez. Çünkü bir bilim insanının üyesi olduğu bir 
kurumun yönetim ya da denetleme organına seçilmek 
için üniversite yönetiminin onayına bağlı olması, o ül-
kenin demokratik bir hukuk devleti, üniversitelerin de 
özgür olmadığının itirafından başka bir şey olmasa ge-
rek. 38. madde, üniversite dışında bir kurumla istihdam 
ilişkisine giren öğretim elamanının özlük haklarının ne 
olacağını düzenlemiştir. Bu madde, seçme ve seçilme 
haklarına kadar bir müdahaleyi meşru kılacak bir yoru-
ma tabi tutulamaz.

Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan 
TMMOB ve bağlı odalar tıpkı YÖK gibi Anayasa’nın 
belirlediği genel idare sistemi içinde yer alan kamu tü-
zelkişiliğine haiz kuruluşlar olup, nihayetinde her iki-
si de kamu hizmeti sunan kuruluşlardır. Mühendislik-
mimarlık fakültelerinden mezun olup, bu alanlarda li-
sansüstü eğitime devam ederek öğretim görevlisi sıfatı 
kazanmış meslek mensuplarının üniversitede öğretim 
görevlerini sürdürebilmeleri için TMMOB’ye bağlı 
meslek odalarına üye olmaları TMMOB Yasası gereği-
dir. Üstelik bu durum ülkemize özgü bir durum da de-
ğildir. Mühendislik ve mimarlık alanındaki bilgi payla-
şımı nesnel bir zorunluluk olup, aksi hal bilimin geli-
şimini durdurur. Bilimsel bilginin tüm dünya ölçeğin-
de paylaşımı kaçınılmaz bir maddi gerçeklik iken, ül-

kemizde pratik alanla kuramsal alanın birbirinden ko-
parılmak istenmesi üniversitelerin var oluş gerekçesi-
ne aykırıdır. 

Bu anlamda, YÖK’ün yazısı, öğretim görevlileri-
nin salt bireysel durumlarını ilgilendiren bir yazı nite-
liğinde değerlendirilemez. Mühendislik ve mimarlığın 
pratik alanı ile üniversite alanını birbirinden koparma-
ya çalışan bir içeriğe sahip olup, sonuçları bireysel de-
ğil toplumsal sonuçlar doğurmaya yöneliktir. Bir öğre-
tim görevlisinin üniversitede üstlendiği görev ile üyesi 
olduğu meslek kuruluşunun yönetim ve denetleme or-
ganlarına seçilmesi birbiriyle çelişen bir durum değil-
dir. Çelişen durum, ‘üye olduğun kuruluşun yönetim 
ve denetleme organına ancak benim iznimle seçilebi-
lirdin’ yaklaşımıdır. Aslında bu yaklaşım, öğretim gö-
revlilerinin üzerine bir baskı unsuru eklemenin yanın-
da, pratik ve bilimsel bilgi paylaşımını YÖK’ün icaze-
tine bırakmak anlamına gelir ki, bu bilimin ve üniver-
site kavramının özüne aykırıdır.

YÖK hepimizin bildiği üzere, 12 Eylül rejimi-
nin ürünüdür. Bu baskı rejiminin Anayasası ve Yasa-
sı, öğretim görevlilerinin Oda organlarına seçilmesini 
bir koşula bağlamamıştır. Aradan 28 yıl geçmiş, asır 
değişmiştir ve gelinen noktada, hakların kullanımı için 
icazet istenmektedir. 12 Eylül darbecilerinin dahi böy-
le bir istekte bulunmadığı ve bugüne kadar seçilme 
hakkının tartışma konusu edilmediği bir anayasal hak-
kın bugün, YÖK emrine konu olması demokrasi ala-
nında ne kadar yol kat ettiğimizi göstermesi anlamında 
öğreticidir.  Oysa seçme ve seçilme hakkı öyle bir hak-
tır ki bu hakkın özüne hiçbir demokratik hukuk devle-
tinde dokunulamaz. Bu nedenle, YÖK’ün üniversitele-
re göndermiş olduğu 17 Kasım 2008 tarihli yazı kanun-
suz bir emirdir. Bu emre uyulmaması Anayasa ve yasa-
lar gereği olacaktır.

Aklın ve bilimin ışığını rehber edinmesi gereken 
üniversiteler, siyasal iktidar ve Cumhurbaşkanı tara-
fından arkadaş, dost, aile doktoru ve benzerine teslim 
edilmiş durumda. ‘Demokrasi’ ‘özgürlük’ kavramla-
rı özünden koparılmıştır. Rektör atamalarında en çok 
oyu alan adayları önce YÖK sonra Cumhurbaşkanı ele-
mektedir. Üniversiteleri kendi içinde kavgalı hale geti-
renler bununla da yetinmemiş şimdi de meslek kuru-
luşları ile kavgaya hazırlanmaktadırlar. Bilinmelidir ki 
bu kavga demokrasi kavgasıdır. Hukuka aykırı hiçbir 
emre ‘evet’ denilmeyecektir.  İznini almadan bir öğre-
tim görevlisinin bu konudaki görüşlerini buraya aktar-
makta yarar gördük. Çünkü YÖK’ün yasal durumu ha-
tırlatmak için gönderdiğini ifade ettiği bu yazının so-
nuçları o kadar da basit değildir. 

‘Bir şeyi yapmak için izin almak şüphesiz basit bir 
işlem olarak da tanımlanabilir. Canım bu işi de büyüt-

TMMOB’DEN HABERLER
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TMMOB’DEN HABERLER

tünüz de denebilir. Sorun, izin almak işleminin kendi-
si değil, herhangi bir insan için olduğu gibi, bir akade-
misyenin ‘izinli olma ruh haliyle’ ile karşı karşıya geti-
rilmesidir. Hayatın herhangi bir alanında ‘izin alarak 
bir şey’ yapma güdüsü altında olmanın çizeceği ‘sınır-
ları’ tartışmaya gerek var mıdır, bilemiyorum. Sanırım 
pek çok hocamız bu konuya felsefi, psikolojik ve sosyo-
lojik açıdan daha iyi yaklaşacaktır. Benim söyleyece-
ğim şey, tarihi yazanlar, kimseden izin alma zorunlu-
luğunu hissetmeyen insanlardır. Dilerdim ki, gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi, akademisyenlerin meslek örgüt-
lerinde çalışmaları cesaretlendirilsin, hatta akademik 
yükseltme ve atamalarda bu çalışmaların olumlu kat-
kıları da olsun.’ 

Biz de diyoruz ki, mühendislik ve mimarlık mes-
leğinin pratiği ile teorisini birbirinden koparmaya ça-
lışanlar, totaliter yönetim özleyicileri olabilir. Böyle 
bir özlem içinde olanları üniversite kavramının kendi-
si reddeder. 

Üniversiteleri yönetebilmek için ya üniversitele-
rin misyonuna layık olmak gerekir ya da istifa.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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22.10.2008 tarihinde1. sınıf öğrencilerine özel Üniversitede gerçekleşen tanışma kokteylimiz seminer 
salonunda yapılan toplantı ile başladı. 

Şube Başkanımız Hakan Subaşı, Öğrenci Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesi İsmet Emer ve Şubemi-
zin Yedek üyesi aynı zamanda Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Erol Kılıçkap  Makine 

Mühendisliği ve Oda Faaliyetleri hakkında öğrencilere mini bir söyleşiyi sunup, 
odamızın tanıtım filmini öğrencilerle birlikte izlediler.

Öğrenciler, seçmiş oldukları meslek hakkında bilgi sahibi oldular.

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA KOKTEYLİ 
DÜZENLENDİ

SOSYAL ETKİNLİKLER
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ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA KOKTEYLİ 
DÜZENLENDİ

Odamızdaki Teknik Görevli arkadaşlarımızla  yeni öğrencilerimiz birbirlerini tanıma fırsatı buldular.

Rektörümüz Ayşegül Jale Saraç ve  Dekanımız, Prof. Dr. Zülküf Güneli bizleri bu güzel günde yalnız 
bırakmayıp öğrencilerimizin sorunlarıyla ilgilendikleri için kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz.

SOSYAL ETKİNLİKLER
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ORTA DOĞU İNŞAAT ve YAPI FUARI

Şubemiz  6 – 9 / 11 / 2008 tarihinde gerçekleşen   ˝ORTA DOĞU İNŞAAT Ve YAPI FUARINDA ˝ stand açtı.

Fuar Diyarbakır Milletvekili, Diyarbakır Valisinin ‘de bulunduğu bir açılış kokteyli ile başladı.

TMMOB adına EMO , İMO ve MMO aynı stantta yer aldık. Fuarda yer alarak yayınlarımızı tanıtma fırsatı 
bulduk, standımızı gezen ziyaretçilere broşürler dağıttık.

SOSYAL ETKİNLİKLER
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MMO DİYARBAKIR ŞUBE GELENEKSEL GECESİ 
CLASS OTELDE YAPILDI

Odamızın 54. kuruluş yılı nedeniyle 
Şubemizde yapılan geleneksel gece-

miz, Şube Başkanımız Hakan Subaşı-
nın konuşmasıyla başladı.

Gecede 25. yılını doldurmuş olan üye-
lerimize plaket töreni düzenlendi. 

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı gecede   
keyifli bir aile ortamında üyelerimizle 

birlikte keyifli saatler geçirdik.

SOSYAL ETKİNLİKLER
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8. Munzur Kültür ve Doğa Festivali 31 Temmuz 
- 3 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Onbinlerce kişinin ka-
tıldığı festivalde çok sayıda toplantı, konser ve kültürel 
etkinlik yapıldı. Festival yaklaşık üç bin kişinin katıl-
dığı ‘Rüzgar, Güneş Bize Yeter’ temalı yürüyüşle sona 
erdi. 

Munzur’a yapılması düşünülen barajların birinin 
altında kalacak olan Düldültepe’ye yapılan yürüyüşün 
ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Tunce-
li Belediye Başkanı Songül Erol Abdil, Munzur’u Ko-
ruma Kurulu’ndan Hasan Şen ve İHD Tunceli Şubesi 
Başkanı Barış Yıldırım ‘Munzur’dan Hasankeyf’e Ba-
rajlara Hayır’ dediler. Festival sırasında Suyuma Do-

kunma Kampanyası’nın düzenlediği bir forum yapıldı 
ve çok sayıda kampanya bildirisi dağıtıldı. 

Festival 31 Temmuz tarihinde Kışla Meydanı’ndan 
Mavi Köprü’ye yapılan bir yürüyüşle başladı. Araların-
da Ferhat Tunç’un da olduğu Munzur Pedal Ekibi’nin 
bisikletlerle başlattığı yürüyüşün ardından, Munzur 
Nehri’nin kenarında resmi açılış ve konserler yapıldı 

Fesitval sırasında kent merkezinin yanısıra, Per-
tek, Mazgirt, Hozat ve Ovacık’ta da çok sayıda etkin-
lik düzenlendi. 

