3 ﬁUBEM‹ZDEN B‹NA YÖNET‹C‹LER‹NE ÇA⁄RI
ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimiz, asansör kazalar›n›n ana sebebinin ihmal oldu¤una
belirterek bina yöneticilerine asansörlerin periyodik kontrolü konusunda duyarl›l›k ça¤r›s› yapt›.

5 BATMAN BELED‹YES‹’NDEN ANLAMLI DAYANIﬁMA ADIMI

‹Ç‹NDEK‹LER

Batman Belediyesi, Batman Temsilcili¤imiz için yönetim binas› inﬂa edilecek 2 dönümlük araziyi temsilcili¤imize devretti.

13 TMMOB ‹KK’DAN 19 EYLÜL AÇIKLAMASI
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) bileﬂenleri, 19 Eylül Mühendis, Mimar,
ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla bas›n aç›klamas› yapt›.

16 MMO Ö⁄RENC‹ KAMPI 2013 YAPILDI
MMO taraf›ndan ikincisi düzenlenen ö¤renci üye kamp› yine Türkiye’nin do¤usundan
bat›s›na çok say›da ö¤renci üyeyi bir araya getirdi.

18 TMMOB MALATYA: O TORBADAN ADALET ÇIKMAZ
TMMOB Malatya ‹l Koordinasyon Kurulu, TMMOB’nin yetkilerinin bir yasal düzenleme
ile k›s›tlanmas›na tepki göstererek, “O torbadan adalet ç›kmaz” dedi.

25 H‹LEL‹ PAKET
Kürtler fiiliyatta seçim baraj›n› çoktan aﬂm›ﬂlard›r. Tüm aleyhte koﬂullara ra¤men ç›kard›klar› 36 milletvekili bunun kan›t›d›r.
Mesut Çelik’in yaz›s›

35 PERWERDE Û HÎNDEKARÎ
Li Tirkiyeyê perwedehî û hîndekariya sala nû dest pê kir. Bi salan e ji ber desthilatdariyên qirêj ji bo perwerdehî û hîndekarî budçeyek têr û tije heta niha nehatiye veqetandin. Pergal her sal tên guhertin.
M. Emin Tümür’ün yaz›s›

37 XEBATÊN TEKNÎKÎ (1)-POMPE/POMPA
Ji makîneyên ku enerjiyê didine ﬂileyan re pompe tê gotin. Enerjiya mekanîk ya ku ji
motoreke tahrîkê tê girtin, vediguhêzînin ﬂileya ku di hundirê pompeyê re derbas dibe.
Suat Yavuz’un yaz›s›

MMO D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
Yerel-Süreli Yay›n
Y›l:13
Say›: 44 Temmuz A¤ustos Eylül 2013
MMO Diyarbak›r ﬁube Ad›na Sahibi
Mesut ÇEL‹K
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Mesut ÇEL‹K
Yay›na Haz›rlayan
Nurhak YILMAZ
Yönetim Yeri
TMMOB-MMO Diyarbak›r ﬁubesi
Aliemiri 1. Sk. Y›lmaz 2004 Apt.
Kat:2 No:8
Yeniﬂehir / D‹YARBAKIR
Tel: 0 412 224 64 47
444 8 666-0 412 228 61 38
Faks: 0 412 224 58 64
e-mail: diyarbakir@mmo.org.tr

Bülten Yay›n Kurulu
Gurbet ÖRÇEN
Ali R›za Ç‹RK‹N
‹lyas ÇOBAN
Ahmet ÇET
‹smail KURT
M. Emin TÜMÜR
Suat YAVUZ
Murat TABAN
Ahmet Bülent TEK‹K
‹dris ELÇEO⁄LU
Bekir KIRAN
Mustafa ‹LHAN
Enver ‹ﬁ‹K
Esin ERHAN
Nuriye GÖÇER
Yekta Kemal AKBULUT
Ruﬂen YILMAZ
Meryem Kahraman

Bask›: Gün Matbaac›l›k
Beﬂyol Mah. Akasya Sok. No. 23/A
Küçükçekmece ‹STANBUL
Tel: 0212 580 63 81

Not: Gönderilen yaz›lar›n yay›nlan›p yay›nlanmamas›na Bülten Yay›n Komisyonu karar verir. Yay›mlanan yaz›lardaki sorumluluk yazarlar›na, ilan ve reklamlardaki sorumluluk, ilan› veren kiﬂi veya kuruluﬂa
aittir. Bültene gönderilen çeviri yaz›lar›n
kayna¤› mutlaka belirtilir. Gönderilen yaz›lar yazarlar›na geri verilmez.

Merhaba
De¤erli üyelerimiz 3 ayda bir yay›nlanan ﬂube bültenimizin Temmuz, A¤ustos ve Eylül aylar›n› kapsayan say›s› ile yeniden beraberiz. 44. Say›m›zda, ﬂube e¤itim ve etkinliklerimiz, kad›na yönelik ﬂiddet, TMMOB’nin 19 Eylül 1979’da bir günlük iﬂ b›rakma eyleminin y›ldönümü olan “TMMOB Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü”, AKP’nin TMMOB’ye yönelik gece yar›s› operasyonu konulu yaz›lar›n
yan› s›ra, y›llard›r bültenimize Kürtçe teknik terimler ve makaleler yazan üyelerimiz
Suat Yavuz’un “pompa” ve M. Emin Tümür’ün ana dil ile ilgili yaz›lar› bulunmakta.
Yine ﬁube Baﬂkan›m›z Mesut Çelik bu say›m›zda AKP’nin aç›klad›¤› demokratikleﬂme paketini kaleme ald›.
De¤erli meslektaﬂlar›m›z hükümetin kendisine muhalif gördü¤ü örgütlü yap›lar›,
kurumlar›, odalar›, emek örgütlerini, dernekleri, bas›n yay›n kuruluﬂlar›n› etkisizleﬂtirme çabalar› sürmekte. TMMOB de bu çabadan pay›n› alm›ﬂt›r ve TMMOB’nin
yetkilerini k›s›tlamay› hedefleyen yasa bir gece yar›s› operasyonu ile meclisten geçmiﬂtir. Ancak bilinmesi gerekir ki, Anayasa ile görev tan›m› yap›lm›ﬂ olan TMMOB
ve ba¤l› odalar›n yetki ve sorumluluklar› torba yasalarla, çeﬂitli bask›larla, müdahalelerle, anti demokratik yol ve yöntemlerle ellerinden al›namaz.
Öte yandan, 21 Mart Diyarbak›r Newrozu ard›ndan baﬂlayan çat›ﬂmas›zl›k döneminde çat›ﬂmalarda bir tek gencin bile yaﬂam›n› yitirmemiﬂ olmas› sevindirici olmakla
birlikte, çözüm giriﬂimleri t›kanma noktas›na gelmiﬂ bulunuyor. PKK’nin silahl›
güçlerini s›n›r d›ﬂ›na çekmesi ard›ndan hükümetten beklenen ad›mlar›n at›lmamas›, geri çekilmeyi de sekteye u¤ratarak durdurdu. Ard›ndan sürecin ilerlemesi için
büyük umutlar ba¤lanan demokratikleﬂme paketi ise beklentileri karﬂ›lamad›.
Özellikle anadilin bir hak olarak tan›nmas› ve KCK operasyonu ile tutuklanan Kürt
siyasetçilerin serbest b›rak›lmas›na yönelik yasal düzenlemelerin beklendi¤i paket,
Kürt sorununun a¤›rl›¤›na denk düﬂmedi. Paket bir kez daha çözümün ertelendi¤ini gösterirken, yaklaﬂan seçimlerin paketin ﬂeklinde oldukça önemli bir etken oldu¤u görülüyor. AKP’nin seçim sistemine yönelik önerdi¤i 3 yöntem de demokratik bir
seçim sisteminden çok, AKP’nin oy kayg›lar› ile haz›rlanm›ﬂ öneriler olarak tart›ﬂmaya aç›k duruyor. Ancak bir kez daha belirtmek gerekiyor ki, maddi ve manevi bedeli çok a¤›r olan Kürt sorunu asla ve asla siyasi hesaplar penceresinden yaklaﬂ›lmamas› gereken bir sorundur. Bu sorunun çözümü ve çözümsüzlü¤ü gelece¤imizi
belirleyecektir.
Son olarak yeni e¤itim ö¤retim y›l›nda makina mühendisli¤i bölümüne yeni kay›t
yapt›ran meslektaﬂ adaylar›m›z› kutluyoruz. Kendilerini, ﬂubemize ö¤renci üyelik
kay›tlar›n› yaparak, MMO ailesini güçlendirmeye ça¤›r›yoruz.

