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Değerli meslektaşlarımız, 12 Haziran seçimleri sonrasında, yeni anayasa,
Kürt sorunu, yemin krizi ve meslek örgütümüzü ilgilendiren Çevre, Orman ve
Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat Kanunu’nda yapılacak değişiklikler gibi oldukça
önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Hükümetin Meclis kapanmadan aldığı kanun hükmünde kararname
çıkarma yetkisinin asıl nedeni, seçimlere az bir zaman kala açıkladığı kabine
değişikliği ile ortaya çıktı. Devlet bakanlıklarının kaldırıldığı, bazı bakanlıkların
birleştirildiği yeni kabinenin yayımladığı teşkilat kanunları yeni dönemin poli-
tikalarına ilişkin ipuçları verdi. Bu değişiklikler kapsamında işlevi gereği
mesleğimizi en fazla ilgilendiren Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve
Orman Bakanlığı birleştirilerek, “Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” kuruldu.
Ve bu bakanlık yapısı içinde oluşturulacak Mesleki Hizmetler Genel Müdür-
lüğü’nün görevleri arasında meslek alanlarımızı ve örgütümüzü “düzenlem-
eye” yönelik maddeler yer aldı. Ancak söz konusu bakanlık henüz kurulmadan
4 Temmuz 2001 tarihinde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile bu
bakanlık ikiye bölündü ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" ile "Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı" ortaya çıktı. Henüz mürekkebi kurumamış kararnamelerin yeni-
leri ile değiştirilmesi, AKP’nin kamu yönetimi politikalarını bir kez daha ortaya
koydu.

Tamamen TMMOB’ye bağlı mühendis mimar ve şehir plancıları odalarını
kendine bağlı bir teşkilat gibi gören ve denetimine almaya çalışan bu kanun
maddeleri Anayasa’nın 135. maddesine aykırı. Bu hükümler hükümetin yeni
dönemde meslek odalarını hizaya çekme hesaplarını ortaya koymakta.

Başka bir konu ise; Türkiye’de 12 Haziran seçimleri aday belirleme
sürecinde YSK tarafından adaylıkları veto edilen bağımsız adaylarla ilgili, can
ve mal kayıpları ile sonuçlanan protesto gösterileriydi. Toplumun her kesimin-
den gelen yoğun tepkilerle YSK’nın attığı geri adım sonrasında yapılan seçim-
lerde tüm engelleme ve baskılara rağmen Demokrasi ve Özgürlük Bloku 36
milletvekili çıkardı. Ancak seçimden hemen sonra YSK’nin 80 bin Diyarbakır-
lının oyunu alan Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürmesi, yine on binlerce seç-
menin oyunu alarak milletvekili seçilen ve KCK davasından tutuklu 5 vekilin
halen cezaevinde tutuluyor olması, seçimle birlikte oluşan iyimser atmosferi
gölgeledi.

Hatip Dicle ve 5 tutuklu vekilin meclise gitmesinin engellenmesi ile yaşanan
yemin krizinin henüz çözüme kavuşmadığı ancak çözüm arayışlarının hız-
landığı bugünlerde temennimiz, demokratik siyaset yollarını açacak bir muta-
bakatın oluşması ve ülke gündeminin barış çabalarına doğru evrilmesidir.

Yine dileğimiz, yama tutmayan Anayasa’nın acil olarak değiştirilmesi; tüm
halkları kucaklayacak, haklarını garanti altına alacak ve evrensel hukuk norm-
larını içerecek bir standarda ulaşmasıdır.

Bültenimizin 35. sayısında Türkçe - Kürtçe teknik terimler sözlüğü, Kürtçe-
Türkçe hazırlanmış edebiyat, kültür sanat yazıları, şube ve temsilciliklerimizde
düzenlenen etkinlikler, üyelerden haberler, 3 aylık dönemde gerçekleşen teknik
hizmetlerimiz, TMMOB ve odamızın yaptığı duyuruları bulacaksınız.

Son olarak, bültenimizin daha zengin bir içeriğe sahip olmasının siz değerli
üyelerimizin katkılarına bağlı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Si-
zlerin çalışma alanlarınızda karşılaştığınız sorunlar, mesleki ve kültürel birikim-
leriniz yine görüş ve önerilerinize sayfalarımızın açık olduğunu belirterek, barış
ve kardeşliğin yaşam bulduğu özgür yarınlar diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

Merhaba…
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Türkiye’nin dört bir yanından mühendis, mimar ve şehir plancıları,
“Haklarımız, geleceğimiz, halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz
var” çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu. Şubemizden de
yaklaşık 800 kişi sloganları, pankartları ve talepleri ile mitinge katıldı.

15 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinden itibaren TMMOB’ye bağlı
23 odanın pankartları altında Tren Garı’nda toplanmaya başlayan
mühendis, mimar ve şehir plancıları taşıdıkları dövizlerle meslek alan-
ları üzerinden Türkiye’nin sorunlarına dikkat çektiler.

Bandista’nın müzikleri eşliğinde miting alanına giren coşkulu kala-
balık, sloganlarla “Eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, demokrasi ve bir arada
yaşama” taleplerini dile getirdi.

Mitinge, çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü
katılarak destek verdi.

Sloganlarımız ve taleplerimizle katıldık
Şubemiz de onbinlerce TMMOB üyesi ile birlikte Sıhhiye Mey-

danı’ndaydı. Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimizde miting için günlerce
öncesinden yapılan hazırlıkların ardından, 16 otobüsle büyük mitinge
katıldı. Miting hazırlıkları kapsamında örgütleme çalışmaları ile Şube
Sekreterimiz Bülent Özdel bizzat ilgilendi. Hummalı bir çalışma ardın-
dan mitinge Şube Başkanımız Mesut Çelik, Başkan Yardımcısı Ahmet
Çet, Şube Sekreterimiz Bülent Özdel, Şube Saymanımız Abdullah
Tekin ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Emer’in de aralarında bu-
lunduğu 800’ü aşkın üyemiz mitinge katıldı.

Kendi renklerimizle katıldığımız mitingde, sorunlarımız ve talepler-
imizi içeren dövizler taşıdık.

ONBİNLER TMMOB MİTİNGİNDE BULUŞTU

Türkiye’nin dört bir yanından mühendis, mimar ve şehir plancıları, “Haklarımız, geleceğimiz,
halkımız, ülkemiz için söyleyecek sözümüz var” çağrısıyla Ankara Sıhhiye Meydanı’nda buluştu
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15 Mayıs’ta Ankara’da yapılacak büyük
mitingin hazırlık çalışmaları şubemiz tarafın-
dan aylar öncesinden başlatıldı. Diyarbakır
Şube, oldukça hummalı bir şekilde sürdürülen
bu hazırlık çalışmaları sonucunda deyim
yerindeyse mitinge damgasını vurdu.

Coşkulu bir katılımla şube ve temsilcilik-
lerimizden hareket eden 800’ü aşkın üyemiz
uzun yolculukları boyunca çok neşeliydi. Oto-
büslerde söylenen şarkılar, yolda verilen mo-
lalarda söylenen şarkılar eşliğinde çekilen
halaylar coşkuya coşku katıyordu. Çeşitli nok-
talardan hareket eden otobüslerimiz sabah
10.00’da Ankara Tren Garı’nda bir araya
gelmeye başladı. Tüm temsilciliklerimizden
gelen otobüslerin gara ulaşması ardından,
yaptığımız döviz ve tişörtleri giyerek pankart-
larımızı hazırladık ve kortejdeki yerimizi aldık.

TMMOB tarihinde bu kadar yüksek
katılımlı bir mitinge ilk kez tanık oluyorduk. 30
bini aşkın mühendis, mimar, şehir plancısı,
çalışan ve mühendis adayları haklı taleplerini
dillendirmek için adeta kenetlenmişlerdi. Biz

de mitinge en yoğun katılım sağlayan şubel-
erden biri olarak, güzergâhta miting alanına
doğru ilerlerken attığımız Türkçe Kürtçe slo-
ganlarla adeta inlettik Ankara’yı. Polis
kurşunuyla yaşamını yitiren öğrenciler Aydın
Erdem, Şerzan Kurt ile KCK davasından tu-
tuklu Batman Belediye Başkanı ve Üyemiz
Nejdet Atalay’ın fotoğraflarının basıldığı oldu
tişörtleri giyen üyelerimiz, Kürt sorunu
bağlamında bölgemizde yaşanan hukuksuz
uygulamaları ifade eden döviz ve pankartlar
taşırken, “Dilimizi istiyoruz”, “Ülkemizde mül-
teci olmak istemiyoruz”, “Mühendis ve mi-
marlar sessiz kalmayacak”, “Barış ve
kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz” şeklinde
sloganlar attı.

Mitingde ilginç bir ayrıntı a gözümüze
çarptı. Yıllardır bölgemizde yapılan
demokratik eylemlerde F6’ların alçaktan
uçuşları veya skorsky, kobra helikopterleri
yerine sivil denebilecek polis helikopterinin
alanı havadan kontrol etmesiydi.

Sıhhiye Meydanı’na ulaşınca çok yoğun

ve coşkulu bir kalabalıkla karşılaştık.
TMMOB’nin örgütlü bulunduğu tüm illerden
yoğun katılımın olduğu mitinge, DİSK, KESK,
TTB, emek-meslek örgütleri, siyasi partiler,
demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin ar-
alarında bulunduğu onbinlerce kişi katılmıştı.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı alanda
yaptı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Nazım’ın da şiirinde söylediği gibi bu
bezirgan saltanatının bitmesi için buradayız.

Gericiliğe ve karanlığa karşı aydınlığı
savunmak için buradayız.

Baskıcı ve otoriter yönetime karşı, özgür-
lük ve demokrasi için buradayız.

Her şeyin para-kâr olduğu piyasa an-
layışına karşı eşitliği savunmak için,

Kahrolsun emperyalizm demek için bu-
radayız.

Irkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği linç
kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış
içinde yaşamak için,

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik
yoldan çözümü için buradayız.

Öznesinde insan olan özgürlükçü, eşit-
likçi, demokratik bir anayasa için,

Her türlü cinsiyet ayrımcılığına karşı dur-
mak için,

Özerk ve demokratik üniversite için,
Demokratik, parasız eğitim hakkımız için,
Eşit, nitelikli, parasız sağlık hakkımız için

buradayız.
Güvencesiz çalışmaya, taşeronlaşmaya,

sendikasızlaştırılmaya "hayır" demek için
İnsan odaklı işçi sağlığı ve iş güvenliği

için buradayız.
Kentlerimizin, ormanlarımızın, madenler-

imizin yağmalanmasına "dur" demek için
Havamıza, suyumuza, toprağımıza sahip

çıkmak için buradayız.
Meslek alanlarımıza, mesleğimize, onuru-

muza sahip çıkmak için,
Haklarımız, geleceğimiz, halkımız,

ülkemiz için,
Bugün bu alanda söyleyecek sözümüz

var.”
Konuşmaların ardından Bandista müzik-

leri eşliğinde çekilen halaylar ve renkli görün-
tülerle miting sona erdi.

DİYARBAKIR ŞUBE TMMOB MİTİNGİNE DAMGASINI VURDU

ABDURRAHİM AKÜZÜM
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Dicle Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi tarafından organize edilen,
makina, maden, inşaat ve elektrik elek-
tronik bölümü öğrencilerinin mezuniyet
töreni yapıldı. Törene Mühendislik Fakül-
tesi Dekanı, dekan yardımcıları, bölüm
hocaları, TMMOB bileşenleri temsilcileri,
Şube Başkanımız Mesut Çelik ve Şube
Sekreterimiz Bülent Özdel katılım
sağladı.

Törende bir konuşma yapan Şube
Başkanımız Mesut Çelik genç meslek-
taşlarımıza öncelikle meslek hayat-
larında başarılar dileyerek, örgütlülüğün
ve oda çalışmalarının önemine vurgu
yaptı. Çelik, tüm mühendisleri kendi
meslek örgütlerinde ve çatı yapılarında
görev almaya davet etti.

Daha sonra mezun olan ve derec-
eye giren öğrenciler mezuniyet bel-
gelerini ve başarı belgelerini bölüm
hocalarının elinden aldı. TMMOB
bileşenleri temsilcileri de oda rozetleri
taktı. Şube Sekreterimiz Bülent Özdel,
Makine Mühendisliği Bölümü’nde derec-
eye girerek 1. 2. ve 3. olan öğrencilere
MMO rozeti taktı. Törenin sonunda ge-
lenekselleşen kep fırlatmanın ardından
müzik eşliğinde çekilen halaylar ve
düzenlenen kokteyle tören son buldu.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ
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Kurultay "Bir günlüğüne Kadın Olmak"
isimli kısa film gösterimi ile başladı. Göster-
imin ardından kurultayın açılış konuşmasını
JMO Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu
Üyesi Dicle Barç yaptı.

Kurultay daha sonra TMMOB Yönetim
Kurulu Üyeleri Ayşegül Oruçkaptan, Ayşe
Işık Ezer ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili
Gıda Mühendisi Nursel Aydoğan’ın konuş-
maları ile devam etti. TMMOB üyesi kadın
mühendis, mimar, şehir plancılarının katılım
sağladığı kurultayda “Toplumsal Cinsiyet
Rolleri ve MMŞP eğitiminde cinsiyetçilik”,

“Kadına Yönelik Şiddet”, “Kapitalizm ve

Kadınlar”, Toplumsal Mücadeleler ve Kadın”,
“TMMOB’de Kadın Örgütlenmesi”, “TMMOB
Kadın Çalışma Grubu, Şube ve İKK Kadın

Komisyonları” ve “Öğrenci Kadın Örgütlen-
mesi” başlıkları altında sunumlar ve tartış-
malar gerçekleştirildi.

TMMOB 2. KADIN KURULTAYI DİYARBAKIR
YEREL KURULTAYI YAPILDI

18 Haziran 2011 tarihinde
Büyükşehir Belediyesi Cep
Sineması’nda TMMOB
2.Kadın Kurultayı Diyarbakır
Yerel Kurultayı düzenlendi
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LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında 23-24 Nisan 2011 tarihleri arasında
Şube Eğitim Salonumuzda “LPG Dolum-Boşaltım (pompacı) Personeli Kursu” düzenlendi. Eğitmenimiz Gurbet Örçen tarafından verilen
kursa 15 kişi katılım sağladı.

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve bel-
gelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda 18-19
Haziran tarihleri arasında Şube Eğitim Salonumuzda “LPG
Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı) Kursu” düzenlendi. Eğit-
menimiz Hakan Mertoğlu tarafından verilen kursa 17 kişi katılım
sağladı. Kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan kursiy-
erlere sertifikaları verilecektir

LPG PERSONEL EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA ŞUBEMİZDE
DOLUM BOŞALTIM KURSU AÇILDI

LPG PERSONEL EĞİTİMLERİ
KAPSAMINDA ŞUBEMİZDE
DOLUM BOŞALTIM
(POMPACI) KURSU AÇILDI

Şubemiz ve 4M firması, mekanik tesisat alanında kullanılan pro-
gramların uygulama ve tanıtımı kapsamında ortak seminer düzenledi.
20 üyemizin katılım sağladığı semire mekanik tesisat alanında katılım-
cılara 20’şer puan verildi.

MEKANİK TESİSAT
SEMİNERİ DÜZENLEDİK
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Şubemiz ve TMMOB İKK bileşenlerinin
de aralarında bulunduğu sivil toplum örgüt-
leri, Barış Demokrasi ve Özgürlük Bloku
çatısı altında Diyarbarbakır’dan bağımsız
milletvekili seçilen Hatip Dicle’nin milletvekil-
liğinin düşürülmesini kınamak amacıyla
basın açıklaması yaptı. 27 Haziran tarihinde
Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nde
düzenlenen basın açıklamasını 133 sivil
toplum kuruluşu desteklerken, basın açıkla-
masına Şube Başkanımız Mesut Çelik,
Başkan Yardımcısı Ahmet Çet ve Şube
Sekreterimiz Bülent Özdel’in yanı sıra çok
sayıda üyemiz katıldı.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açık-
lamasını Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet
Emin Aktar yaptı. YSK’nin seçim sürecinde
verdiği çelişkili kararlarla siyasi gerilimin art-
masına neden olduğunu belirten Aktar,
YSK’nin Hatip Dicle ile ilgili kararını “Hukuki
açıdan tartışmalı, siyasi açıdan ise kabul edile-
mez” bulduklarını ifade etti.

Hiçbir makamın halkın iradesini yok say-
maya ve yeni seçilmiş bir parlamentonun
demokratik meşruiyetine gölge düşürmeye
hakkı olmadığını ifade eden Aktar, “Herkes
Diyarbakır.

halkının iradesine saygılı olmak zorundadır.

Nitekim halkın iradesiyle seçilmemesine rağ-
men meclise girecek kişinin vekilliği sivil toplum
örgütleri ve halk nezdinde kabul görmeyecek ve
meşru karşılanmayacaktır” dedi.

‘Çözümün takipçisi olacağız’
Yaşanan krizin meclisin de meşruiyetini

zedelediğine dikkat çeken Mehmet Emin
Aktar, devamla şunları söyledi:

“Krizin varlığı süreci tehlikeli bir noktaya
doğru götürecek, çözülmesi ise Kürt soru-
nunun çözümüne ve yeni bir anayasa yap-
maya uygun bir zemin oluşturacaktır. Var olan
kriz fırsata dönüştürülmelidir. Bunun için
siyaset mekanizması soruna çok acil bir şek-
ilde çözüm üretmelidir. Meclis toplanıp soruna
çözüm bulmalı, halkın iradesinin meclise yan-
sımasını sağlayacak bir formül geliştirerek
yaşanan hak gaspını ortadan kaldırmalı; blok
milletvekillerinin meclise girmesini sağlayacak
adımlar atılmalıdır.”

Basın açıklamasında imzası bulunan
sivil toplum örgütlerinin krizin çözümünün
takipçisi olacağını belirten Aktar, çözüm
adına her türlü sorumluluğu almaya hazır
olduklarını sözlerine ekledi.

‘YSK’NİN HATİP DİCLE KARARI TARTIŞMALI VE KABUL EDİLEMEZ’

Şubemiz ve TMMOB İKK bileşenlerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri, Barış
Demokrasi ve Özgürlük Bloku çatısı altında Diyarbarbakır’dan bağımsız milletvekili seçilen
Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesini kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı
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28-30 Mayıs tar-
ihleri arasında şube-
mizde “Endüstriyel
Tesislerde Doğalgaz
Dönüşümü” konulu
kurs düzenlendi. Kurs
eğiticisi Abdurrahman
Atabey tarafından
verilen kursa 9
üyemiz katılım
sağladı.

MİEM kapsamında 05-08 Mayıs tarih-
leri arasında Araç Projelendirme Kursu
düzenlendi. MİEM Eğiticisi Hakan Ha-
vancılar tarafından verilen 4 günlük eğitime
10 üyemiz katılım sağladı.

ŞUBEMİZDE “ENDÜSTRİYEL
TESİSLERDE DOĞALGAZ
DÖNÜŞÜMÜ” KURSU DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE ARAÇ
PROJELENDİRME
KURSU DÜZENLENDİ

ŞUBEMİZDE EKB UZMANI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
Binalarda En-

erji Performansı
Yönetmeliği kap-
samında enerji
kimlik belgesi
düzenleyecek uz-
manlara yönelik
Enerji Kimlik Bel-
gesi (EKB) Uz-
manı Yetiştirme
Eğitimi 09-11
Mayıs tarihleri
arasında şubem-
izde gerçekleşti.
Teknik Görevlimiz
Esin Erhan
tarafından
verilen kursa
15 kişi katılım
sağladı.

LPG PERSONELLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN KURSLAR
SIRA NO KURS ADI

1
2
3
4
5
6
7
8

LPG DOLUM BOŞALTIM POMPACI KURSU
LPG DOLUM BOŞALTIM POMPACI KURSU
LPG DOLUM BOŞALTIM POMPACI KURSU
LPG TÜPLÜ DAĞITIM KURSU
LPG TÜPLÜ DAĞITIM KURSU
LPG DOLUM BOŞALTIM KURSU
LPG DOLUM BOŞALTIM POMPACI KURSU
LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU

KURS YERİ
MALATYA
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ADIYAMAN
D.BAKIR
D.BAKIR
D.BAKIR
D.BAKIR

KURS TARİHİ
09-10.04.2011
23-24.04.2011
30.04-01.05.2011
24.05.2011
22.05.2011
28-29.05.2011
18-19.06.2011
25-26.06.2011

EĞİTMEN
HAKAN MERTOĞLU
GURBET ÖRÇEN
GURBET ÖRÇEN
HAKAN MERTOĞLU
SAİT BAHÇE
SAİT BAHÇE
HAKAN MERTOĞLU
CENGİZ ATAMAN



10 DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ

Sevgili Arkadaşlar,
“Birlikte karar alma, birlikte üretme, bir-

likte yönetme” anlayışımız gereği 15 Haziran
2011 tarihinde Birlik Yönetim Kurulumuz
Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile bir top-
lantı gerçekleştirdi.

