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DİYARBAKIR ŞUBEMİZDEN COŞKULU GELENEKSEL GECE
Şubemizin düzenlediği geleneksel gecede çok sayıda üyemizle bir araya geldik. Oldukça
coşkulu geçen gecede, meslekte 25. Yılını dolduran üyelerimize plaket verildi.

TEKNİK KÜRTÇE ÇALIŞTAYDA SONA YAKLAŞILIYOR
TMMOB İKK bileşenleri ve KURDİ-DER’in ortak kararıyla hazırlıklarına başlanan Kürtçe teknik
çalıştay toplantıları devam ediyor.

VAN DEPREMİ VE İNSAN SICAKLIĞI
Bu defa yaşanan ölümlerin son olması açısından yapılması gereken her türlü düzenlemenin
takipçisi olacağız.

8. DÖNEMİN ARDINDAN
Daha dün gibi aklımda… Yeni bir döneme başlamış olmanın heyecanı ve Diyarbakır Şube ve 15
il temsilciliğimizin sorumluluğu. Zaman kısa ve yapılabileceklerin listesi uzun.

KADIN KOMİSYONUNDAN
Kadınların eğitimden istihdama, gelirden siyasal katılıma, toplumsal beklentilerden, ev içinde ve
emek piyasasında cinsiyete dayalı işbölümüne kadar birçok alanda çeşitli eşitsizlikler ve yoksunluk-
larla karşı karşıya olduğunu bilmekteyiz.

ÇALIŞTAY, KÜRTÇE, MÜHENDİS VE MİMAR
Kıt imkânlara rağmen Kürtçe teknik çalıştay düzenleme kararının alınması ümit vericidir. Bu
umudun büyütülmesi için bütün mühendis ve mimar arkadaşlarımızın ilgileri, faaliyetlere katılım
göstererek destek sunmaları hayati önem arz etmektedir.

KAYAPINAR BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALADIK
Kayapınar Belediyesi ile şubemiz, yeni yapıların kazan dairelerini denetleme konusunda protokol imzaladı.

MİROVAHI DİCEMİDE
Endezyarî ; bikaranîna zanîn û prensîbên matematîkê, cerebeyên mirovahîyê, fikr û biryarên hevpar û
derxistina berhemên hunerî yên bi fêyde ji bo mirovahiyê ye. Li welatê me Tirkiyeyê, endezyarî û
desthilatdarî tu car li hev nakin.

DEĞİŞİM, DÖNÜŞÜM, İÇ SAVAŞ!
30 yıllık bir savaşta bireysel kimliklerini toplumsal kimlikleri ile uyumlu bir şekilde talep eden Kürtler,
iktidarın birey-halk ikilemini parçalayarak kimliklerin birbirini tamamladığı inancıyla hareket ediyorlar.
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Değerli Meslektaşlarımız,

Odamızın büyüyerek daha güçlü bir aileye dönüştüğü bir yılı geride bıraktık. Odamız ve TMMOB
örgütlülüğü açısından geride bıraktığımız döneme, hükümetin TMMOB yasasında yapmayı planladığı
yeni düzenleme damgasını vurdu. Geçtiğimiz yıl, hükümet bunun alt yapısını oluştururken, gerek MMO
gerekse TMMOB çatısı altında, yeni düzenlemenin yol açacağı olumsuzlukları dile getirdik. Geçtiğimiz
yıl ülke gündemi açısından da çok ciddi gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Gündemin birinci sırasında
yer alan Kürt sorunu merkezli yaşanan gelişmeler kimi zaman toplumsal barışa dair umut yaratırken,
kimi zaman da özellikle seçimler sonrası yaşananlarda olduğu gibi, karamsar bir atmosfere yol açtı.
Ancak özellikle kış aylarına girerken Van’da meydana gelen 7.2 ve 5.6’lık depremlerin yarattığı büyük
yıkım, hepimizi derinden sarstı. 23 Ekim’de yaşanan deprem elbette bir doğal afetti ancak bu afetin fe-
lakete dönüşmesinin sebepleri üzerinde ciddiyetle durulması ve bir daha böylesi bir felaketin yaşan-
maması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Depremin bu düzeyde can ve maddi
kayba yol açmasının temel sebebinin ihmaller olduğu ve bu felaketin adeta bağıra bağıra geldiği
aşikardır. Ancak deprem öncesi alınmayan önlemlerin yol açtığı felaket, Van’da deprem sonrası yaşanan
ihmaller nedeniyle katlanarak büyümüştür. İlk deprem sonrası hasar tespitlerinin sağlıklı yapılmaması,
hükümetin bakanlar düzeyinde verdiği güvence ile evlerine giren vatandaşların ikinci depremle ciddi
can ve mal kaybı yaşaması, yine soğuk kış koşullarında organizasyonsuzluk nedeniyle depremzedelerin
çadır ihtiyaçlarının giderilmemesi ve kaderlerine terk edilmesi nedeniyle soğuktan ölümlerin yaşan-
ması, bir sosyal devlet açısından utanç verici bir tablodur. İkinci depremin ardından hiçbir yetkiliye
güveni kalmayan depremzedelerin, soğuk kış koşullarında barınma imkanı sağlanamayınca kenti hızla
terk etmeleri ise, etkisi uzun yıllara yayılacak başka bir soruna yol açtı. Adeta insansızlaşan kenti terk
etmek zorunda kalan Vanlılar, uzak şehirlerde bilinmez bir kadere doğru yola çıktılar. Tüm bu olup biten-
lerin ardından, depremin yol açtığı yıkımlar yeterince sorgulanmazken, yıkıma uğramış bir kentin
yeniden nasıl inşa edileceği konusu ise önemli bir soru olarak ortada durmaktadır. Bu noktada önemli
olan, yeni inşa edilecek kentin, olası bir doğal afete karşı tedbirler göz önünde bulundurularak inşa
edilip edilmeyeceğidir. Kent geçmişte yaşandığı gibi siyasal çıkarlara mı kurban edilecek, yoksa
hükümet ve kente dair iddiaları olan tüm kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek daha sağlıklı bir plan-
lama mı yapacak? Kimlik ayrımı yapmadan herkesi vuran depremin bir daha başka felaketlere yol açıp
açmayacağını da bu sorunun yanıtı belirleyecek. Bu sorunun yanıtının vatandaş merkezli olmasını
diliyor ve MMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu olarak Van’da yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına bir
kez daha başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bültenimizin 37. Sayısında, ağırlıklı olarak geçtiğimiz döneme dair değerlendirmelere yer verdik. Bu
sayımızda, Şube Başkanımız Mesut Çelik, Van depremini değerlendiren bir makale kaleme aldı. Bunun
dışında, Şube Öğrenci Üye Komisyonumuz eski Başkanı Sinan Öztemel ve Şube Kadın Komisyonumuz,
geçtiğimiz 2 yıllık çalışmalarını kaleme aldılar.

37. sayımız, üyelerimizin yazıları ve değerli görüşleri ile daha fazla katkı sundukları bir bülten oldu. Bül-
tenimize katkı sunan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, daha zengin bir bültende buluşmak dileğiyle
tüm değerli üyelerimize kolaylıklar diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu



Van, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Malatya ve Batman
temsilcilerimiz ile Şube Başkanımız Mesut Çelik ve
Şube Sekreterimiz Bülent Özdel, 15 Ekim tarihinde
Batman Termal Otel’de bir araya geldi. Toplantı gün-
demini, geride bıraktığımız 2 yılın değerlendirilmesi ve
önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmalar oluşturdu.
Toplantı katılımcılarına, 01.01.2010 – 30.09.2011 tarih-
leri arasında gerçekleştirilen çalışmaları içeren bir faa-
liyet raporu sunuldu.

Toplantı divanında Yönetim Kurulumuz adına
Şube Başkanımız Mesut Çelik ve Şube Sekreterimiz
Bülent Özdel yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını
Şube Başkanımız Mesut Çelik yaptı. Eksikleri konuş-
mak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Çelik,
“Geçtiğimiz 2 yıllık dönem içerisinde, nerden gelirse
gelsin herhangi bir ortaklaşmadan kaçmış değiliz. Bu
anlamda vicdanımız rahattır ama yetmiyor. Çünkü
oda TMMOB içerisinde olması gereken yerde değil.
Umarım önümüzdeki dönemde buna denk bir yapı-
lanma oluşturabiliriz” dedi. Geçtiğimiz yıl Van’da yapı-
lan 1. Danış Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlara
değinen Çelik, şunları dile getirdi:

“Geçtiğimiz yıl Van’da yapılan toplantıda alınan ka-
rarların hemen hemen tümünü gerçekleştirdik. 2 yıllık

süre içerisinde bakış açımız kesinlikle şu olmuştur;
temsilciliklerimizden gelen her karar hiçbir şekilde
tartışılmadan uygulamaya konulmuştur. Bazen şube-
den, bazen şube yapısından, bazen merkezden bazen
de temsilcilikten kaynaklı aksaklıklar olmuştur ama
genel bakışımız çok net bir şekilde budur. Her bölge
kendi yapılanmasını kendisi tanımlamalı ve ona göre
hareket etmelidir dedik. Zaten önümüzdeki yıllarda
yasal olarak da muhtemelen böyle olacak. Çünkü önü-
müzde TMMOB yasasının değişme durumu var. Ama
biz Diyarbakır şube ve bağlı temsilciliklerin tama-
mında yasa değişse de değişmese de, yasa değişip en
kötü alternatife doğru gitse de yine bizler MMO Di-
yarbakır sınırları içerisindeki en uzak ile kadar çok ra-
hatlıkla yine mevcut yapımızı koruyabiliriz. Aslında
her bölgenin kendi öznel koşulları ve baskın görüşleri
farklı olabilir, biz kendi disiplinimiz ile ilgili konularda
nasıl bir çalışma yürütebiliriz ve bunu gerçekten üye-
nin hizmetine nasıl sunabiliriz ana perspektifi ile ha-
reket etmek istiyoruz ve ediyoruz da.”

Konuşmasında oda yapısına da değinen Mesut
Çelik, oda-üye ilişkisinin önemine dikkat çekerek, de-
vamla şunları söyledi:

“Bu oda gerçekten üyelerin bir araya gelerek
oluşturduğu bir yapıdır, dolayısıyla üyelerin olma-
dığı bir yerde odanın da olmasının bir anlamı yok-
tur. Dolayısıyla üyelerin sorun alanlarının tespit
edilip onlara dönük çözüm önerileri gelişmezse,
bizim yöneticilik vasıflarımızın da anlamı kalmıyor.
Tüm sorun ve sıkıntıları göz önüne alan bir yöneti-
cilik vasfının çok daha ön plana çıktığını biliyoruz.

2. Danışma Kurulu Toplantımız gerçekleşti

OOddaammıızz  2. Danışma Kurulu Toplantısı
şube ve temsilciliklerimizin katılımı ile
gerçekleşti. 2 yıllık çalışmaların değer-
lendirildiği toplantıda, odanın yerelden
yönetiminin önemine vurgu yapıldı

Makina Mühendisleri Odası 
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Örneğin hemen hemen tüm şehirlerde üniversiteler ku-
ruldu ve buralardan meslektaşlarımız yetişiyor; bunların
geleceği yer makine mühendisleri odası olacak. Bizim dı-
şımızda gidebilecekleri bir alan yok, dolayısıyla bizim
bunların önünü açabilecek bir yapılanmaya sahip olma-
mız gerekiyor. 2 yıla kadar meslektaşlarımız açısından
ciddi bir işsizlik sorunu yaşamayız ama ondan sonra çok
ciddi bir sorun olacaktır. Artık oto tamircisi ile makine
mühendisini ayırt edemez noktaya geleceğiz. Çünkü sis-
tem o kadar meslektaş üretiyor ki, sadece örgün eğitim
değil, ikili eğitim ve özel üniversiteler de var.” 

2 yılın ilk 4 ayı içerisinde küçük müdahalelerle çözü-
lebilecek sorunlar ile ilgilendiklerini kaydeden Çelik,  bu
süre içerisinde yereli esas aldıklarını ve yerelde yürütülen
bütün çalışmaları önemsediklerini ifade etti. Odanın yü-
rüttüğü çalışmaların gerek kamuoyu ve gerekse üyeler
ile paylaşılmasının önemine dikkat çeken Çelik, “Yaptığı-
mız çalışmaların sunumu için Diyarbakır Şube olarak bir
basın birimi oluşturduk. Ürettiğimiz her şeyi halka da
meslektaşlarımıza da kamu kurumlarına da devlete de
sunalım dedik. Bizler iyi şeyler yapıyoruz, dolayısıyla öv-
güleri de hak ediyoruz. Buna dönük ayağımız eksikti
ama bundan sonra olacak” dedi.  

‘Önerilerin tümü gerçekleşti’
Daha sonra söz alan Şube Sekreterimiz Bülent

Özdel, toplantıdan en büyük beklentilerinin, önümüz-
deki dönem hedeflerini birlikte belirlemek olduğunu söy-
ledi. Van’da gerçekleştirilen 1. Danışma Kurulu
Toplantısı’nda gelen 18 önerinin tamamının gerçekleştiril-
diği bilgisini veren Özdel, şunları dile getirdi: 

“Geçen süre içerisinde 22 personeli işe aldık. Hiçbir
temsilciliğin personel talebine müdahale etmedik. Öğ-
renci üyeler ile ilgili yoğun öneri vardı, buna dönük
geniş kapsamlı bir çalışma yaptık, Batman, Tunceli, Ma-
latya, Elazığ’ı da daha aktif hale geldik. 252 katılımlı bir
kurultay gerçekleştirdik, İstanbul gibi 22 bin üyesi, belki
10 bin öğrencisi olan bir kentin bile çok üstünde sayı ile
toplandık, çok güzel öneriler çıktı. Öğrencilere yönelik
teknik gezi, mesleki kurslar, İngilizce gibi kurslar düzen-

ledik. Yine çok önemsediğimiz örgütlülüğe yönelik işyeri
temsilciliklerinin kurulması önerisi gelmişti, şube olarak
o öneriye uyduk. Tüm temsilciliklerimiz buna uyarsa se-
viniriz, bu çoğu arkadaşımızın işini de kolaylaştırır. Bu
tür komisyon ve birimlerin çok faydasını gördük, yaşa-
nan sorunlara bu komisyonlarda yer alan uzman arka-
daşlarımız aracılığı ile zamanında müdahale edebildik.
Bize göre kamuoyuna doğru bilgiler verdik.”

Odanın toplumun sorunlarına karşı duyarlılığının
önemine vurgu yapan Özdel, geçtiğimiz 2 yıl içerisinde
bu doğrultuda yaptıkları çalışmaları ise şöyle anlattı: 

“Bir ilde güçlü durmanın, sözünü dinletmedin yolu
kentin sorunlarına yeterli duyarlılık göstermektir. Me-
sela Büyükşehir Belediyesi ile, şehir içindeki baz istas-
yonlarının daha güvenli hizmet yürütmesi veya
gerekirse şehir dışına çıkarılması konusunda görüştük.
Büyükşehir Belediyesi sıcak yaklaştı. Yine bu konuda
istasyon sahipleri veya istasyonlardaki sorumlu mü-
dürler ile toplantı önerdik.  Bu duyarlılıkları artırmaya
dönük daha fazla çalışmanın gerekliliğine inanıyorum.
Çünkü doğalgaz ve LPG bölgemizde yeni şeyler, şimdi-
den buna yönelik çalışmalarımızı başlattık.” Geçtiğimiz
yaklaşık 2 yıl içerisinde şube ve temsilciliklerde 142
tane mesleki eğitim gerçekleştirildiği bilgisini veren
Bülent Özdel, 32 adet de belgeli eğitim verildiğini
ifade etti. 

Şube Sekreterimiz Bülent Özdel’in ardından söz
alan temsilcilik çalışanlarımız, kendi çalışmaları hak-
kında bilgi verdikten sonra yerelde yaşadıkları sorun-
ları dile getirdiler. MMO’nun salt bir mesleki örgüt
olmadığına vurgu yapılan konuşmalarda odanın aynı
zamanda toplumun sorunları ile de ilgili olduğunu
vurguladılar. Yine odanın faaliyette bulunduğu illerde
gerek kamu kurumları gerekse diğer kurumlar ile kur-
duğu ilişkilerin önemine dikkat çekilen konuşmalarda,
odanın daha işlevsel veya amacına uygun işlemesi için
üyelerin daha fazla katılımının sağlanması gerektiği
dile getirildi. Toplantıda ayrıca, temsilciliklerin fiziki
koşullarının düzeltilmesi istendi. 
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57. Kuruluş Yılımızı
coşkuyla kutladık

Odamızın 57. Kuruluş Yılını coşkulu bir gece ile kut-
ladık. 24 Aralık günü Diyarbakır Park Restaurant’ta
gerçekleşen geleneksel gecemize, Yenişehir Belediye
Başkanı Selim Kurbanoğlu, Batman Belediye Başkan
Vekili Serhat Temel, D.Ü. Makine Mühendisliği Bölüm
Başkanı Doç. Dr. Orhan Çakır, Mimarlar Odası Di-
yarbakır Şube Başkanı Necati Pirinççioğlu, İnşaat
Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Tansel
Önal, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Harun Yalçınkaya, Batman Belediye Başkanı Nejdet
Atalay’ın eşi Devrim Atalay, Şube Yönetim Kurulu
üyelerimiz, temsilcilik yürütme kurulu üyelerimiz, şube
çalışanlarımız ve yaklaşık 600 üyemiz katıldı. 

Makina Mühendisleri Odası 
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OOddaammıızzıınn  57. Kuruluş yıldönümü, yaklaşık 600 
üyemiz ve dostlarımızın katılımı ile coşkuyla kutlandı



Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

6

Gecenin açılış konuşmasını yapan Şube Başkanımız
Mesut Çelik, geceye katılanları selamlayarak, herkese
hoş geldiniz dedi. Çelik, bölge temsilcilik sürecinden
bugüne kadar şubemizin tüm organlarında yer alan ve
emek harcayan üyeleriz ile şubemizin kurumsallaşma
sürecinde geçmişten bugüne önemli katkıları olan
başkanlara tek tek teşekkür etti. Ardından, şu an tu-
tuklu bulunan üye ve yöneticilerimizi hatırlatan Çelik,
tutuklu bulunan Nejdet Atalay, Nadir Bingöl, Faysal
Sarıyıldız, Mehmet Zırığ, Nedim Işık ve Eyüp Öğünç’ün
isimlerini tek tek andı. Şube Başkanımız Çelik, tutuklu
üyelerimizin isimlerini okurken, salonda bulunan üyeler-
imizden yoğun alkış aldı. 

Şube Başkanımız daha sonra mikrofonu, Adıyaman
Temsilciliğimiz Teknik Görevlisi
Mustafa İlhan’a bıraktı.
Sazıyla sahne alan İlhan, bir-
birinden güzel Kürtçe, Er-
menice ve Türkçe türküler
söyledi. Üyelerimizden tam
not alan İlhan, zaman
zaman türkülerini
salondaki üyelerimi-
zle birlikte söyledi. 

25. yılını
dolduran üyelerim-
ize plaket verildi

Program daha
sonra, meslekte 25.
Yılını dolduran üyeler-
imize plaket verilmesi
töreni ile devam etti.
Mesleğe yıllarını ver-

miş üyelerimizden Musa Baran geceye katılamadığından
yerine plaketini Karayolları Makine İkmal Atölyesi Şefi
Serkan Bay, tutuklu bulunan Batman Belediye Başkanı
ve üyemiz Nejdet Atalay’ın eşi Devrim Atalay’dan aldı.
Atalay plaketi verdikten sonra yaptığı kısa konuşmada,
eşinin tutuklanışının da 2. Yıldönümü olduğunu belirterek,
“Umarım bir dahaki kutlamada kendisi burada olur” dedi. 

Daha sonra 25. Yılını geride bırakan Cuma Bal-
lı’nın plaketini vermek üzere Yenişehir Belediye
Başkanı Selim Kurbanoğlu sahneye davet edilirken,
Ballı’nın plaketini kendisi geceye katılmadığından Şube
Başkanımız Mesut Çelik aldı. Yine Abdülaziz Atakul’un
plaketini ise, D.Ü. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Orhan Çakır, Şube Başkanımız
Mesut Çelik’e takdim etti.   

Plaket töreni ardından, Kardeş
Türküler Grubu’nun solist ve müzisyen-

lerinin oluşturduğu Grup Bajar
sahne aldı. Ağırlıklı olarak
göçle doğudan batıya göç
edenlerin yaşadıkları
sosyal sorunları şarkılarla
anlatan grup gecede

Kürtçe ve Türkçe
şarkılarının yanı sıra, Di-
yarbakır türkülerini de
seslendirdi. Grup Bajar’ın
yüksek performansı ile
eğlenen üyelerimiz, gece
boyunca coşkulu halaylar
çekti. Üyelerimiz, gece
geç saatlere kadar Bajar
türküleri eşliğinde halay

çektiler. 



İnsani yaşam taleplerimizle Ankara’daydık
Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkan otobüs-
lerle Ankara’ya akın eden onbinlerce kişi, 8 Ekim
sabahı Sıhhiye Meydanı’na yürümek üzere Ankara
Garı’nda buluştu. Burada pankartlar, bayraklar, fla-
malar ve balonlarla adeta bir renk cümbüşü oluş-
turan işçiler, kamu çalışanları, siyasi parti üyeleri
ve gençler, Sıhhiye Meydanı’na doğru yürüyüşe
geçti. TMMOB pankartı arkasında yerini alan oda-
mızın oluşturduğu kortej ise gerek sloganları, ge-
rekse coşkusu ile alanda dikkat çeken kortejlerden
biriydi. Yürüyüş süresince taleplerini haykıran on-
binler, miting alanında alkışlar ve Bandista Gru-
bu’nun şarkıları ile karşılandı.  

Grupların alana ulaşması ardından ilk sözü
DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün aldı. Görgün
konuşmasında, AKP’nin meclis gücüyle emekçileri
yeni hak kayıplarına uğratacağına işaret etti. 

Görgün’ün ardından kürsüye çıkan TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı alanı
dolduran onbinlerce kişiyi selamlayarak başladığı
konuşmasında, alanda her kesimden insanın bir
“Sokak Meclisi” kurduğunu söyledi. Soğancı, “İşte
bizim meclisimiz bu... Bizim meclisimizde yüzde
10 barajı yok. Bizim meclisimizde herkesin sesi
var. Bu ülke için, bu topraklar için, insanlık için
yüreği barıştan, kardeşlikten yana atanların mec-
lisi burası” dedi. 

Daha sonra konuşma yapan TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, hükümetin sağlıkta
dönüşüm politikalarını eleştirdiği konuşmasında,
"Biz sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan ta-
şeronundan hekimine tüm sağlık emekçilerinin
insanca yaşam talebi, eşit, nitelikli ve güvenceli
sağlık hakkı için mücadelemizi daha da yükselte-
cek ve verdiğimiz sözü geri almayacağız" dedi. 

KESK Genel Başkanı Labi Özgen ise, AKP’nin
toplumu aşağıdan cemaatler ve tarikatler, yukarı-
dan ise piyasacılıkla örgütlediğine dikkat çektiği
konuşmasında, Kürt siyasetçiler ile seçilmiş bele-
diye başkanlarının tutuklanmasını eleştirdi. 

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı miting Grup
Kibele konseri ile sona erdi. 

İİnnssaannccaa  Yaşam İçin Eşit Özgür Demo-
kratik Türkiye’ sloganı ile Ankara’da
düzenlenen mitinge katıldık. Onbin-
lerce kişinin kurduğu ‘Sokak Mecli-
si’nde biz de taleplerimizi dile getirdik 

Makina Mühendisleri Odası 

7



Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

8

Kazan dairelerinin denetimi
konusunda protokol imzaladık

Kayapınar Belediyesi ve şubemiz, Diyarbakır’da
yeni yapılaşmanın oldukça yoğun olduğu Kayapı-
nar Bölgesi’nde bundan sonra yapılacak yeni yapı-
ların sıcak su, kalorifer kazanı, buhar kazanı,
kızgın su kazanı, kızgın yağ kazanı gibi ısıtma sis-
temleri ile gazlı merkezi yakma sistemlerini ihtiva
eden kazan dairelerinin denetimlerinin yapılması
konusunda protokol imzaladı. 3 Kasım günü Kaya-
pınar Belediyesi’nde gerçekleştirilen protokol imza
törenine Kayapınar Belediye Başkan Vekili Mahmut
Dağ, Şube Başkanımız Mesut Çelik ve Şube Müdü-
rümüz Mehmet Tarhan katıldı.  

Burada konuşan Şube Başkanımız Mesut Çelik,
imzalanan protokol sonrası gerçekleştirilecek uygula-
manın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, kazan
dairelerinin odamız tarafından kontrol edilmesinin
olası riskleri önleyeceğini ve bu alanı disipline edece-
ğini ifade etti. Kayapınar Belediyesi’nin bu konuya ol-
dukça pozitif yaklaştığını dile getiren Çelik,
“Belediyenin yönlendireceği yerlerde hem mekansal
kontrol, hem de aparat kontrolü yapmak istiyoruz.
İleride belki yangın merdivenleri konusuna da eğile-
biliriz. Ama şu anda mevsim bizi bu konuya eğil-
meye zorluyor.” 

Depremle birlikte bina
güvenliği konusunun
yoğun olarak tartışıl-
maya başlandığı bu-
günlerde olası riskleri
azaltmaya ve insan
hayatını tehdit
edecek sorun-
ları gidermeye
dönük bu tür
uygulamaların
çok büyük
önem kazandı-
ğının altını
çizen Çelik,
“Bu konularda

gözden kaçan en ufak bir ayrıntı insan hayatını riske
atıyor. Ancak doğru bir denetim çok şeyi değiştirir
ve hayat kurtarır” diye konuştu. 