ﬁube Yönetim Kurulu

Görünürde çal›ﬂan her
asansör güvenli de¤ildir

ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Diyarbak›r’da 9
Temmuz günü yaﬂanan asansör kazas›nda 7 yaﬂ›nda bir çocu¤un yaﬂam›n› yitirmesi nedeniyle ﬂube binam›zda bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›nda konuﬂan ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut
Çelik, kazalar›n ana sebebinin ihmal oldu¤una vurgu yaparak bina yöneticilerine, “Görünürde çal›ﬂan
her asansörün “güvenli” oldu¤una dair kabulün ivedilikle de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir. ﬁ›k bir kabin
güvenli bir asansöre tekabül etmemektedir. Asansörlerinizi ehil firmalara yapt›rman›z, sizlerin ve çocuklar›n›z›n güvenli¤i için vazgeçilmez bir husustur”
ﬂeklinde seslendi. Çelik, Torba Yasa’ya dahil edilen
TMMOB’nin yetkilerini k›s›tlayacak olan yeni yasal
düzenlemenin de denetimsiz alanlar›n say›s›n› art›rarak kentlerin güvenli¤ine zarar verece¤ini belirtti.

Makina Mühendisleri Odas›

ﬁubemizden bina yöneticilerine ça¤r›

meydana gelen asansör kazas›nda 7 yaﬂ›nda bir çocuk ne yaz›k ki yaﬂam›n› yitirmiﬂtir. Öncelikle, kaza
sonucu yaﬂam›n› yitiren çocu¤umuzun ailesine baﬂsa¤l›¤› ve sab›r diliyoruz.
De¤erli bas›n mensuplar›,

ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik’in
yapt›¤› aç›klama ﬂöyle:

Kazan›n gerçekleﬂti¤i asansör üzerinde odam›z teknik personelinin yapt›¤› inceleme neticesinde haz›rlad›¤›m›z rapor, bir kez daha hiçbir kazan›n gerçek
anlamda “kaza” de¤il, ihmalden kaynakland›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bilginize sunaca¤›m›z raporda da
görülece¤i üzere kaza, asansörün durak kap›s› ile
kabin giriﬂ eﬂi¤i aras›nda azami 35 milimetre olmas›
gereken mesafenin 70 milimetre olmas› ve asansör
kabininin iç kap›s›n›n bulunmamas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r. Söz konusu asansörün ilgili standartlara uygun olmad›¤›, dolay›s›yla can ve mal kayb›na yol açacak ciddi eksiklere sahip oldu¤u görülmüﬂtür.

Kamuoyu karﬂ›s›na bir kez daha meslek alan›m›zla
ilgili yaﬂanan bir kaza vesilesi ile ç›kman›n üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. 9 Temmuz günü Diyarbak›r’›n ﬁehitlik Semti’nde bulunan Karacao¤lan Apartman›’nda

Kazan›n yaﬂand›¤› Karacao¤lan Apartman›, ﬂubemizin 2 Ekim 2012 tarihinde s›n›rlar› içerisindeki asansörlerin kontrollerini gerçekleﬂtirmek üzere protokol imzalad›¤› Yeniﬂehir Belediyesi kapsam›nda
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meydana gelmiﬂtir. Protokol imza tarihinden bu yana
yaklaﬂ›k 700 asansörün bulundu¤u ilçede y›ll›k asansör periyodik kontrolünü yapt›rmak üzere ﬂubemize
baﬂvurusu yap›lan asansör say›s› 188’dir. ﬁimdiye kadar bu asansörlerden 124’ünün kontrolü, alan›nda uzman mühendisler olan ﬂube teknik personelimiz taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂ, 64’ünün kontrolü için de randevu verilmiﬂtir. Bu kontroller neticesinde can güvenli¤ini ciddi oranda tehdit etti¤i gerekçesi ile asansörlerin yüzde 95’ine k›rm›z› etiket yap›ﬂt›r›larak, eksikler
giderilmeden söz konusu asansörlerin kullan›lmamas› yönünde bina yöneticilerine yaz›l› ve sözlü tebligatta
bulunulmuﬂtur. K›rm›z› etiket yap›ﬂt›r›lan asansörlere
eksiklerini gidermeleri için verilen 3 ayl›k süre sonunda bu binalardan 31’i ikinci kez ﬂubemize kontrol talebi ile baﬂvurmuﬂ, kontroller neticesinde bunlardan
19’u k›rm›z›dan yeﬂile, 4’ü ise sar›ya dönmüﬂtür. ‹kinci kontrol için baﬂvurusu al›nan 8 bina asansörü için
ise randevu verilmiﬂtir. Ancak 9 Temmuz günü kaza
yaﬂanan asansörün kontrolü için ﬂubemize ne yaz›k ki
herhangi bir baﬂvuru yap›lmam›ﬂt›r.
Sayg›de¤er bas›n mensuplar›,
Rakamlar› bu ﬂekilde ayr›nt›l› vermemizin nedeni,
mevcut tabloyu olumlu ve olumsuz yanlar› ile ortaya
koymakt›r. Olumsuz aç›dan bak›ld›¤›nda genellikle
eski yap›laﬂman›n oldu¤u ve dolay›s›yla asansörleri
eski olan Yeniﬂehir ‹lçesi s›n›rlar› içerisinde bulunan
bina asansörlerinin kontrolü için ﬂimdiye kadar yap›lan baﬂvuru say›s›n›n yetersiz oldu¤u görülecektir.
Gerek Yeniﬂehir Belediyesi’nin ilçe sakinlerini bilgilendirmek amac›yla yapt›¤› tebligatlar, gerekse odam›z›n vatandaﬂlara yerel bas›n, afiﬂ ve bilboardlar
arac›l›¤› ile yapt›¤› ça¤r›lara ra¤men, baﬂvuru say›s›
henüz istenen rakama ulaﬂmam›ﬂt›r. Nitekim söz konusu kazan›n yaﬂand›¤› Karacao¤lan Apartman›’na
çok yak›n bir yerde ﬂubemiz ad›na as›lan ve periyodik
kontrol yapt›rma ça¤r›s›nda bulunan bir afiﬂ hala as›l› bulunmaktad›r.
Öte yandan, y›llarca denetimden geçirilmemiﬂ ve bu
konuda yeterince bilgilendirilmemiﬂ bina yöneticilerinin asansörlerini güvenli hale getirme konusunda bir
e¤ilim içerisinde oldu¤unu belirmek mümkün. Her
geçen gün asansörünü kontrol ettirmek için ﬂubemize baﬂvuru yapan kiﬂi say›s› artarken, Diyarbak›r genelinde baﬂta kamu kurumlar› olmak üzere çok say›da özel binan›n asansörlerinin yenilenmesi sürecinin
baﬂlad›¤›n› memnuniyetle belirtebiliriz. Ancak asansörlerin daha güvenli hale gelmesi mevcut durumda
sadece bina yöneticileri ve asansör firmalar›n›n insaf›ndad›r. Odam›z›n kontrol ederek eksiklerini bildirdi¤i bina yöneticileri, söz konusu eksiklerin giderilmesi
yönünde asansör firmalar› ile çal›ﬂmaktad›rlar. Yasal
olarak da sorumlu k›l›nan bina yöneticilerinin konunun ehli olan asansör firmalar› ile çal›ﬂmalar› hayati
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önem taﬂ›maktad›r. ‹nsan yaﬂam›n› bu düzeyde tehdit
etme potansiyeli taﬂ›yan asansörlerin düﬂük fiyat veren ve güvenilir olmayan firmalara teslim edilmemesi gerekmektedir. Yine görünürde çal›ﬂan asansörün
“güvenli” oldu¤una dair kabulün ivedilikle de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
Bu vesile ile bina yöneticilerine aç›k ça¤r›m›zd›r; ﬂ›k
bir kabin güvenli bir asansöre tekabül etmemektedir.
Asansörlerinizi ehil firmalara yapt›rman›z, sizlerin ve
çocuklar›n›z›n güvenli¤i için vazgeçilmez bir husustur.
De¤erli bas›n mensuplar›,
Makina Mühendisleri Odas› olarak Diyarbak›r dahil
Türkiye’nin hemen hemen tüm kentlerinde, kent yaﬂam›n›n daha güvenilir ve yaﬂan›r bir düzeye gelmesi
için bu ve bunun gibi birçok konuda denetim çal›ﬂmalar›n› özveri ile gerçekleﬂtiren odam›z›n bileﬂeni oldu¤u TMMOB bildi¤iniz üzere, darbelenmek istenmektedir. Hükümet, Meclis Genel Kurulu’nda görüﬂmeleri devam eden Torba Yasa’ya bir gece yar›s› operasyonu ile ekledi¤i bir madde ile TMMOB’nin ve odalar›n›n
asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kald›rmay›
hedeflemektedir. Tümüyle ekonomik fayda gözetmeden, toplumsal kayg› ile çal›ﬂmalar›n› yürütmekte
olan TMMOB’nin yetkileri, birkaç hükümet yandaﬂ›n›n
ifadeleri esas al›narak k›s›tlanmak istenmektedir.
Uzun bir süredir hükümetin gündeminde olan yasan›n, TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›’n›n Gezi Park› eyleminde gözalt›na al›nan TMMOB
yönetici ve üyeleri ile ilgili yapt›¤› bas›n aç›klamas›n›n
gecesinde Torba Yasa’ya dahil edilmesi ise bizce bir
tesadüf de¤il, iktidar›n intikam duygusu ile hareket
etti¤inin göstergesidir. Ancak görülmesi ve fark›ndal›¤a acilen ihtiyaç duyulan bir tehlike vard›k ki, o da
meselenin bizim yetkilerimizin k›s›tlanmas› de¤il, bu
yetki k›s›tlamas› ile beraber denetimsiz alanlar›n artacak olmas›d›r. Bilim, teknik ve ak›lla kurulan kentler, yine bilim ve teknikle denetlenmezlerse ve bu konu siyasi hesaplara kurban edilirse bundan kimin zarar görece¤ini hesaplamak da gerçekten mümkün olmaz. Siyasetin her konuya uyarlanabilir bir yan› vard›r
ve siyasi aktörler bilim ve tekni¤i kullanmak da isteyebilir ancak hiçbir siyaset bilim ve tekni¤in önüne
geçirilemez, geçmemelidir. Aksi halde hangi asansörün düﬂece¤i, kimin binas›nda kazan patlayaca¤› veya
trafikte hangimizin arac›n›n yan›nda bir LPG patlamas› yaﬂanaca¤›n› hiçbirimiz kestiremeyiz.
Bu vesile ile hükümete de ça¤r›m›z, denetimsiz alanlar› art›rmaya yönelik yasal alt yap›y› güçlendirme gayretinden derhal vazgeçilmesidir. Daha güvenli ve modern kentlerin kurulmas›nda ﬂimdiye kadar önemli bir
rol oynayan, Türkiye’nin demokratikleﬂtirilmesi için bir
gayret içerisinde olan TMMOB’nin susturularak, ortadan kald›r›lmas› hiç kimsenin faydas›na olmayacakt›r.