“Genel Seçimlerin sonuçları ile 8 Hazi-
ran‘da Resmi Gazete‘de yayımlanan başta
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‘nın Teşki-
lat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ve diğer Kanun Hükmünde Karar-
namelerle ile ilgili olarak” gerçekleştirdiğimiz
toplantıda yaptığımız çeşitli tespit ve değerlen-
dirmeleri örgütümüzle paylaşmak istedik.

Genel Seçim Sonuçları Üzerine:
AKP, 12 Haziran Genel Seçimlerinde oy

oranını da artırarak bir kez daha iktidar ol-
maya hak kazandı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Mayıs
2010‘da gerçekleştirdiğimiz TMMOB Genel
Kurulu‘nun sonuç bildirisi ülkenin bu döne-
mini de kapsayan ve örgütümüzün yüz akı
bir siyaset belgesidir. Yaşananlar ve olası
gelişmelerin öngörüleri Sonuç Bildirimizde
tüm açıklığı ile tanımlanmıştır.

Öte yandan, Genel Seçimlere giden Tür-
kiye‘de tüm odalarımızın katkı ve önerileri ile
“TMMOB Seçim Bildirgesi”ni Mayıs ayı başında
kamuoyu ile paylaşmıştık. 15 Mayıs 2011‘de de
Ankara‘da “Haklarımız, Geleceğimiz, Halkımız
ve Ülkemiz için” sloganıyla düzenlediğimiz
TMMOB Mitingi‘nde seçim bildirgemizi okuya-
rak, kimlere oy vermeyeceğimizi hep birlikte
alanda oylamıştık. Haziran başında da TMMOB
Genel Kurul kararı ile tüm odalarımızın raporla-
rından oluşan “Mesleğimiz, Meslek Alanlarımız,
Haklarımız Üzerine AKP İktidarının Tahribatı” ki-
tabımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Özetle seçim süresince TMMOB ve bağlı
odalarımız “mesleki demokratik kitle örgütü” so-
rumluluğunu yerine getirmişlerdir.

Seçimler, herkesin şikâyet ettiği ancak ne-
dense bir türlü değiştirilmeyen, antidemokratik
Siyasal Partiler Yasası, Seçim Yasası ve % 10
barajı ile gerçekleştirilmiştir. Perşembenin gelişi
çarşambadan belli olan bir seçimle de iktidarın
devamlılığı sağlanmıştır.

“Yaptıkları yapacaklarının teminatı olan”
AKP‘nin, kendinden yana bir Türkiye‘yi oluş-
turma projesinin tüm hızıyla bu dönemde de
devam edeceği aşikârdır.

TMMOB‘den baktığımızda ise; “11 Haziran
ile 13 Haziran arasında örgütümüz ve üyemiz
açısından, ülkemizde yaşananlar ve yaşatıla-
caklar açısından bir fark oluşmamıştır“ sözünü
netlikle ifade ediyoruz.

TMMOB, Genel Kurul Sonuç Bildirisinde
söylediklerimiz çerçevesinde AKP‘nin
üçüncü döneminde de görevlerini aynı karar-
lılıkla yerine getirmeyi sürdürecektir. Bu dö-
nemde de TMMOB‘nin yapacakları,
geçmişimizin teminatı altındadır.

Yeni Bakanlıkları Oluşturan Kanun Hük-
münde Kararnameler Üzerine:
TBMM tatile girmeden önce 6 Nisan 2011 tarihli
oturumunda, “Kamu Hizmetlerinin Düzenli,
Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağ-
lamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlile-
rine İlişkin Konularda Yetki Kanunu“nu kabul
ederek Hükümete Kanun Hükmünde Karar-
name (KHK) çıkarma yetkisi vermiştir.

Söz konusu yetki yasasında, mevcut ba-
kanlıkların birleştirilmesi, bağlı, ilgili ve ilişkili ku-
ruluşların ilgilerinin yeniden belirlenmesi, yeni
bakanlıkların kurulması, bakanlıkların bağlı, ilgili

ve ilişkili kuruluşlarının hiyerarşik ilişkileri,
görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlen-
mesi ve kamu kurum/kuruluşlarında istihdam
edilen personelin çalışmalarında etkinliği artır-
mak üzere atanma, nakil, görevlendirme, gö-
revden alınma, emekliye sevk edilme gibi
konuların usul ve esaslarının belirlenmesi biçi-
minde yetki sınırı çizilmiştir.

Ancak AKP, Meclis‘in olağanüstü yetki
devrini de aşarak ve Anayasa‘ya aykırı olarak
bakanlıkların teşkilatlanması ile meslek alan-
larımıza ve meslek odalarımıza ilişkin düzen-
lemelere hemen koyulmuştur. Anayasa ve
Yetki Yasası‘na aykırılık taşıyan bu düzenle-
meler Meclis‘te uzlaşma ve tartışma ortamın-
dan kaçırılarak başka bir görünüm altında
KHK‘lerin konusu edilmiştir. Görünen odur ki,
torba yasası usulü dahi külfet olarak görün-
müş ve parlamenter sistemin kuvvetler ayrılığı
ilkesi fiilen sonlandırılmıştır.

Kanun-i Esasi dahi kanun kuvvetinde ka-
rarnameyi, devleti bir tehlikeden veya genel gü-
venliğin bozulmasından korumak için bir
zorunluluk belirdiği durumlara hasretmiş iken,
Parlamento görevde iken ve dahası seçim ön-
cesi bu operasyonun yapılması manidardır. Or-
tada zorunlu ve ivedi bir durum yokken,
Parlamento ve sosyal taraflar dışlanarak karar-
name ile bakanlık ve kurumların tasfiyesinin de-
mokratik usul ve yöntemlerle bağdaşmadığı
açıktır. Askeri darbeleri eleştirerek, “ileri demok-
rasiyi” savunan bir iktidarın, 12 Mart Darbesi ve
12 Eylül hukukunun ürünü olan Kanun Hük-
münde Kararname yetkisini kullanmasının de-
mokratik yol ve yöntemlerle ne kadar örtüştüğü
açıktır. Ayrıca, parlamento çoğunluğu elinde
iken olağanüstü yollara başvurulması, tartış-
maya dahi tahammülsüzlüğün bir göstergesidir.

Bu durumu 11 Nisan 2011 tarihinde “Kanun

‘YETKİ KISITLAMASI VE MESLEK ALANLARIMIZIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ’

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı İçinde Bir Düzenleme ile Mühendislik, Mimarlık, Şehir
Plancılığı Mesleği ve Örgütümüz Teslim Alınmak İstenmektedir. Öyle görülüyor ki; ülkenin
yargısını, eğitimini, tüm kurumlarını "düzene sokan" AKP zihniyetinin "ustalık dönemi"ndeki
hedefleri arasında TMMOB‘yi de "düzenlemek" var

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Hükmünde Kararnamelerle Ülke Yönetilemez.
Bu Yasanın TBMM‘ye İadesi Bir Zorunluluktur!”
başlıklı basın açıklamamızda da belirtmiştik.

AKP, anılan Yetki Yasası‘na dayanarak se-
çimden hemen birkaç gün önce 11 adet KHK ya-
yımlayarak, uzun süredir tasarımında olan ancak
uygulamaya koyamadığı “yeni kamu yönetimi”
anlayışına geçmede bir sorun görmemiştir.

8 Haziran 2011 itibarı ile yayımlanan
Kanun Hükmünde Kararnamelere göre, kapatı-
lan ve birleştirilen bakanlıkların yerine, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Ba-
kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı kurulmuş
bulunmaktadır.

Bu bakanlıkların görev ve yetkilerinin; mes-
leğimize, insanımıza ve ülkemize ne getirip ne
götürdüğünün açığa çıkarılması şimdi önü-
müzde önemli bir görev olarak duruyor. Başta
Birliğimiz ve Birliğimize bağlı odalarımız olmak
üzere, siyasal partilerin, emek ve meslek örgüt-
lerinin, akademik dünyanın değerlendirmelerini
kamuoyu ile paylaşması yeni dönemde bize dü-
şecek mücadelenin boyutlarının belirlenmesi
açısından bir sorumluluktur.

Çevre, Orman ve Şehircilik
Bakanlığı üzerine:

636 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname
ile de Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Çevre
ve Orman Bakanlığı lağvedilerek bu iki Bakanlık
“Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı” adı al-
tında birleştirilmiştir.

Meslek alanlarımıza ve mesleğimize dair
örgütümüzü en çok ilgilendiren bu Bakanlığın
görev tanımı kapsamında bünyesine katılan ku-
rumsal yapılanma değerlendirildiğinde:

İzlenen parçacı, rant temelli politikalar ne-
deniyle çevre tahribatında en fazla paya sahip
“imar, yapılaşma” ile doğa koruma, ormanlar ve
su yönetimi aynı çatı altında toplanarak kurum-
sal kontrolün yok edilmesinin; Su, orman, mera,
yaylak, kışlak, tarım alanları gibi doğal kaynak-
lar ve çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin
etkisiz hale getirilmesinin; Kıyılarda, yaylak-
larda, meralarda, akarsularda, ormanlarda yapı-
lacak; HES, termik santraller, nükleer santraller,
madencilik faaliyetlerinin; kentsel dönüşüm, Ga-
lataport gibi projelerin hayata geçirilmesinin,
Doğal, kültürel ve tarihi mirasın engel olmaktan
çıkarılmasının önü açılacağı; Bakanlığın, Ba-
kanlar Kurulunca yetkilendirilen alanlar ile enerji
ve telekomünikasyon tesislerine ilişkin olarak
üst ölçekli plan yapmaktan parselasyon planını
yapma, ruhsat aşamasına kadar tüm süreçte
yetkili kılınması, yerel idareler üzerindeki vesa-
yetin arttırılması, merkezi idarenin keyfiyet ala-
nının genişletilmesinin önündeki engellerin
kaldırılacağı açıkça görülmektedir.

Bu ve benzeri amaçları sadece Çevre, Orman ve
Şehircilik Bakanlığı‘nı değil diğer bakanlıkları da
meslek alanlarından yola çıkarak deşifre etmek
bağlı odalarımızın görev ve sorumluluğundadır.

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı
İçinde Bir Düzenleme ile Mühendislik, Mi-
marlık, Şehir Plancılığı Mesleği ve Örgütü-
müz Teslim Alınmak İstenmektedir.

Öyle görülüyor ki; ülkenin yargısını, eğiti-
mini, tüm kurumlarını “düzene sokan” AKP zih-
niyetinin “ustalık dönemi”ndeki hedefleri
arasında TMMOB‘yi de “düzenlemek” var.

AKP İktidarı, çevreyi tahrip eden, kentleri-
mizi; kıyılarımızı; ormanlarımızı yağmalayan,
kamusal değerlerimizi sermayeye peşkeş çeken
anlayışının önünde engel olarak gördüğü
TMMOB‘yi yeniden yapılandırıp işlevsizleştir-
meye ve yok etmeye çalışıyor.

Son iki yıldır, Devlet Denetleme Kurulu in-
celemeleriyle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın
Birliğimiz üzerinde vesayet denetimini uygulama
çalışmalarıyla kendini gösteren “TMMOB‘nin
yeniden şekillendirilmesi ve meslek odalarının
düzene sokulması projesi”ndeki son nokta
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bünye-
sinde “Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü” nün
kurulması ve bu genel müdürlüğe verilen görev-
ler olmuştur.

636 sayılı “Çevre, Orman ve Şehircilik Ba-
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun



Hükmünde Kararname”de bakanlığın görevleri
arasında aşağıdaki hususlar yazılıdır:

MADDE 2- (1) Çevre, Orman ve Şehircilik
Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya
dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını ha-
zırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek,
Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetle-
rin ve bu meslek mensuplarının kayıtlı oldukları
meslek odalarının mevzuatım, norm ve stan-
dartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanma-
sını sağlamak, ilgililerin kayıtlarının tutulmasını
sağlamak,

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bün-
yesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Mü-
dürlüğü‘nün görevleri arasında da aşağıdaki
hususlar sayılmıştır:

a) Yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya
dair imar, çevre, yapı ve yapım mevzuatını ha-
zırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek,
Bakanlığın görev alanı ile ilgili mesleki hizmetle-
rin ve bu meslek mensuplarının kayıtlı oldukları
meslek odalarının mevzuatım, norm ve stan-
dartlarını hazırlamak, geliştirmek, uygulanma-
sını sağlamak, ilgililerin kayıtlarının tutulmasını
sağlamak,

Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı bün-
yesinde kurulan Mesleki Hizmetler Genel Mü-
dürlüğü‘nün görevleri arasında da aşağıdaki
hususlar sayılmıştır:

MADDE 12- (1) Mesleki Hizmetler Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yerleşme ve yapılaşmaya yönelik mi-
marlık, mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik
hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri yapmak, uy-
gulamaları denetlemek ve izlemek.

b) Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa
düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve
proje müellifliği, harita plan, proje ve yapım
kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı ve
tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği gibi
hizmet alanlarında çalışan gerçek veya tüzel ki-
şilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ve kayıt-
larının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek,
mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini de-
ğerlendirerek bunlara tescil ve yeterlik belgeleri
vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulma-
sını sağlamak.

c) Kamu ve özel sektöre ait her türlü yapı
ve tesisin projelerinin ve yapım işlerinin denet-
lenmesinde görev alacak mimar ve mühendisler
ile yardımcı kontrol elemanlarının, yapı denetim
kuruluşlarının ve müşavirlik kuruluşlarının nite-

liklerine, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin
esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuru-
luş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara belge
verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

ç) Bakanlığın görev alanına giren konularla
ilgili olarak mimarlık ve mühendislik meslek ku-
ruluşlarına ilişkin mevzuat düzenlemelerini yap-
mak ve denetlemek.

d) Çevre yönetimi, çevre denetimi ve çev-
resel etki değerlendirilmesi iş ve işlemlerinde
görev alanların niteliklerine, görev, yetki ve so-
rumluluklarına ilişkin esasları belirlemek, mes-
leki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini
değerlendirerek bunlara belge verilmesini ve ka-
yıtlarının tutulmasını sağlamak.

e) Çevresel etki değerlendirmesi raporu ha-
zırlanması, çevre laboratuarları, çevre danış-
manlık firmaları, belediyelerin çevre koruma
tesislerinin projelerinde ve işletilmesinde görev
alacak elemanları eğitmek, proje ve tesis kriter-
lerini geliştirmek, mesleki yetkinliği artırmak.

Anayasa‘nın 135. maddesi yürürlükte iken,
6235 sayılı TMMOB Yasası halen geçerliktey-
ken; TMMOB ve bağlı odaların asli görevlerinin
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı‘na dev-
rinde bir sakınca görülmemiştir. TMMOB ve
bağlı odaların hak, yetki ve görevleri, Anayasa
ve TMMOB Yasası‘na rağmen özünde düzenle-
yici işlem olan kararname ile Bakanlık bünyesin-
deki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne
devredilmiş durumdadır. Bu devir işlemi, açıkça
Anayasa‘ya ve Yetki Yasası‘na aykırı olup, de-
mokratik işleyişin tüm usul ve yöntemleri ile de
bağdaşmamaktadır.

Şimdi bu projelerin sahipleri, bu projenin
Bakanlığını, Genel Müdürlüğünü oluşturanlar
ve buralara atanacaklar iyice anlasın:

Bilim ve tekniğin gelişimi, mühendis,
mimar, şehir plancıların yeterliliği ve bunların
meslek odalarının kuralları bir bakanlığın bü-
rokrasisi içinde yer alan bir genel müdürlüğe
teslim edilemez. Mühendis, mimar ve şehir
plancılarının ürettiği düşünce ve emekleri
Dünya Ticaret Örgütü‘nün taşeronlarına teslim
edilemeyecek kadar kıymetlidir, kutsaldır. Bu
ülkenin kalkınmasında ve refahında mutlaka
ve mutlaka mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rının emekleri hak ettiği yeri alacaktır. Bilim ve
onun ürettiği hizmet, yönetenlerin iki dudağı
arasında yürürlüğe koyacakları normlarla ha-
yatta karşılığını bulamaz, bilim ve akıl bütün
idari metinleri, kararları aşar gider. Aklın ve bili-
min ışığına inanmış ve bu ülkenin emekten ve

halktan yana olan mühendis, mimar, şehir
plancıları ve onların örgütlülüğü hiçbir düzenle-
yici işlemle ıslah edilemez. Bilimin kendisi dev-
rimcidir. Kendi statükosunu yaratanlar, kendi
statükolarında yok olmaya mahkûmdurlar,
bunu biz değil tarihi yazanlar söylemektedir.

Emperyalizme bağımlılık temelinde vahşi
kapitalizmin hizmetinde olanlar, sosyal devleti
tamamen yok eden, tüm değerleri yok sayarak
her şeyi rant üzerinden kurgulayanlar, bilmeli-
dir ki;

Örgütümüzün yetkilerini kısıtlamaya, mes-
lek alanlarımızı yeniden yapılandırmaya yöne-
lik düzenlemeleri hiçbir şekilde kabul
etmeyeceğiz

Sevgili Arkadaşlar,
Bu Süreçte Örgütümüzü Önemli Görevler
Beklemektedir:

Oda Başkanlarımızla 15 Haziran günü
yaptığımız toplantıda kararlaştırıldığı gibi; ka-
muoyunu ve üyelerimizi bilgilendirmek, her
türlü hukuki mücadeleyi yürütmek, Çevre,
Orman ve Şehircilik Bakanlığı ve Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü‘nün çalışmalarını
takip etmek ve sürekli eylem planını yürürlüğe
koymak üzere tüm örgütlü gücümüzle çalışma-
larımızı yürüteceğiz.

Ülke sorunlarının çözümü için mesleki
bilgi ve birikimlerimizin ışığında kararlılıkla ça-
lışmaya devam edeceğiz.

Şimdi hep birlikte bir kez daha söylüyoruz:
TMMOB bu ülkenin bir nefes alma-verme

alanıdır. Bu ülkenin, bu ülke halkının, bizim,
hepimizin önemli bir mevzisidir. Bu ülkenin ve
bu ülke halkının TMMOB‘ye ihtiyacı vardır. Bu
herkes tarafından böyle bilinmelidir.

TMMOB, kurumsal kimliğine, mühendis-
lere, mimarlara, şehir plancılarına yönelik her
türden baskıya karşı duracak, Türkiye‘nin de-
mokrasi mücadelesi içerisinde demokrasi
güçleri ile, emek ve meslek örgütleri ile bir-
likte yürümeye devam edecektir.

Genel Kurulumuzun sonunda “TMMOB
çalışmalarını bu dönem üç kelime ifade ede-
cektir” demiştik: Mücadele, mücadele, müca-
dele.

Biz iyi biliyoruz: Güç görevler, güçlü ör-
gütlenmeler ile yerine getirilir.

Haydi, TMMOB örgütlülüğünü güçlendir-
mek için görev başına.
Hepimize kolay gelsin.
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27.06.2011 tarihinde Şanlıurfa’da saat
08.30 civarında Karaköprü Beldesi Karşıyaka
Mahallesi Gap Caddesi No: 19 adresinde bulu-
nan Nahya Kayacan Petrol İnş. Özel Güv. Sist.
San. ve Tic. Ltd. Şti. Akaryakıt İstasyonunda bir
patlama meydana gelmiştir. Patlama akaryakıt
istasyonunun hemen altında yer alan bodrum
kattaki mefruşat deposunda elektrik şalterinin
kaldırılması ile meydana gelmiştir. Patlamada
ölen vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı, on-
larca yaralıya acil şifalar diliyor, kamuoyunun
üzüntüsünü paylaşıyoruz.

Odamızın da içinde yer aldığı teknik bilirkişi
heyetinin ön incelemesine göre patlama
mefruşat atölyesinde gaz birikmesi sonucu oluş-
muştur. Patlama mahallinin hemen üst tarafında
bulunan LPG Tankında herhangi bir patlama ol-
mamış, ancak istasyonda maddi hasar mey-
dana gelmiştir. Patlamanın yaşandığı bölgede
gerek atölyede gerekse mahalle çevresindeki
vatandaşların sürekli gaz kokusundan şikayetçi
olduğu ve uyarılarda bulunduğu ancak şikayet-
lerinden sonuç alınamadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca gerek LPG Otogaz İstasyonunun
gerekse LPG Tankının hemen altında her gün
onlarca çalışanın bulunduğu bir atölye ve lokan-
tanın varlığı, öncelikle istasyon yerinin tercihi ve
konumu konusunda kaygı uyandırmaktadır.
Ülkemizde benzer onlarca istasyonun bulun-
ması konunun önem ve vahametini göstermek-
tedir. Yetkililerin LPG İşyeri Ruhsatı
düzenlenmesi aşamasında bu v.b. hususlara
dikkat etmesi gerektiği açıktır.