‘‘EEsskkii  bbiinnaallaarrıı  ddaa  kkoonnttrrooll  eeddiillmmeellii’’
Daha sonra konuşan Kayapınar Belediye Başkan

Vekili Mahmut Dağ, belediyelerinin her konuda ko-
nunun uzmanı kuruluşlar ve özellikle odalarla işbirli-
ğini önemsediğini ifade etti. Halk sağlığının kendileri
için önemine vurgu yapan Dağ, “Mantıken, hukuken
ve ahlaken bu gerekli bir uygulama” dedi. Protoko-
lün yeni yapıları kapsayacağını ancak eski yapıların
kazan dairelerinin de denetlenmesi gerektiğini kayde-
den Dağ, şunları dile getirdi: 

“Geçmiş dönemlerde yapılan yapılara dönük ola-
rak da çalışma yürütmek gerekiyor. Çünkü geçmiş
kazan daireleri ile yeni yapılar arasında büyük fark
var. Şimdiye kadar bir kaza olmadı, umarız bundan
sonra da olmaz ancak kazaları önlemek için de eski
kazan dairelerinin elden geçirilmesi gerekiyor.” 

RRaappoorr  aallmmaayyaannaa  iisskkaann  iizznnii  vveerriillmmeeyyeecceekk
Protokole göre, Kayapınar Belediyesi sınırları içe-

risinde yapı ruhsatı gerektiren tüm yapılardaki; sıcak
su, kalorifer kazanı, buhar kazanı, kızgın su kazanı,
kızgın yağ kazanı gibi ısıtma sistemleri ve gazlı mer-
kezi yakma sistemlerinin ve kazan dairesinin dene-
timi şubemiz tarafından kontrol edilerek uygunluk

raporu verilecek. 
Belediye, yapı/bina yetkilisinden,

toplu beyanname vermeden önce
şubemizden “Bina Merkezi

Isıtma Sistemleri Uy-
gunluk Raporu” al-
masını isteyecek.
Belediye, bu ra-
poru alan ve ra-
porunda olumsuz
ve eksik hususlar
olmayan binanın
toplu beyanını
kabul ederek, bi-
naya iskan ruh-
satını verecek. 

KKaayyaappıınnaarr Belediyesi ile şubemiz, yeni
yapıların kazan dairelerini denetleme
konusunda protokol imzaladı



Teknik Kürtçe çalıştay hazırlıklarında sona yaklaşılıyor 

Şubemiz Öğrenci Komisyonu yenilendi
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Kürtçe’nin mühendislik ve mimarlık alanında kul-
lanılan terimlerinde standardizasyonunu amaçla-
yan Kürtçe teknik çalıştay hazırlıkları devam
ediyor. TMMOB İKK bileşenlerinin oluşturduğu
komisyonlar geçtiğimiz aylarda 3 toplantı gerçek-
leştirdi. 12 Ekim, 18 Kasım ve 2 Aralık tarihlerinde
yapılan toplantılara, KURDİ-DER eğitmenleri Meh-
met Şahin ve Hasan Güneyli’nin yanı sıra, Şube
Yönetim Kurulu Üyemiz Hasan Esen, odamız ko-
misyon üyeleri Abdülkadir Yılmaz, Suat Yavuz,
Zeki Baran ve M. Emin Tümür ile TMMOB üyesi
odalardan çok sayıda komisyon üyesi katıldı. 

Her odanın kendi alanında kullanılan teknik terim-
lerden oluşan sözlük taslaklarının ele alındığı toplantı-
larda, bu çalışmada karşılaşılan sorunlar
değerlendirildi. Yine sözlük çalışması hazırlıkları esna-
sında izlenmesi gereken yol ve yöntemler konusunda
görüş alışverişinde bulunulan toplantılarda, Kürtçe’nin

lehçeleri arasında bir yakınlaşmanın sağlanması
gereği dile getirildi. Komisyon toplantılarında
Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleri kullanılır-
ken, sözlük çalışmalarında sona yaklaşıldığı ve ça-
lıştay tarihinin kısa süre içerisinde belirlenmesi
gerektiği fikri ön plana çıktı. 

Çalıştay hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen
toplantıların yanı sıra, komisyon üyeleri çalışmalarını
sanal ortamda kendi aralarında paylaşıyor ve diğer
oda komisyonlarının görüşlerini alıyor. 

Şubemiz toplantı salonunda 16 Kasım’da gerçekleşti-
rilen seçime çok sayıda öğrenci üye katıldı. Seçimde
divanın komisyon başkanlığı için aday olup olmadı-
ğını sorması üzerine D.Ü. Makine Mühendisliği 3.
Sınıf Öğrencisi Orhan Özdoğan adaylığını açıkladı.
Başka bir adayın çıkmaması üzerine Orhan Özdo-

ğan Öğrenci Komisyonu Başkanı olarak seçildi. 
Başkan seçimi ardından komisyon üyelerinin be-

lirlenmesine geçildi. Yapılan önerilerle 5 kişilik ko-
misyonun üyeleri netleşti. Buna göre, İlyas Çelik,
Yekta Kemal Akbulut, Ahmet Erk ve Jiyan Temiz ko-
misyon üyesi olarak belirlendi. 

Üyelerin belirlenmesi ardından konuşma yapan
Öğrenci Üye Komisyon Başkanı Orhan Özdoğan,
“Bir miras üzerinden hareket ediyoruz. Hedefimiz
var olan değerleri ilerletmek ve mirası geliştirmek-
tir” diye konuştu.

Özdoğan, daha sonra gerçekleştirecekleri çalış-
malar ile ilgili hazırladıkları program taslağını
sundu. Taslağı olumlu değerlendiren öğrenci üyeler,
etkinliklere destek sunacaklarını ifade ettiler.  

KKüürrttççee’’nniinn standardizasyonuna katkı
sağlamak amacıyla Kürtçe teknik çalış-
taya hazırlanan TMMOB İKK bileşenleri
çalışmalarında sona doğru yaklaşıyor

22  yyııllllııkk  çalışma süresi dolan Şubemiz Öğrenci Komisyonu yapılan seçimle
yenilendi. Komisyon üyeleri, yeni dönem çalışma programını oluşturdu
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Öğrenci Komisyonu üyeleri odamızı ziyaret etti

Öğrenci 
üyelerimiz 

tanışma 
kokteylinde bir

araya geldi

Dicle Üniversitesi (DÜ) Makine Mühendisliği Bölü-
mü’nde okuyan öğrencilerden oluşan Öğrenci Ko-
misyonumuzun seçimle belirlenen yeni üyeleri,
odamızı ziyaret etti. 22 Kasım’da gerçekleşen ziya-
rette komisyon üyelerini Şube Sekreterimiz Bülent
Özdel karşılarken, Öğrenci Komisyonu Başkanı
Orhan Özdoğan ile Öğrenci Komisyonu üyeleri
İlyas Çelik, Yekta Kemal Akbulut ve Hasan Akbaş
da ziyarette hazır bulundu. 

Yeni komisyon üyelerini kutlayan Şube Sekrete-
rimiz Bülent Özdel, ziyaretleri için teşekkür etti.
Üniversiteleri daima önemsediklerini ve mevcut
oda yöneticilerinin de geçmişte öğrenci komisyon-
larında yer aldıklarını ifade eden Özdel, oda hak-

kında bilgi verdikten sonra önerilerde bulundu.
Komisyonun çalışmalarında kapsayıcı olması gerek-
tiğini vurgulayan Özdel, komisyona her türlü des-
teği sunacaklarını ifade etti. Özellikle şubemize
bağlı illerde bulunan öğrenciler ile iletişimi güç-
lendirecek bir öğrenci bülteninin çıkarılması gerek-
tiğini ifade eden Özdel, öğrencilerin mesleki ve
sosyal açıdan kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli
etkinlik ve organizasyonlarda da destekçi olacakla-
rını kaydetti. 

Daha sonra söz alan Öğrenci Komisyonu Baş-
kanı Orhan Özdoğan, kısa ve uzun vadede gerçek-
leştirmek istedikleri çalışmalara dair bilgi verdi.
Komisyonun gerçekleştirmeyi planladığı tüm etkin-
liklerin gerçekleştirilebilir olduğunu ve bu konuda
destek sunacaklarını ifade eden Şube Sekreterimiz
Bülent Özdel, “Hedeflerinizi zamana yayarsanız
daha olumlu sonuçlar alırsınız.  Amacımız sizin
aktif olmanız ve kararlarınızı kendinizin uygulama-
sıdır. Gidebildiğiniz kadar gidin, gidemediğiniz
yerde arkanızda oda var” dedi. 

D.Ü. Mühendislik Fakültesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenci
üyelerimiz, tanışma kokteylinde bir
araya geldi. 2 Aralık tarihinde Veya Ka-
fe’de düzenlenen kokteylde birinci sınıf
üyelerimiz üst sınıflarla tanışma imkanı
buldu. Kokteyle, Şube Yönetim Kurulu-
muz adına Şube Sekreterimiz Bülent
Özdel ve şube personelimizin yanı sıra

yaklaşık 60 öğrenci üyemiz katıldı. 
Kokteylde bir konuşma yapan Öğ-

renci Komisyonu Başkanı Orhan Öz-
kaya, oda-üye ilişkilerinin önemine
dikkat çektiği konuşmasında, yeni se-
çilen öğrenci komisyonunun önümüz-
deki döneme dair gerçekleştirmeyi
planladığı etkinliklerden söz etti. Kok-
teyl daha sonra müzikle devam etti. 

ŞŞuubbeemmiizzii  ziyaret eden öğrenci komis-
yonu üyeleri ile görüşen Şube Sekre-
terimiz Bülent Özdel, odanın
komisyonu ihtiyaç duyduğu her
alanda destekleyeceğini ifade etti
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LPG denetimlerinde randevu sistemi dönemi
Şubemiz, LPG’li araç kullanan araç sahiplerini
uzun kuyruklardan kurtarmak amacıyla, “sızdır-
mazlık kontrolünde’ randevu sistemine geçti.  İlk
etapta Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’da
uygulanacak randevu sistemi, zamanla diğer tem-
silciliklerimizde de uygulamaya konulacak. 

Gerek ekonomik, gerekse çevreye dost bir
yakıt olarak, giderek daha fazla taşıtta tercih edi-
len LPG kontrolleri, hem taşıt sürücüleri hem de
toplum güvenliği açısından hayati bir önem taşı-
yor.  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na da-
yanarak çıkarılan 21.10.2004 tarih ve 25620 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönet-
melik uyarınca LPG’li araçların sızdırmazlık kont-
rollerini gerçekleştiren şubemiz, randevu
sistemine geçti. 

LPG’li araçların çevreye yararlı, can ve mal
güvenliğini koruyucu ve trafikte güvenliği amaç-
layan sızdırmazlık denetimleri, bu uygulamaya
kadar, sızdırmazlık kontrol istasyonlarına gelen
araçların sıraya girmeleri suretiyle yapılıyordu.
Ancak bu sistemde kontrol istasyonlarında uzun
kuyruklar oluşurken, ciddi bir zaman kaybı yaşa-
nıyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçla-
yan şubemiz ve Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ il
temsilciliklerimizde 3 Ekim tarihinde randevulu
sisteme geçti. Diğer temsilciliklerimizde de adım

adım bu sisteme geçilecek.
LPG sızdırmazlık kontrolü yaptıracak araç sa-

hipleri http://www.lpgrandevu.mmo.org.tr/ adre-
sinden randevu alabilecekler. 5 adımda randevu
sistemi kullanılarak, istenilen gün ve saat aralı-
ğında randevu alınabilecek. Ayrıca telefonla ran-
devu almak isteyen araç sahipleri Diyarbakır için
“252 41 42” ve “252 41 48” numaralı telefonlar-
dan bir gün önce arayarak randevu alabilirler.
Ayrıca Şanlıurfa’da “357 50 25”, Malatya’da “236
69 61”, Elazığ’da ise  “2363294” numaralı tele-
fonlar aranarak randevu alınabilecek. 

Randevu sisteminde uyulması gereken kural-
lar ise şöyle: 

� Randevu saatinden 15 dakika önce LPG
sızdırmazlık istasyonunda hazır bulunulması ge-
rekmektedir. Randevu saatinden 15 dakika geç ge-
lindiğinde verilen randevu iptal edilmektedir.

� Randevular istasyon ve tarih ile belirli saat
aralığında, plaka bazında alınmaktadır. Aynı güne
randevu verilmemekte, uygulamaya yeni başlan-
dığı için sadece 15 gün içerisindeki bir tarihe ran-
devu verilmektedir. 

� Araç sahipleri almış oldukları randevuyu
randevu saatinden en az 2 saat öncesine kadar il-
gili istasyonun telefon numarasını arayarak iptal
etme hakkına sahiptir.

� Randevu iptal işlemini bildirmeden 2 kez
randevuya gidilmediği takdirde araç cezalı du-
ruma düşecek olup, cezalı duruma düşen araçlar
randevu sisteminden sonraki 60 gün boyunca
randevu alamayacaktır. 

� Bir plaka için alınan randevu bir başka
plaka ile değiştirilmemektedir. 

� Randevu sistemi Saat: 08:00 - 24:00 ara-
sında hizmet vermektedir.

LPG’li özel araç kullanan araç sahiplerinin 2
yılda bir, kamyonet ve ticari araç sahiplerinin ise
yılda bir araçlarının sızdırmazlık kontrollerini
yaptırarak, sızdırmazlık raporu almaları gereki-
yor. 

SSıızzddıırrmmaazzllııkk  kkoonnttrroollüü  iiççiinn  ggeerreekkllii  bbeellggeelleerr  
LPG ruhsata işlenmiş ise;- Araç ruhsatının as-

lıLPG ruhsata yeni işlenecek ise;- Araç ruhsatının
aslı- Montaj firması tarafından düzenlenen fatura
ve montaj evrakları.

ŞŞuubbeemmiizz,, LPG’li araç kullanan araç
sahiplerini uzun kuyruklardan kurtar-
mak amacıyla, “sızdırmazlık kontro-
lünde’ randevu sistemine geçti
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Mezopotamya Sosyal Forumu’na katıldık

SMM’li üyelerimizle yemekte bir araya geldik

Bu yıl ikincisi düzenlenen MSF, Diyarba-
kır Sümerpark’ta 21-25 Eylül tarihleri ara-
sında “İnsanlık için özgürlük kazanacak”
sloganı ile gerçekleştirildi. Aralarında
TMMOB İKK’nin de bulunduğu çok sa-
yıda kurumun desteklediği forum, bu yıl
Lübnan, Filistin, Latin Amerika, Arjantin
gibi çok sayıda ülkeden gelenleri misafir
etti. 250 kurum, inisiyatif ve oluşumun
katıldığı forumda, yaklaşık 2 bin katılımcı

yer aldı. Ortadoğu vurgusunun ağırlıklı olarak yapıl-
dığı program kapsamında, 12 belgesel gösterimi, 3
atölye, 3 tiyatro ve 13 oturum düzenlendi. 

TMMOB İKK’nin önerisi ile programda yer alan
“Demokratik Halkçı Kalkınma Modelleri” paneline ise
Odamız Üyesi Semih Oktay, Elektrik Mühendisleri
Odası Üyesi Nedim Tüzün ve İnşaat Mühendisleri
Odası Üyesi Turan Kapan katıldı. 5 gün boyunca

gençlik, ekoloji, dil ve kadın başlıkları altında
kurulan çadırlarda yoğun tartışmalar yürü-
tüldü. MSF’nin sona ermesi ardından yapılan
sonuç bildirgesi taslağında,  “Egemenler
halkların özgürlük mücadeleleri karşısında
ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve diploma-
tik ittifak ve sömürü planlarını devreye so-
karken, bizlerin de küresel düzeyde her
alanda ortak direniş hatlarını oluşturmamız
gerekmektedir. Bu konuda çalışmaları önü-
müze hedef olarak koyuyoruz” denildi.

Şube yöneticilerimiz, SMM’li üyele-
rimiz ile yemekte bir araya geldi . 

22 Eylül tarihinde verilen ye-
meğe Şube Başkanımız Mesut
Çelik, Şube Sekreterimiz Bülent
Özdel,

Şube Saymanımız Abdullah
Tekin, Şube Yönetim Kurulu Üye-
miz Hasan Esen katıldı.  Üye ve yö-
neticilerimizin sohbet ederek
geçirdikleri yemeğe yaklaşık 55 ka-
tıldı. 

TTMMMMOOBB  İKK’nin da desteklediği Mezopo-
tamya Sosyal Forumu yoğun bir katılımla
gerçekleşti. Forumda, TMMOB İKK bile-
şenlerinden temsilcilerin katılımı ile “De-
mokratik Halkçı Kalkınma Modelleri”
konulu bir panel gerçekleştirildi

Şubemizde bilirkişi eğitimi düzenlendi
Kamulaştırma ve makina değerleme davalarında görev
alacak üyelerimiz için bilirkişi eğitimi düzenlendi. “Ka-
mulaştırma Davaları ve Makina Değerleme Bilirkişilik
kursu” başlıklı eğitim, 02-04 Aralık tarihleri arasında şu-
bemizde gerçekleştirildi. Recep Narinolu tarafından veri-
len 4 günlük eğitimi tamamlayan uzman üyelerimiz,
odamız tarafından kamulaştırma ve makine değerleme
davalarında bilirkişi olarak yetkilendirileceklerdir.

Dolum-boşaltım kursu verildi
LPG sektöründe çalışan üyelerimize
yönelik eğitim ve belgelendirme çalış-
maları kapsamında 10-11 Aralık 2011
tarihlerinde Şube Eğitim Salonu-
muzda “LPG Dolum-Boşaltım Perso-
neli (Pompacı) Kursu” düzenlendi.
Hakan Mertoğlu tarafından verilen
kursa 14 kişi katılım sağladı. 
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ABS ve sonradan takma ABS semineri gerçekleştirdik

Sosyal etkinlikler kapsamında sinema günleri start aldı

Şubemizde “ABS ve sonradan takma ABS” konulu
seminer düzenlendi. Şubemiz toplantı salonunda
15 Kasım tarihinde düzenlenen semineri Makine
Yüksek Mühendisi Alpay Lök verdi. Seminerde Lök,
ABS’li ve ABS’siz araçlar arasındaki farklara de-
ğindi. Trafikte daha güvenli olan ABS ve EBS’li
araçların tercih edilmesi gerektiğine vurgu yapan
Alpay Lök, ABS zorunluluğu olan araçları da sıra-
ladı. Yük ve yüksek sayıda yolcu taşıyan araçlarda
ABS zorunluluğu olduğunu dile getiren Lök, bu
sistemin güvenlik açısından olumlu yanlarını an-
lattı. Seminere, 18 üyemiz katılım sağladı. 

Şubemizde doğalgaz iç
tesisat kursu düzenlendi

Pompacı kursları devam ediyor

Meslek içi eğitimler kapsamında şubemiz
toplantı salonunda “Doğalgaz İç Tesisat
Mühendis Yetkilendirme Kursu” gerçek-
leştirildi. 20-24 Ekim tarihleri arasında,
Yüksel Yaşartekin’in eğitmenliğinde ger-
çekleştirilen kursa 25 kişi katıldı. Eğitimin
sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre
kurs katılımcılarına belgeleri verilecek. 

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik
eğitim ve belgelendirme çalışmalarımız devam
ediyor. Bu kapsamda 24-25 Eylül tarihleri ara-
sında Şube Eğitim Salonumuzda “LPG
Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı) Kursu”
düzenlendi. Eğitmenimiz Gurbet Örçen tara-
fından verilen kursa 18 kişi katılım sağladı.
Kurs sonunda düzenlenen sınavda başarılı
olan kursiyerlere sertifikaları verilecektir

ŞŞuubbeemmiizzddee  düzenlenen kursa
katılan üyelerimiz, yetkilendirme
belgesi almaya hak kazandı

ÜÜyyeelleerriimmiizzii her yıl vizyona giren önemli filmler ile buluşturmak
amacıyla her yıl düzenlediği sinema günleri etkinlikleri başladı

Sosyal etkinlikler kapsamında bu sezon
ilk sinema etkinliğimizi gerçekleştirdik.
Adana Altın Koza Film Festivali’nde “en
iyi film” ödülünü alan “Celal Tan ve Ai-
lesinin Aşırı Acıklı Hikayesi” filmini çok
sayıda üyemiz izledi. 1 Aralık’ta izlediği-
miz filmin kısa hikayesi şöyle:

Tanınmış anayasa profesörü Celal Tan,

çevresi ve ailesi tarafından sevilen, örnek
gösterilen önemli bir simadır. Eşini kaybet-
mesinin ardından hayatını kurtardığı genç
öğrencisiyle evlenmiştir. Ailesi Celal Tan'ın
65. doğum gününü kutlamak için kendi-
sine sürpriz bir doğum günü partisi dü-
zenler, fakat kutlama öncesi yaşananlar
tüm ailenin hayatını değiştirecektir…
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

BATMAN

Batman Temsilciliğimiz yöneticileri, kentte sık yaşa-
nan asansör kazalarını en aza indirmek ve asansör-
lerle güvenli ulaşımı sağlamak için yapılacak ortak
çalışmaları konuşmak amacıyla Batman Belediye-
si’ni ziyaret etti. 

29 Kasım tarihinde gerçekleşen toplantıya Batman
Belediye Başkan Yardımcısı Hayrettin Caymaz, Bat-
man Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı
Ahmet Bülent Tekik, temsilcilik yöneticileri S.
Kazım Işık, İsmail Acar ve Teknik Görevli Okay
Polat katıldı. Toplantıda söz alan Ahmet Bülent
Tekik, 18.11.2008 ve 05.11.2011 tarihlerinde olmak
üzere Resmi Gazete’de yayınlanan “Asansör Bakım
ve İşletme Yönetmeliği” ile “Asansör Yıllık Kontrol-
leri Hakkında Yönetmelik” gereği, 01.01.2012 tarihin-
den itibaren belediyelerin ve mücavir alan dışında
valilik ve kaymakamlıkların mevzuat açısından
asansörleri A tipi muayene kuruluşlarına kontrol
ettirmeleri gerektiğini ifade etti. 

Bu konuda yetki ve sorumluluğun söz konusu kuru-
luşlara ait olduğunu vurgulayan Tekik, bina yöneti-
cileri ve tüm vatandaşların bu hususta duyarlı
olmaları gerektiğini dile getirdi. 

Daha sonra söz alan Batman Belediye Başkan Yardım-
cısı Caymaz ise, asansörlerin güvenli kullanımı ve
kazaların önlenmesi açısından bu çalışmanın ön-
celikli ve zorunlu olduğunu belirtti. Bu konuyla
ilgili altyapı çalışmalarına başladıklarını kaydeden
Caymaz, tüm kurumların ve vatandaşların du-
yarlı davranması gerektiğini söyledi. Odamızın A
Tipi muayene kuruluşu olduğunu hatırlatan Hay-
rettin Caymaz, MMO ile bu çerçevede bir proto-
kol yapılabileceğini ifade ederek, oda
yöneticilerimize teşekkür etti. 

Batman Belediyesi ile asansör 
güvenliği toplantısı gerçekleştirdik

Önümüzdeki yıl Batman’da doğalgazın
kullanıma girecek olması dolayısıyla,
Batman Temsilciliğimizde üyelerimiz
ile bir toplantı gerçekleştirildi. Top-
lantıya Temsilcilik Yürütme Kurulu
Başkanı Ahmet Bülent Tekik, temsil-
cilik yöneticilerimiz S. Kazım Işık,
Süleyman Noyan, İsmail Acar ve tek-
nik görevlimiz Okay Polat, kentte
doğalgaz ihalesini üstlenen firma
adına SİBADAŞ Müdürü Mustafa
Yardımcı katıldı. 

3 Kasım tarihinde temsilciliğimizde dü-
zenlenen toplantıda 11 üyemiz de
hazır bulundu. Toplantıda, doğalgaz
çalışmalarının Batman’daki seyri ile il-
gili bilgi veren Mustafa Yardımcı, do-
ğalgaz sektörünün Batman’da yeni
olduğunu belirterek hem üyelere,
hem odaya, hem de firma olarak ken-
dilerine önemli sorumluluklar düştü-
ğünü ifade etti. 

Batman Temsilcilik Sekreterimiz Kazım
Işık ise, toplantının amacının Bat-
man’da doğalgaz kullanımının sağlıklı
ve verimli olması açısından, üzerlerine
düşen sorumluluğu yerine getirmek
olduğunu belirtti.

Batman Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu
Başkanı Ahmet Bülent Tekik de, bu
toplantıların en önemli amacının va-
tandaşların doğalgazı en verimli şe-
kilde kullanmalarını sağlamak
olduğunu dile getirdi. Tekik, doğal-
gaza geçiş sürecinde üyelerimize yar-
dımcı olmayı hedeflediklerini dile
getirdi. Önümüzdeki dönemde üyele-
rimiz için doğalgaz ile ilgili özel kurs-
lar düzenleneceği bilgisini veren
Tekik, katılımcılara teşekkür etti.

Üyelerimizi doğalgaz
konusunda bilgilendirdik
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BATMAN

Batman Temsilciliğimiz “Araç Projelendirme” ko-
nulu 2 ayrı seminer düzenledi. 20 Kasım tari-
hinde temsilcilik bürosu eğitim salonunda
öğleden önce “sürücü kursu eğitim araçları” ve
öğleden sonra ise “engelli araçları” konulu semi-
nerler gerçekleştirildi. 11 üyemizin katıldığı semi-
nerleri, eğitmen Hakan Havancılar verdi.

Seminerlerde üyelerimizin sürücü kursu eğitim
araçları ve engelli araçlarında dikkat etmeleri ge-
reken teknik hususlar anlatıldı. 

Eğitime katılan üyelerimiz, bu tür eğitimlerin mü-
hendislerin gelişimi açısından çok faydalı oldu-
ğunu belirterek, sık sık benzer içerikli
eğitimlerin düzenlenmesini talep ettiler. 