Festival’de su ile ilgili iki önemli toplantı yapıl-
dı. ‘Barajlar, Siyanürle Altın Ayrıştırma, Munzur, Al-
ternatif Enerji Kaynakları’ konulu panelde baraj poli-
tikalarının yarattığı yıkımlar ve Munzur’da yapılmaya 
çalışılan barajlara karşı neler yapılabileceği tartışıldı. 
Toplantıda Prof. Dr. İlyas Yılmazer (Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü), Cema-
lettin Küçük (TMMOB Metalurji Mühendisleri Oda-
sı Başkanı ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi), Ne-
cati Pirinççioğlu (Hasankeyfi Yaşatma Girişimi) ko-
nuşmacı olarak yer aldı. TUDEF adına Hasan Şen’in 
moderatörlüğü’nde gerçekleşen toplantıda Prof. Dr. İl-
yas Yılmazer barajların yarattığı yıkımı şöyle özetledi:

1- Barajlar doğal, tarihi, kültürel ve sosyal doku-
yu yok eder,

2- Barajlar kar yağışını durdurarak erozyonu art-
tırır. 

3- Barajlar bitki örtüsünü yok eder (Keban örne-
ği).

4- Uygarlıklara beşiklik eden verimli akarsu ova-
larını sonsuza dek katleder (Mezopotamya)

MUNZUR FESTİVALİ ‘RÜZGÂR, GÜNEŞ, BİZE YETER’ 
SLOGANLARIYLA TAMAM
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5- Barajlar yapıldığı andan itibaren gazlar çıkara-
rak küresel ısınmayı arttırır.

6- Suya dayalı hastalıklarda artış başlar (Dicle-
Fırat havzası %80)

Necati Pirinççioğlu ve Hasan Şen’in konuşmala-
rında da Hasankeyf ve Munzur’a yapılması düşünülen 
barajların yol açacağı sosyal ve kültürel yıkım dile ge-
tirildi.  Bir diğer toplantı ise festivalin son günü Mun-
zur Nehri’nin kıyısında yapılan ‘Su Forumu’ idi. Ha-
sankeyfi Yaşatma Girişimi’nden Diren Özkan’ın ve 

Munzuru Koruma Kurulu’ndan Hasan Şen’in modera-
törlük yaptığı toplantıda, TUDEF Genel BAşkanı Öz-
kan Tacer, İHD İl Başkanı Barış Yıldırım, DTP İl Baş-
kanı Murat Polat ve bir dizi konuşmacı Tunceli’de su 
ve suya bağlı yaşanan sorunları dile getirdiler. Top-
lantıda barajlar sorunu ve küresel ısınmaya bağlı ola-
rak gündeme gelen kuraklığın yaşatmakta olduğu ve 
yaşatacağı sorunlar üzerinde duruldu. Bu çerçevede 6 
Aralık’ta yapılacak olan İklim Değişikliği’ne dikkati 
çekecek küresel eylemin öneminden bahsedildi.

Festival süresince TUDEF ve Hasankeyfi Yaşat-
ma Girişimi standlarında Suyuma Dokunma bildirile-
ri dağıtıldı. 

KÜLTÜR SANAT
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Diyarbakır’ın Silvan İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilecek olan 
ve bu yıl birincisi gerçekleştirilen ‘Kadın Kültür ve Sanat Festivali’ başladı. 

1. Kadın Kültür ve Sanat Festivali’ Meya Kadın 
Danışma Merkezi bahçesinde Batman’lı kadın ressam-
lar tarafından hazırlanan sergi ile açıldı. Açılışa Silvan 
Belediye Başkanı Fikret Kaya, Bayrambaşı Belediye 
Başkanı Kutbettin Taşkıran, DTP İlçe Başkanı Eşref 
Yatar, Eğitimsen Şube Başkanı Kasım Budakçı, Muh-
tarlar Derneği Başkanı Mehmet Kırmaz, Belediye en-
cümenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLÇE BAYRAM YERİ GİBİ
Belediye Başkanı Fikret Kaya, “Her halk kül-

tür havuzuna akan bir nehirdir. Kültür sanat bir hal-
kın ruhu ve duygusudur. Halklar en zengin kültürel ge-
leneklerini en iyi demokrasilerde yaşamlaştırabilirler. 
Çünkü kültür bir halkın geçmişi olmakla kalmaz onu 
saran öz varlıktır. Bu birikimli kültür sanat hazinesi-
ni hakla paylaşıp buluşturmanın en kapsayıcı alan, kül-
tür sanat festivalleridir. Tarihte büyük rol oynayan Kürt 
kadınlarının yaşam biçiminin her karesini nakşedecek 
ilk ve özgün bir festival gerçekleştiriyoruz” dedi. 

1. SİLVAN KADIN KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ YAPILDI

KÜLTÜR SANAT
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HASANKEYF ADININ KAYNAĞI
Ortaçağ İslam tarihçileri tarafından ‘’HISN KEYFA” 

adıyla bilinen şehrin birkaç adının daha olduğu tarihi kayıt-
lardan anlaşılıyor. Doğal kayalardan oluşan sarp kalesi ve ko-
runmaya elverişli coğrafi yapısı nedeni ile bu adı aldığı sanılı-
yor. İslâm coğrafyacısı Yakut el-Hamevi, buraya Hısn Keybâ 
da dendiğini ve bunun Ermenice’den geldiğini sandığını söy-
ler. Roma tarihçileri buraya Kipas, Cehpa veya Ciphas adları-
nı vermişlerdir. Süryanice’de kaya taş manasına gelen “kifa” 
kelimesinden dolayı bu adın verildiği de söylenmektedir. İs-
lami kaynaklara  göre burası “Hısn Luğûb” adıyla biliniyor-
du. Osmanlı belgelerinde ise “Hısnkeyf” olarak geçmektedir.

TARİHİ DÖNEMLER
ARTUKLULAR DÖNEMİ: Artuklular, M. 1101 yı-

lında buraya sahip olup merkez edindiler. Selçuklu sulta-
nı Melikşah’ın komutanı Artuk’un oğlu Sökmen bu tarihte 
Hasankeyf’e yerleşerek Hasankeyf Artukluları’nın temeli-
ni attı. M. I232 tarihine kadar burada ve Amed (Diyarbakır) 
deki hakimiyetleri sürdü. Buraya hükmeden Artuklu hüküm-
darlarından Rükneddin Davut b. Sökmen (1112-1144) ile ye-
rine geçen oğlu Fahreddin Karaaslan (1144-1167) yılları ara-
sında yöreyi yönetti. Diyarbakır (Amed)’ın 1183 Salahad-

din Eyyubi tarafından alınıp Hasankeyf Artuklularına verme-
siyle Artuklular Diyarbakır’a yerleştiler. Artuklular bu tarih-
ten yıkılışa kadar (1232) Hasankeyf’i temsilcileri aracılığıyla 
Diyarbakır’dan idare ettiler. Bu gelişme Hasankeyf’in strate-
jik önemini gerilettiği gibi mimari gelişmesini de aksatmıştır. 

 
EYYUBİLER DÖNEMİ: Eyyubi Kürtleri, 1232 yı-

lında Hasankeyf’i aldıklarında burayı bayındır bir şehir ola-
rak buldular. Ancak ilk etapta gerek siyasi gerek mimari açı-
dan atak olmadılar. 1260’lı yıllarda Moğollar’ın bölgeyi ha-
rap etmesi Hasankeyf’i de etkiledi. İlk etapta Hülagu’nun ka-
tına çıkan Eyyubi sultanı Takyeddin Abdullah (1249-1294) 
Hasankeyf’i harap olmaktan kurtardı. Hükümdarın Eyyu-
bi neslinden geldiğini öğrenen . Hülagu ona iltifat eder ve 
tüm ülkesini ona bağışlar. 1301 yılında Hülagu’nun yerine 
geçen oğlu Gazan komutasındaki Moğollar, bölge ile bera-
ber bu sefer Hasankeyf’i de harap etti. Hasankeyf Moğol is-
tilasından çok kötü etkilendi. Eyyubiler, Moğol şokunu üzer-
lerinden atar atmaz Hasankeyf’i yeniden imar etmeğe başla-
dılar. Bugün Hasankeyf’te mevcut birçok eserde imzası bu-
lunan El Melik El Adil Sultan Süleyman (1378-1432) zama-
nında bu imar faaliyetleri zirveye ulaştı. 

Bu sultandan sonra Hasankeyf’te duraklama dönemi 
başladı. Hükümdarların iç çatışmaları, bölgedeki güçlü dev-

HASANKEYF TARİHİ VE BAZI TARİHÎ 
ESERLERİ  
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letlerin etkisi altında olmaları, hem onları hem Hasankeyf’i 
zor durumda bıraktı. Akkoyunluların (1461-1482) 
Hasankeyf’e tamamen hakim olması Eyyubiler’in gücünü 
iyice kırdı. 1482 de burayı tekrar ele geçiren Kürt Eyyubiler 
bu sefer Safeviler’in baskısı ile karşı karşıya kaldı. Osman-
lılar 1515 yılında bölgeyi İdris-i Bitlisi’nin gayretleri ile ele 
geçirince, burası da Safavilerden alınarak Osmanlı hakimi-
yetine geçti. Ancak yerel yönetim yine Eyyubilere bırakıldı. 
Eyyubilerin bu zorluklarla beraber saltanat kavgası içine gir-
mesi sonlarını hazırladı. 1524’te son Eyyubi hükümdarı Me-
lik Halil’in saltanattan çekilmesiyle Eyyubiler tarihe karıştı.

Kale’deki Ulu Cami, El-Rızk Camii, Sultan Suleyman 
Camii, Kızlar Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Kale kapıla-
rı ve Küçük Saray olmak üzere, Hasankeyf’te günümüze ka-
dar ulaşabilen eserlerin önemli bir bölümü Eyyubiler’e ait.

 
OSMANLILAR DÖNEMİ: Hasankeyf’in içinde bu-

lunduğu bölge Osmanlıların eline geçince, Diyarbakır eya-
let merkezi kabul edilmiştir. Hasankeyf bu idari düzenleme-
ye göre liva (sancak, kaza) merkezi olmuştur. Osmanlı ka-
yıtlarına göre 16. asırda şehir gelişmiş, 10 000’e yakın bir 
nüfusu barındırmıştır. Bu sıralarda Hıristiyan nüfusu oranı 
yüzde 60’ı bulmaktadır. Osmanlı döneminde,  Hasankeyf’in 
idari sınırlarının bir hayli geniş olduğu anlaşılıyor. Bugün-
kü Batman’ın tümü ile Siirt ilinin (merkez dahil) önemli 
bir bölümü ve Mardin’in Midyat, Dargeçit, Ömerli ilçeleri 
Hasankeyf’e bağlanmıştı. 

