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İSKENDERUN VE ADANA’YA TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİK
D.Ü’de okuyan öğrenci üyelerimiz, oda-üniversite ortaklığı ile gerçekleştirilen teknik gezi
kapsamında İskenderun İsmedir Çelik Fabrikası ile Adana KSG Makina’yı ziyaret etti.

TEKNİK GÖREVLİ TOPLANTISI YAPILDI
Gerçekleşen teknik görevli toplantısında, teknik çalışmaların zamanında ve sağlıklı
gerçekleşebilmesi için yerinden periyodik kontrol yapılmasının önemine dikkat çekildi.

BATMAN BELEDİYESİ 5 ODA İLE PROTOKOL İMZALADI
Batman Belediyesi, TMMOB'a bağlı 5 oda ile ‘ortak mesleki denetim
ve işbirliği protokolü’ imzaladı.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE MEZUNİYET HEYECANI
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina ve Mekatronik Mühendisliği
bölümleri 2011-2012 mezunlarını verdi.

MMO GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİ
MMO 44. Olağan Genel Kurul ve seçimleri gerçekleştirildi. Şubemizin geniş bir katılım
gösterdiği genel kurul seçimlerinde Demokrat Mühendisler en yüksek oyu aldı.

UÇAK DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ..!
22 Haziran’da bir Türk jeti AKP yetkililerine göre uluslar arası hava sahasında,
Suriye’ye göre ise Suriye hava sahasında vuruldu. Ve bir kez daha medyanın
da bayraktarlığını yaptığı bir “savaş”, hamaseti aldı başını gitti.

YÖNETİM KURULUMUZ DİSKİ’Yİ ZİYARET ETTİ
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz DİSKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, su,
kanalizasyon projelendirme ve kayıp-kaçak suyun önlenmesi konularında DİSKİ-
oda işbirliği önerisinde bulundular.

BİR TÜKETME YÖNTEMİ OLARAK MOBBİNG
Henüz ülkemizde pek bilinmeyen, son yıllarda duymaya başladığımız
mobbing sözcüğü Latince “mobile vulgus” sözcüğünden gelmektedir

MİR BEDİRXAN AİLESİ
"Herkes ölüyor; kardeş, bacı, sevgili, aşık, arkadaş dost, sırdaş, yoldaş,
tanıdık tanımadık... Herkes ölüyor. Benim de sıram geldi”
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Odamızın 44. Olağan Genel Kurulu 28 Nisan 2012 tarihinde Ankara’da 729 delege ile
gerçekleşmiştir. Genel Kurula 21 delegemiz ile Şube Yönetim Kurulundan
arkadaşlarımız katılmış olup, mevcut Oda Yönetim Kurulu iki değişiklikle yeniden
seçilmiştir. Bilindiği üzere, üyelerimizin görüşlerinin, önerilerinin ve eleştirilerinin
ifade edildiği üye toplantılarında birlikte üretme, karar alma ve yönetme anlayışın-
dan hareketle Şube Çalışma Programı ve İlkeleri, üyelerle yapılan genel anket sonu-
cunda demokratik bir zemine oturtulmuştur. Bu da Şube Yönetim Kurulu’nun çalışma
ilkelerini, mesleki ve demokratik kitle örgütü olarak tanımladığımız odamızın
örgütlülüğünü daha da ileriye taşıyacaktır.Şube Yönetim Kurulu olarak çalışma pro-
gramını; tüm bu çalışmalardan çıkardığımız görevlerle birlikte kollektif bir biçimde
temsilcilik yöneticilerimiz, şube personeli ve komisyonlar eliyle titizlikle uygulama
kararlılığında olup, öncelikle siz üyelerimizin bu çalışmalardaki birlikteliği bizleri daha
da motive edecektir.Kısa bir süre önce gerçekleşen Kürtçe Teknik Terimler Çalış-
tayı’na katkı sunan tüm üyelerimize de ayrıca şükranlarımızı sunarak, şubemiz ve
TMMOB’ye bağlı diğer odaların mesleğimiz ve dilimize dair ortaklaştığı Kürtçe Teknik
Terimler Çalıştayı’nın sonuç bildirgesinden birkaç satırı,“Biz dilimizi kendi düşünce
ve yeni paradigmaya göre ve yeni topluma göre yeni kelimelerle zenginleştirip kendi
terminolojimizi yaşama geçirmeliyiz. Unutmamalıyız ki; her toplum kendi dil, kültür,
tarih, kimlik ve bütün zenginlikleriyle kendini korur. Dil toplumun kumrusallaşmanın
temelidir. Çünkü toplumdaki her insan, bu kurumsallaşma üzerine kurulur ve gelişir.
Bunun için rahatlıkla söyleyebiliriz ki; dilin şekillenmesi toplumun şekillenmesidir.
Dillin güçlenmesi toplumun güçlenmesidir.” sizlerle paylaşmak istedik.

Bilinmelidir ki, ağırlıklı olarak mesleğin icrasını toplum yararına hedefleyen ve bu
doğrultuda çalışmalar yürüten şubemiz; anadilde eğitime ve anadille gelişen
mesleğin toplum için daha üretken olacağına inanmaktadır. Bununla beraber
gelişecek eğitim, mesleğin icrasını eksiksiz ve toplumun mesleğimize olan
güvenini pekiştirerek yapacaktır.

Ayrıca şubemiz meslek içi eğitim konularında, üyelere zamanında ve yeter sayıda
kurs açabilmek maksadıyla konusunda eğitimli şube personelleri ile MİEM
kurslarını düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu sayede yeter talep oluşur oluşmaz
üyelerimize gerekli eğitimlerin en kısa zamanda aldırılması sağlanacaktır.

Tüm bunlarla birlikte yaşadığımız coğrafyada ve günümüz kentlerinde denetim-
siz olmasını istemediğimiz ve mesleğimizi ilgilendiren alanlarda örgütümüz üz-
erine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Asansör denetimi başta olmak üzere, birçok
belediye ile protokoller yapılmaya başlanmış, hatta denetim aşamasına gelin-
miştir. Şubemiz bu hususta kararlı tavrını sürdürecek; örgüt birimlerimizle gerekli
çalışmaları yapacak; emek ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerimiz toplum
yararına geliştirilecektir. Amacımız birlikte üretmek ve birlikte hareket etmek an-
layışı ile daha etkin ve daha güçlü bir Makina Mühendisleri Odası olmaktır.

Şube Yönetim Kurulu



TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışmalarını;
meslek alanlarımızdan hareket ederek insanlarımı-
zın, kentlerimizin, ülkemizin, dünyamızın sorunla-
rına ilişkin görüş ve önerilerini üyeleri ile
paylaşarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal
bir görev ve sorumluluk olarak görmektedir. De-
mokratik bir Türkiye mücadelesinin önemli aktör-
lerinden biri olan Makina Mühendisleri Odası’nın,
bu mücadelenin kilometre taşı niteliğinde bulunan
Diyarbakır’daki temsilcileri olarak yeni bir döneme
kapı aralamış bulunmaktayız.

Yeni döneme giren Şube Yönetim Kurulu üyeleri
olarak, üyelerimizle ve üye tabanlı yapılacak her türlü
girişimin geliştirici ve bütünleştirici olacağı inancıyla;

BBiizzlleerr;;
� Mesleki demokratik kitle örgütü olarak tanım-

ladığımız odamızda yapılan tüm çalışmaları birlikte
üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anla-
yışıyla yürütmeyi,

� Üreten, sanayileşen, demokratik bir Türkiye
için emekten, halktan yana politikaların hayata geçi-
rilmesini ve kamu çıkarlarının korunmasını,

� Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş so-
runlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmaya-
cağını temel ilke olarak kabul etmekteyiz.

BBiizzlleerr  ;;
Birlikte üretme, karar süreçlerinde yer alma ve

birlikte yönetme anlayışı ile şubemizde katılımcı,
demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temeli
yapmayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda;
mesleğimizin, üyelerimizin ve odamızın birikimle-
rini hayatımız ve çalışmalarımızın içine katmayı ve
aynı zamanda üyenin olduğu her yere oda ve şube
çalışmalarını ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla Şube Genel Kurulu’nun ardından
yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak odamızın
öznesi olan üyelerimizin eleştiri, öneri ve taleple-
rini belirlemek için genel bir anket çalışması yap-
tık. Amacımız bunun bilimsel altyapısını
oluşturmaya çalışarak,  üyelerimizin bilgi birikim
ve düşünceleriyle, yeni dönemin çalışma anlayış ve
esaslarını, katılımcı yönetim anlayışına uygun ola-
rak belirlenmeye çalışmak ve şube çalışmalarına
ışık tutmaktır. Yapılan anket değerlendirme sonuç-
ları; üyelerimizin, teknik hizmetlerden sosyal alana
kadar yapılacak çalışmalara ilişkin bir dizi önerile-
rini ortaya çıkarmıştır. Üyelerimizin büyük çoğun-
luğu eğitim faaliyetlerini önemsemiş ve bu alanda
isteklerini yoğunlaştırmıştır. Üyelerimizin değerli
düşünce ve önerileri, yeni dönem çalışmalarında
rol almış ve almaya devam edecektir. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ

9. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
(2012-2014)
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Gücünü sadece ve sadece üyesinden alan
MMO, mesleki bir demokratik kitle örgütü mis-
yonunu yeni dönemde de sürdürecektir. Mesleki
sorunlardan hareketle, kentsel ve toplumsal me-
seleleri sorgulamayı bir çalışma yöntemi olarak
kabul edecektir. 

MMEESSLLEEKKİİ  EEĞĞİİTTİİMM  
Her şeyden önce meslektaşlarımızın ortak ihti-

yaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştır-
mak, mesleğin kamu yararına uygun olarak
gelişmesini sağlamak, üyelerin birbirleriyle ve halkla
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kıl-
mak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak temel
amaç olacaktır.

� Farklı alanlarda hizmet veren üyelerimize,
kentimiz ve bölgemizin açığa çıkardığı ihtiyaçlar
doğrultusunda mesleki eğitimler ve sertifikalandır-
maya yönelik uzmanlık eğitimleri sürdürülecektir. 

� Üyelerimizin, sanayimizin, teknik elemanla-
rın ve kamuoyunun gereksinimleri doğrultusunda
kurs, seminer, konferans vb. eğitim çalışmaları
düzenlenecektir.

� Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrul-
tusunda,  MİEM kapsamındaki eğitimlere devam
edilecektir.

� Üyelerimizin ihtiyaçları ve talepleri doğrultu-
sunda,  gözetim ve belgelendirme kriterleri kapsa-
mında eğitimlere devam edilecektir.

� Şube personellerimize yönelik hizmet içi eği-
tim etkinliklerimiz artırılarak devam edecektir.

� Öğrenci üyelerimize, işsiz üyelerimize im-
kanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlana-
caktır. Ücretsiz seminerleri arttırmaya yönelik
çalışmalar yapılacaktır. 

� Serbest çalışan üyelerimize yönelik gelir geti-

rici yeni çalışma alanları yaratmaya çalışacağız. 
� Yeni mezun üyelerimizin mesleki gelişimle-

rine katkı sağlayacak çalışmalar yürütülecek, iş bul-
maları konusunda aktif destek sunulacaktır. 

OODDAA  --  ÜÜYYEE  İİLLİİŞŞKKİİLLEERRİİ  vvee  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE  
Yönetim kurulumuz, "örgütlenmenin olduğu

yerde demokratik mücadele, demokratik mücade-
lenin olduğu yerde, demokrasi kültürünün açığa
çıktığı, demokrasi kültürünün açığa çıktığı yerde
toplumsal dönüşümün gerçekleştiği" anlayışından
hareketle her alanda örgütlenmeyi amaç olarak
belirlemiştir.

� Bu kapsamda, etkinlik alanlarımızda, oda ör-
gütünün bulunmadığı illerde mesleki denetim bü-
rosu veya temsilcilikler kurulacaktır. 

� 16 ildeki üyelerimize hizmet veren şubemi-
zin, etkin ve verimli bir çalışma sergileyebilmesi
için, illere göre ihtiyaç analizleri yapılacak ve yeni
bir organizasyon şeması oluşturulacaktır. İllerde
personel ile atanacak yönetim kurullarının belirlen-
mesinde, bu ihtiyaç analizleri esas alınacaktır. 

� Gücünü üyeden alan bir oda anlayışı ile
birlikte düşünme, birlikte üretme, birlikte karar
alma ve birlikte yönetme çerçevesinde oda-üye
ilişkilerinin daha üst boyutlara taşınması için ça-
lışmalarımız yoğunlaştırılacaktır.

� Oda örgütümüzün en önemli ayaklarından
biri olan uzmanlık komisyonları oluşturulacak;
şubemizin bilgi birikimi ortaya çıkarılıp üyeye
ulaştırılırken, diğer taraftan üyelerden gelen öne-
riler kolektif üretime dönüştü-
rülerek, yönetim kuruluna
sunulacaktır. Bir yönüyle,
üye ile yönetim arasında bir
köprü işlevi görecektir. 
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� Şubemiz, çeşitli nedenlerle odanın örgütlenme
alanı dışında kalan üyelerimize ulaşmayı; yeni döne-
min en önemli faaliyeti olarak belirlemiştir. 

� Şubemizin belirlediği temel ilke ve yaklaşımlar
hayata geçirilmeye çalışılacak; mesleğin, meslektaşın
ve odanın hak ettiği saygınlığı kazanması için gerekli
çalışmalar yürütülecektir. 

� Bu kapsamda üye ile etkin bir iletişim kurula-
cak, belirli periyotlarla üyelere yönelik işyeri ziyaret-
leri düzenlenecek, üyelerimizin yoğun olduğu
yerlerde, karar alma süreçlerinde en küçük oda bi-
rimi olan işyeri temsilcilikleri kurulacaktır. İşyeri
temsilcilikleri aracılığı ile oda-üye arasındaki köprü
sağlamlaştırılacaktır.

� Üyelere yönelik mesleki, sosyal ve kültürel et-
kinlikler düzenlenecek ve artırılacaktır. 

� Hiçbir üyenin sorununu dışlamayan bir mes-
lek örgütü anlayışı ile çalışmalar yürütülecektir.

� Üye olmayan mühendislerinin üye yapılması
konusunda çalışmalar yapılacaktır.

� Şubemiz bünyesindeki İnsan Kaynakları Birimi
etkin bir şekilde çalıştırılarak, işsiz üyelere iş bulun-
ması konusunda çalışmalar planlı ve düzenli bir şe-
kilde yapılacaktır.

� Üyelerimizin mesleki konularda, iş imkânları-
nın artırılması yönünde araştırmalar ve çalışmalar
yapılacaktır.

� Üyelerimizin çalışma hayatında özlük, ekono-
mik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi yö-
nünde çalışmalar sürdürülecektir. 

� Olağan üstü durumlar dışında 3 ayda bir
genel üye toplantıları düzenlenerek, oda-üye, üye-
üye ilişkileri güçlendirilecektir.

� Olağan üstü durumlar dışında ayda bir
Şube Danışma Kurulu toplantıları düzenlenerek,
şube çalışmaları değerlendirilecek ve çalışmalara
yön verilecektir.

� İl ve ilçe temsilciliklerimizde üye toplantı-
ları sık aralıklarla gerçekleştirilecektir.

ÖÖĞĞRREENNCCİİ--ÜÜYYEE  VVEE  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE
Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; gele-

ceğimiz, yarının genç yöneticileri ve meslektaşları-
mızın oda örgütlülüğü içerisinde yer almalarını
önemsiyoruz. 

BBuu  aammaaççllaa;;
� Öğrenci üyelerimiz ve oluşturdukları öğrenci

komisyonunun kendi içindeki örgütlülüğünü önem-
seyerek, şubemizin en fazla ilgi ve emek vereceği
alanların başında geleceğini belirtiyoruz. Bu alan, ge-
leceğin yöneticilerinin yetişeceği alanlar olacaktır. 

� Öğrenci üyelerimize staj olanaklarının yaratıl-
ması, teknik geziler ile  mesleki bilgi ve birikimi art-
tıracak eğitimlerin düzenlenmesi esas alınacaktır. 

� Üniversitelerde mühendislik eğitimi alan öğ-
renci üyelerimize, oda aracılığıyla mühendislik eti-
ğini, mesleki ve toplumsal dayanışma duygusunu
aşılamayı; bu şekilde toplumsal farkındalıkları gelişti-
rilmiş mühendisler yetiştirmek amaç edinilecektir. 

� Yeni dönemde öğrenci üyelerimizin mesleğe
hazırlanması amacıyla oda-üniversite-sanayi işbir-
liği ile ücretsiz mesleki eğitim kursları düzenlen-
mesi hedeflenmektedir.

� Yeni dönemde öğrenci üyelerimize yönelik tek-
nik programlar, İngilizce dil kursu vb. birçok alanda
ücretsiz kursların verilmesi planlanmaktadır. 

KKAADDIINN  MMEESSLLEEKKTTAAŞŞLLAARRIIMMIIZZ  VVEE  ÖÖRRGGÜÜTTLLEENNMMEE
Hayatın bir çok alanında cinsiyet ayrımcılığı her

düzeyde yaşanmakta olup, hak ettiği yeri bulamayan
kadınlar, maalesef mühendislik alanında ciddi bir
temsiliyet imkanı bulamamaktadır. Yönetim kurulu-
muz, mühendisliğin eril söylemle erkek mesleği oldu-
ğuna ilişkin algının değişmesi için, yeni dönem
yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde kadın
meslektaşlarımızın temsiliyetine önem vermiştir. 

BBuu  aammaaççllaa;;
� Kadının yer almadığı hiçbir sosyal, toplumsal,

ekonomik ve siyasal politikanın başarılı olmayacağı
bir gerçektir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir sosyal
politikanın kadınların içinde bulundukları şartları ve
eşitsizlikleri dikkate alması, geliştirmeye devam et-
meyi amaçlaması gerekmektedir. Bu noktada odada
daha duyarlı bir politikanın işletilmesi ve hayata ge-
çirilmesi önemlidir.

� Meslek seçiminde ve mesleğe hazırlıkta belir-
leyici olan cinsiyetçi işbölümü ve toplumsal kabulle-
rin değişimi için eğitim süreçlerinde cinsiyet
ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına yönelik eğitimin
her aşamasında kullanılan cinsiyetçi dil ve bakışın
değiştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda mücadeleci
bir çalışma anlayışı içerisinde olunacaktır. 

� Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel
tacizlerin karşısında olacağız. Kadın üyelerimizin
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meslek yaşamına ve oda çalışmalarına aktif katılı-
mını özendirecek, meslek yaşamında etkinliklerinin
artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne
yönelik çalışmalar yürütülecektir.

� Oda çalışmalarında ve oda yönetimlerinde
kadın mühendislerin daha etkin olması için hep
birlikte mücadele edeceğiz.

� Şubemiz bünyesinde oluşturulan Kadın
Komisyonu’nun yapacağı çalışmalar ve faaliyetleri
desteklenecektir. 

KKOOMMİİSSYYOONNLLAARR  
Şube çalışmalarına yardımcı olunması yönünde,

üyelerimizin bilgi ve deneyimlerinin odamıza aktarıl-
ması amacı ile güncel ve mesleğimizi ilgilendiren ko-
nularda kısa/uzun vadeli  komisyonlar oluşturularak
çalışmalarımıza üyelerin de katılımı sağlanacaktır.

� Komisyonlar üyelerin talepleri doğrultu-
sunda belirlenecektir.

� Her komisyondan sorumlu bir Şube Yöne-
tim Kurulu üyesi ve bir teknik görevli belirlene-
rek, komisyon çalışmalarına hız kazandırılması
planlanmaktadır.  

� Komisyonların konu ile ilgili çözüm önerileri
doğrultusunda şube çalışmaları yönlendirilecektir.

TTEEKKNNİİKK  HHİİZZMMEETTLLEERR  
Odamız, belirli olan teknik hizmetleri sürdürü-

lecek olup, bunun dışında kamu yararını gözeten
ücretsiz hizmetlerin de verilmesi sağlanacaktır. 

� Şube bünyesinde yapılan periyodik kontrol-
lere devam edilecektir. Periyodik kontrollerin daha
da profesyonelleşmesi için gerekli teçhizat ve ekip-
manlar artırılacaktır.

� SMM’li üyeler tarafından yapılan hizmetlerin
mesleki denetimine devam edilecek, SMM büroları-
nın denetimleri yapılacaktır. SMM üyeler tarafından
üretilen projelerin kalitesinin artırılması ve üyeler
arasındaki haksız rekabetin önlenmesi yönünde her
türlü çalışma yapılacaktır.

� LPG dönüşümlü araçlarda yapılan LPG sız-
dırmazlık kontrollerine devam edilecektir. Kontrol
yaptırıp rapor alması zorunlu olduğu halde, kontrol
yaptırmadan trafikte dolaşan aracın kalmaması için
gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

� Asansörlerin periyodik kontrolleri için beledi-
yeler ile yürütülebilir bir protokol imzalanması yö-
nünde girişimde bulunulacaktır. Protokolde

belediyelerin uygun olmayan asansörler için yaptı-
rım uygulaması istenilecektir.

� Şube bünyesinde mevcut yürütülen diğer
teknik hizmetler (bilirkişilikler, motor şasi tespitleri
vb.)  geliştirilerek yürütülecek ve yeni teknik hiz-
metler (baca gazı emisyon ölçümü, yakıt analizi
vb.) eklenmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

� Gelirlerin artırılmasına yönelik arayışlar ve
çalışmalar devam edecektir.

PPEERRSSOONNEELL  PPOOLLİİTTİİKKAASSII  
Şube çalışanları şubemizin emekçileri olup,

şubemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin
oda çalışma ilkeleri göz önüne alınarak çalışması
referans alınacaktır. 

� Üyelerimize ve topluma verilen hizmetin ka-
litesinin arttırılması için teknik görevli ve büro ele-
manlarına yönelik eğitimler düzenlenecektir. 

� Tüm çalışanların özlük hakları, bir emek
örgütüne yakışır biçimde düzenlenecektir. Geçici
çalışma sürelerinden sonra, odanın mesleki ve
toplumsal kriterlerinin gereğini yerine getirenler
kadroya alınacaktır.

� Özellikle personel-üye arasındaki ilişki,
"rutin işleyiş" düzeyinden çıkarılacak, mesleki bir
demokratik kitle örgütü ruhuna uygun biçimde
yeniden düzenlenecektir. 

� Mesleki birimler oluşturularak, personelin
oda çalışmaları konusunda (her alanda) uzman-
laşması sağlanacaktır. 

BBAASSIINN  --YYAAYYIINN  VVEE  İİLLEETTİİŞŞİİMM  ÇÇAALLIIŞŞMMAALLAARRII
Yeni dönem Şube Yönetim Kurulu olarak; oda

çalışmalarının, görüşlerinin üyelerimize ve ka-
muoyuna duyurulması açısından basın-yayın ve
iletişimi önemsiyoruz. 

� Çalışma alanımıza girip, sıradan insanımızı
direk etkileyen doğalgaz tüketimi, ısı yalıtımı,
enerji verimliliği, asansör kontrolleri vb. konu-
larda basın ve yayın yoluyla etkin bir bilinçlen-
dirme çalışması yürüteceğiz. 

� Üyelerimizle aramızdaki en önemli iletişim
aracı konumundaki şube bültenimiz, daha zengin
bir içerikle 3 aylık periyotlarla, kesintisiz olarak
çıkarılacaktır. 

� Odamız ile üyelerimiz arasında günlük ileti-
şimi sağlayan SMS sistemine devam edilecektir.

� Şube Web sayfası etkinleştirilecektir. 
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KKUURRUUMM  vvee  KKUURRUULLUUŞŞLLAARR  İİLLEE  İİLLİİŞŞKKİİLLEERR  
Yönetim kurulumuz, toplumsal barış ve huzu-

run olmadığı bir ortamda, mesleki olarak elde edi-
lecek gelişme ve başarıların uzun ömürlü
olmayacağı inancıyla; meslek ve meslektaşa duyu-
lan sorumluluk gereği, kentimiz, bölgemiz ve ülke-
mizde ortaya çıkacak ekonomik, sosyal ve siyasal
gelişmelere kamu adına müdahil olmayı bir zorun-
luluk olarak görmektedir. 

Bu kentte, bu bölgede yaşayan her üyenin, kimi
zaman trajedi düzeyine varan sorunların çözü-
müyle ilgili, insani, ahlaki ve vicdani bir sorumlu-
luğu bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz, bu
alanda yürütülecek çalışmalara üyelerimizin aktif
katılımını esas alacaktır. 

BBuu  aammaaççllaa;;
� Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile var

olan ilişkiler güçlendirilerek çalışmalara devam
edilecektir. Yaşadığımız kent ile ilgili meslek alanı-
mıza giren sorunların tespiti ve çözüm önerileri
ile birlikte raporlar hazırlanarak ilgili ku-
rumlarla iletişime geçilecektir.

� Şube etkinlik alanımızda bulunan
illerdeki üniversiteler ile ilişkiler güçlen-
dirilecek ve odamız tarafından düzenlenen
etkinliklere bu üniversitelerden katkı
sağlanması yönünde çalışmalar yapı-
lacaktır. Aynı şekilde üniversiteler
tarafından yapılan etkinliklere
odamız katkı sunacaktır.

Dicle, Batman, Harran, Fırat, Van 100. Yıl, Tunceli
üniversitelerinden mezun olacak öğrenci üyeleri-
mizin oda, sanayi ve meslektaşlarını tanımaları için
çaba gösterilecek ve mesleğe hazırlık için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.

� Yerel yönetimler ile var olan ilişkilere devam
edilecek, yapılabilecek yeni ortak çalışmalar belir-
lenerek gerçekleştirilecektir.

� Odamızın en güçlü bileşenlerinden biri ol-
duğu TMMOB Diyarbakır İKK aracılığıyla; imar, şe-
hircilik ve diğer kentsel konularda politika
belirlenip, yerel dinamiklerle birlikte uygulanmaya
devam edilecektir. TMMOB İKK, kentsel konularda
Diyarbakır’ın  gözü, kulağı olmaya devam edecektir. 

� Ülkemizde yaşanan birçok sıkıntının kayna-
ğında Kürt Sorunu bulunmaktadır. Yönetim kuru-
lumuz, barış mücadelesini yürüten her alanda yer
alan kurumlarla bir arada olmayı görev bilecektir. 

� Şubemiz, "başka Diyarbakır yok" düşünce-
siyle, Kent Konseyi’ndeki yerini alarak, kendi pen-
ceresinden yerel sorunlara ilişkin çözümler

önererek, çalışmalara katkı sunacaktır.

HHİİZZMMEETT  BBİİNNAASSII  ÇÇAALLIIŞŞMMAALLAARRII  
Yeni dönemde şube çalışmaları-

nın artık varolan binada gerçekleşe-
meyeceği hem üyelerimiz tarafından
hem de bizler tarafından görülen bir

gerçek. Bu anlamda üyelerimize, oda ça-
lışmalarımıza, teknik hizmetlerimize, sosyal

ve kültürel etkinliklerimize hitap eden ve oda-
mıza yakışır bir şube hizmet binasının şubemize
kazandırılması için bu dönem adım atılması ve en
kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

SSOONNUUÇÇ  OOLLAARRAAKK  ;;
Yeni dönemde önemli hedefler belirleyen yöne-

tim kurulumuz açısından, bu süreçte bütünleşile-
cek ve dayanılacak tek yer yine kendi özü, yani
üyeleridir. 

Şubemizin yaşayacağı bu süreç, büro görevlile-
rinden komisyon üyelerine, teknik görevlisinden
üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize kadar
herkesi kapsayacak bir buluşmayla; el, akıl, yürek
ve inanç birliğiyle olacaktır.  