Makina Mühendisleri Odas›

Batman Belediyesi’nden ﬂubemiz
ile anlaml› dayan›ﬂma ad›m›
Batman Belediyesi,
Batman Temsilcili¤imiz
için yönetim binas› inﬂa
edilecek 2 dönümlük araziyi
temsilcili¤imize devretti.
Devir için düzenlenen
protokol imza töreninde
TMMOB’nin yetkilerini
k›s›tlayan yeni yasal
düzenleme eleﬂtirilirken,
böylesi bir dönemde yerel
yönetimler ile sivil toplum
örgütlerinin dayan›ﬂma
içerisinde olmas›n›n
önemine vurgu yap›ld›

Odam›z ile meslek alan›m›z konusunda yak›n iﬂbirli¤i içerisinde olan Batman Belediyesi, Batman
Temsilcili¤imiz için yönetim binas› inﬂa edilecek
ve Batman Belediyesi Merkez Tilmerç Köyü’nde
bulunan yaklaﬂ›k 2 dönümlük arsay› temsilcili¤imize devretti. Devir için düzenlenen protokol imza
törenine Batman Belediye Baﬂkan Vekili Serhat
Temel, Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› ve Batman
Temsilcili¤imiz Yürütme Kurulu Baﬂkan› Ahmet
Bülent Tekik, Batman Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Hayrettin Caymaz, ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik ve ﬁube Yönetim Kurulu Üyemiz
Ali R›za Çirkin kat›ld›.
‹mza töreni öncesi bir konuﬂma yapan Batman
Belediye Baﬂkan Vekili Serhat Temel, geçti¤imiz
hafta mecliste görüﬂülen Torba Yasa’ya dahil edilen ve TMMOB’nin yetkilerini k›s›tlayan yasaya
dikkat çekti¤i konuﬂmas›nda, “Özellikle son dönemlerde bir gece operasyonuyla hükümet taraf›ndan TMMOB’nin bir çok yetkisinin Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na devredilmesi gündemimizde.
Bununla ba¤lant›l› olarak biz BDP’li belediyeler
5