Bilindiği üzere 5703 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nun 15.
maddesi gereğince TMMOB’ye bağlı ilgili
meslek Odaları tarafından sorumlu müdür,
tanker şoförü, dolum personeli, tüp dolum per-
soneli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp
dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test
ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum

personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme
ve imalatında görev alan diğer personelin eği-
tilmesi ve belgelendirilmesi yasal bir görev
olarak verilmiş; bu işletmelerin ise eğitimlerini
tamamlayarak vasıflı personel bulundurmaları
zorunlu hale getirilmiştir. Ancak Odamızca
yapılan incelemede söz konusu Otogaz İstasy-
onunda halen atanmış bir sorumlu müdür bu-
lunmadığı tespit edilmiştir..

Bu ve benzeri olaylardan hareketle, yeni fa-
ciaların olmaması için öncelikle;

� LPG Otogaz istasyonlarının ilk açılışta
zorunlu standart olarak TS 11939/Ocak 2001
standardı kapsamında TSE Hizmet Yeterlilik
Belgesi’nin olması ve bu belgelerin vizelerinin
her yıl düzenli olarak yapılması,

� Sorumlu Müdür gözetiminde periyodik
test ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması,

� Günlük test ve kontrollerin mutlaka
yapılması ve depolama ikmal gibi hususlarda
TS 11939, TS 1445, TS14496 ve TS 1449 stan-

dartlarına uygun işlem yapılması,
� 5703 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları

(LPG) Piyasası Kanunu gereğince her bir ista-
syonun mutlaka bir sorumlu müdür bulundur-
ması ve LPG yakıtıyla ilgili çalışan personelin
eğitimlerinin tamamlanarak sorumlu müdür
nezaretinde kayıtlarının tutulması,

� LPG Otogaz İstasyonlarının proje uy-
gunluğu, onaylı vaziyet planı (İmar Müdürlüğü
onaylı), MMO’dan sertifikalı Sorumlu Müdür sö-
zleşmesi, yol geçiş izni, istasyonlarda çalışan-
ların Eğitim Sertifikası, alet ve cihaz. konum.
gösterir 1/1000–1/5000 ölçekli imar planı, LPG
Tank Kapasite Raporu (MMO’dan alınacak),
LPG otogaz bayilik sözleşmesi, TSE Hizmet
Yeterlilik Belgesi, yangın ve patlamalar için it-
faiye görüşü, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü
görüşü, sağlık koruma bandı taraması, emisyon
izni (Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden),
tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
bulunması,

� LPG Otogaz istasyonlarını denetleyen
kuruluşların düzenli denetim yapması, standart-
lara uymayan istasyonların yakıt satışlarının
durdurulması,

� İşyeri Hizmet Yeterlilik Belgesi ve So-
rumlu Müdür bulundurmayan istasyonlara ana
firmalarca kesinlikle LPG satışı yapılmaması,

� LPG dönüşümleri ruhsatlarına işlen-
memiş araçlara kesinlikle LPG Otogaz ikmali
yapılmaması,

� Kaçak LPG satışı ve kaçak istasyonların
tespit edilerek mutlaka yasal işlemlerin başlatıl-
ması,

� LPG piyasası kapsamında yetk-
ilendirilen ve bu alanda faaliyet yürüten tüm
kurum ve kuruluşlar ile sektörün ele vererek
ivedilikle gerekli tedbirleri alması

gerekmektedir. Benzer facialar yaşanma-
ması için yukarıdaki önlemlerin alınması gerek-
tiği bilgisini kamuoyunun dikkatine sunarız.

Ali Ekber ÇAKAR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR

LPG’nin güvenli kullanımı mevzuatla güvence altına alınmış olmasına rağmen standartlara
uygun tasarlanmamış LPG Otogaz istasyonlarında sürekli denetim gerekliliği Şanlıurfa’da
yaşanan bir patlama ile bir kez daha anlaşılmıştır



TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, TBMM’ye sunulan Yapı
Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine 22
Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması
yaptı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Yasası’nın ilk
çıktığı günden bu yana sorunlu olduğu, “ka-
musal hizmet anlayışını göz ardı ettiği” Bir-
liğimizce birçok kere ifade edilmiştir. İlk
olarak 19 ilde pilot olarak uygulanan yapı
denetimi, sistemin yanlışlıkları giderilmeden
2011 yılbaşından itibaren 81 ile yaygın-
laştırılmıştır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafın-
dan yasadaki eksikliklerin giderilmesi adına
bir çalışma yürütülmekteyken, AKP mil-
letvekilleri yapı denetimine ilişkin değişikliği
içeren kanun teklifini TBMM’ye sunmuştur.

4708 sayılı Yasa’nın tüm sorunları orta-
dayken ve biliniyorken, ne yazık ki teklif
edilen değişiklikler de sorunludur.

Bilindiği üzere, 1999 Marmara depremi,
merkezi ve yerel idarelerin sorumluluklarını
yerine getirmediğini/getiremediğini açıkça or-
taya koymuştur.

Siyasi iktidarların popülist yaklaşımları
sonucu çıkarılan imar afları, yer seçiminde
yapılan hatalar, kaçak yapılaşmayı meşru-
laştıran hatta teşvik eden yaklaşımlar ve
kaçak katlara para cezası karşılığı ruhsat
veren belediyeler, depremin doğurduğu
zararlardan sorumlu olmalarına karşın,
bugün ne değişmiştir?

Değişen tek şey, kamu gücü kullanan
idarelerin yapı denetim görevinin yapı dene-
tim kuruluşlarına havale edilmesidir. Yapı
üretim sürecinin; yer seçiminden planla-

maya, yapı tasarımından üretimine, yapı
üretiminden kullanım aşamasına kadar
kamu otoritelerinin denetiminde işleyen bir
süreç olması gerekirken, denetimi ortadan
kaldıran bir biçimde süreç birbirinden
koparılmıştır.

Bugün ülkemizde, TOKİ, kamu idareleri,
ihaleli yapım işleri ve belediyeler ayrı ayrı
sürecin içinde yer almaktadırlar. Her birine
ayrı ayrı yasalar uygulanmaktadır. Bu du-
rumda, bütünlüklü ve sağlıklı işleyen bir sis-
temden söz edebilmek olanaklı değildir.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Yasa, Marmara depreminden hemen sonra
yürürlüğe girmiş ve ilk olarak 19 ilde uygula-
maya konulmuştur. Bugün ise sanki “başarılı
bir uygulamaymış” gibi tüm ülke sathında
uygulanması aşamasına geçilmiştir.

Bu Yasa, yürürlüğe girdiğinden bu yana
hep tartışılan bir yasa olup, “can ve mal
güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat
ve sağlık kurallarına, standartlara uygun
kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı
denetimini sağlamak” biçiminde tariflenen
amacı gerçekleştirmeden uzaktır. Çünkü bir
kamusal hizmet olan yapı denetim hizme-
tinin, “ticari firma niteliğindeki yapı denetim
kuruluşları aracılığıyla verilmesini” temel
alan bir yaklaşımın başarıya ulaşması
olanaklı değildir. Bu nedenle de yaklaşık 10
yıldan bu yana 19 ilde uygulanan sistem
başarısızdır, başarılı olması da beklen-
memelidir.

Şimdi de Yapı Denetimi Hakkında Ka-
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi adı altındaki yasa değişikliği TBMM
gündemindedir. Bu kanun teklifinin getirdiği
tek değişiklik bütün sistemin yükünü ve

cezasını yalnızca ücretli çalışması
öngörülen mühendis ve mimarlara yıkmaktır.

Yasa’da denetçi mühendis ve mimarın
alacağı ücret, iş akdi, mesleki sorumluluk
sigortası ve mesleki bağımsızlığına ilişkin bir
ibare dahi bulunmamaktadır. İşverene karşı
güvencesiz bırakılan denetçi mühendis ve
mimara verilecek ceza ise işverene verilecek
cezadan daha ağırdır. Böylece, devletin asli
ve sürekli görev alanı olan yapı denetimi
alanı, yani kamunun can ve mal güvenliği,
yapı denetim şirketleri aracılığıyla güvence-
den yoksun, ücretleri piyasa koşullarına terk
edilmiş mühendis ve mimarlara verilmiştir.

Kamusal bir hizmeti ticarileştiren,
hizmeti ticarileştirirken hem toplumu hem de
mühendis ve mimar meslek mensuplarını
mağdur eden bir kamu hizmet anlayışının,
toplumun can ve mal güvenliğinin sağlan-
masında başarılı olamayacağı açıktır.

Gerek TBMM’deki Komisyon gerekse
TBMM, konunun asli tarafı olan TMMOB’nin
önerilerini değerlendirmeli ve Yapı Denetim
Yasası’nı bilimin ve tekniğin ışığında yeniden
düzenlemelidir.

Dünya Japonya depremini tartışırken,
yüzde 95’i deprem bölgesinde bulunan
ülkemizin, mevcut yasa teklifinde öngörülen
düzenlemelerle olası depremlere hazır
olduğunu ya da hazır olacağını ileri sür-
menin kocaman bir yalan olduğunu,
yaşanacak olası bir depremle bedelini hep
birlikte ödeyerek göreceğiz.

Toplumun ve bizlerin beklentisi, yeni fe-
laketlerin ağır bilançolarına tanıklık etmek
değil, bir felaketin en az hasarla nasıl at-
latıldığına tanıklık etmektir.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

YAPI DENETİMİ PİYASALAŞTIRAN YASANIN
DEĞİŞİKLİĞİNE DE HAYIR!

Bir kamusal hizmet olan yapı denetim hizmetinin, “ticari firma niteliğindeki yapı denetim kuruluşları
aracılığıyla verilmesini” temel alan bir yaklaşımın başarıya ulaşması olanaklı değildir. Bu nedenle de
yaklaşık 10 yıldan bu yana 19 ilde uygulanan sistem başarısızdır, başarılı olması da beklenmemelidir.
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Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Urfa da
LPG İkmal İstasyonlarında patlama meydana
geldi. Her iki patlamada bir vatandaşımız
yaşamını yitiriken onlarcası yaralandı. Çevre-
deki binalar zarar gördü.Milyarlarca liralık maddi
zarar meydana geldi.Patlamalar sonrası odamız
tarafından oluşturulan Teknik bir komisyon
tarafından incelemeler yapıldı.İnceleme rapor-
larında her iki olayında benzer nedenlerden
meydana geldiği tespiti yapıldı.Ayrıca her iki
olay için söylenecek bir ortak yan da facianın
eşiğinden dönüldüğü.

Son yıllarda taşıtlarda kullanılan benzin ve
motorin fiyatlarındaki yükselişle birlikte; trafikteki
araçlara önemli bir oranda LPG dönüşümü
yapılmıştır.Dolayısıyla LPG kullanan araçların
sayılarının artmasına paralel, tüm yurtta olduğu
gibi bölgemizde de LPG İkmal İstasyonlarının
sayısı mantar gibi artmıştır.Bir çok çalışma
alanlarında yaşadığımız denetimsizlik sorunu
bu istasyonların kuruluş ve işletme aşa-
malarında da çok yoğun alarak yaşanmak-
tadır.Adeta patlamalar göz göre göre
‘’geliyorum ‘’ diyordu. Ve geldi. Bundan sonrada
bu tür yeni olaylarla karşılaşabileceğimizi söyle-
mek için kahin olmaya gerek yok. Her zaman
bu kadar şanslı da olamayabiliriz.Zira

Dünyanın bir çok yerinde buna benzer bazı pat-
lamalarda binlerce can kayıplarının yaşandığı
trajik örnekler mevcut.

Bu tabloda yetkili kurumların, yerel yöne-
timlerin, odamızın ve meslektaşlarımızın eksik-
likleri varmıy dı? Sorumluluklarını yerine
getirebiliyorlar mı? Maalesef başta TSE,
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri, EPDK ve
Yerel Yönetimler olmak üzere Hizmet yeterlilik
Belgesi ve ruhsat aşamasında imza yetkisi bu-
lunan tüm kurumların bu patlamalarda payı
var.Bu sadece yazı konumuz olan LPG de değil
bir çok alanda yaşanmaktadır. İş kazaları, trafik
kazaları gibi… Ayrıca mesleki alanımız
içerisinde olduğu için örnek vermekte fayda var
; ilimiz de Binalardaki asansörler ve kazan
daireleri mercek altına alınsa acaba kaç tanesi
teknik mevzuta uygunluk belgesi alabilir? Tüm
bu sorunlara yetkili çevrelerin bakış açısı yıllar
içinde de pek değişmiyor. MMO ve benzeri
mesleki kuruluşlarının uyarılarına hem kamu
hem de yerel yönetimler maalesef gereken
önemi vermemektedir. . Bol bol yasa ve
mevzuat çıkarılıyor. Değişen bir şey yok
.Çıkarılan yasa ve yönetmenlikleri uygulayacak
denetim elemanları sayısında da artış yok. Asıl
önemlisi Toplum ve yöneticiler, bilim ve teknolo-

jik kuralların önemini tam kavrayabilmiş
değiller… Peki bu patlamaların yaşanmaması
için neler yapılabilinir di? Bu alanlarda görev
yapan ‘’ Sorumlu Müdür ‘’ meslektaşlarımız
nelere dikkat etmelidirler? sorularını irdelemeye
çalışalım. Öncelikle; bu alanlarda yapılacak her
türlü çalışmada LPG nin özelliklerini ve
tehlikelerini göz önüne almak gerekir.

LPG; propan ve bütan gazlarının belli oran-
larda karışımından oluşan Lİpuefied Petroleum
Gases ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)Kelimelerinin
baş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.Söz
konusu bu gaz 15 C ve 1 Atm. Basınçta gaz
halinde bulunmakta, ancak atmosfer basıncının
beş katı bir basınç uygulandığında sıvı fazına
geçmektedir. Üzerindeki basınç kaldırıldığında
yani atmosfere çıktığında yaklaşık 270 katlık bir
hacim arttışı ile beraber gaz haline geçer.LPG
nin en çok dikkat edilmesi gereken özellik-
lerinden biriside yoğunluğunun havadan iki kat
ağır olmasıdır.En küçük bir kaçak şayet bir
çukur, rögar, bodrum kat gibi yerler var ise bu-
ralarda birikir. Bu alanlarda çukur ve rögar ol-
ması istenmez veya mutlaka olması
engellenemiyor ise emniyet mesafeleri konur.
LPG ikmal İstasyonlarında bodrum katının olup
olmayacağı, şayet olacak ise hangi emniyet

HAKAN MERTOĞL U
MAKİNA MÜHENDİSİ

UCUZ YAKIT BÜYÜK TEHLİKE

LPG kullanan araçların sayılarının artmasına paralel, LPG ikmal istasyonlarının sayısı man-
tar gibi artmıştır. Birçok çalışma alanlarında yaşadığımız denetimsizlik sorunu, bu istasyon-
ların kuruluş ve işletme aşamalarında da çok yoğun alarak yaşanmaktadır. Adeta
patlamalar göz göre göre ‘’geliyorum‘’ diyordu. Ve geldi



mesafesinde olabileceği konuları ilgili standartta
muallaktır. Ancak konut uygulamalarında
sadece lpg tankının varsa bodrum katlarına
olan emniyet mesafeleri şeklen belirtilmiştir.
Ayrıca tüp dolum ve tüp dağıtım bayilerinde de
bodrum katı bulundurulması standardın ilgili
maddesince yasaklanmıştır. İkmal istasyon-
larında bulunan bodrum katlarında lpg
birikmesini önlemek için gaz alarm cihazları ve
cebri havalandırma sistemleri kullanılabilinir.
Şahsi kanatim LPG ikmal istasyonlarında bo-
drum katının yapılmasına izin verilmemesi,
önceden yapılanların ise harfiyat ile doldurul-
masıdır. Bu alanlarda asıl iş dalı olan lpg nin de-
polanması ve dağıtılması noktasında bodrum
katlarının asli hiçbir görevi yoktur. Sadece ilave
iş kolları için depolama amacı taşımaktadır. Her
ne kadar emniyet tedbirleri alarak kurulması
teknik olarak mümkün ise de ‘’ Bodrum katı ya-
pabilirsiniz’’ demek teşvik edicidir ve ilerde bu
alanların altları depo, otopark ve ayrı işkollarına
mekan olarak değerlendirilecektir. Patlamanın
meydana geldiği her iki LPG istasyonunda da
bodrum katı mevcut ve bu alanlarda gaz alarm
cihazı bırakılmamış. Yapılan incelemelerde
sızan LPG nin bodrum katında birikip sıkıştığı
ve bir kıvılcım kaynağı ile buluşarak patlamaya
sebebiyet verdiği. Genelde her LPG istasy-
onunda en az 10 m3 kapasiteli LPG tankı bu-
lunduğunu düşünürsek; ayrıca bu mekanlarda
bulunan tonlarca petrol ürünleri ve madeni
yağları hesaba katarsak bu işyerleri için ‘’patla-
maya hazır atom bombası ‘’ tabirini kullanmak
abartı olmaz sanırım.

LPG ikmal istasyonları TSE nin ilgili stan-
dartlarına göre( TS 1445, 1446, 1449, 11939)
dizayn edilirler. Bu standartlarda bu alanlarda
kullanılacak mekanik ve elektriksel ekipmanların
özellikleri ile hangi peryotlarda bakım ve kontrol-
lerinin zorunlu olarak yaptırılacağı gibi hususlar
belirtilmiştir. Tüm bu uygulamaların yaptırıla-
bilmesi içinde maalesef çok çok gecikmeli de
olsa 7 ocak 2006 tarihinde ‘’ Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları Piyasası Sorumlu Müdür Yönet-
menliği ‘’ 26046 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanmıştır. Bu yönetmelik bu alanlarda Sorumlu
Müdür görevlendirilmesini zorunlu tutmuştur.
Başta meslektaşlarımız olmak üzere Kimya
Petrol ve çevre mühendisleri bu görevi yapa-
bileceklerdir. Bu işi yapmak için sorumlu müdür
eğitimi alınması zorunludur. Odamız bu alanda
eğitim ve belge vermek ile yetkilendirilmiştir. So-
rumlu Müdür dışında LPG alanında çalışacak
diğer tüm personel de gerekli eğitim sonrası
belge alarak çalışabileceklerdir.

Sorumlu Müdürlerin yapacakları görevler

çok net. Eğitimler esnasında teorik ve pratik
uygulamalar yaptırılarak gerekli uyarılar yapıl-
makta. Olayları değerlendirirken objektif olmak
gerekir. Mevcut tabloda Bizlerin ( MMO ve
meslektaşlarımızın) hiç mi payı yok. Elbetteki
var. Örneğin bazı sorumlu müdür meslek-
taşlarımız yıllık 500-1000 T.L gibi çok düşük
rakamlarla sözleşmeler imzalayarak bu görevi
en baştan değersiz ve basit ilan etmiş oluyorlar.
Sembolik bir sözleşmeyle sadece resmi bir
prosedür yerine gelsin diye bu işi kabul ediyor-
lar. Tüm yıl boyunca biri kez bile sözleşme yap-
tıkları istasyona uğramayanı bile var. Oysaki bu
görev gerek mesleki yeterlilik gerekse vicdani
düzeyde oldukça önemlidir. Ayrıca bu alanlarda
gelişecek her türlü kaza, patlama v.b durum-
larda işverenle beraber meslektaşlarımız so-
rumludur. Bu yüzden ilk olarak yapılması
gereken görev aldıkları bu alanlara en az haf-
tada bir uğramaları, denetim ve kontrollerini ak-
satmadan yapmaları gerekir. Her türlü gelişme
ve olası tehlikeden süratle haberdar edilmelerini
sağlamalıdırlar. Sorumlu Müdürün bilgisi
dışında bu istasyonlarda ilave işler, tamiratlar ve
tadilatlar yapılamaz. Bazı İşverenler açısından
bu istasyonlar sadece ticari bir kazanç
kapısıdır. Tehlikeleri ve denetimi noktasında

bilgi sahibi olmadıkları kanaatindeyim.
Dolayısıyla görev bizlere düşüyor; MMO olarak
da uyarı ve denetimlerimizi belirli peryotlarla
değil sürekli ve sonuç alıncaya kadar yapmamı
z gerekmektedir. Kurumlar ve yerel yönetimler
ile onlar istemeseler dahi koordinasyon
içerisinde çalışmalı, sonuçlarını kamuoyu ile
paylaşmalıyız. Hatta gerekiyorsa insan hayatı
için bu tür hususları yargıya taşımakta bile
fayda olacağı kanaatindeyim.

Bu ve benzeri sorunlar da söylenecek çok
şey var. Örneğin otomobillerdeki LPG
dönüşümleri, denetimleri ve peryodik kontrol-
lerinde yaşanan sorunlarda bir hayli fazla ve
ayrı bir yazı konusu…

Aslında bu tür sorunların adı ne olursa
olsun; iki türlü toplumsal model var karşımızda.
Birincisi , bilim ve tekniğin ışığında insan
yaşamının en önemli değer olduğunu kabul
edenler ikincisi rant uğruna insanla birlikte
çevreyi ve doğayı yok sayanlar. MMO Örgütlü
yapısı içindeki Mühendisler; Yaşadıkları kentleri
birinci toplumsal modele göre imar etmelidirler.
Ancak bu şekilde toplumda inandırıcılık yarata-
bilirler. Bu vesileyle LPG İkmal İstasyonlarından
sorumlu tüm kurum ve kuruluşları bir kez daha
göreve çağırıyoruz. Yarın çok geç olabilir…

16 DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ



DİYARBAKIR ŞUBE BÜLTENİ 17

Batman Belediyesi önünde kurulan
“Halkın Demokratik Çözüm ve Barış Çadırı”
önünde bir araya gelen yüzlerce kişi
Belediye Başkanı Nejdet Atalay ve
arkadaşlarının tutuklanışın 66. haftasında
siyasetçilerin serbest bırakılmalarını istedi.