SSOONN  SSÖÖZZ  HHEERR  ZZAAMMAANN  ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜ  ÜÜYYEENNİİNNDDİİRR!!!!
ŞŞUUBBEE  YYÖÖNNEETTİİMM  KKUURRUULLUU
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ŞŞUUBBEEMMİİZZ, Kayapınar Belediyesi ile asansörlerin yıllık periyodik kontrol-
lerini gerçekleştirmek üzere protokol imzaladı. Protokole göre şubemiz,
Kayapınar sınırları içerisinde bulunan tüm asansörleri yılda bir kez
kontrol ederek, “kullanılabilir” veya “kullanılamaz” etiketi yapıştıracak

Asansörlerin periyodik kontrolünün 01.01.2012 ta-
rihi itibariyle zorunluluk haline gelmesi ve kontrol
yetkisinin de yönetmelikçe sadece A Tipi muayene
kuruluşlarına verilmesi sebebiyle, Şube Yönetim
Kurulumuz Kayapınar Belediyesi ile protokol imza-
ladı. 28 Mart tarihinde imzalanan protokol imza
törenine Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Mesut
Çelik, Şube Başkan Vekilimiz Gurbet Örçen ve
Şube Sekreterimiz Bülent Özdel katıldı. 

İmza öncesi bir konuşma yapan Mesut Çelik,
kentte geçmişten bu yana yaşanan asansör kazala-
rını hatırlatarak kazaların sebebinin işletmedeki
eksiklikler ve imardaki eksiklikler olarak ikiye ayrıl-
dığını belirtti. Çelik,  “Giderek büyüyen bir kentte
yaşıyoruz  ama maalesef asansörlerimiz hala çok
çok geri noktalardadır. Bunları sıfır noktasına indi-
rebilecek bir hassasiyet oluşturmak istiyoruz. Bu
yetki devri ile birlikte kontroller bizim sorumlulu-
ğumuz oluyor. Şu an Diyarbakır’da 25 meslektaşı-
mızı bünyemizde istihdam ediyoruz. Bu

çalışmanın yaygınlaşması ile birlikte ilave istihdam
da yapabiliriz” dedi. 

Çelik, protokol imzalandıktan sonra belediye
ile işbirliği içerisinde çalışmanın da önemine
vurgu yaptı. Çelik, asansörleri kontrol edecek
uzman makina mühendislerinin insan yaşamını
tehdit eden asansörlere “kullanılmaz” yazılı etiket-
ler yapıştırarak eksiklerin giderilmesini isteyecekle-
rini de aktardı.

Daha sonra konuşan Kayapınar Belediye Baş-
kan Vekili Mahmut Dağ, bu konunun insan yaşa-
mını yakından ilgilendirdiğini ifade ederek,
“Kayapınar’da şu an yapılan binaların yüksekliği
fazla. Dışarıdan bakıldığı zaman görünümü lüks
olan binaların detaylarını da incelemek gerekiyor.
İnsan yaşamına mal olabilecek bu detayların yılda
bir kontrol edilmesi elbette önemli” diye konuştu. 

Daha sonra Şube Yönetim Kurulu Başkanımız
Mesut Çelik ve Kayapınar Belediye Başkan Vekili
Mahmut Dağ, protokolü imzaladılar. 

Şubemiz Kayapınar Belediyesi ile
asansör protokolü imzaladı
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TTMMMMOOBB  ve TZPKurdî’nin ortak düzenlediği ve hazırlıkları yaklaşık 9 ay süren
Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Uluslararası dü-
zeyde katılımın sağlandığı 4 günlük çalıştayın sonuç bildirgesinde, dilin güçlen-
mesinin toplumun güçlenmesi anlamına geldiği belirtilerek, Kürtçe’ye yönelik
yasakların kaldırılması ve Kürtçe’nin eğitim dili olması gerektiği belirtildi 

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu ile
TZPKurdî’nin hazırlık çalışmalarını ortak yürüttük-
leri Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı, 11-15 Mayıs
tarihleri arasında gerçekleşti. Hazırlıkları yaklaşık
9 ay süren Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı’na
Türkiye, Irak, İran ve Avrupa’dan dilbilimciler, ma-
tematik ve fizik konusunda akademik çalışma yü-
rüten şahsiyetlerin yanı sıra, TMMOB
bileşenlerinden mühendis ve mimarların da arala-
rında bulunduğu 34 kişi katıldı. 

Çalıştay, 11 Mayıs tarihinde Sümerpark’ta yapı-
lan bir basın açıklaması ile başladı. Basın açıkla-
ması ardından basına kapalı olarak devam eden
çalıştay kapsamında 4 gün boyunca aralıksız ola-
rak devam etti. 4 günün sonunda 15 Mayıs Kürtçe
Dil Bayramı’nda Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda
bir kapanış resepsiyonu düzenleyen çalıştay katı-
lımcıları, sonuç bildirgesini de burada açıkladı.  

Resepsiyona, Şube Yönetim Kurulu üyelerimi-
zin yanı sıra, TMMOB Diyarbakır bileşenlerinden
şube başkanları, çok sayıda TMMOB üyesi ve si-
yasi parti temsilcileri katıldı. Çalıştay katılımcıları
adına sonuç bildirgesini TZPKurdi eğitmenlerin-

den Hasan Güneyli okudu. Güneyli konuşmasına
başlamadan önce 15 Mayıs Kürtçe Dil Bayramı’nı
kutladı. Güneyli daha sonra çalıştay sonuç bildir-
gesini açıkladı. Dilin sadece insanların arasındaki
bir iletişim aracı olmadığını ifade eden Güneyli,
aynı zamanda insanın zihniyeti, maneviyatı, geli-
şimi ve toplumsal fikirlerini ilerletmesinde büyük
bir rol oynadığına dikkat çekti. Toplumun gelişme-
sinin dil ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Gü-
neyli, "1. Dünya Savaşı'ndan sonra Kürtlerin
parçalanması ile birlikte hakim devletler; Kürtlerin
üzerinde asimilasyon, imha ve inkar politikalarına
başladılar. Amaç Kürtlerin dillerinin gelişimini en-
gellemek ve yok etmekti” diye belirtti. Güneyli de-
vamla şunları ifade etti: 

"Bu çalışma ile anlaşıldı ki, dil çalışmaları
büyük bir emek ve süreklilik arz eden bir çalışma
ister. Zamanla dilde kimi değişiklikler ve ilerleme-
ler meydana gelmektedir.  Bu değişim ve gelişme-
leri 5 sonuca bağlayabiliriz. Yeni teknik terimlerin
ortaya çıkması, hakim dillerin etkisi ve ilişkisi, yeni
fikir ve düşüncelerin ortaya çıkması, teknik yayın-
ların yayınlanması ve dille bağlantılı gelişmeler ile

Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı gerçekleşti
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buna bağlı ilişkiler. Dilimizin üzerinde olumsuz
etki yapan değişikliklerin önüne geçmek lazım.
Biz dilimizi kendi düşünce ve yeni paradigmaya
göre ve yeni topluma göre yeni kelimelerle zen-
ginleştirip kendi terminolojimizi yaşama geçirme-
liyiz. Unutmamalıyız ki; her toplum kendi dil,
kültür, tarih, kimlik ve bütün zenginlikleriyle
kendini korur. Dil toplumun kumrusallaşmanın

temelidir. Çünkü top-
lumdaki her insan,

bu kurumsallaşma
üzerine kurulur
ve gelişir. Bunun

için rahatlıkla söyle-

yebiliriz ki; dilin şekillenmesi toplumun şekillen-
mesidir. Dillin güçlenmesi toplumun güçlenmesi-
dir. Temel isteğimiz Kürdistan'ın 4 parçasında
Kürtçe dili üzerindeki yasaklamalar ve engelleme-
lerin kaldırılması ve Kürtçe’nin eğitim dili olmalı-
sıdır. Bütün Kürtlerden isteğimiz, kendi içlerinde
Kürtçe teknik kelimeleri kullansın ve başka dille-
rin kelimelerinin Kürtçe’ye dahil olması engellen-
sin. Bu çalıştayla birlikte bir deneyim sahibi
olduk. Anlaşıldı ki, bu çalışma zaman alacak. Sü-
reklilik arz eden bir çalışma olduğu ve çalışmala-
rın devam etmesi gerektiği delegeler tarafından
da olumlu karşılandı ve karara bağlandı."

Güneyli’nin konuşması ardından kürsüye
gelen katılımcılar, çalıştayın önemine ilişkin ko-

nuşmalar yaparak, bu çalışmanın devamına
dair dileklerde bulundular. Konuşmaların ar-
dından, 9 aylık çalıştay hazırlık çalışmala-
rında yer alan TMMOB üyelerine teşekkür
plaketleri verildi. Şubemiz adına çalıştay ha-
zırlık çalışmalarında yer alan üyelerimiz M.
Emin Tümür, Suat Yavuz ve Abdülkadir Yıl-
maz da plaketlerini aldı. 

Daha sonra Irak’tan çalıştaya katılan ka-
tılımcılar, TMMOB Diyarbakır şube başkan-

larına plaket verdiler. Şube Başkanımız
Mesut Çelik de, Kürdistan Mühendisler Birli-

ği’nce hazırlanan plaketi aldı. 
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DDİİYYAARRBBAAKKIIRR’’ddaa  Kayapınar Belediyesi ile şubemiz arasında imzalanan
asansör periyodik kontrol protokolü kapsamında, periyodik kontrol-
lere başladık. Bina yöneticilerinin bilgilendirilmesi ardından şubemize
periyodik kontrol talepleri gelmeye başladı 

Şubemizin, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile 28
Mart tarihinde imzaladığı ve Kayapınar İlçe-
si’ndeki asansörlerin yıllık periyodik kontrol yetki-
sini odamıza veren protokol kapsamında, kontrol
çalışmaları start aldı. 

25 Haziran tarihinde 4 ve bugün 2 konutun
asansörlerini kontrol eden teknik görevlilerimiz, 6
asansöre, “can ve mal riski görüldüğü” gerekçesi
ile “kullanılamaz” etiketi yapıştırdı. Asansörler ile
ilgili insan yaşamını tehdit eden konular hakkında
bina yöneticilerine bilgi veren teknik görevlileri-
miz, yine oluşturdukları raporu yöneticilere tes-

lim ederek, 3 ay içerisinde söz konusu eksiklerin
giderilerek şubemize başvurulmasını, aksi tak-
dirde asansörlerin kullanıma kapatılacağını yazılı
olarak bildirdi. 

Öte yandan şubemiz, Kayapınar İlçesi sınırları
içerisindeki tüm bina yöneticilerine, asansörlerin
yıllık periyodik kontrollerinin yaptırılması ile ilgili
yazılı bildirimde bulundu. Bildirim ardından,
asansör kontrolleri ile ilgili randevu talepleri de
şubemize yapılmaya başlanırken, asansör birimi-
miz de randevuları değerlendirerek, kontrol tak-
vimi oluşturdu. 

Diyarbakır’da asansör 
periyodik kontrolleri start aldı
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Şube Kadın Komisyonumuzun düzenlediği “Mob-
bing ve tükenmişlik’ konulu seminerde, çalışma ya-
şamında mobbing uygulaması ele alındı.
Üyelerimizin kendi deneyimleri ve soruları ile zen-
ginleştirdiği seminerde, mobbingin uygulanma bi-
çimleri ve sonuçları üzerinde duruldu.

Sümerpark Cep Sineması Salonu’nda 26 Mayıs
tarihinde Şube Kadın Komisyonumuz tarafından or-
ganize edilen söyleşiye, Şube Kadın Komisyonu üye-
lerimizin yanı sıra, TMMOB bileşeni odalardan
kadınlar, üyelerimiz ve farklı meslek gruplarından ka-
dınlar katıldı. Seminere konuşmacı olarak katılan Psi-
kolog Rahime Hacıoğlu mobbingi tanımlayarak
başladığı konuşmasında, mobbingin iş yaşamında
karşılaşılan bir baskı ve sindirme yöntemi olduğunu
belirtti. Mobbingin iş yaşamında dikey ilişkili bireyler
arasında yaşanabileceği gibi, yatay düzlemde de yaşa-
nabileceğine dikkat çeken Hacıoğlu, bir davranışın
mobbing sayılabilmesi için en az yaklaşık 6 ay sür-
mesi gerektiğini kaydetti. Mobbingin iş yaşamında
yıldırma ve nihai olarak kaçırtmaya kadar götüren

bir yaklaşım biçimi olduğunu dile getiren Rahime
Hacıoğlu, Avrupa ülkelerinde yasal olarak engelle-
meye dönük yaptırımların olduğunu ancak Türki-
ye’de sabit bir mobbing yasasının bulunmadığını
söyledi. Mobbing uygulamalarının ülkemizde gele-
neksel bir takım değerlerden de beslendiğine dikkat
çeken Hacıoğlu, mobbingin bireylerde yol açtığı psi-
kolojik tahribatlara değindi. Hacıoğlu sunumu esna-
sında yer yer, izleyicilerin konuyla ilgili görüş ve
deneyimlerini de paylaşmalarını istedi. Zaman zaman
sorular soran üyelerimiz ise, hiyerarşik olarak üst ko-
numunda olan kişilerin mobbingi çoğu zaman bir
kişi cezalandırarak, tüm altları bir cezalandırma yön-
temi olarak kullandıklarını ifade ettiler.

Zengin bir sunum ve tartışmanın yaşandığı se-
minerin ardından, konuyla ilgili sohbet verilen kok-
teylde devam etti. 

Kadın Komisyonumuz ‘Mobbing ve
Tükenmişlik’ konulu söyleşi düzenledi



Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, 9. Olağan Genel
Kurul ardından temsilcilik ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Şube Başkan Vekilimiz Gurbet Örçen,
Şube Sekreterimiz İlyas Çoban, Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz Ali Rıza Çirkin ve M. Ali Kahraman’ın yanı
sıra Şube Teknik Görevlimiz Musa Mayda, 12 Mayıs’ta
Tunceli Temsilciliğimizi ziyaret etti. Yönetim Kurulu
Üyelerimizin Temsilcilik binamızda gerçekleştirdiği
toplantıya, üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. 

Tanışma niteliği taşıyan toplantıda SMM’li üyeleri-
mizin yaşadığı sorunların yanı sıra, Tunceli Temsilcili-
ği’nde eğitim ve seminerlerin gerçekleşmemesinin
yarattığı sıkıntılar dile getirildi. Eğitimlerin yapıldığı
diğer temsilciliklerin uzak mesafede olduğunu ifade
eden üyelerimiz, temsilcilikte de eğitim ve diğer et-
kinliklerin gerçekleştirilmesini istedi. Toplantıda ayrıca
işsiz mühendislerin sorunları dile getirilirken, temsil-
cilikteki toplantının ardından Şube Yönetim Kurulu-
muz ve üyelerimiz yemekte bir araya geldi. 

Makina Mühendisleri Odası 
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Şube Başkan Vekili Gurbet
Örçen, Şube Sekreteri İlyas
Çoban, Şube Yönetim Kurulu
üyeleri Ali Rıza Çirkin ve Mehmet
Ali Kahraman, 12 Mayıs tarihinde,
Elazığ İl Temsilciliğimizi ziyaret
etti. Temsilcilik binasında çok sa-
yıda üye ile bir araya gelen Yöne-
tim Kurulu üyeleri, üyelerimiz ile
görüş alışverişinde bulundu.
Toplantıda konuşan üyeler,
MİEM kursları konusunda eleş-
tiri ve önerilerde bulundular. Sı-
navların kurslardan birkaç gün
sonra yapılmasını talep eden
üyelerimiz ayrıca, temsilcilik et-
kinliklerinin artırılması gerekti-
ğini ifade ederek, üyelerin
etkinliklerde bir araya gelmesi-
nin önemine vurgu yaptılar. Yö-
netim Kurulu Üyelerimiz daha
sonra Harput’ta üyelerimiz ile
yemekte bir araya geldi. 

Şube Yönetim Kurulumuzdan bir ilk

Yönetim Kurulumuz Elazığ
Temsilciliği’ni ziyaret etti
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Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz DİSKİ Genel
Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, su, kanalizasyon
projelendirme ve kayıp-kaçak suyun önlenmesi
konularında DİSKİ-oda işbirliği önerisinde bu-
lundular. 

Şube Yönetim Kurulumuz, DİSKİ Diyarbakır
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. 23 Mayıs tari-
hinde gerçekleşen ziyarete Şube Başkanımız
Mesut Çelik, Şube Sekreterimiz İlyas Çoban,
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Bülent Özdel ve
Ali Rıza Çirkin’in yanı sıra, DİSKİ Genel Müdürü
Fahrettin Çağdaş ve genel müdür yardımcıları
hazır bulundu. Çağdaş’ın makamında gerçekleşen
ziyarette ilk sözü alan Şube Başkanımız Mesut
Çelik, hükümetin son dönem TMMOB’yi etkisiz-
leştirmeye dönük düzenlemelerine değindi.
TMMOB bileşeni odaların giderek üyeleri ile
karşı karşıya getirilme çabasının görüldüğüne
dikkat çeken Çelik, “Biz bunu yaşamak istemiyo-
ruz. Bu sebeple üyelerimizin iş alanlarını geniş-
letmek, aynı zamanda bulunduğumuz kentlerde
daha bilimsel çalışmaların yürütülmesine katkı
sunmak amacıyla kurumlarla ortak çalışmalar yü-
rütmek istiyoruz” dedi.

Diyarbakır’daki alt kademe belediyeler ile geç-
mişte asansör ve kazan daireleri konusunda şu-
bemizin imzaladığı protokoller doğrultusunda bu
süreçlerin denetim altına alındığını hatırlatan
Mesut Çelik, su ve kanalizasyon ayağının eksik
kaldığını dile getirdi. Bu sürecin projelendirilerek
kontrol edilmediğini ifade eden Çelik, yine su de-
posu ile sayaç arasında meydana gelen su kayıp-
larının önlenmesi için makine mühendislerince

projelendirme yoluna gidilmesi gerektiğini söy-
ledi. Çelik ayrıca, tesisatı yapacak tesisatçının da
sertifikalandırılarak yetkilendirilmesinin önemini
vurgulayarak, bu konuda DİSKİ ile ortak çalışma
önerisinde bulundu. Çelik, kentte meslek alanı-
mız ile ilgili hiçbir noktayı boş bırakmak isteme-
diklerini sözlerine ekledi. 

‘‘TTMMMMOOBB  bbiillggii  eekksseennllii  mmuuhhaalleeffeett  yyüürrüüttüüyyoorr’’
Daha sonra konuşan DİSKİ Genel Müdürü

Fahrettin Çağdaş, ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Kendilerinin de TMMOB’nin bir
parçası ve bileşeni olduğunu ifade eden Çağdaş,
TMMOB’nin bilgi eksenli muhalefet yapan bir
örgüt olduğunu söyledi. TMMOB’nin önemine
dikkat çeken Çağdaş, “TMMOB, kent değerleri
yanında muhalefet yapan bir oluşum. Enerji poli-
tikalarından tutalım, barajlara kadar onlarca ko-
nuda aydınlık yarınlardan yana bir politika
yürütüyor. Anca bu birilerini rahatsız ediyor.
Ancak bu çabanın sürmesi için kaynak yaratmak
gerekiyor” dedi. Mühendislik bilgi ve birikiminin
DİSKİ çalışmalarını desteklemesinin olumlu so-
nuçlar yaratacağını kaydeden Çağdaş, projelen-
dirme ve tesisat konularında teknik alt yapıyı da
oluşturarak ve aynı zamanda süreci resmileştir-
mek için bir protokol hazırlayarak çalışmalara
başlanabileceğini ifade etti. Çağdaş, kayıp-kaçak
konusunun en temel sorunlarından biri olduğunu
söyledi.

Çağdaş’ın ardından söz alan genel müdür yar-
dımcıları, ilgili mevzuatın konuyla bağlantılı yan-
larını anlattı. 

Yönetim Kurulumuz DİSKİ’yi ziyaret etti
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11  MMAAYYIISS Diyarbakır’da onbinlerce kişinin katılımı ile kutlandı.
TMMOB’ye bağlı odaların kitlesel olarak katılım gösterdikleri miting
renkli görüntülere sahne olurken, mitingde yapılan konuşmalarda an-
tidemokratik uygulamaların son bulması istendi 

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda yapılacak miting
öncesi Urfakapı, Ofis ve Bağlar olmak üzere 3 ayrı
noktada sabah saatlerinde bir araya gelen binlerce
kişi, buradan yürüyüşe geçti.  Urfakapı'da
TMMOB, KESK, DİSK ve sivil toplum örgütü tem-
silcilerinin de aralarında bulunduğu on binlerce
kişi "Devrimci mücadelemiz ile özgürlüğe yürüyo-
ruz", "1 Mayıs direniş ve emekle kazanılmış değer-
dir, emek ve direnişle kazanılan değerleri Newroz
sıcaklığı ile selamlıyoruz" ve "KESK'li kadınlar onu-
rumuzdur" yazılı pankartlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüş kollarının alana ulaşması ardından
alanda ilk olarak 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı
ve Türk-İş 7. Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Kara-
koç bir konuşma yaptı. Karakoç konuşmasında, as-
keri operasyonların sona ermesi ve anti
demokratik uygulamaların son bulmasını istedi.
Daha sonra DİSK Genel-İş Örgütlenme Sekreteri
Remsi Çalışkan, Türk-İş'e bağlı TES-İş 1 Nolu Şube
Başkanı Ali Öncü, KESK Diyarbakır Şubeler Plat-
formu Dönem Sözcüsü ve SES Diyarbakır Şube
Başkanı Hülya Alökmen, HDK adına Osman Çiftçi,

BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt ve
DTK Eş Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Aysel
Tuğluk birer konuşma yaptı. Tuğluk konuşma-
sında, Kürtlere inkarı ve asimilasyonu dayatan ne-
denlerin, işçi sınıfının sömürülmesini isteyen
nedenlerle aynı olduğuna işaret ederek, sermaye
tekellerinin işçileri sömürdüğünü iktidar tekelleri-
nin ise kendi çıkarları için Kürt halkını sömürdü-
ğünü, baskı altına alıp, statüsüz bırakmak
istediğini ifade etti. 

Ülkenin emek, demokrasi ve özgürlük mücade-
lesinin en büyük trajedisinin Diyarbakır'da serhıl-
danlar olurken, Bursa'da, Kocaeli'de, Denizli'de işçi
sınıfının beden gücünü kullanarak, dayanışma gü-
cünü kullanmaması olduğuna işaret eden Tuğluk,
Enes Ata'nın polis kurşunu ile Ceylan Önkol'un
havan toplarıyla bedeni parçalanarak yaşamını yi-
tirdiği vahşet karşısında bir grev dalgası ya da
muhalefet gösterilmediğini dile getirdi. 

Tuğluk'un konuşması ardından sahne alan
Koma Azad Müzik Grubu’nun şarkıları eşliğinde
çekilen halaylarla miting sona erdi. 

1 Mayıs Diyarbakır’da coşkuyla kutlandı



Şube Yönetim Kurulumuz, yeni dönem çalışma-
ları konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve
temsilciliklerde yürütülen teknik çalışmaları de-
ğerlendirmek üzere, teknik görevlilerle toplantı
yaptı. 10 Haziran Pazar günü şube toplantı salo-
numuzda gerçekleşen toplantıya, Şube Başkanı-
mız Mesut Çelik, Şube Sekreterimiz İlyas Çoban
ve Şube Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özdel’in
yanı sıra, şube ve temsilciliklerden 11 teknik gö-
revli katıldı. 

Toplantıda konuşan Şube Başkanımız Mesut
Çelik, MMO geneli açısından teknik hizmetlerin
kapsamında yaşanan değişim ve şubemizde yeni
dönemi değerlendiren Şube Yönetim Kurulumu-
zun yeni bir teknik planlamaya gittiğini belirtti.
“Yolumuza yeni bir planlama ile devam edeceğiz”
diyen Çelik, bu konuda teknik görevlilerin de
görüş ve önerilerini almak, yine temsilciliklerin
teknik hizmetler açısından durumunu değerlen-
dirmek istediklerini dile getirdi. Bu kapsamda iş
yükü azalan bazı temsilciliklerin birleştirilmesinin
planlandığını ifade eden Çelik, yeni planlama ile
birlikte çalışmaların daha derli toplu yürütülme-
sinin hedeflendiğini söyledi. Mesut Çelik, yeni
planlamaya göre, periyodik kontrollerin, yerinden
gerçekleştirileceğini ve böylece hem zamandan
hem de maliyetten tasarruf sağlanacağını aktardı. 

Ardından söz alan Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Bülent Özdel, yapılan planlamanın teknik

görevliler ile paylaşılmasının önemine dikkat çe-
kerek, “Amacımız birlikte hareket etmek, çalışma
barışını sağlamak ve bu kapsamda teknik görevli-
lerin de görüşünü almak” dedi. Çalışma esna-
sında teknik görevlilerin inisiyatif alması
gerektiğini belirten Özdel, mevcut durumda bu
konuda eksikliklerin yaşandığını dile getirdi. 

Daha sonra konuşan şube ve temsilcilik tek-
nik görevlileri yeni planlamayı olumlu karşıladık-
larını ifade ettiler. Şube-temsilcilik ilişkilerine
değinen teknik görevliler, iletişim ve planlamalar
konusunda zaman zaman bilgi paylaşımının
eksik kaldığını belirterek, kendi temsilciliklerinin
performansına dair değerlendirmelerde bulun-
dular. Toplantıda ayrıca, MİEM eğitimlerinin
daha sağlıklı ve zamanında gerçekleştirilebilmesi
için şube içinden eğitmen yetiştirilmesinin
önemli olduğuna vurgu yapıldı. 
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ŞŞUUBBEEMMİİZZDDEE  gerçekleşen teknik görevli toplantısında, temsilcilik performans-
ları değerlendirilirken, teknik çalışmaların zamanında ve sağlıklı gerçekleşe-
bilmesi için yerinden periyodik kontrol yapılmasının önemine dikkat çekildi

Şubemizde teknik görevli toplantısı yapıldı
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Şubemiz Asansör
Komisyonu toplandı

Şubemiz 9. Dönem faaliyetleri kapsamında oluşturu-
lan Asansör Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

11 Mayıs tarihinde şubemiz toplantı salonunda ge-
çekleşen toplantıya Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen,
Şube Asansör Komisyonu üyelerinden şube teknik

görevlileri Süleyman Aydın, Zülküf Tanrıverdi, Burhan
Damar, Raşit Çakmak ve E. Turgut Kavaklı katıldı. 

Toplantıda, şube bünyesinde yürütülen asan-
sör çalışmaları, bu alanda yaşanan sorunlar ve
çözüm yolları üzerinde duruldu. 

Şubemizin Diyarbakır’da başlattığı asansör peri-
yodik kontrolleri öncesinde, Şube Yönetim Kuru-
lumuz Diyarbakır’daki asansör firmaları ile
toplantı gerçekleştirdi. Şubemizin Diyarbakır
Asansör Derneği ile yaptığı görüşmeler sonu-
cunda yapılan toplantıya, Şube Başkan Vekilimiz
Gurbet Örçen, Şubemiz Asansör Sorumlusu Sü-
leyman Aydın ve çok sayıda dernek üyesi asan-
sör firması yetkilisi katıldı. 

Şube toplantı salonumuzda 8 Haziran günü
düzenlenen toplantıda Şube Başkan Vekilimiz
Gurbet Örçen, asansör periyodik kontrolleri ile il-
gili bilgilendirmede bulundu. 