Makina Mühendisleri Odas›

hem 2009’daki seçimlerde taahhüt etti¤imiz, hem
de kendi belediyeler modelimizde yer ald›¤› ﬂekliyle sivil toplum örgütleri ve meslek odalar›yla
birlikte iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma içerisinde olaca¤›m›z› bütün zeminlerde ve platformlarda dile getirmiﬂtik” dedi.
Temel bu dayan›ﬂma çerçevesinde, 2013 y›l› baﬂ›nda ald›klar› Belediye Meclis karar› ile belediyeye ait 2 bin metrekarelik bir arsay› Makina Mühendisleri Odas›’na yönetim binas› yapmas› koﬂulu ile devrettiklerini belirtti.
‘Bu döneme denk gelmesi anlaml›d›r’
Bu karar›n Batman’a yat›r›m anlam› taﬂ›d›¤›n› dile getiren Temel devamla ﬂunlar› söyledi:
“Sivil alan›n, sivil toplum örgütlerinin daha da
güçlendirilmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Batman
Belediyesi, yerel yönetimler, meslek odalar› ancak dayan›ﬂma içinde olursa bugün hükümetin ald›¤›, uygulamaya çal›ﬂt›¤› anti demokratik uygulamalar› karﬂ›s›nda durabiliriz. Bu döneme denk
gelmesi bizim için önemli, anlaml›d›r. Hükümet
istedi¤i kadar anti demokratik uygulamalarla
TMMOB’nin önünü kapatmaya çal›ﬂs›n, biz de elimizdeki bütün imkanlarla yerel yönetimler olarak
TMMOB’nin yan›nda duraca¤›z, onlarla dayan›ﬂma içinde olaca¤›z. TMMOB’nin büyümesi, geliﬂmesi hepimiz için önemlidir. TMMOB, ilkesel olarak, bu ülkenin vicdan›d›r, biz bunu böyle kabul
ediyoruz. Bunun da bitirilmemesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz.”
‘En k›sa zamanda sonuçland›raca¤›z’
Temel’in ard›ndan söz alan ﬁube Yönetim Kurulu
Baﬂkan›m›z Mesut Çelik ise, bu giriﬂimi baﬂlatan
Batman ‹l Temsilcili¤imize ve bu talebe çok do¤-
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ru bir zamanda yan›t veren Batman Belediyesi’ne
teﬂekkür ederek konuﬂmas›na baﬂlad›.
TMMOB’nin sadece gücünü yasalardan alan bir
kuruluﬂ olmad›¤›n› belirten Çelik, “TMMOB gücünü bilimden al›r, gücünü teknikten al›r. Bilim ve
tekni¤i halk›n yarar›na kullanmay› esas alan meslektaﬂlar›ndan al›r ve bu meslektaﬂlar›n geldi¤i
örgütleme düzeyi odalar›n ta kendisidir” dedi.
MMO Diyarbak›r ﬁubesi’nin 16 ilde çal›ﬂmalar›n›
aktif bir ﬂekilde sürdürdü¤ünü dile getiren Çelik,
“Çal›ﬂmalar›m›zda en önemli paydaﬂlar›m›z belediyelerdir. Özellikle BDP’li belediyelerin bu yönlü
ciddi pozitif deste¤ini gördü¤ümüzü ifade etmek
isterim” diye belirtti. TMMOB’nin bilim ve tekni¤i
halk›n yarar›na kullanmay› sürdürece¤ini vurgulayan Mesut Çelik, ﬂunlar› söyledi: “Hangi yasal
düzenleme gelirse gelsin, elbette ki yasal düzenlemeler odalar›n iﬂlevselli¤i aç›s›ndan çok önemli noktalar ama bizler bugünden sonra da yine
mesle¤imizi halk›n yarar›na kullanmak için olabilecek her türlü imkan› de¤erlendirece¤iz. Bu konuda bölgemizdeki tüm paydaﬂlarla ortak hareket
edece¤iz. Ben bu vesileyle Batman’daki örgütleme düzeyini güçlendirecek, Batman’daki odalar›n
geliﬂimi aç›s›ndan yeni bir mesafe kazand›racak
bir çal›ﬂmaya imza att›¤›m›z bugün eme¤i geçen
tüm arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyorum . En k›sa
zamanda bu çal›ﬂmay› sonuçland›rmay› hedefliyoruz. Batman Temsilcili¤imiz bugünden itibaren
bir haz›rl›k çal›ﬂmas› baﬂlatacak ve en k›sa sürede bu kente yeni bir hizmet binas› ile hizmet etmeye baﬂlayaca¤›z.”
Konuﬂmalar›n ard›ndan Batman Belediye Baﬂkan
Vekili Serhat Temel ve ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik arsa devri ile ilgili protokolü
imzalad›.
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TMMOB Diyarbak›r’dan
hükümete seslendi
TMMOB torbaya s›¤maz
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) hükümetin Torba Yasa
içerisine ald›¤› ve TMMOB’nin yetkilerini k›s›tlayan son yasal
düzenlemeye bas›n aç›klamas› ile tepki gösterdi. Hükümetin bu yasal
düzenleme ile kamusal ç›kar›n karﬂ›s›na bir avuç sermayenin ç›kar›n›
koydu¤u belirtilen aç›klamada, “Bu kanun mesle¤in uygulanmas›nda
standartlar›n uygulanmas›n›n denetimini devre d›ﬂ› b›rakarak niteliksiz
üretimin geliﬂmesine, denetimsiz yap›laﬂma ve denetimsiz alanlar oluﬂturma
sonucunun ortaya ç›kmas›na, böylece sa¤l›ks›z, niteliksiz ve güvenliksiz
yap›laﬂman›n geliﬂmesine neden olacakt›r” diye belirtildi.
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Yeniﬂehir ilçesi ﬁehitlik Semti’nde 84 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve denetimsizlik nedeniyle yap›m› tamamlanmadan y›k›lan Gençlik ve
Spor ‹l Müdürlü¤ü Spor Salonu önünde yap›lan
bas›n aç›klamas›na, aralar›nda ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimiz Ali R›za Çirkin ve Mehmet Ali Kahraman, eski ve yeni yönetim organlar›nda yer alan
üyelerimizin yan› s›ra, TMMOB ‹KK bileﬂeni odalar›n yönetim kurullar› ve üyeler kat›ld›. Yüzlerce
mimar ve mühendisin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda, “TMMOB torbaya s›¤maz” yaz›l› bir pankart›n yan› s›ra, çok say›da TMMOB flamas› taﬂ›nd› ve
bas›n aç›klamas›na kat›lanlar üzerinde “TMMOB”
yaz›l› ﬂapkalar takt›lar.
18 Temmuz günü yap›lan bas›n aç›klamas›n›
TMMOB ‹KK ad›na Mimarlar Odas› Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Necati Pirinçcio¤lu yapt›. Pirinçcio¤lu’nun yapt›¤› aç›klama ﬂöyle:
Bas›na ve kamuoyuna;
Türkiye’de, kentlerin sermayenin istekleri do¤rultusunda ﬂekillendirilmesi, do¤am›z›n katledilmesi ve talan edilmesi süreçleri olanca h›z› ve pervas›zl›¤›yla iﬂletilmektedir. K›y› kanunu, mera kanunu, 2B kanunu gibi yasal düzenlemeler, kentsel
dönüﬂüm uygulamalar›, özelleﬂtirme politikalar›,
sular›m›z›n sat›lmas›, nükleer santraller, HES’ler
ve güvenlik barajlar› gibi birçok uygulama AKP iktidar› taraf›ndan, meclisteki ço¤unlu¤un tahakkümüyle hayata geçirilmiﬂtir. AKP, bu ve benzeri bütün uygulamalarla kamusal ç›kar›n karﬂ›s›na bir
avuç sermayenin ç›kar›n› koymuﬂ, yaﬂam alanlar›m›z› ve ekolojik yaﬂam› ranta ve rantç›lara peﬂkeﬂ çekmiﬂtir. Bilimi ve tekni¤i kamunun hizmetine sunmay› kendine ilke edinmiﬂ olan TMMOB ve
ba¤l› odalar›, say›s›n› çok daha fazla art›rabilece¤imiz bu uygulamalar›n karﬂ›s›nda, bilimin yol
göstericili¤iyle durmuﬂ, kamusal perspektifle
müdahil olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r. Birçok örnekte ortaya ç›kt›¤› üzere birtak›m rant ve y›k›m projelerinin
önüne geçmeyi baﬂarm›ﬂt›r. Son olarak gezi park›n›n y›k›m projesini iptal ettiren TMMOB, Taksim
Dayan›ﬂmas› içinde de aktif rol üstlenmiﬂ, demokratik bir tepkiye dönüﬂen gezi eylemlerindeki
tavr› nedeniyle AKP iktidar›n›n hedefi haline gelmiﬂtir.
Tamamen intikamc› bir mant›¤›n eseri olarak, 9
Temmuz günü bir gece yar›s› operasyonuyla, imar
kanununu 8. maddesinde yap›lan de¤iﬂiklikle,
TMMOB’ye ba¤l› birimlerin mesleki denetim yapmas› yetkisi ellerinden al›nm›ﬂ, mimari projeler
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fikir ve sanat eserleri kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂ,
yerinden yönetim kurumlar› olan belediyelerin ve
TMMOB’nin anayasal hak, yetki ve görevleri gasp
edilmiﬂtir. Bu kanunla yap›lmak istenen, birçok
rant ve talan projesinin hayata geçmesini önleyen
ve buna muhalefet eden TMMOB’nin kamusal
alandan tasfiye edilmesidir. Bu kanunla yap›lmak
istenen, mesleki denetim yetkisi elinden al›narak
TMMOB’nin etkisizleﬂtirilmeye, söz ve eylem gücünün k›r›lmaya çal›ﬂ›lmas›d›r. Bunlarla beraber
bu kanun mesle¤in uygulanmas›nda standartlar›n
uygulanmas›n›n denetimini devre d›ﬂ› b›rakarak
niteliksiz üretimin geliﬂmesine, denetimsiz yap›laﬂma ve denetimsiz alanlar oluﬂturma sonucunun ortaya ç›kmas›na, böylece sa¤l›ks›z, niteliksiz
ve güvenliksiz yap›laﬂman›n geliﬂmesine neden
olacakt›r. Ayn› zamanda mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n mesleki denetimlerinin yap›lmas›n›n önüne geçerek sahte mühendis, mimar ve
ﬂehir planc›lar›n›n ço¤almas›na yol açacakt›r.
Teknik müﬂavirlik firmalar›n›n hayata geçirilmesiyle birlikte meslektaﬂlar›m›z›n iﬂlerini kaybedece¤i, imzac› konumuna düﬂece¤i bir köleleﬂtirme
ve eme¤i de¤ersizleﬂtirme sürecinin de önünü
açacakt›r.
Dayana¤›n› anayasan›n 124 ve 135. maddelerinden alan, 6235 say›l› yasayla kurulmuﬂ olan kamusal bir meslek örgütü niteli¤indeki TMMOB,
kuruldu¤u 1954 y›l›ndan bu yana emek, demokrasi, özgürlük mücadelesinin bir bileﬂeni olarak talan›n ve rant›n karﬂ›s›nda sergiledi¤i tutumu nedeniyle sürekli iktidarlar›n hedefi haline gelmiﬂ,
ama mücadelesinden taviz vermemiﬂtir. Bugün
gerçekleﬂtirilen yasal de¤iﬂiklikler ya da önümüzdeki dönemlerde yap›lacak yeni düzenlemelerle
TMMOB’nin ve ba¤l› odalar›n›n kolunu kanad›n›
k›rarak gerçekleri söylemekten ve mücadelesinden geri düﬂüreceklerini sananlar yan›lmaktad›rlar. Bizler her ﬂart alt›nda kamusal mücadelemizi, halklar›m›z›n haklar›n›n ve yaﬂam alanlar›m›z›n korunmas› temelinde sürdürece¤iz. Mesleki
denetimi de yapmaya devam edece¤iz, kamusal
denetimi de yapmaya devam edece¤iz.
Kentlerimizin sermayeye peﬂkeﬂ çekilmesine de
karﬂ› ç›kaca¤›z, do¤am›z›n talan edilmesinin de
önünde duraca¤›z. Bilinmelidir ki, Türkiye’nin ve
halklar›m›z›n TMMOB’ye ve ba¤l› odalar›na ihtiyac› vard›r. Bu ihtiyaç devam etti¤i sürece hiçbir
güç bizi mücadelemizden al› koyamayacakt›r.
Buradan iktidar partisine ve onun yandaﬂlar›na
sesleniyoruz. TMMOB’den elini çek. TMMOB’ye
dokunma.
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ﬁubemize bir destek de
Diyarbak›r Büyükﬂehir
Belediyesi’nden
ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimiz, kentteki özel servis araçlar›n›n teknik uygunluk
belgesinin ﬂubemiz taraf›ndan verilmesi önerisi ile Diyarbak›r Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir’i ziyaret etti. Baydemir görüﬂmede, TMMOB ile
ilgili son yap›lan yasal düzenlemenin merkezileﬂmeyi art›rmaya dönük bir ad›m
oldu¤unu belirterek, “her türlü ortakl›¤› TMMOB ile ve paydaﬂ›m›z olabilecek di¤er
STK ile büyük bir memnuniyetle yapmaya haz›r›z” dedi

ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik,
ﬁube Yönetim Kurulu üyeleri Fatime An›k
Kavakl› ve Ali R›za Çirkin, mevcut durumda Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan verilen özel servis araçlar› uygunluk belgesinin ﬂubemiz taraf›ndan haz›rlanmas› önerisi ile Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir’i makam›nda ziyaret etti.
Ziyarette ﬂubemiz önerisi ile ilgili bilgi veren
Mesut Çelik, son yasal düzenlemelerin ard›ndan

odam›z›n yeni alanlar oluﬂturma çabas› içerisine girdi¤ini belirterek, Diyarbak›r Büyükﬂehir
Belediyesi ile de bu kapsamda ortaklaﬂmak istedi¤imizi dile getirdi. Özel servis araçlar›n› denetleme yetkisinin ﬂubemize verilmesinin bu
süreçte önemli bir dayan›ﬂma ad›m› olaca¤›n›
vurgulayan Çelik, “Odam›z özellikle üretti¤i hizmetler, yapt›¤› kontroller aç›s›ndan Türkiye’de
akredite olan TSE’den sonraki tek kuruluﬂtur.
Vermiﬂ oldu¤u hizmet kalite standard› da ger9
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çekten çok yüksektir. ‹nan›yorum ki teknik olarak
kentte özellikle araçlara dönük ciddi katk› sa¤lar›z” dedi.
Yönetim kurulu üyelerimize duyarl›l›klar›ndan dolay› teﬂekkür ederek konuﬂmas›na baﬂlayan Osman Baydemir, kamu yönetiminde bulunanlar›n
“benim bildi¤im bildiktir” dedikleri andan itibaren
demokrasinin büyük bir darbe alaca¤›n› belirterek, devamla ﬂunlar› dile getirdi:
“TMMOB ile çal›ﬂmak bizim olmazsa olmaz›m›zd›r. Nihayetinde uzmanl›k alan›d›r ve bir meslek
disiplinidir. Dolay›s›yla ben bilirim, ben yapar›m
ben ederim demek demokrasiden uzaklaﬂmakt›r.
Hadiseye bir de ikinci boyutu ile bakt›¤›m›zda biz
ademi merkeziyetçili¤i, yerindenli¤i savunurken,
maalesef merkezi hükümet giderek merkezileﬂmeyi sa¤layan ad›mlar at›yor. Nas›l ki TMMOB’nin
yetkileri bir gece yar›s› operasyonu ile ellerinden
al›nd›ysa, Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›, Devlet
Demir Yollar›, Özelleﬂtirme ‹daresi gibi pek çok
idare giderek yerelin de planlamas›n› yapmaya
baﬂlad›lar. Nas›l sizin yetkileriniz al›n›yorsa asl›nda belediyelerin de yetkileri al›n›yor. Tam bu noktada bana göre Türkiye demokrasisi bu minvalde
büyük bir darbe al›yor. Zaten Yerel Yönetimler Yasas› 1930’lardan kalma bir yasa, yani ça¤›n gerisinde kalan bir yasa, bu da yetmiyormuﬂ gibi bir
de merkezi hükümetin ilgili bakanl›klar› kendi
planlamalar›n› yerele dayatabiliyorlar. Bu nokta
Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi yerindenli¤i ve
demokrasiyi sonuna kadar savunacakt›r. Meﬂruluk temelinde her türlü ortakl›¤› Makine Mühendisleri Odam›zla, TMMOB ile di¤er paydaﬂ›m›z
olabilecek STK’lar ile büyük bir memnuniyetle
yapmaya haz›r›z.”
ﬁubemizin önerisini belediye ilgili birimlerinin hemen istiﬂare etmeye baﬂlayacaklar›n› ve çal›ﬂman›n belli bir aﬂamas›na gelindikten sonra yeniden
yönetim kurulumuz ile bir araya geleceklerini ifade eden Baydemir, “En k›sa zamanda ekipler bir
araya gelsin, çal›ﬂmas›n› ilerletsin, akabinde bir
protokol imzalar›z. Servis araçlar›m›z bir STK taraf›ndan incelenirse çok daha sa¤l›kl› bir denetleme olur, kentin kalitesi artar. Çocuklar›m›z servis
arac›na biniyor, o araçlardaki standartlar harfiyen
uygulan›rsa çocuklar›m›z›n güvenli¤ini sa¤lam›ﬂ
olaca¤›z” dedi.
Sivil toplum örgütlerinin kendi alanlar›nda denetleme görevlerini yerine getirmelerinin önemine
de dikkat çeken Baydemir, ﬂunlar› söyledi:
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“Sivil toplum örgütleri bir nevi kamu denetçileridir ve kendi uzmanl›k alanlar›nda görevlerini yürütmeleri gerekiyor. Örne¤in Makine Mühendisleri Odam›z kentteki asansörler ile ilgili bir kamu
denetçili¤ine soyundu¤unda ben iddia ediyorum
ki bu kente büyük bir katk› sunar. ﬁu anda Diyarbak›r’›n en büyük hastanesi olan E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi’nin asansörleri çal›ﬂm›yor. Bana
göre Makine Mühendisleri Odas› bu tür kamusal
alanlar› denetleyebilmeli ve kamuda buna kap›
aç›lmal›. Biz birkaç gün içerisinde Ortado¤u’nun
en büyük kongre merkezinin temelini ataca¤›z.
Benim TMMOB’ye ça¤r›md›r bütün süreci denetlesinler. Nihayetinde biz halka ait olan kayna¤›
yat›r›ma dönüﬂtürüyoruz, o kayna¤› do¤ru iﬂletmek var eksik iﬂletmek var. Hep beraber do¤ru
iﬂletme çabas› içerisinde olmam›z laz›m” diye
konuﬂtu.
Ard›ndan söz alan ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, “Meslek alan›m›z ile ilgili ﬂiar›m›z, ‘Bunu biz yapmazsak, baﬂkas› yapmayacak’
ﬂeklindedir. Dolay›s›yla bu konular› gündemleﬂtirmek bizim birincil görevimiz” dedi. ﬁubemizin yaklaﬂ›k 2 y›ld›r asansörlerin güvenli hale getirilmesi
konusunda kentte ciddi bir çaba içerisinde oldu¤unu aktaran Çelik, konuyla ilgili ﬂu bilgileri verdi:
“Geçmiﬂ y›llarda bas›n aç›klamalar› ile bu konunun önemini duyurmaya çal›ﬂ›yorduk ancak karﬂ›l›k bulam›yorduk. Bu dönem protokollerimizi
yapt›k sonra bilboardlar› kulland›k, afiﬂler ast›k,
tüm asansörlü binalar›n tespitlerini büyükﬂehir
belediyemiz ile beraber yapt›k, tek tek bina yöneticilerine duyurular yapt›k. Ve kentte ciddi bir kamuoyu oluﬂturduk. ﬁu an kentteki 6 bin asansörün bin tanesini kontrol etmiﬂ durumday›z. Bu say› h›zla art›yor. Bu konuda denetleme yapan birimimiz iyi niyet iliﬂkileri üzerinden yürüyen bir birim de¤il, TÜRKAK’tan akredite olmuﬂ bir birimdir. Buna göre çal›ﬂ›yor, standartlar› tamamiyle
uyguluyor. ﬁu an ciddi bir aﬂama kaydettik. Hatalar eksikler de elbette var, bugün hastanemizin
asansörleri çal›ﬂm›yorsa bunda birebir elbette bizim sorumlulu¤umuz yok ama biz yine de bundan
sorumluluk duyuyoruz. Çünkü orada çal›ﬂan bir
mekanizma var, bizim gidip kendimizi daha iyi anlatabilmemiz laz›m. Bu ve benzeri çal›ﬂmalarda
biz tüm kap›lar› çalmaya devam edece¤iz.”
Konuya pozitif yaklaﬂ›m› ve deste¤i için Osman
Baydemir’e teﬂekkür eden Çelik, Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi’nin sivil toplumla ortaklaﬂma
çabas›n› takdir ettiklerini belirtti.