Adıyaman Temsilciliğimizde
EKB kursu verildi

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

ADIYAMAN

Adıyaman Temsilciliğimizde çok sayıda
kişinin katılımı ile 2 günlük Enerji
Kimlik Belgesi (EKB) kursu verildi.
EKB kursu 19-20 Ekim tarihlerinde
Adıyaman İl Temsilciliğimiz toplantı
salonunda gerçekleştirildi. Odamız tek-
nik görevlilerinden Enver İşik’in ver-
diği kursa 25 kişi katıldı. 

Mardin Temsilciliğimizde araç
seminerleri düzenlendi

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

MARDİN

Mardin İl Temsilciliğimiz, “Sürücü Kursu Eğitim Araçları
Tadilatı” ve “Özürlü Aracında Dikkat Edilecek Husus-
lar” başlıkları altında 2 seminer düzenledi. 19 Ka-
sım’da temsilciliğimiz toplantı salonunda
gerçekleştirilen semineri Makine Mühendisi Hakan
Havancılar verdi. Seminerlere 11 üyemiz katıldı. 

Batman’da araç projelendirme
seminerleri düzenledik

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

ELAZIĞ

Elazığ İl Temsilciliğimiz, üyelerimiz için hafta sonu kahvaltısı orga-
nize etti. Elazığ’ın tarihi kalesi Harput’ta bulunan Zertaşlar Restau-
rant’ta 4 Aralık günü bir araya gelen üyelerimiz, keyifli bir kahvaltı
yaptı. Kahvaltıya Şube Başkanımız Mesut Çelik, Şube Başkan Veki-
limiz Ahmet Çet, Şube Sekreterimiz Bülent Özdel, Şube Saymanı-
mız Abdullah Tekin, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Ali Rıza
Çirkin, Elazığ Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa
Gür,  Temsilcilik Yürütme Kurulu Sekreteri Keman Balci, Temsilci-
lik Yürütme Kurulu Saymanı Meral Yılman ve Temsilcilik Yürütme
Kurulu Üyesi Ayhan Öztürk’ün yanı sıra yaklaşık 200 üyemiz ve ai-
leleri katıldı. Kahvaltıda şube yöneticilerimiz ile sohbet eden üyele-
rimiz, duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliği düzenleyen
şube yöneticilerimize teşekkür ettiler.

Elazığ Temsilciliğimizden
kahvaltılı buluşma

15
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

ELAZIĞ

Elazığ’ın da aralarında bulunduğu 6 ilin büyükşehir
olma hakkından yararlanabilmesi için Hazar Stratejik
Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “6 İl El
Ele, Büyükşehir’e” adlı proje, Elazığ Valiliği’nde dü-
zenlenen bir toplantı ile tanıtıldı. 31 Ekim tarihinde
düzenlenen toplantıya Elazığ Temsilciliğimiz Yü-
rütme Kurulu Başkanı Mustafa Gür, Elazığ Valisi
Muammer Erol, Elazığ Belediye Başkan Vekili Atik
Birici, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Bülent Şen, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Ali Şekerdağ, kurum temsilcileri ile sivil toplum ör-
gütlerinin yetkilileri katıldı.

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı aynı za-
manda Proje Koordinatörü olan Yrd. Doç. Dr. Bilal
Çoban toplantıda proje hakkında bilgiler verdi.
ADNK sistemine göre illerin 2010 yılı nüfus dağılımı
incelendiğinde, Elazığ merkez nüfusunun 331 bin
479 olduğunu belirten Çoban, şunları söyledi: 

“Bu nüfus ile Elazığ Türkiye’nin 22. büyük şehridir.
Fakat büyükşehir olacak iller incelendiğinde, 316
bin nüfuslu Manisa, 265 bin nüfuslu Balıkesir, 234
bin nüfuslu Trabzon, 213 bin nüfuslu Hatay, 188
bin nüfuslu Aydın, 141 bin nüfuslu Tekirdağ ve 60
bin nüfusa sahip Muğla belediyelerinin büyükşehir
olması planlanmaktadır. Elazığ şehir merkez nüfu-
sunun 331 bin 479 ve bu nüfus ile Türkiye’nin 22.
büyük şehri olduğu halde büyükşehir olmaması
haksızlık olarak değerlendirilmektedir. Diğer illeri-
miz de benzer haksızlığa uğrayacaklardır. Yasal dü-
zenleme, Elazığ’ın da içinde olduğu illeri
kapsayacak şekilde yapılmaz ise, örneğin Elazığ’ın
son yıllardaki nüfus artış oranı dikkate alındığında,
50 veya 100 yıl geçse dahi, 750 bin ile genel nüfusa
ulaşamayacağı ve hiçbir zaman büyükşehir olama-
yacağı değerlendirilmektedir.” 

Toplantıda söz alan diğer katılımcılar ise, Elazığ’ın bü-
yükşehir olması için yapılacak çalışmaya destek vere-
ceklerini ifade ettiler. Toplantıda bir değerlendirme
yapan Elazığ Valisi Muammer Erol ise valilik olarak
projenin ne önünde ne de arkasında olmadıklarını,
çalışmanın tamamen sivil bir girişim olarak başlama-
sını ve sürmesini dilediklerini belirterek Elazığ’ın bü-
yükşehir olmayı hak ettiğini, yürütülecek bu ve
benzeri çalışmalar ile de netice alınarak büyükşehir
olmasını dilediğini ifade etti. Toplantı sonunda, bir
komisyonun oluşturulması ve bu komisyonun, pro-
jede yer alması planlanan Mardin, Batman, Malatya,
Ordu ve Sivas’taki ilgili sivil toplum kuruluşları ile
ortak çalışma yürütmesi kararı alındı. 

‘6 İl El Ele, Büyükşehir’e projesi
toplantısına katıldık

Fırat Üniversitesi öğrencileri
ile bir araya geldik

Elazığ İl Temsilciliğimiz, Fırat Üniversitesi
(F.Ü) Makine Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf
öğrencileri ile tanışma toplantısı düzenledi.
25 Kasım tarihinde üniversitede yapılan
toplantıya Elazığ Temsilciliğimiz Yürütme
Kurulu Başkanı Mustafa Gür, Temsilcilik
Saymanımız Meral Özoğlu, temsilcilik tek-
nik görevlileri ve yaklaşık 100 öğrenci ka-
tıldı. Toplantıda konuşan Mustafa Gür,
öğrencilerin oda-öğrenci ilişkileri, mezun ol-
duktan sonra karşılaşacakları sorunlar hak-
kındaki soruları yanıtladı. 

Engelli/sürücü kursu araçları
konulu seminer verildi

Elazığ Temsilciliğimiz, “Özürlü araçlarında
dikkat edilecek hususlar” ve “Sürücü
Kursu eğitim araçlarında Dikkat edilecek
teknik hususlar” konulu 2 ayrı seminer

düzenledi. Temsilci-
liğimizde gerçekle-
şen seminerleri
eğitmen Hakan Ha-
vancılar verdi. 14
Kasım günü ger-
çekleşen seminere
30 üyemiz katıldı.   
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ŞANLIURFA

Odamızın her yıl şube ve temsilciliklerindeki üye-
leri ile buluşmak amacıyla geleneksel olarak dü-
zenlediği gecelerin ilki Şanlıurfa’da gerçekleşti.
Hilton Otel’de 26 Kasım tarihinde düzenlenen
geceye Şube Başkanımız Mesut Çelik, Şube Baş-
kan Vekilimiz Ahmet Çet, Şube Sekreterimiz Bü-
lent Özdel, Şube Saymanımız Abdullah Tekin,
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Mehmet Ali
Kahraman, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz
Ali Rıza Çirkin, Şanlıurfa Temsilciliğimiz Yü-
rütme Kurulu Başkanı Ferzent Gökyuman, Tem-
silcilik Yürütme Kurulu Sekreteri Celal Atilla
Meral, Temsilcilik Yürütme Kurulu Saymanı
Mehmet Kaya, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi
Vildan Gönüllü Çelik, Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu Üyesi Mustafa Yazar, odamız merkez çalı-
şanları, Şanlıurfa Temsilciliğimiz öğrenci
komisyonu üyeleri ile çok sayıda üye katıldı. 

Gecenin açılış konuşmasını yapan Şanlıurfa Tem-
silciliğimiz Yürütme Kurulu Üyesi Vildan Gö-
nüllü Çelik, herkese hoşgeldiniz dedi. 

Daha sonra konuşan Temsilcilik Yürütme Kurulu
Başkanımız Ferzent Gökyuman, üyeler ile bir
arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek, Van’da yaşanan deprem dolayısıyla geceyi
bir eğlence şeklinde organize etmediklerini ifade
etti. Üyeler ve oda çalışanlarını selamlayan Gök-
yuman, Şube Başkanımız Mesut Çelik’i konuş-
masını yapmak üzere kürsüye davet etti. 

Konuşmasına Van’da yaşanan depreme dikkat
çekerek başlayan Mesut Çelik, “Gerek insani
duyarlılık, gerek mesleki sorumluluk, gerekse
bir sivil toplum örgütü olmanın yarattığı ge-
reklilikler sebebiyle 23 Ekim ve 9 Kasım’da
ard arda yaşanan depremden bu yana, kapı-
larımızı kapatıp sadece kendi hayatlarımızla
meşgul olmamız imkansız hale gelmiştir”

dedi. Van’da yaşamını yitiren vatandaşların
yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar
dileyen Çelik, 2 yıllık çalışma dönemine dair
bilgiler verdi. 

2 yıllık süre içerisinde “üye orijinli” çalışmayı ve
“üyeye hizmeti” esas aldıklarını kaydeden Çelik,
yerinde yönetimi geliştirebilmek için de temsilci-
liklerin yetkilerini azami ölçüde artırdıklarını
ifade etti. Bu düzenlemenin geçmişte kronik
hale gelen ve çalışmaları ağırlaştıran bürokratik
işleyişi sona erdirdiğini açıklayan Mesut Çelik,
geride bırakmak üzere olduğumuz 2 yıllık ça-
lışma döneminde Muş, Bingöl, Siirt, Ağrı ve
Tunceli’de temsilcilik açıldığı bilgisini verdi. 

Temsilciliklerde üyelere daha fazla zaman ayıra-
bilmek amacıyla LPG kontrol birimlerini tem-
silcilik binalarından ayırdıklarını söyleyen
Çelik, Şanlıurfa, Malatya, Van, Mardin ve Bat-
man’da LPG kontrol birimlerinin ayrı binalarda
olduğunu dile getirdi. 

Bu süre içerisinde gerek üye, gerek oda çalışanları,
gerekse vatandaşlara yönelik geniş bir yelpazede
eğitimler gerçekleştirildiğini belirten Çelik, çalış-
maların hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştiril-
mesi için 17 makine mühendisinin çalışmalara
dahil edildiği bilgisini verdi. Yine periyodik kont-
rollerin 14 ile yayılarak güçlendirildiğini ifade
eden MMO’nun bir sivil toplum örgütü olarak
sorumluluklarına dikkat çekti.  

Makina Mühendisleri Odası 
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ÇÇookk  ssaayyııddaa üyemiz, Şanlıurfa Temsilciliğimi-
zin geleneksel gecesinde bir araya geldi.
Gecede konuşma yapan Şube Başkanımız
Mesut Çelik, “Biz mühendislerin, toplumun
sosyal, siyasal ve kültürel inşasına dair so-
rumluluğumuz bulunmaktadır” dedi

Şanlıurfa Temsilciliğimiz geleneksel gece düzenledi
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26 Kasım Şanlıurfa geleneksel gecemiz
Nihayet beklenen gün geldi ve temsilcilik gele-
neksel gecemizi gerçekleştirdik. Yönetimde ilk
defa yer almamdan olsa gerek çok heyecanlıy-
dım. Bu heyecan, gecemizin bitip herkesi uğur-
layıncaya, hatta eve gidinceye kadar sürdü.
Güzel bir duyguydu. Odamızın düzenlediği ge-
cede mühendis üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz,
şube yöneticilerimiz, oda çalışanları ve oda
dostlarımızla birlikte olmak… 

Evet, sonunda gecemiz, belirlenen tarihte
gerçekleşti. Daha önce birkaç kez gece yapıl-
ması planlandıysa da çeşitli sebeplerle ertele-
mek zorunda kaldık. En son gerekçemiz tüm
Türkiye’yi üzüntüye boğan Van depremiydi. 26
Kasım olarak tarih belirlendikten sonra 2. dep-
remle her ne kadar ertelenmesi tartışılsa da eğ-
lencenin olmaması kararına vardık. Ben burada
odamız çalışanlarına, yöneticilerine ve üyelerine
duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. 

Gecemiz, açılış konuşması ve ardından Baş-
kanımız Ferzent Gözyuman’ın konuşmaları ile
başladı. Geceye katılımlarından dolayı herkese
teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan,
Van depremini dile getirdi. TMMOB olarak ya-
pılan yardımlardan bahsetti. Yaşanan depremin
herkesi çok üzdüğünü, bu konuda duyarlı 
davranan ve yardımlarını esirgemeyen üyeleri-

mize de teşekkür etti. Ardından Diyarbakır
Şube Başkanımız Mesut Çelik’in konuşması
gerçekleşti.

Gece güzel bir fon müziğiyle devam edi-
yordu. Masalarda yapılan sohbetler çok neşeli
ve güzeldi. Eğlence olmaması kimseyi rahatsız
etmemişti. Bilakis bu karardan dolayı herkes
mutluydu ya da ben öyle görmek istiyordum.
Geceyi eğlencesiz yaparsak, katılım az mı olur
diye tereddütler yaşadıysak da, yaşanan depre-
min, geceye olan ilginin nasıl olacağından daha
vahim olduğunu düşündük ve geceye katılım
düzeyi, aldığımız kararın ne kadar doğru ve
isabetli olduğunu gösterdi. Katımlarından do-
layı herkese teşekkür ediyorum.

Gecenin bitiminde ve sonrasında üyelerimiz
düşüncelerini dile getirdiler. Gecenin çok güzel
olduğunu, en önemlisi de Van depreminden
dolayı gecenin alkolsüz ve müziksiz yapılması-
nın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek,
odamıza bu ince davranışından dolayı teşekkür
ettiler. Gecede tüm üyelerimiz ve misafirlerle il-
gilenilmesi ve teknik konulardaki sohbetler ise
özellikle üniversiteden hoca-
larımızı çok mutlu etti.

Bir dahaki gece yeme-
ğinde buluşmak umuduyla…

Vildan 
GÖNÜLLÜ ÇELÝK 
Temsilcilik 
Yönetim 
Kurulu Üyesi
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Temsilciliğimiz, TMMOB Şanlıurfa İKK bile-
şenlerine üye kadın üyeleri bir araya getirdi. Temsil-
ciliğimizin çağrısı ile 9 Aralık günü İnşaat
Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen toplantıya, Şan-
lıurfa Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Üyesi Vildan
Gönüllü Çelik, üyelerimiz Hamide Sürücü, Sevda
Abdullahoğlu, Gülseren Ateş, Zeliha Demiray, Nu-
riye Göçer’in yanı sıra, İnşaat Mühendisleri Odası
adına Melek Padak, Semra Nur Subaşı ve Ruken
Okyay Çiçek, Mimarlar Odası Adına Yekta Karahan
ve Tuba Bağbetli, Ziraat Odası adına Mukaddes Ge-
malmaz ve Fatma Güllüoğlu, Çevre Mühendisleri
Odası adına Beyza Çelikkanat katıldı. 

Uzun süredir biaraya gelemeyen İKK bileşeni kadınla-
rın tanışma toplantısı niteliğinde gerçekleştirilen
buluşmada, toplantıların her ay düzenli olarak ger-
çekleştirilmesi kararı alındı. 

01.01.2012 tarihinde asansör kontrollerinin A Tipi
muayene kuruluşlarınca yapılacak olması dolayı-
sıyla, Şanlıurfa Temsilciliğimiz, kentteki tüm bele-
diyelere toplantı çağrısında bulundu. 

8 Aralık tarihinde temsilciliğimizde gerçekleştirilen
toplantıya Siverek Belediyesi İmar Müdürlü-
ğü’nden Zülfikar Koyunsever, Erden Kuzgun, Şan-
lıurfa Merkez Belediyesi’nden Makine Mühendisi
Hakan Çınar, Karaköprü Belediyesi’nden Makine
Mühendisi Hamza Bayer, Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu Başkanımız Ferzent Gözyuman, Temsilcilik
Yürütme Kurulu Üyesi Vildan Gönüllü Çelik, 

Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi Mustafa Yazar,
Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Kaya
katıldı. 

Toplantıda temsilcilik yöneticilerimiz, 01.01.2012 ta-
rihi itibariyle asansörlerin yıllık kontrollerinin, ak-
redite kuruluşlar tarafından yapılacağı ve
odamızın da akredite kuruluş olduğuna dair bilgi-
ler verdi. Oda yöneticilerimiz, kentte asansörlerin
yıllık kontrollerine talip olduklarını ifade ettiler. 

Toplantıya katılan belediye yetkilileri ise, konuya
olumlu baktıklarını ve değerlendireceklerini 
ifade ettiler.

Şanlıurfa Temsilciliğimiz İKK kadın
bileşenlerini bir araya getirdi

Şanlıurfa Temsilciliğimizde asansör konulu toplantı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

MALATYA
“Füze Kalkanı Karşıtı Platform”un çağrısı ile Kürecik’te kuru-
lan füze kalkanına karşı Malatya kent merkezinde, “Füze kal-
kanına hayır!” mitingi düzenlendi. 19 Kasım günü sabah
saatlerinde Öğretmen Evi önünde toplanan kalabalık kitle,
burada Yeni Belediye Meydanı’na kadar yürüdü. 

Mitinge demokratik kitle örgütlerinden temsilciler, siyasi parti-
ler ve yöre halkının yanı sıra, TMMOB Genel Başkanı Meh-
met Soğancı, Malatya Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu
Başkanı Erdal Yavaş ve temsilcilik çalışanları katıldı. Mitingde
sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler adına yapılan konuş-
maların ardından, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı
da bir konuşma yaptı. .Mitingin ardından odamızı ziyaret
eden Mehmet Soğancı, oda yöneticilerimiz ve üyelerimizden,
TMMOB’nin kentteki çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. 

Malatya’da ‘Füze kalkanına 
hayır’ mitingine katıldık
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

MALATYA

Malatya Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu üyeleri, asan-
sörlerin yıllık kontrollerinin akredite edilmiş kuruluş-
lar tarafından yapılmasına yönelik resmi gazetede
yayınlanan yönetmelik konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak amacıyla, Malatya Belediye Başkanı Ahmet
Çakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya
Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu Başkanı Erdal Yavaş,
İl Sekreterimiz Mustafa Raif Uçar, İl Saymanımız Ni-
yazi Erbay, üyemiz Necip Cemgil hazır bulundu. Söz

konusu uygulamanın 01.01.2012 tarihinde yürür-
lüğe girecek olması sebebiyle 28 Kasım’da gerçek-
leşen ziyarette, artık asansör yıllık kontrollerinin
akredite edilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleş-
tirileceği ifade edilirken, odamızın bu konuda
yetkili bir kurum olduğu ve kentteki asan kont-
rollerine talip olduğumuz belirtildi. Ziyareti
memnuniyetle karşıladığını ifade eden Ahmet
Çakır, çalışmaya olumlu baktıklarını belirtti.  

Müstakil Sanayici Ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Malatya Şube yöne-
ticileri odamızı ziyaret etti. 17
Kasım’da gerçekleşen ziyarete MÜ-
SİAD Malatya Şube Başkanı Namık
Şahin ve MÜSİAD Malatya yönetici-
leri katıldı. MÜSİAD yöneticilerini
odamız adına Malatya Temsilciliği-
miz Yürütme Kurulu Başkanı Erdal
Yavaş, İl Sekreterimiz Mustafa Raif
Uçar, Yürütme Kurulu Üyemiz Necip
Cengiz karşıladı. 

Ziyarette, odamızın inşaat sektöründeki
yeri ve önemi ile Van depremi hak-
kında görüş alışverişinde bulunuldu. 

MÜSİAD yetkilileri Malatya
Temsilciliğimizi ziyaret etti
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Yürütme kurulumuz 
Malatya Belediyesi’ni ziyaret etti
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

MALATYA

Malatya İl Temsilciliğimiz,
asansör sistemlerinin stan-
dartlara uygun olarak pro-
jelendirilmeleri, imalatları
ve denetimlerinde görev
alacak üyelerimizin bilgi ve
birikimlerini geliştirmek
amacıyla 2 ayrı kurs dü-
zenledi. 21-22 Kasım tarih-
lerinde düzenlenen
“Asansör Avan Proje Hazır-
lama Mühendis Yetkilen-
dirme Kursu”na 23 üyemiz
katıldı. 23-25 Kasım tarih-
leri arasında ise “Asansör
Mühendis Yetkilendirme
Kursu” düzenlenirken, eği-
timi Sadrettin Uzunget
verdi. Bu kursa da 14 üye-
miz katılım gösterdi. 

Malatya 
temsilciliğimizde 
asansör kursları 
düzenlendi

İnönü üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerine
yönelik 26 Kasım ve 3 Aralık tarihlerinde ısıtma tesisatı, ısı ya-
lıtımı ve sıhhi tesisat alanında piyasaya yönelik proje okun-
ması, proje çizilmesi, proje hazırlanması konularında eğitimler
verildi. Eğitim salonumuzda gerçekleşen Sıhhi Tesisat eğitimini
Hakan Akkurt verirken, ısı yalıtımı konusunu Hasan Basri
Doğan ve ısıtma tesisatı konusunu ise Yasin Eroğlu verdi. Öğ-
rencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler devam edecek. 

Malatya Temsilciliğimizden
üniversite öğrencilerine eğitim 

Malatya temsilciliğimiz,
araçlar konulu 2 ayrı se-
miner düzenledi. 15
Kasım tarihinde temsilci-
liğimiz toplantı salo-
nunda gerçekleştirilen
seminerlerde “Özürlü
Araçlarında dikkat edile-
cek hususlar” ve “Sürücü
Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Hususlar”
başlıkları altında gerçek-
leştirildi. Seminerlere 22
üyemiz katılım gösterdi. 

Malatya Temsilciliğimizde
‘araçlar’ konulu seminer
düzenlendi

Makina Mühendisleri Odası 
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OHAL’den BUHAL’e
“Türkiye’de doğal afetler felakete dönüşüyor” ifa-
desi, özellikle Van depremi ile yeniden dillendirilir
oldu. Bu tespit tek başına önemli bir gerçeği ifade
etse de, afetle felaket arasındaki o çok geniş ara-
lığı ölümler ve çok büyük yıkımlar dolduruyorsa,
bu tespite götüren nedenleri yeniden ve yeniden
ele almak hayati bir önem taşıyor. 

Türkiye’nin depremler tarihi ve buna paralel
olarak hükümetlerin yaptığı yasal düzenlemeleri
ve uygulamada ne kadar yol aldığına bakarak söze
başlamak gerekiyor. Türkiye’de, yapı alanının dü-
zenlemesi, 1985 yılında uygulamaya konulan 3194
sayılı İmar Kanunu ve 1999 Marmara depremi ar-
dından çıkarılan deprem yönetmeliği ile sağlan-
makta. Buna yine Marmara depremi ardından
oluşturulan yapı denetim sistemi, merkezde
Afet Acil Durum Başkanlığı, Zorunlu Deprem
Sigortası ve bazı kamu kurumu binalarında
güçlendirme yapılması gibi düzenlemeler ek-
lendi. Buraya kadar her şey güzel, ancak asıl
mesele bundan sonra başlıyor; çünkü deprem-
lerde yaşanan felaketler, kanun çıkarmanın tek
başına bir sorunu çözmeye yetmediğinin en acı
örneklerinden birini oluşturuyor. Çünkü yukarı-
daki yasal düzenlemelerin ardından meydana
gelen ve giderek büyüyen bir felakete dönüşen
Van depreminde yaşanan kayıplar, değişikliğin
salt yasalarda değil, zihniyette de yaşanması ge-
rektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur.  

1999 Marmara depremi ardından çıkarılan
Yapı Denetim Yasasının uygulanma veya uygulan-
mama biçimine baktığımızda, yüzde 95’i deprem
bölgesi olan ve yüzde 65’i birinci ve ikinci sınıf
deprem riski taşıyan ülkemizde bu yönetmelik
kapsamına sadece 19 kent alınmıştır. Bu iller
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu,
Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gazi-
antep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Te-
kirdağ ve Yalova’dır. Yapı denetim sistemi

kapsamına Van’ın da aralarında bulunduğu diğer
illerin alınması için 2011 yılı başının beklenmesi
gerekmiştir. Van’ın bu iller arasında olmaması,
bugün yaşanan felaketin altyapısının o günden
hazırlandığının en büyük göstergesidir. Van’ın bu
tarihten sonra uygulama kapsamına alınmış ol-
duğu yönünde bir savunma yapılsa da, tamamen
özel sektörün insafına bırakılan bu uygulama kap-
samına önceden alınan illerde de ne tür sorunlar
yaşanacağı gelecekte asla yaşanmasını dilemeyece-
ğimiz depremlerde ortaya çıkacak. 

Yine 1999 depremi ardından toplanan 30 mil-
yar doları aşan deprem vergilerinin, iktidarın her
fırsatta propaganda malzemesi yaptığı duble yol
yapımına harcandığı ortaya çıkmıştır. 

Sadece bu 2 uygulamayı mercek altına aldığı-
mızda ortaya çok net bir şekilde çıkan tablonun
adı, SİYASİ AYRIMCILIKTIR, HALKIN İKTİDAR
HESAPLARINA KURBAN EDİLMESİDİR ve bunun
sonucunda AFETİN FELAKETE DÖNÜŞMESİ yani
en güncel adıyla Van’ın ta kendisidir. 

Konuya buradan bakınca, 600’ü aşkın insa-
nın yaşamını yitirdiği, binlerce insanın yaralan-
dığı ve 2 bini aşkın binanın yıkıldığı Van’da,
hukuk tabiriyle “planlı bir cinayet” işlenmiştir.
Başka türlü, adı ne olursa olsun bir iktidarın
kendi çıkardığı yasaları bile sadece “işine gelen”
bölgelerde uygulamasının bir açıklaması olamaz.
Bu uygulama, 90’lı yılların OHAL’inin değişik
versiyonu, BUHAL’idir.