Her Perşembe günü yapılan Kara
Perşembe eylemlerinin 66’ıncısı 31 Mart
2011 tarihinde Demokratik Çözüm Çadırı
önünde gerçekleştirildi. Aralarında BDP Mil-
letvekili Bengi Yıldız, Milletvekili aday adayı
Saadet Becerikli, Belediye Başkanvekili Ser-
hat Temel ve Batman Makine Mühendisleri
Odası Başkanı Ahmet Bülent Tekik ve
TMMOB İKK Sekreteri Süleyman NOYAN’ın
da bulunduğu kalabalık, Nejdet Atalay ve
arkadaşlarının serbest bırakılmalarını istedi.
Eylemde konuşma yapan Ahmet Bülent
Tekik, İsmail Beşikçi’den alıntı yaparak
“Dünyada hiçbir ulusal harekette, ya da
özgürlük ve demokrasi hareketinde
Kürtlerde olduğu kadar anne ile babanın,
dede ile torunun, öğrenci ile işçinin, işsiz ile
emekçinin, kadının yan yana olduğu bir

başka hareket daha yok. Bizler de bu an-
lamda bugün makine mühendisleri olarak ve
TMMOB Batman Makine Mühendisleri Odası
Öğrenci Komisyonu olarak burada Belediye
Başkanımız Nejdet Atalay ile Kürt siyasetçi-
lerinin serbest bırakılması talebiyle basın
açıklaması yapacağız” dedi.

‘Özgürlük Talebini Yineliyoruz”
Tekik’in ardından TMMOB Batman

Makine Mühendisleri Odası Öğrenci Komisy-
onu Üyemiz Recep Doğmuş bir konuşma
yaptı. Yaklaşık 66 haftadır tutuklu bulunan
siyasetçilerin Kürt sorununun demokratik
çözümünden başka bir niyet taşımadıklarını
vurgulayan Doğmuş, şunları söyledi:

“Bugün bölgemizde Kürt sorununun
daha barışçıl yollarla çözümü ve ateşkes
sürecinin kalıcı bir boyuta taşınması için
çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Dünyada şid-
det içermeyen ve meşru temeli güçlü, en
büyük eylem biçimi olan sivil itaatsizlik
eylemleri Kürtler arasında hızla yayılıyor.
Sivil itaatsizlik eylemlerinde dile getirilen
taleplerden biri hakikatleri araştırma komisy-

onunun kurulmasıdır. Makine Mühendisleri
Odası Öğrenci Komisyonu olarak bizler de
Kürt sorununun çözümünde bir aşama olan
KCK tutuklularının serbest bırakılması için
bugün burada ‘Meslektaşımızı İstiyoruz’ slo-
ganıyla aranızdayız. Birer makine mühendisi
adayı olarak biz öğrenciler de daha adil ve
daha demokratik bir bölgede yaşama arzu-
muzu dile getirirken, Kürt dinamiğinin
geliştirdiği demokratik özerklik kavramının
Türkiye’nin tüm bölgeleri için bir demokrasi
modeli olduğu inancı içerisindeyiz. Biz
makine mühendisi bölümü öğrencileri olarak
meslektaşımız Sayın Nejdet Atalay şahsında
tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması,
Newroz’da milyonların bir ağızdan haykırdığı
özgürlük talebini yinelemek için alanlarda
olacağımızı, siyasi liderlerin onurlu duruşunu
selamladığımızı belirtmek için buradayız”
dedi

Öğrenci komisyonu üyelerimiz basın
açıklamasında Nejdet Atalay’ın fotoğrafının
basılı olduğu tişörtler giyerken, “Meslek-
taşımızı İstiyoruz” yazılı bir pankart açtı.

KARA PERŞEMBE EYLEMİNE BATMAN ÖĞRENCİ
KOMİSYONUMUZDAN DESTEK

TTEEMMSSİİLLCCİİLLİİKKLLEERRİİMMİİZZDDEENN

BBAATTMMAANN
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TMMOB MMO Batman İl Temsilciliği,
Batman Üniversitesi’nde okuyan öğrenci
üyeler için teknik gezi düzenledi. Batman
Belediyesi bünyesinde kurulan Atıksu
Arıtma Tesisine düzenlenen geziye, oda
temsilcimiz Ahmet Bülent TEKİK, Oda
Saymanı Süleyman NOYAN, teknik
görevliler Okay POLAT, İlyas SAĞLAM ve
yaklaşık 50 öğrenci üye katıldı.

Öğrenciler, Batman Belediyesi

BASKİ Müdürü İsa YILDIZ ve Atıksu
Arıtma Tesisi İşletme Müdürü ve oda
üyesi Mak.Yük.Müh. M. Salih
ONATLI’nın rehberliğinde tesisi gezerek,
teknik bilgi aldılar.

Geziden sonra söz alan TEKİK, Bat-
man Belediyesi’ne teşekkür ederek,
önümüzdeki yıl daha kapsamlı teknik
geziler düzenleyeceklerini bildirdi.

Gezi, verilen yemekle sona erdi. 

MMO BATMAN TEMSİLCİLİĞİMİZ ÖĞRENCİ
ÜYELER İÇİN TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

TMMOB Batman İKK tarafından 7
Mayıs tarihinde düzenlenen TMMOB Bat-
man Demokrasi Kurultayı”na MMO Batman
İl Temsilciliği üyeleri yoğun katılım sağladı.
Sekreteryasında da bulunan odamız
öğrenci üye komisyonumuzun da yoğun

çaba harcadığı kurultay büyük bir katılımla
gerçekleşti. 

Eski oda başkanımız İsmail Odabaşı’nın
divanda yer aldığı kurultayda, Oda Yönetim
Kurulu Üyemiz ve TMMOB Batman İKK
Sekreteri Süleyman Noyan tüm katılımcılara

teşekkür ederek, böyle bir kurultayı Bat-
man’da gerçekleştirmenin onurunu yaşadık-
larını belirtti. Noyan, Kürt sorununun
yoğunca tartışıldığı ve 24. dönem genel
seçimlerinin yapılacağı böyle bir süreçte
gerçekleştirdikleri kurultayın önemine dikkat
çekerek, TMMOB’nin demokrasi mücadelesi
içindeki öneminden söz etti. Kurultaya
katılan TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Oruç Kaptan ise, Batman’da böyle
bir kurultayın yapılmasını önemsediğini dile
getirerek, TMMOB İKK’na teşekkür etti. Kap-
tan, demokratikleşme, kentleşme ve
TMMOB örgülüğü konularına vurgu yaptı. 

Kürt sorunu, demokratikleşme, özerklik,
yeni anayasa, daha yaşanabilir ve
sürdürülebilir kentler ve daha demokratik bir
TMMOB ve oda bağlamında tartışılan Kurul-
tay sonucunda hazırlanan sonuç bildir-
gesinin açıklanması ardından kurultay sona
erdi.

TMMOB’UN DÜZENLEDİĞİ DEMOKRASİ KURULTAYINA KATILDIK
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Batman Demokrasi Platformu
tarafından düzenlenen 1 Mayıs etkin-
liğine TMMOB ile birlikte Batman MMO İl
Temsilciliği üyeleri de katılım sağladı.
Batman Zeki Otel önünden başlayıp
Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan
yürüyüşe üyelerimizle birlikte öğrenci
üyeler de katılarak destek oldular.
“Üyemiz Nejdet Atalay’a özgürlük” ve
“Bijî Yek Gulan” yazılı pankartların
taşındığı miting coşkulu bir şekilde sona
erdi. 

TMMOB MMO BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 1 MAYIS ETKNLİĞİ

Batman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
öğrencisi üyelerimiz için final sınavlarından önce moral
gecesi düzenlendi. 2 Nisan tarihinde, Bestnarin
Kafe’de düzenlenen geceye oda üyesi yaklaşık 80
öğrenci katıldı. Yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bülent
TEKİK, S. Kazım IŞIK, Süleyman Noyan, İsmail Acar,
teknik görevliler Okay Polat, İlyas Doğan, Öğrenci
Komisyonu Başkanı Recep Doğmuş ve büro
görevlimiz Abbas Rüzgar’ın da katıldığı geceye Bat-
man Belediye Başkan Vekili ve Oda Üyesi Serhat
Temel, Batman Belediye Başkanı Nejdet Atalay’ın eşi
Devrim Atalay katıldı.

Gecede ilk konuşmayı yapan Batman İl Temsilcil-
iği Yönetim Kurulu Başkanı Tekik, öğrencilik yıllarında
oda ile buluşmuş öğrencilerin mesleki hayatlarını oluş-
turmakta daha başarılı olduklarını ifade ederek, oda-
üye ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Daha sonra söz
alan Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, böyle bir
gecede öğrenci üyelerle birlikte olmanın gururunu
yaşadığını belirterek, oda örgütlülüğü içinde olmanın
öneminden söz etti. Nejdet Atalay’ın eşi Devrim Atalay
ise, davet edildiği için teşekkür ederek Nejdet Atalay’ın
selamını iletti. Gece müzik ve halaylarla sona erdi.

BATMAN’DA MAKİNA
MÜHENDİSLİĞİ 
ÖĞRENCİLERİNE FİNAL
ÖNCESİ MORAL GECESİ

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS 
YEKİLENDİM KURSU DÜZENLENDİ

Malatya Temsilciliğimiz MİEM
kapsamında 25-27 Mart tarihleri
arasına “Yangın Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Kursu düzenledi.
Kursa 27 üyemiz katıldı. Kursta,
MMO Ana Yönetmelik ve yönet-
melikleri, mühendislik etiği, yangının
oluşması ve önlenmesi, Binaların
Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik, yangın söndürme
tesisatı proje tasarımı, yangın

dolapları, bina dışı, hidrant ve sabit
boru tesisatı tasarımı, yangın suyu
deposu ve yangın pompa dairesi
tasarımı, otomatik sulu söndürme
tesisat tasarımı ve hidrolik hesapları,
duman kontrol ve yönetim tasarımı,
merdiven basınçlandırma tesisatı
tasarımı, temiz gazlı söndürme sis-
temleri tasarımı, teknik rapor hazır-
lama esasları konularında
bilgilendirme yapıldı.

TTEEMMSSİİLLCCİİLLİİKKLLEERRİİMMİİZZDDEENN

MMAALLAATTYYAA



Malatya Temsilciliğimiz, 08.06.2011 tari-
hinde toplantı salonunda “Isı Yalıtımı ve Sıhhi
Tesisat Proje Hazırlama Esasları” konulu
seminer düzenledi. Semineri Makine Mühen-
disi Ali İnce verdi.  Seminerde projelerin
çizim esasları, projelerde kullanılan kriter ve
standartlar, çizimlerin okunabilirliği için
gereken usuller, kaynakların etkin ve verimli
kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve
çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları
hakkında bilgi verildi.

ISI YALITIM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Malatya Belediyesi yetkilileri,
MMO Malatya Temsilciliğimizden yetk-
ililer ve mekanik tesisat alanında SM-
M’li olarak çalışan üyelerimizin katılımı
ile 13.05.2011 tarihinde toplantı
düzenledik. 

Toplantıda, 01.01.2011 tarihi
itibari ile 81 ilde uygulanan yapı dene-
timleri ve bu uygulamanın getirdiği
olumlu ve olumsuz etkiler konusunda
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Malatya Temsilciliğimiz 19-21 Mayıs tarihleri
arasına MİEM kapsamında Havuz Tesisatı
Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenledi. Kursa
20 üyemiz katıldı. Kurs, ülke ve toplum yararları
doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve
ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla,
mekanik tesisat konularından havuz tesisatı
hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde

görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belge-
lendirilmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. 

Kursa MMO Ana Yönetmelik ve yönetmelik-
leri, mühendislik etiği, genel bilgiler, havuzlarda
tasarım, planlama yapım,  su hazırlama tekniği,
kullanıcı ilişkileri ve sorumlulukla, malzeme ve
ekipmanlar konularında bilgilendirmeler yapıldı.

MALATYA BELEDİYESİ TEKNİK 
ELEMANLARI VE SMM’Lİ 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

MALATYA TEMSİLCİLİĞİMİZ HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLEDİ
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Malatya Temsilciliğimiz, MİEM kapsamında 19-21
Nisan tarihleri arasında Mekanik Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Kursu açtı. Kursun amacı kaliteli,
sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat hizmet-
lerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev ala-
cak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak
olarak belirtildi. Kursa 17 üyemiz katılım gösterdi.

MEKANİK TESİSATI
MÜHENDİS YEKİLENDİME
KURSU AÇILDI
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22.06.2010 Cumai günü İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Amfi Salonunda gerçek-
leşen İ.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZU-
NİYET TÖRENİNDE bir konuşma yapan MMO
Malatya İl Temsilciliği Yönetim Kurulu üyesi
Mustafa Raif UÇAR bir konuşma yaptı.

UÇAR; Saygı değer hocalarımız, siz genç
mühendislerimiz, değerli ve bugünün mutlu-
luğunu, sevincini ve gururunu yaşamak tatmak
ve çocukları ile gurur duymak için ta uzaklardan
gelen veliler, kardeşler, ablalar, ağabeyler. Hep-
inize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.

Değerli genç mühendisler, yıllardır
aileleriniz sizlere verdiği değerleri, çektikleri
emekleri ve yaptıkları maddi manevi destekleri
boşa çıkartmadınız.

Değerli öğretmenlerimiz, hocalarımız,
ebeveynlerimiz bizler çok iyi biliyoruz ki sizler-
den daha çok çaba gösterdiler strese girdiler,
sıkıntı çektiler, yoruldular. Ancak bugünün
güzelliği mutluluğu, sevinci ve gururu anlatmaya
çalıştığım sıkıntıları ve olumsuzları unutturduğu
ve geride bıraktığı artık bir gerçektir. 

Sevgili genç mühendisler; kimileriniz yedi
yaşından beri kimileriniz daha doğar doğmaz
okul hayatına başladınız. Sevindiniz,
güldünüz, üzüldünüz, ağladınız ama
yanınızda, arkanızda ve önünüzde hep aileniz

vardı. Onlar yine hep var olacaklardır. Büyüs-
eniz de aile müessesi kursanız da sizler
ebeveynleriniz için hep çocuk; öğretmenleriniz
için ise hep öğrenci kalacaksınız. Şimdi sıra
sizde. Ülkemizi yönetmek, ülkemizin ileri
gitmesinde hep ilk aktör olmalısınız. 

1950li yıllarda toplu iğne üretemeyen
ülkemiz, bugün kalkınmış ülkelerle yarışmak-
tadır. 1 litre gazyağı için günlerce kuyrukta bek-
lenen ülkemizde bugün rafinerilerimiz dünyanın
en kaliteli yakıtlarını üretmektedir. 1 kg çeliği
dışarıdan alan ülkemiz bugün yine dünyanın en
kaliteli demir ve çeliğini üretmektedir. Örnekler
saymakla bitmez. Genç mühendis kardeşlerim;
öğretmenlerimizin, hocalarımızın, bilim
adamlarımızın, ailelerimizin ve bizlerini sizlere
bıraktığımız mirasımız ve işte ülkemiz. Ülkemizi
daha ileri götürmek daha çağdaş hale getirmek
ve hala dışa bağımlı konulardan kurtarmak ise
sizlerin asli görevinizdir. Bunu asla unutma-
malısınız. Kimileriniz yönetici olarak çeşitli ku-
rumlarda görev yapacak, kimleriniz görev
yaptıkları kurumların AR-GE birimlerinde yeni
buluşlara imza atacaksınız. Ancak her ne
konuda çalışırsa çalışınız ciddi ve bir o kadar
da dürüst olmalısınız. 

Gelecekteki meslektaşlarımız Makina
Mühendisliği öğrencilerine her zaman değer

verdiklerini, asli üyelerimizin sahip olduğu her
türlü hakka sahip olan öğrenci üye kardeşler-
imizin kütüphane, seminer salonu ve  staj yeri
bulunması, teknik gezi yapılması gibi konu-
larda ODA‘mızın  her zaman onlara destek
verdiğini bilinmelidir. Ve Şunu da unutmayınız
ki nerede olursanız olunuz, ne işle iştigal ed-
erseniz ediniz Makine Mühendisleri Odası
sizindir. Ve kurum artık sizin bugünden
itibaren ikinci yuvanız olacaktır. Değerli
meslektaşlarım okul hayatınız bitmiş olabilir.
Ancak eğitim hayatınız, sizler var oldukça
devam edecektir. Sizler için okul hayatının
bitmesi iş hayatınızın başlangıcı olacaktır.

Sözlerimi bitirirken Makine Mühendisleri
Odası Malatya İl Temsilciliği olarak başta
İnönü Üniversitesinin değerli hocalarına ve
çalışanlarına ülkemizin çocuklarını ana ku-
cağından itibaren yetiştiren ilköğretim ve or-
taöğretim öğretmenlerimize, çocuklarının
mutluluğunu paylaşmak için ta uzaklardan
gelen değerli velilerimize saygılarımı ve sevgi-
lerimi sunuyor, sizlere özel ve yeni meslek
hayatınızda sağlıkla başarılar diliyorum. Şan-
sınız bol, ufkunuz açık olsun.

Konuşmalardan sonra dereceye giren
Makine Mühendisliği Bölüm Öğrencilerine
Oda rozetlerini ve hediyeleri verildi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

10.06.2011 tarihinde Malatya il temsilcilik toplantı salonunda “Isıtma Tesisat Proje Hazırlama Esasları” konulu seminer düzenlendi. Seminer Makine
Mühendisi Ali İnce tarafından verildi.  Seminerde projelerin çizim esasları, projelerde kullanılan kriter ve standartlar, çizimlerin okunabilirliği için gereken
usuller, kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunmasına ilişkin usul ve esasları hakkında bilgi verildi.

MALATYA TEMSİLCİLİĞİMİZ ISITMA TESİSATI SEMİNERİ DÜZENLEDİ



Elazığ’da düzenlenen Anadolu Enerji
Sempozyumu’na katılan üyelerimiz, çalış-
malarımız hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Anadolu Enerji Sempozyumu 23-25
Haziran tarihleri arasında Fırat Üniver-
sitesinde düzenlendi. Elazığ Temsilcil-
iğimizin de destek verdiği sempozyuma
katılan üyelerimiz odamızın faaliyetleri
hakkında sunumlar yaptı. Ayrıca sem-
pozyum katılımcılarına oda yayınlarımız
hakkında bilgi veren üyelerimiz, odamız
tarafından basılan broşürlerden de katılım-
cılara dağıttı.

1954 yılında kurulan odamızın kuru-
luş yıldönümü Elazığ Temsilciliğimizce
düzenlenen geleneksel gece ile kutlandı. 

Elazığ Temsilciliğimiz, odamızın 57.
kuruluş yıldönümü geleneksel bir gece
ile kutladı. 16 Nisan tarihinde Mavigöl

Tesislerinde düzenlenen geceye, Şube
Başkanımız Mesut ÇELİK, Şube
Sekreterimiz Bülent ÖZDEL, Şube
Başkan vekili Üyemiz Ahmet ÇET
katıldı. Kutlamaya yaklaşık 200 üyemiz
katılım gösterdi. 

Elazığ Temsilciliğimiz, yenilenebilir enerji
kaynakları konulu seminer düzenledi. 7 Mayıs
tarihinde Elazığ Öğretmenevi seminer salo-
nunda gerçekleştirilen seminerde Fırat Üniver-
sitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Yıldız bir sunum
yaptı. Seminere 70 üyemiz katılım sağladı. 

Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri
Odası üyeleri Elazığ Temsilciliğimizi ziyaret
etti. Ziyaret esnasında kentimizde yaşanan
sorunlar hakkında fikir alışverişinde bu-
lunuldu. Odalar arası ortaklaşma üzerinde de
durulan ziyarette, gerçekleştirilebilecek
ortak çalışmalar konuşuldu. 

ANADOLU ENERJİ
SEMPOZYUMUNA
KATILDIK

ELAZIĞ 
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN
YENİLENEBİLİR 
ENERJİ SEMİNERİ

ODALARDAN ELAZIĞ 
TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİMİZ KURULUŞ
YILDÖNÜMÜMÜZÜ KUTLADI

Elazığ Temsilciliğimize bağlı üyelerimiz,
Elazığ Gazi Huzurevi’ni ziyaret ederek,
huzurevi sakinleri ile sohbet etti.