Makina Mühendisleri Odas›

‘TMMOB’yi ve odalar›n› size yedirmeyece¤iz
teslim etmeyece¤iz’
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu ad›na yap›lan aç›klamada,
AKP Hükümeti’nin torba yasaya ekledi¤i maddeyle, TMMOB’ye ba¤l› meslek
odalar›n›n vize ve plan yetkilerini gasp etti¤ine dikkat çekildi.
Aç›klamada, “Hükümete son sözümüz ﬂudur: TMMOB’yi ve odalar›n›
size yedirmeyece¤iz, teslim etmeyece¤iz” diye belirtildi
TMMOB Diyarbak›r ‹KK, Meclis’te “Torba Yasa
Teklifi” görüﬂülürken TMMOB’nin yetki ve gelirlerinin Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na devrini
öngören önergeye iliﬂkin Oda binas›nda bas›n
toplant›s› düzenledi. ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›
(‹MO) Diyarbak›r ﬁubesi binas›nda gerçekleﬂen
bas›n toplant›s›na TMMOB bileﬂeni odalar›n ﬂube baﬂkanlar›n›n yan› s›ra, çok say›da mühendis
ve mimar kat›ld›.
TMMOB ‹KK ad›na aç›klama yapan ‹MO Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Turan Kapan, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleﬂtirmeye yönelik
yasa de¤iﬂikli¤i üzerinde uzun süredir çal›ﬂan
AKP Hükümeti’nin, tepki üzerine TMMOB’ye

ba¤l› meslek odalar›n›n çal›ﬂma esaslar›n› de¤iﬂtirmeyi göze alamad›¤›n›, ancak dün gece
korsanvari bir ﬂekilde torba yasan›n içine koydu¤u ve geçirdi¤i bir maddeyle, TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n vize ve plan yetkilerinin
gasp edildi¤ini söyledi. Kapan, “TMMOB’nin kamu ad›na denetleme yetkisini ve gelirlerini müsadereyi and›ran bir biçimde el konulmas›, Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na ba¤l› bir müdürlü¤e devredilmesiyle, asl›nda TMMOB’nin, özellikle de kendi meﬂruiyetinin toplum gözünden sars›lmas›na neden olan, Gezi Park›’ndaki muhalefetinden intikam al›nmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Gezi
Park›’n›n Topçu K›ﬂlas›’na, AVM’ye, rezidansla11
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ra çevrilmesine karﬂ› ç›k›p mahkemeye baﬂvuran
TMMOB’nin bileﬂenleridir. Taksim Dayan›ﬂmas›’n›n aktif gücü ve sözcülü¤ü TMMOB’nindir.
Tüm Türkiye’de kentsel dönüﬂümden tutal›m, kamu ad›na denetim görevi üstlenen, ormanlar, k›y›lar, yeﬂil alanlar, do¤al ve yap›l› çevrede, tarihi
kentlerde tahribata yol açan de¤iﬂikleri yarg›ya
taﬂ›yarak, birço¤unda do¤a, çevre, kent ve insan
sa¤l›¤› ad›na durdurma kararlar› ald›ran meslek
odalar›m›z ve çat› örgütümüz TMMOB’dir” dedi.
‘Kamu yarar›na olan yetkilerimize el konuldu’
HES’lere, barajlara, do¤an›n tahrip edilmesine ya
da tarihi de¤erlerin sular alt›nda kalmamas› için
karﬂ› ç›kan, yarg›ya taﬂ›yan, durdurma kararlar›
ald›ran TMMOB ve ba¤l› odalar oldu¤unu hat›rlatan Kapan, Türkiye’deki tüm illerde yerel yönetimlerin, Valiliklerin kamu yarar›na olmayan uygulamalar›n› yarg›ya taﬂ›yan ya da planlar›na vize
vermeyen TMMOB’ye ba¤l› odalar oldu¤una dikkat çekti. Kapan, konuﬂmas›na ﬂöyle devam etti:
“Hükümetin ülkeyi koca bir inﬂaat ﬂantiyesine çevirmesine, ülkenin sahibinin müteahhitlermiﬂ gibi
davranmas›na, halk›n kullan›m›na, tarihi de¤erine
bakmaks›z›n her yeri AVM’lere, rezidanslara,
Arap ﬂeyhlerine peﬂkeﬂ çekmesine, müteahhitler
yarar›na iﬂlem yapmas›na karﬂ› TMMOB’nin ve
ba¤l› odalar›n›n muhalefetini ev basarak, odalar-
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da arama yaparak, üyelerini gözalt›na alarak durdurmaya çal›ﬂm›ﬂ, bu olmay›nca yasay› korsanca
ç›karak kamu yarar›na olan yetkilerimize ve gelirlerimize el koymuﬂtur.”
‘S›ra TMMOB’ye gelmiﬂtir’
Hükümetin, asl›nda uzun süredir TMMOB’yi ve
ba¤l› odalar›n› cezaland›rmak, susturmak, örgütlülü¤ünü Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤› bünyesinde
bir müdürlü¤e ba¤layarak da¤›tmak istedi¤ini hat›rlatan Kapan, dün gece ç›kar›lan korsan yasan›n
Hükümetin demokrasi anlay›ﬂ›n›, zihin haritas›n›
da ele verdi¤ini kaydetti. AKP’nin mimar ve mühendisleri olmayacaklar›n› ifade eden Kapan,
“Hükümetin, kendi kararlar›na muhalefet eden,
onu durdurmaya çal›ﬂan kamuya ait tüm yetkileri
kullanmak, her istedi¤ini yapabilmek amac›yla;
asl›ndan tüm kurum ve kuruluﬂlar›n yap›s›n› de¤iﬂtirmeyi uzun süredir önüne hedef olarak koymuﬂtur. S›ra TMMOB’ye gelmiﬂtir. Hükümetin bu
tutumuna karﬂ› mücadele etmek hem topluma
hem de tarihimize karﬂ› boynumuzun borcudur.
Yüzde 51’lik ço¤unlu¤u sahip olmas›ndan dolay›
her istedi¤imi yapar›m anlay›ﬂ›na sahip olan AKP
Hükümeti’ne son sözümüz ﬂudur: Ald›¤›n›z karar›
tan›m›yoruz. TMMOB’yi ve odalar›n› size yedirmeyece¤iz, teslim etmeyece¤iz” diye konuﬂtu.
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TMMOB ‹KK’dan 19 Eylül
aç›klamas›
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK) bileﬂenleri, 19 Eylül
Mühendis, Mimar, ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla yapt›klar›
aç›klamada TMMOB’nin AKP’nin sürekli hale getirdi¤i yasal ve fiili sald›r›lar›n
hedefi oldu¤una dikkat çekti
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK)
bileﬂenleri, 19 Eylül Mühendis, Mimar, ﬁehir
Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla bas›n
aç›klamas› yapt›. Mimarlar Odas› Diyarbak›r ﬁubesi’nde yap›lan bas›n aç›klamas›n› TMMOB ad›na Mimarlar Odas› Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› Necati Pirinçcio¤lu okudu.