Konuyla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı top-
lantıya katılan asansör firması yetkilileri, periyo-
dik kontrolleri olumlu bulduklarını ifade ederek,
kentteki asansörlerin iyileştirilmesine katkı suna-

caklarını dile getirdiler. Firma yetkilileri, asansör
periyodik kontrollerinin, kendilerinin çalışmalarına
da olumlu katkılar sunacağını belirttiler. 

Toplantıda ayrıca, asansör işletme ruhsatları
ile ilgili ihtiyaç duyulduğunda oda ve firmaların
yeniden bir araya gelmesi gerektiği dile getirildi.

Şube Yönetim Kurulumuz asansör
firmaları ile bir araya geldi

ŞŞUUBBEE  Yönetim Kurulumuz, kentte başla-
yan asansör periyodik kontrolleri hak-
kında bilgilendirmede bulunmak üzere
Diyarbakır Asansör Derneği’ne bağlı
firma yetkilileri ile toplantı yaptı 
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Şubemizde, “Asansör Ac-Cad Uygulama ve He-
saplamaları” konulu seminer düzenlendi. Eğit-
men Önder Sezgin’in verdiği seminerde,
bilgisayar destekli asansör proje çizim programı,
örnek çizim sunumu, asansör tasarımında kuyu

çalışanı ile asansör tasarımcısı arasındaki ilişki-
ler çizim gösterimleri ve avan proje/asansör
proje ve bunların hesaplarında yaşanabilecek sı-
kıntılar ve çözümler üzerinde duruldu. Seminere
25 kişi katılım gösterdi.     

Şubemizde, “Isı pay ölçer uygulama ve hesaplama-
ları” konulu seminer düzenlendi. Merkezi sistemli
yapılarda ısı dağılımı ve ölçümü konularının ele
alındığı semineri, Makina Mühendisi Nurettin Eğil-
mez verdi. Seminere 20 üyemiz katıldı. 

Şubemizde asansör semineri düzenlendi

Şubemizde mekanik tesisat
semineri düzenlendi

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim
ve belgelendirme çalışmaları kapsamında 19 Şubat
2012 tarihinde şube eğitim salonumuzda “LPG
Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı) kursu” düzen-
lendi. Eğitmenimiz Cengiz Ataman tarafından verilen
kursa 17 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sı-
navda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.

LPG Dolum Boşaltım
(pompacı) Kursu
düzenledik

Şubemiz, “Endüstriyel Ve Büyük Tüke-
timli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
Kursu” düzenledi. 21-24 Nisan tarihleri
arasında şube eğitim salonumuzda ger-
çekleşen kursu eğitmen Ünal Yılmaz
verdi. Kursa 30 üyemiz katılım gösterdi. 

Doğalgaz dönüşümü
kursu düzenlendi

Şubemizde 28-31 Mayıs tarihleri arasında
MİEM kapsamında Doğalgaz İç Tesisat
Mühendis Yetkilendirme kursu düzen-
lendi. Yüsel Yaşartekin tarafından verilen
kursa 20 üyemiz katılım sağladı.

Doğalgaz iç tesisat
mühendis yetkilendirme
kursu düzenledik



Şube seçimlerinin ardından Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimizin temsilcilik ziyaretleri devam
ediyor. Bu kapsamda Şube Yönetim Kurulu-
muz, Batman İl Temsilciliği’ni ziyaret ederek,

üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu. 
Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, Şube Sekre-

teri İlyas Çoban, Şube Saymanı Fatime Anık
Kavaklı, Batman Temsilciliği Yürütme Kurulu
Başkanı Ahmet Bülent Tekik, Temsilcilik Say-
manı Süleyman Noyan ve Temsilcilik Yürütme
Kurulu Üyesi İsmail Acar ile birlikte üye top-
lantısı gerçekleştirdi. Temsilcilik binasında ger-
çekleşen toplantıya,  çok sayıda üyemiz katıldı.
Toplantıda, geleceğe dair  “oda-üye örgütlü-
lüğü”, “Şube-il temsilcilik çalışmaları” ve “üye
sorunları“ hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Üyelerin bir araya gelmesinde il temsil-
ciliğinin etkinlikler yapmasının önemine vurgu
yapılan toplantı ardından üyelerimizle ye-
mekte bir araya gelindi. 

Makina Mühendisleri Odası 
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TEMSİLCİLİKTEN

BATMAN

Batman Temsilciliğimiz, Elektrik Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve İn-
şaat Mühendisleri Odası Batman şubeleri, Batman
Belediyesi ile "Ortak mesleki denetim ve işbirliği
protokolü" imzaladı. Belediye Başkanlığı’nda ger-
çekleşen imza törenine Batman Belediye Başkanve-
kili Serhat Temel, Belediye Başkan Yardımcısı aynı
zamanda Batman Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu
Başkanı Ahmet Bülent Tekik’in yanı sıra, Batman
Temsilciliğimiz adına Makina Mühendisi Nevruz
Kayran ve 4 oda adına yöneticiler katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Batman Belediye
Başkanvekili Serhat Temel, sağlıklı kentleşme ve

nitelikli bir yapılaşma faaliyeti için gerekli olan
mimarlık ve mühendislik faaliyetlerinin kamu
yararı ve mesleki kurallara uygun olarak yerine
getirilmesinin denetimini sağlayabilmek ama-
cıyla odaların uzun yıllardır yürütmekte ol-
duğu mesleki denetim ve ÇED uygulamasının
önemine değindi.  Temel, "Sağlıklı kentleşme,
nitelikli yapılaşma, kültürel, tarihi ve doğal
çevre değerlerinin korunarak geliştirilmesi için
hazırlanan  bu ortak mesleki denetim ve tek-
nik işbirliği protokolünü önemsiyoruz" dedi.
Daha sonra Serhat Temel ve 5 oda temsilcisi
hazırlanan protokolü imzaladı.

Batman Belediyesi ile 5 oda arasında protokol imzalandı

Batman Temsilciliği’nde üye toplantısı yapıldı
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ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ma-
kina ve Mekatronik Mühendisliği bölüm-
leri 2011-2012 mezunlarını verdi. 13
Haziran tarihinde düzenlenen mezuniyet
törenlerine Elazığ Temsilciliğimiz Yürütme
Kurulu Başkanı Mustafa Gür de katıldı.
Gür, bölümlerinde dereceye giren öğrenci-
lere, temsilciliğimiz adına hazırlanan pla-
ketlerin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi. 

Fırat Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği Bölümü hocalarından Prof. Dr. Aydın Tur-
gut ve Prof. Dr. Ali İnan’ın emekli olmaları sebebiyle,
üniversitede bir kokteyl düzenlendi. Üniversite sosyal
tesislerinde 8 Haziran tarihinde düzenlenen kokteyle

Elazığ Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Mus-
tafa Gür de katıldı. Kokteylde emekli olan hocalara
odamız adına hazırlanan plaketleri Mustafa Gür ve-
rerek, çalışmalarını Bingöl Üniversitesi’nde sürdüre-
cek olan Turgut ve İnan’a başarılar diledi. 

Emekli olan mühendislik hocaları kokteylle uğurlandı 

Elazığ Temsilciliğimiz
11-13 Haziran tarih-
leri arasında ‘’Şan-
tiye Şefliği Kursu’’
düzenledi. Temsilci-
lik seminer salo-
nunda yapılan
kursa 20 üyemiz
katılım sağladı.
Şube Teknik Görev-
lisi Süleyman
Aydın’ın verdiği
kursun son gü-
nünde yapılan sınav
sonuçlarına göre
başarılı olan üyele-
rimiz ilerleyen ta-
rihlerde şantiye
şefliği yetki belgele-
rini temsilciliğimiz-
den alabilecekler.

Elazığ Temsilciliği’nde şantiye şefliği kursu düzenlendi
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MALATYA

TEMSİLCİLİKTEN

MARDİN

Malatya İl Temsilciliğimi-
zin yanı sıra, İnşaat Mü-
hendisleri Odası ve
Elektrik Mühendisleri
Odası’nın Malatya tem-
silcilikleri ile Mimarlar
Odası Malatya Şubesi,
10-13 Mayıs tarihleri ara-
sında düzenlenen yapı
fuarına katıldı. Temsilci-
lik teknik görevlilerimiz,
fuarda vatandaşlar ve
üyelerimize LPG’ye dö-
nüşüm, konutlarda do-
ğalgaz kullanımı,
mekanik tesisat, enerji
verimliliği ve odamızın
diğer faaliyet konuları
ile ilgili bilgi verdi. Oda-
mız bünyesinde hazırla-
nan bilgilendirme
broşürleri ve şube 
bültenimiz de standı-
mızı ziyaret eden 
vatandaşlara verildi. 

Malatya Yapı
Fuarı’na katıldık

Malatya İl Temsilciliğimiz, “Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesisle-
rin Doğalgaza Dönüşümü Kursu” düzenledi. 17-20 Haziran tarih-
leri arasında temsilcilik binamızda düzenlenen kursu eğitmen
Yüksel Yaşartekin verdi. Kursa 27 üyemiz katılım gösterdi. 

Malatya Temsilciliği’nde doğalgaz
dönüşümü kursu düzenlendi

Mardin Temsilciliğimiz, sosyal etkinlik
kapsamında üyelerimize yönelik ye-
mekli toplantı düzenledi. 31 Mayıs tari-
hinde Reyhanı Kasrı Otel’de
gerçekleşen yemekli toplantıya Şube
Sekreterimiz İlyas Çoban, Şube Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz Mehmet Ali
Kahraman, İsmail Kurt ve Hamdullah
Önen’in yanı sıra çok sayıda üyemiz
katıldı. Yoğun iş temposu nedeniyle bir
araya gelme şansı bulamayan üyeleri-
miz, yemekte uzun uzun sohbet etti.

Mardin Temsilciliği yemekli
toplantı düzenledi

Malatya Temsilciliğimiz 23-25 Nisan tarihleri arasında ‘’Şantiye Şef-
liği Kursu’’ düzenledi. Temsilcilik seminer salonunda yapılan
kursa 39 üyemiz katılım sağladı.  Şube Teknik Görevlisi Süley-
man Aydın’ın verdiği kursun son gününde yapılan sınav sonuçla-
rına göre başarılı olan üyelerimiz ilerleyen tarihlerde şantiye
şefliği yetki belgelerini temsilciliğimizden alabilecekler.

Malatya Temsilciliği’nde
şantiye şefliği kursu düzenlendi

Malatya İl Temsilciliğimiz, 14-16
Mayıs tarihleri arasında EKB
(Enerji Kimlik Belgesi) Kursu
düzenledi. Malatya İl Temsilciliği
Teknik Görevlisi Enver İşik’in
eğitmenliğinde gerçekleşen kursa
20 üyemiz katılım gösterdi. 

EKB kursu
düzenlendi
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ŞANLIURFA

Asansörlerin periyodik kontrolünün 01.01.2012 ta-
rihi itibariyle zorunlu hale gelmesi ve kontrol
yetkisinin de yönetmelikçe sadece A Tipi mua-
yene kuruluşlarına verilmesi sebebiyle Şanlıurfa
İl Temsilciliğimiz Şanlıurfa Belediyesi ile protokol
imzaladı. Şanlıurfa Belediyesi’nde 18 Nisan tari-
hinde gerçekleştirilen protokol imza törenine,
Şanlıurfa Temsilcilik Sekreterimiz C. Atilla
Meral, Temsilcilik Saymanı Mehmet Kaya, teknik
görevliler Nuriye Göçer Aytar ve Misbah Melik’in
yanı sıra, Şanlıurfa Belediye Başkan Yardımcısı
İbrahim Güllüoğlu, İmar ve Şehircilik Müdürü
Hamdi Kayısı ve Hakan Çınar katıldı. 

İmza öncesi basına konuyla ilgili bilgi veren Tem-
silcilik Sekreterimiz C. Atilla Meral ve Şanlıurfa
Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu,
yönetmelik gereği bina yöneticilerinin asansörle-
rin yıllık kontrollerini Makine Mühendisler Oda-

sı’na  yaptırmak zorunda olduklarını ifade ettiler.
Konuşmalarda ayrıca, yöneticilerin güvenlik açı-
sından sorumlu davranması çağrısı yapıldı. 

Konuşmaların ardından Temsilcilik Sekreterimiz
Atilla Meral ile İbrahim Güllüoğlu, asansör pro-
tokolünü imzaladı. 

18 Kasım 2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme
Yönetmeliği” ve 5 Kasım 2011 tarih, 208106 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım
ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılma-
sına Dair Yönetmelik” gereğince 01.01.2012 tari-
hinden itibaren A tipi muayene kuruluşları
tarafından asansörlerin güvenli ve işletme yö-
nünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için pi-
yasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk yılın
sonunda, devamında ise yılda en az bir kez
kontrolünün yapılması gerekiyor.   

Şanlıurfa Belediyesi ile asansör protokolü imzaladık
ŞŞAANNLLIIUURRFFAA  İl Temsilciliğimiz, Şanlıurfa Belediyesi ile, asansörlerin bakım ve
işletme yönünden güvenliğini kontrol etmek amacıyla protokol imzaladı 



Şanlıurfa Temsilciliğimizin Şanlıurfa Belediyesi ile
18 Mart tarihinde imzaladığı asansör yıllık peri-
yodik kontrol protokolü ardından hazırlık çalış-
malarını başlatan Şanlıurfa Temsilciliğimiz, ilk
periyodik kontrollerini gerçekleştirdi. Asansör pe-
riyodik kontrol protokolü kapsamında Şanlıurfa
Belediyesi’nin temsilciliğimize yaptığı adres bildi-
rimi ardından, kent merkezinde bulunan 1547
adet asansörlü bina yöneticisine bilgilendirme ya-
zıları elden ulaştırılmaya başlandı. Harran Üni-
versitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 4
öğrenci üyemizin 10 Haziran tarihinde imza kar-
şılığında dağıttığı bilgilendirme yazılarının geri
dönüşleri de başladı. Bir taraftan bina yöneticile-
rine elden bildirimlere devam eden Şanlıurfa

Temsilciliğimiz teknik görevlileri, diğer yandan
bildirim ardından temsilciliğimize dönen bina yö-
neticileri ile görüşerek randevu ve bakım planı
oluşturma çalışmasını da sürdürüyor. 

Öte yandan, teknik görevlilerimiz, Şanlıurfa Beledi-
yesi’ne ait 2 adet ve Academia Özel Hastanesi’ne
ait 2 adet asönsörün periyodik kontrollerini ger-
çekleştirdi. Kontroller hakkında bina yetkilileri
bilgilendirilirken, kontrol sonrası asansörler ile
ilgili oluşturulan rapor da yöneticilere teslim
edildi. Ayrıca can ve mal güvenliğini tehdit edici
noktaları ilgililere bildiren teknik görevlilerimiz,
3 ay içerisinde eksiklerin giderilerek temsilciliği-
mize bildirilmesi, aksi halde asansörlerin kapatı-
lacağını yazılı ve sözlü olarak bildirdi.
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Şanlıurfa’da asansör periyodik kontrolleri başladı

LPG sektöründe çalışan personellere
yönelik eğitim ve belgelendirme
çalışmaları kapsamında 12-13 Nisan
tarihlerinde “LPG Dolum-Boşaltım
Personeli (Pompacı) kursu” düzen-
lendi. Eğitmenimiz Cengiz Ataman
tarafından verilen kursa 30  kişi
katılım sağladı. 

Şanlıurfa 
Temsilciliğimizde
pompacı kursu verildi

Şanlıurfa Temsilciliğimiz 28-30 Nisan tarihleri ara-
sında ‘’Şantiye Şefliği Mühendis Yetkilendirme
Kursu’’ düzenledi. Temsilcilikte gerçekleşen kursa
20 üyemiz katılım sağladı.  Şube Teknik Görevlisi
Süleyman Aydın’ın verdiği kursun son gününde
yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı olan üye-
lerimiz ilerleyen tarihlerde şantiye şefliği yetki
belgelerini temsilciliğimizden alabilecekler.

Temsilciliğimizde şantiye
şefliği kursu düzenlendi
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ŞŞUUBBEEMMİİZZ,, üyelerimiz için Hazar Gölü
ve Çırçır Şelalesi’ne gezi düzenledi.
Çok sayıda üyemizin aileleri ile bir-
likte katıldığı piknikte üyelerimiz bol
bol doğa yürüyüşü yaparak eğlendi.

Şubemiz sosyal etkinlikler komisyonunun organi-
zasyonu ile, Hazar Gölü ve Elazığ Çırçır Şelale-
si’ne gezi düzenledik. 27 Mayıs Pazar günü sabah
saatlerinde Diyarbakır’dan yola çıkan yaklaşık 100
üyemizin ilk durağı Hazar Gölü kıyısında bulu-
nan Mavigöl Dinlenme Tesisleri oldu. Burada
kahvaltı yapan üyelerimiz göl kenarında yürüyüş
yaparak baharın tadını çıkardılar. Öğlen saatlerine
kadar burada kahvaltı yapan üyelerimiz daha
sonra Elazığ Çırçır Şelalesi’ne hareket ettiler. Yol
boyunca şarkılar söyleyen üyelerimiz, eğlenceli
bir yolculuğun ardından, Çırçır Şelalesi’ne ulaştı.
Üyelerimiz burada uzun doğa yürüyüşleri yapar-
ken, pikniğin tadını en fazla çocuklar çıkardı. Ye-
nilen yemeklerin ardından üyelerimiz akşam
saatlerinde Diyarbakır’a döndü. 

Elazığ Çırçır Şelalesi’ne
piknik düzenledik



Şubemiz ve Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
ortaklığı ile Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenci
üyelerimiz için İskenderun ve Adana’ya teknik gezi
düzenlendi. Geziye 36 öğrenci üyemizin yanı sıra,
Araştırma Görevlisi Dr. Atilla Devecioğlu, Araştırma
Görevlisi Emre Arı, Dicle Üniversitesi Kariyer Plan-
lama Ve Uygulama Merkezi’nden Esra Karaalp ve
Şubemiz Teknik Görevlisi Abdülkadir Yılmaz katıldı.

23 Mayıs’ta Diyarbakır’dan hareket eden öğrenci
üyelerimiz, 24 Mayıs’ta ulaştıkları İskenderun’da İs-
demir Demir Çelik Fabrikası’nı ziyaret etti. Burada
kask ve iş önlüklerini giyen üyelerimiz uzmanlar eş-
liğinde fabrikayı gezerek, tüm imalat aşamalarına
dair fabrikada çalışan meslektaşlarımızdan bilgi al-
dılar. Üyelerimiz, fabrika ziyareti ardından aynı gün
Adana’ya hareket ettiler. 25 Mayıs günü Adana’da
bulunan KSG Makine’yı ziyaret eden öğrenci üyele-
rimiz, burada meslektaşlarımız eşliğinde fabrikayı
gezerek, bilgi aldılar. Ziyaret sonrası KSG’de staj
yapma talebinde bulunan 6 öğrenci üyemizin staj
başvurusu KSG yetkililerince alındı.

İZLENİM
Dicle Üniversitesi Makine Mühendisliği ola-
rak, 24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde Dicle Üni-
versitesi Makine Kulübü, SKS Dairesi ve
Makine Mühendisleri Odası tarafından fi-
nanse edilen teknik geziyi gerçekleştirdik.
Gezi kapsamında, İskenderun Demir Çelik
Fabrikası (İsdemir A.Ş.) ve KSG Makine İma-
lat Ltd. Şirketi’ni gezme imkânı bulduk. Mes-
leki hayatımızda bulacağımız nadir
imkânlardan birisini gerçekleştirdik. Bir ma-
kine mühendisinin bilmesi gereken süreçleri,
yerinde gezerek görme ve inceleme imkânı-
mız oldu. Okulda anlatılan teorik bilgileri
pratiğe çevirdik. Demirin maden ocağından
çıkıp, kamyon damperi, iş makinesi ve köprü
olana kadarki sürecini izledik. Teknik gezile-
rin sadece mesleki eğitim değil, sosyal yaşam
ve davranış gelişimine de katkı sağladığını
gördük. Gezimizin gerçekleşmesini sağlayan
üniversitemize, odamıza, bizleri misafir edip
yakın ilgi gösteren ülkemizin sayılı endüstri
şirketlerinden İsdemir A.Ş. ve KSG Makine
İmalat Ltd. Şti.’ ne ve sorumlu davranışların-
dan dolayı öğrencilerimize, Makine Mühen-
disliği Bölümü adına teşekkür ederim. 

DDrr..  AAttiillllaa  DDEEVVEECCİİOOĞĞLLUU

Şube Öğrenci Komisyonumuz İskenderun
ve Adana’ya teknik gezi düzenledi
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Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mü-
hendisliği’nde okuyan öğrenci üyelerimiz, Diyarba-
kır’da düzenlenen TÜYAP Ortadoğu Üretim Makineleri
Ve Yan Sanayileri Fuarı’na teknik gezi düzenledi. 

31 Mart tarihinde gerçekleşen geziye 44 öğrenci üyemiz
katıldı. 

Harran Üniversitesi 
öğrencileri Diyarbakır’a
teknik gezi düzenledi



MMMMOO  44. Olağan Genel Kurul ve seçimleri gerçekleştirildi. Şubemizin gerek
yönetim kurulu üyeleri, gerekse delege sayısı bakımından geniş bir katılım gös-
terdiği genel kurul seçimlerinde “Demokrat Mühendisler” en yüksek oyu aldı 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) 44. Olağan
Genel Kurulu 28 Nisan tarihinde Kocatepe Kültür
Merkezi’nde 83 bin üyeyi temsilen 854 delegenin
katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurula Şube Yö-
netim Kurulumuz da geniş katılım gösterdi. Genel
Kurul Divan Başkanlığı’na önceki Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz oybirliği ile seçildi.
Koramaz yaptığı konuşmada,”genel kurulun em-
peryalizme, kapitalizme, faşizme ve her türlü geri-
ciliğe karşı emekten, halktan, toplumcu zeminde
sanayileşme, kalkınma, toplumsal refah ve halkla-
rın kardeşliğinden yana zeminin güçlendirmesi di-
leği ile genel kurulumuzu başlatıyorum” dedi. 

Saygı duruşu ardından açılış konuşmasını Oda
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet So-
ğancı yaptı. Çakar, ülke gündemi, mesleki konular

ve geride bıraktığımız döneme dair yaptığı geniş
konuşmasını, tüm oda organlarında çalışan üye ve
çalışanlara teşekkür ederek, “Karanlıkların aydınlık-
lara çıkmasında, haksızlıkların, adaletsizliklerin, sö-
mürü ve baskıların son bulmasında, tüm emek ve
demokrasi güçlerine ve bu gücün içinde örgütlü
duruşuyla güven veren odamıza ve TMMOB`ye
sonsuz ihtiyaç vardır” şeklinde tamamladı.

Daha sonra konuşan TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, “Genel Kurullar süreci-
miz ülkemizin geleceğini de değiştirecek bir güce
sahiptir. Çünkü emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, ba-
rışın, adaletin yani insandan yana olan her fikrin
ve fiilin içinde ve özünde olan bir TMMOB; ülke-
miz, halkımız ve mesleğimiz için çölde bulunan ve
hayat taşıyan bir nehir gibidir” dedi.

Şubemiz adına ise Batman Belediye Başkan

MMO Genel Kurulu gerçekleştirildi
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Vekili Serhat Temel, Şube Başkanımız Mesut
Çelik, Malatya Temsilciliği Yürütme Kurulu Baş-
kanı Erdal Yavaş ve Üyemiz M. Emin Tümür birer
konuşma yaptılar. Serhat Temel konuşmasına de-
legeleri Kürtçe selamlayarak başlarken, Üyemiz
Mehmet Emin Tümür konuşmasının tümünü
Kürtçe ve Türkçe yaptı. Şube Başkanımız Mesut
Çelik’in genel kurul konuşması şöyle:

SSaayyggııddeeğğeerr  mmeesslleekkttaaşşllaarrıımm,,  ddeeğğeerrllii  kkoonnuukkllaarr,,
hheeppiinniizzii  MMaakkiinnaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaassıı  DDiiyyaarrbbaakkıırr
ŞŞuubbeessii  aaddıınnaa  ssaayyggııyyllaa  sseellaammllııyyoorruumm..  

44. Genel Kurulumuzun, MMO ailesinin de-
mokrasi serüvenine olumlu katkılar sunacağına
inanıyor, mesleğimiz ve geleceğimize dair tarihe
önemli notlar düşeceğine dair inancımı belirtmek
istiyorum.

DDeeğğeerrllii  mmeesslleekkttaaşşllaarrıımm,,
Her dönem olağanüstü gündemlere alışık

olan ülkemizin, geride bıraktığımız 2 yıllık dö-
nemde gerçek anlamda bir tarihi dönemece gir-
diği herkesin malumu. Ülkemiz başta Ortadoğu
olmak üzere, dünya genelinde yaşanan gelişme-
lerle bağlantılı olarak tüm alt yapı ve üst yapı ku-
rumları ile yeniden şekillendiriliyor. Özellikle
“Arap Baharı” ismiyle sembolleşen halkların dire-
nişi diktatöryel rejimlere meydan okurken, Orta-
doğu veya uluslararası arenadaki aktörler de
gidişata yön verme, yeni oluşacak sistemde yer
bulma çabası içerisindeler. Bu çaba ekseninde
“demokrasi” kavramı ise deyim yerindeyse her
türlü günahı örtmek için kullanılan bir araç ha-
line getirilmek istenmekte. Buna verilecek en
güncel örnek, Türkiye’nin Suriye’ye müdahaleyi
büyük bir hararetle savunmasıdır.

DDeeğğeerrllii  aarrkkaaddaaşşllaarr,,
Türkiye Suriye’ye müdahaleyi neden savun-

maktadır? Bu sorunun yanıtı doğru yerde aran-
malıdır. Çünkü bu soruya verilecek doğru yanıt,
ülkemizin geleceğini karartan sorunların hem
kaynağını gösterecek, hem de çözümün nerede
olmayacağını ortaya koyacaktır. Bugünün Türki-
yesi fotoğrafına biraz dışarıdan bakarsak görece-
ğimiz tablo şudur; ülkemizi ekonomik, sosyal,

siyasal ve kültürel açıdan her gün biraz daha tü-
keten bir Kürt sorunu vardır. Gerek iktidar, ge-
rekse muhalefet partilerinin açıktan beslediği
şoven dalga, halklar arasındaki kardeşlik köprüle-
rini her gün dinamitlemektedir. Ülkenin batısı ile
doğusu düşman kardeşler haline getirilmiştir.
Toplumun adeta sersemletilmeye çalışıldığı bu sis
bulutunu dağıtmak isteyen her kesiminden insan-
lar ve kurumlara karşı bir sürek avı gerçekleştiril-
mektedir. Hopa’dan Van’a, İstanbul’dan
Diyarbakır’a öğrenciler, eğitimciler, gazeteciler,
sivil aktivistler, yayıncılar, avukatlar, kadınlar, ço-
cuklar kısacası hiç kimsenin özgürlüğü yada ya-
şamı güvende değildir. Halkın dini duyguları ve
yoksulluğu istismar edilmekte, Kürt toplumsal
yapısını dejenere etmeye dönük bir ajanlaştırma
çabası yürütülmekte, toplum üzerinde kapsamlı
bir sindirme hareketi sürdürülmektedir. Milyonla-
rın oylarıyla seçilen milletvekilleri ve binlerce
Kürt siyasetçi cezaevindedir. Hükümet Kürt soru-
nunda yeni bir stratejiden söz etmektedir. Sözü
edilen yeni stratejinin 90’lı yılları aratacağı ve
Kürt sorununda çözümü hedeflemediği ise aşi-
kardır. Hal böyleyken, içeride böylesine siyasi ve
fiziki katliamların yaşandığı bir ülkenin iktidarı-
nın, başka bir ülkeyi demokratikleştirme amaçlı
bir müdahaleyi savunması ne derecede inandırı-
cıdır, samimidir.  