Elazığ Temsilciliğimizden bir grup
üyemiz, sosyal etkinlikler kapsamında Elazığ
Gazi Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakin-
leri ile sohbet eden üyelerimiz, ikindi çayın-
dan sonra huzurevinden ayrıldılar. Ziyaretten
duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi
sakinleri, tekrar kendilerini ziyaret etmemizi
isteyerek, bizi uğurladılar. 

ELAZIĞ TEMSİLCİLİĞİMİZDEN
HUZUREVİ ZİYARETİ
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12 Haziran seçimleri sürecinde tüm par-
tiler geleceğin kurgusu üzerine belagatlerde
bulundular. Ama öne çıkan iki unsurdan biri
AKP’nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ku-
ruluşunun yüzüncü yılına vurgu yaparak
“HEDEF 2023” propagandasıysa, diğeri de
Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku’nun
“DEMOKRATİK ÖZERKLİK, DEMOKRATİK
CUMHURİYET” vurgusuydu. 

“YENİ CHP” sloganıyla siyaset are-
nasında kendi içindeki statükoyu kıpırdat-
maya çalışan CHP ve kadim bir dille
ırkçı-faşist bir çizgide yelken alan MHP ise
muhalefet kulvarlarında demir atmaya
devam edecek bir söylemle atağa kalk-
tılar. Sonuçta 2023 hedefine %50’lik bir
oy oranı ve kibirle yürüyen AKP’nin
hemen yanında, ÖZERKLİK çizgisini
daha bir özgüvenle kalınlaştıran bir
BLOK’la karşı karşıya geldik.

Seçim süreçleri, geleceğin yurt-
taşların bilinçlerinde kurgulandırıl-
ması, bu kurguya inandırılması ve
kendini o kurgunun içinde bir özne
olarak, etken bir yurttaş olarak
görmesini sağlayacak bir perspektifle
tasarlanır. Bu tasarının içinde her ne kadar
geleceğe yönelik bir dil ağırlık basıyorsa da,
özellikle iktidar cenahından geçmişin ve
geçmişteki başarılar da ilişkilendirilerek
bir geçmiş-gelecek diyalektiği kurularak
hedef irdelenir. 

12 Haziran seçimlerini aslında seçim
öncesi ve seçim sonrası olmak üzere iki
bölümde değerlendirmeyi düşünüyordum.
Ancak yazımı yazmayı tasarladığım günler
içinde gündem öyle farklı mecralara aktı ki
biraz suların durulmasını, bulanıklığın
seyrelmesini bekledim. Hala da bekliyorum
ama yazı yazdığım bugün dahi nelerin 
olacağı henüz belli değil. Bu yüzden ben
yazımı şimdilik üç bölüme ayırmayı uygun
görüyorum:

1- SEÇİM ÖNCESİ
2- SEÇİM ERTESİ
3- KCK TUTUKLULARININ DURUMU

ÜZERİNDEN GELİŞEN SÜREÇ

1 – SEÇİM ÖNCESİ:
Seçim öncesi süreçte, tüm partiler kendi

programlarında, örgütlenme modellerinde, dil-
lerinde, ittifak ve tercihlerinde farklı bir oluşuma
gittiler. MHP hariç. MHP kendi ufkunu, ördüğü
duvarların rengini bile değiştirme ihtiyacı duy-
madan daraltmaya devam etti. Belki de MH-
P’nin bu süreçte en büyük açılımı(?) Diyarbakır
Kalesinin kadim surlarına çarpıp parçalanan
“ne mutlu türküm diyene”  belagatinin Amed’de
tekrarlanması oldu.

AKP kendi çıkışını “HEDEF 2023” ve
“HAYALDİ, GERÇEK OLDU” sloganlarıyla
yaptı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına
vurgu yapan AKP, KANALİSTANBUL proje-
siyle 2023 hedefinin nasıl bir Türkiye projesi
olduğunun işaretlerini veriyordu. Hayallerim-
izin gerçeğe dönüştüğü anlar da uzun yol
şoförlerinin direksiyonlarını huzurla çeviriş-
leri, hastane kuyruklarının olmadığı sağlık
merkezleri vb. hizmetler bağlamında işleniy-
ordu. Kürt sorunu konusunda hayalin
gerçeğe dönüştüğü çok şey olmadığından
olsa gerek bundan hiç söz edilmiyor,
Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılına yüzyıl
öncenin yükünü taşıyarak girmiş oluyordu. 

AKP, bölgemizde aday tercihlerini
önceki yıllara oranla Kürt sorununun
havasını solumamış, bir şekilde bu sorunla

bağ kurmamış, sorunu tartışan mercilerde
nefes tüketmemiş, renksiz, soluk, kimliksiz
kişilerden yana belirleyerek, belki de Kürt
sorunu konusunda da sadece merkezi-
Ankara’yı referans alacak bir meclis kim-
liğiyle öne çıkmak istemiş olabilir. Seçim
sürecinde çok iyimser bazı yorumlar şu şek-
ildeydi: “Sanki AKP bilerek iddiasız adaylarla
seçime giriyor, belki de BDP’nin daha güçlü
bir çıkış yakalamasını istiyor.” Üçüncü
bölümde değineceğim hususlardan da an-
laşılacağı gibi, bu saf yorumda, 9 yıldır AKP
iktidarına Kürt cihetinin iyi niyet yaklaşımının
izlerini okumak mümkündür. Bölgede göster-
diği adaylarla Kürt sorunu konusunda
söylemini değiştireceğinin işaretlerini veren
AKP, MHP söylemlerini de aşan bir şekilde,
Kürt sorununun yüzyıllara dayanan
geçmişini unutarak hareket etti. Önceki
seçimlerde Devlet Bahçeli’nin seçim mey-
danlarında fırlattığı idam ipini kapan Er-
doğan, milyonlarca insanın gözü önünde

“biz olsak ya asar, ya da istifa ederdik “diy-
erek 2007 yılından beri sürdürmeye çalıştığı
açılım politikalarının gelip dayandığı noktayı
pervasızca dile getiriyordu. Her ne kadar
halk arasında bu söylem MHP’nin baraj al-
tında bırakılması hesabına dayandırılıyorsa
da, bunun böyle olmadığına inanan Kürtler
çoğunluktaydı. Bir TV programında kendi-
sine “MHP baraj altında kalırsa temsiliyet an-
lamında meclisin eksik olacağı inancında
mısınız?” diye sorulan Selahattin DEMİR-
TAŞ’ın verdiği cevap anlamlıydı: Biz MH-
P’nin söylemlerini aşan bir yapının AKP ve
biraz da CHP içinde mevcut olduğunu
düşünüyoruz. Bu yüzden MHP’nin meclis
dışında kalacak olması ırkçı Türk milliyetçil-
iğinin mecliste temsil edilmeyeceği anlamına
gelmez. 

İpi Bahçeli’den alıp meydan meydan
dolaşan Erdoğan, BDP’ye terör örgütü diye-
cek ve “Kürt Sorunu bu ülkede yoktur” re-
toriğine sarılarak Anadolu’nun yoksul
kesimlerini bu söylem üzerinden etkilemeye
çalışacaktı. Bölgede oylarının düşeceği
öngörüsünde bulunan AKP, boşluğu MHP

Ahmet Bülent TEKİK
MMO Batman İl Temsilcisi
ahmettekik@hotmail.com
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oylarıyla doldurmak için kendi geçmiş kim-
liğini örseleyerek milliyetçi bir kafayla karşı-
dakine toslarken, MHP oyları için de daha
fazla çalışarak kaset skandallarından medet
ummaya çalıştı. Ama bu ülkede biraz da
mağdura oynayan Anadolulular bu umuyu
boşa çıkartıp AKP’ye istediği sonucu elde et-
tirmediler. 

AKP’nin bir diğer seçim programı da
hizmet odaklıydı. Özellikle ulaşım, sağlık ve
barınma üzerinden vurgu yapan AKP,
mağrur kamyon sürücülerinin gecenin bir
vakti direksiyon salladığı Bolu Dağı
yokuşlarının aman vermez geçitlerinden,
AKP sayesinde ışıklı, dingin tünellerin ra-
hatlığına sallanan direksiyonlarla yaptığı rek-
lâmlarla etkili olmaya çalışıyordu. Bu
reklâmın yayınlandığı günlerde, cayır cayır
yanan bir otobüsten onlarca ölü çıkmış,
bilirkişi raporlarında mazot yerine madeni
yağ kullanılması sonucu aracın alev aldığı
ortaya çıkınca da, her ne kadar yollar
düzeltilmişse de 4 TL’ye dayanan mazot fiy-
atlarının insanları hangi çarelere sürük-
lendiği açığa çıkmış oluyordu. 

Kısacası 1923’ten 2023’e giderken
Kürtler için hayalin gerçeğe dönüştüğü çok
şey yoktu. Zaten onlar da kendi hayallerini
kendileri gerçekleştirmenin mücadelesi
içindeydiler.

CHP ise, Kemal KILIÇDAROĞLU’nun
huzurlu sesiyle seslendirdiği reklamlarla
Türkiye’ye “RAHAT BİR NEFES” aldırma
arzusundaydı. Üstelik eski CHP gitmiş,
“YENİ CHP” gelmişti. Eski CHP şüphesiz ki
ulusalcı solun hegemonyasında olan, Kürt
sorunu ve her türlü sosyal soruna ulusalcı
bir devlet zihniyetiyle yaklaşan bir çizgideydi.
Yeni CHP bu çizgiyi bükmeye çalışsa da
istediği verimi alamadı. Yıllarca halka in-
memiş, halkın sorunlarına sosyalist
temelde yaklaşmamış bir par-
tinin mirasını devralan Kılıç-
daroğlu, sosyal sorunlara olan
ilgisini çektirdiği reklamların
içinde huzurlu bir ırmak gibi
akıp giden sesiyle işçinin,
emeklinin, kadının, yoksulun
sorunlarına parmak basıy-
ordu. Yeni CHP’nin yeni lideri
Kılıçdaroğlu, bir TV program-
cısının “sizce laik devlet

tehlikede mi?” sorusuna “bırakın laik devleti,
sosyal devlet tehlikede” diyerek katı laik-
ulusalcı çizginin hegemonyasını zayıflat-
maya, yeni CHP’nin sorunlara bakış açısını
vurgulamaya çalışıyordu. 

Kürt sorunu konusunda eski CHP
söylemini aşan bir dil kullanan yeni CHP,
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı gibi
yasalara da vurgu yaparak Kürt sorunu
konusunda da ezber bozmaya çalışıyordu.

Ancak Kamer GENÇ’in Dersim, Aleviler,
Kürtler ve Horasan Türkleri söylemlerinin
gölgesinde kalarak yeni CHP’nin kimlik
bunalımını gözler önüne sermeye yetiyordu. 

Siyasi haritası değişen bir Ortadoğu
coğrafyasının kalbinde mücadele veren
Kürtler, kendi içlerinde müthiş bir değişim-
dayanışma-birleşme sağlayarak adeta Orta-
doğu’daki kımıldanmaya, biçim değiştirmeye
güçlü bir cevap veriyordu. Yıllardır beklenen
olmuş, Ulusal Konferans da dâhil olmak
üzere en büyük ortak paydası Kürt soru-
nunun çözümü ve siyasi temsiliyeti olan
farklı Kürt örgütleri “EMEK, ÖZGÜRLÜK,
DEMOKRASİ BLOKU” adı altında
örgütlenerek Kürt sorununun muhataplığı
konusunda en dar köşecikleri de kapatarak
tarihteki yerini alıyordu. Bunu yaparken de,
Türkiye solunun en namuslu kesimleriyle de
ittifak içine girerek nasıl bir Ortadoğu istedik-
lerinin ipuçlarını veriyordu. Hedef 2023 diyen
bir AKP hegemonyasının karşısına, yüzyıl-
ların biriktirdiği bir sorunun olanca ağırlığı al-
tında hedefi daha da geniş tutarak, değişen
Ortadoğu’nun siyasi coğrafyasında, Kapital-
ist Modernite hegemonyasının yerine
Demokratik Modernite ve bunun siyasi-

sosyal örgütlenme
biçimi olan

Demokratik Özerklik

modeliyle tüm coğrafyaya bir çözüm modeli
sunmaya çalıştı. En büyük başarısı, şüphe-
siz ki her ne kadar Türkiye solunun namuslu
kesimleriyle ittifak olduysa da, değişik
söylemlere sahip Kürt örgütleriyle kurulan il-
işki ve bunun toplumda yarattığı özgüven
duygusudur. Çünkü bu ilişki psikolojik
çarpanı büyük sonuçlar doğuran bir ilişkidir
ve değişen Ortadoğu coğrafyasını iyi oku-
makla ilgilidir. Kürtlerin bu tarihsel çıkışı,
önüne 2023 gibi sığ bir hedefle çıkan iktidar
partisinin bölgede hezimete uğramasına
yetecekti. 

2003-2006 yılları arasındaki bulanıklığı
aşan Kürtler, somut öneri ve çözüm model-
leriyle taşların yerinden oynamasına sebep
olmuştu. BDP ve geleneğini “sadece onlar
yok ki, PKK’yi dışlayan ve Kürt sorunu
konusunda söz söyleyen başka Kürt örgüt-
leri de var” diyerek köşeye sıkıştırmaya
çalışanlar, bu ittifak karşısında lal olmuş,
birkaç köşe yazarı dışında bu ittifakın an-
lamını idrak etmeye çalışmamışlardı. 2003-
2006 yıllarının dağınıklığını, bulanıklığını
aşan Kürt hareketi, artık tam bir temsiliyet
özgüveniyle sorunun adını, kaynağını ve
çözüm modellerini sistemli, somut ve uygu-
lanabilir bir şekilde ortaya koyuyor, sorunun
geldiği noktayı “siyasi temsiliyet ve kabul”
şeklinde formüle edilebilecek bir şekilde
kodluyordu. AKP iktidarının 2023 belagati,
bu tarihi ittifakın güçlü duvarlarında
paramparça oluyordu. Değişen Orta-
doğu’da Kürtler, kısır polemiklere girmeden,
tarihin aktığı mecrayı doğru okuyarak, tüm
Ortadoğu için DEMOKRATİK KONFEDER-
ALİZM şeklinde özetlenebilecek güçlü bir
modelle söz istiyordu.

2- SEÇİM ERTESİ
12 Haziran sabahı, Kürtler bu sözü on-

lara verdi. Milletvekili sayısını neredeyse
yarı yarıya arttıran blok, Kürt sorunu
konusunda muhataplık meselesinin altını
iyice çiziyordu. Sadece Kürtler değil, AKP
de yüzde 50 bir oy oranıyla seçimlerden
çıkarak okunması zor bir başarı elde ediy-
ordu. Her ne kadar yeni CHP tarafından bu
başarının anlamı Stokholm Sendromu’na
bağlanıyorsa da, bunun çok farklı sebepleri

vardı. CHP’nin Dersim’deki başarısını da
aynı sendroma bağlayanlar vardı. Ama AKP
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sadece halkın bu ruh haline bağlanarak irde-
lenemezdi. Soğuk savaş yıllarının bir ürünü
olan Demokrat Parti gibi, SSCB’nin yıkılması
ve soğuk savaş sonrası yılların ürünü olan
AKP de, halkın arz-talep denklemini doğru
okuyarak, yeni bir sınıf yaratarak büyük bir
başarı sağlıyordu. Sermayenin ve egemen
anlayışın yer değiştirmesi temeli üzerinde
hareket eden AKP, insanlardaki aidiyet duy-
gusunun merkeziyle oynayarak ve biraz da
Ortadoğu toplumlarının sevebileceği ve
hegemonik özellikleri ağır basan bir lider
profiliyle sahnede yerini sağlamlaştırıyordu.
Kenardakinin oyunu alan AKP, yarattığı yeni
sınıfın gücü ve nüfuz ettiği devletin tüm alan-
larındaki iktidarıyla tek söz sahibi oluyordu.
Her iki kişiden birinin AKP’ye oy verdiği bu
seçimde, “Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ikilisinden
hangisinin AKP’ye oy verdiği” şeklindeki
geyikler, paylaşım sitelerinde güldürüp
düşündürmeye devam ediyordu.

Yeni CHP ise, oyunu 6 puan arttır-
masına rağmen, sadece sahilleri kırmızıya
boyayabildi. Ülkenin içlerine ve bölgeye yine
giremedi. Zira Eski CHP’nin icraatları kolay
kolay kırılmıyordu. 

Seçimler Kürtlerin zaferiyle sonuçlan-
mışken ve Ortadoğu’nun siyasi haritası
yeniden şekillenirken şüphesiz ki Kürtler,
biraz da yarattıkları ittifakın gücüne de
güvenerek artık Kürt sorunu konusunda bir
merkez olduklarına inanıyordu. Ancak Orta-
doğu’nun azılı diktatörleriyle yıllara dayanan
ittifakını, değişen Ortadoğu’da riyakar bir
şekilde değiştiren iktidar, farklı ittifak
arayışlarıyla Kürtlerin siyasi temsiliyet istem-
ini görmezden geliyordu. Seçim boyunca
cılız da olsa yeni anayasa için çalışacak-
larını söyleyen iktidar, anayasanın elifbası
konusunda ketum davranıp sır vermiyordu.
Herkesin yeni bir anayasa ihtiyacı vardı ve
herkes kendi penceresinden anayasanın
yeni sayfalarına göz dikiyordu. 

AKP için seçim başarısı nasıl 9 yıllık
politikaların ve konservatif-milliyetçi-azıcık
da liberal çizginin onaylanması anlamına
geliyorsa, Kürtler için de Demokratik Özerk
sistemin halk tarafından kabul görmesi an-
lamına geliyordu ve yeni anayasa ve
meclisin yapısı da bu temelde zorlanacaktı.

Ancak halkın son sözü söylediği 12
Haziran’dan sonra, halka rağmen söz alan-

lar, egemenliğin kayıtsız şartsız millette ol-
madığının işaretlerini verip seçim
sonuçlarıyla oynamaya başladılar.

3 - KCK TUTUKLULARININ DURUMU
ÜZERİNDEN GELİŞEN SÜREÇ

Meclise yüzde 10 seçim barajı ve
hazine yardımı olmadan giren blok, 36 mil-
letvekiliyle 24. Dönem TBMM’sinde temsil
hakkını kazandı. Seçim öncesinde YSK ve-
tosuyla karşı karşıya gelmiş halk, bu veto-
nun daha ağırıyla seçim sonrasında
karşılaşınca, AKP’nin Kürt sorununu Kürtsüz
çözme arzusunun hala diri olduğu kanaatine
vararak bu kliğe temkinli yaklaşmış ol-
malarının haklılığını yaşadılar.

Hatip Dicle’nin vekilliğinin YSK
kararıyla iptal edilmesi, cezaevinden
seçilen diğer 5 KCK tutuklusunun tahliye
edilmemesi, Kürt sorununun Türkiye’nin
adalet ve yargı sistemine nasıl kurban
edildiği ve hükümetin niyetleri konusunda
kuşkulara sebep veriyordu. Yargı üzerinde
yapılan değişikliklerle tarihin hiçbir döne-
minde yürütmenin etkisi altına girebilen
böyle bir yargı görülmemişken, Kürt sorunu
gibi köklü bir sorunu ve bu çerçevede
TBMM çatısı altında demokratik-anayasal
çözüm şansını “ne yapalım, yargı bağım-
sızdır, biz karışamayız, emir mi verelim” gibi
sığ değerlendirmelerle geçiştirmek, şüphe-
siz ki bu ülkeye çok şey kaybettirecektir. 

Kürt hareketi genel olarak AKP’ye Kürt
sorununun çözümü konusunda çok şans
verdi. Sadece Kürtler değil, Türkiye’nin lib-
eral aydınları da bu şansı vererek bir çözüm
geliştirmesini beklediler. Bu desteğini yıllarca
sürdüren Murat BELGE gibi bir entelektüelin
bile 4 Temmuz 2011 tarihli Radikal
gazetesinde AKP için “BU HÜKÜMETTEN
BEKLENTİM KALMADI” diyebilecek kadar
bir hayal kırıklığı yaşaması, Kürtlerin yıllardır
yaşadığı hayal kırıklıklarının çekirdeği bile
olmuyordu. Gerçekten de her seçim çalış-
masında “Kürtler bu seçimden başarılı
çıkarsa iktidar ve tüm dünya demokratik
çözüm arayışlarına ikna olacak” söylemiyle
kapı çalan Kürtler hep hayal kırıklığı yaşadı.
Tabi bu kırıklık kendi gücünün zayıflığından
değil, karşıdakine ve savaşsız bir Türkiye’ye
olan özlemin gücünden kaynaklanıyordu. 

Bu yazının yazıldığı tarihlerde anayasa
mahkemesi Hatip Dicle’nin vekilliğini
görüşüp görüşmeyeceğini henüz sonuç-
landırmamıştı. Diğer KCK tutuklusu mil-
letvekillerinin de durumu belli değildi. Yeni
anayasanın seyri ve CHP’nin parlamentoya
dönüp dönmeyeceği bile belli değildi.