19 Eylül; iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, faﬂist bask› ve
zorbal›¤›n kol gezdi¤i ülke koﬂullar›nda kendi
sorunlar›n› halk›n sorunlar›ndan ayr› görmeyen
mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n Gezi eylemlerine de¤in uzanan özgürlük, eﬂitlik, demokrasi, ba¤›ms›zl›k, bar›ﬂ ve adalet mücadelesinin ad›d›r.

TMMOB’nin özellikle son y›llarda AKP’nin sürekli hale getirdi¤i yasal ve fiili sald›r›lar›n hedefi oldu¤u belirtilen aç›klamada, “AKP çok iyi bilmeli
ki soka¤a ç›kan halk yaln›z de¤ildir. Mühendis,
mimar ve ﬂehir planc›lar› ve örgütümüz TMMOB
soka¤a ç›kanlarla, halk›m›zla omuz omuzad›r”
denildi.

19 Eylül 1979 tarihinde, Sevgili Baﬂkan›m›z Teoman Öztürk’ün TMMOB ad›na yapt›¤› ça¤r› ile
sokaklar› dolduran mühendis, mimar ve ﬂehir
planc›lar› bugün de ayn› anlay›ﬂ do¤rultusunda
halk› ile omuz omuza Gezi sürecinde mütevaz›
yerini alm›ﬂt›r.

Aç›klaman›n tam metni ﬂöyle:
Bugün 19 Eylül.
Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve ﬁehir
Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü”
19 Eylül; mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n
örgütlü mücadele tarihi aç›s›ndan çok önemli bir
gündür. Bugün, yüre¤inde sadece insan sevgisi
olan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n
ekonomik ve demokratik taleplerle gerçekleﬂtirdi¤i bir günlük iﬂ b›rakma eyleminin 34. y›ldönümüdür.

Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi Park›’n›n ya¤mas›na karﬂ› gösterilen meﬂru ve
demokratik tepki ile baﬂlayan halk direniﬂi ülkenin dört bir yan›n› sar›p sarmalam›ﬂ ve yeni bir
dönemin kap›s› aralanm›ﬂt›r. Sokaklar; özgürlük
ve demokrasinin yeniden yeﬂerdi¤i, insanca bir
yaﬂam›n inﬂa edildi¤i mekanlar haline gelmiﬂtir.
Halk kendi kaderine el koymuﬂ ve “art›k yeter”
demiﬂtir. Bask› ve sömürü politikalar›n›n uygulay›c›lar› tarihsel rolleri gere¤i sokaklar› özgürleﬂtiren halk direniﬂine ac›mas›zca sald›rmaktad›r.
Bu kritik eﬂikte Ortado¤u co¤rafyas›nda yaﬂanan
sorunlar karﬂ›s›nda do¤ru tutum tak›nmayan
AKP hükümeti bir taraftan Suriye^de savaﬂ› da13
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yatmakta ve savaﬂ ç›¤›rtkanl›¤› yapmaktad›r. Öte
yandan ise Rojava’da 3. Yol olarak ortaya ç›kan ve
halklar›n bir arada eﬂit ve özgür yaﬂamalar›n› öngören sisteme karﬂ›, bir taraftan ambargo ile bir
taraftan çetelerin aç›k ve ektif bir ﬂekilde desteklenmesi ile izlenen yanl›ﬂ politikalar Türkiye’de yürütülen bar›ﬂ ve demokratik çözüm sürecini de zora sokmaktad›r. Sürecin ikinci aﬂamas›nda at›lmas› gerekn demokratikleﬂme ad›mlar›n› atmayan iktidar tarihi bir çözüm f›rasat›n› heba etmektedir.
Türkiye’nin en önemli sorunu olan Kürt sorununun demokatik ve bar›ﬂç›l çözümü konusunda
ad›m atmaktan kaç›nan AKP iktidar›, benzer bir
ﬂekilde, ülke tarihinin en önemli tepkilerinden biri
olan halk direniﬂi karﬂ›s›nda, ortaya ç›kan talepleri karﬂ›lamaktan imtina etmiﬂ, taleplere gözünü
kula¤›n› kapatm›ﬂt›r. Halk›n taleplerini karﬂ›lamak yerine ﬂiddetle bast›rmay› tercih edenler,
gençlerimiz Ethem Sar›sülük, Mehmet Ayval›taﬂ,
Medeni Y›ld›r›m, Abdullah Cömert, Ali ‹smail
Korkmaz ve Ahmet Atakan’›n katilleridir. Gelece¤imiz için aç›lan en güzel ve temiz sayfa kana bulanm›ﬂt›r. Gençlerimizin katilleri hala ellerini kollar›n› sallayarak gezmektedir. Katillerin cezaland›r›lmas› ve sorumlular›ndan hesap sorulmas› hepimizin boynunun borcudur.
19 Eylül dayan›ﬂma günümüzde bir kez daha söylüyoruz: “TMMOB, Örgütüne, Mesle¤ine, Halk›na,
Ülkesine Sahip Ç›k›yor!”
TMMOB, özellikle son y›llarda AKP’nin sürekli hale getirdi¤i yasal ve fiili sald›r›lar›n›n hedefi durumundad›r. Art›k toplumun geniﬂ bir k›sm›n›n da
çok iyi bildi¤i gibi örgütümüz TMMOB, AKP taraf›ndan teslim al›nmaya, yetkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Cumhurbaﬂkanl›¤› Devlet Denetleme
Kurulu ile baﬂlayan ve arka arkaya ç›kar›lan
KHK’lar ile geliﬂtirilen sald›r› dalgas›, Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktas›na ulaﬂm›ﬂt›r.
Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözalt›na al›nm›ﬂ, arkadaﬂlar›m›z üzerinden sanal bir örgüt yarat›lmaya çal›ﬂ›larak topluma da büyük bir gözda¤› verilmek istenmiﬂtir. “Örgüt arama TMMOB burada”
diyen mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar› halk›m›z ile omuz omuza sokaklarda bu sald›r›y› püskürtmüﬂtür. Ancak, TBMM’deki say›sal gücünü
demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde
gören AKP, bir gece yar›s› torba yasa operasyonu
ile kamusal denetim yetkilerimizi t›rpanlam›ﬂt›r.
AKP iktidar› TMMOB’den Gezi’nin intikam›n› almaya çal›ﬂmaktad›r. TMMOB’yi kapatmaya gücü yetmeyenler, TBMM’de mesle¤imize ve örgütümüze
darbe yapm›ﬂlard›r.
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TMMOB’ye yönelik geliﬂen sald›r› ile kentlerimiz
ve do¤am›za karﬂ› geliﬂen ya¤ma süreci eﬂ zamanl› olarak ilerlemektedir. Kentsel dönüﬂüm ad›
alt›nda h›z kazanan ya¤ma ve talan süreci do¤am›z› ve yaﬂam alanlar›m›z› yok etmektedir. Parklar›m›z, yaﬂam›n önemli unsurlar› olan k›y›lar›m›z,
tar›m arazilerimiz, ormanlar›m›z, derelerimiz metalaﬂt›r›larak rant u¤runa piyasaya sunulmaktad›r.
“Kamu-toplum yarar› anlay›ﬂ›” idari yap›dan uygulama alanlar›na kadar tüm süreçlerden tasfiye
edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler ile piyasac›l›¤›n önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan
kald›r›lmaktad›r. Mühendislik, mimarl›k ve ﬂehir
planc›l›¤› mesle¤i de bu anlay›ﬂa uygun olarak yeniden dizayn edilmektedir.
TMMOB, meslek alanlar›m›zda yaﬂanan tahribata,
meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›na ve ülkemizin temel meselelerine karﬂ› sözünü ve eylemini büyütecektir. TMMOB, Suriye’nin iﬂgaline; Rojava’ya
uygulanan ambargoya ve çetelerin desteklenmesi
politikalar›na, emperyalist savaﬂ ve sömürü politikalar›na; Kürt sorununun demokratik çözümüne,
bar›ﬂ ve kardeﬂlik içerisinde bir arada yaﬂamaya
engel olan yaklaﬂ›mlara karﬂ› ülkede ve bölgede
bar›ﬂ› savunmaya devam edecektir.
TMMOB, AKP iktidar›n›n neoliberal sömürü politikalar› içerisinde yok etmeye çal›ﬂt›¤› meslek disiplinlerimizi ve etkisiz-yetkisiz bir hale getirmeye
çal›ﬂt›¤› örgütümüzü savunmaya devam edecektir.
Çünkü TMMOB’nin ve ba¤l› disiplinlerinin tasfiye
edilmesi demek, kentlerimiz ve do¤al varl›klar›m›z›n rahatça ya¤malanmas›, dizginsiz bir sömürü
düzeninin tahsis edilmesi demektir.
AKP çok iyi bilmeli ki soka¤a ç›kan halk yaln›z de¤ildir. Mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar› ve örgütümüz TMMOB soka¤a ç›kanlarla, halk›m›zla
omuz omuzad›r. Çok iyi biliyoruz ki lime lime çözülen bask›, sömürü ve zorbal›k düzenine karﬂ›
yeni bir Türkiye sokaklarda yeﬂeren umut ile kurulacakt›r. TMMOB’nin, Gezi sürecinden ç›kard›¤›
sonuç, daha fazla örgütlenme ve daha fazla mücadeledir. TMMOB, mücadele gelene¤ine, mesle¤ine, örgütüne, halk›na ve ülkesine duydu¤u sorumluluk gere¤i durdu¤u noktadan geri ad›m atmayacak ve mücadelesini güçlendirerek sürdürecektir.
Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü, kentlerimizi, do¤am›z›, yaﬂam
alanlar›m›z› yok edenlere, mesle¤imize, örgütümüze ve halk›m›za sald›ranlara karﬂ› duranlar›n
günüdür. Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, selam olsun halk› ile omuz omuza olanlara!
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Nusaybin ve Siverek
belediyeleri ile asansör
protokolü imzalad›k
Asansörlerin periyodik kontrolünün 01.01.2012
tarihi itibariyle zorunlu hale gelmesi sebebiyle
ﬂubemiz, Mardin Nusaybin Belediyesi ile 24
Temmuz tarihinde ve ﬁanl›urfa Siverek Belediyesi ile 4 Temmuz tarihinde asansör y›ll›k periyodik kontrol protokolü imzalad›.
18 Kas›m 2008 tarihli, 27058 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Asansör Bak›m ve ‹ﬂletme Yönetmeli¤i” ve 5 Kas›m 2011 tarih, 208106 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan “Asansör Bak›m ve
‹ﬂletme Yönetmeli¤i’nde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik” gere¤ince 01.01.2012 tarihinden itibaren A tipi muayene kuruluﬂlar› taraf›ndan asansörün güvenli ve iﬂletme yönünden uygun ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n›n tespiti için piyasaya arz
edildi¤i tarih itibariyle ilk y›l›n sonunda, devam›nda ise y›lda en az bir kez kontrolünün yap›lmas› gerekiyor.