SSaayyggııddeeğğeerr  mmeesslleekkttaaşşllaarrıımm,,  
Suriye’de hüküm süren baskıcı Baas rejimini

savunmak elbette mümkün değildir, ancak Türki-
ye’nin Suriye’ye yönelik tavrının altında da ülke-
nin demokratikleştirilmesi hedefi yoktur.
Hükümet, Suriye sürecine müdahil olmak, en
azından iki ülke sınırında bir tampon bölge oluş-
turarak, geleceğin Suriyesinde rol oynamak iste-
mektedir. Bunun arka planında da Kürtlerin
gelecekteki statüsünü belirlemede söz sahibi
olma hedefi bulunmaktadır. Irak müdahalesi dö-
neminde yaşanan tezkere olayında aldığı tavrın
kaybettirdiğini düşünen hükümet, bugün tırnak
içerisinde aynı hataya düşmek istememektedir.
Suriye muhalefetinin AKP hamiliğinde gerçekleş-
tirdiği toplantılarda Kürtlerin süreç dışında tutul-
maya çalışılması buna yeterli bir işarettir. 
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Böyle bir tabloda “Suriye’de demokrasiyi inşaa
etme” veya “Suriye halkını koruma” söylemleri koca
bir yalandır. Gerçek bu kadar netken, kimse bize bu
yalanı yutturmaya kalkışmasın. Çünkü biz, daha dün
kadar yakın olan Uludere Katliamını hatırlıyoruz, Si-
vas’ta yakılan aydınları unutmuyoruz, 12 yaşında 14
kurşunla katledilen Uğur Kaymaz’ı biliyoruz, sokak
ortasında bir çocuğun eliyle katlettirilen Hrant
Dink’i unutmuyoruz, Pozantı Cezaevi’nde iğrenç bir
intikam duygusunun kurbanı olan Kürt çocuklarını
biliyoruz, olayı ortaya çıkardığı için tekrar cezaevine
konulan çocuğun “Baba beni kurtar” çığlığını duyu-
yoruz ve ta yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz.
Hükümetin demokrasicilik oyununa rağmen, birer
birer aklanan katilleri de hatırlıyoruz, unutmuyoruz.

Biz bunları hatırlıyoruz ancak hükümet bir yandan,
“sivil şehit yasası” gibi bir ucube ile toplumu ölmeye ve
öldürülmeye yani savaşa hazırlıyor. AKP kurmayları
bunun dışarıdaki ayağını oluşturmak için uluslararası
alanda yoğun bir diplomasi mesaisi yapıyor. 

Bu atmosferde yürütülen yeni anayasa çalışmaları
ise, ne yazık ki ölü doğan bebek izlenimi yaratıyor.
Ülke tarihinin son 30 yılını karartan 12 Eylül Anaya-
sası’nın değişeceği umudu, AKP hükümetinin baskıcı
ve anti demokratik uygulamaları nedeniyle yerini be-
lirsizliğe bırakmıştır. Görünen odur ki amaç, toplu-
mun tüm kesimlerinin mutabık olduğu çağdaş bir
anayasa yapmak değildir. Eşitlik ve adalet isteyen
Kürtlerin yeni oluşacak Anayasa için 4 öneri ile baş-
lattıkları imza kampanyasının bile, 12 Eylül Anayasası
gerekçe gösterilerek engellenmesi, sürecin finaline
dair umut vadeden bir tutum değildir. Kürtler, kim-
liklerinin tanınarak güvence altına alınmasını, evren-
sel örgütlenme haklarına sahip olmayı, ana dillerinin
resmi dil olmasını ve Kürtçe eğitimin güvence altına
alınmasını istemektedir. Mevcut anayasa gerekçe gös-
terilerek yasaklanan kampanyanın içeriği budur. Her
şeyden önce bu sürecin öncülüğünü yapan hüküme-
tin kendisi zihniyet olarak yeni bir anayasaya hazır
ve niyetli değildir. Bu koşullarda oluşacak bir anaya-
sanın da hangi yeniliği sağlayacağı veya neyi değişti-
receği tartışmalıdır. 

DDeeğğeerrllii  aarrkkaaddaaşşllaarr
Hükümetin, örgütümüz TMMOB’ye yönelik yetki

kısıtlamalarına yol açan yasal düzenlemeleri de aynı

tutumun devamı niteliğindedir. Kendisine göre ana-
yasa ve kendisine göre demokrasi dizaynı çabasında
olan hükümet, kendisine göre bir STK alanı da yarat-
mak istemektedir. Taraf-bertaraf mantığını seçimden
sonra açık bir şekilde hayata geçiren hükümet, ken-
disinden olmayanı zayıflatma stratejisi ile örgütü-
müze yönelik bazı adımlar atmıştır. Ancak bu
yönelimlerin, Türkiye demokrasi mücadelesinin temel
taşlarından olan TMMOB’yi zayıflatması veya sesini
kısması mümkün olmayacaktır.  

Çünkü TMMOB, iktidarların gölgesinde değil; Ro-
boski’de öldürülen köylülerin, Ankara’da joplanan
emekçilerin, cezaevlerinde gelecekleri çalınan Kürt
çocuklarının, üniversitelerden atılan öğrencilerin ve
karın tokluğuna çalıştıkları şantiyelerde yaşamını yi-
tiren işçilerin hesabını sormak üzere mücadele alan-
larındadır, orada olmalıdır. Savaşa milyarlarca dolar
harcayan hükümetin, Erzurum’da düştükleri baraj
göletinde donarak yaşamını yitiren 5 işçiyi, Adana’da
baraj sularına kapılarak yaşamını yitiren 10 emekçiyi,
tersanelerde sessiz sedasız hayata gözlerini yuman
yüzlerce işçiyi yaşatmak için kılını kıpırdatmamasının
hesabını sormalıdır, soracaktır. TMMOB bu nedenle
önemlidir.

Konuşmama son verirken, bu vesileyle işçiler ve
emekçi halkların birlik, mücadele ve dayanışma günü
olan 1 Mayıs’ı kutluyor, demokrasi ve insanca yaşam-
dan yana olan herkese, çocuklarımız, geleceğimiz ve
onurumuz için demokrasi ve özgürlüklerden yana
taraf olma çağrısı yapıyoruz.  

DDeemmookkrraatt  MMüühheennddiisslleerr  eenn  yyüükksseekk  ooyyuu  aallddıı
Genel kurul seçimleri ise, 29 Nisan`da oda mer-

kez binasında yapıldı. 83 bin 183 üye içinde her 100
üyeyi bir delegenin temsil ettiği genel kurul seçim-
leri, 854 delegenin 729’unun katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda odanın 44. dönem yönetim, onur
ve denetleme kurulları ile odayı TMMOB Genel Ku-
rulu, yönetim kurulu, yüksek onur ve denetleme ku-
rullarında temsil edecek 100 delege seçildi. Yapılan
seçimler sonucunda, MMO`nun yeni kurulları ve
odayı TMMOB’de temsil edecek olan Demokrat Mü-
hendisler delege listesinin en yüksek oyu 627, yöne-
tim kurulu listesinin en yüksek oyu 633; seçimlere
katılan diğer listenin en yüksek delege oyu 67, en
yüksek yönetim kurulu üyesi oyu 84 oldu. 
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TTÜÜRRKK  Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin 31 Mayıs-3 Haziran 2012 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen 42. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirisi yayınlandı

Genel Kurulumuzda kuruluş kararını aldığımız
Bilgisayar Mühendisleri Odası dahil olmak
üzere, 24 oda ve 400 bini aşkın üyenin temsil
edildiği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) 42. Olağan Genel Kurulu, yeni em-
peryalist stratejilerin baskısının yoğun olduğu
bir dönemde gerçekleştirilmiştir.

Kapitalizmin ve neo-liberal sermaye birikimi
modelinin dünya çapındaki krizi coğrafi eşitsiz-
likleri derinleştirmekte, devletleri iflasa ve yeni
borçlanmalara sürüklemektedir. Ekonomik sosyal
haklarda dünya çapında yaşanan gerileme işsiz-
lik, yoksulluk ve açlık bütün coğrafyaları kapla-
maktadır. 

Emperyalist işgal ve stratejileri Ortadoğu ve
Kuzey Afrika’ya yayılmakta, Asya Pasifik eksenli
yeni emperyalist stratejileri oluşturulmakta, em-
peryalistler ve diğer büyük güçler arası çelişkiler
gün geçtikçe daha fazla artmaktadır. 

Günümüz dünyasında uluslararası ekonomik
ilişkiler, siyaset ve onların tamamlayıcısı olan ulus-
lararası hukukun yeniden yapılanması arayışları,
artan emperyalist yayılmacılık, BRICS (Brezilya,
Çin, Hindistan, Rusya, Güney Afrika) ülkelerinin
orta ve uzun vadede erişeceği güç, Avrupa Birli-
ği’nin iç çelişkilerinin artışı gibi etkenler eşliğinde
yoğun tartışma konularını oluşturmaktadır. 

Türkiye; emperyalizme bağımlılığın ve 1980’de
başlayıp 1990’larda yeni bir evresine geçen,
2000’li yıllarda ise AKP ile doruk noktaya ulaşan,
neo-liberal dönüşümün sancılarını bütün sınıfsal-
toplumsal sonuçlarıyla birlikte yaşamaktadır. Sos-
yoekonomik ve üstyapısal düzlemlerde büyük
oranda gerçekleşmiş bulunan neo-liberal dönüşü-
mün ideolojik-siyasal motifleri, Türk-İslam sen-

tezi, milliyetçilik, dincilik, piyasacılık gibi gerici
öğeleri içermiştir. 

TMMOB’nin 2010-2012’deki iki genel kurulu
arası dönemde, AKP-Cemaat Koalisyonu iktidarı,
bütün iç çelişkileri yanı sıra, ABD destekli olarak
yürüttüğü iktidar mücadelesinin başarılarını 2010
referandumu ve 2011 genel seçimlerinin sonuçla-
rıyla pekiştirerek bütün siyasi yapıyı (yasama, yü-
rütme, yargı, ekonomi) ele geçirmiş durumdadır. 

Türkiye’nin kamu idari yapısı, kamu personel
rejimi, yerel yönetimler; kamusal üretim ve hiz-
metler ile bütün çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık
alanları gerçekleşen sosyoekonomik dönüşüm kap-
samında piyasalaştırılmış ve otoriter tekelci bir si-
yasi üstyapıya tabi kılınmış durumdadır. 

2011 seçimleri öncesinden günümüze kadar
süren kanun ve kararnamelerle şekillendirilen dev-
let yapısı, AKP İktidarının diktatoryal karakterini
pekiştirmiş, bütün ülkeyi rant alanı haline dönüş-
türmüştür. Buna paralel olarak TMMOB mevzua-
tına müdahale yoluyla, hem önemli bir muhalif
gücün hem de rant düzenlemeleri önündeki
önemli bir engelin tasfiyesine girişilmiştir. 

Bu iktidar döneminde de, ekonomik bunalım
bahsinde yalnızca sermaye güçlerine teşvikler su-
nulmuş, kamu ve özel sektörde emekçilerin ücret-
leri baskılanarak düşük tutulmuş, buna karşın
kamu kaynakları çeşitli "çılgın projeler"e aktarıl-
maktadır. Ülke üretim ve sanayisinin uluslararası
işbölümü içindeki fason/taşeron üretim konumu
pekiştirilmiş, sendikasızlaştırılmış, grev hakları
elinden alınmış, esnek/güvencesiz çalışma biçimleri
bütün alanlar ve sektörlere yayılmış durumdadır. 

Bugünkü AKP İktidarı, sermaye, yargı, güvenlik
aygıtları, üniversiteler, bilim kurumları ve medyayı

TMMOB 42. Olağan Genel Kurul
Sonuç Bildirisi



teslim almış, sendikal alanda da yandaş oluştur-
muş durumdadır. Siyasal zor eşliğindeki
rıza/onay süreçleri ve eski rejimin sorunlu alanla-
rının üzerine yürümesi, AKP’nin gerici-faşizan
zihniyet dünyasının hemen her alanda egemen
olmasının zeminini oluşturmuş, tüm toplumsal
ve kültürel maddi yaşam alanları AKP egemenli-
ğiyle belirlenir hale gelmiştir. 

Türkiye’nin en temel sorunlarının başında
gelen Kürt sorununun çözümündeki tıkanma ve
şiddet artışı sürmektedir. AKP İktidarı, sorunu
diyalog ve müzakerenin esas alındığı demokratik
yol ve yöntemlerle çözmek yerine, inkar ve imha
siyasetini kullanarak askeri ve siyasi operasyon-
larla daha da derinleştirmektedir. 

Bu çerçevede, içinde üyelerimizin de yer al-
dığı, seçilmiş vekillerin, belediye başkanlarının,
gazetecilerin, sendikacıların, yazarların, aydınların,
öğretim görevlilerinin, öğrencilerin bulunduğu
binlerce insanımız KCK operasyonu adı altında

tutuklanarak hapishanelere atılmıştır. 
Askeri operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle

ülke yangın yerine dönmüştür. Yaşanan en son fe-
laketlerden birisi de Şırnak’ın Uludere ilçesine
bağlı Roboski köyünde, çoğunluğu çocuk olan, 34
sivil Kürt köylüsünün F-16’lardan yapılan bom-
bardımanla hayatını kaybetmesidir. Aradan 5
aydan fazla süre geçmesine rağmen failler yargı
önüne çıkarılmamış; üstelik bizatihi hükümetin
bakanlarınca katliamın savunulduğu bir noktaya
gelinmiştir. 

AKP iktidarı, emperyalist güçlerin bölgedeki
sözcülüğünü ve jandarmalığını yapma hevesi ve
Kürt sorunundan kaynaklı korkuları nedeniyle,
Ortadoğu’da yaşanan gerilimli süreçlerdeki yakla-
şımıyla da ülkemizi savaşın eşiğine sürüklemiştir.

Bugün Türkiye yarı açık hapishane haline ge-
tirilmiştir. Hukuksuzluklar ve devlet terörü do-
ruğa ulaşmıştır. Bütün muhalif kesimler düzmece
iddianamelerle sindirilmeye çalışılmaktadır.
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DGM’ler yerine oluşturulan Özel Yetkili Mah-
kemeler derhal kapatılmalıdır.  

Doğasına, suyuna toprağına sahip çıkmaya
çalışan vatandaşlarımız terörist, eşkıya tanımla-
malarıyla şiddet görmekte, öldürülmekte, bin-
lerce kişi tutuklanmaktadır. Medya sansür ve
daha da kötüsü oto-sansür nedeniyle baskı al-
tındadır. 

Gündeme gelen 4+4+4 eğitim yasası ile biat
eden, dindar ve kindar nesiller yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır. Eğitim sisteminin ve ülke
gerçeklerinin farkında olan devrimci gençliğin
haykırışları devlet terörü ile karşılanmaktadır.
İşçiler, emekçiler, kamu çalışanları sürekli şid-
dete maruz kalmaktadır. Tiyatro, sanat, top-
lumsal hayat dinci muhafazakâr baskı
altındadır.

Gerici politikaların en çok saldırdığı ve ka-
zanımlarını yok ettiği alanlardan biri de kadı-
nın toplumsal hayattaki rolüdür. Kadının ucuz

iş gücü haline getirildiği, toplumsal yaşamdan
koparılarak aile içine hapsedildiği, her gün en
az beş kadının erkekler tarafından öldürüldüğü,
aile içi şiddetin arttığı, taciz ve tecavüzün yay-
gınlaştığı bu ortam devletin uyguladığı politi-
kaların bir ürünüdür. 

Benzer politikalar sosyal yapımızın ayrılmaz
parçası olan engelli yurttaşlarımız üzerinde de
uygulanmakta, mevcut yasa ve yönetmelikler
de engelli yurttaşlarımız lehine sonuçlar üret-
mekten uzak, yetersiz, uygulanmayan düzenle-
meler olarak kalmakta, konuyla ilgili
uluslararası sözleşmeler imzalanmamakta, en-
gelli yurttaşlarımız yok sayılmaktadır.

AKP’nin yaşam alanlarımıza dair uyguladığı
neo-liberal politikalar ile kentlerimiz, kıyıları-
mız, ormanlarımız, akarsularımız, tarım alanla-
rımız, doğal, kültürel ve tarihi mirasımız ve
kamusal değerlerimiz sermayenin talanına sı-
nırsızca açılmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası 
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AKP uluslararası tekelci sermayenin daha fazla kar
elde etme politikalarını Türkiye’de hayata geçirmek
uğruna, önüne çıkan her şeyi gözü dönmüş bir şe-
kilde yok etmektedir. Bütün bu gerçekler düzenin çü-
rüme, ekonomik-siyasal zor ile ayakta durmaya
çalıştığını göstermektedir. Bayramlarına, gençlikle-
rine, emeklerine, haklarına, üretim alanları ve çevre-
lerine, kültürel sanatsal üretimlerine, barış içinde bir
arada yaşamaya, bağımsızlık, eşit ve insanca yaşam
gereklerine sahip çıkan geniş yığınların doğrudan ve
dolaylı direnişleri AKP İktidarına karşı birer direniş
mevzisidir. Bütün bunlarla birlikte TMMOB’nin, sağ-
lık emekçilerinin, emek ve meslek örgütlerinin ve son
olarak kamu emekçilerinin merkezi miting ve eylem-
lilikleri bu ülkenin ve halkımızın sahipsiz olmadığını
iktidara ve bütün dünyaya göstermiştir. 

TMMOB ve bağlı odaları, aklın ve bilimin yol
göstericiliğinde; sanayi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, in-
şaat ve yapı denetimi, enerji, madencilik, tarım, gıda,
orman, su kaynakları, çevre, kentleşme, anayasal ve
uluslararası sözleşmelerle tariflenmiş barınma hakkı
v.b. konularında mühendislik, mimarlık, şehir plancı-
lığının gerektirdiği mesleki denetim, bilimsel-teknik
kriterler ve çağdaş toplumsal gereklilikler doğrultu-
sunda düzenledikleri, emekten, halktan, ülkemizden,
meslek-meslektaş çıkarlarından yana bütünlük için-
deki çalışmalarına, önlerine çıkarılan tüm engellere
rağmen kararlılıkla devam edecektir. 

TMMOB, deprem olgusu ile halkımızı korkutarak
kazanımlarını rant çevrelerine aktaran politikaların
ikiyüzlülüğünü teşhir edecek, gerçek afet politikaları
konusunda yol gösterici olmayı sürdürecektir.  

TMMOB, ülke yönetimine hakim kılınmaya çalışı-
lan daha fazla kar elde etmek uğruna insan yaşamı-
nın, can ve mal güvenliğinin, barınma hakkının,
çevrenin, kent kültür ve kimliğinin, emeğin, her türlü
değerin, yok sayıldığı, tüm değerlerin talan edildiği
baskıcı, otoriter faşist zihniyete asla ve asla boyun
eğmeyecektir.

TMMOB, Kürt sorunu konusunda inkar, imha ve
şiddet politikalarının terk edilerek, sorunun siyaset
kurumu içinde diyalogla çözülmesini savunur. Ro-
boski katliamını, katliamın sorumlularının bugüne
dek açığa çıkarılmamasını ve katliama ilişkin iktida-
rın yaklaşımını kınamaktadır.

TMMOB geçmişte olduğu gibi gelecekte de "ül-

kede barış, dünyada barış" anlayışıyla ülkemizde, Su-
riye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Dünya’da savaşa
karşı barışı, halkların kardeşliğini, bir arada özgür,
eşit yaşamı savunmaya devam edecektir. 

TMMOB, kadını toplumsal yaşamın dışına iten,
kişiliğini yok sayan, kadın bedeni üzerinden namus
kavramını derinleştiren, ikinci sınıf yurttaşlığını yeni-
den inşa eden, dini muhafazakarlaştırmada bir adım
daha ileri götürülen politikaları reddeder.

TMMOB, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yaşa-
mın içinde hak ettiği yerin kazandırılması için, söyle-
mini "toplumsal cinsiyet eşitliği" temelinde
oluşturarak kamuoyuyla paylaşır. Kadın bedeniyle,
kimliğiyle, onuruyla kamusal bir varlık değildir, yal-
nızca kadına ait olan bedeni üzerinde eril devlet tara-
fından uygulanan gerici politikaları reddeder, kürtaj
ve sezaryenin kadının hakkı olduğunu savunur.

TMMOB, engelli üyelerinin yaşamın her alanında
ve toplum içinde olmalarını sağlamaya yönelik far-
kındalık ve bilinç yaratır. Ayrımcılığa yol açan uygu-
lamaların kaldırılması için çalışmalar yaparak, engelli
üyelerinin toplumda ve işyerlerinde eşit haklara
sahip olmalarını ve görünürlüklerini sağlayan politi-
kaları destekler.

TMMOB meslek sorunlarının ülke sorunlarından
ayrılmazlığı ilkesinden hareketle, emek ve demokrasi
güçleriyle birlikte, bağımsızlık, eşitlik, demokrasi ve
özgürlük mücadelesini sürdürmeye, siyasi iktidarın
tüm anti demokratik uygulamalarına karşı durmaya,
bunları deşifre etmeye, faşist saldırılar karşısında dik
durmaya devam edecektir.

TMMOB AKP’nin meslek alanlarımıza ve örgütü-
müze yönelik her türlü saldırılarına karşı duruşunu
sürdürecek, "kral çıplak" demeye devam edecektir. 

Kapitalizmin ve emperyalizmin askeri, ekonomik,
politik ve kültürel tüm örgütlerinden, sömürü ve
eşitsizliklerden bağımsız, "Bir Başka Dünya, Bir
Başka Türkiye Mümkün"dür. Bizim yolumuz budur.
Yüreği insan sevgisiyle dolu TMMOB örgütlülüğünü
ne AKP faşizmi, ne de geçmişte görüldüğü gibi hiç-
bir güç bu yoldan geri döndürememiştir ve döndü-
remeyecektir. 

YYAAŞŞAASSIINN  ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜ  MMÜÜCCAADDEELLEEMMİİZZ  
YYAAŞŞAASSIINN  TTMMMMOOBB  ÖÖRRGGÜÜTTLLÜÜLLÜÜĞĞÜÜ

TTÜÜRRKK  MMÜÜHHEENNDDİİSS  VVEE  MMİİMMAARR  OODDAALLAARRII
BBİİRRLLİİĞĞİİ  4422..  GGEENNEELL  KKUURRUULLUU



TMMOB İKK ve TZPKurdi ortak kararıyla yaklaşık 9 aylık hazırlık çalışma-
ları ardından Kürtçe Teknik Terimler Çalıştayı gerçekleşti. Çalıştaya şubemiz
adına katılan üyelerimiz Mehmet Emin Tümür ve Zuhat Yavuz ile, çalıştay
izlenimleri, sonuçları ve mesleğimize katkılarını konuştuk.

� ÇÇaallıışşttaayy  hhaazzıırrllııkk  aaşşaammaassıı  nnaassııll  ggeeççttii,,  kkiimmlleerrllee  vvee  nnaassııll  bbiirr  ççaallıışşmmaa  yyüü--
rrüüttttüünnüüzz??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  Daha önce bu alanda Kürtçe’ye dair herhangi bir ça-
lışma yapılmamıştı. Ciddi anlamda eksiklik olduğu kesindi. Bu nedenle böy-
lesi bir çalışmayı önümüze görev olarak koyduk. Başlangıçta bir amatörlük
söz konusuydu, aynı zamanda teknik terimler anlamında Kürtçe ne kadar
yeterli, biz ne kadar cevap olabiliriz şeklinde sorular vardı kafamızda. Tabi
çalışmaya başladıktan sonra gördük ki, bu gerçekten ciddi emek ve zaman
isteyen bir çalışma. Odalarımızın çalışması da bu anlamda önemliydi. Baş-
langıç aşamasında sıcak bir atmosfer yakalandı. Odamız adına ben, Zuhat
Yavuz ve Abdülkadir Yılmaz, yine diğer odalardan 13 mühendis arkadaşla be-
raber bir çalışma yürüttük. Elimizdeki mevcut dökümanları tarama yöntemi

‘Çözüm arayanlar dönüp
dillerin yapısına baksın’

Röportaj

‘KKEENNDDİİ  anadili ile
eğitim almış bir

insan, teknik ve bi-
limsel anlamda da

çok farklı ürünler
ortaya çıkarır. Bi-
limsel-teknik an-

lamda yeni
buluşlar, kişinin

kendi doğal süre-
cini tamamlaması

ile ilişkilidir
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ile bu çalışmayı gerçekleştirdik. Makina Mühendis-
leri Odası’nın teknik terimler sözlüğü vardı, bunun
yanında Kürtçe sözlükten faydalanarak bir alt yapı
hazırlığı yaptık. Daha sonra 13 kişi 3 ay boyunca
hafta sonları ve Cuma günleri bir araya gelerek bu
kelimeler üzerinde kesintisiz bir şekilde çalıştık. Ve
sonunda 11 bine yakın işlenmemiş bir kelime haz-
nesi elde ettik. Daha sonra bu 11 bin kelimeden
3500’ünün günlük hayatta kullanılan kelimeler ol-
duğuna ve sözlüğe alınabileceğine karar verdik. 

� HHaazzıırrllııkk  ççaallıışşmmaallaarrıınnıı  hheepp  bbuu  1133  kkiişşii  mmii  yyüü--
rrüüttttüü??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--    Zamanla çalışmayı genişlettik,
özellikle Federal Kürdistan Bölgesi’nde konuyla ilgili
çalışan şahsiyetlerin bilgi ve birikimlerinden fayda-
lanmak üzere komisyonumuzdan 4 arkadaş Kuzey
Irak’a gitti. Ve oradaki farklı mühendislik disiplinleri
ve üniversiteler ile bağlantıya geçerek bize nasıl bir
katkı sunabileceklerini görüştüler. Akabinde bir
toplu çalıştay yapılması kararı alındı. 

� HHaazzıırrllııkk  aaşşaammaassıınnddaa  ddiilliinn  tteekknniikk  aallaannddaa  kkuullllaa--
nnıımm  zzaayyııflflıığğıı  kkoonnuussuunnddaa  nnee  ggiibbii  ssoorruunnllaarr  yyaaşşaaddıınnıızz..
GGüünnllüükk  hhaayyaattttaa  KKüürrttççee  bbiilliiyyoorr  oollaabbiilliirrssiinniizz  aammaa  tteekk--
nniikk  tteerriimmlleerree  ssıırraa  ggeelliinnccee  nnee  yyaaşşaaddıınnıızz??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  Kürtçe çok zengin bir dil. Bu
aşamada bazı teknik kelimelerin karşılığı yoktur
desek de, bunun dilin eksikliği ile alakası yoktur. Bu
alanda hiç kullanılmamış bir dil. Çağımız çok geliş-
kin bir teknoloji çağı, bir gün teknolojik bir alet alı-
yoruz ertesi gün o aleti kullanmıyoruz yenisi
çıkıyor. Kürtçe’nin bu çağda bu şekilde ayakta dur-
ması bile onun köklerinin ne kadar derine gittiğini
gösterir. Bu anlamda mutlaka sıkıntılar yaşadık,
fakat şunu ifade etmek gerekiyor; Kürtçe eğitim dili
olması durumunda çok kısa sürede teknik terimler
diye tabir ettiğimiz kelimeleri çok rahatlıkla açığa
çıkarabilecek bir kapasiteye sahip. Fakat ciddi emek
istiyor. Tabi bu, bizimle bitecek bir çalışma değil.