Ama belli olan tek şey, silah seslerinin
tek tük de olsa duyulduğu, gencecik çocuk-
ların toprağa bir bahar filizi gibi düştüğü,
kadınların karanlık odalarda tülbentlerine
acılı gözyaşları döktüğüydü.
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Ebu Hanife Ahmed bin Davud Dinaveri
veya sadece el-Dinaveri (d. 828 - ö. 896),
astronomi, botanik, metalürji, coğrafya,
matematik ve tarih gibi çok çeşitli alanlarda
çalışmalarda bulunmuş Kürt  kökenli bir
Müslüman bilim adamı.

Bugün batı İran'da kalan, Dinaver böl-
gesindendir. İsfahan'da astronomi, matem-
atik ve mekanik, Kufe ve Basra'da ise filoloji
ve şiir eğitimi almıştır. 24 Temmuz 896'da

doğduğu kent olan Dinaver'de vefat etmiştir.
Dinaveri özellikle de Kitab el-Nebat

("Bitkiler Kitabı") isimli eseriyle tanınmak-
tadır. Bu eseri sebebiyle sıklıkla Arap(ça)
botaniğinin babası olarak adlandırılmıştır.
Eserde Arap botanik gelenekleri, bitki in-
celemeleri ve bilgisinin yanı sıra Farsî
kökenli bitki bilgileri de mevcuttur ve yıllarca
botanik alanında standart kitap olmuştur.
Alman bilim adamı Bruno Silberberg eserin

önemini şöyle anlatır:
"İlmi çalışmaların 1000 sene sonrasında

Greklerin botaniği Theophrastus (M.Ö. 372-
287) ve Pedanius Dioskorides (M.Ö. 1
yüzyıl)'in eserlerinde özetlenmiştir; oysa Di-
naverî'nin kitabı, Müslüman ilminin sadece
ikinci asrında, Greklerin seviyesine çıkmakla
kalmaz, fakat onları çok daha geride bırakır.
Dinaverî'nin kendi eserini tasnif ettiği devirde
Dioskorides'in kitabının henüz Arapça’ya ter-

Botaniğin Babası Ebu Hanife el-Dinaveri

Dinaveri özellikle de Kitab el-Nebat ("Bitkiler Kitabı") isimli eseriyle tanınmaktadır. 
Bu eseri sebebiyle sıklıkla Arap(ça) botaniğinin babası olarak adlandırılmıştır



cüme edilmemiş
olduğunu da burada

işaret etmek lâzımdır. Şu
halde bu eser Müslümanların

orijinal bir çalışmasıdır..." 
Nitekim eser bazı kaynaklarca

erken İslam botaniğinin en ünlü
eserlerinden biri olarak adlandırılır. 

Botanik çalışmalarının yanı
sıra Kürt etnik grubu üzerine de
çalışmaları olmuş, Kürtlerin ata-
larını araştıran ilk bilim adamların-
dan olmuştur. Bu alandaki

çalışmalarını Ensab el-Ekrad
("Kürtlerin Ataları") isimli

eserinde toplamıştır.

Dinaveri ayrıca matematik ve
Kur'an üzerine de birçok eser
kaleme almıştır; her ne kadar bu
kitapların bilinen hiçbir nüshası
çağımıza ulaşmamışsa da başka
yazarların çağımıza ulaşan eser-
lerinde Dinaveri'nin bu eser-
lerinden çeşitli alıntılar vb. ifadeler
yer almaktadır. “Kürdistan” tabirini
ilk kez Ebu Hanife Ahmed Dineveri
(820-896) “Ahbar el-Tival” adlı es-
erindeki haritada kullanmıştır.

Eserleri 
Kendisine atfedilen eserlerin

bir kısmı aşağıdaki başlıklarda
sıralanmıştır.

Matematik ve doğa bilimleri 

1. Kitâb el-Cebr ve'l-mukâbele (Cebir Kitabı)

2. Kitâb el-Nebât (Bitkiler Kitabı)

3. Kitâb-ül-Küsûf (Güneş Tutulmaları Kitabı)

4. Kitâb el-Hisâb (Aritmetik Kitabı)

5. Kitâb'ül-Bahsi fî Hisâb il-Hind (Hint Aritmetiği Analizi)

6. Kitâb'ül-Cem ve't-Tefrîk (Aritmetik Kitabı)

7. Kitâb'ül-Kıble Ve'z-Zevâl

8. Kitâb'ül-Envâ (Hava Durumu Kitabı)

9. İslâh'ul-Mantık (Mantığın Islahı)

Sosyal ve beşerî bilimler

1. Ahbâr'üt-Tivâl (Genel Tarih)

2. Kitâb el-Kebîr (bilim tarihinde "Büyük Kitap")

3. Kitâb el-Fusâha (Retorik Kitabı)

4. Kitâb'ül-Büldân (Coğrafya Kitabı)

5. Kitâb eş-Şîr ve'ş-Şu'arâ (Şiir ve Şairler Kitabı)

6. Ensâb el-Ekrâd (Kürtlerin Ataları.)
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SSTTRRAANNAA  EEVVÎÎNNÊÊ

Wekî  fiçiya barûdê hildiweşe ser me
avahiyek betonî, mest û mezin.
Di dilê me de xuminiya şer,
di hundirê me de serîhildan, agir û xwîn.

Dibînim vê serhildanê niha jî
di rojinên fabrîqeyan de,
di sorbûna rojavayê de,
di asîmanê şîn yê aram de.

Gava dorlêgirtina xofdar teng dibe li van deran,
nêzikî  min bibe, were vebêje,
ma suc e ev tiştê ku ez dikim:
Di dilê xwe de ji evînê re cihek veqetandina min?

Ma suc e qey,  were bibêjê,
gava bi teqereqan li hev dikevin fabrîqe,
gava ku derdor bi lê girêdana mîtralyozê  tê çinîn,
ma suc e  ku bibêjim “ji te hez dikim”?

Dinya ya evîna me pir teng bû,
em çi bikin, evîndara min ,ev rastiyek e!
Vê stranokê ji bona vê dişînim ji te re
di çavên min de pêşerojek şewq bi şewq !

NNÎÎKKOOLLAA  VVAAPPTTSSAARROOVV
WWeerrggeerraa  KKuurrddîî  ((KKüürrttççee  ÇÇeevviirrii))::  SSuuaattYYAAVVUUZZ

zzuuhhaattyyaavvuuzz@@mmyynneett..ccoomm

AAŞŞKK  TTÜÜRRKKÜÜSSÜÜ
Bir barut fıçısı gibi çöker üstümüze
betondan bir yapı, kocaman.
Yüreklerimizde savaşın homurtusu,
İçimizde isyan, ateş ve kan.

Görürüm bu isyanı şimdi de
fabrikaların bacalarında,
gün batısındaki kızıllıkta,
dingin, mavi gökyüzünde.

Daralırken buralarda korkunç çember,
yanaş bana, gel söyleyiver,
suç mudur bu benim yaptığım:
Ayırdığım yüreğimde aşka bir yer?

Suç mudur yoksa, gel söyleyiver,
gürültülerle çalkalanırken fabrikalar,
mitralyözle taranıp biçilirken ortalık,
suç mudur "seni seviyorum" demek?

Aşkımızın dünyası çok daraldı,
ne yapalım, sevgilim, bu bir gerçek!
Bu türkücüğü bunun için yollarım sana
gözlerimde pırıl pırıl bir gelecek!

NNİİKKOOLLAA  VVAAPPTTSSAARROOVV
ÇÇeevviirrii::  AA..  KKaaddiirr--AA..  TTaannıışş--GG..SSaannttoorroo

HELBESTA ŞOREŞGEREKÎ MAKÎNÎST YÊ NEMIR

ÖLÜMSÜZ MAKİNİST BİR DEVRİMCİNİN ŞİİRİ
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18 yıl önce Sivas‘ta Madımak Oteli’nde
yakılarak öldürülen 35 yazar, aydın ve ozan
Sivas‘a barışın, kardeşliğin, dayanışmanın
sözünü büyütmek için gitmişlerdi. Herhangi
bir dinin, mezhebin ya da etnik kökenin bir
diğeri üzerinde baskı kurmadan yaşayabile-
ceğini anlatmanın arayışı içindeydiler. Onlar,
Anadolu topraklarının kanla değil sevgiyle ve
insancıllıkla sulanmasından yana idiler. 

Onların üzerine salınan azgın gerici
faşist güruhun amacı ise aydınlığın üzerini
gericiliğin karanlığının örtmesiydi. Bu nedenle
linç ve katliam yoluna başvurdular. Merkezi
ve yerel idare tarafından cesaretlendirildikleri
ayyuka çıkan katliamcı ilişki ağının hedefi,
gerçekte ülkemizin geleceğini aydınlatan
umutlara ve hümanizmaya yönelikti. 

2 Temmuz 1993‘te yaşanan Sivas
katliamının sorumluları yetkililerin
güdümünde ateşe körükle giden katliamcı
gelenektir. Bu gerici/faşist geleneğin kendisi
dışındaki toplum kesimlerine karşı giriştiği
saldırganlık, ülkemizdeki toplumsal atmosferi
sürekli olarak zehirlemektedir. Öncüllerine
Çorum ve Maraş katliamlarında da tanık
olduğumuz, ilerici aydın toplum kesimlerine
karşı duyulan tahammülsüzlüğü öldürme/yok
etme güdüsü üzerinden gerçekleştiren
faşizm, Sivas katliamında görüldüğü gibi
dinci gericiliği de kucaklamaktadır. 

Aradan geçen 18 yıla karşın Sivas
katliamının derinliklerindeki sorunların üzeri
örtülmektedir. Oysa yapılması gereken
katliamın birinci derece muhatapları ile du-
yarlı kamuoyunun çağrılarının dikkate alın-
ması ve Türkiye‘nin Sivas katliamı ve anti
demokratik yapı ile yüzleşmesidir. 

Türkiye‘de bugün din ve devlet işlerinin
birbirinden bağımsız gerçek bir laik yapıya
kavuşturulması, bütün dinsel, mezhepsel,
etnik oluşumlara eşit mesafede durulması
hayatiyet arz etmektedir. Türkiye‘de toplum-
sal yapının demokratikleştirilmesinin bazı
temel unsurları bizzat bu alanda
bulunmaktadır. 

Duyarlı kamuoyunun yıllardır dil-
lendirdiği Madımak‘ın müze olması talebi de
bir an önce gerçekleştirilmeli ve katliamın
muhataplarının kontrolünde özerk bir yapıda
kurgulanmalıdır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu
demokratik talepler çerçevesinde Sivas
katliamını kınamakta, düşmanlık tohumları
eken gericiliğe karşı barışı ve kardeşliği
savunmaktadır. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

‘SİVAS KATLİAMI VE ANTİ DEMOKRATİK YAPI İLE YÜZLEŞİLMELİDİR’

Aradan geçen 18 yıla karşın Sivas katliamının derinliklerindeki
sorunların üzeri örtülmektedir. Oysa yapılması gereken
katliamın birinci derece muhatapları ile duyarlı kamuoyunun
çağrılarının dikkate alınması ve Türkiye‘nin Sivas katliamı ve
anti demokratik yapı ile yüzleşmesidir



Kadın insanoğlunun yaşam sirkülâsyonunu
sağlayan öznedir. Bir milletin varoluşunun kanıtı
olan tarih ve kültürü aktaran dinamiktir. Bunun
bilincinde olan halklar yaşamsal alanlarında
kadına buna uygun roller biçmişlerdir. Örneğin
ilk tanrıça fikri Mezopotamya’dan çıkmıştır.
Bereket, güzellik, aşk gibi yaşamsal olaylar, es-
tetiksel özellikler ve soyut kavramlar hep tan-
rıçalar tarafından temsil edilmiştir. İlk
çağlardan beri kadının öneminin bilincinde
olan Kürt halkının “ Jin” ve “Jiyan” kelimelerini
kesiştirmesi, binlerce kişinin aynı anda “Jin
Jiyane” diye bağırması; ona verdiği değerin
en somut göstergesidir.

Kürt halkı varoluşundan beri sürekli bir
mücadele ve direniş içerisinde olup, asimi-
lasyon girişimlerine karşı durmak zorunda
kalmıştır. Bu nedenle biz ataerkil bir toplum
olduğumuz halde; yüksek mevkilere ulaşmış,
politika alanında söz sahibi olmuş, bunun da
ötesinde askeri kahramanlıklar yapmış kadın-
larımız vardır.

Bu kadınlarımızdan Leyla Qasım 22
yaşında darağacına götürülürken; “Ben
halkımla ve mensubu olmaktan şeref duy-
duğum partimin mücadelesiyle gurur duyuyo-
rum. Tek isteğim bana verilen görevi yerine
getiremediğim için Allah’ın beni affetmesidir.
Ben ölüme hazırım, bir cellattan merhamet ve
af dilemem. Beni öldürün ama benim
ölümümle binlerce Kürt halkı uyanacaktır“ diy-
erek Kürt kadınının direnişinin ve mücade-
lesinin simgesi olmuştur.

Yüzyıllardır baskı ve zulüm sarmalı
içerisinde kalmış Kürt halkının bir başka kahra-
man kadını da Seyit Rıza’nın eşi Besé’dir. O da
ayaklanmada toplumsal değerlerine ulaşabil-
menin haklı çabasını ortaya koyarak
savaşmıştır. Besé’nin bir çatışmada ele
geçmemek için uçurumdan kendisini atarak
yaşamına son vermesi yenilginin değil tes-
limiyetsiz zaferin ta kendisidir. 

Kürt tarihi ve Kürt kadını için yaşam mani-

festosu oluşturmuş kadınlardan biri de Gülnaz
Hanım’dır. Gülnaz Hanım Ağrı Ayaklanması’n-
dan sonra tutuklanarak Muş Cezaevi’ne
götürülüyor. O cezaevindeyken abisi ve oğlu bir
çatışmada öldürülerek başları kesiliyor. Teşhis
için çağrılan Gülnaz Hanım’ın kesik başlarla
karşılaşması tanık olanlar tarafından bizlere
aynen şu şekilde aktarılıyor: “İlk önce abisinin
kesik başı önünde eğildi ve onun kahramanlık-
larını yüksek sesle saydı, ondan sonra elini
oğlunun kesik başına uzattı, gözlerini okşadı ve
yüksek bir ses ile “Bu benim tosunumdur, ona
ben bugün için süt verdim, eğer davası uğruna
bu suretle ölümünü görmeseydim sütümü ken-
disine haram ederdim“ dedi. Bunları söyleyen
kişinin yiğitlik ve kahramanlığını ortaya koyan
bir Kürt kadını dışında bir kız kardeş, bir anne
olduğunu da düşünürsek, kadınımızın gücüne
daha iyi vakıf oluruz. 

Bir de tarihe tek tek isimleri geçmeyen
bugün bile aynı sorunları yaşayan katledilmiş
büyük bir kadın nüfusumuz var. Köyleri yakılıp
yıkılan zorunlu göç mağduru kadınlar bunların
büyük bir kısmını oluşturuyor. Göç öncesi kadın
tarım ve hayvancılık alanında üretici konum-
dayken göç sonrası bu durum tamamen tersine
dönerek kadın üreticilikten kopuyor. Bu, kadını
sınırları belli bir alana hapsederken, bedensel
ve ruhsal açıdan kendini işe yaramaz hissetme-
sine ve ruhsal bunalım içine girmesine sebep
oluyor. Bunun yanı sıra yeni yerleşim alanların-
daki kültürel ortama uyum sağlayamamaları,
anadilleri ile kendilerini ifade edememeleri
kadının toplumsal yaşamda adeta tecrit ol-
masına yol açıyor.

Kürt kadınlarının hala devam eden sorun-
larından bir diğeri ise anayasal olarak herkesin
Türk varsayıldığı bir hukuk sisteminde eğitim
dilinin Türkçe olduğu bir toplumda çocuk
yetiştirmesidir. Çoğu Kürtçe’den başka dil
bilmeyen kadınlarımız tamamen kendi kültürleri
ve dilleri ile çocuk yetiştirebilmek için yoğun bir
çaba gösteriyorlar. Bütün çabalarına rağmen

eğitim dilinin anadil olmaması tabanlı sorunlar
yüzünden ara bir kültür ile yetişmiş nesiller ve
yine bunların sorunlarıyla ilgilenmek zorunda
olan kadınlar oluyor. 

Vurgu yapmadan geçemeyeceğim, aslında
millet olarak kayıtsız kalmamamız gereken bir
diğer konu da toplu mezarlardır. Bu olay Hitler
sonrası Almanya’da bile görülmemiş insanlık
dışı bir uygulama bir vahşettir. Bölgenin kır-
salına vurulan her kazma insan kemiklerine
değiyor. Bu kemikler yine bir annenin, bir eşin
veya bir kız kardeşin katledilmiş yaşadığı
acılara acı ekleyen parçaları oluyor.

Bütün bu sorunlar insanlık ayıbı sayılacak
uygulamalar. Kürt halkı ve Kürt kadınının en-
gelleyemedikleri direniş kültürünü güçlendiriyor
ve biz bu direniş kültürü ile 21. yy’da Kürt
kadınının verdiği mücadelenin tarihteki örnekleri
gibi ölümle sonuçlanmasına izin vermeyeceğiz. 

Konuşmamı yine tarihten bir kadın ile
Rindexan’ın baş eğmez ve mücadeleci kişiliğin-
den söz ederek bitirmek istiyorum. Rindexan
Sason Hareketi’ne babası ile birlikte öncülük
etmiş ve savaşta da fiilen yer almış bir kadındır.
Hareket bastırıldıktan sonra Rindexan’ın ce-
saret ve güzelliğinden etkilenen bir komutan
onu kendisiyle birlikte olmaya zorluyor.
Rindexan ailesinin hakimiyeti altındaki toprak-
larda bunu asla kabul edemeyeceğini söyley-
erek onunla birlikte gitmek zorunda kalıyor ve
yolda yanında bir komutan ve asker ordusu
olduğu halde Malabadi Köprüsü’nden atlayarak
yaşamına son veriyor. Güneybatıda tiyatrosu
yapılan bu olayın intihar sahnesinde Rindex-
an’ın duyguları şu dizelerle anlatılıyor; 

Ezim rinda Rindexan
Keça mîr u axa u çîyan
Ey tirké Tacik
Karé we çîye li van cîyan
Rinda biye namdar
Ez dimirim, birîndar u bé zar
Teslîm nabim desté
Neyar u naçim bé ar…

MELİKE ÇAPRAS 
Öğrenci Üye

ANADİLİNDE KENDİNİ İFADE EDEMEYEN KADIN TECRİT OLUYOR

Çoğu Kürtçe’den başka dil bilmeyen kadınlarımız tamamen kendi kültürleri ve dilleri ile çocuk
yetiştirebilmek için yoğun bir çaba gösteriyorlar. Bütün çabalarına rağmen eğitim dilinin anadil
olmaması tabanlı sorunlar yüzünden ara bir kültür ile yetişmiş nesiller ve yine bunların sorun-
larıyla ilgilenmek zorunda olan kadınlar oluyor
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Nivîsa ku li jêre, bîyografiyek kin ya li ser
navê Dr. Martin Luther King e û li Amerîka ya di
salên 1960’î de feresatê zordestî, cûdatî û
qedexekêriyê yê ku ji alîyê mafên mirovan,
rûmeta mirovahiyê, wekhevî û azadiyan ve pir
qels xuya dikirin, bi zimanekî wêjeyî û di nav
rêbazekê de diyar dike, sergotarek semyan ya
bi navê “XEWNEK MİN HEYE” ya Dr.King’e.

Martin Luther King, di jiyana xwe ya kurt de
( 1929-1968 ) gelek dijwarî, êş û serkeftin bi hev
re jiya ye. Bist û penc cara hatiye girtin, çar cara
jî qesta kuştina wî hatiye kirin, di sala 1963’an
de ji aliyê kovara Time ve camêrê salê yê hêja
hatiye hilbijartin û bi pênc heb xelatên rûmetiyê
ve hatiye dilxweş kirin. Gotinên wî û rêbaza
tekoşîna wî ya bêçek tenê ne ji bo reşikan, ji bo
hemû civakên bindest û sitembar bûye mî-
nakek. Di si û penc saliya xwe de bû weke
nîşaneya alahilgiriyê ya tekoşîna azadiyê û ji
ber vê yeke xelata Nobelê diyarî wî kirin û xe-
lata ku nêzîkî 54123$ bû ji xwe re negirt û bex-
işand rexistinên mafên mirovan. 

Di sala 1948’an de perwerdehiya xwe
qedand û piştre li Pennsylvania yê fêrbûna
teolojiyê qedand, di sala 1955’an de li
Zanîngeha Bostonê perwerdehiya doktorayê
xelas kir. Demekê li Alabama Montgomery de
peywira keşetiyê pekanî.