İşte Van, tam anlamıyla BUHAL’in kurbanı
olmuş bir kenttir. Burada söz konusu olan tek bir
siyasi anlayış değildir, çünkü Van, rengi birbirin-
den farklı siyasi anlayışlarla yönetilmiş bir kenttir.
Ancak rengi farklı olan bu siyasal iktidarların or-
taklaştığı nokta, kentin coğrafik konumunu veya
hassasiyetlerini gözetmek yerine, varlıklarını
devam ettirmeye yönelik klasik bir siyaset anla-
yışını hakim kılmış olmalarıdır. Oysa deprem
kuşağında bulunan bir kentin klasik siyaset yak-
laşımı ile değil, özel yasalarla yönetilmesi gerek-
mektedir. Böyle bir kentte yapı imal süreçlerini,
depremi merkeze alarak planlamaz, tüm kontrol
süreçlerini takip etmezseniz, felaket kaçınılmaz
olacaktır, nitekim olmuştur. 

Buraya kadar sıraladığımız yanlışlar, doğruyu

Mesut ÇELÝK
MMO 
Diyarbakır
Þube Baþkanı

““İİşşttee Van, tam anlamıyla BUHAL’in kurbanı
olmuş bir kenttir. Oysa deprem kuşağındaki
bir kentin klasik siyaset yaklaşımı ile değil,
özel yasalarla yönetilmesi gerekmektedir



da çok net bir şekilde işaret etmektedir. Bundan
sonrası için öncelikle, Van’ın bugünden tezi yok
ciddi bir imar planına ihtiyacı vardır. Ancak Başba-
kanın “Van’ın büyükşehir statüsüne geçeceği” söy-
lemi gibi mantık dışı bir yaklaşım yerine, kontrollü
bir yapı imal sürecini esas almak gerekmektedir. Bir
felaketle yıkılmış, harabeye dönüşmüş bir kentten
nasıl bir büyükşehir yaratacaksınız? İktidar burada
yine bir felaketten fırsat çıkarmaya, gerçeklerden
kopuk hayalci bir söylemle yine çok ciddi hatalara
kapı aralamaktadır. Van şu an küçülmeye doğru
giden bir kenttir ve bırakalım büyük bir yıkımla
karşı karşıya olan Van’ı, alt yapısını tümüyle tamam-
lamayan hiçbir kent büyükşehir olamaz. 

Yine kentin şu an başka bir yere taşınması planı
yapılıyor. Geçmişte yine deprem felaketi yaşanan Er-
zincan gibi kentler örnek alınsa da, geçmişte 90 bin
nüfusu olan Erzincan’da başarılan bu uygulama, 1 mil-
yonu aşkın nüfusu olan Van’da başarılamaz. 

Van’da yapılması gereken, geçmişte yapılan bu ha-
talara düşmeden, birbirinden farklı düşünen ama kent
ile ilgili iddiası bulunan tüm kesimlerin (gerek siyasi-
ler, gerek yerel otoriteler ve sivil toplum örgütleri)
kentin yeniden inşası için bir araya gelmeleridir. Yeni
kentin inşası konusunda yetki şu an Çevre Ve Şehirci-
lik Bakanlığı’na verildi. Ama yerelin, orada yaşayanların
veya yaşamak zorunda olanların içinde olmadığı bir

planlama süreci tutmaz. TOKİ bir taraftan, özel
müteahhitler öbür taraftan konut yaparsa, yeni

ve güvenli bir kent inşa edilemez. Şu an kon-
teyner, prefabrik veya TO-

Kİ’nin yapacağı konut arasında hiçbir fark yoktur. Bu-
rada önemli olan, hiçbir siyasi kimliğe dayanmadan
kentin sahiplenilmesidir. Çünkü deprem kimliğe bak-
maz. Van’da ezberlerin artık bozulması gerekiyor.
Çünkü bu ezberle 50 yıl sonra da olsa kentin yaşaya-
cağı şey, benzer bir felakettir. 

Bu konuda yerel yönetimlere önerimiz ise, Van’da
ekolojik bir kent yaratma yönünde çaba harcamaları-
dır. Ekolojik kent modelinin böylesi büyük bir nüfusa
uygulanması zor olabilir, ama depremle boşalan Van
ister istemez yavaş yavaş büyüyecek bir kenttir. Van’ı
bir anda yeniden 1 milyon nüfusa kavuşturamazsınız.
Hele böylesi güvensiz bir ortamda insanları Van’a dön-
meye ikna edemezsiniz. 

Van’ın alt yapısı yatayda ilerlemeye uygundur, yeni
imar planında bu göz önünde bulundurulabilir. Hatta
yatay ilerleyen kent, Van Gölü ile birlikte cazibe mer-
kezine dönüştürülebilir. Ancak yeni kent oluşumunun
yerel dokuya uygunluğu göz önünde bulundurulması
gereken bir konudur. Dünyanın en iyi kent örneğini
burada uygulamaya çalışsanız da başarılı olamazsınız.
Yani minyatür bir Moskova veya minyatür bir İstan-
bul’un anlamı yok, çünkü bunları zaten asılları var. 

Sonuç olarak; popüler söylemle Türkiye güçlü bir
ülkedir ve kendi kendisine yeter. Ancak ülkenin her-
hangi bir noktasında herhangi bir uygulamada kafası-
nın gerisinde “öncelikleri” ve “amaları” olan bir
iktidarın, kendi elleri ile bu “güçlü ülke” imajını zede-
leyeceği aşikardır. Amaların yarattığı muğlaklıklar ve
sorumsuzlukların faturasının vatandaşa çıkmaması di-

leğiyle, bir kez daha Van’da yaşamını yitiren-
lerin yakınlarına başsağlığı diliyor,

başta meslektaşlarımız olmak
üzere tüm Vanlılara geçmiş

olsun dileklerimi iletiyo-
rum. 
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Binlerce değil, On binlerce deprem olsa da,
Yeşilin ve mavinin en güzel tonları 

öyle güzel karışır ki sende 
Vazgeçmek mümkün değil.

23 Ekim 2011 günü saatler öğleni gösterdiğinde,
Van’da yaşamı felç eden depremin ardından arkası
kesilmeyen artçı depremler ve 09 Kasım 2011 tari-
hinde yaşanan ikinci yıkıcı deprem ile birlikte,
hala geleceğe dair hiçbir plan yapamayan bizler,
depremle birlikte yaşamaya alışmak zorunda ol-
duğumuzu bir kez daha iliklerimize kadar hisset-
tik.  Ömrümüzün en büyük ve en uzun
depremselliğinden geçerken, sorumluluklarımız ve
nasıl yapmalı üstüne ülkemizde hala yapmamız
gereken çok şey olduğunu bir kez daha gördük. 

Oysa bu yaşanan ilk değildi. Deprem kuşağı
üstünde bulunan ülkemizde daha dün diyebilece-
ğimiz birçok büyük deprem yaşadık. 1998 yılında
Adana Ceyhan’da meydana gelen 6,3 büyüklüğün-
deki deprem ile birlikte 145 insanımız hayatını
kaybetti. 1999 yılında Kocaeli’de yaşanan 7,4 bü-
yüklüğündeki deprem 17 bin 127 kişinin canına
mal oldu. Yine 1999 yılında Bolu-Düzce’de yaşa-
nan 7,2 büyüklüğündeki depremde 845 kişi haya-
tını kaybetti. 2003 yılında Bingöl meydana gelen
6,4 şiddetindeki depremde ise 176 insanımız ha-
yatını kaybetti. Van depremi, unuttuklarımızı bir
kez daha hatırlattı bize. 23 Ekim 2011 tarihinde
7,2 ile sallanan Van, 9 Kasım 2011’de ise 5,6 ile

sallandı ve resmi kayıtlara göre 604 canımızı
daha kaybettik.

Yaşanan bunca acıya rağmen hala hiçbir der-
sin alınmadığı ise aşikardır. Ülkemin insanları,
meydana gelen depremlerin ardından yaşananla-
rın, Tanrı tarafından onlara verilen bir ceza oldu-
ğuna inandırılmaktadır. 21. Yüzyıl’da böylesi bir
yaklaşım düşündürücüdür. Ama bizler biliyoruz
ki, öldüren deprem değil, denetimsiz yapılardır.
Temel haklarımızdan olan barınma sorununun
çözülememiş olduğunun göstergesidir. Oysa bir-
çok şehirde olduğu gibi ciddi paralar ödeyip, yılla-
rını ipotek edip ancak sahip oldukları konutların
depreme dayanıksız olması, ruhsat ve denetim iş-
lerinin sağlıksız yürütülmesi vatandaşlarımızın
takip edebileceği bir durum değildir. Yaşanan bu
kayıpların hesabı verilmelidir. Bu konuda yeni
adıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler,
yapı denetim şirketleri, proje ve denetimde yer
alan mühendisler ile yapı müteahhitleri nez-
dinde gerekli soruşturmalar yapılarak, sorumlu-
lukları ölçüsünde gerekli cezaları almaları
sağlanmalıdır. Yoksa gelecekte yaşanabilecek
böylesi sorunların engellenmesi ve caydırıcı ol-
ması beklenemez. Kocaeli depreminde olduğu
gibi Van depreminde de faturanın 1-2 kişiye ke-
silmesi, esas sorumluların işin içinden sıyrılma-
sından başka işe yaramayacak ve eski tas eski
hamam yaşamaya devam edeceğiz.  

Ortaya çıkan faturayı birkaç kişiye kesme

Bekir KIRAN
Van Temsilcilik
Yürütme Kurul
Baþkanı

Deprem ve insan sıcaklıðı…
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alışkanlığı ile aslında “bu ülkede yasa ve yönetmelik-
lerimiz çağın gereklerine uygundur, denetim yetkisi
olan kurumlarımız işlerini hakkıyla yapmıştır, bina
yapımında çalışan mühendis ve mimarlarımız ge-
rekli yetkinliğe sahiptir, usta ve işçilerimiz de as-
lında bu işin uzmanıdır, devletimiz gerekeni her
zaman olduğu gibi yapmıştır ama her yerde olduğu
gibi bizim içimizde de kötü
niyetli insanlar var, biz de
onları bulup hesabını soraca-
ğız; ey halkım, siz rahat uyu-
yun biz gerekli cezayı veririz”
denmektedir.

Ama biz bu defa uyuma-
yacağız!

Proje saFasından imala-
tın tamamlandığı her aşa-
mada yetkisi ve sorumluluğu
olan kişi ve kurumların hesap
vermesi için elimizden gelen
her şeyi yapacağız. Bu defa
yaşanan ölümlerin son olması
yapılması gereken her türlü
düzenlemenin takipçisi olaca-
ğız. TMMOB’nin yaptığı bir-
çok bilimsel çalışma ile
yetkinliğini ispatladığı dep-
rem konusunda da bütün ça-
lışmaların öznesi olması
gerektiğini her platformda
söyleyecek ve yapılacak yeni
düzenlemelerin ve denetim
yetkisinin içinde olması için
var gücümüzle çalışacağız.
Her depremde bu kadar can
kaybetmenin, bu kadar maddi ve manevi zarar
görmenin talihimiz olmadığını insanlarımıza gös-
termeliyiz. Bizler deprem konusunda da söyleyecek
sözü olan TMMOB’nin ve diğer sivil toplum örgüt-
leri ile birlikte bu işe artık dur demenin vaktinin
geldiğine, hatta bu konuda fazlasıyla geç kaldığı-
mıza inanıyoruz.

Altını çizmeden geçemeyeceğim diğer bir konuda;
hala tüm yakıcılığıyla devam eden Kürt sorununun
bu büyük felakette bile kendini göstermiş olması-
dır. Bir yandan hala bu ülkede kavganın ve hukuk-
suzlukların devam etmesini isteyen kesimler
medya eliyle kendini ortaya koymuştur. Çözüm-
süzlükten yana olanlar küçük piyonları eliyle yap-
tıkları iğrenç açıklamaları ile kaybettikleri

insanlıklarını tüm halka gösterirken, diğer taraftan
yüzyıllardır birlikte yaşamış halkların ortaya koy-
duğu dayanışma ve yardımlaşma ülkenin en ücra
köşesine kadar yayılmış ve oluşan bu ters etki bir
kez daha halkların birlikte yaşama arzusunu tüm
çıplaklığıyla açığa çıkarmıştır.

Belki de bu yaşanan kayıplara adanabilecek en
büyük armağan, yaşanan bu
depremin kalıcı bir barışın
sağlanmasında en büyük itici
gücü göstermesi, eşit ve
özgür bir yaşamı oluşturma-
sıdır. Yeni Van ile birlikte,
yeni bir yaşamın başlayabil-
mesini sağlamasıdır.

Van’da depremler
devam ediyor, ne zaman
duracağını ve bizden daha
neleri alıp götüreceğini kes-
tiremiyoruz artık. Bilgisa-
yarı açınca ilk baktığımız
sayfa rasathanenin sayfasın-
dan başka bir şey değil.
Sohbetlerimizdeki tek konu
bitmek bilmeyen deprem-
ler. Bu sebepten dönüp ar-
kamıza bakamadık daha,

yazacak anlatacak çok şey
var belki ama durmayan
depremler bu yazıyı sonlan-
dıracak cümleleri bulmamı
da engelliyor. Yaşanan her
doğa olayının felakete dön-
üştüğü ülkemde, yaşadığı-
mız bu acı olaydan sonra

kendimizi iyi hissettiğimiz yegane şey, paylaştığı-
mız küçük bir merhaba olan insanların dahi biz-
leri merak etmesi, bize ulaşan bütün dostlarımız
ve ulaşamadığı için gece yatağında uykusuz gözleri
ile hala hayatta olduğumuzu umut ederek belki
sabaha kadar dua eden yüreği kocaman sevdikleri-
miz, iyi ki varsınız.

Umutlarımızı çoğalttığınız için, yaşıyor olma-
mızın bir anlamı ve değeri olduğunu hissettirdiği-
niz için ne söylesek, yüreğimizde hissettiğimizi
anlatmaya yetmez.

Depremin yaşandığı andan bugüne kadar tüm
imkansızlıklarına rağmen yardımlarını gönderen ve
duyguda bizimle olan ülkemin tüm insanlarına
sonsuz teşekkür ederim.

BBuu  ddeeffaa yaşanan ölümlerin son olması
açısından yapılması gereken her türlü

düzenlemenin takipçisi olacağız.
TMMOB’nin her platformda söyleye-
cek ve yapılacak yeni düzenlemelerin

ve denetim yetkisinin içinde olması için
var gücümüzle çalışacağız

VVaann’’ddaa  depremler devam ediyor, ne
zaman duracağını ve bizden daha ne-

leri alıp götüreceğini kestiremiyoruz
artık. Bilgisayarı açınca ilk açtığımız

sayfa rasathanenin sayfasından başka
bir şey değil. Sohbetlerimizdeki tek
konu bitmek bilmeyen depremler



Van’da 7.2 ile sarsıldık
Van’da meydana gelen ve büyük kayıplara yol açan
depremin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen
odamız ve TMMOB, kentin yaralarını sarmak ve Vanlı
vatandaşların yanında olmak için seferber oldu. 

Van’da 23 Ekim’de meydana gelen 7.2 şiddetin-
deki deprem ve ardından yaşanan diğer deprem-
lerle adeta sarsıldık. Depremin bir kış günü Van’ı
vurması ise, felaketin boyutlarının katlanmasına yol
açtı. Depremin hemen ardından odamız tüm şube-
leri, merkez yöneticileri ve TMMOB yetkilileri ile
hızlı bir refleks göstererek, Van’da çok ağır kayıplar
yaşayan vatandaşların yanında olmak için çaba har-
cadı. Depremin yaşandığı ilk geceden itibaren hızla
örgütlenen şubemiz, Van’da öncelikli ihtiyaç olan
battaniye ve kışlık giysi yardımında bulunmak
üzere üyelerine çağrıda bulundu. Bu çağrıyı çok
büyük bir duyarlılıkla karşılayan üyelerimiz, gerek
satın aldıkları gerekse evlerinde bulunan eşyaları

şubemize ulaştırarak Van halkı için seferber oldular. 
Aralarında uzmanlar, akademisyenler ve oda

başkanlarının da bulunduğu TMMOB heyeti ise
Van halkı ile dayanışmak ve incelemelerde bulun-
mak üzere 25 Ekim Salı günü bölgeye gitti. Köyler
başta olmak üzere, Erciş ve Van merkezde incele-
melerde bulunan TMMOB heyeti, incelemeler so-
nucu ortaya çıkan tespitlerini, 26 Ekim günü
düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyu ile pay-
laştı. MMO Genel Başkanı Ali Ekber Çakar ve Şube
Başkanımız Mesut Çelik’in de aralarında bulunduğu
heyet, nüfusunun yüzde 98’i deprem tehlikesi al-
tında bulunan Türkiye’de depreme karşı önlem alın-
mamış olmasını “cinayet” olarak tanımladı. 

VVaann’’ddaa  meydana gelen ve büyük kayıplara
yol açan depremin ardından vakit kaybet-
meden harekete geçen odamız ve TMMOB,
kentin yaralarını sarmak ve Vanlı vatandaş-
ların yanında olmak için seferber oldu
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8. Dönemin ardından...

Bu düşünceler ile yönetim kurulumuzun ilk işi
yeni bir çalışma programı hazırlamaktı. Çalışma
programımızın ana eksenleri;  mesleki çalışmalar,
örgütlenme çalışmaları, basın-yayın ve iletişim ça-
lışmaları, kurumsal çalışmalardan oluşuyordu.

Öncelikle meslektaşlarımız ve öğrenci üyeleri-
mizle birlikte toplantılar düzenlendi ve bu top-
lantılar neticesinde SMM Komisyonu, Kadın
Komisyonu, İş güvenliği Komisyonu, Sosyal Etkin-
likler Komisyonu, Bülten Komisyonu, Doğalgaz
Komisyonu ve Öğrenci Üye Komisyonu olmak
üzere 7 komisyon oluşturuldu. Başta Sosyal Et-
kinlikler Komisyonu, Bülten Komisyonu, Kadın
Komisyonu ve Öğrenci Üye Komisyonu faal
olmak üzere 7 komisyonda çalıştık. 

Sosyal Etkinlikler Komisyonu olarak çeşitli
gezi, tiyatro ve sinema günleri, şube ve temsilci-
liklerimizde gelenekselleşmiş geceler, düzenlene-
rek oda-üye ilişkisinin geliştirilmesi, dayanışması
ve örgütlenmesi için etkinlikler ortaya konuldu.
Bu kapsamda;

Şubemizde;  sinema ve tiyatro günleri kapsa-
mında üyelerimiz için 3 tiyatro oyunu etkinliği dü-
zenledik. Sinema etkinliği olarak  “72. Koğuş”,
“Eyvah Eyvah”, “Zoraki Kral”, “Aşk Tesadüfleri

Sever” ve “Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hika-
yesi” filmlerini üyelerimizle birlikte izledik. 

Üyelerimiz arasındaki diyaloğun pekişmesi ve
dayanışmanın geliştirilmesi amacıyla 2010 ve 2011
yıllarında 2 defa toplam 180 üyenin katılımıyla
Mardin İli Midyat ve Nusaybin İlçesi Beyaz Su’ya
gezi düzenlendi. 

Üyelerimiz için Karadeniz’e 4 günlük 45 kişi-
nin katıldığı bir gezi düzenlendi. Gezi kapsa-
mında Sümela Manastırı, Uzungöl, Rize’nin
Ardeşen İlçesi, Ayder Yaylası gezildi. 

Sosyal etkinlik kapsamında 26 Şubat tari-
hinde Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde bulunan Hazar
Baba Kayak Merkezi’ne düzenlediğimiz gezide
yoğun iş temposu nedeniyle yorulan üyelerimiz
hem dinlendi hem de güzel vakit geçirdi. Etkinli-
ğimize 62 kişi katıldı. 

Diyarbakır ilinde kamuda çalışan üyelerimize
yönelik Keyfi Kebap Restaurant’da tanışma yemeği
verildi. Yemeğe DSİ, Karayolları, İller Bankası, Ba-
yındırlık, İl Özel İdaresi ve Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nde çalışan 50 üyemiz katıldı. Ayrıca Diyar
Gaz Yönetimi ile doğalgaz sektöründe çalışan mes-
lektaşlarımızın sorunlarının konuşulduğu yemekli
bir toplantı düzenlendi.

Ahmet ÇET
MMO 
Diyarbakır
Þube Baþkan
Vekili

DDaahhaa  ddüünn gibi aklımda… Yeni bir döneme başlamış olmanın he-
yecanı, Diyarbakır Şube ve 15 il temsilciliğimizin sorumluluğu...
Zaman kısa ve yapılabileceklerin listesi uzun...



Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
sı 

28

Doğalgaz alanında çalışan SMM’li üyelerimiz ile 22
Eylül tarihinde yemekte bir araya geldik. 

Üye ve yöneticilerimizin sohbet ederek geçirdikleri
yemeğe yaklaşık 55 kişi katıldı. 

- Odamızın 56. kuruluş yıldönümü dolayısıyla şube-
mizin geleneksel gecesi 4 Aralık 2010 günü Class Ho-
tel’de, odamızın 57. kuruluş yıldönümü dolayısıyla
şubemizin geleneksel gecesi 24 Aralık 2011 günü Gün-
doğan Restaurant’da üyelerimizin coşkulu katılımıyla
gerçekleşti.

Elazığ İl Temsilciliğimiz, odamızın kuruluş yıldö-
nümü dolayısıyla Hazar Gölü’ndeki Mavi Göl Tesis’le-
rinde 16 Nisan 2011 tarihinde yemekli gece düzenledi.
Geceye yaklaşık 200 kişi katıldı.

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

-Temsilcilik Yönetim Kurulumuz, kamu kurumla-
rında çalışan, serbest çalışan, Fırat Üniversitesi’nden öğ-
retim üyeleri ve temsilcilik çalışanlarımızın da aralarında
bulunduğu 160 üyemiz ile tanışma yemeği düzenledi.

-Temsilcilik Yönetim Kurulumuz ve temsilcilik üyele-
rimiz ve aileleri, 04 Aralık 2011 tarihinde sisli bir Pazar
sabahı Harput’un zirvesinde Zertaşlar Restaurant’ta
sabah kahvaltısında biraraya geldi. 

- Elazığ Temsilciliğimiz, Sivrice İlçesi’nde bulunan
Hazar Gölü Kayak Tesislerine gezi düzenledi. 20 Şubat
günü düzenlediğimiz geziye temsilciliğimizden 40 üye-
miz katıldı.

Malatya İl Temsilciliğimizde; üyelerimize yönelik
Anemon Otel’de yemekli bir gece düzenlendi. Geceye
200’e yakın kişi katıldı. Şube yöneticilerinin de katıldığı

gecede meslekte 25. yılını dolduran üyelerle, odaya des-
tek ve katkı sunan kurum temsilcilerine plaket verildi. 

-Malatya İl Temsilciliğimiz meslektaşlar arası iletişim
ve dayanışmayı güçlendirme amacıyla bir gece organize
etti. 19 Mart’ta Ramada Otel’de düzenlenen ve artık gele-
neksel hale gelen geceye şube yöneticilerimiz, temsilcilik
yönetim kurulları, İnönü Üniversitesi Makine Mühendis-
liği Bölümü öğretim görevlileri, çok sayıda kurum tem-
silleri ve yaklaşık 250 üyemiz katıldı. 

Batman İl Temsilciliğimizde; kentte faaliyet göste-
ren 60’a yakın üyemize yönelik yemekli bir toplantı
düzenledi. Kristal Otel’de düzenlenen geceye şube yö-
neticileri de katıldı.

-Batman’da işyeri ziyaretleri dışında, yemekli bir bu-
luşma gerçekleştirildi. Yönetim kurulunun düzenlediği
tanışma yemeğine çok sayıda üye katıldı. Tüpraş’ta veri-
len yemekte, üyelerimizin görüş ve önerileri alındı.

Mardin İl Temsilciliğimiz, üyelerimizle dayanışma
amacıyla 2 Mart tarihinde yemekli toplantı düzenledi.

Şanlıurfa İl Temsilciliğimizde; temsilcilik yeni yöne-
tim kurulumuzla birlikte şube yönetiminin ve temsilcilik
üyelerimizin yoğun katılımıyla Hilton Otel’de geleneksel
gece düzenlendi. 

Muş Temsilciliğimiz yöneticileri, 1995 yılından bu
yana yapımı devam eden Varto Alparslan 1 Hes Barajı’na
gezi düzenledi. 9 Eylül günü yapılan geziye Muş Temsil-
ciliğimiz Başkanı Kutbettin Sayılgan, İl Sekreterimiz
Sinan Sezgin, Teknik Görevlimiz Yaser Kekeç, büro gö-
revlisi Sultan Akaydın ve üyelerimiz katıldı.

Öğrenci Komisyonu Çalışmalarımız
Yönetim Kurulumuzun önemsediği konulardan biri

de öğrenci üye çalışmalarımızdı. 
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Odamızın geleceğini belirleyecek olan öğrenci üyeleri-
mizin talepleri doğrultusunda teknik geziler, tanışma
kokteylleri, mezuniyet törenleri ve meslekleri ile alakalı
kurslar, seminerler verilmeye çalışıldı. Meslektaşların
ve öğrenci üyelerin talepleri karşılanırken öğrenci üye-
lere yönelik pozitif ayrımcılık tanımaya çalıştık.

Şube ve temsilciliklerimizdeki öğrenci üyeleri-
miz; bölgesel ve merkezi öğrenci üye kurultayı ger-
çekleştirildi. 252 kişinin Bölge Öğrenci Üye
Kurultayı’na ve 90 kişinin de Merkezi Öğrenci Üye
Kurultayı’na katıldığı etkinlikte, gerek konu olarak
ve gerekse katılım olarak diğer şubeler arasında en
ciddi ve başarılı kurultay oldu.