Hedefimiz bir Kürtçe teknik terimler sözlüğü oluş-
turmak, bizim hazırlayacağımız sözlük üzerinde el-
bette gelecekte yeni çalışmalar yapılacaktır. 

� ÇÇaallıışşttaayy  aattmmoossffeerriinnii  bbiirraazz  aannllaattıırr  mmssıınnıızz??  ÖÖrr--
nneeğğiinn  ffaarrkkllıı  üüllkkeelleerrddee  yyaaşşaayyaann  KKüürrttlleerriinn  kkuullllaannddıığğıı  ttee--
rriimmlleerriinn  ffaarrkkllııllıığğıı  öönnee  ççııkkaann  bbiirr  kkoonnuu  mmuuyydduu??  BBuunnuunn
yyaannssıımmaassıı  nnaassııll  oolldduu??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  11-15 Mayıs tarihleri arasında
toplu çalıştayı aralıksız sürdürdük. Sabah 08.00’de
başlıyorduk bazen akşam 19.00’a kadar süren bir ça-
lışmaydı. Ciddi anlamda sabır isteyen ve uzmanlık ge-
rektiren bir çalışma olduğunun farkına vardık. Tabi
burada TZPKurdi Sözcüsü Mehmet Şahin’in katkıla-
rına değinmeden geçmemek gerekiyor. Hem çalıştay
öncesi hem de çalıştay esnasında çok ciddi katkıları
oldu. Bu tür bir çalışmayı yönetme konusunda bizim
tecrübemiz yoktu, Mehmet Şahin’in bu anlamda kat-
kıları olduğunu belirtmek istiyorum. Kuzey Irak’tan,
İran’dan, Suriye’den, Avrupa’dan ve bizim katılımımız
ile 34 kişilik komisyonumuz 350 kelime üzerinde
hemfikir olarak çalıştayı tamamladı. Ve bu çalışmanın
ilk ürünü de “Fasikül 1” adıyla basıldı. Çalıştay aynı
zamanda bizim için bir eğitim süreci de oldu. Katılım
sağlayan şahsiyetler konularında gerçekten duyarlı,
donanımlı ve yetenekli kişilerdi. 4 günlük kısa bir ça-
lışma süresince her kelime üzerinde ayrı ayrı duruldu
ve farklı görüşler dile getirildi. Türkiye’de kullanılan
herhangi bir teknik kelimenin karşılığı ile Suriye’de
veya İran’daki Kürtçe karşılığı bazen farklılıklar gös-
terdi. Fakat bu, birebir bir karmaşa yaratmadı. Ayrıca
bunlar birbirinden çok uzak kavramlar değildi ve bizi
birbirimize yakınlaştırdı. Bu aynı zamanda Kürtçe ile
teknik içerikli bir çalışma yapılabileceğini gösterdi. 

ZZ..  YYaavvuuzz  --  Yakın dönemde bu ülkenin önemli yet-
kililerinden biri Kürtçe’nin bir medeniyet dili olmadı-
ğını ifade etti. Ancak bu çalıştay ile birlikte, daha
önceden de bildiğimiz bir gerçek pekişmiş oldu;  dili-
miz diğer diller gibi bir medeniyet dilidir ancak bu-
güne kadar engellenmiş bir dildir. Ben Kürtçe ile bir

ÇÇAALLIIŞŞTTAAYY  bizim için bir eğitim süreci oldu. Katılım sağlayan şahsiyet-
ler, konularında gerçekten duyarlı, donanımlı ve yetenekli kişilerdi.
Teknik terimlerin farklı ülkelerde yaşayan Kürtler açısından farklılık
göstermesi bir karmaşa yaratmadı ve bizi birbirimize yakınlaştırdı 
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süredir ilgileniyor olmama rağmen, çalıştay hazırlık
çalışmaları başlangıcında teknik terimler konusunda
bir tedirginlik yaşadım. Ama çalıştayda gördüm ki,
Kürtçe önündeki bütün engeller kalktığında, bilim,
mühendislik, mimarlık ve teknoloji alanında çok ra-
hatlıkla gelişebilecek bir dildir. Kürtçe, dil yapısı itiba-
riyle buna çok uygun bir dildir. Akışı yavaşlatılmış
olmasına rağmen Kürtçe çoğu
şeye cevap olabiliyor. Coğrafik
parçalanmışlık da bir kavramın
farklı bölgelerde 7-8 karşılığının
ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu
da dilin daha fazla zenginleşme-
sine yol açmıştır. Yine Kürtçe’nin
farklı lehçelerinden kelimeler ala-
rak boşlukları doldurma şansı
var. Yapı itibariyle kelime türet-
meye de çok uygun bir dil. Ör-
neğin Türk Dil Kurumu’nun
Türkçe’de ürettiği “Çok oturgaçlı
götürgeç” gibi toplum tarafından
kullanılmayan türetmelerden
daha mantıklı türetmelere de
uygun bir dil Kürtçe. Hatta çalış-
tayda, sokakta bir Kürdü durdurup bir kelime türet
desek bunu yapabilir şeklinde bir espiri de yapılmıştı.
Kürtçe’yi teste tabi tutanlara da, cesaretleri varsa dilin
önündeki engelleri kaldırsınlar diyorum. Kürtçe’nin
zenginliği rahatlıkla ortaya çıkacaktır. 

Çalıştay ortamında dikkatimi çeken başka bir
konu, hiçbir lehçenin diğer lehçeler üzerinde baskı
oluşturmadığı, tekleştirme, baskılama gibi bir yaklaşı-
mın olmadığıydı. Ben Kürtlerde bu konuda doğal bir
demokratik anlayış olduğunu düşünüyorum, bu da
önemli bir avantaj. Örneğin komşu halkların kullan-
dığı herhangi bir kavram dile yerleşmişse, o kavram o
şekilde kabul edildi. Aslında, siyasal problemlerin çö-
zümünde herkesin dönüp dillere bakması gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü hiçbir dil arı değil. Türkçe’yi
düşünün, bugün tek dil olarak Türkiye’deki toplum-
lara giydirilmeye çalışılıyor olsa da, yapı itibariyle bak-
tığımızda Fransızcadan, Farsça’dan, Kürtçe’den,
Arapça’dan komşu bütün halkların dillerinden kelime-
leri kendi içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla diller
arasındaki ilişkiye bakılarak toplumsal sorunlar çözü-
lebilir. Tüm bu açılardan çalıştayı değerlendirdiğimde,
kültürel düzeyimizin gelişmesine, anlayış düzeyimizin

yükselmesine katkılar sundu, yine Kürt dilini tanıma
ve kavrama açısından da bir eğitim oldu bizim için. 

� FFaarrkkllıı  üüllkkeelleerrddee  yyaaşşaayyaann  KKüürrttlleerriinn  ttüümmüü  LLaattiinn
AAllffaabbeessii  kkuullllaannmmııyyoorr,,  oorrttaakk  ddiill  ççaallıışşmmaallaarrıınnaa  bbuunnuunn
eettkkiissii  nnaassııllddıırr??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  Türkiye’de yaşayan Kürtler Latin
Alfabesi’ni kullanıyor. Çalıştay
ortamında gözlemlediğimiz
kadarıyla Latin Alfabesi her-
kes tarafından anlaşılabiliyor.
Ben, Kürtçe’nin gelişebilmesi-
nin, Latin Alfabesi’nin stan-
dart bir şekilde
kullanılmasından geçtiğini dü-
şünüyorum. Hem dil yapısına
diğer alfabelere oranla daha
uyan. Kürtçe, hem bükümlü
bir dil, hem de ek alabilecek
bir yapıda. Tabi dilin kendisi
canlı bir organizma gibidir.
Kullanıma bağlı olarak gelişe-
bilir, değişebilir. Biz bu çalış-
mayı yapıp bitirsek bile,

kullanacak olan halkın kendisidir. Bizim belirlediğimiz
bir kelimeye yarın öbür gün farklı bir anlam yüklene-
bilir veya o kelime ortadan kalkar, yerine başka bir
kelime konulur. Amacımız, teknik alanda böylesi bir
çalışma yapılabileceğini göstermek ve Kürt mühendis-
lerde bu konuda bir özgüven geliştirmek. 

� 1111  bbiinn  kkeelliimmeeddeenn  33550000’’üü  hhaazzıırrllııkk  aaşşaammaassıınnddaa,,
335500’’ssii  iissee  ççaallıışşttaayy  eessnnaassıınnddaa  ddeeğğeerrlleennddiirriillddii,,  ggeerriiyyee
kkaallaann  kkeelliimmeelleerr  iillee  iillggiillii  nnaassııll  bbiirr  ççaallıışşmmaa  öönnggöörrüü--
yyoorrssuunnuuzz??  

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr  - Zaten çalıştay esnasında bu ça-
lışmayı sürdürmenin gerekliliği konusunda hem fikir
olduk. Hali hazırda bu çalışma devam ediyor. Çalış-
taydan sonra kendi aramızda 2 toplantı yaptık, bazı
odalarımızın bu çalışmaya katkıları sınırlıydı, komis-
yondaki arkadaşlarımızın, bu katkı ve katılımın artırıl-
ması konusunda talepleri oldu. Bu yönde çabalarımız
devam ediyor. İlk etapta toplamış olduğumuz 11 bin
civarındaki kelimeyi tekrar gözden geçirerek son ha-
line getirip bir Kürtçe teknik terimler sözlüğü oluş-
turmayı hedefliyoruz. Tabi bu hedefi gerçekleştirmek
hem bizlerin hem diğer mühendislik disiplinlerindeki

‘
YYAAKKIINN  dönemde bu ülkenin
önemli yetkililerinden biri

Kürtçe’nin bir medeniyet dili
olmadığını ifade etti. Ancak
bu çalıştay ile birlikte, daha
önceden de bildiğimiz bir

gerçek pekişmiş oldu; 
dilimiz diğer diller gibi bir
medeniyet dilidir ancak 
engellenmiş bir dildir
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arkadaşların ciddi anlamda çaba göstermeleri ve
TMMOB’nin de bu çalışmayı desteklenmesi gerekiyor. 

Ben bu konuda bir öneride bulunmak istiyorum;
her ne kadar şubemiz adına 3 arkadaşımız bu çalış-
mayı yürüttü ise de, çalışmamızın Diyarbakır ve tüm
bağlı temsilciliklerdeki tüm meslektaşlarımıza açık ol-
duğunu, gerekirse önlerini açarak herkesi katabilece-
ğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü dilimizi herhangi
bir teknik olayda kullanmamışız. Belki ticarette çok
kısıtlı kullanmışız. Köylerde benim ninemin dedemin
bildiği kelimeler vardır ama onları ben bilmiyorum.
Belki Kürtçe sözlüklere de o kelimeler girmemiştir. Bu
anlamda meslektaşlarımızın katkısı ile çalışmamız
daha da zenginleşecektir. 

� MMüühheennddiisslliikk  aallaannıınnddaa  KKüürrttççee’’nniinn  yyaayyggıınn  kkuullllaa--
nnıımmıınnıınn  mmeesslleeğğee  vvee  ttoopplluummaa  nnaassııll  bbiirr  yyaarraarr  ssaağğllaayyaa--
ccaağğıınnıı  ddüüşşüünnüüyyoorrssuunnuuzz??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  Çalışmamızın temel hedefi teknik
gelişmeye ilişkin. Çünkü Kürtçe ile ilgili herhangi bir
eğitim bugüne kadar yapılmamış. İlköğretimden başla-
yacak, lise ve üniversite düzeyine kadar bir eğitim süre-
cinin olması lazım. Dilin mantığı ve yapısı, kişileri de
şekillendiriyor. Bir Kürdün düşünsel yapısı ile bir İngili-
zin düşünce yapısı farklıdır. Kendi anadili ile eğitim
almış bir insan, teknik ve bilimsel anlamda da çok farklı
ürünler ortaya çıkarır. Bu çalışmanın, bu sebeple meslek
alanımıza katkı sunacağını düşünüyorum. Bilimsel-tek-
nik anlamda yeni buluşlar, kişinin kendi doğal sürecini
tamamlaması ile ilişkilidir. Yani kendi anadilinde eğitim

almış bir insanın zeka yapısı ile yabancı bir dille eği-
tim almış insanın zeka yapısı çok çok farklıdır. Kendi
anadili ile eğitim almış bir insanın zekası daha geliş-
kin, uIu çok daha geniş olacaktır. Bunu sadece
Kürtçe için söylemiyorum, bu her dil için geçerli. Şu
an iktidar sahipleri her dilde eğitim verilemeyeceğini
söylüyor, niye verilmesin diye sormak lazım. Şu an
seçmeli dersten bahsediliyor, bir Kürt Kürtçe’yi niye
seçmeli ders olarak alsın? Bir Kürt olarak Kürtçe’yi
eğitim dili olarak almam lazım. Eğer insanı ana dilin-
den uzaklaştırırsanız, ondan bir şeyler çalmış olursu-
nuz. bu da insanlığın öldürülmesi ile eşdeğerdir.  

ZZ..  YYaavvuuzz--  Kürtçe sürekli mevzubahis olmuşsa da sü-
rekli teste tabi tutulmaktadır. Aşağılanmaktadır, hor gö-
rülmektedir, medeniyet dili değil denilmektedir. Çalıştay
neticesinde çıkacak ürünler bu manada Kürtçe’nin ye-
terli olduğunu ortaya çıkacak. Diğer boyutuyla, bilim
teknolojinin girmediği toplum kalmadı artık. Bu geliş-
meler, girdiği toplumların dili veya kültürü tarafından
uyarlanarak alınamazsa, toplumlar bu değişimler karşı-
sında yabancı kalır. Dolayısıyla sağlıklı bir ilişki kura-
mazlar. Bilimsel veya teknolojik ürünler insanlığa zararlı
bir hale de dönüşebilir. Bu gelişmelerin kendi mantığı-
mızla toplumumuzun bir parçası olabilmesi için, zarar
verici olmaktan çıkarılabilmesi için, sağlıklı gelişimimiz
için dil gereklidir. Bilim dili, teknoloji dili bir eğitim ister.
Dolayısıyla bir dilin bu alanlarda kapı dışarı edilmesi, bu
alana girmemesi demek, yavaş yavaş yok olmaya yüz
tutması demektir. Çalıştay bu anlamda mesleki çalışma-
ları kolaylaştırma amacını da gütmektedir. 



‘� KKiişşiisseell  oollaarraakk  KKüürrttççee’’yyee  iillggiinniizz  nnee  kkaaddaarr  ssüürreeddiirr
ddeevvaamm  eeddiiyyoorr,,  ççooccuukklluuğğuunnuuzzddaann  iittiibbaarreenn  KKüürrttççee  kkoo--
nnuuşşuupp  yyaazzııyyoorr  mmuussuunnuuzz??

MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr--  44 yaşındayım, 7 yaşıma kadar
Türkçe bilmiyordum. Şehrin gelişmesi, televizyonun
yaygınlaşması, okula başlamakla birlikte yavaş yavaş
çocukluktaki Kürtçe potansiyel yok oldu. Tabi sonuçta
bu kökümüz, unutsanız bile unutmanız mümkün
değil. Çünkü o mantığı almışsınız. O mantık hiçbir
zaman ölmüyor ama hep bir yanınızın eksik oldu-
ğunu hissediyorsunuz. 25 yıl Türkçe eğitimden geç-
tim ve o eğitim benden ciddi şeyler götürdü. 2 yıl
öncesine kadar unuttuğum Kürtçe’yi yeniden Kürtçe
yayınlar ile farkına vardım diyebilirim. Hatırlıyorum
üniversiteyi bitirip eve döndüğümde Kürtçe TV yeni
yayına başlamıştı, babam Kürtçe’yi biliyor anlıyor ama
biz bilmiyoruz ve o televizyonu izlediğimiz zaman sı-
kılıyorduk, ama babam 24 saat onu izlemek istiyordu.
Çünkü özlemi oydu ve ilk defa öyle bir şeyle karşılaşı-
yordu, açıkçası şaşırıyordu. Sonradan biz de bir eksik-
liğin olduğunu hissetmeye başladık, bizden bir şey
çalınmıştı ama ne çalındığını bilmiyorduk. Bu niye
böyle oldu? Bilinçli bir şekilde yapıldı. Bir neslin kim-
liği, kişiliği çalındı. Ben kendi açımdan bu eksikliğin
farkına vardıktan sonra, tesadüfen Kurdi Der diye bir
kurumun olduğunu öğrendim ve oraya başvurumu
yaptım. Bir buçuk yıl boyunca hiçbir dersi kaçırma-
dan Kürtçe eğitim aldım. Yavaş yavaş dilimizi konuş-
maya başladım, yazılanları okuyup anlamaya
başladım. 25 yıllık bir Türkçe eğitimden sonra kendi
anadilini yabancı bir dilmiş gibi öğrenmeye çalışmak

aslında bizim ayıbımız değil. Bizden belki 20 yaş
küçük genç, pırıl pırıl öğretmenlerden Kürtçe dersi
aldık. Bu beni çok mutlu etti. Şimdi eşime, çocukla-
rıma, çevremde gördüğüm herkese gidin bu eğitimi
alın diyorum. Bazen yanımda biri Kürtçe biri Türkçe
2 gazete olduğunda, Kürtçe okumak beni yorduğu
için kolay olanı tercih ediyorum. Bu yüzden Türkçe
gazeteden uzaklaşmaya çalışıyorum, elimden geldi-
ğince Kürtçe yayınları takip etmeye çalışıyorum. 

ZZ..  YYaavvuuzz::  Kürtçe benim için samimiyetin, Türkçe
ise resmiyetin dilidir. Ben çocukluğumu küçük bir il-
çede, dolayısıyla hem dil hem de kültürel anlamda
Kürtçe yaşadım. 7 yaşımda okula kayıt olana kadar.
Çoğu Kürdün karşılaştığı bir durumla okula kayıt es-
nasında yüzleştim. 7 yaşıma kadar Zuhat ismiyle çağı-
rıldım, amcam beni okul kaydına götürürken yolda
“Öğretmen adın nedir dediği zaman Suat Yavuz diye-
ceksin” dedi. Ben Suat’la ilk defa orada karşılaştım.
Okula gittiğimizde öğretmen bana “adın nedir” değil
de “ismin nedir” diye sordu. Ben tabi dondum ve am-
cama baktım ne diyor anlamında, amcam gülerek
bana “adın nedir diye soruyor” dedi. Haliyle benim
için sorgulama ve soru işaretleri o günden itibaren
başladı. Annem, babam arkadaşlarım, komşularım,
yaşamımda samimiyet anlamında ne varsa herkes
beni Zuhat ismiyle çağırıyor. İlk defa resmiyette farklı
bir vaziyette kabul ediliyorsun. O açıdan Kürtçe ger-
çekten benim için samimiyetin adıdır. Daha sonra eği-
tim sistemi, yarattığı baskılar sizde bunu ifade
etmekte bir bıkkınlık yaratıyor ve asimilasyon devreye
giriyor. Ancak bunun yarattığı tahribatın farkına var-
dığınızda, kendi kimliğiniz ve dilinize yönelim başlı-
yor. Kürtçe’ye bilinçli yöneliş benim de yaklaşık 2 yıl
önce Kurdi Der’de başladı. Ciddi ve süreklilik arz
eden bir eğitim sürecinden sonra çok da fazla bir şey
yapmaya gerek yok, sahip olduğun bir hazinenin ka-
pağını açmak kişiye kalıyor. Ondan sonrası zaten geli-
yor. Bu potansiyel açığa çıktıktan sonra da bunu tüm
aidiyetleriniz ve faaliyet alanlarınıza taşımak istiyorsu-
nuz. Ben bunu en somut şekilde Makina Mühendis-
leri Odası bülteninde yazdığım yazılarda yapmaya
çalışıyorum. Bazen sözlük, bazen bir şiir çevirisi yapa-
rak meslektaşlarımla paylaşmaya çalışıyorum. 
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AASSLLIINNDDAA,, siyasal problemlerin çözümünde herkesin dönüp dillere
bakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir dil arı değil
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22 Haziran’da bir Türk jeti AKP yetkililerine
göre uluslar arası hava sahasında, Suriye’ye
göre ise Suriye hava sahasında vuruldu. Ve bir
kez daha medyanın da bayraktarlığını yaptığı
bir “savaş”, bir “gazabımız şiddetli olur”, bir
“siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz”
hamaseti aldı başını gitti. Her aklıselimin
ancak “acı bir gülümseme” ile karşılayacağı bu
trajik, komik ve bezginlik veren tabloya baka-
rak memleketin ahvaline dair birkaç söz söyle-
mek gerekirse; 

Evet, bir savaş uçağı veya keşif uçağı diye-
lim, Türkiye’nin tepesine ateşler saçarak düşer-
ken, aşağıları, görmeyi bilenler için bir kez
daha apaydınlık etti. Olayı diplomasi veya siya-
set dili dışında, mahallenin kabadayı çetesi
AKP ve başbakan şahsında bir “faça bozul-
ması” olayı olarak karikatürize etmek, iç rahat-
latmak açısından evet ama yetmez bir
değerlendirme. Hele de içerideki yangından do-
layı çoktan paçaları tutuşmuş, “yok bu yetmez”
deyip dışarıda da yeni yangınlara dalmaya he-
vesli ve tüm “yangın vaarr” çığlıklarına kulağını
kapatmış AKP ve onun ateşlere attığı Türkiye
açısından bakıldığında hiç yetmiyor. 

Uluslar arası güçlerin yeni bir dizaynla sı-

nırları, iktidarları ve sistemleri değiştirme ça-
bası içerisinde olduğu Ortadoğu’yu devasa bir
futbol sahasına benzetirsek, olsa olsa top top-
layıcı veya en değme küfürlerle ortalığın to-
zunu attıran amigo düzeyinde rol biçilen
Türkiye’nin, bölgede kendisine forvet, hatta
daha ileri giderek bazen teknik direktör rolü
biçmesi ise, en basitinden kendinden habersiz
bir psikolojik sorundur.  

Psikolojik sorun öyle bir düzeydedir ki, tek-
nik direktör rolünü öyle benimsemiştir ki, eko-
nomik krizle alt üst olan Avrupa’nın, başkanlık
seçimlerine hazırlanan ABD’nin ve ABD’ye
karşı önemli bir güç olan Rusya’nın varlığına
rağmen, bir Türk jeti için Suriye’ye uluslar
arası savaş açılmasını beklemektedir. Kendisini,
bir askeri için binlerce Filistinliyi katleden İs-
rail ile, 3 gram petrol için ülke işgal eden ABD
ile özdeşleştirmesi ise psikolojik sorunun şizof-
renik bir hal aldığını gösterir ki bu da Kürdi
deyimle, “heyfa te (*)” sözünü hak eder ancak.

Nedir bu psikolojik sorunun kaynağı? Bir
defa, az bağırıp çağırması, az insan tutuklaması,
az anti-demokrasi, az ölüm ve az şiddet değil.
Çünkü en azından AKP’nin 10 yıllık iktidarı süre-
since şiddet ve ölüm grafiği hızla yükselmiştir. 

UUççaakk  ddüüşşttüü  kkeell  ggöörrüünnddüü....!!

Mesut ÇELÝK
MMO 
Diyarbakır
Þube Baþkanı
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Şiddetin tepindiği zemin ise Kürtler ve Kürt so-
runu olmuştur. Dış politikada ise buna paralel ola-
rak, “barış elçisi” sureti altına gizlenmiş bir Kürt
karşıtlığı siyaseti izlemiştir. Zaten Suriye’ye uluslar
arası müdahale somutlaşma belirtisi gösterir göster-
mez, o döneme kadar “kardeş olan” Esat ailesi, AKP
nezdinde bu sebeple “düşman kardeş” halini almış-
tır. Irak müdahalesi döneminde reddedilen tezkere-
den kalan bilinçaltı durumu, Suriye müdahalesi
tartışmalarında Türkiye’yi sesi en fazla çıkan ülke
konumuna itmiştir. AKP, Suriye’nin erken cenaze tö-
reninde en önde saf tutmuştur. Öyle ya, merhum-
dan kalacak mirasta Türkiye’yi yakından ilgilendiren
bir parsa olacaktır ki, o da Kürt kartıdır. Müdahale
sonrası Suriye’de herhangi bir statü kazanacak Kürt,
en büyük kabustur AKP için. Çünkü içeride ve dışa-
rıda Kürtlerle barışık değildir AKP. Başbakanın
“Kürt kardeşlerine” yaptığı her çağrının önünde ve
arkasında Kürt ve Türk gençlerinin cesetleri yatmak-
tadır. Dışarıda sıfır noktada savaş keşifleri yapan
AKP, içeride Kürt avını darbe süreçlerini aratacak
bir hızla sürdürmektedir. Depremle yıkılmış bir
kenti ayakta tutma çabası içerisinde olan Van Bele-
diye Başkanı Bekir Kaya ve arkadaşları ile KESK’e
yönelik kabak tadı veren KCK operasyonları, taham-
mülü sıfırın altına indirmiştir. 

Ne demiştik? Bir uçak düştü ve ortalık, görebi-
len gözler açısından yeniden aydınlandı. Ancak
büyük çoğunluğun sormadığı veya sormasına izin
verilmeyen soru şu; iyi de, bir uçak düşürüldü ve

2 pilot yaşamını yitirdi ama, daha dün kadar yakın
olan 19 Haziran’da Hakkari Dağlıca’da onlarca Kürt
ve Türk genci yaşamını yitirdi, orada da savaş
uçakları ve helikopterleri kalktı, orada da yoksul
vatandaşın vergisi gençleri öldürmeye akıtıldı. Veya
soruyu şöyle soralım; sadece keşfe 2 kurban ver-
dik, ya savaşa girersek neleri kaybedeceğiz? Fatura
ne olacak, kimlere kesilecek, kimin kesesinden çı-
kacak? O keşif uçağı yarın savaş uçağına dönüştü-
ğünde ve o ilk bomba Suriye halkının tepesine
indiğinde, “biz bölgenin barış havarisiyiz” demeye
devam edebilecek miyiz? Peki o bombaların aldığı
canların sahipleri çıkıp da direnirse, seni işgalci
güç sayar da namlu senin çocuklarına dönerse,
meclis kürsüsünden yine salya sümük, “barış için
ordaydım, beni vurdular” diye ağlayabilecek misin? 

Tüm bu sorular ve alacağı vebale rağmen, “Ben
komşunun kümesini dağıtırım ama benim tavu-
ğuma kış diyene savaş açarım arkadaş” deyip de
bir akıncı ruhu ile Suriye’ye girme teşebbüsünde
bulunacak AKP’yi bekleyecek son, salt bir seçim
yenilgisi değil, insanlığın ortak belleğindeki katille-
rin yanına adını yazdırmak olacaktır. 

Dolayısıyla, uçağın sınırı geçip geçmemesi değil
mesele; asıl mesele, atı alanın Üsküdar’ı geçmesin-
den önce, ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm
kimliklere saygılı, barışçıl ve demokratik bir sistem
kurmaktır. Aksi halde Üsküdardan öte kimin
yurdu bekler kimse bilemez…  

((**))  YYaazzııkk  ssaannaa



Henüz ülkemizde pek bilinmeyen, son yıllarda
duymaya başladığımız mobbing sözcüğü La-
tince “mobile vulgus” sözcüğünden gelmekte-
dir. Çevresini kuşatma, topluca saldırma,
rahatsız etme ya da sıkıntı verme anlamında
kullanılmaktadır.