Di parastina mafên reşikan yên bê şîdet de
hestên xwe bi piranî ji civakparêzî û ji doktrîna
îsewî girtiye. Di vê riyê de rewşa Mahatma
Gandhî ya aşitîxwaz bandor li diyar kirina
rêbaza tekoşîna wî kiriye. Bi mafên reşikan ve
alaqadar di gelek saziyên civakî de peywir gir-
tiye, di xwaringeh, otêl û bi taybetî jî di tren û
otobozên  de ferqiyetên ku pêkdihatin  li dijî wan
serokatiya boykota 382 roj berdewam kiriye
daye meşandin û di dawiyê de dadgeha kanûna
bingehîn,  di otobozan de ferqiyetên ku ji
reşikan re pêkdihatin di 21’ê Adara 1956’an de
dawî lê anîn.

Di navbera salên 1957-1968’an de nêzîkî
10 milyon km rê daye berxwe û ji 2500’ î zêdetir
semîner dane. Penc heb pirtûk û bê hejmar jî
gotarên wî hene.

Di êvara 4’ê Nîsana 1968’an de li eyaleta
Tennessee gava ku di balkona otêlê de rûdine
bi encama sûîqastêkê hatiye kuştin.

XEWNEK MIN HEYE!
Di dîroka welatê me de ji bo azadiyan ev

rapeşiya ku herî mezin hatiye li dar xistin de,
ji bo na ku niha di nav we de me şa dibim.

Sed sal berîya niha, Emerîkaniyên
mezin yên ku em dibin parastina manewî

ya wî de ne, beyanameya azadiyê îmze kir. Ev
belgenameya dîrokî, ji bona bi milyonan
mirovên reşik yên ku di bin zincîra dîlîtiyê de
jiyayî û yên ku bi agirê bêdadiyê ve hatine qe-
landin re bibû weke roniyeka hêviyê ya ku
şevên dirêj û tipîtari yê dîlîtiyê biqedîne.  Lê mix-
abin, ji vê demê sed sal şûnde jî mirovên reşik
hîna jî ne azad in û jiyanên xwe bi qeydên  ni-
jadparêzî û  cûdatiyê ve di nav belengaziyê de
didomînin.

Di nav bêserûbêbinî ya deryaya dewle-
mendiyê de, di giraveke bi tenê ku bi feqîriye ve
hatiye dorpeç kirin de dijîn. Hîna  xwe ji civaka
Emerîkayê ve heram kirî û li ser axa xwe, xwe
nefî  hîs dikin û di nav êş û eleman  de diper-
pitin. Va ye îroj ji bona vê armancê; ev rewşa ku
jê tê fedî kirin, bînin ber çava em li vira civiyane.

Bi gotinek din  îro, em ji bona xurde kirina
çeka ku êdî dema wê tije bûye hatin paytexta
welêt. Mîmarê bilind yên  komara me yê
mezin, dema ku belgenameya mafê mirovan
û gotinên rewşedar yên di makezagona me
de bûn îmze kirin, di
heman demê de ji bona
her Emerîkaniyekî/ê wehd
kiribûn ku dê ji vê mîratê
karibin para xwe bistînin.

Ev wehd wehdek wiha
bû ku, yê herkesî; belê reş
be spî be yê herkesî
mafên wan yên  jênager û
nayê veguhestin, jiyaneke
azad û  kefxweşiyê kiribû
bin temînata xwe. Îro tê
dîtin êdî ev rastiyeke,
dema ku rengên welatiyan
derdikeve holê, Emerîka
mafên ku soz dabû dev
jê berdayê . Ji dêv la ku vê
binbariya pîroz bi cî
bîne, ji welatiyên
reşik re çeka ku li
ser “bêbergî-
dank”

hatiye nivîsandin ya sexte tê dayin.
Lê em, bawer nakin ku  Banqeya Dadê top

avêtiye. Em naxwazin bawer bikin ku xezîneya
bêserûbêber a fersendan ya vî welatî top
avêtibe. Ji bona wê; ev çeka ha, çeka ku em
bixwazin dê  berdêla azadiya me û ewlehiya
civakî ya me bide me, em hatin vira.

Her wiha, em ji bo acîlbûna vî karî  ji
Emerîka re bibîrxînin, em hatin vê wargeha
pîroz. Dem ne dema ku mirov kar giran bide
meşandin û weke mirovê tiryak hêdîka
tevbigere. Dem, wehdên ku bi demokrasîyê ve
pêwendîdarin dema pêkanîna wan in. Dem,
dema neteweya me ya ku di nav bê dadiyê û di
çıravên nijadperêziyê de ye, derbasî   rûniştan-
dina zemîna bi zexm a biratiyê ye. Dem, di
navbera hemû ewladên Rebê alemîn de dema
pêkanîna dadê ye.

Dema ku niha em tê de ne, acîliyeta wê
neyê dîtin û bîryardariya  welatiyên reşik şaş bê
nirxandin, ji bo welatê me dibe ku tofanek  rast
be. Ev germahiya tengijîner

XEWNEK MIN HEYE
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ya agirê havînê ku ji ber dilnexweşiya reşikan
derketiye, heta rojên hênik yên payizê yê ku
azadiyê û biratiyê bîne dê bidome. Sala
1963’an ne  dawi bûnek e, bi tenê destpêkek e.
Yên ku  wa ha difikire; “ Pêwîstiya reşikan bi fort
dayînê re û bi vala bûnê re heye, vana wê
hema bitebitin”, bila vê baş bizanibin ku, eger ev
usûl biguhere helwesta wan ya berê, wê rastî
hişyar bûnek hejîner werin. Heta mafên we-
latiyên  reşikan neyê dayîn, li Emerîka ne
hizûrek ne jî rihetiyek dimîne. Temelê neteweya
me, heta ku em bigihîjin ronahiya dadê, dê bi
hilperîna bahozan ve biheje.

Du gotinên min hene ji bo gelê min yê ku
di riya qesra edaletê de, li ser şîpaneyên
germ de sekinîne. Divê di riya pêkanîna doza
me ya biheq de dîlgirtina tevgerên şaş û hel-
westên ne li rê çênebin. Divê agirê azadiya
xwe em bi vexwarina kasêya êş û kerhê ve
venemirînin. Divê em tekoşîna xwe her tim bi
hemîniyê ve û di bin baskên mezin yên disî-
plînê de bimeşînin. Divê teqez destûr neyê
dayin ku şermezarkirinên me yên afirîner
biguhere şîdeta fizîkî. Divê her tim, li dijî hêza
fizîkî,  bi hêzên me yên manewî yê mezin û
bêserûbêber ve bersiv bêdayîn. 

Ev rihê nû yê pîroz û milîtanî ku civaka
reşika bi çaralî ve dorpêç kiriye, divê me li dijî
hemû mirovên spî ve ber bi pê bûnek bêtemi-
nat nebe. Bi piranî birayên me  yên  spî, tê
digihîjin ku  qedera wan û a me bi hev re girê-
dayî û têr şidandî ye. Delîla vê ya  herî
xweşik, ku niha di nav me de ne. Em,  nikarin
vê riya ha bi tena serê xwe bimeşin.

Di pêş ve çûna riya xwe de; em ê soz
bidin ku divê  li pêşiya xwe binêrin. Êdî paş ve
çûyîna me ne gengaz e… Şexsên ku ji bo
mafên welatiya xwe nezîr kirine, kesên ku
dibêjin “ heta kengê hûn ê diltêr bibin? ”, em ê
bibêjin ku gelê reşik yên ku zilm û sava
polîsan  tu cara nikaribûye bi lêv bike heta ku
evana neqedin, “teqez em diltêr nabin!”. 

Ev riya ku em tê de dimeşin û di vê meşê
de laşên me yên betilî, heta ku li otêlên ser
otobanê û otêlên di bajêr de vesta xwe ne-
grin, em diltêr nabin. 

Em, lewheyên ku li ser dinivîse “tenê ji bo
mirovên spî”  yên ku zarokên me  ji nas-
nameyên xwe û ji nirxen mirovahiyê dûr dixe
heta hebin, em teqez diltêr nabin.

Em, li Misîsipiyê heta ku reşikek nikaribe
deng bide û li New Yorkê heta ku reşikek
bawer bûna xwe li deng dayinê tune be, em ê
teqez diltêr nebin. 

Em, heta ku edalet weke xumîna avê deng
dernexe û maf weke rubarên geş neçoşe, teqez

em ê nikaribin diltêr bibin û em diltêr nabin.
Ne ku ez fêm nakim, hatina we ya vira bi

piranî di nav çelqîniyên mezin û dijwar de
pêkhatiye. Hin kes ji girtîgehên teng  hêj xelas
bûne û niha li vira ne. Hin kesen din jî ji cihên ku
evîna xwe ya azadiyê ku bi zordariya bahozan
ve hatiye talde kirin û  bi îşkenceya polîsan ve
hatiye tepisandin têne.

Hûn, ew lehengên ku hemû cûre êş tahm
kirine! Serkevtina bê êş demdemî ye, bi vê
bawer bûnê,  hûn  meşa xwe bidomînin.

Ev rewşa ha bi şiklekî dibe ku bê
guherandin û teqez bizanibûna wê biguhere û
bi vê zanebûnê bizîvirin Misîsipîye, bizîvirin
Alabamayê, bizîvirin Carolîna başûrê, Geor-
giayê, Louîsîanayê û herin qeraxên bajarên
me yên nûjen yên ku feqîrxanêyên me û get-
toyên me li wira ne.

Îro ji we re vê ya bibîr tînim ku, hogirên
min, em di nav lîtavên bêhêviyê de nefetisin.
Niha ya ku em dijîn û digel hebûna dijwariya ya
di pêşeroja me de, hîna jî xewneke min heye.
Ev xewn, xewna ku kokên xwe di  kurahîya
xewna Emerîkayê de  belav kiriye.

Belê …. Xewnek min heye….
Wê roj were, ev netewe dê rabe ser piya û

nirxên bawermendiya xwe bi wateyên temamî
ve bijî. Ew mijar xipîxûya li ber çava ye ku,
hemû mirov bi wekhevî hatiye afirandin.

Xewnek min heye!....
Wê roj were, zarokên yên ku demekî kole-

bûn û dîsa zarokên yên ku demekî xwediyê ko-
leyan bûn, dê li ser girên sor yên Georgiayê de,
bi hev re karibin li sifreya biratiyê de rûnîn…

Xewnek min heye!....
We roj were, eyaleta Misîsipiyê jî ku

eyaleta ji bêdadiyê û bi agirê zilmê ve
tengezar bûye, wê biguhere wahayek  dad û
azadiyê…..

Xewnek min heye ….
Wê roj were, çar zarokên min ên mezin,

yê di welatek ne li gorî rengê çermên xwe,
dê li gorî avahiya xisletên xwe ve bên
nirxandin de bijîn…..

Îro xewnek min heye…
Wê roj were, eyaleta Alabamayê, ku bi

nijadperestên hetek û bi waliyê wê yê ku tim
ji devê wî destekarî û qedexe kirin
derdikeve, ev eyaleta jî wê bibe cihê ku kurik
û keçikên biçûçik ên reşik û ên spî, bi biratî
karibin bi destê hev bigirin….

Îro xewnek min heye …
Belê xewnek min heye…! Wê roj were,

tiştên ku li ber azadiya me  yeko yeko as-

teng dibûn, hemû newal wê bilind bibin û
hemû çiya wê bitewin û hemû cihên ku
çalûxwarin wê werin rêzê û şana Xwedayê
mezin wê dakeve erdê û em ê hemû candar
vêya bi hev re bibînin.

Ev hêviya me ye… Bi vê hêviyê em ê
herin başûr. Bi vê baweriyê çiyayên bêhêvî
em ê bixeritînin û em ê bîrdariyek hêviyê çê
bikin. Bi xêra vê bawermendiyê welatê ku bi
dengên bê ahengî ve hatiye dorpêçkirin em
ê biguherînin senfoniya biratiyê. Bi saya vê
bawermendiyê, bizanebûna em ê rojekê
azad bibin, em ê bi hev re tekoşînê bidin û
em ê  bi hev re têkevin girtîgehê û ji bo
azadiyê em ê tev  rabin ser piya.

Ew roja ha hemû ebdên Xwedayê mezin
dê bi rihên nikînû ve wê ev stran bê gotin:

Welatên me, welaten we.
Warên xweşik ên azadiyê,
Vê stranê ji te re dibêjim,
Erdê ku bav û kalên min lê mirine ev

dere.
Erdê ku rûmeta cangoriya ne…
Di her berwarên çiyakî de,
wê deng vede azadî!
Û eger Emerîka dê bibe welatek mezin,

dive teqez vê ya pêk were. Her wiha, bila ji
girên mezin ên New Hampshirê azadî …

Deng vede, ji çiyayên mezin ên New
Yorkê …

Û… ji lûtkeyên çiyayên  navçeyên Penn-
sylvania…

Bila ji zinarên ku bi berfê ve hatiye girtin
ên Coloradoyê de deng vede!...

Bila deng vede,ji berwarên badokî yên
California…

Bila ne bi tenê ji çiyayên asê yên Geor-
gia de,

Bila deng vede azadî ji berwarên her
darên Misîsipiyê de…

Û em gava ku di vê ya de biserkevin, di
her navçe û gundan de, di her eyalet û ba-
jaran  de dema ku dengvedana strana
azadiyê em bibihîzin, ew roj wê hêj nêz bibe
û hemû ebdên Xwedê yên reşik û spî, cihû,
îsewî, misliman û bûdîst wê bi destê hev bi-
girin û îlahiyeke kevn ya reşikan wê bibêjin.

Di dawiyê de em azad in!
Şikur ji bo te ya Xûda!
Di dawiyê de em tev azad in.

Martin Luther KING
Wergera ji Tirkî; Mihemed Emîn TUMUR

emintimur@yahoo.com
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Aşağıdaki yazı Dr. Martin Luther King’in
kısa biyografisi ve 1960’lar Amerika’sının insan
hakları, insanlık onuru, eşitlik ve özgürlükler
açısından bir hayli zayıf görünen ayrımcı,
baskıcı ve yasaklayıcı anlayışını çok edebi bir
dil ve üslup içinde yansıtan,  Dr. King’in “Bir
Hayalim Var” başlıklı muhteşem hitabesidir.

Martin Luther King, kısa süren yaşamı
boyunca (1929-1968) zorlukları, acıları ve
başarıları birlikte yaşamıştır. 25 defa tutuklan-
mış, 4 kez suikasta uğramıştır, 1963’de Time
Dergisi tarafından yılın adamı seçilmiş, 5 adet
onur ödülüyle mükâfatlandırılmıştır. Sözleri ve
şiddet içermeyen mücadele yöntemi sadece
siyahlar için değil, tüm sömürülen ve ezilen
toplumlar içinde bir model olmuştur. 35 yaşında
özgürlük mücadelesi bayraktarlığının bir sim-
gesi olarak, Nobel Ödülü kazanmış ve yaklaşık
54 bin 123 dolarlık ödülü kabul etmeyerek,
insan hakları örgütlerine bağışlamıştır.

1948 yılında lisans eğitimini tamamladıktan
sonra, Pennsylvania’da teoloji öğrenimi görmüş,
1955 yılında, Boston Üniversitesi’nde doktora
eğitimini tamamlamıştır. Bir süre Alabama,
Montgomery’de rahip olarak görev almıştır.

Şiddet içermeyen zenci hakları savunucu-
luğunda, ilhamını büyük ölçüde sosyalizm ve
Hıristiyanlığın öğretilerinden almıştır. Bu yolda
mücadele yöntemini, Mahatma Gandi’nin
barışçı durumundan etkilenerek belirlemiştir.
Siyah hakları ile ilgili birçok sivil toplum
örgütünde görev almış; oteller lokantalar ve
özellikle toplu taşıma araçlarında uygulanan
ayrımcılığa karşı, 382 gün süren bir boykotun
liderliğini sürdürmüş ve nihayet Anayasa
Mahkemesi, otobüste uygulanan siyah ayrım-
cılığına, 21 Aralık 1956’da son vermiştir.

1957-1968 yılları arasında, yaklaşık 10 mi-
lyon kilometre yol kat etmiş ve 2500’den fazla
seminer vermiştir. 5 adet kitabı ve sayısız
makalesi mevcuttur.

4 Nisan 1968 akşamı, Tennessee
Eyaleti’nde, otelin balkonunda oturduğu sırada,
uğradığı bir suikast sonucu hayatını kaybetmiştir. 

BİR HAYALİM VAR! 
Ülkemiz tarihinde özgürlüklerle ilgili düzen-

lenmiş olan bu en büyük gösteride, şu anda
aranızda bulunmaktan kıvanç duyuyorum. 

Bundan bir asır kadar önce, şu an manevi
himayesinde bulunduğumuz büyük Amerikalı,
Özgürlük Beyannamesi’ni imzalanmıştı. Bu tar-
ihi belge, esaret zinciri altında yaşamış ve
adaletsizlik ateşiyle yanıp kavrulmuş milyon-
larca siyah için, uzun ve zifiri karanlık esaret

gecelerini sona erdirecek bir umut ışığı haline
gelmişti. Ancak ne yazık ki, bundan 100 yıl
sonra bile, siyahlar hala özgür değil ve hayat-
larını ırkçılığın ve ayrımcılığın prangalarına
mahkûm olarak, sürünerek geçiriyorlar. 

Uçsuz bucaksız zenginlikler okyanusu-
nun içinde, fakirlikle kuşatılmış yalnız bir
adada yaşıyorlar. Hala kendilerini Amerika
toplumundan dışlanmış, kendi toprakları üz-
erinde sürgün hissediyorlar ve acılar içinde
kıvranıyorlar. İşte bu maksatla; bugün, bu
utanç verici durumu gözler önüne sermek için
burada toplanmış bulunuyoruz. 

Bir anlamda bugün, ülke başkentine artık
vadesi dolmuş çeklerimizi bozdurmak için
geldik. Büyük Cumhuriyetimizin yüksek mimar-
ları, İnsan Hakları Beyannamesi’nin ve
anayasamızın muhteşem sözlerini imzaladık-
larında, aynı zamanda her bir Amerikalının bu
mirastan kendine düşen payı alabileceğini de
vaad etmekteydiler. 

Bu öyle bir vaatti ki, herkesin; evet, siyah
olsun beyaz olsun herkesin vazgeçilmez ve de-
vredilemez, özgürce yaşama ve mutlu olma
haklarını teminat altına almaktaydı. 

Bugün artık şurası gerçektir ki, Amerika
vaat edilen bu haktan, vatandaşlarının renkleri
söz konusu olduğunda, vazgeçmiş gibi
görünüyor. Bu kutsal yükümlülüğü ifa etmek
yerine, siyah vatandaşlara, üzerinde “karşılık-
sız” yazan sahte çekler veriliyor. 

Ancak biz, Adalet Bankası’nın iflas etmiş
olduğuna inanmıyoruz. Bu ülkenin engin fırsat-
lar hazinesinin iflas etmiş olduğuna inanmak is-
temiyoruz. Onun için buraya; bu çekin,
dilediğimiz anda özgürlüğümüzü ve sosyal
güvencemizi geri verecek olan bu çekin,
karşılığını almaya geldik. 

Ayrıca, bu kutsal mekândan, Amerika’ya,
bu işin çok acil olduğunu hatırlatmaya geldik.
İşleri ağırdan alma veya uyuşturucu çekmiş
kişiler gibi yavaştan hareket etme zamanı
değildir. Vakit, demokrasiyle ilgili vaatleri
gerçekleştirme zamanıdır. Vakit, ulusumuzu
adaletsizlik ve ırkçılık bataklığından,
kardeşliğin sağlam zeminine oturtma za-
manıdır. Vakit, tanrının tüm evlatları arasında
adaleti gerçekleştirme zamanıdır. 

İçinde bulunduğumuz şu anın aciliyetini
görmezden gelmek ve bizi, siyah vatandaşların
kararlılığını yanlış değerlendirmek, ülkemiz için
gerçek bir felaket olabilir. Siyahların mem-
nuniyetsizliğinin yol açtığı bu bunaltıcı sıcak yaz
ateşi, ta ki kardeşliğin ve özgürlüğün geleceği
serin sonbahar günlerine kadar sürecektir. 1963

yılı bir son değil, yalnızca bir başlangıçtır. “Zen-
cilerin biraz hava atıp boşalmaya ihtiyaçları var,
bunlar hemen sakinleşirler” diye düşünenler
şunu iyi bilsinler ki, eğer bu usul önceki tutum-
larına yeniden dönecek olursa, sarsıcı bir
uyanışla karşılaşacaklardır. Siyahların vatan-
daşlık hakları verilmediği sürece, Amerika’da
ne bir rahat ne de bir huzur kalacaktır. Ta ki,
adaletin aydınlığına kavuşuncaya kadar, isyan
fırtınaları ulusumuzun temellerini sarsmaya
devam edecektir. 

Adalet sarayına giden sıcak eşiğin üz-
erinde durmakta olan halkıma da söylenecek
bir çift sözüm var. Haklı davamızı gerçek-
leştirme yolunda yanlış tutum ve davranışların
esiri olmamalıyız. 