Öğrencilerimizle birlikte Dicle Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi tarafından organize edilen, Makine,
Maden, İnşaat ve Elektrik Elektronik Bölümü öğrenci-
lerinin mezuniyet töreni yapıldı. Törene Mühendislik
Fakültesi Dekanı, Dekan Yardımcıları, bölüm hocaları,
TMMOB Bileşenleri temsilcileri, ve Şube Yöneticileri
katılım sağlandı. Her yıl geleneksel hale gelen mesleğe
hoş geldin etkinliği ve üye tanışma kokteylleri düzen-
lendi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci
üyelerimize yönelik Subor Boru ve Atatürk Barajı’na
teknik gezi düzenlendi. Öğrencilerimize yönelik Auto-
cad kursu verildi. Yeni mezun olacak olan meslektaşla-
rımıza CV ve diksiyon dersi verildi.

Fırat Üniversitesi Makine mühendisliği bölümü 1.
sınıf öğrencileriyle oda öğrenci ilişkilerini artırmak,
odayı öğrencilere tanıtmak amacıyla yemekli bir ta-
nışma toplantısı düzenlendi. 

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi me-
zuniyet törenine Malatya Temsilcilik Yönetim Ku-
rulu katıldı.

Batman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
öğrencisi üyelerimiz kokteyl düzenlendi. 2 Nisan tari-
hinde, Bestnarin Kafe’ de düzenlenen geceye oda üyesi
yaklaşık 80 öğrenci katıldı.

Batman il Temsilciliği, Batman Üniversitesi’nde
okuyan öğrenci üyelere teknik gezi düzenledi. Batman
Belediyesi bünyesinde kurulan Atık Su Arıtma Tesi-
si’ne düzenlenen geziye İl Temsilciliğimiz Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, İl Temsilciliği teknik görevlileri ve
yaklaşık 50 öğrenci üye katıldı.

Batman Üniversitesi öğrenci komisyonu ve Bat-
man İl Temsilciliği işbirliğinde “Moral ve Tanışma
Gecesi” etkinliği düzenlendi. Kasım ayı içerisinde
Moon Lİght Kafe’de düzenlenen geceye yaklaşık 80
öğrenci ile birlikte İl Temsilciliğimiz Yönetim Kurulu
Üyelerimiz katıldı.

Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği Bö-

lümü’nde okuyan öğrenci üyelerimiz Şanlıurfa İl Tem-
silciliğimizin organize ettiği etkinlikler kapsamında
Ufuk Boru, Subor GAP, Suruç Ovası Sulama Pompaj
Tüneli Şantiyesine bir teknik gezi düzenledi. 

Bülten Komisyonu çalışmalarımız
Bülten Komisyonu olarak 3 ayda bir şube bülteni

çıkarmaya devam ettik. Oda-üye, oda-kamu ve oda-
özel sektör ilişkilerinin profesyonel yürütülmesi ama-
cıyla şube bünyesinde gazeteci ve iletişim mezunu bir
eleman aldık. Şube bültenlerimizde daha renkli, daha
kapsayıcı, daha nitelikli yazıların yazılması için özen
gösterildi. İlk kez şube bülteninde kadın ve öğrenci
sayfası, Kürtçe sözlük sayfalarına yer verildi. Ayrıca
kültür sanat ve edebiyat köşesi daha özenli hale geti-
rildi. Üyelerimiz ile ilgili sevinç ve kederlerini paylaş-
mak adına üyeden haberler sayfası eklendi.
Doğrusunu söylemek gerekirse bültenin oluşturulma-
sında yazımsal olarak üyelerimizden gerekli desteği
bulamadık. Genelde bültenimiz birkaç istisna dışında
aynı arkadaşlar üzerinden gitti.

Kadın Komisyonu çalışmalarımız
Kadın Komisyonumuz en aktif çalışan komisyonla-

rımızdan biri oldu. TMMOB Mühendis Mimar ve
Şehir Planlamacılarının düzenlediği Haziran ayındaki
Diyarbakır Yerel Kurultayı’na kadın üyelerimiz tarafın-
dan etkin şekilde katılım gerçekleştirildi. Şube Bülteni-
mize sürekli yazı yazılarak bültendeki kadın
sayfamızın aktif olması sağlandı.

Şube kadın komisyonumuz, kadın örgütlülüğünü
geliştirme amacıyla 21 Ocak 2010 tarihinde Baro Loka-
li’nde kadın üyelerimize yönelik akşam yemeği orga-
nize etti. Yemeğe katılan 20 kadın üyemiz, bir araya
gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Şube ve il temsilciliklerimizde kadın üyelerimiz, 8
Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kendi
bulundukları yerlerde yemekli toplantılarda bir araya
geldi. Toplantılarda kadınların meslekte ve yaşam içe-
risinde yaşadığı sorunlar dile getirildi. 

Eğitim ve seminer çalışmaları
Oda-üye ilişkilerinin gerek mesleki ve gerekse

sosyal birlikteliğinin devamlılığı açısından SMS sis-
temi etkin olarak kullanıldı. İşsiz üyelerimize yöne-
lik Web sayfası oluşturuldu. Odamıza müracaat
eden firmaların mühendis ihtiyacını karşılamak
amacıyla üyelerimize SMS atıldı. SMS ve Web say-
fası ile birlikte 100’e yakın meslektaşımıza iş ola-
nağı sağladık.

Birlikte yapılan her meslek içi eğitim ve belgelen-
dirme kursu temelde sosyalleşmeyi ve dayanışmayı
sağlayan etkinliklerdir. 
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Bu bakımdan 2 yıl içerisinde meslektaşlarımıza yöne-
lik 160 meslek içi eğitim ve 40 belgelendirme kursu dü-
zenlendi. Meslek içi eğitim, seminer ve belgelendirme
hocalarını bulabildiğimiz ölçüde şube ve temsilcilik üye-
lerimizden; alanında uzman meslektaşlarımızdan seçe-
rek, kurs ve seminerlerimizin daha hızlı olmasını
sağlandık. Çünkü Şube Yönetim Kurulu olarak şube ve
temsilcilik üyelerimizin mesleki yeterliliğe sahip oldu-
ğunu düşünüyor ve gerekli kurslar ve seminerler için ho-
caların kendi içimizden çıkmasını savunuyoruz. 

Oda-üye, oda-kamu ve oda-özel sektör hizmetlerinin
daha hızlı, etkin ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi
amacıyla bu dönem zarfında 11 teknik görevli meslektaşı-
mız ve 8’i büro görevlisi olmak üzere, 19 eleman alın-
mıştır. Birçok temsilciliğimizde kangren haline gelen LPG
istasyonlarının yerleri ayrılarak, üyelerimize daha iyi hiz-
met verilmesi sağlanmıştır. Periyodik kontrol birimi oluş-
turularak mesleki faaliyetlerin mümkün mertebe
merkezileşmesi sağlanmıştır. Yaptığımız üye toplantıla-
rında üyelerimizden gelen en büyük problem yetki bel-
gelerinin vizelenmesinden kaynaklı bürokratik engeller,
belgelerin gecikmesi ve belgelerin çok az da olsa kaybol-
ması idi. Şube ve temsilciliklerimizdeki evrak hareketleri-
nin ve dolayısıyla bürokratik engellerin azaltılması için
OBYS sistemi temsilciliklere kadar inilerek evrak karma-

şası büyük oranda hafifletilmiş ve şubede bu birim ba-
şına mühendis verilerek bir nebze de olsa evrak karma-
şasının önüne geçilmiştir.

8. dönem boyunca çalışma programımızda yer alan
yapabildiğimiz, daha doğrusu yapmaya çalıştığımız et-
kinlikleri yukarıda ifade etmeye çalıştık. Çalışma progra-
mımızın yüzde 100’ünü gerçekleştirdik demek, fazla
iyimser bir düşünce olacaktır. Yönetim kurulu ve oda ça-
lışanları olarak çalışma programımızı uygulamaya çalıştık
ve uygulamaya çalıştığımız programın ana hedefi üye
orijinli olmaktı. Sorunun değil, çözümün bir parçası ol-
maya özen gösterdik. Oda, gücünü üyeden en önemlisi
örgütlü üyeden alır. Kendine, ailesine, çevresine, topluma
ve doğaya yabancılaşan bir toplumda; bencilliğin, hırsın
ve her türlü acımasızlığın hüküm sürdüğü bu zamanda
kurtuluş; öncelikle kendini tanıma ve sonra da ailesi, çev-
resi ve toplumla sevgi-saygı-anlama-önemseme-ön yargı-
sız yaklaşıma dayalı örgütlü bir mücadele ile olur. Oda
için her bir meslektaşımızla her birimizin duygu-dü-
şünce, siyasal-sosyal farklılığımıza rağmen anlayıp, daya-
nışma içinde olduğumuz alan muhakkak ki vardır. 

İki yıl önce üyelerimizin teveccühü ile girişilen bu
zorlu ve onurlu yolculukta; iki yıl sonunda sığınılacak tek
liman yine üyelerimizdir ve bizi sevindirecek tek duygu
da üyelerimizin takdiri olacaktır.
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Kadın komsiyonundan...

Yeni bir yıla girerken, geriye dönüp bakmak,
ileriyi görmek açısından önemli çoğu kez… Biz-
ler de kadın komisyonu üyeleri olarak bir yıl
süresince hangi aşamaları kat ettik, nerelerde
sıkıntı yaşadık sorusunu sorup, bir özeleştiri ve
eleştiri yapmak istedik. 

“Neden kadın komisyonu” sorusunu sorup, bu
işe girişmiştik. Kadınların eğitimden istihdama, ge-
lirden siyasal katılıma, toplumsal beklentilerden, ev
içinde ve emek piyasasında cinsiyete dayalı işbölü-
müne kadar birçok alanda çeşitli eşitsizlikler ve
yoksunluklarla karşı karşıya olduğunu bilmekteyiz.
Gündelik hayatta sorunlarla baş etmek için kimi
stratejiler geliştirilse de, temel nedenlere müdahale
edilmedikçe bu sorunların hep aynı kaldığını görü-
yoruz. Kadının yer almadığı hiçbir sosyal, toplum-
sal, ekonomik ve siyasal politikanın başarılı
olmayacağı gerçekliği bugün tüm toplumlarda gö-
rülmektedir. Sayıca daha az olan mühendis kadın-
ların sadece sorunlarını değil, birlikteliği ve oda
içerisinde örgütlü mücadelesi açısından bu komis-
yonu önemseyerek çalışmaları yürütmeye çalıştık.

Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık ve başlan-
gıcı “Toplumsal Cinsiyet ve Haklar” konulu seminer
ile yaptık. Ardından yemekli toplantı ve görüşmeler
devam etti. Haziran ayında gerçekleştirilen
TMMOB Kadın Mühendis Mimar Şehir Planlamacı
Diyarbakır Yerel Kurultayı’na Şubemiz Kadın Ko-
misyonu’ndan seçilen temsilciler ve katılımcılar
emek ve desteklerini sundular.  Gerek kurultay ha-
zırlık aşamasında ve gerekse kurultay konularında
bildiri sunma anlamında görev alan arkadaşlarımız
oldu. Bu çalışma diğer TMMOB yerel bileşenleri ile
beraber başarı ile tamamlandı. Bu bir yıllık süreçte
belki de bizim için en değerli olan şube bültenine
bir kadın sayfası koyabilmekti. Artık düzenli olarak
takip etmemiz gereken ve yazı
yazmaya/almaya/toplamaya çalıştığımız bir sayfa
vardı. Her ne kadar bazen yazı toplama veya araş-
tırma konusunda sıkıntılar yaşansa da ve zaman
zaman aynı kişiler üzerinden yapılsa da ileriki sü-
reçte bunun zenginleşeceğine olan inancımızı hiç
yitirmedik. Elbette bu kadar rahat değildi, bunları
yapmak, gerçekleştirmek.              

Gurbet ÖRÇEN
Kadın 
Komisyonu
Baþkanı

KKaaddıınnllaarrıınn birçok alanda çeşitli eşitsizlikler ve yoksunluklarla karşı
karşıya olduğunu bilmekteyiz. Temel nedenlere müdahale edilme-
dikçe bu sorunların hep aynı kaldığını görüyoruz

Makina Mühendisleri Odası 
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Sayımız az da olsa, beraber çalışmanın zorluğunu
da, anlaşılabilmeyi de yaşadık. Ne istediğimizi ve neyi
nasıl yapacağımızı bilerek ilerlemeye çalıştık. Çoğu
kez kendi içinde anlaşamadığımız noktalar, kırgınlık,
memnuniyetsizlik ve küslükler de bu çalışmalarda
yaşandı. Kendimizi yalnız hissettiğimiz anlar da oldu.
Ama bunun bir şekilde üstesinden gelmeye çalıştık.
Çalışmalarda önemli olan bunları minimum seviyede
bırakmak ve kazanımları artırmaktı. İlk ve sonraki
toplantılarda gerçekleştirmeyi istediğimiz birçok et-
kinlik planlanmıştı. Bu yazar/şair etkinliklerinden tu-
tunda ebruli kursuna kadar… Ancak bu
düşündüklerimiz ya üye katılım sayısı ya da zaman
açısından gerçekleştirilemedi. Çalışma sürecinde ya-
şadığımız sorunlardan en önemlisi, görev alma ve
katılım konusunda yaşadığımız sıkıntılardı. İlk aşa-
mada yaşanan heyecanın zamanla azaldığını ve rutin
toplantıların bizleri sıktığını, bu sürekliliğin biraz
ötelenmesi ve bir dinlenme zamanının olması
gerektiğine inandık ve bu dinlenme sürecini 
gerçekleştirdik. 

Bu süreçlerde en büyük desteğimizin Şube Yöne-
tim Kurulu olduğunu belirtmek isteriz. Yaptığımız
tüm öneriler Şube Yönetim Kurulu tarafından dik-
kate alındı, yaptığımız etkinlikler desteklendi, aldığı-
mız kararlar (Şube tüzük ve yönetmelikleri
çerçevesinde) onaylandı. 

Bu bir yıllık süreç içerisinde Şube Kadın Komis-
yonu’nda emek veren tüm arkadaşlara, şube bülte-
nine yazılarını esirgemeyen üyelere ve öğrenci
üyelerimize ve desteklerinden dolayı Şube Yönetim
Kurulu üyelerine şahsım ve komisyon adına teşek-
kürlerimizi sunuyoruz.

Bu süreçten çıkardığımız çok şey var, bundan
sonraki süreçlerde amacımız mesleğe yeni katılan ya
da odadan bir şekilde uzak olan arkadaşların bu ça-
lışmalara sahip çıkmaları ve  zenginleştirmeleridir.
Bunun için aramıza katılmaları için çalışma
yapmaya devam etmektir. Biliyoruz ve inanıyoruz ki
yalnız değiliz…
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D.Ü. Öğrenci Komisyonu’nun 2 yıllık çalışmaları
Öğrenci komisyonu olarak 2010 yılında seçilirken,
gerek bizden önceki komisyonların çalışmalarının
devamını getirebilme, gerekse örgütlülüğü güçlen-
dirme sorumluluğumuz açısından, komisyon olarak
zor bir yükün altına girdiğimizin farkındaydık.
Görev aldıktan sonra ilk olarak temsilciliklerimiz-
deki öğrenci üyelerle irtibata geçme kararı aldık ve
bu doğrultuda temsilciliklerin bulunduğu illerde
komisyonların kurulmasına katkıda bulunduk. Ör-
gütlülüğümüzü güçlendirme adına diğer odaların
komisyonlarıyla biraraya gelerek diyaloğumuzu pe-
kiştirdik ve zaman zaman da ortak kararlar alarak
hayata geçirdik. Örneğin Dicle Üniversitesi’nde
TMMOB olarak ilk kez geniş katılımlı YÖK eyle-
mine katıldık. 

Arkadaşlarımızdan aldığımız görevin ilk yılında,
odamızın da katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleş-
tirdik. Öğrenciler arası turnuvalar, sosyal etkinlikler,
teknik etkinlikler, kültürel etkinlikler ve kurslar dü-
zenleyerek, bu çalışmalarımızla hem üyelerimizin
güvenini kazandık, hem de üye örgütlülüğümüzü
maksimum düzeye çıkarmayı başardık. 

2. yılımızda daha tecrübeli duruma gelmiştik
ancak bizi önemli ve zor bir sürecin beklediğinin
farkındaydık; plan ve programımızı buna göre yap-
tık. Başlangıç itibariyle özelde birinci sınıflara yöne-
lik, genelde tüm öğrenci üyelerimize yönelik bir
tanışma kokteyli gerçekleştirdik. Urfa temsilciliği-
mizin düzenlediği tanışma kokteyline Diyarbakır
Şube olarak katıldık ve orada da amaç ve hedefleri-
mizi paylaştık. Arkadaşlarımızın bundan sonraki
çalışmalara katılmalarını sağladık. Ankara’daki mer-

kez öğrenci toplantılarına her temsilcilikten birer
öğrenci arkadaşı kattık ve bu arkadaşlar daha
sonra kendi illerinde çalışmalarını yürüttü. An-
kara’da periyodik bir şekilde yapılan toplantılarda
çıkarılan sonuçlara paralel bir şekilde yerel kurulta-
yımızın içeriğini belirledik. Bu kapsamda Diyarba-
kır Sümer Park’ta düzenlediğimiz yerel kurultaya
öğrenci üyelerimiz, temsilciliklerdeki öğrenci üye
arkadaşlarımız, şube yönetimimiz, Merkez Yönetim
Kurulu Üyemiz Baki Çınar katıldı. Kurultayımız,
çok yüksek bir katılımla gerçekleşti. 

Kurultayda söz alan yaklaşık 30 arkadaşı-
mız, üniversitelerdeki sorunlar, anadilde eğitim,
bölge ve ülke sorunlarına dair düşüncelerini
dile getirdi. Yerel kurultayımızdan çıkardığımız
önemli sonuçlar, Ankara genel kurultayına
güçlü bir şekilde katılmamıza vesile oldu. An-
kara Genel Kurultayı’na ise temsilciliklerimizle
birlikte 90 arkadaşımızla katıldık. Burada söz
alan 10 arkadaşımız da çeşitli konularda sorun-
larımızı dile getirdi.

15 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleşen büyük
TMMOB mitingine ise Diyarbakır MMO şube ve
temsilcilikleri olarak 16 otobüs ile geniş bir katı-
lım sağladık. 2011 yılının yoğunluğundan kaynaklı
olarak teknik gezi ve sosyal etkinliklere yeterli
zaman ayıramadık. 

Tüm bu çalışmalarda emeği geçen MMO Di-
yarbakır Şube Yönetimi ve öğrenci üye arkadaşla-
rımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarak, yeni
kurulan komisyonda yer alan arkadaşlarımıza ça-
lışmalarında başarılar diliyoruz. 

Sinan 
ÖZTEMEL
Öðr. Üye
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‘Batıya oranla eğitime bir sıfır yenik başlıyoruz’

Dicle Üniversitesi (D.Ü) Makine Mühendisliği Bölü-
mü’nde okuyan öğrenci üyelerimizden oluşan öğrenci
komisyonu üyelerimiz, 2 yıllık çalışmalarını tamamlar-
ken, geçtiğimiz ay yapılan seçimlerle görevi yeni arka-
daşlarına devretti. Yeni belirlenen öğrenci komisyonu
üyeleri ile, komisyonun hedefleri, üniversitede yaşadık-
ları sorunlar, mesleki açıdan kendilerini bekleyen sorun-
lar ile ilgili konuştuk. 

� ÖÖğğrreennccii  kkoommiissyyoonnuunnaa  nnaassııll  bbiirr  mmiissyyoonn  yyüükkllüüyyoorr--
ssuunnuuzz??  BBuu  kkoommiissyyoonnuunn  ssiizziinn  aaççıınnıızzddaann  aannllaammıı  nneeddiirr??

Yekta Kemal Akbulut: Öğrenci komisyonu, öğrenci
örgütlülüğünü düzenleyecek bir yapıdır. Komisyon bir
öncüdür.  

İlyas Çelik: Komisyonu kurarken, öncelikle üniversi-
tede daha örgütlü bir yapı oluşturmayı ve arkadaşları-
mızı mesleki açıdan bilinçli hale getirmeyi amaçladık.
Komisyon bu açıdan bir köprü rolünü üstlenecek. Ko-
misyonda bulunan arkadaşlar olarak sadece üniversite-
nin sorunları ile değil, diğer sosyal sorunlar ile de
ilgilenmek istiyoruz. Örneğin yakın zamanda gerçekle-
şen Van depremi ve toplumu ilgilendiren diğer konu-
lara dikkat çekmek için de çeşitli çalışmalar
gerçekleştirmek istiyoruz. 

� MMeezzuunn  oolldduuğğuunnuuzzddaa  mmeesslleekk  aallaannıınnıızzaa  ddaaiirr  ssiizzlleerrii
bbeekklleeyyeenn  ssoorruunnllaarr  nneelleerrddiirr??  BBuu  kkoonnuuddaa  kkaayyggıı  ttaaşşııyyoorr
mmuussuunnuuzz??

İlyas Çelik- Diğer arkadaşlarda olduğu gibi bende
de gelecek kaygısı var; bölgemizin sanayi bakımından
geri bırakılması bizi çok tedirgin ediyor. Bu açıdan gele-
ceğe olumlu bakmıyoruz, olumlu şeyler göremiyoruz.
Mezun olduğumuzda ancak kendi çabalarımızla belki
batı illerinde özel sektörde iş bulabiliriz, bölgede ciddi
bir istihdam sorunu var. 

Orhan Özdoğan- Aslında Türkiye’de yaşayan herke-
sin gelecek kaygısı yaşadığını söyleyebiliriz, sadece mü-
hendislik açısından değil. Sistemsiz eğitim politikaları
gençler açısından ciddi bir gelecek kaygısı yaratıyor.
Herkes lisans eğitimini tamamlarken, lisansüstü eğitimi
hedefliyor. Bugün itibariyle lisansı bitirmek yeterli değil,
aslında lisansüstünü tamamlamak da yetmiyor. Çünkü
var olan üniversitelerin çatısı altında verilen eğitim bir
gelecek sağlamıyor. İş hayatından, güncel yaşamdan
kopuk bir eğitim sistemi doğal olarak niteliksiz bir iş
gücü de yaratıyor. Serbest piyasada kapitalist politikalar
ciddi bir sömürü alanı oluşturmuş durumda. Bizler bir
taraftan da okulu bitirdikten sonra kendi değerleri-

mizle, değer yargılarımızla yaşayabilir miyiz kaygısı da
yaşıyoruz. İş garantisinin yanı sıra, kişilik yapımız zede-
lenecek mi diye de düşünüyoruz. 

� EEğğiittiimm  kkaalliitteessii  ggeelleecceeğğii  ddee  bbeelliirrlliiyyoorr,,  mmeevvccuutt  eeğğii--
ttiimmllee  üünniivveerrssiitteeddeenn  mmeezzuunn  oolldduuğğuunnuuzzddaa  mmeesslleekkii  oollaarraakk
yyeetteerrllii  hhaallee  ggeelleecceeğğiinniizzii  ddüüşşüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??  

Orhan Özdoğan – Üniversite eğitimi tamamen teo-
rik düzeyde işlenen konular üzerinden şekilleniyor,
ancak daha çok uygulamaya ve pratiğe dayalı olması ge-
rekiyor. Türkiye’de genel olarak üniversiteler toplumdan
uzaklaştırılarak soyutlanıyor. Makine mühendisliği bö-
lümlerini ele alırsak, bizim fakültenin ciddi bir pratik
sahası yok, teorik bilgilerin hepsi soyut ve yüzeysel kalı-
yor. Eğitim sisteminin başarılı olabilmesi için uygula-
maya dayandırılması gerekiyor.  Özellikle bölgede
yaşayan öğrencilerin şöyle bir sorunu var; bizim bölüm
daha çok fabrika sanayiye dayandığı için ciddi anlamda
yetersizlik yaşıyor. Bireysel çabalarımızla sanayi odaları
üzerinden alan yaratmaya çalışıyoruz, ama bölgede sa-
nayinin çok zayıf olması sebebiyle gördüğümüz uygula-
malar da zayıf ve yetersiz oluyor. Zaten bölgede
uygulanan eğitim sistemi nedeniyle bir sıfır başlarken,
bir gol de okulu bitirdiğimizde yiyoruz. Sanayinin geliş-
kin olduğu illerde üniversiteler çeşitli sanayi kolları ile
işbirliği yaparken, biz bundan mahrum kalıyoruz. 

� BBaattııddaakkii  ööğğrreenncciilleerr  ddaahhaa  ffaazzllaa  mmıı  pprraattiikk  yyaappııyyoorr??
OOrraaddaakkii  eeğğiittiimmiinn  ssiizziinn  ggöörrddüüğğüünnüüzz  eeğğiittiimmddeenn  ffaarrkkıı  nnee??  

Orhan Özdoğan: 2. ve 3. sınıflar staj yapmak zo-
runda ama bizim bölüm bu konuda öğrencileri kendi
kaderine terk etmiş durumda. Bir öğrenci kendi bireysel
çabaları ile staj yerini bulabildiyse bulabildi, onun dı-
şında üniversitenin o öğrenciye yardımcı olma gibi bir
derdi yok. Ama batıdaki üniversiteler öğrencilerini bu
konuda daha fazla destekliyor. Bu konuda özellikle batı-
daki teknik üniversiteler ön planda. Bizim gibi ikinci
planda kalan üniversiteler bu konuda ciddi anlamda ye-
tersizlikler yaşıyor. Laboratuvar koşulları çok kısıtlı her-
hangi bir ödenek yok. Hocalar bile bir proje yürütmek
istedikleri zaman herhangi bir destek bulamıyor. Kendi
bireysel çabaları ile bir şeyler yaratırlarsa ancak o
zaman bir şeyler yapabiliyorlar. Hem öğrenci hem aka-
demisyen bazında ciddi yetersizlikler var, kaynak sorunu
var, kaynak aktarılmıyor. 