Heinz Leymann’a göre “mobbing ya da psi-
kolojik terör”, çalışanlar arasında veya üstler
ile çalışanlar arasındaki çatışma yüklü iletişim
olarak tanımlanmaktadır.Belirli bir süre bo-
yunca, kişinin verimini etkileyici şekilde doğru-
dan veya dolaylı bir saldırı yapılması ve bunun
ayrımcılık olarak hissedilmesi, mobbing olarak
kabul edilir. Kişiye yönelik taciz, rahatsız etme
ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye
yönelik duygusal saldırganlıktır. Başka bir de-
yişle, çoğunlukla işyerlerinde gerçekleşen, bir
veya daha fazla kişi tarafından, bir veya daha
fazla kişiye, sistemli bir şekilde, düşmanca ve
ahlakdışı bir yaklaşımla, süreklilik gösteren bir
sıklıkla, çok çeşitli sebepleri olabilen, kişiyi sin-
dirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygula-
nan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan
davranışları ifade etmektedir. Bazen bir kişinin,
bazen bir grubun, bir çalışan üzerinde uzun
bir süre yani aylar (yaklaşık 6 ay kadar) veya
yıllar boyu, sistematik bir baskı uygulaması
olup, kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla
kasıtlı olarak yapılmaktadır. Mobbing ile asıl
hedeflenen kişinin onur ve saygınlığıdır ve
karşı tarafı pasifize etmek amacı taşımaktadır.

Yapılan yanlışlardan sorumlu tutulma, ki-
şiye mantıksız görevler ve-
rilmesi, yeteneğinin
eleştirilmesi, birbiriyle çe-
lişkili kurallara itaat etti-
rilme, görevini
kaybettirileceğine ilişkin
tehditler, küçük düşü-
rülme ve hakarete uğ-
rama, başarının
olduğundan az gösteril-
mesi, işten çıkarılma (aya-
ğının

kaydırılması) bağırılma, özel yaşamın sürekli
eleştirilmesi, telefonla rahatsız edilme, yazılı ve
sözlü tehditler alınması, imalar yolu ile jest ve
mimiklerle hakaret ve ilişki kurma reddi, sos-
yal ilişkiler reddi, meslektaşları veya diğer in-
sanlarla konuşamaması, başkalarına
ulaşmasının engellenmesi, diğerlerinden ayrıl-
mış bir işyeri verilmesi, insanların kişinin arka-
sından kötü konuşması, asılsız söylentilerin
olması, kişiye akıl hastasıymış gibi davranıl-
ması, psikolojik değerlendirme geçirmesi için
baskı oluşması, bir özrüyle alay edilmesi, gü-
lünç düşürmek için yürüyüşü, jestleri veya se-
sinin taklit edilmesi, dini veya siyasi görüşüyle,
özel yaşamıyla alay edilmesi, cinsel imalarda
bulunulması, kişiye verilen işlerin geri alınması
ile kendine yeni bir iş yaratamaz konumuna
sürüklenmesi, fiziksel şiddet tehditleri yapıl-
ması, gözünü korkutmak için hafif şiddet uy-
gulanması, fiziksel zarar verilmesi, doğrudan
cinsel tacize uğraması gibi davranışlar işye-
rinde en çok karşılaşılan psikolojik şiddet dav-
ranışlarıdır. Düşey psikoşiddet olarak yani
sadece üst yönetimden alt kademelere; yatay
olarak yani aralarında fonksiyonel ilişkilerin
bulunduğu kişiler arasında; genelde eşit koşul-
lar içinde bulunan çalışan-
ların
çekememez-
lik, rekabet,
kişisel hoş-

Bir tüketme yöntemi olarak mobbing

Nejla ÇETÝNKAYA
AKKUM / Þube
Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi
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nutsuzluk gibi gerekçelerle birbirlerine uyguladıkları
psikolojik şiddet ve dikey psikoşiddet yani çalışanın
yöneticiye psikolojik şiddet uygulaması olarak ger-
çekleşebilir.Mobbing uygulayan, kendi eksikliklerinin
telafisi çabasında, kendi adları ve konumları adına
duydukları korku ve güvensizlik hissine sahip, korku
verip yıldırarak kontrol sağlamaya çalışan, kendileri-
nin güç uygulama ayrıcalığına sahip olduklarına ina-
nan kişilerdir. 

İşyerinde duygusal terör uygulayan yöneticiler,
baskıcı otoriter ve totaliter kişilik yapısına sahip in-
sanlardır ve kendi fikirlerini zorla kabul ettirmek is-
terler. Eleştiriye kapalılar ve farklı düşünceye
toleransları olmayan aşırı kontrolcü, korkak, nevrotik
ve iktidar açlığı olan kişiler olarak tanımlanmaktadır.
Bu kişilerin güç konusunda hırslı, o kurum ya da
birim için vazgeçilmez olduğunu düşünen, ayrıcalıklı
olmak isteyen, kendine güven ve benlik değerlerinde
boşluklar olan, başkaları üzerinde kontrol  kurarak
otoriter hissetmeye ihtiyaç duyan saldırgan insanlar-
dır. Bu saldırganlık durumu, aktif saldırganlık ve
pasif saldırganlık olarak nitelendirilebilir.

Bir iş yerinde sistematik baskı yaratıp, kişilerin
performanslarını ve dayanma güçlerini yok ederek iş
ortamından dışlama, zaman zaman özel taktiklerle,
zaman zaman da zorbaca gerçekleştirilmektedir.

Mobbing durumunda pasif saldırganla başa çıkmak
aktif saldırgana göre daha zordur. Çünkü pasif sal-
dırganlar kötü davranışlarını örtmek için uygun or-
tamlarda anlayışlı ve samimi davranışlar sergilerler.
Mobbing, işin akışına ya da bir davranışa ilişkin bir
anlaşmazlıkla, kişinin saygısız ve zararlı bir davranı-
şın hedefi olmasıyla başlar. Daha sonra mobbing uy-
gulayanın saldırgan eylemlerine devam eder,
saldırganlığa yönetim veya iş arkadaşları da katılabi-
lir. Mobbinge maruz kalan kişi bir sonraki aşamada
sorunun kaynağı, problemli olarak damgalanır. Mob-
binge maruz kalan çalışan personelde, işletmeye ve
çalışma arkadaşlarına olan güven ve saygı azalır, mo-
tivasyon düşer, çalışma ortamı ve çalışanlar arasında
uyumsuzluk başlar, iş verimliliği düşer. Süreç, işe
son verilmesi ya da kişinin ayrılması ile tamamlanır.
Bu sonuç, çoğunlukla mobbingin bitmesi anlamına
gelmez, çünkü benzer bir iş kolunda çalışmak zo-
runda olan kişi, kötü huylu, asi ya da işten anlamaz
olarak damgalanarak referansları kirlenmiş olur.

Mobbingin tepeden gelmesi durumunda mob-
bingcinin hem şikayetçi hem ceza verici olması, siste-
min taciz yapmak isteyen yöneticilere büyük
imkanlar sağlaması büyük sorun oluşturmaktadır.
Kurum içi denetim yolları kapalı
olabilmektedir. Mobbing, alkol ya da madde kulla-
nımı, anksiyete, öIe durumu, benlik saygısında
azalma hipertansiyon gibi psikosomatik rahatsızlık-
lar, depresyon  hatta intiharla sonuçlanabilmektedir.

Mobbingin psikolojik bir saldırı olduğu düşünü-
lürse, psikolojik savunma yöntemleri geliştirmek
büyük önem taşımaktadır. Böylece alınan yaranın de-
rinleşmesi önlenebilir ve kişi, iş yaşamının dışına atıl-
maktan kendini kurtarabilir. Avrupa Konseyinin 1996
tarihli Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı , 26. Maddesi,
onurlu çalışma hakkını düzenlemektedir. “Onurlu ça-

MMOOBBBBİİNNGGEE  maruz kalanlar, yaşadıklarının tanım-
lanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları
tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu

yönde mücadeleye devam etmelidirler
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lışma hakkı, çalışanların birey olarak işyerinde ya
da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanıla-
cak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluşturan, yi-
nelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi,
bilgilenmesi ve bunların engellenmesini destekle-
meyi ve çalışanları bu tür davranışlardan koru-
maya yönelik tüm uygun önlemleri almayı;
taahhüt ederler.”

İşçi için manevi tazminat, tacizin durdurul-
ması, iş akdinin haklı nedenle feshi (ahlak ve iyi
niyete aykırı davranış), soruşturma açılmasını
talep etme davaları açılabilir. Buna örnek olarak
işverenin psikolojik tacizde bulunduğuna dair açıl-
mış davalar olmakta, bunlarda ise işverenin işçisini
gözetme yükümlülüğüne uymadığı/aşağılayıcı ve
küçük düşürücü hareketlerde bulunduğu, davacı-
nın psikolojik tedavi gördüğü/manevi tazminat ta-
lebinin kabul edileceği hükmüne varmış yargı
kararları mevcuttur.

Aralık 2009 yılında yargıya taşınmış olan Ko-
caeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı’nın bir
öğretim üyesine kişisel husumet nedeniyle yurt dı-
şındaki bir kongreye katılmasına izin vermemesi
şeklinde oluşan psikolojik baskı (mobbing) uygula-
dığı gerekçesiyle yerel mahkemece alınmış ve yar-
gıtayca onanmış manevi tazminat davası kabul
edilmiştir. Bu karar, yerel mahkemelerde açılacak
diğer mobbing davalarında emsal teşkil edebilecek
yargı kararlarındandır.Mobbinge maruz kalanlar,

yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu
olduğunu, uğradıkları tacizin kendi suçları olmadı-
ğını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam
etmelidirler. Psikolojik yardım almak, onları yaşa-
dıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede
daha bilinçli ve güçlü kılacaktır. İş arkadaşlarıyla
durum paylaşılmalıdır. İşyerlerinde nesnel olmayan
davranışlarla, gerekçesi ne olursa olsun yönetim
hakkının kötüye kullanılması kabul edilmemelidir.İş
yerlerinde bireysel saygıya dayalı iş yeri kültürü ol-
malı, atamalarda adayların nitelikleri psikolojik tu-
tumları dikkate alınmalıdır. Çünkü terfi de bir
mobbing olabilmektedir. Atama yada terfi etkisiz-
leştirme, pasifleştirme aracı olarak kullanılabilmek-
tedir. Farkındalık artmalı ve susmanın ortak olmak
anlamına geldiği mobbinge karşı tavır alınmalıdır.
Mesleki eğitim şiddet ve mobbing konusunda özel
eğitimler, seminerler düzenlenmelidir.

Türkiye’de de yasal düzenleme yapılması için
kamuoyu oluşturulmalıdır. Kanunlarla mobbing ta-
nınmalı ve mobbing davalarının açılmasının sağ-
lanması, mobbing konusunda bir bilinç
oluşturulması ve işverenin keyfi davranışlarının sı-
nırlandırılması ve son aşamada ortadan kaldırıl-
ması, odaların/sendikaların bu konuda
etkinliklerinin artırılması mobbingin azaltılması
yönünde önemli bir adım olacaktır.

KKaayynnaakk::  11--  hhttttpp::////ttrr..wwiikkiippeeddiiaa..oorrgg//  MMoobbbbiinngg
22--  MMoobbbbiinngg  sseemmppoozzyyuummuu  kkaappaannıışş  bbiillddiirrggeessii
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OODDAAMMIIZZ  tarafından düzenlenen eğitimler ile yetkilendirilen EKB uzman-
ları, hazırladıkları Enerji Kimlik Belgeleri ile toplumdaki enerji kültürü ve
verimlilik bilincinin geliştirilmesine katkı sunmaktadır

Ülkemizde enerji tüketimi sanayide yüzde 35,
ulaşımda yüzde 20 ve binalarda yüzde 30 ila
35’i bulmaktadır. Verimlilik önlemleri ile sana-
yide yüzde 20, ulaşımda yüzde 25 ve binalarda
yüzde 30 ile 50’lere varan tasarruf potansiyeli-
nin olduğunu görmek gerekir. Çok ciddi bir şe-
kilde enerji kayıplarımızın olduğu göz önüne
alındığında, Enerji Kimlik Belgesi verilmesi ko-
nutlarda enerji verimliliği konusunda ciddi bir
bilinçlendirme oluşturacaktır.

Enerji kimlik belgesi (EKB) bir binanın enerji
ihtiyacı ve enerji tüketimi göz önünde bulunduru-
larak hazırlanan, binanın enerjiyi tüketme seviye-
sini gösteren, binaların karbon emisyonlarını  ve
binaların yenilenebilir enerji potansiyellerinin de
yer aldığı, yani bir binanın hem enerjiyi tüketme
seviyesinin hem de enerji tüketiminden kaynakla-
nan çevre kirliliğinin gözlemlenebildiği bir belge-
dir. Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi binaların da
A  ile G harfleri arasındaki harfler ile belirtilen ve
en verimli enerji tüketen binanın A, enerjiyi en
verimsiz tüketen binanın ise G harfi ile sınıflandı-
rıldığı bir performans sınıfı ile değerlendirilir.

Enerji Kimlik Belgesi 5627 sayılı Enerji Verim-
liliği Kanunu ile mevcut binalar ve yeni ruhsat
alacak binalar için zorunlu hale getirilmiştir. Sa-
nayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen bi-
nalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan
binalar, toplam kullanım alanı 50 m²’nin altında
olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa
edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyul-
mayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar, mücavir
alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000
m²’den az olan bina türleri dışında bütün binalar
için EKB almak zorunludur.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi,
enerji verimliliği danışmanlık şirketleri tarafın-
dan düzenlenirken, proje aşamasındaki yeni bi-
nalar için serbest mühendislik ve müşavirlik
şirketleri tarafından düzenlenir.

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, mev-

cut binayı yerinde incelerken, serbest mühendislik
ve müşavirlik şirketleri (SMM) ise binaya dair mi-
mari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi,
mekanik tesisat projeleri üzerinden; binanın
yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, bina-
nın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım du-
rumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb.
temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin ve-
rimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili bilgileri ve
kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb.
teknik bilgileri toplar. Elde edilen bu bilgiler ışı-
ğında EKB uzmanı BEPTR yazılımı vasıtasıyla bi-
nanın enerji performansına dair gerekli
hesaplamaları yapar Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir
ve ilgili idarelere onaylatır.

Enerji Kimlik Belgesi'nin, binanın tamamı için
hazırlanması şarttır. Ayrıca, isteğe bağlı olarak, kat
mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya
farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenmesi
mümkündür. Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası
bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu veya enerji
yöneticisince muhafaza edilirken, bir nüshası da
bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere ası-
lır. Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden iti-
baren 10 yıl süre ile geçerlidir. Binada, enerji
ihtiyacının değişmesine neden olan herhangi bir
tadilatın yapılması halinde, Enerji Kimlik Belge-
si’nin mevzuatlara uygun olacak şekilde bir yıl
içinde yenilenmesi gerekir. Binalar veya bağımsız
bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile
ilgili işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi aranır. Bina-
nın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya
verilmesi saHasında, mal sahibi Enerji Kimlik Bel-
gesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermeli-
dir. Odamız tarafından da düzenlenen eğitimler
ile yetkilendirilen EKB uzmanları hazırladıkları
Enerji Kimlik Belgeleri ile ülke genelindeki bina
envanterinin oluşturulması ve güncel tutulması,
toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin
geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin yapılmasını da amaçlamaktadır.

Mevcut ve yeni binalar için EKB düzenlenmesi

Esin ERHAN
Teknik Görevli



Ülke olarak, bölge olarak ve asıl olan insan ola-
rak birçok sorun yaşıyoruz. Konuşamıyor, tartışa-
mıyoruz bu sorunları. Daha da kötüsü
görmüyoruz, yaşanmıyor gibi davranıyoruz.

İnsanların ana dillerinde eğitim almamaları,
alamamaları büyük bir sorun. Bu en doğal
hakkı gasptır.

Evet YÖK’ün varlığı, politikaları, eğitime,
bu ülkeye hizmet için alacağımız eğitime har-
cadığımız paralar büyük bir haksızlık, zulüm.

Kurumların siyasallaşması, kişilerin siyasi-
leşmesi büyük bir sorun.

Bu ülkede parasızlıktan okuyamama sorun,
Bin bir zorlukla okuduktan sonra iş bula-

mama yine sorun.
Kendini ifade etmeye korkmak çok büyük

bir sorun.
Ülke olarak özgürleştiğimizi sanırken daha

fazla kısıtlanmak sorun, bunun farkında bile ol-
mamak daha büyük bir sorun.

Yaşamımızın her evresinde öyle ya da böyle
karşılaştığımız ayrımcılık, dünyanın her yerinde
vukuu bulan ayrımcılık, göz yumulan ayrımcılık.
Güzel ülkem Türkiye’de eğitimde ayrımcılık, fır-
sat eşitsizliği.

Ta en başından, ilköğretimden başlayan
büyük bir ayrımcılık sonrası bir zincir misali sü-
rekli adı değişen sınavlarda başarısızlıklar. Ve bu
sınavlarla gittiğin, gidebildiğin, aldığın eğitimle
ulaşabildiğin üniversitede devam eden eğitim, o
üniversiteye yapılan ya da yapılamayan yatırım
ve tabi ki sana verilmeyen verilemeyen eğitim…

Evet Türkiye’nin artık neredeyse tüm ille-
rine birer üniversite kuruldu, mevcut üniversi-
telerin kontenjanları arttırıldı. Ve bu durumun
okumak isteyip de okuyamayanlar için büyük
bir avantajı oldu, ama sonuç olarak bu, ne eği-

timdeki kaliteyi arttırdı ne de iş imkanları, iş
sahalarını. En nihayetinde ülke üniversite me-
zunu işsizlerle doldu. Öyle ki, mühendislik
okuyan arkadaşlarımız para kazanmak ümidiyle
itfaiye eri olmak için sınavlara katıldılar son bir
umut, bazıları kasiyer olurken bazıları semt
pazarlarında aradı lisans eğitimindeki hayalle-
rini, umutlarını… Öyle görünüyor ki gelecek
şimdi bizler için daha da puslu.  Geleceksizliğe
doğru bakan binlerce yorgun bakışla…

Her yıl yüzlerce mühendislik öğrencisi
mezun oluyor ama çok azı iyi bir işe girebiliyor,
hayallerini gerçekleştirebiliyor, bir kısmı üniver-
site kapılarını zorluyor, şanslı olan bir kısım
kendi işini kuruyor. Ya peki geriye kalan onlar-
camız ne yapıyor… Öyle bir maratonun içinde-
yiz ki özellikle bizler, taşra üniversitesi denip
ayrımı taa baştan yapılan üniversitelerde oku-
yan bizlerin üniversitelerimizden aldığımız eti-
ketler ne yazık ki teknik üniversiteler kadar
etkili değil işverenler için.  Ve bu açığı kapat-
mak için çabalıyoruz, cv’lerimizi doldurmak
için kurslara gidiyor, artılar ediniyoruz. Yetenek-
lerimizi geliştirmeye çalışıyor, yeni yetenekler
edinebilme umuduyla didiniyoruz.

Ve sonuç mu? Işıldayan gözlerle girdiğimiz
üniversite kapılarından yorgun, bezgin gözlerle
çıkıyoruz. Girerken amaç mühendis olmak, yete-
neklerimiz, isteklerimiz doğrultusunda çalışmak
iken, çıkarken nasıl iş bulur, nasıl para kazanırız
oluyor. Tüm heyecanları tükenmiş yorgun mü-
hendisler olarak, kaygılar altında ezilerek gele-
ceksizliğe doğru adımlar atıyoruz.

Geleceksizliğe yorgun bir bakış..!

Meryem 
KAHRAMAN
Öðrenci Üye
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SSOONNUUÇÇ  MMUU?? Işıldayan gözlerle girdiğimiz
üniversite kapılarından bezgin gözlerle çıkıyo-
ruz. Girerken amaç mühendis olmak, çıkar-
ken nasıl iş bulur, nasıl para kazanırız oluyor
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Avrupa'yı işgal edecek Hitler'in ilk sahneye çık-
tığı 1923 darbesinin tanıklarından biri, Bedirxan
Bey’in torunu Mir Celadet Bedirxan'dır. Ancak
Bedirxan kardeşlerin en büyük kaygısı -her ne
kadar Yahudi ve demokrat arkadaşları olsa da-
Hitler'in çıkışı değildi. Çiçeği burnunda Türkiye
Cumhuriyeti’nin haklarında çıkardığı tutuklama
kararı üzerine Celadet ve Kamuran Bedirxan
1922 yılında soluğu Münih'te almışlardı. 

Zira diğer kardeşleri Kamuran, Tevfik ve
Safter ile o sıralar Münih'te bulunan 30 yaşın-
daki Celadet, darbenin bastırıldığı Feldherrn-
halle Meydanı’na yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki
Galerie Caddesi 37 numarada, tek gözlü bir
evde yaşıyordu. Almanya'nın kaderini değiştiren

silah seslerini duyan Bedirxan, o günü yani 9
Kasım 1923'teki kaosu korkuyla izlemişti. Ertesi
günkü gazetelerin manşeti ise şöyleydi: "Münih
darbesi bastırıldı, Hitler kaçtı" (Die Neue Zei-
tung, 10 Kasım 1923.) 

2573 ve 2574 numaralarıyla Münih Üniver-
sitesi'nde 1923/1924 öğretim yılında eğitime
başlamışlardı. İsimleri "Bedr-Chan Kamuran
Aali" ve "Bedr-Chan Djeladet Aali" şeklinde ka-
yıtlara geçmişti. Sadece Münih değil, bütün Al-
manya açlık ve sefaletle kıvranıyordu. Enflasyon
almış başını gitmiş, sokaklarda uzun ekmek
kuyrukları oluşmuştu. Celadet, daha sonra yaz-
dığı anılarında Münih günlerinde sadece pata-
tes yediğini, bunu satın almak için de üstündeki

Süleyman
AYDIN 
Teknik Görevli

““HHEERRKKEESS  ölüyor; kardeş, bacı, sevgili, aşık, arkadaş dost, sırdaş, yoldaş, tanıdık
tanımadık... Herkes ölüyor. Benim de sıram geldi” Celadet Bedirxan'ın bu son sa-
tırları, Mehmet Uzun'un unutulmaz eseri "Kader Kuyusu" romanının girişi olacaktı 

Mir Bedirxan Ailesi
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'mîr' elbiselerini sattığını anlatacaktı.Münih'te ya-
şamak için elinden geleni yapmaktan başka çaresi
yoktu. Nasreddin Hoca hikayelerini Almancaya
çeviriyor, dersler veriyor, bunlardan eline az da
olsa para geçiyordu. Ancak bu arada Alman ede-
biyatına ve tarihine merak sarmıştı. Nietzsche'yi
keşfe çıkmış, Goethe'yi Kürtçe'ye çevirme hayal-
leri kuruyor, Almanya'nın kurucusu Bismarck'ı,

dedesi Botan Beyi Bedirxan'a benzetiyordu. Daha
sonra çıkartacağı Hawar dergisinin 31. sayısında
Münih günlerini şöyle özetleyecekti:

"Sefdo kardeş, ben ve ağabeyim Kamuran
1922'de Münih'e gelmiştik. Kırılmıştık. Yenik
düşmüştük. Felek Kürdistan'ın kaderi üzerine
siyah bir örtü çekmişti. Siyasal alanda hiçbir
umut kalmamıştı. Artık sürekli söylüyorduk: Dil,
dilimizle okuyup yazma, Kürtçe harflerle kitap,
dergi, gazete yayınlamak. Sana Refan dağlarından
Kürtçe bir alfabe getirmiştim. Harıl harıl öğren-
meye çalışıyordun. En çok Alfred de Vinyi'nin
'Kurdun Ölümü' şirini sevdiğini, günün birinde
onu Kürtçe'ye çevireceğini söylüyordun." Cela-
det'in sözünü ettiği kardeşi Safder, 1927 yılında
yakalandığı hastalık yüzünden genç yaşta hayatını
kaybetmiş ve Heidelberg’de toprağa verilmişti.
Safder'in ölümünden sonra Tewfîq İstanbul'a
döndü, yıllarca öğretim görevlisi olarak çalıştık-
tan sonra 1963 yılında vefat etti. Diğer kardeşi
Kamuran'ın hayatı ise daha maceralıydı. 1926 yı-
lında Leipzig Üniversitesi’nde hukuk doktorasını
yapan Kamuran, Şam ve Beyrut'a gitti. Ancak Al-
manya ile bağı kopmadı. 1935 yılında şiir kitabı,
"Schnee des Lichts" (Işığın Karı) adıyla Berlin'de
yayınlandı. 1937'de de "Kürdistan Kartalı" adlı ro-
manını Potsdam'daki Voggenreit Yayınevi bastı.
Kamuran, 1936 yılında ise dilbilimci Karl Ha-
dank'ın asistanı olarak çalıştı. 1948 yılında hayatı-
nın sonuna kadar yaşayacağı Paris'e yerleşen
Kamuran, 1978'de hayata gözlerini yumdu. 

Şam’ın Kürt mahallesinde Hawar’ın doğuşu
Almanya'daki ekonomik sıkıntıya daha fazla

dayanamayan Celadet Bedirxan, 1925 yılının
Mayıs ayında İtalya'nın Trieste Limanı’ndan kal-
kan bir gemiyle, sürgündeki ailesinden kalanlarla
buluşmak için Kahire'ye doğru yola çıktı. Gemi-
deki o günü şöyle anlatacaktı: 

"Biz dünyanın en çok düşürülmüş göçmenleri,
yersiz, yurtsuz göçerleri, Kürtlerle Yahudiler aynı
gemide buluştuk. Ben rüyalarımın ülkesinden
biraz daha uzaklaşıyor, onlar kendi rüyalarının ül-
kesine biraz daha yaklaşıyorlardı." Gemide, hünez
yoldayken dillerini öğrenmek isteyen Yahudiler,
Celadet'in dikkatini çeker. O göçmen gemisinde,
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Akdeniz'in ılık bahar rüzgarının çarptığı anlarda,
hayatını Kürtçe'ye adayacağına dair bir yemin
etmiş miydi bilinmez, ama 1919'da Kürtçe'nin
ortak Latince alfabeye ihtiyacı olduğundan hare-
ketle, kimse yapmazsa kendisinin bunu bir gün
mutlaka gerçekleştireceğine yemin etmişti. Cela-
det, o hayalini 1932 yılının 15 Mayısı’nda, Şam'ın
Kürt mahallesinde gerçekleştirdi. Bir Pazar günü
olmasına rağmen mahalleden matbaa sesi geliyor.
Makinede, Latince harflerle yazılmış ilk yazılı
Kürtçe eser olan "Hawar" (Çığlık) Dergisi dönüyor.
Derginin başyazısında Celadet "Hawar yeni doğan
bir çocuktur. Bütün Kürtler bu çocuğa sahip çık-
sın. Hawar her şeyden önce dilimizin varlığını gös-
terecek ve Kürtlükle ilgili bütün konularla
ilgilenecektir" diyordu. ‘Ya Kürtçe konuşun ya da
Kürdüm demeyin’ 

Celadet, ilk sayısında 31 harften oluşan yeni
Kürt alfabesini tanıttığı derginin her sayısında
Kürtçe öğreten dersler vermeyi ihmal etmedi.
Hawar ayrıca Cigerxwîn, Qedrî Cemîl Paşa, Dr.
Nûredîn Zaza, Osman Sebrî, Qedrîcan gibi döne-
min Kürt edebiyatçılarını bir araya getirmeyi ba-
şarmış bir dergiydi ve bu sanatçıların eserlerine
derginin hemen her sayısında rastlanıyordu. Ancak
bazen 15 günde bir, bazen de aylık basılan dergi,
binbir zahmetle çıkıyordu. 18 Ağustos 1935'te yayı-
nına ara veren Hawar, 15 Nisan 1941'de yayın haya-
tına yeniden başladı. Ancak Celadet Bedirxan
öIelidir. Hawar’ın 27. sayısında Kürtlere "Ya
Kürtçe konuşun, okuyun ya da 'ben Kürdüm de-
meyin' ayıptır" diyen Celadet'in çığlığı fayda etme-
yecek, dergi 1943 yılında çıkan 57. sayısıyla yayın
hayatına veda edecektir. 