Hürriyet ateşimizi, acı ve nefret kâsesinden
içerek söndürmeye çalışmamalıyız. Mü-
cadelemizi daima vekar ve disiplinin yüce
kanatları altında sürdürmeliyiz. Yaratıcı
protestolarımızın fiziksel bir şiddete dönüşme-
sine asla müsaade etmemeliyiz. Her zaman,
fiziksel güce, manevi gücümüzün sonsuz yüce-
likleriyle karşılık vermeliyiz. 

Siyah toplumunu çepeçevre kuşatmış bulu-
nan bu yeni ve kutsal militan ruh, bizi tüm beyaz
insanlara karşı bir güvencesizliğe yöneltmeme-
lidir. Beyaz kardeşlerimizin pek çoğu, kendi
kaderlerinin bizimki ile sıkı sıkıya bağlı olduğunu
idrak etmektedir. Bunun en güzel delili, şu an
bizim aramızda bulunmuş olmalarıdır. Biz, bu
yolu tek başımıza yürüyemeyiz. 

Yolumuzda ilerlerken; daima ileriye baka-
cağımıza söz vermeliyiz. Artık geri dönmemiz
mümkün değil… Kendilerini vatandaşlık hak-
ları uğruna adamış kimselere, “Daha ne
zaman tatmin olacaksınız?” diyenlere, siyah
halkın hiçbir zaman dile getiremediği polis
zulüm ve dehşetinin bittiği ana kadar, “Asla
tatmin olmayacağız!” diyeceğiz. 

Bizler, bu yolda yürümekten bitkin
düşmüş vücutlarımız, otobandaki motellerde
ve şehirdeki otellerde istirahat edemedikçe,
asla tatmin olmayacağız. 

Bizler, çocuklarımızı kimliklerinden sıyıran
ve insanlık değerlerinden koparan “Beyazlara
mahsustur” yazan tabelalar var olduğu müdde-
tçe asla tatmin olmayacağız. 

Bizler, Mississippi’deki bir siyah oy
veremediği ve New York’taki bir siyah oy verm-
eye değer bir şey olmadığına inandığı müdde-
tçe, asla tatmin olmayacağız. 

Bizler, adalet sular gibi çağlamadıkça ve
haklar gür bir nehir gibi coşmadıkça, katiyen tat-
min olamayız ve olamayacağız. 

BİR HAYALİM VAR
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Bir çoğunuzun buraya büyük bir çalka-
ntı ve zorlukların içinden sıyrılarak geldiğini
anlamıyor değilim. Kiminiz daracık zindan-
lardan henüz kurtulmuş olarak burada bu-
lunuyorsunuz. Kimileriniz de, hürriyet
aşkınızın zulüm rüzgârlarıyla gölgelendiği
ve polis işkencesiyle tepelendiği yerlerden
geliyorsunuz. 

Sizler, ıstırabın her çeşidini tatmış
kahramanlarsınız! Acı çekmeden kazanılan
başarıların gelip geçici olduğu inancıyla,
yolunuza devam edin… 

Bu durumun bir şekilde değiştirilebile-
ceğini ve mutlaka değişeceğini bilerek Mis-
sissippi’ye dönün, Alabama’ya dönün,
Güney Carolin’e, Georgia’ya, Louisiana’ya
dönün, modern şehirlerimizin kıyısındaki
fakirhanelerinize ve gettolarınıza geri
dönün. 

Bugün size şunu hatırlatıyorum ki,
dostlarım, ümitsizlik batağında boğulmay-
alım. Şu an yaşamış olduğumuz ve
önümüzde bulunan zorluklara rağmen,
hala bir hayalim var benim. Bu hayal,
Amerikan rüyasının derinliklerine kök
salmış bir hayaldir. 

Evet… Bir hayalim var benim… 
Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkacak

ve kendi inanç değerlerini tam anlamıyla
yaşayacak. Şu husus apaçık ortadadır ki,
bütün insanlar eşit yaratılmıştır. 

Bir hayalim var benim!… 
Gün gelecek, bir zamanlar köle olan-

ların evlatlarıyla yine bir zamanlar köle
sahiplerinin evlatları, Georgia’nın kızıl te-
pelerinde, birlikte kardeşlik sofrasına otura-
bilecekler… 

Bir hayalim var benim… 
Gün gelecek, Mississippi Eyaleti bile,

adaletsizliğin ve baskıların ateşiyle
bunalmış olan o eyalet bile, bir özgürlük ve
adalet vahasına dönüşecek… 

Bir hayalim var benim… 
Gün gelecek, dört büyük çocuğum,

derilerinin rengine göre değil, karakter-
lerinin yapısına göre değerlendirilecekleri
bir ülkede yaşayacaklar… 

Bugün bir hayalim var benim… 
Gün gelecek, Alabama Dyaleti, şirret

ırkçıları ile, ağzından hep müdahale ve
yasaklar yönünde sözler dökülen valisi ile,
o eyalet bile, minicik siyah erkek ve kız
çocuklarının, minicik beyaz erkek ve kız
çocukları ile, kardeşçe el ele tutuşabilecek-
leri bir yer olacaktır… 

Bugün bir hayalim var benim… 
Evet, bir hayalim var…! Gün gelecek,

özgürlüğümüzün önünde birer engel olan
bütün vadiler yükselecek, bütün dağlar
eğilecek, engebeli yerler hizaya gelecek ve
Allah’ın yüce şanı yeryüzüne inecek ve
bütün canlılar bunu hep birlikte göreceğiz. 

Bizim umudumuzdur bu… Bu umutla
Güneye gideceğiz. Bu inançla umutsuzluk
dağlarını yontarak bir umut anıtı ya-
pacağız. Bu inançla ülkeyi saran ahenksiz
sesleri kardeşliğin senfonisine dönüştüre-
ceğiz. Bu inanç sayesinde, bir gün özgür
olacağımızı bilerek, hep beraber mücadele
edecek, hep beraber hapse düşecek ve
hürriyet için hep beraber ayağa kalkacağız. 

İşte o gün yüce Allah’ın bütün kulları
yepyeni bir ruhla söyleyecekler bu şarkıyı: 

Benim ülkem, senin ülken. 
Özgürlüğün güzel yurdu, 
Sana söylüyorum bu şarkıyı. 
Atalarımın öldüğü toprak burası. 
Şehitlerin gururu olan toprak… 
Her bir dağın yamacından, 
Özgürlük yankılanacak! 
Ve eğer Amerika büyük bir ülke ola-

caksa, bunun gerçekleşmesi şarttır. Öyle
ise, 

New Hampshire’ın yüce tepelerinden
özgürlük… 

Yankılansın, New York’un ulu
dağlarından… 

Ve… Pennsylvania dağ kasabalarının
zirvelerinden… 

Colorado’nun karlarla kaplı kayalık-
larından yankılansın!.. 

Yankılansın, California’nın kıvrımlı ya-
maçlarından… 

Yalnızca Georgia’nın Yalçın Dağların-
dan değil, 

Mississippi’deki her bir ağacın ya-
macından yankılansın özgürlük… 

Ve bunu başardığımızda, her
kasabadan ve köyden, her eyaletten ve
kentten özgürlük şarkısının yankısını duy-
duğumuzda, o gün daha da yakın olacak
ve Allah’ın bütün kulları siyahlar ve beya-
zlar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Müslümanlar
ve Budistler el ele tutuşarak siyahların eski
bir ilahisini söyleyecekler. 

Sonunda özgürüz! 
Şükürler olsun Ya Rabbim! 
Sonunda hepimiz özgürüz. 

Martin Luther KİNG
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TTÊÊGGIIHHÊÊNN  TTEEKKNNÎÎKKÎÎ  YYÊÊNN  BBII  TTIIRRKKÎÎ--KKUURRDDÎÎ
(TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKNİK TERİMLER)

SUAT YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKÎNEYÊ
zuhatyavuz@mynet.com

F

Faal : Çalak, bizav

Faaliyet : Bizavî

Fabrika : Fabrîqe,karxane, palûke

Faiz : Mişepere, selef, qebal

Faktör : Hêman, pêker

Fatura : Firoşte, malname, barname 

Fay : Şikandî, fay

Fayda : Kêr, sûd

Feshetmek : Betal kirin, feramûş kirin

Fıçı : Pîp, bîdon, şikevk, koda dar

Fırça : Rinek, firçe

Fırın : Firne, kûre

Fıskiye : Avpîjen, zembûrek

Fihrist : Naverok, têxistî

Fikir : Raman, hizr

Filtre : Palavk,  parzîn, axze, palêwk

Filtrelemek : Palavtin, fîltre kirin

Final : Dawî

Firma : Karciv, fîrma

Fitil : Masûl, fitîl

Fiyat : Buha, nirx

Form : Teşe,  dirûv, şêwe

Formen : Serkar

Fotoğraf : Wêne, foto

Fotometre : Tîrêjpîv, ronayîpîv, fotometrî

Frekans : Pêl

Fren : Rawestek

Fuar : Nîşangeh, feraş, fuar

Füze : Sarox, moşek

Füzyon : Pevkelîn, tevhevbûn, fuzyon

E

Egzotermik : Tîndêr, egzotermîk

Egzoz : Dengbir, egsoz

Egzoz borusu      : Lûla dûkêş 

Eğimli : Meyldar

Eğitim : Perwerde

Ekonomi : Aborî 

Eksi uç : Seriyê negatîf, katot

Ekskavatör : Hilkolîner 

Eksper : Pispor, karzan

El arabası : Destgere, xirxirk 

Elâstik : Qayişok

Elâstikî : Qayişokî 

Elek : Serad 

Elektrik : Kareba, elektrîk

Elips : Hêkanî 

Emeklilik : Malnişînî, teqawidî

Emici : Mijok, mijer

Emme : Mijan, mêtin 

Endotermîk : Tîngir

Endüstri : Pîşesazî 

Enerji : Wîze, vejen, enerjî

Enstrüman : Amûr 

Ergime : Helan 

Ergime Isısı : Tîna helanê, germa helanê

Eş basınç Eğrisi : Xwarika îzobarê

Eş zamanlı : Hevedemî, yekdemîn, hemdemî

Etüt : Pêşkolîn, pêşxebat
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ŞŞUUBBEE  GGÜÜNNLLÜÜĞĞÜÜ
Nisan-2011

05.04.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
09.04.2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen

TMMOB Danışma Kurulu toplantısına; Şube Başkanı
Mesut ÇELİK, Şube Başkan V. Ahmet ÇET, Şube
Sekreteri Bülent ÖZDEL, Şube Saymanı Abdullah
TEKİN, ŞYK Üyesi İsmet EMER, ŞYK Üyesi Hasan
ESEN ve Şube Müdürü Mehmet TARHAN katıldılar.

16.04.2011 Elazığ İl Temsilciliğimiz üyeleri ile
genel üye toplantısı yapılarak, toplantı ardından kokteyl
düzenlendi.

16.04.2011 TMMOB Diyarbakır Yerel Demokrasi
Kurultayı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
düzenlendi. Kurultaya şube yönetim kurulu üyeleri,
üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladı

22.04.2011 Van İl Temsilciliğimiz üyeleri ile genel
üye toplantısı yapıldı. Toplantı ardından kokteyl düzen-
lendi.

23.04.2011 Şube Eğitim Salonumuzda “LPG
Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı) Kursu” düzen-
lendi.

26.04.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.04.2011 Ş.Urfa İl Temsilciliği yürütme kurulu

üyeleri; Ferzent GÖZYUMAN, Atilla MERAL ve Vildan
GÖNÜLLÜ ÇELİK ŞYK üyelerini ziyaret ettiler.

Mayıs-2011

03.05.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
05.05.2011 MİEM kapsamında 05-08 Mayıs 2011

tarihleri arasında şubemizde araç projelendirme kursu
düzenlendi. 

09.05.2011 Şubemizde Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği kapsamında enerji kimlik belgesi
düzenleyecek uzmanlara yönelik Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) Uzmanı Yetiştirme Eğitimi düzenlendi.

11.05.2011 TMMOB mitingine yönelik İKK olarak
yapılan basın açıklamasına ŞYK üyeleri, üyeler ve
şube öğrenci üyeleri katılım sağladılar.

15.05.2011 tarihinde Ankara’da düzenlenen
TMMOB Mitingine ŞYK üyeleri, şube ve il temsilcilik
çalışanları, şube üye ve öğrenci üyelerimiz katılım
sağladı.

24.05.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

25.04.2011 Mekanik tesisat alanında kullanılan
programların uygulama ve tanıtımı kapsamında 4M fir-
ması ile ortak seminer düzenlendi. 

28.05.2011 Şubemiz öğrenci üyelerinin mezuniyet
törenine ŞYK üyeleri ile çalışanlarımız katılım gösterdi.

28.05.2011 Şubemizde “Endüstriyel Tesislerde
Doğalgaz Dönüşümü” konulu kurs düzenlendi. 

Haziran-2011

07.06.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

18.06.2011 TMMOB 2. Kadın Diyarbakır Yerel Ku-
rultayı Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda
düzenlendi. Kurultaya şube yönetim kurulu üyeleri,
üyelerimiz ve öğrenci üyelerimiz katılım sağladı.

18.06.2011 Şube Eğitim Salonumuzda “LPG
Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı)” konulu kurs
düzenlendi.

20.06.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

21.06.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

22.06.2011 Fırat Üniversitesi Makina Mühendisliği
Bölümü tarafından düzenlenen ve şubemizin de
destekleyici kurumlar arasında yer aldığı Anadolu En-
erji Sempozyumu’na ŞYK üyeleri Hakan Subaşı, İsmet
Emer ve Oda Denetleme Kurulu üyeleri Erol Kılıçkap ile
Tamer Özben katıldı.

28.06.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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SIRA KAYIT TARİHİADI SOYADI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

İKRAM ASUTAY

MUSTAFA NURİ ALİHANOĞLU

TÜLİN KÖSE

FURKAN ENSAROĞLU

HÜSEYİN TUNA GÜRCAN

ZAFER ÖZKAN

BERKAY BAŞER

MUHAMMET BIYIKLI

FAYİK GÜLER

SELİM YANAÇ

YUSUF IŞIK

YÜKSEL YAVUZ

ERCAN TOPÇU

ADİL SITKI ŞAHİN

YALÇIN KARAKUŞ

METEHAN EYUPOĞLU

BAYRAM AYAZ

23.06.2011

20.06.2011

15.06.2011

08.06.2011

06.06.2011

06.06.2011

26.05.2011

25.05.2011

24.05.2011

12.05.2011

07.05.2011

26.04.2011

22.04.2011

20.04.2011

14.04.2011

14.04.2011

05.04.2011

ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ
İLİ

BATMAN

ŞANLIURFA

MALATYA

BİTLİS

ŞANLIURFA

DİYARBAKIR

MALATYA

MALATYA

ADIYAMAN

ADIYAMAN

MUŞ

MALATYA

MALATYA

DİYARBAKIR

MUŞ

VAN
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Doğum 
• Ahmet ÇET’in oğlu oldu
• Hakan Subaşının oğlu oldu
• Kutbettin Sayılgan’ın çocuğu oldu
• Ali Kahraman’ın oğlu oldu 
• Hakan Mertoğlu’nun kızı oldu. 
Minik bebeklere sağlıklı uzun ömürler dileriz

Düğün - Nişan
• Şube Başkanımız Mesut Çelik evlendi
• Üyemiz Okay Vural evlendi.
• Yaser Keskeç nişanlandı
• Nesrin İlgin Nişanlandı
• Hikmet Töken evlendi
• Mehmet Emin Çat evlendi
• Ali Noyan evlendi
• Abdulkerim Gümüş evlendi

Çiftleri tebrik eder ömür boyu mutluluklar dileriz

Hastalık
• Ata Ömer Yüksel kalp ameliyatı oldu.
Geçmiş olsun dileklerimizle acil şifalar dileriz.

Vefat 
• Gülistan Kılıçoğlu’nun Babası vefat etti
• Mahmut Demir’in Anneannesi vefat etti
• Şehmus Ağırman’ın amcası vefat etti
• Meral Özoğlu’nun babaannesi vefat etti.
• Teknik Görevlimiz Enver İŞİK’n amcası vefat etti
• Hacı Kaya’nın babası vefat etti.
Yakınlarına başsağlığı dileriz.

ÜYELERDEN HABERLER...
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MİEM KAPSAMINDA DÜZENLENEN KURSLAR 

KURSUN  ADI VERİLDİĞİ YER KURS TARİHLERİ

LPG DOLUM TESİSLERİ VE
OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR KURSU

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
UZMANI (YENİ TASARLANAN
BİNA) EĞİTİMİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
UZMANI (YENİ TASARLANAN
BİNA) EĞİTİMİ

HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU

ARAÇ PROJELENDİRME 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU

ENERJİ KİMLİK BELGESİ 
UZMANI (YENİ TASARLANAN
BİNA) EĞİTİMİ

SOĞUTMA TESİSATI MÜHEN-
DİS YETKİLENDİRME KURSU

MEKANİK TESİSAT

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

MALATYA

DİYARBAKIR

DİYARBAKIR

ŞANLIURFA

MALATYA

01-03.04.2011

04-06.04.2011

18-20.04.2011

19-21.04.2011

05-08.05.2011

09-11.05.2011

26-27.05.2011

06-12.06.2011
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NİSAN-MAYIS- HAZİRAN 2011 TEKNİK HİZMETLERİMİZ

D.BAKIR ŞUBE NİSAN MAYIS HAZİRAN

MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
SISDIRMAZLIK
MOTOR ŞASE
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
BİLİRKİŞİLK

21
99
1650
3
33

2

23
130
1763
3
42

27
80
1711
3
69
1
1

NİSAN MAYIS HAZİRANADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 
PERİYODİK KONTROL
ARAÇ PROJE SAYISI (A.İ.T.M)
BİLİRKİŞİLİK
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

9
1

6
1

1099

30

5
2

955
160

15
2
1
8

11
903
170

NİSAN MAYIS HAZİRANBATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 
ARAÇ PROJE SAYISI 
BİLİRKİŞİLİK
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

5
6
45
1
4
237
191

11
9
51

4
313
101

20
19
38

2
282
156

NİSAN MAYIS HAZİRANAĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG SIZDIRMAZLIK
ASANSÖR AVAN

282
1

297 290
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NİSAN MAYIS HAZİRANBİNGÖL İL TEMSİLCİĞİ

ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
MEKANİK TESİSAT

2
2
240
74
10

2

233
58
5

7

223
44
10

NİSAN MAYIS HAZİRANMALATYA İL TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN PROJESİ
ASANSÖR UYGULAMA  PROJESİ
DOĞALGAZ PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
ÇEŞİTLİ KONULARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİRKİŞİLİK SAYISI
LPG TADİLAT
LPG TADİLAT + ESKİ MONTAJ
LPG YENİ MONTAJ

36
7
24
6
87
29
431
-277
277

76
40
27
6
84
8
411
1274
236

51
12
20
52
89
60
313
1020
310

NİSAN MAYIS HAZİRANCİZRE İLÇE TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
SISDIRMAZLIK
MOTOR ŞASE
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK

30
118
3

118

28
130
2

130

52
2

168

NİSAN MAYIS HAZİRANBİTLİS MESLEKİ DENETİM BÜROSU 

LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ/ DEMONTAJ

108
60

120
50

165
77

NİSAN MAYIS HAZİRANELAZIĞ İL TEMSİLCİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJE SAYISI
ASANSÖR AVAN PROJE SAYISI
ASANSÖR UYGULAMA PROJE SAYISI
DOĞALGAZ PROJE SAYISI
MOTOR-ŞASE
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
BİLİRKİŞİLİK
ARAÇ PROJE SAYISI

446
2
366
766

28

446
2
366
766

28

29
13
1
34
5
337
705

49
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NİSAN MAYIS HAZİRANMARDİN  İL TEMSİLCİLİĞİ 

PERİYODİK KONTROL 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK
ARAÇ PROJE SAYISI (A.İ.T.M)
PROJE VİZESİ
ASANSÖR AVAN PROJE
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
LPG MONTAJ
MEKANİK TESİSAT

8
654
25

250
11

2
712

35
1

229
14

1
2
745
23

3

225
9

NİSAN MAYIS HAZİRANMUŞ İL TEMSİLCİĞİ

MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ/ DEMONTAJ
ARAÇ PROJE SAYISI (A.İ.T.M)
PROJE VİZESİ
ASANSÖR

2
208
48

1
179
46

1
205
40
2
22
4

NİSAN MAYIS HAZİRANŞANLIURFA  İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 
DOĞAL GAZ PROJ.
ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

6
20

22
33
1413
817

17
32
0
19
44
1650
436

14
24

12
21
1652
457

NİSAN MAYIS HAZİRANSİİRT M.D.B

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

110
17

105
35

135
30

NİSAN MAYIS HAZİRANTUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ 

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
ASANSÖR AVAN
MEKANİK TESİSAT

64
2
3

55

3

65
4
6

NİSAN MAYIS HAZİRANVAN İL TEMSİLCİLİĞİ 

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 
DOĞAL GAZ PROJ.
ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
BİLİRKİŞİL EKSPERTİZLİK

16
13
1
55
11
262
326
1

20
7
0
53
7
242
424
3

20
7

26
7
378
255
2