Ancak buranın idari ve stratejik önemi zamanla azal-
mıştır. 19. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Hasankeyf, Mid-
yat ilçesine bağlı bir nahiye konumuna gerilemiştir. Cumhu-
riyete kadar bu durum devam etmiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ: Hasankeyf, cumhuriyet 
ile beraber Mardin’in Midyat ilçesine bağlı bir bucaktı. 1926 
yılında Gercüş’ün ilçe yapılması ile buraya bağlanmış. 1990 
yılına kadar idari statüsü böyle devam etmiş, 1990 yılında 
Batman’ın il olması ile Hasankeyf de ilçe yapılarak buraya 
bağlanmıştır.

Hasankeyf, insanlık tarihinin çok önemli yerleşim yer-
lerinden biri olmasına rağmen son 20-30 yıla kadar pek dik-
katleri çekmedi. Paha biçilmez kültürel değerine rağmen hep 
ihmal edildi. 1970’li yıllardan itibaren ILISU Barajı proje-
si ile birlikte gündeme geldi. Hasankeyf’in sular altında kal-
maması gerektiği, gerek ulusal bazda, gerekse uluslararası 
düzeyde dile getirildi. Hasankeyf’in kurtarılması yönünde-
ki çabalar 2003 yılında sonuç verdi. O zamanki Başbakan, 
Hasankeyf’i kurtaracaklarını kamuoyuna duyurdu. Bu tartış-
malar nedeniyle Hasankeyf, kimi ülke gündemini işgal etti. 

Öte yandan Hasankeyf’teki kültür varlıkları, içinde bu-
lundukları şehir ile birlikte 1981 yılında Kültür ilgili birimle-
rince koruma altına alınarak SİT alanı ilan edildi. 1986 yılın-
dan itibaren de arkeolojik kazılara başlandı. Bu kazılar halen 
devam etmektedir. Hem Sit alanı olması, hem de baraj sula-
rı altında kalacak düşüncesi, ilçenin gelişimini engelledi. Son 
yıllarda Türkiye’de yapılan araştırmada bütün tarihi zengin-
liğine rağmen ülkenin en geri, fakir üç ilçesinden biri oldu.

İlçe, ekonomik olarak gerilediği gibi, nüfus olarak da 
gerilemiştir. Bölgedeki son 15-20 yıldaki olağanüstü durum-

lar da eklenince bu gerileme dramatik bir duruma gelmiştir. 
2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfu-
su 7500’ün altında kalmıştır.

TARİHİ ESERLER
KÖPRÜ: Köprünün üzerinde herhangi bir kita-

be olmadığından kesin yapılış tarihi bilinmiyor. Köprünün 
Artukkular’a ait bir eser olduğunu ileri süren kaynaklar var-
dır. Ancak bu bilgiler kesin değildir. Hasankeyf’in Müslü-
manların eline geçmesini anlatan bir kaynakta burada açılıp 
kapanan bir köprüden bahsedilir. Bu nedenle köprünün an-
tik dönemlere ait olabileceği, veya antik temeller üzerine Ar-
tuklular tarafından yapılmış olabileceği olasılığı akla geliyor. 

Fotoğraf: Mehmet Masum Süer
Kemer açıklığı itibarıyla Ortaçağ’da yapılan köprüle-

rinin en büyüğüdür. Ortadaki büyük kemeri taşıyan iki orta 
ayağın arasındaki açıklık 40 metredir. Ayaklar, akıntı tarafın-
da üçgen, diğer tarafta da dairesel şekilde yapılmış. Ayakla-
rın dış cephesi kesme taştandır, bu kesme taşlar tek tek bir-
birine madenî kramplarla kenetlenmiş. Köprünün kemerleri-
nin de kesme taşlardan olduğu düşünülüyor. Şu anda yıkıl-
mamış olan doğudaki kemer, hayret verici büyüklükteki kes-
me taşlardan örülmüştür. Batıdaki yıkılmayan kemer ise; kı-
rılma noktasına kadar kesme taştan, ondan sonrası da yas-
sı geniş tuğladan örülmüş. Bazı kaynaklara göre, köprünün 
en büyük kemerinin orta kısmı ahşaptanmış. Düşman şehre 
saldırdığı zaman bu ahşap bölüm yerinden kaldırılır, düşma-
nın şehre girişi engellenirmiş. Köprünün ilginç bir özelliği de 
orta ayakları üzerindeki figürlerdir. Tahrip oldukları için bu 
figürlerin ne anlam ifade ettikleri tam bilinemiyor. Eyyubiler 
döneminde 1349 tarihinde köprü Melik Adil tarafından ona-
rılmıştır. Ayrıca 15. asrın sonlarında Akkoyunlular zamanın-
da da onarım  gördüğü tarihî kayıtlardan anlaşılıyor. Ne za-
man yıkıldığı ise  bilinmiyor.

BÜYÜK SARAY: Kalenin kuzeyinde Ulu Camii’nin 
altında yer almaktadır. Büyük ölçüde yıkılmış ve göçükler 
altında kalmış. Kuzeye, nehre bakan cephesi yuvarlak payan-
dalarla desteklenmiştir. Sarayın girişi bu cephenin ortasında 
yer alıyordu.  Kuvvetli ihtimalle alt katı dükkan ve depolar-
dan, üst katı ise meskenlerden oluşuyordu.
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Yapının en önemli özelliği binadan bağımsız, giriş ka-
pısının karşısında dikdörtgen bir kulenin yükseliyor olması-
dır. Burası kesme taşlardan örülmüş, köprü ayaklarında ol-
duğu gibi taşlar madeni kramplarla kenetlenmiştir. Bu özel-
liğinden dolayı dibindeki kasıtlı tahribata rağmen kule yıkıl-
mamıştır. Burası ya bir gözetleme kulesi; ya da yıldırımlık 
görevi yapıyordu.

EYYUBÎLER’E AİT ESERLER
KALE’DEKİ ULU CAMİ: Eser 1325 yılında Eyyu-

bi  Muciruddin Muhammed tarafından yapıldı. Tarihi kayıt-
lardan buranın bir kilise kalıntısı üzerinde inşa edildiği anla-
şılıyor. Giriş kapısının üzerindeki kitabeden, birbirine ekle-
nerek yapılan mekanlardan eserin birçok değişikliğe uğradı-
ğı anlaşılıyor. Halen Hasankeyf Kazıevi’nde koruma altında 
olan minberin yan ahşap parçalarının üzerinde ‘’798 (1396) 
senesinde yaptı’’ ibaresi yer almaktadır. 

Fotoğraf: Mehmet Masum Süer

Minaresi ise cami gibi kısmen harap durumdadır. Mo-
loz taşlar ile yapılan minarenin kuzey cephesinde alçı süsle-
me ve alçıdan yazılmış kitabe mevcut. Bu kitabeden minare-
nin 927/1520 tarihinde yapıldığı anlaşılıyor .

EL-RIZK CAMİİ: Dicle Nehrinin doğusunda köp-
rü ayağına yakın bir mevkide yer almaktadır. Portal girişin-
deki kitabeden eserin Eyyubi Sultanı Süleyman tarafından 
811/409 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kitabenin orta 

kısmında bitkisel süslemelerin içine Allah’ın doksan dokuz 
ismi yazılmıştır.

Bu gün caminin asli yapımdan, sağlam olarak sade-
ce minare kalmıştır. Minarenin üzerindeki süsler, Arapça 
Kufi yazılar hayranlık verecek kadar güzeldir. Minarenin en 
önemli özelliği de çift merdivenli olmasıdır.

Bugün avlunun güneyinde kalan duvar kalıntısı ise; ca-
minin asıl ibadet mekanının giriş kapısını, sağda ve solda iki 
tane daha kapıyı içine almaktadır. Bu kapıların üstü çok gü-
zel ayet yazıları ile süslenmiş; ancak bu yazılar büyük ölçüde 
harap olmuştur .Özellikle ortadaki kapının süslemeleri bitki-
sel motiflerle oyulmuş, taşları dikkate değerdir; ancak süslü 
taşların çoğu düştüğünden eserin bütünündeki güzellik kay-
bolmuştur .  

SULTAN SÜLEYMAN CAMİİ: Cami minare-
si kaidesinin doğu cephesinde yer alan kitabeye göre eserin 
809/1407 yılında Eyyubi Kürtleri’nin Sultanı Süleyman tara-
fından yapılmış. Minare; bitişiğindeki avlu giriş kapısı, ka-
pının güneyindeki çeşme özenle kesme taşlardan yapılmış 
ve süslenmiştir. Çeşme üzerindeki kitabeye göre burası yine 
Sultan Süleyman tarafından 818/1416 tarihinde yaptırılmış-
tır . 

Fotoğraf: Mehmet Masum Süer

Yapının en dikkate değer bölümü minaresidir. Dikdört-
gen olan minare kaidesinin her cephesinde birer Arapça kufi 
yazı yer almaktadır. Kaidenin üzerinde yükselen silindirik 
gövde şerefeye kadar dört kuşaktan oluşur. Her kuşak fark-
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lı şekilde süslenmiştir. Şerefeden yukarısı ise yıkılmıştır. Ne 
zaman ve nasıl yıkıldığı pek bilinmiyor. Şu anda minare göv-
desinde yıkılma tehlikesi arz eden çatlaklar oluşmuştur . 

Sultan Süleyman’ın mezarı, ibadet mekanına girerken 
eyvanın doğusunda yer alan odacıkta bulunmaktadır. Eser 
büsbütün harap ve sahipsiz olduğu için, bugün mezar olduğu 
nerede ise belli değildir. Caminin kubbesi ve kubbenin taç-
landırdığı ibadet mekanının etrafı alçılarla dikkat çekici şe-
kilde süslenmiştir . 

Sultan Süleyman Camii güneyinde yer alır. Genel özel-
liklerinden ve alçı süslemelerinden Eyyubilere ait olduğu 
tahmin ediliyor. Yer yer sökülmesine rağmen; Hasankeyf’te 
en canlı alçı süslemelere sahip eserdir.  Etrafındaki yapılar-
dan bir külliye içinde yer aldığı anlaşılıyor. Kitabesi olmadı-
ğından kesin olarak hangi tarihte ve kimin tarafından yapıl-
dığı bilinmiyor . 

KIZLAR CAMİİ: Koç Camii’nin hemen doğusunda 
yer alır. Kitabesi olmadığından yapılış tarihi ve kimin tara-
fından yapıldığı bilinmiyor. Bu gün cami olarak kullanılan 
eserin aslında bir anıt mezar olduğu araştırmacılar tarafından 
ifade edilmektedir. Cami girişinin sağındaki köşede bulunan 
anıt mezarın kubbesi ve mezar kalıntıları halen mevcut diğer 
üç köşedeki mezar odaları ise tadile uğramıştır.