Kader kuyusunun başında 1942- 1946 yılları
arasında "Ronahî" dergisini 28 sayı çıkartmayı ba-
şaran Celadet'in Şam günleri, artık Münih'teki
günleri aratır duruma gelmiştir. 1946'da Fransızla-
rın Suriye'den çekilmesiyle Kürtçe yasaklanır, der-
giler, gazeteler kapatılır. Kürtler geçmişteki
"kaderleriyle" yeniden yüz yüze kalır. Celadet,
1947'de Suriye'deki Kürtlerin temsilcisi seçilmesine
rağmen, haftada iki kez Şam Valiliği’ne gidip imza
atmak zorunda bırakılır. 1950'lere gelindiğinde am-
casının kızı Rewşen Bedirxan ile evli olan Cela-

det'in ekonomik durumu daha da kötüleştir. İki ar-
kadaşıyla Şam'a 30 kilometre uzaklıktaki Hêcan
Köyü’nde pamuk ekmeye başlayan Celadet, sulama
için bir kuyu kazar. Kuyuya da "Bîra Qederê"
(Kader Kuyusu) ismini veren Celadet, ömrünün
son yıllarını, yıllarca kalem tutan eline çapayı alıp,
pamuk tarlasında işçilerle geçirecektir. 58 yaşın-
daki Bedirxan, 20 Nisan 1951'de, ölümünden birkaç
ay önce, Şam'daki ailesine gönderdiği mektupta
"Yakında öleceğimi biliyorum. Fakat içim rahat.
Halkıma ve vatanıma elimden geldiği kadar hizmet
etmeye çalıştım" diye yazar. Mektubun sonundaki
"Bîra Qederê" (Kader Kuyusu) notu dikkat çeker.
Çünkü o, Hêcan Köyü’ne "Kader Kuyusu" ismini
vermiştir. "Herkes ölüyor; kardeş, bacı, sevgili, aşık,
arkadaş dost, sırdaş, yoldaş, tanıdık tanımadık...
Herkes ölüyor. Benim de sıram geldi, şimdi sıra
bende." Küçük bir deftere yazılan bu not, 15 Tem-
muz 1951'de hayata gözlerini yuman Mir Celadet
Bedirxan'ın yaşamındaki son satırlardı. Bu sözler,
yarım asır sonra ise Mehmet Uzun'un unutulmaz
eseri "Kader Kuyusu" romanının girişi olacaktı... 

Bedirxan soyunu devam ettirecek olan; Mir Ce-
ladet Bedirxanın oğlu, 1939'da Şam'da doğmuş,
1999'da Brezilya'da vefat etmiş ve şimdi mezarı
Koblenz'de bulunan Dr. Cemşid Bedirxandır. As-
lında bambaşka bir yazı ve araştırmanın konusu
olabilecek Dr. Cemşid, babası Celadet Bedirxan'ın
vasiyeti üzerine 1958 yılında Almanya'ya gitti.
Michtield adlı Alman bir kadınla hayatını birleşti-
ren Dr. Cemşid’in, 1976'da Bochum'da doğan oğul-
ları Dr. Curd ise,  halen Duisburg'ta bir klinikte
doktorluk yapıyor. Dr. Curd, 60 ve 70'li yıllarda
çok az Kürt göçmenin yaşadığı Almanya'da babası-
nın yaptığı gibi, Kürtlere ediyor. 36 yaşındaki Dr.
Curd, hastanede dili döndüğünce Kürt hastalarla
Kürtçe konuşmaya devam ediyor.

KKaayynnaakkllaarr::11--  MMüünniihh  ÜÜnniivveerrssiitteessii  aarrşşiivvii  vvee  JJooaacc--
hhiimm  FFeesstt''iinn  ""HHiittlleerr''iinn  bbiiyyooggrraaffiissii""  kkiittaabbıı..22--  KKüürrtt

yyaazzaarr  KKoonnêê  RReeşş''iinn  ddeeğğiişşiikk  ddeerrggii  vvee  iinntteerrnneett  ssiitteellee--
rriinnddee  ççııkkaann  yyaazzııllaarrıı..  33--  BBiirrggiitt  AAmmmmaannnn,,  KKuurrddiisscchhee
SSttuuddiieenn  33,,  22000033,,  BBeerrlliinn..  44--  KKaaddeerr  KKuuyyuussuu,,  GGeennddaaşş
YYaayyıınnllaarrıı,,  22000000,,  İİssttaannbbuull  55--  HHaawwaarr  11--5577,,  WWeeşşaannêênn

NNûûddeemm,,  11999988,,  SSttoocckkhhoollmm  66--  AANNFF  NNeewwss  AAggeennccyy  
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Güneş ülkesi Türkiye’nin
potansiyeli değerlendirilmeyi bekliyor

21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla Tür-
kiye’nin Enerji Görünümü Oda Raporumuzda
yer alan önerilerimizin özetini aşağıda kamuo-
yuna sunuyoruz.

� Güneş enerjisi potansiyelinin tam olarak
değerlendirilebilmesi için kamu, üniversite,
meslek odaları, uzmanlık dernekleri ve plat-
formları vb. temsilcilerinin katılımıyla Güneş
Enerjisi Stratejisi ve Planı hazırlanmalıdır.  

� Güneş enerjisi kullanımının geliştirilmesi
tartışmalarının sadece elektrik açısından ele
alınması doğru değildir. Yenilebilir Enerji Kay-
nakları Yasasındaki yatırımların özendirilmesi
için teşvik yönetmeliği, elektrik üretiminin dı-
şındaki ısıl uygulama alanları kapsayacak şe-
kilde düzenlenmelidir. 

� Yeni yapılmakta olan binalarda, şehir ve
imar planlarında binaların güneş mimarisine
uygun şekilde tasarımı ve yapımı ile yalıtıma

büyük önem verilmelidir. Güneş enerjisinin
bina ısıtılması-soğutulması ve endüstriyel pro-
seslerde kullanılması ithal enerjinin azaltılması
için de önem taşımaktadır. 

� Endüstriyel tesislerde, nüfusun ve enerji
tüketiminin yoğun olduğu büyük kentlerde,
çok katlı binalarda yerel yönetimlerle işbirliği
içinde güneş kolektörlerinin yaygın kullanımı
için çalışmalar yapılmalı, kolektörler ve aksesu-
arlarında KDV yüzde 1`e düşürülmelidir. 

� Düşük gelir gruplarına güneş enerjisi sis-
temi yoluyla sıcak su ve ısıtmaya yönelik olarak
kamu tarafından doğrudan maddi destek sağ-
lanmalıdır. 

� Güneşe, doğal enerjilere ve yerel ekolojik
sistemlere uygun kent planları yapılmalı, mev-
cut planlar dönüştürülmeli ve kamu tarafından
denetlenmelidir. 

� Nisan 2010 tarihli "Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği," güneş ve yenilebilir enerjiler-
den daha fazla faydalanılacak şekilde revize
edilmeli; yönetmeliğin ilişkili olduğu kat mülkiyeti
gibi yasalarla olan çelişkileri giderilmelidir. 

� Konutlarda doğal enerji üreten sistemlere
geçilmeli, çatılarda güneş pili uygulamaları
başlatılmalı, yeni binalarda güneş ısı sistemleri
zorunlu hale getirilmeli, bu sistemlerin eski ya-
pılarda uygulanabilmesi özendirilmeli, uygula-
malar tüm toplu konutlar ve kooperatifler için
zorunlu hale getirilmelidir. 

� Güneş enerjisi sistemlerinin testlerinin
yapıldığı akredite laboratuvarların ulusal dü-
zeyde oluşturulması ve yaygınlaştırılması için
gerekli girişimler yapılmalıdır. 

� Pompalı güneş enerjisi sistemlerinin ku-
rulmasının yaygınlaşmasına yönelik düşük KDV
uygulanmalıdır. 

� Türkiye`de güneş enerjisinden su ısıtma
sistemleri Çin kaynaklı ithal ürünlerin baskısı
altındadır. Yerli üretimi özendirecek, koruyacak,
geliştirecek tedbirler alınmalı, güneş enerjisinin
ısı olarak kullanımını teşvik eden özel mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır. 

� Eğitim kurumlarında ısıtma, soğutma,
sıcak su, elektrik gibi enerji tüketimini etkile-
yen faktörlerde yenilebilir enerji kaynaklarının
kullanımına başlanmalıdır. 

� "Güneşkent" uygulamaları başlatılmalı ve
teşvikler sağlanmalıdır. 

� ORKÖY projesinin benzeri ova köyleri,
kasabalar, ilçeler ve şehirlerin kenar mahalleri
için de uygulanmalıdır. Kırsal alanlarda pişirme
amaçlı kullanılan güneş ocaklarının yaygınlaştı-
rılması için çalışmalar yapılmalıdır. 

DDÜÜŞŞÜÜKK  gelir gruplarına güneş enerjisi
sistemi yoluyla sıcak su ve ısıtmaya
yönelik kamu tarafından doğrudan
maddi destek sağlanmalıdır

Ercüment Þ.
ÇERVATOÐLU
MMO Yönetim
Kurulu
Sekreteri



� Jeotermal ve rüzgar enerjisinin mevcut ol-
duğu bölgelerde güneş enerjisiyle entegre sistem-
ler oluşturulmalıdır. 

� Kamusal kullanıma açık ve kamu idareleri
tarafından düzenlenip, işletilen tüm açık alanlar,
parklar caddeler ve sokaklar güneş enerjisiyle ay-
dınlatılarak tanıtıma yer verilmeli, kamu binaları
ve okullarda güneş sistemlerine geçilmelidir. 

� Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım
bilincinin gelişmesi amacıyla meslek odaları, üni-
versiteler, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yöne-
timlerin katkı ve destekleriyle tüm il ve
ilçelerimizde örnek proje ve uygulamaların gerçek-
leştirilmesi sağlanmalıdır. 

� Güneşten elektrik enerjisi elde edilmesi hu-
susunda uzun vadede başarılı sonuçlar alınabil-
mesi için öncelikle ülkemizdeki teknolojinin geldiği
seviye tespit edilmeli, aşamalı olarak Ar-Ge faali-
yetlerinin kapsamı ve yöntemi belirlenmeli, pilot
tesis, üretim tesisleri ve imalat montaj aşamaları
planlanmalıdır. 

� Fotovoltaik panellerin Ar-Ge faaliyetleri des-
teklenmeli, çeşitli üniversitelerdeki merkezlerin ça-
lışmaları koordine edilmeli, kaynak israfının önüne
geçilmelidir. 

� Güneş santrallerinin kurulması için kullanıla-
cak arazilerin özellikleri tanımlanmalı, arazilerin en-
vanteri ETKB tarafından öncelikle belirlenmeli, bu
sahalara iletim ve dağıtım sistemlerine bağlantı için
imkânların önceden hazırlanması sağlanmalıdır. 

� Yasada 31.05.2015 tarihine kadar işletmeye

girecek güneş santrallerinin yurtiçinde imalatına
ödenecek yerli katkı ilavesi için öngörülen beş yıl-
lık süre oldukça kısadır. Sanayinin gelişmesi ve
belli bir olgunluğa ulaşabilmesi için yerli üretime
yönelik desteğin hem bileşen üretimi hem de
özgün tasarım yerli ürün gelişimi için belirlenmiş
hedeflere yönelik ve uzun vadeli olarak planlan-
ması gerekmektedir. 

� Yerli güneş enerjisi endüstrisinin (pv/odakla-
yıcı sistem) gelişimini doğrudan destekleyecek ve
imalat endüstrisi için uygun bir ortam yaratacak
(yerli iş gücüne ödenen ücretlere vergi kredisi
veya muafiyetleri, güneş teknolojisi alıcı ve satıcıla-
rına uygulanacak KDV veya gelir vergisi indirim-
leri, Ar-Ge destekleri, yerli üretimi yapılan
türbinlerin kalite ve güvenirliğini teşvik edecek
test ve sertifikasyon programları vb.) ilave destek-
ler sağlanmalıdır. 

� Tarım arazileri ve güneş santrallerinin ortak
özelliği, her ikisinin de büyük, eğimi az ve güneş
alan arazilere ihtiyaç duyulmasıdır. Güneş enerjisi
maliyetlerinde son yıllarda hızla düşen maliyetler
nedeniyle bu tesisler hızla yaygınlaşmaktadır. Ben-
zer bir büyüme ülkemizde de yaşanırsa tarım
alanları hızla tehdit altında olabilecektir. Bu ne-
denle bu tesislerin planlanması konusunda azami
dikkat gösterilmeli; tarım arazilerinin, ormanlık
alanların, meraların, SİT ve ören alanlarının yok ol-
mamasına dikkat edilmeli, bu alanların tehdit edil-
memesine azami önem verilerek planlama
yapılmalıdır. 

Makina Mühendisleri Odası 
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Foto: Mehmet Masum Süer
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22 oda başkanı yalanlara meydan okudu 
TMMOB’ye bağlı 22 oda başkanının yaptığı ortak basın
açıklaması şöyle:

1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 23 oda-
nın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların ba-
şına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin
ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan mes-
lek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yan-
dan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel
gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet
yürüten ve yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135.
maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu
tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden
yönetim esasına dayanırlar. 

Bilinen bu gerçeklere rağmen, 7, 8 ve 9 Mayıs
2012 tarihli Bugün Gazetesi’nde yayınlanan "Odalara
da Reform Şart" , "Reform Talebine Destek Yağdı" ve
"Meslek Odalarına Reform Yolda" manşetleri altında
kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik sözde
"haber" ve yorumlar yer almıştır. Odalarımıza ve Birli-
ğimize saldırı niteliğinde olan bu "haberlerle", ka-
muoyu nezdindeki saygın konumumuza gölge
düşürülmeye, mesleki faaliyetlerimiz hakkında kuşku
uyandırılmaya ve karalamaya çalışılmaktadır.

Meslek camiamızdan dahi olmayan bir takım kişi-
lere ve adı belirtilmeyen bir-iki mühendise dayandırı-
lan "haberler" ve yorumlar sübjektif bir kurgu ile
oluşturulmuştur. 

Bu "haberlerin" neden yapıldığını değerlendirir-
ken Bugün gazetesinin sahibinin kim olduğunun bi-
linmesinde fayda vardır.

Gazetenin sahibi, Koza davetiye işi ile başlayıp, Eti-
Gümüş ihalesine giren, ardından Bergama Altın Maden-
lerini Normandy Madencilik‘ten devralan kişidir.
TMMOB‘nin Bergama‘daki altın arama ve çıkarma faali-
yetleri nedeniyle davalık olduğu Koza Grubunun sahibi-
dir. Bu nedenle Bugün gazetesinde bu tür haberlerin
yayınlanması çok da şaşırtıcı olmamıştır. 

Söz konusu gazetenin haberlerinde Odalarımızın
Bakanlıkların verdiği yetkiyle ya da yerel yönetimlerle
yaptıkları protokoller kapsamında yürüttüğü LPG sız-
dırmazlık kontrolleri, asansör periyodik kontrolleri gibi
çalışmaları sorun oluşturuyormuşçasına sunulmuştur.
Bu durum en hafif tabirle vermekte olduğumuz kamu-
sal hizmete saygısızlıktır. Zira Odalarımız bu kontrol-
leri, "hizmetin niteliğini artırma" amacıyla yapmaktadır.

"Haber" içeriğinde "Meslek odaları; üye olma zorun-

luluğu, aidatları, keyfi uygulamaları, denetim yetersizliği
gibi nedenlerle tartışma konusu olmaya devam ediyor"
ifadelerine yer verilerek sanki kamuoyunda Odalar hak-
kında bir tartışma varmış gibi gerçek dışı bir izlenim
yaratılmaktadır. Oysa, kamu kurumları dışında özel sek-
törde çalışan mühendislerin Odalara üye olma zorunlu-
luğu; kamu düzeni ve toplumun can ve mal güvenliği
açısından uzmanlık gerektiren işlerdeki proje onayı,
belge alma zorunluluğu ve tüm bu işlemler için alınan
bedeller, Yasa ve Yönetmeliklerle belirlenmiştir. 

Dünya genelindeki uluslararası meslek örgütlerinde
de, meslek mensupları meslek odalarına üye olmak zo-
rundadırlar. Gelişmiş demokrasilerde mühendislik, mi-
marlık veya şehir plancılığı gibi her biri ayrı bir bilim
dalı olan, belirli ilkelere göre uygulanması gereken mes-
leklerin, denetim, mesleki yeterlilik gibi kamu sağlığını
ve güvenliğini güvence altına alan süreçlerle birlikte iş-
letilmesi gerektiği bilinmekte, mesleklere ve meslek ör-
gütlerine böyle bir anlayışla yaklaşılmaktadır. 

Söz konusu "haberler"de TMMOB ve bağlı odaların
gelirlerine yönelik kurumlarımızı karalamayı amaçlayan
mesnetsiz ve yanlış görüşlere yer verilerek, varlığı ana-
yasa ile güvence altına alınmış kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşlarının aynı zamanda
meslektaşlarına ve topluma hizmet veren kuruluşlar ol-
duğu gerçeği örtbas edilmektedir. 

TMMOB ve bağlı Odaları birer ticarethane ya da
şirket değildir. Binlerce mühendise, mimara ve şehir
plancısına hizmet veren Odalarımızın hizmetleri karşılı-
ğında gelir elde etmesi olağandır. Odalarımızın dönem-
sel çalışma raporları gelirlerimizin ve giderlerimizin
tüm açıklığıyla ortaya konulduğu yazılı kaynaklardır. Sa-
nıldığı gibi kozmik odalarda saklanmayıp tüm üyeleri-
mizin bilgi edinme hakkı saklıdır.

Odalarımızın gelir giderlerinin Genel Kurullarda bir
sayfa olarak çıkarıldığı gibi ahlaksız bir yorumun kabul
edilmesi mümkün değildir. Gerçek haberciler için, kendi
denetim mekanizmalarının yanı sıra ilgili Bakanlıkların
mali ve idari denetimine de açık olan, bütçesi bakımın-
dan şeffaflığı ve açıklığı ilke edinmiş olan Odalarımızın
mali raporlarına erişim son derece basit ve kolaydır.
Ancak doğru bilgi vermek için öncelikle   "Haberler"e
imza atanların "doğru habercilik" anlayışına ve "mesleki
etik değerlere" sahip olmaları gerekir. 

Yine aynı "haber"lerde TMMOB ve bağlı Odalarımı-
zın işleyişine müdahale edilmekte, siyasi iktidar eliyle



birliğin daha sembolik ve işlevsiz hale getirilmesi, yeni-
den yapılanma gibi önerilere de yer verilmektedir.

TMMOB ve bağlı Odaları olarak, bu tür art ni-
yetli tutumlarda asıl olarak neyin hedeflendiğini çok
iyi bilmekteyiz. Plansız ve denetimsiz hareket eden
özel sektöre karşılık, insan hayatını merkeze alan,
meslek etiğini ve mesleğin bilimsel esaslara uygun
olarak hayata geçirilmesini savunan kurumlarımız,
önünde hiçbir engel görmek istemeyen bir anlayış
tarafından "engel" olarak görülmektedir. 

Oysa bizler yine bilmekteyiz ki, katliam gibi iş cina-
yetlerinin sorumlusu bu anlayıştan başka bir şey değildir.
Mesleklerimiz insan hayatıyla ilgilidir, insan hayatını ve
kamu yararını savunan kurumlarımızın "ideolojik" bulun-
ması, ancak ve ancak "ideolojik" bir yaklaşımı benimse-
yenler tarafından yapılabilecek bir yorumdur. Bu
anlamda Liberal Düşünce Topluluğunun "liberalizm" gibi
bir ideolojinin penceresinden mesleklerimize ve meslek
odalarımıza yönelik yorumlarını ve çalışmalarını nesnel
bulmamız mümkün değildir. Aynı ideolojinin mensupla-
rının meslek odalarının birer sivil toplum kuruluşu ha-
line getirilmesini savunması da şaşırtıcı değildir. Zira sivil
toplumdan anlaşılan kendilerinin de ifade ettiği üzere
"apolitik" olmak, eleştirmemek ve koşulsuz bir şekilde
itaat etmektir. Meslek odalarının kamu kuruluşu niteliği-
nin ortadan kaldırılmasını savunmak, mesleklerin kimi
bilimsel esaslara uygun bir şekilde, insan hayatının değeri
üzerine kurulan bir etik anlayışla icra edilmesinin bir
kamu görevi olduğunu inkâr etmektir. Bu anlamda mes-
leğimizin icrası, kamu sağlığını, hayatını ve yararını ilgi-
lendirdiğinden kamu niteliği taşımaktadır. Aksini
savunmak ilkesizliğin ilke edinilmesi anlamına gelmekte-
dir ve "bırakınız yapsınlar" anlayışıyla kamu sağlığını ve
güvenliğini hiçe saymaktır. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri;
çevre ve kentleşme politikalarının dinamik güçlerinin ba-
şında yer alırlar. Ciddi bilim-teknik politikaları, olağan
koşullar ve toplumsal bir kalkınma perspektifi içinde
mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının yeri, konumu
v.b. böyledir, böyle olmalıdır. Ancak Türkiye‘nin kalkınma
dönemlerinde belirli bir yeri olan meslek disiplinlerimiz
bugün bilimsel gereklerden hızla uzaklaşan bir tarzda ve
çok yönlü olarak etkisizleştirilmeye, itibarsızlaştırılmaya
çalışılmakta, mesleki deformasyon, işsizlik ve yoksullukla
yüz yüze getirilmektedir. 

Öyle ki meslek disiplinlerimiz yakın dönemin eko-
nomi politikalarına bağlı olarak siyasi iktidarlar tarafın-
dan ikinci plana itilmiş, bazı alanlardaki yetkiler
uluslararası sermaye kuruluşlarına devredilmiş, bazı alan-
lar neredeyse ortadan kaldırılmış; mühendislik, mimarlık,

şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal
fayda anlayışından çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme,
ticarileştirmenin arpalıkları haline getirilmiştir. 

Kentler rantlara göre şekillendirilmekte, plansızlık
egemen kılınmaktadır. Çalışma yaşamı, mühendislik bi-
limlerinin uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği
önlemlerinin dışında tutulmaktadır. İnsanca barınma
hakkının ve deprem gerçeğinin gerektirdiği, yapı dene-
timi, enerji, tarım, orman, su kaynakları ve kentlerin yö-
netimi gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir
plancılığının mesleki denetim, periyodik kontrol, ölçüm
v.b. bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan mevzuat değişiklikleri ile mes-
lek disiplinlerimizin uygulama alanları daraltılmıştır.
Bunlara, son bir yıl içinde çıkarılan Kanun Hükmünde
Kararnameler (KHK) ile yeni halkalar eklenmiş ve
kamu yönetiminin tekelci/otoriter nitelikte yeniden
düzenlenmesinin yanı sıra, gerek mühendislik, mimar-
lık, şehir plancılığı gerekse TMMOB mevzuatının Ana-
yasa ve yasalara açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde
iktidar bürokrasisi tarafından düzenlenmesi öngörül-
müş ve bu yönde adımlar da atılmıştır. 

Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare Hukuku çer-
çevesinde merkezi idare ile özerk yerinden yönetim
kuruluşları arasında olması gereken vesayet deneti-
mini aşan, tekelci, otoriter bir yönetim anlayışının
ürünü olarak bazı özerk kamu tüzelkişiliklerinin
özerkliğini ortadan kaldırmakta, bazılarını da doğru-
dan bakanlık bünyesine almaktadır. Ana amaç, mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek
örgütlerinin yürüttüğü kamusal hizmetleri, kamu
otoritesi yoluyla serbestleştirip, piyasaya sunmak ve
rant alanlarına dönüştürmektir. 

Demokrasiden yürütme erkinin tahakkümünü
anlayanların, meslek örgütlerini ve sivil toplumun
"apolitik" olmasını, bu örgütlenmelerin siyasal iktida-
rın güdümünde çalışmalar yürütmesini savunanların,
kamu yararını, halk sağlığını ve can güvenliğini ser-
mayenin önünde bürokratik engeller olarak görenle-
rin TMMOB ve bağlı odalarını hedef tahtasına
oturtması bizler için olsa olsa bir onurdur. 

TMMOB ve Odalarımızı karalama, yasa ve yönet-
meliklerle belirlenmiş iç işleyişimiz hakkında yanlış
kanılara sebebiyet verme ve kuşku uyandırma içerikli
bu "haberler"e yönelik örgütlü üyemiz ile birlikte ge-
reken mücadeleyi vereceğimizi ve yargı işlemlerini
başlattığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 

TMMOB ve bağlı Odaları, ülkeye, topluma, mes-
leğe ve meslektaşlarına ilişkin sorumluluklarını aynı
anlayışla yürütme kararlığındadır.   
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Hemû mêvanên ku ji her deverênTirkiyê
hatine û xwedî ziman, çand, bawerî ,nijad
û fikirên cûda  nin, hûn gişt bi xer û
xweşî hatin. Ez bi dil û can silavên germ
li we gişta dikim. Ez vê axaftina xwe dix-
wazim bi du zimanên birayên hev pêk
bînim. Mijara axaftina min jî li ser zimanê
dayîkê û zîmanê Kurdî ye.

Wekî tê zanîn welatê me ji aliyê zima-
nan ve pir dewlemend e. Ji wan zimanan
her yek şîtîleke gulê yê baxçê welatê me
ye. Dive bi vî awayî jî bê nirxandin. Lê
heta salên dawiyê ev zimanana qedexe
bûn, dihatin înkarkirin, tune dihatin hesi-
bandin. 

Bi taybetî jî Kurdî.  Pê ve girêdayî mi-
rovên wan zimanan  jî tune dihatin hesi-
bandin, ango reng û rengbûyîna vî welatî
jî tune dihat hesibandin. Kirasekî tenê,
yek reng,  bi darê zorê li vî welatî dihat
kirin. Kesên ku van polîtîka û kiryarana
dikirin , li vî welatî, li me û li we neheqi-
yeke gelek mezin dikir. Û dîrok dê bide
xuyakirin ku li xwe jî neheqiyeke gelek
mezin kirine. Û ev pêvajo jî dest pê kiriye.

Em hê nû tê digihêjin. Nifşên tunekirî
ango bêreng, bê rih û bê nasname çê di-
kirin.Û welatekî bi vî awayî  hûn bifikirin.
Wê di çi rewşê de be; Wê di rewşeke şûn-
demayî, qels, xizan, giredayî û di rewşeke
ku her tim di nav xwe de difetise de be. 

Çima? ku tu nifşên azad negihijînî ev
welat jî dê bi vî awayî be. Kesên ku li vî
welatî dijîn ne pêvajoya ku xwediyê dest-
hilatdariyên duh û îro dixwestin pêk bia-
niya, pêkbînin ne jî rewşa welêt ya bi vê
yekê ve girêdayî qebûl kir. Dawî; Welatek
û mirovên  wê winda dikin. Hêvî û xwes-
teka min ji vir û şûnde ber bi serkeftinê
ye.