� BBiirr  aakkaaddeemmiikk  oorrttaamm  oollaarraakk  üünniivveerrssiitteeyyii  nnaassııll  ddee--
ğğeerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??  DDeemmookkrraattiikk  bbiirr  oorrttaammddaa  eeğğiittiimm
ggöörrddüüğğüünnüüzz  ddüüşşüünnüüyyoorr  mmuussuunnuuzz??

ZZaatteenn bölgede uygulanan eğitim sistemi nedeniyle bir sıfır yenik 
başlarken, bir gol de okulu bitirdiğimizde yiyoruz
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Yekta Kemal Akbulut - Üniversitenin durumunu ele
alırken, memleketi de ele almamız lazım. Bugün memle-
kette ne kadar demokrasi işliyorsa, üniversitede de o
kadar işliyor. Sokaktaki insanlar haklarını ararken, devlet
bunları demokrasi adını kullanarak gayet gaddar bir şe-
kilde engelleyebiliyor. Üniversitede de aynı durum var.
Ülkemizde bugün bir cemaatleşmeden söz ediyoruz,
bunun en önemli ayağı üniversitedir. Bir ülkede sağlam
ayaklara basmak istiyorsanız, üniversitelere, onların yetiş-
tireceği öğrencilere ve onları yetiştirecek öğretmenlere
nüfuz etmeniz gerekiyor. Bugün ülkemizde AKP bunu
başarmıştır. Dicle Üniversitesi’ni ele alırsak, ikinci planda
kalan üniversitelerden biridir ve
ucuz emek gücü üretebilecek bir
üniversitedir. Buradan mezun olacak
mühendisler uygulama yetersizliğin-
den dolayı bir işe girdiği zaman ilk
başta ucuz emek gücü olarak sö-
mürülmektedir. Demokrasiden bah-
sedeceksek, bugün Dicle
Üniversitesinde demokrasi yoktur
diyebiliriz. Öğretimden bahsedeceksek öncelikle labora-
tuarı yoktur. 

Orhan Özdoğan – Toplum genel olarak bir sindiril-
mişlik halini yaşıyor. Bu dönem sadece odaklar değişti.
Bir dönem Aleviler, Kürtler ve dindarlar seslerini çıkara-
mıyordu, baskı altındaydılar, sansürleniyorlardı; bugün
iktidar değişti, ama anlayış değişmedi. Bugün iktidar
olan dindarlar, iktidarlarını tamamen tahakküm üzerine
kurmuştur. Dindar kesimlerin geçmişte ezildiklerini her-
kes kabul ediyor, baskı altında tutuldular, sömürüldüler,
hatta idama gönderildiler ama bu insanlar geçmişte ya-
şadıkları acıların benzerini bugün farklı fikirlere yaşatı-
yorlar. Böylesi bir dayatmanın yaşandığı hiçbir ortamda
bilimsel gelişme ve ilerleme olamaz. Nitekim üniversite-
mizde akademisyenler rahat bir şekilde konuşamıyor.
Böyle bir anlayışla üniversitenin demokratikleşebilece-
ğine, özerkleşebileceğine kesinlikle inanmıyoruz. 

� KKııssaa  bbiirr  ssüürree  öönnccee  sseeççiimmiinniizzii  yyaappttıınnıızz  kkoo--
mmiissyyoonnuunnuuzzuu  oolluuşşttuurrdduuğğuunnuuzz,,  öönnüümmüüzzddeekkii
ddöönneemm  bbuu  kkoommiissyyoonn  ççaallıışşmmaallaarrıı  kkaappssaammıınnddaa  kkııssaa

vvee  uuzzuunn  vvaaddeeddee  nneelleerr  yyaappaaccaakkssıınnıızz??  
Orhan Özdoğan - Hedefimiz, bizden önce emek

harcamış olan arkadaşların yarattığı birikimleri ileriye ta-
şımak ve geliştirmek. Elimizden geldiğince arkadaşlarımı-
zın nitelikli bir şekilde mezun olmalarına yönelik,
üniversitenin veremediği, ikinci planda bıraktığı şeyleri
oda üzerinden destekleyeceğiz. Hem dil, hem bilgisayar,
hem mesleğimizle alakalı farklı yerlerle işbirliği içerisine
girerek arkadaşlarımızın eğitimine katkı sunmayı düşü-
nüyoruz. Böyle bir seferberlik içerisinde olacağız. Bu-
nunla birlikte örgütlü olabilmek için nitelikli olmak
gerekiyor. Niteliğe yönelik sempozyumlarımız, panel ça-

lışmalarımız, birebir kitap okuma
faaliyetlerimiz, dergi çalışmalarımız
olacak. Yani temel çalışmalarımız
sosyal, kültürel ve siyasal anlamda
niteliği artırmaya yönelik çalışmalar
olacak. Bölgenin çok güçlü kültürel
değerlere sahip olduğunu ve bu
kültürün işlenmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Bu kapsamda her türlü

sanatsal çalışmaya destek olacağız. Amacımız bir arkada-
şımızın bir sanat dalı ile uğraşmasının önünü açmak.
Bunun koşullarını yaratmak istiyoruz. Bu çalışmalarda
odanın imkanlarını değerlendirmek istiyoruz. 

� OOddaaddaann  bbeekklleennttiilleerriinniizz  nneeddiirr??
Orhan Özdoğan – Odaya bakış açımız sadece maddi

temelde değil, odadan maddi olduğu kadar manevi
destek de bekliyoruz. Neticede biz bir aileyiz ve bir
bütünlük içerisinde çalışmalarımızı yürütmemiz gere-
kiyor. Bu yönüyle gelebilecek her öneriye açığız, gücü-
müz ölçüsünde bu önerileri hayata geçirmek istiyoruz.
Aynı kaygıları taşıyoruz ve bu anlamda her anlamda
ortaklaşmak istiyoruz. 

� ÖÖğğrreennccii  aarrkkaaddaaşşllaarrıınnıızzddaann  bbeekklleennttiilleerriinniizz  nneelleerr--
ddiirr??

Orhan Özdoğan - Tüm arkadaşlarımızı komisyon ça-
lışmasına güç sunmaya çağırıyoruz. Çalışmalar sadece
birkaç kişiyle sınırlı kalırsa, hedeflerimizin de yaşam
bulma şansı olmayacak. Tüm arkadaşlarımızı aramızda
görmek istiyoruz. 

DDiiccllee  Üniversitesi’ni ele
alırsak, ikinci planda kalan
üniversitelerden biridir ve

ucuz emek gücü üretebile-
cek bir üniversitedir

Makina Mühendisleri Odası 
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Geleceğin Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Düzenlendi

17 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen Sem-
pozyumda, iki ayrı salonda düzenlenen 11 oturumda
43 bildiri sunuldu, “Geleceğin Teknolojilerinde Mü-
hendisin Yeri ve Önemi” konulu bir panel ve kapanış
oturumu gerçekleştirildi. Sempozyumu 450’yi aşkın
akademisyen, mühendis, teknik eleman ve sektörün
ilgili temsilcileri ile üniversite öğrencileri izledi. 

Sempozyumun açılış konuşmaları Makina Mü-
hendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı İlter Çelik, MMO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı ve İstanbul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Rektörü Muhammet Şahin tarafından yapıldı.

TTMMMMOOBB  Makina Mühendisleri Odası’nın ilk kez düzenlediği Geleceğin Tek-
nolojileri Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak yerleş-
kesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı

5. Güneş enerjisi sistemleri sempozyumu düzenlendi

İki gün süren Sempozyumda; yedi oturumda 35
bildiri sunuldu, “Güneş Kentlerinin Oluşturulması
İçin Eylem Planı” başlıklı bir çalıştay, “Güneş Ener-
jisinde Mevzuat, Teşvikler, Destekler ve Sorunlar”
başlıklı bir panel, “Güneş Enerjisiyle Isıtma/Yar-
dımcı Isıtma” kursu, “Güneş Elektriği Sistemleri
Projelendirme ve Uygulama Esasları” konulu bir de
eğitim düzenlendi. Toplam 650 kişinin izlediği
Sempozyum kapsamında ilköğretim, lise ve dengi
okullar arasında “Güneş Enerjisi” konulu proje ya-
rışması düzenlendi, dereceye giren öğrencilere
ödülleri verildi. Sergiye ise 37 firma katıldı.  

Sempozyumun açılış konuşmaları Makina Mü-
hendisleri Odası (MMO) Mersin Şube Yönetim Ku-
rulu Başkanı Naci Erçolak, MMO Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar, Elektrik İşleri Etüt İdaresi

(EİE) Genel Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz, Mersin
Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şerafettin Aşut,
Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süha Aydın,
Toros Üniversitesi Rektörü Tayyar Şen ve Vali Yar-
dımcısı Ahmet Hikmet Şahin tarafından yapıldı.

TTMMMMOOBB  Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şube sekreteryalığında
bu yıl beşincisi düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi,
7-8 Ekim 2011 tarihleri arasında Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi



Darbelerle
yaþıyorum!..

Bir insanın yaşam hakkını elinden almak, özgürlü-
ğünden mahrum etmek, ellerine vurulan kelepçe-
nin beynine vurulduğunu varsayıp "düşünmesini
engelledim" diye kendi kendini kandırmak ne
büyük gaflettir. Türkiye Cumhuriyeti bu zihniyet-
teki insanların egemenliğinden hiçbir zaman kur-
tulmadı. Bazen sultan rolünde, bazen mareşal
rolünde, bazen general, bazen de ileri demokrasi-
nin teminatı şeyhülislam rolüne büründüler. İsim-
leri, makamları mevkileri farklı olsa da, amaçları
hep aynıydı. Faşist zihniyetlerini pratiğe geçirmek
için, haktan, hukuktan, insan haklarından uzak,
insan onuruna aykırı bütün eylemleri uygulamakta
bir an olsun tereddüt etmediler. Bu insanlar kendi-
leri gibi düşünmeyen bireyleri fişleyerek, hapisha-
nelere doldurarak, işkencelerden geçirerek,
sürgünlere göndererek ve öldürerek itaate zorladı-
lar. İdeolojik egemenliklerini mutlak kılmak, önce-
likli hedefleri oldu. 

Kurmay albay Alpaslan Türkeş’in mimarı ol-
duğu, 27 Mayıs 1960 Askerî Müdahalesi olarak bili-
nen darbede, cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri
tutuklanmış 235 general ve 3500 civarında subay
(daha çok albay, yarbay, binbaşı) emekliye sevk
edilmiş, 1402 üniversite öğretim görevlisi görevden
alınmış ve bazı üniversiteler kapatılıp el konulmuş-
tur. 520 hakim ve yargıç görevden alınarak, yargı
kontrol altına alınmıştır. 17 Eylül 1961’de Başbakan
Adnan Menderes dünyada eşi benzeri olmayan bir
uygulama ile İmralı Adası'nda idam edilmiştir.

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in mimarlı-
ğını üstlendiği 12 Eylül 1980 darbesi ile 650 bin
kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişiye
idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi.
50 kişi idam edildi. 98 bin 404 kişi örgüt üyeliğin-

den yargılandı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıka-
rıldı. 30 bin kişi mülteci olarak yurtdışına gitti.
300 kişi kuşkulu şekilde öldü. 171 kişi işkence-
den öldü. Cezaevlerinde 299 kişi öldü. 14 kişi
açlık grevinde öldü. 16 kişi kaçarken vuruldu.
95 kişi çatışmada öldü.

Darbelerin yanı sıra 12 Mart 1971 muhtırası,
28 Şubat 1997 post-modern darbe ve 27 Nisan
2007 e-muhtırası ile demokrasiye direk müda-
hale edilmiştir.

Metnin başında da ifade ettiğimiz gibi, ege-
menlerin gerek darbe gerek darbe teşebbüslerin-
deki amaçları egemenliklerini mutlak kılmaktı. Ama
bunun yanında her darbe veya muhtıra sonrasında
kendilerinden farklı düşünen Kürtler başta olmak
üzere aydın, sosyalist ve demokratik çevrelere diz
çöktürmek için farklı konseptler geliştirerek amaç-
larına ulaşmak istemişlerdir. 

Bu teşebbüsleri boşa çıkarmak için en etkili
araç, şüphesiz halkın özgür iradesi ile seçilmişle-
rin demokratik kurallar çerçevesinde demokrasiyi
işlemeleriydi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar
olan AKP, toplum nezdinde darbe ve muhtıra te-
şebbüslerinde bulunan ordu veya derin devletin
dize getirilmesi ve yaptıklarının hesabını verme-
leri için bir şans olarak görülmeye başlandı.
Geçen 9 yıllık AKP iktidarı döneminde, ordudaki
birçok subay, astsubay ve kuvvet komutanları Er-
genekon, Balyoz v.b davalarda yargılandı, tutuk-
landı. Daha önce işlenen bazı faili meçhul
cinayetler, devlet içerisindeki derin yapılanmala-
rın davaları, bu davalar ile birleştirildi. 

Dışarıdan bakıldığında tam da toplumun talep-
lerini yerine getiren bir iktidar anlayışı görüntü-
sünü veren AKP, toplumun yanılgı içerisinde

Zeki BARAN
Makine 
Mühendisi

Makina Mühendisleri Odası 
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olduğunu, iktidara geldiği 2002’den bugüne kadarki Kürt
sorununa dair politikaları, kendi iktidarı döneminde ku-
rulan Demokratik Toplum Partisi’nin yine kendi iktidarı
döneminde kapatılması, 2009’dan bu yana KCK soruş-
turması adı altında devam eden tutuklanmaların büyük
bir çoğunluğunun aydın, siyasetçi, gazeteci, seçilmiş be-
lediye başkanları, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve
son olarak bunlara avukatların da dahil edilmesiyle ispat-
ladı. Yargının özel yetkili cumhuriyet savcıları ile tama-
men denetim altına alınmasının yanında, AKP
hükümetinin direktifleri doğrultusunda karar vermeyen
yargı mensuplarına çeşitli yaptırımlar uygulaması, darbe
süreçlerini bile gölgede bırakan bir uygulamadır. AKP ik-
tidarının Kürtler başta olmak üzere, kendisi gibi düşün-
meyen bütün çevrelere yönelik politika ve yaptırımları
hiçbir sosyal, demokratik ülkede karşılaşılan bir uygu-
lama değil. Kendilerinden olmayan kendileri gibi düşün-
meyen bütün kesimler üzerinde adeta bir korku
imparatorluğu kurmuşlar. Bu uygulamaları Adolf Hitler
diktatörlüğündeki Almanya ve benzeri dikta rejimlerin
hüküm sürdüğü ülkelerde görmek mümkün ancak. 

Bütün bu gelişmeler karşısında yapılması gerekenleri
3 başlık altında toplamak mümkün.

DDeevvlleett--HHüükküümmeett::
Türkiye’de darbeci mentalite değişmemiştir. AKP Hü-

kümeti darbe gücünü ordunun elinden alıp, bunu siyasal
darbe, yargısal darbe v.b. farklı isimler altında 9 yıllık ik-
tidar döneminde her gün yapmaktadır. Hükümet bu ve
buna benzer uygulamalarından vazgeçerek sosyal devle-
tin inşası için gereğini yapmalıdır. Bütün etnik kesimler,
farklı kültürler, diller inanışlar birer tehlike değil, tam ak-
sine birer zenginlik olarak görülmeli. İnsanlar ibadetlerini
ibadethanelerinde yapabilmeli. Eğitimlerini anadillerinde
yapmaları için devlet tarafından imkânlar sağlanmalıdır.

Etnik kesimlerin kimlikleri anayasal güvence altına
alınmalı, bu kesimlere yönelik asimilasyonlara son ve-
rilmelidir. Kısacası devletin-hükümetin amacı hük-
metme değil, yönetme olmalıdır.

HHaazzmmeettmmee::
Toplum olarak bütün bu uygulamaları sineye

çekip, sessizliğimiz ile AKP'nin sessiz destekçileri ola-
biliriz. Böyle bir tavır insan onuruna aykırı olmakla
birlikte, aynı zamanda kendi oyu ile seçilmiş olsun
veya olmasın bir iktidarın işleyeceği bütün suçlara
ortak olmak demektir. Sosyal devlet anlayışına aykırı-
dır. Bu, ilk başta AKP'nin arkasına saklandığı İslami
anlayışa ters düşmekle birlikte, Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın "zulüm karşısında susan, dilsiz şeytandır" sö-
zündeki "dilsiz şeytan" olmaktır. Çünkü yapılanlar tek
kelime ile zulümdür. İnsanları aylarca mahkemelere çı-
karmadan, yıllarca tutuklu bir şekilde yargılamanın
başka bir izahı yoktur, olamaz zaten.

SSoossyyaall  iittaaaattssiizzlliikk::  
Üçüncü seçenek; farklı din, dil, mezhep, etnik kimlik

ve düşüncelere tahammülü olmayan bu iktidara, insan
onuruna yakışır bir şekilde karşı durmaktır. Bilinçli bir
halk ruhu ile "sana oy verme nezaketinde bulunan bir
halka zulüm etme lüksüne sahip değilsin" deyip karşı-
sında dik durmaktır. Hayatın her alanında ve her anında
"ben halkım, haklıyım, buradayım. zulme karşıyım" diye-
bilmektir. Bütün bunları yaparken özgür iradesinden asla
taviz vermemektir.  Asimilasyon, tek tipleştirme politika-
larının insanlık suçu olduğunun farkında olup, bu suç-
lara ortak olmamaktır. Türkiye’nin neresinde olursa
olsun makamı, mevkisi, kökeni ne olursa olsun bir in-
sana haksızlık yapıldığında, onu bütün halka yapılmış
sayıp tek yürek tek ses olarak karşı durmaktır.  

ÜÜççüünnccüü  sseeççeenneekk;;
farklı din, dil,
mezhep, etnik

kimlik ve düşün-
celere taham-
mülü olmayan

bu iktidara,
insan onuruna

yakışır bir şekilde
karşı durmaktır



TMMOB İKK bileşenlerinin ve Kurdi-Der çalışanları-
nın düzenlediği toplantı sonucu mühendislik ve mi-
marlık alanlarında Kürtçe’nin yaygın kullanımına ve
Kürtçe teknik dilin standartize edilmesine yönelik bir
çalıştay düzenleme kararı alınmıştı. Çalıştay düzen-
leme kararının alınmasından sonra TMMOB bileşeni
odalar da kendi bünyelerinde Kürtçe teknik dil faali-
yetlerini yürütecek ve bu faaliyetler kapsamında çalış-
taya hazırlık yapacak komisyonlar oluşturdular.
Komisyonların belirlenmesinden sonra tüm odaların
komisyonları bir araya gelerek yürütülecek çalışmala-
rın metodu, izlenecek yol, çalışmaların kapsamı vs.
gibi teknik birçok konuda fikir birliğine varılması için
çeşitli toplantı ve tartışmalar gerçekleştirdiler. Faali-
yetlerin başlamasıyla birlikte oda komisyonları yaptık-
ları çalışmaları paylaşmak, geldikleri düzeyi,
karşılaşılan problemleri, bu problemlerin aşılması, ça-
lışmaların hızlandırılması gibi çok sayıda konuya dair
kolaylaştırıcı ve sürekliliği sağlayacak periyodik değer-
lendirme toplantıları da yapma kararı aldılar.

MMO komisyon üyeleri olarak bizler de bu top-
lantılara katılım göstererek yaptığımız çalışmaları
paylaşıp, gerek bizim gerek diğer oda komisyonlarının
karşılaştığı sorunların, hem ifade edilmesinde hem de
karşılaşılan bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve
önerilerimizi sunduk. Bu çalışmalar esnasında hemen
her alanda karşılaştığımız sorunların büyüklüğü,
Kürtçe’nin mühendislik ve mimarlık alanlarındaki var-
lığı ve durumu hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.
Dolayısıyla Kürtçe’nin bu alanlardaki mevcut varlığı,
durumu ve konumu, yürütülen çalışmalara daha ger-
çekçi bakmamızı ve daha ciddi düşünmemizi sağladı.
Buna dayanarak mevcut tablonun hiç de iç açıcı gö-
rünmediği ve yürütülecek çalışmaların da kolay olma-
dığının bilincine vardık. Tabi bu durum yürütülen
çalışmalara daha sıkı asılmamız gerektiği hissiyatını
ortaya çıkardı. Bu hissiyatın oluşumu, yürütülen çalış-
maların katılım kapsamının daha geniş, hatta bu ko-
nuda emeği, sözü ve ilgisi olan herkese açık olması
kararının alınmasını da beraberinde getirdi. Özellikle
mimarlık, mühendislik ve teknolojik alanlarla bütün-
leşerek çağa paralel gelişimi engellenen ve bu alanla-
rın kapılarından içeri alınmayan, dışarıda bekletilerek
dünya kadar sıkıntı sahibi kılınan bir dilin yükünü
dar tutulan komisyonların kaldırması mümkün değil-
dir. Komisyonların bu yükü kaldırması ya da sıkıntı-
ları çözmeye çalışması bir yana, katkı sunması dahi
çok sınırlı olacaktı. İsteyen herkesin katılabilmesi, ka-
pıların herkese açık olması kararı isabetli ve ümit ve-
rici bir karardı. Bu kararın bile yetersiz kaldığı ve
katılımı sağlamaya yönelik ayrıca bir çalışma planının

konu edinilmesi ve yoğun efor sarfedilmesi gerekti-
ğine dair izlenimimi de geldiğimiz aşamada söylemek
durumundayım.  İfade ettiğim eksiklik ve dezavantajlı
duruma rağmen çalışmalarda mesafe kat edildiğini ve
gelişmeler olduğunu da belirtmek isterim. Kürtçe’nin
mimarlık ve mühendislik alanlarında zor şart ve ola-
naksızlıklara rağmen gelişebileceği, ilerleyebileceği ko-
nusundaki inancımı, yine Kürtçe’nin kendisine borçlu
olduğumu ifade etmek isterim. Evet, inancımın kay-
nağı, Kürtçe’nin derin kökleri, oksijensiz bırakıldığı
zamanlara ve ortamlara karşı gösterdiği yaşama di-
rencidir. Kendisine uygulanan eşi benzeri görülmemiş
asimilasyon uygulamalarına ve bunların türevi olan
asimilasyon salgınlarına karşı bağışıklık sistemini güç-
lendirme yeteneğidir. Buna, Kürt meselesinin kalıcı
bir şekilde çözülmesi ve Kürtçe’nin gelişimi önündeki
engellerin kaldırılmasını eklediğimizde, Kürtçe’nin ya-
ralarını hızla saracağını, dışlandığı tüm yaşam alanla-
rında gelişip, boşlukları dolduracağını ve çağın hızına
yetişebileceğini hepimiz göreceğiz. Bu açıdan asimi-
lasyona karşı duyarlı olan bir başbakana sahip olma-
mıza rağmen asimilasyon mağduru Kürtçe’nin bu
duyarlılıktan gerektiği kadar nasibini almadığını gör-
mekteyiz. Cumhuriyet tarihi boyunca devam eden ret
ve inkârın sona erdiğini dile getirmiş olan sayın baş-
bakanın, Almanya’da asimilasyona dair yaptığı müt-
hiş(!) konuşmasının benzerini çok gecikmeli de olsa
Diyarbakır’a borçlu olduğunu düşünmekteyiz.

Çok kıt imkânlara rağmen çalıştay düzenleme ka-
rarının alınması ve bu çerçevede yürütülen faaliyetle-
rin belirli bir seviyeye gelmesi ümit vericidir. Bu
umudun büyütülmesi için tüm mühendis ve mimar
arkadaşlarımızın ilgileri, faaliyetlere katılım göstererek
destek sunmaları hayati önem arz etmektedir. Her
alanda adeta toplumun çözüm dinamiği olan meslek-
taşlarımızın bu konuya da ilgi göstermeleri gerekir.
Varlık gerekçesi toplum olan mühendislik ve mimarlık
bilimlerinin emekçileri olan bizler, bu konuya el ata-
rak toplumumuzun bilim ve teknolojideki gelişmeler
karşısında dilden kaynaklı olarak yaşadığı kopukluğu
ortadan kaldırma gibi bir toplumsal sorumluluğumu-
zun da olduğunu unutmamalıyız. Bilimsel ve teknolo-
jik gelişmeleri toplumumuza anadillerinde aktarmak,
hem toplumun mimarlık ve mühendislik bilimleri ha-
rikalarına yabancı kalmasını engelleyecek, aynı za-
manda toplum yararına yönlerinin zarar verici
olmaktan çıkarılıp, faydalı ve anlaşılır kılınmasını sağ-
layacak. Böylelikle içinde yaşadığımız toplumdan
kopuk olmayan, kendi toplumunun geleceğini inşa
eden gerçek mühendis ve mimarlar olacağımızı be-
lirtmek istiyorum. Kolay gelsin!

Çalıştay, Kürtçe, mühendis ve mimar 
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Suat Yavuz
Mak. Müh. 
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Mirovahî dicemide
Ji alîyê dîrokzanan ve tê gotin ku zagonên
Hammûrabî  ( B.Z.1795-1750 ) zagonên ni-
vîskî yên ewilîn in. Di zagonên Hammûrabî
de cezayê ku hene her çiqas  bi rêgezên
gerdûnî yên  roja me re ne guncan be jî rê-
gezên ku di zagonan de hene ji ber ku pe-
wîstiyê dide mafên mirovahiyê girîng e.
Zagonên Hammûrabî  yên ku ji 282 xalan
pêk tên, di xala 196’an de;  

Heke camêrek,  çavê camêrekî din
derxe, çavê wî jî tên derxistin (çav bi
çavan)

Di xala 200’î de ;
Heke camêrek diranê camêrekî din

yê wekî xwe bişkîne  diranê wî jî tê şi-
kandin. (Diran bi diranan)

Di xala 229’an de ;
Avahîsazekî ku ji bo kesekî xaniyekî

ava bike û vî xaniyî guncaw ava neke û ji
ber vê yekê xanî hilweşe  û xwediyê xanî
di bin xerabeyê xanî de bimîne û bimire
divê yên ku xanî ava kiriye bê kuştin.