Yapının kuzey cephesi duvarı kısmen korunmuştur. Ge-
rek cami girişi; gerekse pencere etrafındaki motifler, süsle-
meler aslî yapının ne kadar güzel olduğu konusunda insana 
fikir  veriyor. Bu kuzey cephenin köşelerinde bulunan türbe-
lerin duvarlarında bitkisel süslerle beslenmiş kufi yazı ile za-
rif bir şekilde besmele yazılmıştır. Yapının genel özelliklerin-
den Eyyubilere ait olduğu tahmin ediliyor . 

İMAM ABDULLAH  ZAVİYESİ: Betonarme köprü-
nün batı yakasındaki tepecikte yer almaktadır .Bazı rivayet-
lerden; buranın Hz. Peygamberin amcası Cafer-i Tayyar’ın 
torunlarından İmam Abdullah’a ait olduğu anlaşılıyor. Sul-
tanı Takyeddin Abdullah (1249-1294) zamanında bir hizmet-
çi, rüyasında İmam Abdullah’ın bu civarda şehit düştüğünü 
görüyor. Sultanın izin vermesi ile yapılan araştırmada mer-
humun naaşı tespit edilerek defnediliyor. Eserin ayakta ka-
lan tek bölümü kubbeli mezar kısmıdır. Kubbenin etrafında-
ki külliye bölümleri tamamen harabe olmuş, kubbenin bitişi-
ğindeki kule biçimindeki minare de kısmen harap olmuştur. 
Kubbenin girişinde yer alan kitabede yapının 878/14 78 ta-
rihinde Akkoyunlular tarafından tamir edildiği ifade ediliyor. 
Halen Diyarbakır müzesinde koruma altında bulunan göz ka-
maştıran oyma  ahşap kapı, orijinal hali ile günümüze ulaşan  
birkaç ahşap parçadan biridir.    

KALE KAPISI: Doğudan kaleye çıkan merdiven-
li yolun başlarında yer alır. Üzerindeki kitabeden 820/1416 
Eyyubi Sultan Süleyman tarafından yaptırıldığı anlaşılıyor. 
580 yıldır ayakta kalabilen kapıda, dayandığı kayaların çök-
mesi nedeni ile tehlikeli çatlaklar oluşmuştur. Yıkılmaması 
için acilen tedbir alınması gerekir. Kapının ön cephesi kes-
me taşlardandır. Buna karşılık arka cephesi eklentilerle bera-
ber  molozlardan yapılmıştır. .Muhtemelen arka cephede mu-
hafızlar için yerler vardı. İkinci kapı olarak bilinen bu kapı-

nın hemen altında 8-10 yıl öncesine kadar bir kapı daha  var-
dı. Bu kapının iki kenarında iki aslan kabartması oyulmuş 
süslü taşlar mevcuttu. Yıkılan bu kapının  bazı taşları Hasan-
keyf Kazıevi’nde koruma altındadır.
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Doğudan kaleye çıkılan yolun üst taraflarında da üçün-
cü bir kapı daha yer  almaktadır. Kapı üstten harap olmuştur. 
Gerek ön cephesinde gerekse yan cephesinde dikdörtgen lev-
halar içinde  yazılar yer almaktadır. Alınlığın üstünde bir ki-
tabe olduğu  anlaşılıyorsa da;  tahrip olmuştur. Bazı özellikle-
rinden dolayı Eyyubilere ait olduğu tahmin ediliyor.

KÜÇÜK SARAY: Kalenin Kuzey-Doğu ucunda bu-
lunmaktadır. Kayalar aşağıdan itibaren saraya uygun bir şe-
kilde yontulduğu için dev bir kule görünümünü arz etmek-
tedir. Tarihi kaynaklardan 1328 yılında Eyyubi Muciruddin 
Muhammed tarafından yapıldığı anlaşılıyor. 

Hasankeyf’teki birçok kubbe ve tonoz yapılarda olduğu 
gibi, bu sarayın tonozu da; bol harcın içine gömülmüş çanak-
çömleklerden yapılmıştır. 

Kuzeye bakan cephedeki pencerenin üstünde iki aslan 
kabartması, bu kabartmaların ortasında da kufî levhalar yer 
almaktadır. Tarihi kayıtlardan sarayın duvarlarının göz alıcı 
bir şekilde süslendiği, altın harflerle yazılar yazıldığı anlaşı-
lıyor. Ancak; bu yazılar tamamen silinmiş veya sökülmüştür . 

 
AKKOYUNLU ESERİ ZEYNEL BEY TÜRBESİ: 

Daha önce ifade edildiği gibi, Akkoyunlular 1462-1482 yıl-
larında Hasankeyf’e tam hakim olmuşlardır. Bu dönem için-
de Hasankeyf’te bıraktıkları tek eser Akkoyunlu hükümdarı 
Uzun Hasan’ın oğlu Zeynel Bey  Türbesi’dir. Dicle’nin ku-
zey yakasında yer alan bu eserin giriş kapısı üzerindeki kita-
bede, buranın Zeynel Bey’e ait olduğu ifade ediliyor.  
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Eser dıştan silindirik, içten ise sekizgen bir özellik arz 
eder .Türbenin silindirik gövdesi üzerinde turkuvaz ve laci-
vert, sırlı tuğla ile dört kuşak oluşturulmuştur. Birinci kuşak-
ta ‘’ ALLAH’’ , ikinci ve üçüncü kuşaklarda baş kısmında  
“AHMET’’ devamında ise ‘’MUHAMMED’’ dipteki son ku-
şakta ise  “ALİ’’ isimleri hayranlık verici bir şekilde yazıl-
mıştır. 

Hem kapı hem de güneydeki pencere aynı renkteki sır-
lı tuğlalar kullanılarak süslenmiştir. Yapının birçok yerinde, 
bu sırlı tuğlaların söküldüğü, kasıtlı bir tahribatın yapıldığı 
göze çarpıyor.

Üst kubbesinde aynı tarzda süslerin izleri hala mevcut-
tur. Üst kubbedeki çatlakların gittikçe açıldığı ve yıkılma teh-
likesi arz ettiği görülmektedir.

HASANKEYF KALESİ: Kalenin iskan yeri olarak 
kullanılması, milattan önceki binlerce yıla dayandığı söyle-
nebilir. Bu konuda kesin bir tarih tespit edecek hiçbir bilgi 
ve bulguya sahip değiliz. Kale haline dönüştürülmesi M.S. 
363 yılında olmuştur. Bu tarihte Bizanslılar; Sasanilere kar-
şı Hasankeyf’e bir kale yapmış ve sınırlarını koruma altına 
almıştır.

Kale bütünü ile tabii kayalardan oluşmuştur. Biri doğu-
da biri batıda olmak üzere iki merdivenli yol ile buraya ula-
şılmaktadır. Doğudaki yol hayli geniş, moloz taşlarla döşen-
miş ve aralıklarla yapılan kapılarla tutulmuştur. Bu kapılar-
dan biraz önce söz etmiştik. 

Kalenin kuzeyinde kayalara oyulmuş, tamamen gizli 
ama şimdi tabii yıkılmalar sonucu kısmen ortaya çıkmış iki 
merdivenli yol bulunmaktadır. Normal yollarla kaleye su çı-
karılamadığı dönemlerde kale sakinleri bu merdivenli yollar-
la Dicle’den su ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Bu merdiven-
lerdeki tabii yıkılmalara bakılırsa antik dönemlere ait olabi-
leceği ihtimali akla geliyor. 

Kaleden daha yüksek mevkilerde yer alan membalar-
dan zaman zaman yerlere toprak künkler yerleştirilerek; za-
man zaman da kayalar oyularak su, kaleye ulaştırılmıştır. Ka-
lenin dikkat çeken bir özelliği de; buraya gerek Eyyubiler, 
gerekse Artuklular döneminde kaynak suyu çıkarılmış olma-
sıdır.

Uzundere Köyü’ne gidilirken kalenin bir km. ilerisinde 
yolun sağındaki kayalarda oyulan su yollarının izleri açık bir 

şekilde görülmektedir. Yıkılmayan yerler incelendiğinde; ka-
yalardaki bu su yollarının tamamen gizli olduğu anlaşılmak-
tadır. Sular cazibe ile kalenin kuzeyinde yer alan büyük ha-
vuza (depoya); oradan da açılan kanallarla kalenin her tara-
fına ulaştırılmıştır. 

Artuklular döneminde hangi hükümdarın kaleye su çı-
kardığını bilemiyoruz. Buna karşılık Eyyubilerden Küçük 
Sarayı yapan Muciruddin Muhammed’in 1328 yılında kale-
ye su çıkardığını kaynaklardan öğreniyoruz. Hatta kalede bu 
tarihten sonra ağaçların ve ekinlerin ekildiğinden bahsedil-
mektedir.  Kaledeki Ulu Cami güneyinde, 100 metre ilerde 
hamama benzeyen yapılar mevcuttur. Bu da kaleye bol mik-
tarda suyun çıktığını göstermektedir. Hamamın bu günkü ha-
linden daha sonraları kumaş dokuma atölyelerine dönüştürül-
düğü anlaşılmaktadır. Kalede yapılacak bir araştırmada, buna 
benzer bir çok kumaş dokuma atölyesi olduğu görülecektir. 

Ulu Cami  güneyinde geniş bir meydan vardır. Meyda-
nın doğusu Büyük Saray kalıntılarına kadar mezarlığa dönüş-
türülmüştür. Kaynaklardan bu mezarlıkların yerinde, kale ka-
pısına bakan noktada Eyyubiler döneminde bir büyükçe Ey-
van yapıldığı anlaşılıyor. Gerçekte bu mevkide büyük taşlar-
la yapılmış duvar kalıntılarına rastlanmaktadır. Kale, tabii 
kayalardan oluşmasına rağmen, her tarafında burç izine rast-
lanmaktadır. Şüphesiz bunların amacı, kaleyi düşman saldı-
rılarından korumak değildir. Herhalde kale sakinlerini düşme 
tehlikesinden korumak için bu burçlar yapılmıştır. 

Tarihlerde buranın silah zoru ile ele geçtiği yazılmıyor. 
Yalnız; Moğollar döneminde şehir gibi, kale de harap edil-
miştir. Kuzeyi Dicle ile çevrili kalenin, diğer taraflarında de-
rin yarıklar vardır. Kuzeyden geniş olan kale, güneye gittik-
çe daralmaktadır. Kaledeki evlerin çoğu, oyulmuş mağara-
lardan oluşuyor. Genellikle bir-iki odadan ibarettir. Bir kaç 
odadan ibaret geniş olanları da vardır. Büyük Saraya doğru 
giderken sağda bulunan Cami’u-l Harap’ta, sonradan oraya 
konduğu anlaşılan bir kitabe parçası vardır. Kısmen aşındı-
ğı için okunmuyor. 