Divê ji bona gîhaştina nifşên, bi rih, bi
reng, bi kesayet, binasname, bi hêz pê re

girêdayî  welatekî ser bixwe, xurt, azad,
xwedî hêz û serbilind zor  û qedexeyên li
ser zimanê civatan yanî rihên wan bên
rakirin. Nexwe rewşa heyî  birîneke kûr ya
demokrasiya vî welatî ye.

Ji ber vê yekê saziyeke weke TMMOB
ê ya ku di dîroka têkoşîna demokrasiya vî
welatî de xwedî cihekî giran e û tekoşe-
rekî bêbetile, ji bona ku vê birîna kûr a
demokrasiya vî welatî ji aliyê xwe bipiçe,
divê li ser vê mijarê bisekine û zêde têxe
rojeva xwe. 

Wekî  tê zanîn van rojana li ser per-
werdeya zimanê zikmakî ya bi Kurdî
niqaş zêde ne. Divê TMMOB pir xurt li vê
mijarê xwedî derkeve  û perwerdeya bi zi-
manê zikmakî ya Kurdî biparêze.

Bi ya min astengiyên pêşiya perwer-
deya zimanê zikmakî ya bi Kurdî rabin dê
astengiyên pêşiya hemû zimanan rabin. Bi
kurtasî TMMOB ger ku divê mijarê de
baş têbikoşe dê bi rizgarkirina zimanekî
gelek zimanan rizgar bike û ez bawerim
dê gelek jiyan jî bên rizgar kirin.

Li ser navê MMO’ ya şaxê Amedê dix-
wazim ji TMMOB’ ê re spasiyek xwe diyar
bikim. Demeke li Amedê xebatek ferhen-
geke teknîkî ya endezyariyê bi zimanê
Kurdî tê meşandin. Xebata ku ji aliyê
gelek endezyarên beşên cûda ve tê ye me-
şandin, ji aliyê TMMOB’ê  piştgirî digire. 

Li Tirkiyeyê xebateke bi vî rengî yekem
car tê meşandin û di vê xebatê de ked û
piştgiriyaTMMOB’ê girîng e.

Ji ber ku TMMOB vê yekê jî pêk tîne,
wekî endamekTMMOB’ê ez xwe serbilind
dihesibînim. Divê TMMOB xebatên bi vî
rengî bi zimanên cûda biparêze, piştgirî
bide û teşvîkbike.

Bimînin di xweşiyê de, silav û rêz!
((**))  MM..  EEmmiinn  TTüümmüürr’’üünn  MMMMOO  GGeenneell

KKuurruulluu’’nnddaa  yyaappttıığğıı  kkoonnuuşşmmaa

Merheba!(*)

Mihemed
Emîn Tumur
Endezyarê
Makîneyê



Tên bîra te
behr û makîne
û ew embarên bi tariyên zeliqokî tije?
Û xeyalên xerîbiyê 
yên ku bi Fîlîpînan ve hatibûn xemilandin,
yeka din jî ew stêrkên mezin yên ku 
di xewnên Magosayê de bûn?
Qet deryavanek be jî tê bîra te
ku awirê xwe yê ziwa winda kiribû di bêser û bêbiniyê de,
li wira, cihê ku êvaran roj diçû ava,
di nav bêhna tropîkê de lê hûr bûyî?
Tê bîra te çawa
me hêdî hêdî bin erd kiribûn
hêviyen xwe yên herî dawî yên ku dibûn  cemed,
çawa qediya baweriyên me yên heyî yên ji bo rindiyê 
û mirovan,
me çawa winda kir romantîkî
û ew waswasên xwe yên vik û vala?
Tê bîra te
hinekan çawa lez kir
û em ketin xewa giran ya jiyanê. 
Bi şiyarbûnê em şiyar bûn.
Lê  pir dereng bû.
Êdî em bi xedarî pihêt hatibûn girêdan.
Wekî ajalên ku di qefesê de lê teng hatibûn
bi xemgînî diçirûsîn
çavên me yên ziwa
û merhemet hêvî dikirin
û li ber digeriyan.
Halbûkî em hê ewqas ciwan, 
bi qasî ku nayê bawerkirin em hîn ciwan bûn!
Û paşê’ paşê
kîneke ku me nas nedikir
ji kûr ve pêça hundirê me.
Ew wekî kangrenê
na, wekî  cûzamê  bi xof
belav dibû,

dest pê kir dirizand dilê me,
wê torên xwe yên xedar dihunand,
di rihên me yên vik û vala de tarî û bêzar;
di nav xwîna me de dikişiya ew,
bi gefan kef dida,

halbukî dem zû bû, hê pir zû bû ji bo me’
Bi ser de li wir
-li jor, di kûrahiya asîmên de-
bi halên xwe yên berê
firîna qaqlîbazan ya bi şox û şeng didomiya.
Asîman wekî  mîka dibiriqi dîsa,
behr dîsa şîn bû
û ronî bû heya tu bejî bes.
Serê her êvarê di asoyan de 
hêdî hêdî jê dîçû
rengê cawan dîsa

û winda dibûn xêlî li deverek dûr,
Lê belê vemirî bû roniya çavên me.
Ev demeke borî ye, bê qîmet e ji bo min,
lê belê jî bîr nakim nivîna bika ya ku me bi hev re parve kiribû
û dilê min tenê ji te re dixwaze vebêje
ku ez çiqas li ser xwe me  û ez çiqas bi pêşerojê bawer im. 
Birastî ev e yê ku min 
ji dînîtiya 
parçekirina 
cênigê xwe 
vedigerîne.
Lê ew kîna ku di kûrahiya dilê min de ye
bê navber  
vediguhere wêreya  şerekî
êdî
diqîre.
Ew e yê ku me bigihijîne Fîlîpînan
û stêrkên mezin yên Magosayê 
û dîsa ew e yê ku evîna me ya makîneyê vejîne
û yê vejîne bêser û bêberiya dûriyên behrê, 
yên di nav bêhnên tropîkê yên bêhempa de.
Niha şev e.
Makîne bi yekahengî bê navber
bi klama ku distrê
vaye hêviyên gip û germ  direşîne.
Divê tu bizanî ku ez çawa ji jiyanê hez dikim!
Û divê tu bizanî ji tiştên vala re
di kerhê de 
bê sînoriya min’
Çawa ku dizanim teqez dê sibe berbang bavêje, bi vî qasî’
ez dizanim em ê cemedan  bi serên xwe  bişikînin.
Û wê hil bê roj di asoya tarî de, 
belê, wê bibiriqe
roja me,
roja  ku qet naçe ava.
Berde bila ew, wekî perikên pinpinîkeke piçûk,
baskên min  
bikizirîne dawiya dawî.
Ez ê ne nifira bikim,
ne jî dê poşman bibim,
ji ber ku dizanim 
rojekê ez ê bimirim helbet.
Lê belê, tiştekî din e, 
gava ku mirov xwe ji zengara jehrî 
ya dinyayê  
daweşîne
û bimire,
gava dest pê dike nemiriya milyonan,
birastî ev, stran e
belê, ev stran e.

NAME
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TTÊÊGGIIHHÊÊNN  TTEEKKNNÎÎKKÎÎ  YYÊÊNN  BBII  KKUURRDDÎÎ  --  TTIIRRKKÎÎ

(KÜRTÇE - TÜRKÇE TEKNİK TERİMLER)

Suat Yavuz
Endezyarê Makîneyê

zuhatyavuz@mynet.com

N

Nakdi ücret : Miza diravî

Nakletmek  : Guhastin, veguhastin  

Nakliye  : Barkêşî, barbirî, neqliye (karê barkêşiyê) 

Nakliye ücreti : Heqdesta guhestinê, destmiza barkêşiyê

Nakliyeci  : Veguhêzker, guhêzker, barkêş, barbir

Negatif : Neyînî, negatîf 

Nehir yatağı : Binrûbar, jêrrûbar, Jêrzê

Nem  : Hêm, hêmî, hêw, kam, rewa 

Nemlendirici  : Hêmîker, nemker, hêwîker (ji bo klîmayan) 

Nemölçer  : Hêmîpîv, nempîv, hîgrometre 

Nesne  : Tişt, tişte, heyber 

Net fiyat : Bihayê safî, nirxa safî

Nicelik  : Çendanî, çendahî, guranî

Nihai ürün : Berhema paşîn, diwaberhem

Nikelajlı  : Nîkelkirî

Nispet : Rêje

Nitelik : Çawanî, sexlet, senînî

Nitelikli insan gücü : Hêza mirovan a wesfdar

Nitrojen  : Nîtrojen 

Normal  : Asayî, normal  

Normal fiyat : Bihayê asayî, nirxa asayî

Not (tutmak)  : Nîşe, şanek, not (girtin)  

Nötr  : Nêtar 

Nötr konum : Asûna nêtar, asûna bêlayen 

Nüfus : Gelhe, serjimêr

Nüfus cüzdanı : Nasname

Nüfus sayımı : Serjimêrî, serjimarî

Nükleer atık : Paşerokên radyoaktîf, avêtiyên radyoaktîf

M

Maaş  : Mehane, mehmiz, heyvane

Maddî hasar : Ziyana madî, ziyana daringî

Maden suyu  : Kanav, ava kanzayî

Mafsal  : Movik, cumge

Makara  : Masûle, çirik, gergere  

Makine  : Makîne, maşîn, moşen  

Maksimum : Pirtirîn, bêtirîn, maksîmûm

Mali    : Darayî, malî 

Mali danışman : Şêwirmendê malî, şîretdarê darayî

Malzeme      : Kerese, kelûmel , malzeme 

Mandıra : Kargeha şîremeniyê

Masraf     : Lêçûn  

Matbaa      : Çapxane  

Matkap    : Kunkere, behreme, xeşeb 

Mekanizma    : Sazgêr  

Menteşe : Encame, rizde, nêrûmê 

Mercek : Rojik, adese, mercek

Merkezî  : Navendî 

Meslek : Pîşe  

Mesnet : Spêre, sparte, palpişt

Metot   : Rêbaz, azîne          

Mıknatıs  : Miqnatîs, kişanek, hesindiz, meqletîz  

Miktar  : Mêjer, mîqdar  

Mimar : Avahîsaz  

Minimûm  : Kêmtirîn, mînîmûm 

Monte  : Pevxistin, monte 

Muhasebe : Jimaryarî, jimaredarî  

Mukavemet  : Bergirî

Mühendis : Endezyar
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Doğum

Süleyman AYDIN’ın çocuğu dünyaya geldi. 

Mustafa BALOĞULLARI’nın çocuğ dünyaya geldi.

Çiğdem BOZDAĞ’ın çocuğu dünyaya geldi.

SSaağğllııkkllıı  vvee  mmuuttlluu  bbiirr  öömmüürr  ddiilleerriizz..  

Düğün

Zeynep ÖZER nişanlandı.

Casım ERTUĞRUL nişanlandı.

Mehmet Ali BEYOĞLU evlendi.

Nihat ALTUNSUYU evlendi.

Ali ÇAPAR evlendi.

M. Erdim KAYAOKAY evlendi.

MMuuttlluulluukkllaarr  ddiilleerriizz..  

Vefat

Üyemiz Necmettin TURCA vefat etti

Çiğdem BAYER İNCE’nin babası vefat etti.

Hüsamettin BULUT’un annesi vefat etti. 

İsmet EMER ve Doğan EMER’in babası vefat etti.

Baran ERKEK’İN dayısı vefat etti.

İlgin ÖZERDEM’in babası vefat etti

Erol KILIÇKAP’ın babası vefat etti.

Çetin AYYILDIZ’ın amcası vefat etti.

Hakan SUBAŞI’nın teyzesi vefat etti.

Nevin ÇELİK’in babası vefat etti.

Aydın ÇITLAK’ın babası vefat etti.

Bilgehan DOĞAN’ın babası vefat etti. 

YYaakkıınnllaarrıınnıınn  aaccııllaarrıınnıı  ppaayyllaaşşııyyoorr,,  bbaaşşssaağğllıığğıı  ddiilliiyyoorruuzz..

ÜYELERDEN HABERLER...
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Nisan-2012

04.04.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

05-14.2012 Malatya İl Temsilciliği’nde İş Güvenliği Kapsamında İş Makineleri Kursu düzenlendi.

11.04.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

12-13.04.2012 Şanlıurfa İl Temsilciliğinde, LPG Dolum Boşaltım (Pompacı) Kursu düzenlendi.

14.04.2012 MMO Genel Merkezi’nde yapılan Danışma Kurulu toplantısına Şube Teknik
Görevlisi B. Musa Mayda katıldı.

14.04.2012 Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen İzmir’de düzenlenen asansör sempozyu-
muna katıldı.

14-18.04.2012 Şanlıurfa İl Temsilciliği’nde kazancı eğitimi düzenlendi. 

16-19.04.2012 Şubemizde “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü”
kursu düzenlendi.

18.04.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

18.04.2012 Şubemizde MİEM gözetim kriterleri etkinlikleri kapsamında “Merkezi Sistemlerde
Doğalgaz Dönüşümü” konulu seminer düzenlendi.

20-23.04.2012 Elazığ İl Temsilciliğinde “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü” kursu düzenlendi. 

23-25.04.2012 Malatya İl Temsilciliği’nde Şantiye Şefliği Kursu verildi. 

24.04.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

28-30.04.2012 Şanlıurfa İl Temsilciliği’nde Şantiye Şefliği kursu verildi. Kursa eğitmen olarak
Şube Teknik Görevlisi Süleyman Aydın katıldı. 

Mayıs-2012

01.05.2012 Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlenen 1 Mayıs mitingine, Şube Yönetim Ku-
rulu üyelerimizin yanında, oda çalışanları ve çok sayıda üyemiz katıldı. 

02.05.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

02.05.2012 Şube Sekreteri Bülent Özdel, iş yoğunluğu sebebiyle sekreterlik görevini İlyas
Çoban’a devretti. 
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07-16.05.2012 Mardin Çimento Fabrikası’nda İş Güvenliği Kapsamında İş Makineleri
Kursu düzenlendi. 

09.02.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 

11.05.2012 Şube Asansör Komisyonu toplandı.

11-15.05.2012 TMMOB ve TZPKurdî’nin ortak kararıyla hazırlıkları tamamlanan Kürtçe
Teknik Terimler Çalıştayı Diyarbakır Sümerpark’ta gerçekleştirildi. 

12.05.2012 Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, Şube Sekreteri İlyas Çoban, Şube
Yönetim Kurulu üyeleri Ali Rıza Çirkin ve Mehmet Ali Kahraman ve Şube
Teknik Görevlisi B. Musa Mayda, Elazığ İl Temsilciliğini ziyaret ederek,
üyeler ile görüş alışverişinde bulundu.

12.05.2012 Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, Şube Sekreteri İlyas Çoban, Şube
Yönetim Kurulu üyeleri Ali Rıza Çirkin ve Mehmet Ali Kahraman ve Şube
Teknik Görevlisi B. Musa Mayda, Tunceli İl Temsilciliğini ziyaret ederek,
temsilcilikte üyeler ile toplantı yaptı. 

14-16.05.2012 Malatya İl Temsilciliğinde EKB Uzmanı Kursu düzenlendi. 

14.05.2012 Malatya İl Temsilciliği’nde Enerji Performans Yönetmeliği konulu seminer verildi.

15.05.2012 Malatya İl Temsilciliği’nde BEP-TR uygulamaları konularında seminer
düzenlendi. 

16.05.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

19-20.05.2012 Şube-de LPG Dolum Boşaltım (pompacı) Kursu verildi. 

23.05.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

23.05.2012 Elazığ İl Temsilciliği yeni Yürütme Kurulu ataması yapıldı. 

23.05.2012 Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çelik, Şube Sekreteri İlyas Çoban, Şube
Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Özdel ve Ali Rıza Çirkin, DİSKİ Genel Müdür-
lüğü’nü ziyaret ederek, su, kanalizasyon projelendirme ve kayıp-kaçak suyun
önlenmesi konularında DİSKİ-oda işbirliği önerisinde bulundular. 

24-25.05.2012 Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde
okuyan 35 öğrenci üyenin katılımı ile İskenderun Demir Çelik Fabrikası ve
Adana KSG Makina İmalat Sanayi İşletmesi’ne teknik gezi düzenlendi. Gezide
Şube Teknik Görevlisi Abdülkadir Yılmaz da öğrenci üyelere eşlik etti. 

26.05.2012 Şube Kadın Komisyonu, Diyarakır Sümerpark Cep Sineması’nda “Mobbing ve
Tükenmişlik” konulu söyleşi düzenledi. Söyleşiye Psikolog Rahime Hacıoğlu
konuşmacı olarak katıldı. 

27.05.2012 Şubemiz, Elazığ Çırçır Şelalesi’ne kır gezisi düzenledi. Geziye yaklaşık 100
üyemiz katıldı. 
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28-31.05.2012 Şubede Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi. 

30.05.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 

30.05.2012 Şube Sekreteri İlyas Çoban, Şube Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Kahraman, İs-
mail Kurt ve Hamdullah Önen Mardin İl Temsilciliği’ni ziyaret ederek, Mardin Reyhanlı
Kasrı Otel’de üyeler ile yemekli bir toplantı düzenledi. 

31.05.2012-03.06.2012 TMMOB 42. Genel Kurulu’na Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen,
Şube Sekreteri İlyas Çoban, Üye Buket Uçan ve Şube Teknik Görevlisi Bekir
Musa Mayda katıldı.

Haziran-2012

06.06.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

06.06.2012 9. Dönem şube çalışmaları kapsamında Kürtçe Teknik Terimler Komisyonu ve EİM
Meslek Dalı Komisyonu kuruldu.

08.06.2012 Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, kentte başlayacak asansör periyodik kontrolleri
hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere Diyarbakır Asansör Derneği’ne bağlı firma
yetkilileri ile toplantı yaptı. 

09.06.2012 İzmir Şube tarafından düzenlenen 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme
Kurulu Toplantısı’na, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Çirkin katıldı. 

09-10.06.2012 Van İl Temsilciliği’nde LPG Dolum Boşaltım (pompacı) Kursu verildi.

10.06.2012 Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çelik, Şube Sekreteri İlyas Çoban ve Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Bülent Özdel, şube ve temsilcilik teknik görevlileri ile toplantı yaptı.  

11-13.06.2012 Elazığ İl Temsilciliği’nde Şantiye Şefliği Kursu düzenlendi.

13.06.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

16.06.2012 MMO Genel Merkezi’nde düzenlenen SDK üyeleri toplantısına Elazığ İl Temsilciliği
Teknik Görevlisi Esin Erhan katıldı. 

17-20.06.2012 Malatya İl Temsilciliği’nde Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü Kursu düzenlendi.

20.06.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

25.06.2012 Diyarbakır Kayapınar Belediyesi ile şubemiz arasında imzalanan asansör periyodik
kontrol protokolü kapsamında, yıllık asansör periyodik kontrollerine başladık. 

26.06.2012 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. 
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

AAHHMMEETT  YYUUSSUUFF  --  VVAANN AASSMMEETTUULLLLAAHH  AATTAALL--DDİİYYAARRBBAAKKIIRR BBEESSİİRREE  KKAARRAAKKAAŞŞ--DDİİYYAARRBBAAKKIIRR ÇÇAAĞĞRRII  MMAACCAARR--DDİİYYAARRBBAAKKIIRR

EEZZGGİİ  PPAATTIIRR--MMAARRDDİİNN IITTIIRR  GGÜÜLLEERR--EELLAAZZIIĞĞ KKEEMMAALL  KKAAPPLLAANN--ŞŞAANNLLIIUURRFFAA MMAAHHMMAATT  AAYYBBAARRSS  --  EELLAAZZIIĞĞ

MMEEHHMMEETT  TTAARRIIKK  BBEEKKÇÇİİBBAAŞŞII
DDİİYYAARRBBAAKKIIRR

RRAAMMAAZZAANN  DDEEMMİİRR--ŞŞAANNLLIIUURRFFAA SSAAHHİİHH  ÇÇİİÇÇEEKKLLİİYYÜÜZZ
DDİİYYAARRBBAAKKIIRR

YYÜÜKKSSEELL  SSAAĞĞLLAAMM--MMAALLAATTYYAA



NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 TEKNİK HİZMETLERİMİZ
D.BAKIR ŞUBE NİSAN MAYIS HAZİRAN

MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ
MOTOR ŞASE
ASANSÖR AVAN 
ASANSÖR UYGULAMA
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
BİLİRKİŞİLK
KAZAN UYGUNLUK PROJESİ
BACA GAZI ÖLÇÜMÜ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

44
27
218
367
4
117
4
3
4
3
1

41
11
571
403
9
29
11

2

37
14
813
352
6
10
22
1

2
1
10

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ AVAN
ASANSÖR PROJESİ UYGULAMA
ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK 
LPG MONTAJ 

20
10
2
45

177
151

16
14

56
1
162
150

16
24
4
31

138
132

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

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

43
27
1
784
3
245
40
1
38

29
20
1
328
2
225
262

2
2
73
190
1
214
256

21

MARDİN  İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

ARAÇ PROJE SAYISI (A.İ.T.M)
ASANSÖR AVAN PROJE
ASANSÖR UYGULAMA
LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKANİK TESİSAT
MOTOR ŞASE

2
37
1
175
175
41
1

22

154
30
38
1

7
13

162
41
14
3
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ADIYAMAN TEKNİK HİZMETLERİMİZ NİSAN MAYIS HAZİRAN

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

25
8
35
225
9
26

43
6
97
166
13
8

3
14
76
196
8
8

VAN İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA)

ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ 
BİLİRKİŞİL EKSPERTİZLİK

7
56
2
8
82
244
1

35
80
4
7
124
297
1

20
7
26
7
309
288
2

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

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

46
7
13

4

193
231

59
24
8
1
9

582
259

36
21
15

30

2

813
231
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BİTLİS MES.DEN.BÜROSU NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK

72 77
116

65
100

CİZRE İL TEMSİLCİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

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

2

4
9

3
2
2
1
4
7

1
5
12
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AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ

37
60

39
57

34
67

HAKKARİ MESLEKİ DENETİM NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG SIZDIRMAZLIK 8 27

SİİRT M.D.B NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ TESPİT 

37
16

11
28

8
26

TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG SIZDIRMAZLIK 
MEKANİK TESİSAT
ASANSÖR AVAN

2
9
7

9 2

MUŞ İL TEMSİLCİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK

39
3

52
131

36
155

BİNGÖL İL TEMSİLCİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK 
LPG MONTAJ 
MEKANİK TESİSAT

23
18
1

1

78
178

ŞANLIURFA  İL TEMSİLCİLİĞİ NİSAN MAYIS HAZİRAN

ARAÇ PROJE SAYISI 
ASANSÖR  UYGULAMA 
ASANSÖR AVAN
BİLİRKİŞİLK
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK 
MEKANİK TESİSAT PROJESİ
MOTOR ŞASE
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL

28
41
28

569
65
78
6

10
2
45
1

638
377
68
18

9
19
1

603
507
11
15
2
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Şubemizin 9. Döneminde çalışma yürütecek olan
uzmanlık komisyonları, üyelerimizin başvuru ve
önerileri doğrultusunda, Şube Yönetim Kurulu-

muz tarafından oluşturuldu. Buna göre belirle-
nen uzmanlık komisyonları ve bu komisyonlarda
yer alacak isimler şöyle;

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:
Nedim KILIÇ - Hamdullah ÖNEN

Sorumlu Teknik Görevli: 
Süleyman AYDIN
1- ABDULAH AYATA
2- RAŞİT ÇAKMAK
3- HÜSEYİN GEÇGİN
4- İSMAİL SEVEN
5- NURETTİN EĞİLMEZ
6- LOKMAN KIZILKAYA
7- M. ŞİRİN ESEN
8- MELİKE ÖZBUZCİ
9- NERMİN ÜSTÜNTAŞ
10- HACI MEHMET VURAN

Doğalgaz Komisyonu
Sorumlu Yönetim Kurulu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Sait BAHÇE
Sorumlu Teknik Görevli: Baran ERKEK
1- CENGİZ ATAMAN
2- ERDAL DURUSU
3- M. HAMZA AKIN
4- ÖMER GÖRDÜK
5- İLYAS BATBAY

LPG / Enerji Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 
Ali Rıza ÇİRKİN- İlyas ÇOBAN
Sorumlu Teknik Görevli: Abdulkadir YILMAZ
1- ORHAN ÖZDOĞAN
2- İLYAS ÇELİK
3- YEKYA KEMAL AKBULUT
4- JİYAN TEMİZ

Öğrenci Üye Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 
Gurbet ÖRÇEN- Fatime ANIK KAVAKLI
1- NEJLA ÇETİNKAYA AKKUM
2- NESRİN İLGİN
3- FATMA TÜZÜN
4- NEVRUZ KAYRAN
5- RUŞEN YILMAZ
6- MERYEM KAHRAMAN
7- DERYA ÖZAYDOĞDU
8- GÜLER AKCAN
9- DUYGU BAYRAM

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 
M. Ali KAHRAMAN- İlyas ÇOBAN- İsmail KURT
Sorumlu Teknik Görevli: Burhan DAMAR
1- SONNUR GÖNENÇ
2- MURAT YAŞAR
3- AHMET ÇET
4- BUKET UÇAN
5- SERKAN BAY
6- İSKENDER YİĞİT  
7- ABDULKADİR YILMAZ
8- NURETTİN YILMAZ
9- EYUP TURGUT KAVAKLI
10- ABDULLAH TEKİN
11- HAYDAR SANCAR
12- SÜLEYMAN YILDIZ
13- MURAT YUMUK 

Kadın Mühendisler Komisyonu

Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonu 

Şubemiz uzmanlık komisyonları oluşturuldu



Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: 
Gurbet ÖRÇEN- İlyas ÇOBAN
Sorumlu Teknik Görevli: 
B. Musa MAYDA
1- ÇİĞDEM BAYER
2- SAİT BAHÇE 
3- SELÇUK KESKİN
4- NESRİN İLGİN
5- FATMA TÜZÜN
6- FARUK AKKUM
7- AHMET SEPTİ ERDUNDAR

Mesleki Etkinlik
Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi:

Bülent ÖZDEL - Şis Yusuf BEREKATOĞLU
Sorumlu Teknik Görevli: İlyas BATBAY
1- KEMAL BALTACI
2- ÖMER ÇELEBİ ESER
3- MUSTAFA EMRA
4- RAŞİT ÇAKMAK
5- HÜSEYİN GEŞGİN
6- MEHMET YILMAZ
7- M. HAMZA AKIN
8- MURAT YAŞAR 
9- REMEZAN VURAN
10- SÜLEYMAN YILDIZ

SMM Komisyonu

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Gurbet ÖRÇEN
Sorumlu Teknik Görevli: Zülkif TANRIVERDİ
1- SÜLEYMAN AYDIN
2- İLYAS BATBAY
3- ABDULKADİR YILMAZ
4- BURHAN DAMAR
5- NEVRUZ KAYRAN
6- RAŞİT ÇAKMAK
7- EYÜP TURGUT KAVAKLI

1. Gurbet ÖRÇEN
2. Ali Rıza ÇİRKİN
3. İlyas ÇOBAN
4. Ahmet ÇET
5. İsmail KURT
6. M. Emin TÜMÜR
7. Suat YAVUZ
8. Murat TABAN
9. Ahmet Bülent TEKİK
10. İdris ELÇEOĞLU
11. Bekir KIRAN
12. Mustafa İLHAN
13. Enver İŞİK
14. Esin ERHAN
15. Nuriye GÖÇER
16. Yekta Kemal AKBULUT
17. Ruşen YILMAZ
18. Meryem KAHRAMAN 

Asansör Komisyonu

Bülten Yayın Komisyonu
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