Di xala 230’î de;
Heke ev xanî lawê xwediyê xani bi-

kuje, yê ku xanî çêkiriye divê lawê wî jî
bê kuştin.

Tê dîtin ku nêzîka çar hezar sal beriya
roja me ji bo mafê mirov û ewlehiya
mirov zagonên girîng hebûn. Lê di roja
me de  ji ber erdhejan  bi hezaran xanî
xerabe  dibin û di bin xirbeyên xaniyan
de jî bi hezaran mirov  jiyana xwe ji dest
didin, pir tiştekî balkêşe ku li welatê me,
ji çekirina van avahiyan heta destûr da-
yina rûniştina  van avahiyên  pûç  bi pi-
ranî tu kes  berpirsiyar nayê dîtin.

Endezyarî ; bikaranîna zanîn û prensî-
bên matematîkê, cerebeyên mirovahîyê, fikr
û biryarên hevpar û derxistina berhemên
hunerî yên bi fêyde ji bo mirovahiyê ye. Li
welatê me Tirkiyeyê, endezyarî û desthilat-
darî tu car li hev nakin. Ji ber ku li welatê
me dirav beriya mirovahiyê tê, û kes guh
nade endezyaran û rêbazên endezyariyê. Bi
mînakên candar jî em dikarin vê rewşê
raxin ber çavan. Ji erdhejên Erzingan, Gol-
cuk û heta erdheja Wanê tê dîtin ku desthi-

Mihemed
Emîn Tumur
Endezyarê
Makîneyê
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latdariyê tu tedbîrên berbiçav negirtiye ku ji aliyê can
û mal xisar herî kêm be.

Di cîhanê de welatên ku ji aliyê endezyariyê ve pêş
ketine em dibînin ku di bobelatên wekî erdhejên herî
bi hêz de jî xisarên  can û mal herî kêm  çê dibin. Û
li van welatan her dem li ser mijarên bobelatan lêko-
lînkirin û  tevgerên  zanistî  hene.  Lê  li  welatê  me
ev  bûyer  bi qederê ve tên  girêdayin û  hîn jî tevge-
reke  ettehyatû û çawa lê  hatû  didome

Hatiye dîtin ku desthilatdariyên dewletan  çiqas bi
hêz bin jî  li hember bobelatan qels dimînin û hewce-
darê alîkariyan dibin. Ev jî ne kêmasiyek e. Kêmasi ew
e ku alîkariyên ji der ve tên nayên qebûlkirin û ku
mirov gelê xwe di nav belengaziyê de bihêle.

Desthilatdarên dewleta Tirk  banga dewletên din
yên ji bo alîkariyê qebûl nekirin û gelê me di nav xir-
beyan de ji ber alîkariyên kêm û bêorganizebûnan pe-
rişan kirin. Bi ser de rewşa avahiyên ku kêmxisar û
nehilweşiyayî bi zanistî nehatin tesbîtkirin her wiha ji
ber vê yeke jî  di erdheja 9’ê sermawezê de  ku pêla
wê 5,6 bû,   bîst û pênc kesan jî di Otêla Bayramê de
jiyana xwe ji dest dan. Destûrdayina ji bona raketin û
rûniştina  di Otêla Bayramê de  jî berpirsiyar nehatiye
dîtin. Di nav van bîst û pênc kesan de rojnamevanên
bi navê Cem Emir, Sebahattin Yılmaz  û alîkarê bidil
yê welatê Japon Dr. Atsushi Miyazaki jî hebûn. Ev
bûyer jî ji bo me fediyeke mezin a din bû. Li welatê
me tiştên ku mirov jê şerm bike naqedin. fediyeke
din a mezin  jî di televîzyonê de hat dîtin. Gava ku
gelê Wanê di erdheja  23’yê Cotmehê de di bin xir-

beyan de li ser êş û birînên xwe  dinaliya, di televîz-
yon û înternetê de li ser vê mijarê  nijadperestî  û
nifir dihatin kirin. Bê lome! Ev tiştê balkêş, kiret û
dijmirovahî ez bawerim li devereke din nayê dîtin. 

Dewlet ji bo mexdûrên Wanê hîna jî bi zanistî
tevnagere û ji ber vê jî gelê me di vê zivistana xedar
de di bin konên havînî û naylonî de dijî. Û ev konên
ne qewîn  ji ber êgir  dişewitin û gelê me di bin
van konan de jiyana xwe ji dest dide. Ji bo van bû-
yeran jî kes xwe berpirsiyar nahesibîne.

Tê dîtin ku ji bo xelaskirina gelê xwe ya ji bobe-
latan dewleta me dîsa di polê de maye. Rêveberên
herêmê dibêjin ku bi lezgînî divê Wan û derdorên
wê divê herêma bobelatê bê îlankirin. Her çiqas ji
bo gelê Wanê alîkariyeke mezin ji aliyê gel  ve ha-
tibe kirin jî ji ber hêza erdhejê ev alîkarî têr neki-
riye. Û gelê Wanê di bin sir û seqemê de di
dijwariyeke  gelek mezin de jiyana xwe didomîne. 

Ji bona ku  di bin barê bobelatê de bê derketin
divê hêza rêvebertiya herêmî bê zêdekirin û divê
tevgereke ku li hemberî bobelatê bi zanistî bimeşe
hebe da ku xisarên can û mal herî kêm bibin.

Divê budçeya dewletê bi piranî ji bona ku
hemwelatiyên wê wekî mirovan bijîn bê çekirin.
Divê budçe bi giranî ji perwerdehî, tenduristî,
awahîyên ewledar, hawir û ji xizaniyê re bê veqe-
tandin. Dive dewlet ji bo hemwelatiyên xwe hebe
û ji wan netirse. Bi hêviya welatekî wiha ez ji gelê
Wanê re sersaxiyê dixwazim û silavan li hemû mi-
rovhezan dikim.



İnsanlık üşüyor
Tarih bilimciler tarafından ilk yazılı kanu-
nun Hammurabi (M.Ö. 1795-1750) Kanun-
ları olduğu söyleniyor. Hammurabi
Kanunlarında olan cezalar her ne kadar gü-
nümüz evrensel ilkeleri ile uyumlu olmasa
da, kanunda bulunan ilkeler insan haklarına
verdiği önem itibariyle önemlidir. Hammu-
rabi kanunları 282 maddeden ibaret olup,
196. madde de;

-Eğer bir adam, başka bir adamın
gözünü çıkarırsa onun da gözü çıkarılır.
(göze göz)

200. madde de;
-Eğer bir adam kendisi gibi bir ada-

mın dişini kırarsa, onun da dişleri kırılır
(dişe diş)

229. madde de;
-Bir yapı ustası birisi için bir ev inşa

ederse ve evi uygun yapmasa ve bundan
dolayı ev yıkılır ve ev sahibi binanın altında
kalıp ölürse evi yapan öldürülür.

230. madde de;
-Eğer bu ev, evsahibinin oğlunu öldü-

rürse, evi yapanın oğlu da öldürülür.
Görülüyor ki, bundan yaklaşık 4000 yıl

önce insan hakları ve insan güvenliği için
önemli kanunlar vardı. Ancak günümüzde
depremler dolayısıyla binlerce yapı yıkılıyor
ve bina yıkıntıları altında binlerce insan
ölüyor. Çok ilginçtir ki, bu sağlam olmayan
yapıların yapım aşamasından oturma izni
aşamasına kadar sorumluları bulunamıyor.

Mühendislik; bilimsel ve matematiksel
prensiplerin, insanlık tecrübelerinin ortak
fikir ve kararlarının uygulanmasıyla, insan-
lık için faydalı sanatsal yapıtların ortaya çı-
karılmasıdır. Ülkemiz Türkiyesinde
mühendislik ve iktidar hiçbir zaman uyuş-
maz. Çünkü ülkemizde para insanlıktan
önce gelir ve hiç kimse mühendise ve
mühendislik standartlarına kulak asmaz.
Canlı örneklerle bu durumu ortaya koya-
biliriz. Erzincan ve Gölcük depreminden
Van depremine kadar görülmüştür ki, ik-
tidarlar depremlerde can ve mal hasarla-
rının en az olması için gözle görülür
hiçbir tedbir almamışlardır.

Mehmet Emin
Tümür 
Mak. Müh. 
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Dünyada mühendislik açısından ilerlemiş ülke-
lerde, çok güçlü depremlerde bile can ve mal hasar-
ları en alt düzeydedir. Ve bu ülkelerde her zaman
afetler hakkında araştırma ve bilimsel çalışmalar
vardır. Fakat bizim ülkemizde bu olaylar kadere
bağlanır ve akışında cereyan eder.

Görülmüştür ki iktidarlar ne kadar güçlü olursa
olsun, afetler karşısında güç durumda kalıyorlar ve
yardıma muhtaç oluyorlar. Bu durum bir eksiklik de-
ğildir. Eksiklik; dışarıdan gelen yardımların kabul edil-
memesi ve halkın çaresizlik içinde bırakılmasıdır.

Türk hükümeti de diğer devletlerin yardım çağrı-
larını kabul etmeyip halkımızı yıkıntılar arasında ye-
tersiz yardım ve organizasyonsuzluk nedeniyle perişan
etti. Üstelik orta hasarlı ve yıkılmamış binalar bilimsel
olarak tespit edilmediği için, 9 Kasım’da meydana
gelen 5.6’lık depremde Bayram Otel enkazı altında 25
kişi hayatlarını kaybetti. Bayram Otel için de oturma
ve yatma izninin hangi sorumlu tarafından verildiği
tespit edilemedi.  Yaşamını yitiren 25 kişi içinde gaze-
teciler Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz ile Japonya’dan
yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki de vardı. Bu
ölümler bizim için başka bir büyük ayıptı. Ülkemizde
utanılacak konular bitmez. Başka büyük bir ayıp da
televizyonda görüldü. 23 Kasım Van depreminde Van
halkı yıkıntılar altında acı ve yaralarının üzerine ağlar-
ken, televizyon ve internette bu konuyla ilgili milliyetçi

söylem ve beddualar yapılıyordu. Allah kimsenin ba-
şına vermesin! Bu ilginç, kirli ve insanlık dışı davranış,
inanıyorum ki başka bir ülkede görülmez.

Devlet hala Van mağdurları için bilimsel çalışma-
makta ve insanlar bundan dolayı ağır kış şartlarında
yazlık ve naylon çadırlarda yangınlar dolayısıyla ya-
şamlarını yitirmektedir. Bu acı olaylar için hiç kimse
kendisini sorumlu saymamaktadır.

Görüldü ki, devlet afet karşısında halkını kur-
tarmada yine sınıfta kalmıştır. Yerel yöneticiler acil
olarak Van ve çevresinin afet bölgesi ilan edilme-
sini istiyorlar. Her ne kadar Van halkı için halkımız
tarafından büyük yardımlar yapılmışsa da depre-
min büyüklüğü karşısında yardımlar yetersiz kal-
mış ve Van halkı kış şartlarında büyük zorluklarla
yaşamlarını sürdürmektedirler.

Afetlerin yarattığı yıkımların altından kalkmak için
yerel yönetimlerin güçlerinin artırılması ve afetler kar-
şısında bilimsel çalışmaların yürümesi gerekir ki can
ve mal hasarları alt düzeyde olsun.

Devlet bütçesi, ağırlıklı olarak vatandaşların in-
sanca yaşayabileceği şekilde yapılmalıdır. Bütçe,
eğitim, sağlık, güvenli yapılar, çevre ve yoksullukla
mücadeleye ayrılmalıdır. Devlet vatandaşı için var
olmalıdır. Ve onlardan korkmamalıdır. Yaşanabilir
bir ülke dileğiyle, Van halkına başsağlığı diliyor ve
tüm hümanistlere selamlarımı iletiyorum.
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DDüünnyyaaddaa mühendislik açısından ilerlemiş ülkelerde, çok güçlü deprem-
lerde bile can ve mal hasarları en alt düzeydedir. Ve bu ülkelerde her
zaman afetler hakkında araştırma ve bilimsel çalışmalar vardır
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İklimlendirme Kongresi izlenimleri
TMMOB Makine Mühendisleri Odası adına An-
talya Şubesi tarafından gerçekleştirilen “İklim 2011
Ulusal İklimlendirme Kongresi”ne, Şanlıurfa Tem-
silciliği adına katıldım. Türkiye’nin birçok ilinden
katılımcının bulunduğu kongre çok amaçlıydı. İlk
defa bir kongreye katıldım ve büyük bir keyif
aldım. Herkesin mutlaka bu tür kongrelere katıl-
masını tavsiye ediyorum. Çünkü iş akışı içerisinde
kalıplaşmış çoğu şeye inanıyor ve öyle kabul edi-
yoruz. Serbest çalışan mühendisler olarak bilimsel
araştırma yapmadan, amacımızın sadece para ka-
zanmak olduğunu fark ettim. 

Kongrenin hedef kitlesi, ısıtma-soğutma hava-
landırma alanında çalışma yapan meslek odaları,
üniversiteler, proje müellifleri, uygulayıcılar, yatı-
rımcılar, işletmeci ve kullanıcılardı. Kongredeki
sunum konularını, var olan ve en önemlisi bedava
olan toprak, hava ve güneşten faydalanarak enerji
elde etmek; elde ettiğimiz bu enerjileri tarımda,
sanayide vb yerlerde kullanmak; kullanırken de
daha ekonomik nasıl kullanabileceğimiz şeklinde
özetleyebiliriz. Kongrede sunulan bildirilerde, de-
neyler sonucu elde edilen bazı bilgiler yanlışsa,
uyarılar oldu. Bilgi paylaşımları dışında soru
cevap şeklinde yürütülen tartışmalar konuları
daha da netleştirdi. 

Kongre kapsamında, kurs ve atölye çalışmaları

düzenlenerek model uygulamalar gerçekleştirildi.
Yeni bilgi ve deneyime sahip, konusunda uzman
kişilerin aktardığı bilgilerle kongrenin içeriği daha
da zenginleştirildi. Düzenlenen panel ile de, iklim-
lendirme sistemleri alanında uygulanan politikalar
ile ekonomiye yansımaları tartışıldı.

Yemekte değerli hocalarımızla bilgi alışverişi
oldu. Prof. Dr. Hikmet Rende, özellikle yapılan de-
neylerin daha geniş ortamlarda yapılmasının daha
iyi olacağını ve sonuçların daha net olacağını vur-
guladı. Ayrıca Almanya laboratuarlarıyla muka-
yese edilemeyecek kadar dar alan ve şartlarda
çalıştığımızı söyledi.

Kongre ile eş zamanlı olarak Sodex Antalya
2011-Uluslararası (Isıtma, Soğutma, Klima, Hava-
landırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su
Arıtma ve Güneş Enerji Sistemleri) Fuarı düzen-
lendi. Oda, üniversite, sanayi, proje müellifi, uygu-
layıcı, yatırımcı, işletmeci ve kullanıcıları bir araya
getiren fuarda, teknolojik yenilikler ve çağdaş uy-
gulamalar konusunda önemli aktarımlar oldu.
Fuarı dolaşırken açıklayıcı bilgilerini bizden esir-
gemeyen hocamız Hüsamettin Bulut’a ve ilgilerin-
den dolayı Antalya Şube Başkanımız Hüseyin
Barut’a da teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel ve
yararlı çalışmalarından dolayı Antalya Şubesi’ne
de teşekkür ediyorum.

Vildan 
Gönüllü Çelik
Þ.Urfa
Yür.Kur.Üyesi



VIII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı
Bursa’da yapıldı. Kendi meslek alanımla ilgili ve
farklı duygular içinde katıldığım ilk kurultaydı.
Mezuniyetimin üzerinden uzun yıllar geçmişti
ve bu kadar meslektaşımı bir arada görmekten
dolayı tatlı bir heyecan içindeydim. Biraz yo-
rucu bir yolculuk sonrası Bursa’ya ulaştık. Ta-
rihi-mistik dokusu, yeşille uyumu ve modern
yüzüyle güzel bir şehir Bursa…

Erken saatte kurultayın yapılacağı Bursa
Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’na
(BAOB) geçtik. Katılımın oldukça iyi olması ve
meslektaşlarımın ilgisi açısından ilk izlenimim
sevindiriciydi. Ayrıca öğrenci gençliğin yoğun il-
gisi, gelecekte örgütlü bir meslek grubunun
oluşacağının umut verici bir göstergesiydi. 

Makine Mühendisleri Odamızın içinde ör-
gütlü olan endüstri-işletme mühendislerinin
buradaki güçlü imkanlarla böyle güçlü organi-
zasyonlar yapabilmesinin önemi bir yana, gele-
cekte kendi başlarına meslek disiplinlerinin ayrı
bir odada örgütlenmesine de bir vesile olmasını
umut ediyorum.

Planlama süreçlerinde endüstri ve işletme mü-
hendislerinin rolü ana temalı kurultay, açılış konuş-
malarıyla başladı. Kurultayın ilk oturumunda yerel
yönetim temsilcileri başkanlık düzeyinde katılım
gösterdiler.  Yaklaşık 12 yıldır bir yerel yönetimde,
stratejik plan, performans programı, faaliyet rapor-
ları vb. konular üzerinde çalışıyorum. Kurultayın ilk
oturumunun konu başlığı çalışma alanımla ilgiliydi
ve benim açımdan oldukça verimli geçti. 

Kurultayda özelikle endüstri ve işletme mü-
hendislerinin mesleki ve toplumsal sorumlulukları-
nın ve bu alanda yaşanan sorunlar üzerinde
değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca endüstri mühen-
disliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve
toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, ça-
lışma alanlarında karşılaşılan sorunların aşılmasına
yönelik çalışmaların başarıya ulaşması, büyük ço-
ğunluğu örgütsüz olan endüstri ve işletme mü-
hendislerinin meslek dalı komisyonu çalışmalarına
destek vermesi ve güçlü bir örgütlü yapının oluştu-
rulması vurguları öne çıktı.

Kurultayda ayrıca, meslektaşlarımızın gerek
sanayi, gerekse kamuda sağlayacağı faydanın ye-
terince anlaşılmadığı ve buralardaki endüstri ve
işletme mühendisi istihdamının yetersizliği belir-
tildi.  Endüstri ve işletme mühendislerinin ça-
lışma alanları içinde yer alan stratejik planlama,
fizibilite etütleri, kapasite raporlarının hazırlan-
ması, tesis planlama, proje yönetimi, işgücü
planlama, yönetim sistemleri, verimlilik çalışma-
ları gibi alanlara farklı meslek disiplinlerinin
ikame ettirilmesi, çözülmesi gereken önemli bir
sorun olarak vurgulandı. 

Genel olarak bakıldığında gerek içeriği, gerekse
katılımın fazla olması anlamıyla dolu bir kurultay
gerçekleşti diyebilirim.

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı’ndan notlar
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Fatma
Tüzün
Endüstri
Mühendisi

Planlamaya Genel Bakış
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama
Kurumsal Kaynak Planlama
Üretim Planlama
Meslek Yaşam Öyküleri
İş ve Süreç Planlama
Stratejik Planlama
Endüstri Mühendisleri Ne Yaparlar Ne Yapmalılar?
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana
Komisyonu Çalışmaları ve Çalıştay Sunumları
konu başlıklarıyla sunumlar yapıldı

Kurultayda,
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Ne kuş ne böcek 
Kuşsunuz diyorlar, çocuklarım,

Bir kuşsunuz diyorlar size
Sığınacak kol arayan
Konacak dal arayan

Bir yavru kuş, türkülerde.
Telgrafın tellerine konarsınız

Ezgilere uymak için
Avcılar vurur sizi.

Yeşil başlı ördek olur
Kalırsınız çöllerde

Böyle bir kuş işte!..
……

Rıfat ILGAZ
(Van depreminde yaşamını yitiren çocukların anısına)



Değişim, dönüşüm, iç savaş!
Sanatın en büyük gücü, değişimi sezme gücüdür.
Suyun ve toprağın altındaki derin kıpırtıya kendi
kulağını ve yüreğini veren sanatçı bunu önce kendi
ruhunda, sonra da içinde yaşadığı hayatın karma-
şası içinde duyumsar. Sosyo-ekonomik gerçeğin kı-
pırdattığı toplumsal tabakaların çatışması ve bunun
insan ruhu üzerindeki izdüşümlerinin bireyde yarat-
tığı varoluşsal çelişki, sanatın en iyi nesnesidir. Sa-
natçı bu anlamda öncüdür. Değişimi bir fil gibi
sezer, bir kurt gibi koklar ve erdemin suyuna bu-
lanmış bir insan
gibi yaşar. 

Sanat ve siyaset
bu anlamda birbi-
riyle ilişkili kavram-
lardır. Biri değişim
sancılarını önceden
görerek bunu sa-
natsal bir ürüne
dönüştürür, diğeri
bu değişimin kitle-
ler üzerindeki etkisi-
nin liderliğini
yapmak ister. 

Bu çerçevede
Yavuz TURGUL’un
“AŞK FİLMLERİNİN
UNUTULMAZ YÖ-
NETMENİ” filmi de-
ğişen bir Türkiye’de
değişim sancıları
çeken bir yönetme-
nin ruh haritasını
ortaya çıkarması ba-
kımından kayda
değer bir eserdir.
Ben bu filmin kriti-
ğinde, bir eylemi iç-
selleştirme
bağlamında sanatçı
üzerinden hareketle
siyasetçiyi de irdele-
yerek bir parantez
açacağım. Bu yazıyı
okuyanlar bu film
kadar günümüzde
iktidarın uyguladığı

siyaseti ve bu siyasetin samimiyetini de birlikte dü-
şünürlerse sevinirim. 

Yavuz TURGUL’un “AŞK FİLMLERİNİN UNU-
TULMAZ YÖNETMENİ” adlı filmi, bana değişen ve
değişmeyen Türkiye hakkında çok şey anlatır. Sekiz
on yıl önce TRT2’nin mütevazı ekranında ve bir
gece yarısı gösterilen filmi izledikten sonra CD’sini
bulmak için önce Batman’da, sonra Diyarbakır ve
İstanbul’da kapısını çaldığım marketlerden elim boş
çıkmıştım. Daha sonra İstanbul MKM Sinema biri-

mindeki dostlarım saye-
sinde filmin bir kopyasına
ulaşabilmiştim.

Mezkur film, başrolünü
Şener ŞEN’in (Filmdeki adı
Haşmet ASİLKAN) oyna-
dığı, 1990 yapımı bir film.
Filmde değişen bir Tür-
kiye’de değişim sancıları
çeken bir yönetmenin gro-
tesk halleri konu alınıyor.
Uzun yıllar boyunca me-
lodram Türk filmleri çeken
Haşmet ASİLKAN, Tür-
kiye’deki değişimi geç de
olsa yakalamaya çalışır.
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın,
Ediz Hun romantizminin
ve zengin kız-fakir oğlan
ikileminin toplumcu ger-
çekçi filmlerle sarsılmaya
başladığı bir zaman dili-
minde, artık Yeşilçam film-
leri çekmenin
geleceksizliğini gören yö-
netmen Haşmet, yükselen
trend toplumcu gerçekçi
film çekme arayışına girer.
Çünkü Türkiye sinema-
sında da artık toplumsal ve
bireysel sorunların siyasal
bir düzlemde verildiği va-
roluşsal sıkıntılar işlen-
mekte, üniversitelerin
sinema-tv mezunları dün-
yadaki değişimleri okuyarak
kendi toplumcu gerçekçi si-

3300  yyııllllııkk  bir savaşta bireysel kimlikle-
rini toplumsal kimlikleri ile uyumlu

bir şekilde talep eden Kürtler, iktida-
rın birey-halk ikilemini parçalayarak

kimliklerin birbirini tamamladığı
inancıyla hareket ediyorlar
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Ahmet 
Bülent Tekik
MMO Batman
Ýl Temsilcisi
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nema anlayışlarını oturtmaya çalışmaktadırlar. 
Bunu gören ucuz Yeşilçam filmlerinin yönetmeni

Haşmet Asilkan, artık aşk filmi çekmek istemez. Me-
lodramatık Yeşilçam filmlerinde başrollerin yaşadığı
tüm sıkıntılar kendi dışlarındaki kötü kişilerden ve
yanlış anlaşılmalardan kaynaklıyken, değişen ve bu-
günün dünyasını yaşayan toplumcu gerçekçi film-
lerde başroller kendi içsel sıkıntıları, öz tercihleri ve
kişisel kaygılarıyla hayata atılıp varoluşsal sıkıntılarını
yaşarlar. Yönetmen Haşmet Asilkan, değişimin nab-
zını yakalamak ve artık gelecekte iz bırakacak bir yö-
netmen olmak için değişmeye karar vermiştir. Çünkü
yeni yeni türemeye başlayan edebiyat, sanat ve si-
nema dergileri toplumcu gerçekçi film yönetmenleri-
nin yapımları ve hayat hikâyeleriyle dolup taşarken,
ucuz aşk filmi çeken Haşmet Asilkangillerden kimse
söz etmemektedir. Gelecekte iyi bir film yönetmeni
olma kaygısı artık kendinde bir varoluş problemi
oluşturan Haşmet Asilkan önce imajını değiştirir.
Entel bir sakal, rüzgârda kibarca salınan bir fular ve
dudaklarının kenarından asil bir zaviye oluşturan bir
pipo ve pastel renkli bir pardösüyle eski Yeşilçam so-
kaklarında yeni bir figür gibi dolaşmaya başlar. Üni-
versiteden yeni mezun olmuş sinemacıların
doluştuğu kafelerde zaman geçirerek, ait olmadığı
bir uzamın parçası olmaya çalışır. Eski emektar dost-
ları ve film arkadaşları olan figüranların doluştuğu
karanlık kahvehanelerin sokağına mümkün mertebe
uğramamakta, kendini kendindeki değişime inandır-
maya çalışmaktadır. 