KÜÇÜK KALE: Halk arasında küçük kale olarak bi-
linen ve kalenin doğusunda yer alan kaya kütlesi bir zaman-
lar darphane olarak kullanılıyordu. Artukulular ve Eyyubiler 
döneminde burada paralar  basılmıştır. Bu paraların örnekle-
ri özellikle Mardin müzesinde mevcuttur. Moğol harabiyetin-
den sonra Eyyubiler bir müddet burayı mesken olarak da kul-
lanmışlardır. Buraya kale kapısı karşısındaki bir merdivenle 
çıkılıyordu. Merdiveni taşıyan kaya kütlesinin kısmen çök-
mesi ile bugün merdivenle darphaneye çıkmak mümkün de-
ğildir. Darphanenin güneyi, sekiz metre genişliğinde, 10-12 
metre derinliğinde oyulduğu için darphaneye çıkmak müm-
kün olmamaktadır.

rada yaptığımız incelemede mesken olarak kullanı-
lan evlere, su havuzuna, su kanallarına, sarnıçlara ve deği-
şik amaçlarla kullanılan mağaralara rastladık. Ayrıca küçük 
kaleyi çevreleyen burç kalıntılarına da yer yer rastlanıyor . 
Özellikle kale zaman zaman da darphane  define arayıcıları-
nın tahribatına uğruyor. Bir şeyler olduğu tahmin edilen her 
yer kazılmıştır .Kalenin, şehirdeki tarihi eserlerle birlikte ko-
ruma altına alınıp, tahribata son verilmesi gerekmektedir .

KÜLTÜR SANAT
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ŞEHİR: Kale dışında da geniş bir alanın iskan yeri ola-
rak kullanıldığı bu günkü kalıntılardan anlaşılmaktadır. Kale-
yi doğudan baştan başa çevreleyen büyük yarık (Şa’bülkebir) 
Hasankeyf’ in en yoğun iskan yerlerinden olduğu hem tari-
hi kayıtlardan; hem de bol sayıdaki mağaralardan anlaşılıyor.

Fotoğraf: Mehmet Masum Süer

Küçük sarayın doğudaki penceresinden bakıldığında 
güneydoğu istikametine uzanan küçük yankın (Şa’büssağir) 
iki taraflı meskenlerle doludur. Yukarı doğru gittikçe yarık 
daralmakta bir noktada mağara evler sona ermektedir. Şehrin 
güneyinde yer a1an kaya kütlesinin şehre bakan cephesi de 
ev olarak kullanılan yüzlerce mağara ile doludur. Bu mağara-
lar silsilesi Salihiyye yolu üzerindeki şelale mevkiinden gü-
neye doğru kıvrılarak uzanmaktadır .Burada da yüzlerce ma-
ğara ve terkedilmiş onlarca su değirmeni kalıntıları vardır . 

Salihiye Bahçelerinin en doğusundaki kaya kütlesi zir-
vesinde iki kattan oluşan bir kaç odadan ibaret kral kızı sa-
rayı vardır. Burasının zamanında seyir amacı ile kullanıldı-
ğı anlatılmaktadır . Salihiye bahçelerinin doğusunda yüzlerce 
mağara yapıları mevcuttur . Bunların arasında sosyal amaçlı 
kullanılan (han gibi) mağaralara da rastlanıyor. 

Dicle’nin karşı kıyısında, Kure  köyünün bitişiğindeki 
bölgede iki üç katlı oldukları tespit edilen yapılar mevcuttur.

Ayrıca kalenin batı ve güneyini çevreleyen yarıklarda 
da yoğun olmasa da mesken amaçlı bir çok mağaraya rastla-
nıyor.  Şehrin iskan edilen yerleri şüphesiz bu kayalara oyul-
muş evlerden (mağaralar) ibaret değildir. Şimdiki mevcut 
şehrin tümü orta çağda da iskan yeri olarak kullanılıyordu. 
Hatta şehir merkezinden bir iki Km doğusuna kadar, oradan 
nehre ininceye kadar geniş bir alanın mesken olarak kullanıl-
dığı bu günkü izlerden anlaşılıyor .

Kaleye su çıkaran Artuklu ve Eyyubiler şehre de ka-
nallar vasıtası ile su getirmişlerdir . Şehre gelen su kanalla-
rından biri ‘’Ziha’’ vadisinden geliyordu. Muhtemelen şimdi 
Salihiye bahçelerini sulayan membadan ve bu gün kullanılan 
kanallarla şehre su taşınıyordu. Diğeri ise Akyar (Mervani) 
Köyü yakınlarından başlayarak Üçyol köyü boğazı batı ya-
kasından döşenen künkler vasıtası ile şehre su getiri1miştir . 

Şehrin böylesine geniş bir alana sahip olmasına karşı-
lık şehri koruyan surların iç kısımda kaldığı görülüyor .Bu 
gün Salihiye bahçelerinin batı köşesi hizasından aşağıya doğ-
ru uzanan sur ka1ıntıları görülüyor .Bu surların 150 m. ka-

dar aşağı  doğru uzadıktan sonra bahçelerin altından doğuya 
doğru kıvrılarak bu günkü belediye lojmanları hizasında neh-
re doğru yeniden kırılarak Dicle’ye  kadar indikleri yer yer 
mevcut olan kalıntılardan anlaşılıyor. 

Surların bu günkü kalınlığına bakılırsa şehri koruma-
da zayıf kaldıkları söylenebilir . Ayrıca surların içindekiler 
kadar dışında da iskan alanı olması Hasankeyf’in orta çağ-
da devamlı büyüdüğünü ve geliştiğini göstermektedir . Şüp-
hesiz bu kadar geniş alana kurulu bir şehrin, belki de yüz bin-
lere ulaşan nüfusun ihtiyaçlarını  karşılayacak sosyal yapıla-
rının da olması gerekiyordu.  Yukarda bahsettiğimiz yapılar 
dışında bir çok cami, mescit, medrese, külliye, hanlar ve çar-
şılar vardı. 14. ve 15. asırlarda Hasankeyf’teki çarşıların ti-
cari mal1arla dolu olduğu o dönemin seyyahların ifadelerin-
den anlaşılıyor . Gayrimüs1imlere ait bazı yapıların da (ki-
lise kalıntılarının) mevcudiyeti Hasankeyf’te Müslümanlar-
la Hıristiyanların iç içe yaşadıklarını gösteriyor .  El Rızk 
Camii’nin 100 m kadar doğusunda evlerin arasında bulunan 
kilise kalıntısı bunlardan bir tanesidir. Ayrıca Sultan Süley-
man Camii’nden küçük yarığa ulaşınca solda gayrimüslimle-
re ait kaya mezarları da vardır .

Dicle kenarındaki El Rızk Camii yanından Sultan Sü-
leyman Camii civarına oradan da doğuya doğru uzanan bir 
yer altı tüneli oldu söyleniyor. Ancak bu tünelin ağzı tama-
men kapalı olduğundan buraya girmek mümkün olmamıştır . 

Hasankeyf, Bağdat’a kadar akıp giden Dicle nehrinin 
kenarında olması şehre ticari açıdan önemli bir avantaj sağ-
lamıştır .Ticari mallar nehir yolu ile güneye ulaştırılarak sa-
tılıyor karşılığında alınan mallar Hasankeyf’e getiriliyordu. 

Hasankeyf, geniş iskan alanı, yoğun nüfusu ve koru-
naklı kalesi ile ortaçağın önemli şehirlerinden biri idi. 1524’ 
de tamamen Osmanlıların eline geçtiğinde hâlâ böyle büyük 
olduğundan, sancak merkezi yapılmıştır. O zaman Hasankeyf 
sancağına Siirt, Erzen, Beşiri, Tûr (Midyat) bağlanmıştır. 

19. asrın ortalarında ise Diyarbakır Sancağı’na bağ-
lı bir kazaya dönüştürülmüş, Osmanlının son dönemlerinde 
de Midyat kazasına bağlı bir kasaba haline gelmiştir. Bu da 
Hasankeyf’in Osmanlılar döneminde gittikçe önemini kay-
bettiğini göstermektedir. 

Hasankeyf’teki mağara evleri çok farklı özellikler arz 
etmektedir. Çoğunluğu sade ve bir- iki odalıdır .Özellikle 
yüksek yamaçlardaki mağara1arın bazılarınn iki katlı ( dub-
leks ) hatta üç katlı (tripleks) olanlarına rastlanıyor. 

Hasankeyf’in dışında da tarihi özellik arz eden mevki-
ler ve eserler vardır. Karaköy Köyü eski yaya yolu üzerinde-
ki ‘’Ziha’’ vadisinde Hasankeyf’e 2-3 km uzaklıkta 12 mih-
raplı Mescid-i Ali diye bilinen bir mağara vardır .İbadet me-
kanının ön cephesinde büyükçe bir mihrabın sağında ve so-
lunda küçük mihrapçıklar vardır .Bu mihraplarda Şii inancın-
da büyük yer tutan on iki imamın adı yazılmıştır .

Dıfne Köyü (Üçyol) Bane Mahar mevkiinde bir kilise 
kalıntısı bulunmaktadır. Köyün aşağısında da, derenin karşı 
kıyısında kayalara oyulmuş ibadet amacı ile yapıldığı söyle-
nen mağaralar bulunmaktadır

Hazırlayan: Onur AKSOY
Kaynak: http://hasankeyf.itgo.com/bilgiler.html

KÜLTÜR SANAT
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ROMANCI:
Asıl adı Kemal Sadık GÖKÇELİ. Nigâr Hanım ile çiftçi 

Sadık Efendi’nin oğlu. Aslen Van-Erciş yolu üzerinde ve Van 
Gölü’ne yakın Muradiye ilçesine bağlı Ernis (bugün Günse-
li) köyünden olan ailesi Birinci Dünya Savaşı’ndaki işgal yü-
zünden uzun bir göç süreci sonunda Adana’nın Osmaniye il-
çesine bağlı Hemite (bugün Gökçedam) köyüne yerleşmişti. 
Küçük yaşta bir kaza nedeniyle bir gözünü kaybeden Yaşar 
Kemal 5 yaşındayken babasının Hemite Camiinde namaz kı-
larken öldürülmesine tanık oldu. Burhanlı köyü ilkokulunda 
başladığı ilköğrenimini Kadirli Cumhuriyet İlkokulu’nda ta-
mamladı. Adana’da ortaokula devam ederken bir yandan da 
çırçır fabrikasında işçilik yaptı. Ortaokulu son sınıfta terk et-
tikten sonra çeşitli işlerde çalıştı. Kuzucuoğlu Pamuk Üretme 
Çiftliği’nde ırgat kâtipliği (1941), Adana Halkevi Ramaza-
noğlu kitaplığında memurluk (1942), Zirai Mücadele’de ır-
gatbaşlığı, daha sonra Kadirli’nin Bahçe köyünde öğretmen 
vekilliği (1941-42), pamuk tarlalarında, batozlarda ırgatlık, 
traktör sürücülüğü, çeltik tarlalarında kontrolörlük yaptı. Yir-
miye yakın işte çalıştığı bu yıllarda en uzun işi beş yıl üst üste 
yaptığı çeltik tarlalarında kontrolörlük oldu. Bu arada 17 ya-
şındayken siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşa-

dı. Askerlikten sonra 1946’da gittiği İstanbul’da Fransızla-
ra ait Havagazı Şirketi’nde gaz kontrol memuru olarak ça-
lıştı. 1948’de Kadirli’ye döndü, bir süre yine çeltik tarlala-
rında kontrolörlük yaptıktan sonra arzuhalcilik yapmaya baş-
ladı, çeşitli güçlüklerle karşılaştığı için bu işi de sürdüreme-
di. 1950’de Türk Ceza Kanunu’nun 142. maddesine aykı-
rı eylemde bulunmak savıyla tutuklandı ve bir süre Kozan 
Cezaevi’nde yattı. 1951’de salıverilince İstanbul’a gitti.

Kısa bir işsizlik döneminin ardından Cumhuriyet gaze-
tesinde röportaj yazarlığı ile başladığı gazeteciliği fıkra ya-
zarlığı ve kurduğu yurt haberleri serisinin yönetimi ile sür-
dürdü (1951-63). 1962’de girdiği Türkiye İşçi Partisi’nde 
Genel Yönetim Kurulu üyeliği, Propaganda Komitesi baş-
kanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı. 1963’te ay-
rıldığı gazetecilikten sonra kendini bütünüyle roman yazma 
uğraşına verdi. 1967’de haftalık dergi Ant’ın kurucuları ara-
sında yer aldı. Sorumlusu olduğu bu derginin yayınları ara-
sında çıkan Marksizmin Temel Kitabı adlı yapıttan dolayı 18 
ay hüküm giydi. Bu karar Yargıtay tarafından bozuldu. Ant 
dergisindeki yazılarından dolayı çeşitli kovuşturmalara uğra-
dı. 1973’te Türkiye Yazarlar Sendikası’nın kuruluşuna katıldı 
ve 1974-75 yıllarında ilk genel başkanlığını üstlendi. 1995’te 

YAŞAR KEMAL
1923 [nüfus kaydında 1926] Göğceli [Gökçedam] köyü, Osmaniye, Adana
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Der Spiegel’de çıkan bir yazısı dolayısıyla İstanbul Devlet 
Güvenlik Mahkemesi’nde yargılandı, 20 ay hapis cezasına 
çarptırıldı ve cezası ertelendi. PEN Yazarlar Derneği üyesi. 
Halen İstanbul’da yaşamakta ve yazarlık ile yaşamını sürdür-
mekte olan Yaşar Kemal bir çocuk babasıdır. 

Yazar küçük yaşlarda halk edebiyatına ilgi duydu; 
saz çalmaya, türkü söylemeye ve destanlar anlatmaya baş-
ladı. Yöredeki halk ozanlarıyla karşılıklı atışmalar yaptı. İl-
kokulda okurken şiir yazmaya başladı. Köy köy dolaşarak 
folklor ürünleri derledi. Bu yıllarda şiirlerini Kemal Sadık 
Göğceli adı ile Türksözü (1939), Yeni Adana (1939) ve Va-
kit (1940) gazetelerinde ve Varlık, Kovan, Ülkü, Millet, Beş-
pınar dergilerinde yayımladı. 1940’lı yıllarda Adana’da çı-
kan Çığ dergisi çevresindeki yazar ve aydınlarla ilişki kur-
du ve şiirleri o dergide de yayımlanmaya başladı. Abidin 
Dino ve ağabeyi Arif Dino ile kurduğu yakınlık onun düşün-
ce ve edebiyat dünyasının gelişimini etkiledi. Ramazanoğlu 
Kütüphanesi’nde çalıştığı dönemde eski Yunan klasiklerin-
den Çukurova tarihine kadar pek çok kitapla tanışma olana-
ğı buldu. Bu sıralarda Orhan Kemal’le de tanıştı. İlk öyküle-
ri “Bebek”, “Dükkâncı”, “Memet ile Memet” 1950’lerde ya-
yımlandı. İlk öyküsü “Pis Hikâye”yi ise 1944’te Kayseri’de 
askerliğini yaparken yazdı. Gözleme dayanan bu ilk öyküle-
rinde konularını Çukurova ve Çukurova insanından aldı; bu 
yöre insanlarının ekonomik sıkıntılar ve güç doğa koşulların-
daki savaşımını insan-doğa-çevre ilişkisi içerisinde ele aldı; 
giderek uzun öykülere yöneldi.

Cumhuriyet gazetesine girdikten sonra Yaşar Kemal 
imzası ile yazmaya başladı. 1953-54’te Cumhuriyet’te tefri-
ka edilen ilk romanı İnce Memed büyük ilgi uyandırdı. 

Türkiye’de tarımdan sanayileşmeye geçiş evresi ola-
rak nitelenebilecek 1950’li yıllarda, Çukurova’nın geniş bi-
çimde makineleşmeye açılması ve verimli topraklar üzerin-
deki ağalar arası rant savaşımının kızışması, bunun yoksul 
Çukurova köylüsü üzerindeki sonuçları Yaşar Kemal’in ro-
manlarının ilk evresinin ana temasını oluşturmuştur denilebi-
lir. Ağa baskısı karşısında dağa çıkan eşkıya İnce Memed’le 
yazar, bir destan kahramanını anlatırken aynı zamanda top-
lumsal yapıdaki aksaklıkların da eleştirisini yapar. Roman, 
ağalara karşı Çukurova’nın yoksul halkına arka çıkan İnce 
Memed’in halkı için savaşımını konu alır. Roman kahrama-
nının Toroslar’da beş köyün bütün topraklarına sahip bir ağa-
ya karşı direnişi ve çekişmeleri uzun bir serüveni kapsar. So-
nunda İnce Memed toprakları gerçek sahipleri olan köylüle-
re dağıtır, ağayı öldürür, dağa çekilip kayıplara karışır ve bir 
efsane kişisi haline gelir. Yazarın kendi deyimiyle “mecbur 
adamın” öyküsüdür İnce Memed. 

Yazarın İnce Memed adlı romanı yaklaşık 40 dile 
çevrilerek yayımlandı. Diğer romanları da çok sayıda 
yabancı dile çevrildi; kitaplarının yurtdışındaki baskısı 
140’tan fazladır. Bu bağlamda uluslararası bir üne sahip 
olan Yaşar Kemal ilgili kurum ve kişilerce Nobel Edebi-
yat Ödülü’ne de aday gösterilmiştir.

Roman ve öykülerinden yapılan uyarlamalarla çağdaş 
Türk tiyatrosuna da katkıları oldu; Yer Demir Gök Bakır, 
“Uzundere” adıyla 1965’te, Teneke yazarın oyunlaştırması 
ile Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu tarafından 1965’te 
ve Ağrı Dağı Efsanesi 1974’te çeşitli tiyatrolar tarafından 
sahnelendi. Birçok yapıtı da sinemaya uyarlandı. Bunlardan 

“Beyaz Mendil”i 1955’te Lütfü Akad; “Namus Düşmanı”nı 
1957’de Ziya Metin; “Alageyik”i 1959’da, “Karacaoğlan’ın 
Sevdası”nı 1959’da ve “Ölüm Tarlası”nı 1966’da Atıf Yıl-
maz; “Ağrı Dağı Efsanesi”ni 1974’te Memduh Ün; “Yılanı 
Öldürseler”i 1981’de Türkân Şoray, “İnce Memed”i 1984’te 
Peter Ustinov ve “Yer Demir Gök Bakır”ı 1987’de Zülfü Li-
vaneli yönetti.

Yaşar Kemal Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
ödül töreninde konuştu

Çankaya Köşkü’nde yapılan törende Cumhurbaşkanlı-
ğı Kültür ve Sanat Ödülünü edebiyat dalında Yazar Yaşar Ke-
mal aldı. Yazar Yaşar Kemal yaptığı konuşmada devleti yö-
netenlere önemli mesajlar verdi. ‘Çıkarımızın yasakla değil 
özgürlükle olduğunun bilincine varacağız’ diyen Yaşar Ke-
mal, her halkın kendi anadilinde eğitim görme hakkı oldu-
ğuna dikkat çekti. Bugün dünya da en çok barışa susayan 
ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen yazar Yaşar 
Kemal’in ödül konuşması şöyle:

‘82 yaşındayım. Ben bu yaşta böyle bir ödülü almaktan 
memnunum. Beni bu ödülle onurlandıranlara teşekkür ede-
rim. Bugünü benimle paylaşan dostlarıma da sağolsun derim. 
Biliyorum bir takım düşünceleri her zaman söylemek bıktı-
rıcıdır. Yinede her fırsat oldukça söylediğim, yazdığım dü-
şünceleri tekrarlayacağım. Biz cumhuriyet çağının sanatçıla-
rı, romancılar, şairler, ressamlar önce kendi kültürümüze di-
limize dönmeyi öğrendik. Tercüme bürosunun çevirdiği dün-
ya klasikleriyle yetiştik. 

Bugünkü eğitimle barış olmaz 
Halkevlerinin, Köy Enstitüleri’nin kuruluşları bize yar-

dım etti. Köy Enstitüleri ki gelecekte dünyamızı gerçek in-
sanlığa kavuşturacak bir eğitim düzenidir. Şimdi bugünkü 
yeryüzünün eğitim düzeni düzen değil. Böyle bir pedogoji 
olmaması gerekli dünyada. Sonra barış da olmaz bugünkü 
eğitimle. Mesela Hiroşima’ya bombayı atanların hepsi, bunu 
imzalayan Amerikan devlet başkanı, onu aşağı atan milyon-
larca adamı öldürecek diye düşünen insan da bu okullardan 
gelmiştir.

Ben bunları dünyanın bütün gazetelerine aşağı yuka-
rı yazdım. Bu sistemle insanoğlu insanoğlu olamaz diye... 
Onun için Köy Enstitüleri büyük başlangıçtı, dünyadaki en 
iyi başlangıçlardan biridir. Bugün Türk romanı, şiiri, res-
mi artık dünyada yüzümüzü güldürecek duruma gelmiştir. 
Batı’da gizem ve düş gücünün çok olduğunu, yerlerini akı-
la ve gerçekçiliğe bıraktıklarını söyleyenler var. Buna inan-
mak zor.