Biraz da yabancı filmlerin etkisinde kalarak,
sözde toplumcu gerçekçi bir film çekme arzusuyla
senaryosunu oluşturup yapımcıların kapısını büyük
bir özgüvenle çalan Haşmet, yapımcıların şüpheci
bakışlarıyla karşılaşır. Çünkü yapımcılar yıllardır onu
ucuz aşk filmleriyle tanımışlardır ve ondaki bu deği-
şime inanmamaktadırlar. Senaryosunda bol bol “dev-
rim, sosyalizm, halk, toplum” kelimeleri geçen yeni
toplumcu yönetmen Haşmet, evinin duvarlarındaki
Yeşilçam filmlerinin basmakalıp afişlerini söküp soyut
resimler asarak içine ayaklarıyla girdiği bu yeni si-
nema dünyasında genç bir sinema mezunu kadınla
da ilişki geliştirerek bu değişimin organik bir parçası
olma arayışını pekiştirmeye çalışır. 

Senaryosunu güç bela filme almaya karar veren
bir yapımcıyla film çekimi başlar. Ama sorunlar da
yakasını bırakmaz. Bu yeni dünyanın kapsını ucuz
sloganlarla çalan yönetmen, bir devrimcinin bir fab-
rikatör kızını rehin alıp örgüt için fidye isteyişini ve
bu neticede devrimci militan ile fabrikatör burjuva-

nın rehine kızı arasında başlayan bir aşkı da filmin
içine serperken, aslında ait olduğu melodramatik aşk
filmlerinin dünyasından kurtulamadığını görürüz.

Sonunda film biter ve büyük bir fiyasko yaşanır.
Değişen dünyadaki değişimi kendi içinde gerçekleşti-
rememiş bir yönetmenin çektiği film, bir karikatür-
den farksız değildir. Genç sinemacılar biraz acıyarak,
biraz da küçümseyerek filmin galasını terk ederler.
Filmin başarısızlığını anlaşılamamaya bağlayan yönet-
men, aslında toplum ve birey sorunlarını işlemeye
çalışırken kendinde varoluşsal problemler yaşayarak
trajedisini sunar bize. 

Film boyunca kullanılan en büyük metafor da bir
kaplumbağadır. Yeni yönetmen Haşmet Asilkan’ın
eski filmlerinden bir dostunun kaplumbağası, hızla
değişen ve birey ve toplum sorunlarını varoluşsal bir
düzlemde ele alan yeni Türkiye’nin hızına yetişeme-
mekte, değişimin yanında statükoyu temsil etmekte-
dir. Bu filmde kaplumbağa aslında Haşmet Asilkan ve
onu yazgısıdır. 

Bu anlamda giriş paragrafıyla ilişkilendirildiğinde
bugünü ve bugünün siyasi atmosferini de bu çerçe-
vede okumak mümkündür. 2000’lerden sonra deği-
şim sloganıyla yola çıkan iktidar, Kürt sorunu
konusunda bireysel talepler noktasında olumlu yakla-
şırken, Kürtlerin toplumsal kimlik talepleri karşısında
suskunluğa gömülüyor. 30 yıllık bir savaşta bireysel
kimliklerini toplumsal kimlikleri ile uyumlu bir şe-
kilde talep eden Kürtler, iktidarın birey-halk ikilemini
parçalayarak kimliklerin birbirini tamamladığı inan-
cıyla hareket ediyorlar. Bu yüzden iktidar tıpkı Haş-
met Asilkan gibi değişen dünyayı ve Türkiye’yi yanlış
okuyarak ve değişimi içselleştirmeyerek paradigmal
bir kriz yaşıyor. Sıkça telaffuz edilen “demokrasi,
insan hakları, kardeşlik” söylemleri Kürtler ve değişen
dünya için somut bir gerçekliğe dönüşmüyor. 

Haşmet Asilkan filmin sonunda histeri nöbetle-
rine girecek, çektiği sözde toplumcu gerçekçi filmin
şeritlerini kendine dolayarak kendini yakacak, intihar
edecektir. Tam bu sırada çalan bir telefona öGeyle
bağıran Haşmet, telefondaki yapımcının bir Yeşilçam
aşk filmi çekme talebine soğuk bakamaz ve kendi
gerçek kimliğine doğru yeniden yürümeye başlar.
Artık toplumcu film çekme arzusundan vazgeçecek,
kendi gerçeğini yeniden yaşayacaktır.

Değişim konusunda samimi bir iç savaş verme-
yenler, kuşkusuz ki tıpkı Haşmet ASİLKAN gibi kendi
yavan gerçeklerine geri dönecek, ama değişim devam
edecektir. 

ahmettekik@hotmail.com



Bütün atlılar mağlubiyeti kabullenmişken…

Ölü bir şövalye doğuruyordu tekrar, yıllardır
katmerleşmiş toprağımdan ve bütün ölümsüzlü-
ğüyle sana bahşediyordu yokluğunu. 

Bütün asiliğiyle, kutsanmışlığıyla sana yürü-
yordu; belki tanımadığı, zamansızlığıyla sana
savruluyordu. Hala tenine hiçbir matem inme-
mişken ve onca savaşın, yıkıntının ardından
sana, yalnız sana diriliyordu, yıllardır inleyen ölü
ruhları. Bütün mağlubiyetlerini önüne serip öyle
yürüyor şimdi sana. Ölümün rengini bile bile-
meden sana dirilmenin meziyetsizliğiyle…

Çıkınında tek lokma düşü kalsa da, senin
için bekletiyordu bütün tarumar zamanları.
Sana, yalnız sana esir etmişti mutluluğu, yalnız
sende yaşamak için. Ve ölümün rengini düşlü-
yordu, sana varıp yol aldıktan sonra yabancı ol-
masın diye. Ayrılık yakmasın diye her gün
dağlıyordu bedenini. Sen ona yüzünü döndü-

ğünde, korlaşıp yakmasın diye kâinatı.
Ve şimdi, seni düşler her gece senin yoklu-

ğunda. Sana dirilmek için onca ölümün vebalini
yüklemişken boynuna, esaret ondan sorulu-
yordu. Sen bütün umarsızlığı omzuna alıp ki-
birlerinle sonsuz bir dansa tutuşmuştun. 

Oysa ölümün vebali her gece azap olup, yok
ediyor azar azar düşlerimi, çıkınımdaki son
lokma düşümü bile heba etmişken. Gözlerimle
hiçbir sabaha tanık olmamışken, bütün aydınlık-
ları sana biriktiriyorum, sonumun olmadığını
bile bile. Ki ben yüreğimi bütün mahzenlerde
yarasalaştırmışken, sen sabahı ölü doğuruyor-
sun kozasında. Ve tanığım aydınlıkken, sen
umut tüketiyorsun düşlerime inat…

Dur.! Öldürdün beni, zavallı bedenimi. Kendi
karanlık mahzeninde yok oluyor. Ruhlar düşle-
rimi yoklarken, gözlerimden kan damıtıyorum
ve dökülmesin düşlerim diye, kirpiklerimde sev-
damı biriktiriyorum. 

Ve hiçbir dem vurmamıştı yüzüme öyle, du-
varlar bile el ayak çekmişken bedenimden, hiç-
bir yara acıtmadı senin gözlerinin nazarından
başka. Ama hiçbir asır durduramıyor, dörtnala
çalan atımı. O kendi ülkesinde savrulan toprağı,
sensizliğimle sen, sensizlik toprağını üstüme
abıyorsun, bunca vebalin üstüne. Dur, yıllardır
içimde büyüttüğüm sevdam, cellat olup vurma
boynumu ölümlere. Görmüyor musun, bedenim
paramparçayken, çarmıhtan sana yalnız sana
dokunabilmek için kendi kanımdan ellerimi ya-
ratıyorum her gece. Ve her gece tekrar avutuyo-
rum yüreğimi umursamaz yalanlarla, bir gün
daha yaşamak için sevdamı. Ve her sabah tekrar
doğruluyorum çarmıhtan musalla taşına inat.
Kainat sustukça, eziliyor ayaklarımda. Her dem
senin savaşındayım. Hiçbir mahluk kalmamışken
ve bütün atlılar mağlubiyeti kabullenip, dön-
müşken rezil rüsva yurduna, ben kayralardayım.
Senin için yüreğimle savaşıyorum ve bilinmez
yollara savuruyorum. Şimdi senden kalan bede-
nimle, sonu olmayan girdaplara, ahuzarlara yol-
cuyum. Kendi ülkemi ve seni düşlüyorum, her
düşüm bana aş, bana canken…

HHeerr  ddeemm senin savaşındayım. Hiçbir mahluk kalmamışken ve bütün atlılar
mağlubiyeti kabullenip, dönmüşken rezil rüsva yurduna, ben kayralardayım
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Nevruz
Kayran
Mak. Müh. 



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

Suat Yavuz
Endezyarê Makîneyê

zuhatyavuz@mynet.com

İ

İbre : Hevirzê

İcat : Dahênan

İç bükey : Kov, kovanî, qer (mat/fiz)

İçerik : Naverok

İdare : Kargerî, rêveberî

İflas : Topavêtin

İğne : Derzî

İhale : Kêmgirî, mezat

İhracat : Hinarde, derveşandinî

İkaz : Balkişan, hişdarî

İki fazlı    : Dufazî

İlân : Bangewazî

İlâve : Pêvekirin, veser

İletken : Gihîner

İletki : Goşepîv, pilepîv

İlk yardım    : Alîkariya pêşîn

İmalât-yapım : Çêkirin

İmalâtçı : Çêker, çêkirox

İnceltici : Ronker, teniker

İstatistik : Heljimar, hejmarî

İş akdi : Peymana kar

İş bölümü : Karbeşî

İşçi : Karker

İş güvenliği : Ewlekariya kar

İş kazası sigortası : Bîma qezaya xebatê

İşlem : Kirarî, sazandin

İşletme : Karsazî, kargeh, dezgeh

İşlev : Kargînî, erk

İthalat : Hawirde

I

Isı : Tîn, têhn, germahî

Isıalan : Tînstîn, endotermîk

Isıl : Tînî

Isıölçer : Tînpîv

Isıtıcı : Germker, germoke

Isıveren : Germdêr, germrêj, ekzotermîk

Isıyayar : Germdayox, germweş, konvektor

Isı yayımı : Tînbelavî, germbelavî, konveksîyon

Iskarta edilen mallar   : Malên jihevdeketî, paşmayî

Iskonto : Erzankirin, bihakêmkirin

Islatıcı : Şilker, lihêmîker

Ispatula : Herbeşok, îspatûla

Istampa : Stempe

Işığa doğrulum : Berbîtavî, fototropîzm

Işık : Ronahî, ronî, şewl, tav, şewq

Işıklandırma : Ronîdarkirin, ronîkirin

Işıklı : Ronî, ronak, ronîdar, rewneqdar

Işıkölçer : Tîrejpîv, ronîpîv, şewlpîv, fotometre

Işık ölçümü  : Tîrejpîvî, ronîpîvî, fotometrî

Işıksız : Bêronî, bêşewq

Işıldak : Şewlok, ronavêj

Işıltı : Birq, zeraq, çirûsk

Işın : Tîrêj, tîroşk

Işınlama : Tirûskandin

Işınlayıcı : Tirûskîner

Işınölçer : Tirûskepîv, radyometre

Izgara  : Izxare, bist, bistik, caxik
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Ekim-2011

04.10.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
05-07.10.2011 Van ili Gevaş ilçesinde bulunan 1 adet telesiyejin ruhsatlandırması nedeniyle Şube

Müdürü Mehmet TARHAN ve Malatya İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Yasin NACAR Van’ın
Gevaş ilçesine gittiler.

08.10.2011 Ankara’da düzenlenen TMMOB, KESK, DİSK ve TTB ortak mitingine Şube ve il Temsilcilik-
lerinden üyelerimizle katılım sağlandı.

09.10.2011 TMMOB 41.Dönem 3.Danışma Kurulu Toplantısına; ŞYK Üyeleri Hasan ESEN, İsmet
EMER, Oda Onur Kurulu Yedek Üyesi İ.Semih OKTAY ile Şube Müdürü Mehmet TARHAN
katıldılar.

11.10.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12-15 Ekim 2011 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 6.Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve sergisine

Şubemiz Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAYA ile Ş.Urfa İl Temsilciliği
Teknik Görevlisi Misbah MELİK katıldılar.

15.10.2011 Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve İl Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri ortak toplantısı  Batman
ili BATSO otelinde yapıldı.

15.10.2011 Şube Mali Denetlemesi gerçekleştirildi.
18.10.2011 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22.10.2011 Muş’taki üyelerimize Muş Şeker fabrikası gezisi düzenlendi
25.10.2011 Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle Van iline battaniye ve çadır gönderildi.Şube

Başkanı Mesut ÇELİK 26.11.2011 tarihinde Van İline giderek şubemiz tarafından gönderilen
yardımların bizzat dağıtımında yer aldı.

24 Ekim 2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem sonucu Van ilinde enkaz kaldırma ve yardım
malzemelerinin dağıtımında yer almak üzere şube öğrenci üyeleri Van iline görevlendirildi

18-20.10.2011 Antalya’da düzenlenen İKLİM 2011 ULUSAL İKLİMLENDİRME KONGRE VE SERGİ-
SİNE Şubemiz Şanlıurfa İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Vildan GÖNÜLLÜ ÇELİK
katıldı.

Kasım-2011

01.11.2011  Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
20.11.2011 Ankara’da yapılan Oda Danışma Kurulu 4. Toplantısına; Şube Başkanı Mesut ÇELİK,Şube

Sekreteri Bülent ÖZDEL,Şube Saymanı Abdullah TEKİN,ŞYK Üyeleri Hasan ESEN ile
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi A.Rıza ÇİRKİN, Oda Onur Kurulu Yedek Üyesi İ.Semih OKTAY
ve Şube Müdürü Mehmet TARHAN katıldılar.

18-19.11.2011 Şube Yönetim Kurulu Üyeleri; Bülent ÖZDEL Abdullah TEKİN, Hasan ESEN ve Şube
Müdürü Mehmet TARHAN’ın KAYNAK TEKNOLOJİLERİ VIII. ULUSAL KONGRESİ ve
SERGİSİ’ne katıldılar.

22.11.2011  Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29.11.2011  Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
26.11.2011 Ş.urfa İl Temsilciliği üyelerine Hilton Garden İnn Şanlıurfa’da  geleneksel gece

düzenlendi.Geleneksel Geceye Şube Başkanı Mesut ÇELİK, Şube Başkan Vekili Ahmet
ÇET, Şube Sekreteri Bülent ÖZDEL,Şube Saymanı Abdullah TEKİN, Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri M.Ali A.Rıza ÇİRKİN ile M.Ali KAHRAMAN katıldılar.
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Doğum 

• Şube Başkan Vekilimiz Ahmet ÇET’in oğlu oldu

• Şube Sekreterimiz Bülent Özdel’in oğlu oldu

• Hüseyin İncel’in bebeği oldu.

Sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz. 

Düğün - Nişan

• Ahmet Septi ERDÜNDAR evlendi

• Azad ÖZKESKİN evlendi

• Mehmet Emin KASAP evlendi

• Şis Yusuf BERAKATOĞLU evlendi

• İdris ELÇEOĞLU evlendi

• İbrahim Vehbi AYAZ evlendi

• Mustafa EMRA nişanlandı

• Ömer ŞAHİN nişanlandı

Mutluluklar dileriz. 

Vefat 

• ŞYK üyemiz Hakan SUBAŞI’nın babası vefat etti

• Şehmus SAVUNCU’nun kuzeni vefat etti

• Mehmet UYSAL ve Şehmus UYSAL’ın anneleri vefat etti

Yakınlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.

ÜYELERDEN HABERLER...
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ERGÜN YILDIRIM
MALATYA

EROL DİNÇER
MALATYA

HALİL TEKİN
CİZRE

HASAN AKDAL
MALATYA

İLHAN AKIN
ŞANLIURFA

MEHMET ATUĞ
MARDİN

MUSTAFA HAZIM AÇANAL
ŞANLIURFA

SERKAN İNANÇ
MALATYA
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EKİM - KASIM 2011 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN MİEM KURSLARI

1

2

3

4

5

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

Doğalgaz İç Tesisat Müh. Yet. Kursu

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Makine Değerleme Bilirkişi Kursu

19-21.10.2011

20-23.03.2010

21-22-11.2011

23-25.11.2011

03-05.12.2011

23

22

23

16

9

Adıyaman 

Diyarbakır

Malatya

Malatya

Diyarbakır

SIRA NO KURSUN ADI TARİHLERİ KATILIMCI SAYISI YER

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

15.10.2011

15.10.2011

14.11.2011

14.11.2011

15.11.2011

15.11.2011

16.11.2011

16.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

18.11.2011

18.11.2011

19.11.2011

19.11.2011

20.11.2011

20.11.2011

09:00-12:00

13:00-16:00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

Güneş Enerjisi Isıl Uygulamaları ve
Projelendirilmesi

Binalarda Yalıtım

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

Özürlü Aracında Dikkat Edilecek
Teknik Hususlar

Sürücü Kursu Eğitim Araçlarında
Dikkat Edilecek Teknik Hususlar

İsmail HİLALİ

Hüsamettin BULUT

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Hakan HAVANCILAR

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Elazığ

Elazığ

Malatya 

Malatya

Adıyaman

Adıyaman

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Diyarbakır

Diyarbakır

Mardin

Mardin

Batman

Batman

SIRA NO TARİH SAAT EĞİTİM ADI EĞİTMEN İL
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EKİM - KASIM 2011 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN MİEM SEMİNER
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EKİM KASIM 2011 TEKNİK HİZMETLERİMİZ

D.BAKIR ŞUBE EKİM KASIM

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

34
68
855
479
1
54

15
28
908
339
7
31
1

ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 

PERİYODİK KONTROL
ARAÇ PROJE SAYISI (A.İ.T.M)
BİLİRKİŞİLİK
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

16
6
1
4

8
698
153

25
6

6

5
589
162

BATMAN TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 

ARAÇ PROJE SAYISI 
BİLİRKİŞİLİK
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
PERİYODİK KONTROL

14
10
25

4
228
68
18

16
14
34
1

188
141
11

AĞRI TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

LPG SIZDIRMAZLIK 213 186



Makina Mühendisleri Odası 

57

ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

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

45
33

224
503
41

25
21
1
272
3
192
452
31

MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

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

431

12
9

210
24
1

1
1
409
12

26

185
32

BİNGÖL İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA)

MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME

3

175
36
6
1

9
1
146
25
9

BİTLİS MES. DEN. BÜROSU  EKİM KASIM

LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ / DEMONTAJ

133
73

126
48

CİZRE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

MEKANİK TESİSAT
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK

9

115

3
1
97
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MUŞ  İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

ASANSÖR
LPG MONTAJ/ DEMONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKANİK TESİSAT
MOTOR ŞASE

2
20
168
8

26
125
1
1

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA) 

ARAÇ PROJE SAYISI 
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
BİLİRKİŞİLK

22
49
20
17
1448
448
3

60
68
5
16
1459
491
1

SİİRT  İL TEMSİLCİLİĞİ  EKİM KASIM

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

81
31

91
34

TUNCELİ İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
ASANSÖR AVAN
MEKANİK TESİSAT

45
5
9

44
6
2

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ EKİM KASIM

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN PROJESİ
ASANSÖR UYGULAMA  PROJESİ
DOĞALGAZ PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
BİLİRKİŞİLİK 
LPG SIZDIRMAZLIK

51
36
22
165
64
20
1028

35
13
23
68
58
35
1184
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Basından
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Bilindiği gibi TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ser-
best Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki
Denetim Yönetmeliğinin 07.02. maddesi gereğince Büro
Tescil Belgenizi her yıl vizeletmeniz gereklidir. Vizeleme
işlemi başvurusu tarihi 1 Aralık 2011 tarihinde başlamış-
tır. Aşağıdaki belgelerle birlikte şube ve temsilcilikleri-
mize başvurulması gerekmektedir.

FFiirrmmaannıınn  BBüürroo  TTeesscciill  BBeellggeessii  AAssllıı  ((BBeellggee  AAssllıı))
Belge kayıp ise, kaybına ilişkin dilekçe ve belgede adı

geçen her mühendisin iki adet fotoğrafı 
Belgenin altında 2012 yılı için vize yeri kalmadı ise, bel-

gede adı geçen her mühendisin iki adet fotoğrafı

TTeesscciill  BBaaşşvvuurruu  FFoorrmmuu  ((BBeellggee  AAssllıı))
Firma ve mühendis tarafından eksiksiz doldurulmuş olmalı
Firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalı
Vergi Levhası Fotokopisi (Belge Aslı)
2011 yılında vergi dairesinden onaylanmış olmalı

MMüühheennddiiss  UUzzmmaannllııkk//YYeettkkii  BBeellggeelleerrii  AAssııllllaarrıı  ((BBeellggee  AAssllıı))
Faaliyet alanlarıyla ilgili var olan tüm yetki belgeleri
Belgenin altında 2012 yılı için vize yeri kalmadı ise, bel-

genin yenilenmesi için mühendisin yazdığı dilekçe ve
mühendisin iki adet fotoğrafı

Belge kayıp ise, belgenin kaybından dolayı yenilenmesi
için mühendisin yazdığı dilekçe ve mühendisin iki
adet fotoğrafı

Mühendisler, Uzmanlık/Yetki Belgelerinin alanları ile il-
gili Gözetim ve Belgelendirme Kriterleri kapsamında
gerekli 70 Puanı toplamış olmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde belgelerinin vize işlemi yapılamayacaktır.

SSoossyyaall  GGüüvveennccee  BBiillddiirriimmii  ((BBeellggee  AAssllıı))
Mühendis firma sahibi veya ortağı ise, yeni tarihli BAĞ-

KUR veya SGK bildirimi (barkotlu sigortalı hizmet lis-
tesi veya kurumlardan alınan resmi yazı olmalıdır)

Mühendis ücretli çalışan ise, adına 2011 yılında yatırılan
bütün SGK sigortalı hizmet listesi (30 gün üzerinden
ve yıl içinde odanın belirlediği asgari ücrete uygun
olmalıdır) 

HHiizzmmeett  SSöözzlleeşşmmeessii  ((MMüühheennddiiss  ÜÜccrreettllii  ÇÇaallıışşaann  İİssee))
En az 2012 yılı sonuna kadar süreli olmalı
Odanın 2012 yılı ilk yarısı için belirlediği brüt 1,850.00

TL ücretin altında hazırlanmamalı
Firma yetkilisi, firmanın sözleşmeli muhasebecisi ve

mühendis tarafından imzalanmış olmalı
FFiirrmmaannıınn  AAddrreess  BBiillggiilleerrii  DDeeğğiişşmmiişş  İİssee  ((EEkk  BBeellggeelleerr))
Firmanın yeni adresinin kira kontratı veya tapu fotokopisi

Firmanın adres değişikliğini belirten Ticaret Odası veya
ilgili Esnaf Sanatkârlar Odasından alınan yazı veya
gazete (Mühendisin kendi adına şahıs firması ise bu
evrak aranmaz)

Mühendisin iki adet fotoğrafı
Mevcut bir adres değişikliği, firmanın Vergi Levhası ve

SGK evraklarında da düzeltilmiş olmalı

FFiirrmmaannıınn  ÜÜnnvvaannıı  DDeeğğiişşmmiişş  iissee  ((EEkk  BBeellggeelleerr))
Firmanın ünvan değişikliğini belirten Ticaret Odası

veya ilgili Esnaf Sanatkârlar Odasından alınan yazı
veya gazete (Mühendisin kendi adına şahıs firması
ise bu evrak aranmaz)

Mühendisin iki adet fotoğrafı
Mevcut bir ünvan değişikliği, firmanın Vergi Levhası ve

SGK evraklarında da düzeltilmiş olmalı

FFiirrmmaannıınn  MMüühheennddiissii  DDeeğğiişşmmiişş  iissee  ((EEkk  BBeellggeelleerr))
Ayrılan mühendisin, işten ayrıldığını bildiren dilekçesi

veya firma ile yaptığı ibraname
Ayrılan mühendisin adına yatırılan tüm SGK prim

bordroları
Yeni mühendisin SGK işe giriş bildirgesi veya son ay

prim bordrosu
Yeni mühendisin İmza Sirküleri

DDİİKKKKAATT  EEDDİİLLEECCEEKK  DDİİĞĞEERR  HHUUSSUUSSLLAARR
“Belge Aslı” diye isimlendirilmiş bütün evraklar her ko-

şulda odaya gelmesi gereken evraklardır.
“Ek Belgeler” diye isimlendirilmiş evraklar firmada olan

değişiklikler için getirilmesi zorunlu evraklardır.
Hazırlanan bütün evraklar da firmanın adres bilgileri-

nin kapı numarasına kadar tek olmasına dikkat edi-
niz.

Yukarıda belirtilenlerin dışında diğer tüm durumlarda
SMM Birimi Görevlileri ile iletişime geçiniz.

“Fotoğraflar” son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, sakalsız
olmalı ve fotokopi olmamalıdır.

Araçların LPG’ye Dönüşümü Firmaları vize/yenileme iş-
lemleri için getirdikleri evraklarla TSE Hizmet Yeri
Yeterlilik Belgesi getirmek zorundadır.

ÜÜCCRREETTLLEERR (15 Şubat 2012 tarihine kadar geçerlidir. Bu
tarihten sonra Vize/Yenileme ücretleri %50 zamlı alı-
nacak)

2012 Yılı Mühendis Aidatı: 84,00TL
2012 Yılı Büro Tescil Vize/Yenileme Ücreti: 60,00TL –

Mühendis Değişikliğinden Dolayı Yenileme: 130,00TL
2012 Yılı Mühendis Yetki/Uzmanlık Belge Vize: 15,00TL

– Yenileme: 15,00TL  

DUYURU