Savaşları Avrupa çıkardı 
Benim maceralarım insanın gizemini vermek içindi. 

Düş gücüne gelince, bugün de sonsuz düşler kuruyorum. Düş 
gücünü yitiren insanın hiçbir umudu kalmaz. Umut, düş gü-
cünün yarattığı ve insanoğlunun sahip olduğu en büyük de-
ğerlerden biridir.

Geçirdiğimiz 20. yüzyıl, belki de insanlığın en acı-
lı yüzyılıydı. Milyonlarca insan, çoğunluğu da genç bu yüz-
yılda öldürüldü. 20. yüzyılda çıkan üç savaşın adı da dün-
ya savaşıydı ve bu savaşı Avrupalılar çıkardı. Suçluyor mu-
sun? Elbette suçlayacağım, herkesin suçlaması lazım. Avru-
pa uygarlığın memleketleri olacak ama bu Avrupa üç defa 
şey yaptı.

KÜLTÜR SANAT
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KÜLTÜR SANAT
En korkuncu da üçüncü savaş, soğuk savaş... Korkunç-

tu, insanı yozlaştırdı, sanatı yozlaştırdı topluluk insanları ye-
tişmedi. 19. yüzyıldan kalanlar büyük insan oldu. Tolstoy 
mesela 19. yüzyılın insanıydı ve biz onun değerini hala bil-
miyoruz. Büyük yazarların değerini bilecek durumda değiliz.

Edebiyat değil namusum umrumda
Her savaş, -adı ne olursa olsun- bir yıkım, bir ölüm-

dür. İnsanlığımızı ve vicdanımızı çürütür. Hastalıklar, ölüm-
ler, çocuk ölümleri daha birçok acı... Bugün milyonlarca in-
san açlıktan, bakımsızlıktan ölüyor.

İnsanların yoksulluğu devam edemeyecek böyle, ya in-
sanlık yok olacak ya bu sistem devam edemeyecek. Ne halt 
ederlerse yapsınlar. Bugün için konuşmuyorum, bugün çok 
kötü şeyler yaşıyor insanlık bundan sonra kesinlikle yine ya-
şanacak. Bir gün bir Türk yazar da bunu söyledi diyecekler. 

Edebiyatım umrumda değil, namusum umrumda. Bu-
gün insanlar hafızalarımızın alamayacağı kadar değiştiler, 
başka türlü bir insan oldular. Bile bile kendilerini öldürüyor-
lar. Bugün dünyamız tükeniyor.

Birçok hayvanın, birçok ağacın, birçok böceğin ve bir-
çok kuşun soyu tükendi. Bu bir felakettir, insanın yaşaması-
nı insanın geleceğini söyleyen bir şeydir. Yazık olur bu dün-
yaya insanların sonu gelirse. Gelmemeli ve insanoğlu bir gün 
bütünlüğüyle bunu anlayacaktır.

Türkiye barış susamış bir ülke 
Bugün küreselleşme süreci hızla tek bir dünyaya doğru 

yönlendiriyor bizi. Küreselleşme rüzgarının önüne katılanlar 
her dili her kültürü yıpratıyor. Bugün dünyada ülkemizle sa-
vaşın getirdiği korkudan ve utançtan bezmiştir.

Bugün dünya da ülkemiz de barışa susamıştır. Tekrar 
ediyorum, Türkiye en çok barışa susayan ülkelerden biridir. 
‘Küçük savaş’ diyorlar, savaşın küçüğü olmaz. Bir insanın 
bile bir insanı öldürmesi savaştır.

Rezil olacaklar
Ne büyük mutluluktur ki dünyamız hala on binlerce çi-

çekli bir kültür bahçesidir. Her kültürün bir rengi bir kokusu 
vardır. Dünyamızın bir çiçeğinin koparılması dünyamızdan 
bir rengin bir kokunun yok olmasıdır. Bu insanlığı insanlık-
tan çıkartan bir durumdur.

Her kültürlü bir dünyada insanlığın halini bir göz önü-
ne getirelim. Tek çiçeğe kalmış, tek renge, tek konuya kalmış 
bir insanlık ve tek dile kalmış bir dünya hapı yutmuştur, ce-
hennemden daha beterdir. Eşek gibi bugünkü dünyanın arka-
sından gitsinler. Rezil olacaklar, çocukları, torunları tarihler 
bunları rezil edecekler. Adam gibi durmasınlar öyle.

Böyle olacağına doğal bir yoldan dünyayı düzelt-
menin yolunu seçsek olmaz mı? Doğal yol, yalnız ve yal-
nız bir demokrasiden geçer. Demokrasi de değişken-
dir. İnsan hakları bildirildiğine göre birbirine durma-
dan haklar ekleniyor ve eklemeler bile şimdiden yetmiyor.
Demokrasi gittikçe değişiyor, genişliyor. Demokrasilerde her 
şey gittikçe de saydamlaşacak, yeni anlamlar kazanacak.

Her halk anadilinde eğitim görmeli
Anadolu coğrafyası çok kültürlü bir toprak ol-

duğundan dolayı dünya kültürüne kaynaklık etmiş-
tir. Bu çok ilginçtir, bugün dünyada yaşadığımız, iyi de-

diğimiz kültür Akdeniz kültürüdür. Çünkü Akdeniz yüz-
lerce değil binlerce kültürün kaynaştığı bir yerdir.
Bizim Türk insanları geldiler Akdeniz’i geçemeyince bura-
da kaldılar. Şimdi dünyada Akdeniz’in etrafında dolandı kal-
dı, yeni kültürler getirdi ve bugünkü uygarlık ortaya çıktı. 
Anadolu’nun zengin kültür birikimine sırtımızı dayayınca 
yeni dünya kültürüne katkımız olacak.

Anadolu da yaşayan her halk kendi dilini kullanacak, 
kendi ana dilinden eğitim görecek, kitaplar yazacak, filmler 
çekecek. Biz çok kültürlü toprak olduğumuzun farkına va-
racağız.

Çıkarımızın yasakla değil özgürlükle olduğunun bilin-
cine varacağız. Ben hiç bir zaman karamsar olmadım, beni 
okuyanlarda karamsar olmasınlar. Okuyucularıma çok söyle-
dim bunu, benim kitaplarımı okuyanlar barışçı olsunlar yok-
sa zahmet etmesinler.

Sevgi için yazıyorum 
Ben onun için yazıyorum, sevgi için, dostluk için, sava-

şa düşmanlık için yazıyorum. İyi şeyler için yazıyorum yok-
sa gerisi ne olacak yani. Her şey ölümlüdür. En büyük yazar-
ların eserleri bile ölümlüdür.

İnsanın içindeki vicdan ölümlü değildir, içindeki sev-
gi ölümlü değildir. Kötülük her zaman kötülüktür ve ölüme 
mahkumdur. Sevgi her zaman sevgidir ve sonuna kadar ya-
şar, kıyamete kadar bile yaşayan sevgiler olur. Teşekkür edi-
yorum. Hasta olmasaydım görürdünüz ne kadar çok konu-
şurdum’

Yaşar Kemal Memed Uzun’un cenazesindeki konuş-
masından;

İnsanlığa insanlık eden her şeyden önce kültürdür. 
Dünyada hiçbir kültüre, kültür zarar vermemiştir. Her kül-
tür, öbür kültürü beslemiştir. Bu anlaşılmıyor. Kültür-
ler birbirlerini öldürmezler. Kültürler birbirlerini çoğal-
tırlar, yaşatırlar, zenginleştirirler. Bunu bilmeyenler ken-
di kültürlerini öldürüyor. Yasakladığı kültürleri de öldürü-
yorlar. Bu cehaletten geliyor. Bir ülkede kültürlerin çeşitli-
liği o ülkenin zenginliği, büyüklüğüdür. İşte anlamadıkla-
rı budur. Mehmed’in romanı, kişiliği, insanlığın zenginli-
ğidir. Bu insan dimdik durmuştur. Her zaman şiddeti kına-
mıştır. Yaşamı boyunca konuşmalarıyla, eserleriyle sava-
şa karşı koymuştur. Ne olursa olsun, kimler karşı koyarsa 
koysun Türkiye barışa kavuşacaktır. Ben de buna inanıyo-
rum. Yakında bu savaş barışla bitecektir. Mehmed mezarın-
da rahat edecektir. Savaşın sürmesi için hiçbir neden yok-
tur. Bu savaşı oyun sanıyorlar. Kimse hiçbir sebep bulamaz. 
Bugün oyun sanıyorlar savaşı. Belayı, o savaşı isteyenler bu-
lacaktır, halklarımız değil.”

Memed Uzun’un konuşmasından;
“Benim yazarlığım mecburi bir yazarlıktır. Mecbur kal-

mış bir başkaldırıdır. Daha fazla aşağılanmamak, daha fazla 
horlanmamak içindir. Yaşar Kemal benim hocamdır.”

Kaynak: www.yasarkemal.net
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Yeterince yaşlanmış olan marangoz artık emek-
li olmaya hazırdı, artık ayrılmak ve karısıyla birlikte, 
kendisine daha çok zaman ayıracağı bir hayat sürmek 
istiyordu, bu düşüncelerini patronunada açtı. Maaşının 
eksikliğini belki hissedecekti ama emekli olmaya da 
ihtiyacı vardı. İdare edebilirlerdi.

Müteahhit, böyle iyi bir çalışanının işten ayrılma-
sına üzülmüştü, ondan işi bırakmadan evvel tek bir ev 
daha yapmasını rica etti.

Marangoz bunu kabul etti, fakat bir müddet son-
ra çok ta istekli olmadığı açıkça farkedilmeye başladı. 
Kalitesiz malzemeler kullanarak gelişigüzel bir iş çı-
kardı. Böylesi iyi bir kariyerin bu şekilde noktalanma-
sı üzüntü vericiydi doğrusu.

Marangoz işini bitirdiğinde, patron geldi, evi ge-
zip gördü, anahtarları marangoza uzattı ve 

“Al burası senin evin, bu benim sana hediyem,” 
dedi.

Marangoz çok şaşırmıştı! Şaşırmak ne kelime 
şoke olmuştu! Ne yazık! Eğer kendi evi olacağını bil-
seydi, herşeyi bambaşka yapardı.

Bizim içinde bu böyledir. Bizde günden güne ken-
di hayatlarımızı inşa ederiz, genellikle en iyi malzeme-
yi kulanmaz ve en iyi işi çıkarmaya çalışmayız. Sonra 
da inşa ettiğimiz bu evde yaşamak zorunda olduğumu-
zu farkederek hayretler içinde kalırız.Eğer geriye dö-
nüp baştan başlayabilseydik herşeyi çok daha farklı ya-
pardık. Fakat ne var ki geriye dönemeyiz.

Siz hayatınızın inşaat ustasısınız. Hergün bir çivi 
çakar, bir tahta yerleştirirsiniz veya bir duvar örersiniz. 
Bugünkü davranışlarınız ve yaptığınız seçimler, yarın 
ki “evinizi” inşa eder…

Akıllıca inşa edin!

HAYAT İNŞAA ETMEK

KÜLTÜR SANAT
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

YENİ SMM BÜROLARI

ADI TESCILNO SMMSICILNO SMMADI SMMSOYADI IL

HÜSEYİN ALMALI DOĞALGAZ TEŞHİR ÜRÜNLERİ 8392 54357 MEHMET ÖZEN MALATYA 

AHMET DÜZGÜN - D MÜHENDİSLİK DOĞ.ISI SİST. 8434 67701 AHMET DÜZGÜN MALATYA 

DOĞ-KAN DOĞALGAZ - FATİH DOĞAN 8444 72798 ALP EMRE ÇATAL MALATYA 

ABUZER HAKAN TEKİNDAĞ 8504 66645 ABUZER HAKAN TEKİNDAĞ ADIYAMAN 

HAMİT UYAR - UYAR MÜHENDİSLİK 8506 23326 HAMİT UYAR ADIYAMAN 

EKSEN ISITMA DOĞALGAZ MÜH.İNŞ.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8507 51600 MUAMMER ÖZDİL VAN 

SİNAN SEZGİN 8508 67166 SİNAN SEZGİN MUŞ 

ÖMÜR MAKİNA MÜHENDİSLİK  İNŞ.ELEKT.GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8509 13701 ABDULLAH ÇİCİN DİYARBAKIR 

PAŞ-HA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ.GIDA TAH.TİC.LTD.ŞTİ. 8510 54710 SEDAT  YAVUZ DİYARBAKIR 

BAŞARI OTO - EYYÜP BUTTANRI 8512 65319 VAHAP BURKAY BİNGÖL 

ENES UMUT OTOGAZ LPG DÖNÜŞÜM SİST.İNŞ.GIDA MAD.LTD.ŞTİ. 8513 50325 EŞREF AYDIN ELAZIĞ 

OKAYLAR İNŞAAT DOĞALGAZ NAK.GIDA TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8539 73446 AHMET ASLAN DİYARBAKIR 

ERCİHAN DOĞALGAZ İNŞAAT TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. 8557 68435 MEHMET ERTAŞ MALATYA 

EYYÜP TURGUT KAVAKLI 8558 49074 EYYÜP TURGUT KAVAKLI BATMAN 

ŞİMŞEKLER DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ PETR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8613 13010 HASAN ESEN DİYARBAKIR 

ZORSAN ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT PETROL TEMZ.NAK.LTD.ŞTİ. 8615 52005 MESUT ÇELİK DİYARBAKIR 

MEHMET ALİ BEYOĞLU - BEYOĞLU DOĞALGAZ 8616 57444 MEHMET ALİ BEYOĞLU MALATYA 

ÇAĞLAR OTOMOTİV - ABDULBARİ TANIŞ - ÖMER POLAT ADİ ORT. 8617 66943 ÖMER POLAT AĞRI 

MESA DOĞALGAZ MÜHENDİSLİK MAK.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 8614 65532 SERHAT GÜNDÜZ DİYARBAKIR 

EFAYSE DOĞALGAZ İNŞ.ELEKT.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.  8620 72655 CİHAT ERSÖZ DİYARBAKIR 

AKARLAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 8622 46274 NAZİR AKAR ELAZIĞ 

İBRAHİM HALİL ULUTATAR-TATAROĞLU DOĞALGAZ 8641 70545 İBRAHİM HALİL ULUTATAR ŞANLIURFA 

YUSUF DOĞAN-GAP ISI MÜHENDİSLİK DOĞALGAZ 8642 54057 YUSUF  DOĞAN ŞANLIURFA 

MEHMET ALİ ÖZGENÇOĞLU İNŞ.MÜH.VE MÜT. 8676 69153 HASAN ÖZKAY DİYARBAKIR 

İP-YA ISITMA SOĞUTMA İNŞ.TEM.GIDA TURZ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. 8677 73736 ALİ CAN BULUT DİYARBAKIR 

ARCENT PLAN MÜH.MİM.MADEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8678 62635 SEYİTHAN AKDOĞAN DİYARBAKIR 

SUR İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ. 8679 69697 ÇETİN AYYILDIZ DİYARBAKIR 

OKAY İNŞAAT ELEKT.DOĞ.VE ISI SİST.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 8680 72796 MESUT TEKİN DİYARBAKIR 

AY-RİS MÜHENDİSLİK MİMARLIK MÜŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8685 57173 YUSUF ERKAN AĞRI 

EVRA YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 7674 59448 RAMAZAN KIRMIZI ŞANLIURFA 

YENİ GÜNAY NAKLİYAT İNŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 7812 72842 MEHMET EMRE CANAL MALATYA 

ÖZKARDEŞLER DOĞALGAZ SIHHI TESİSAT KALORİFER-EDİP POLAT 8693 54359 MELİKE ÖZBUZCİ DİYARBAKIR 

ZAFER SALİH ISITMA İNŞ. OTOM.PET.MAK.SAN.LTD.ŞTİ. 8694 69606 SALİH AYDIN ELAZIĞ 

MURAT TEKİN-MURAT MÜHENDİSLİK 8695 67699 BURÇİN ŞEFTALİCİ MALATYA 

YESRİB DOĞALGAZ İNŞ.PET.TAR.ÜR.NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 8696 73734 TAHSİN ŞENKAYA DİYARBAKIR 

TİGRİS DOĞALGAZ MOB.İNŞ.SER.HİZM.TEM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 8697 31275 MUZAFFER ERCAN DİYARBAKIR 

BMG DOĞALGAZ MEKANİK MÜH.İNŞ. ELEKTRİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 8698 54320 AHMET MUAMMER ÜRKMEZ ŞANLIURFA 

ABDULLAH ERHAN 7595 67097 MUSTAFA ÜTKÜN MALATYA 

İMEDA MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞ.TEKS.GIDA TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4908 41079 RAMAZAN ÇELİK ADIYAMAN 

İMEDA MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞ.TEKS.GIDA TEM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4908 45264 YAŞAR İLHAN ADIYAMAN 

ASO TEKNİK DOĞALGAZ TES.PRO.MÜH.İNŞ.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 7229 54293 SERHAT OĞUZ ŞANLIURFA 

EKİNSAN GÜNEŞ ISI KOLLEKTÖRÜ ALİMİN.-PVC DOĞ.SAN.LTD.ŞTİ. 6140 72843 MUHAMMED ERTAN MALATYA 

ÖSO MÜHENDİSLİK DOĞ.KİM.ELEK.TEKS.GIDA TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 6160 60924 HASAN YILDIZ MALATYA 

ER-KA MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT DOĞ.PETR.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 5948 69294 HALİL ERDEN YAĞMURLU MALATYA 

YEŞİL DOĞALGAZ İNŞAAT ZİRAAT TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6320 74061 YAHYA KEMAL EMRE MALATYA 

ARTEMA ISI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 8923 67074 KENAN BALCİ ELAZIĞ 
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MEHMET İBRAHİM ASOĞLU - AS MÜHENDİSLİK 8929 62289 MEHMET İBRAHİM  ASOĞLU ŞANLIURFA 

ABDULLAH EREN - EREN MÜHENDİSLİK 8930 40792 ABDULLAH EREN BATMAN 

MED-MAK DOĞALGAZ MAKİNA İNŞ.MOB.VE İÇ DEK.TEM.LTD.ŞTİ. 8931 73990 ŞİYAR ÖZGÜR DURSUN DİYARBAKIR 

ADAKSAL DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ MÜH.İNŞ.PET.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 8893 46563 MEHMET CENGİZ AKYIL DİYARBAKIR 

NETT OTOMOTİV MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 8894 57405 İSMAİL KILIÇ DİYARBAKIR 

HARUN REŞİT DİVİTÇİ - CANBAZLAR DOĞALGAZ 8862 68073 HARUN REŞİT DİVİTÇİ ŞANLIURFA 

LEYLA ÖLMEZ 8824 61792 LEYLA ÖLMEZ DİYARBAKIR 

AK-BAL MÜHENDİSLİK İNŞ.ELEKT.GIDA TEKS.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 7332 62449 FARUK AKKUM DİYARBAKIR 

MEHMET ALİ ÖZGENÇOĞLU İNŞ.MÜH.VE MÜT. 8676 72796 MESUT TEKİN DİYARBAKIR 

İP-YA ISITMA SOĞUTMA İNŞ.TEM.GIDA TURZ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. 8677 66716 NEJDET KAYA DİYARBAKIR 

OKAY İNŞAAT ELEKT.DOĞ.VE ISI SİST.İTH.İHR.LTD.ŞTİ. 8680 74719 YILMAZ MAT DİYARBAKIR 

KUTBETTİN AYDEMİR - AYDEMİR MÜHENDİSLİK 3341 52169 KUTBETTİN AYDEMİR ELAZIĞ 

YILDIRIM-LAR MÜHENDİSLİK DOĞ.İNŞ.BİLG.DAY.TİC.LTD.ŞTİ. 7143 63858 HAYRİ YILDIRIM DİYARBAKIR 

EYİDEMİR MÜHENDİSLİK DOĞ.İNŞ.DAN.ELEK.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. 6061 74480 ÖMER APAK MALATYA 

GÜRBÜZ İNŞ.VE ISI TES.MALZ.TAAH.VE PAZ.-GÜRBÜZ AVŞAR 5989 67702 HACI ALİ KAYAN MALATYA 

• Ankara Şube Teknik Görevlimiz Selahattin CEYLAN’ın babası vefat etmiştir.
• Üyemiz Fırat CIVAŞ’ın babası vefat etmiştir.
• Üyemiz Fatma UCUZ’un annesi vefat etmiştir.
• Üyemiz Misbah MELİK ‘in annesi  vefat etmiştir.
• Üyemiz Hasan ESEN ‘in babası vefat etmiştir.
• Üyemiz Ahmet ARSLAN ‘ın annesi vefat etmiştir.

ÜYELERİMİZE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

• Üyemiz Doğan EMER meslektaşı olan Nur Ertekin ile  evlendi.
• Şubemiz Büro Görevlisi Muhubet  KAÇMAZ  evlendi.

ÇİFTLERİ KUTLUYOR BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLİYORUZ.

• Taner Tursun ‘un 1 kız bebeği oldu.

SAĞLIKLI HUZURLU VE MUTLU  BİR HAYAT GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ.