ﬁubemiz, Mardin-Nusaybin ve
ﬁanl›urfa-Siverek belediyeleri
ile asansör y›ll›k periyodik
kontrol protokollerini imzalad›
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TMMOB Makina Mühendisleri Odas› taraf›ndan ikincisi düzenlenen ö¤renci üye
kamp› yine Türkiye’nin do¤usundan bat›s›na çok say›da ö¤renci üyeyi bir araya
getirdi. Kampta deneyimlerini paylaﬂan ö¤renciler, kal›c› dostluklar›n da
ilk ad›mlar›n› att›lar
MMO Ö¤renci Üye Kamp› 2013 bu y›l da ‹zmir’in
Selçuk ‹lçesi’ne ba¤l› Pamucak sahilinde yap›ld›.
31 A¤ustos-7 Eylül tarihlerinde gerçekleﬂen kampa, ﬂube ve temsilciliklerimizden 8 ö¤renci üyemizin de aralar›nda bulundu¤u 78 ö¤renci üye kat›ld›.
Kamp, 31 A¤ustos Cumartesi günü ö¤le saatlerinde çad›rlar›n kolektif bir ﬂekilde kurulmas›yla baﬂlad›.
Oda Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili Yunus Yener,
Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment ﬁ. Çervato¤lu, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Tezgiden ve
Ça¤daﬂ Akar, ‹zmir ﬁube Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalç›n, Oda Merkezi Teknik Görevlileri Mahir Ulaﬂ Akcan, Can Öztürk, Cenk Liﬂesivdin, Ankara ﬁube Teknik Görevlisi Onur Özkiraz, ‹zmir ﬁube
Teknik Görevlileri Devrim Cem Erturan, Sungu
Köksalözkan, Erkan Bozk›r, Evrim Aksoy, Emin Uysal ve Büro Görevlisi Emine Be¤er kamp›n organizasyonunda çeﬂitli görevler üstlendiler.
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›,
Oda Yönetim Baﬂkan› Ali Ekber Çakar, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk ve önceki dönem
Oda Yönetim Kurulu Baﬂkan› Emin Koramaz, Oda
Müdürü Arife Kurto¤lu, ‹zmir ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet Özsakarya, geçmiﬂ dönem ﬁube Baﬂkan› Do¤an Albayrak, Baﬂkan Vekili Kaz›m
Umdular ile ‹stanbul ﬁube önceki dönem Baﬂkan›
‹lter Çelik, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Ersoy Bey,
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Oda eski Teknik Görevlileri Deniz ve Ekin Öztürk de
kampa ziyaretlerde bulundular.
Kamp›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Oda Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili Yunus Yener yapt›. Yunus Yener,
1996 y›l›nda baﬂlayan ö¤renci üye çal›ﬂmalar›n›n
iki y›lda bir düzenlenen ö¤renci üye kurultaylar› ve
bu kamp ile sürdü¤ünü belirtti ve eme¤i geçen
herkese teﬂekkür etti. Yener konuﬂmas›nda özetle,
Türkiye`nin içinde bulundu¤u koﬂullar›n ö¤renci
gençli¤e üniversite özerkli¤inin sa¤land›¤›, e¤itimin her kademede eﬂit ve paras›z oldu¤u, ö¤retimin akademik, demokratik, bilimsel bir yaklaﬂ›mla
ele al›nd›¤›, ö¤retim üyeleri, ö¤renciler ve üniversite çal›ﬂanlar›n›n yönetime kat›ld›¤› baﬂka bir Türkiye ve üniversite mücadelesinde önemli görevler
yükledi¤ini; bu kamp›n ö¤renci üyelerin Oda kültür
ve perspektiflerini kavramalar›, mühendislik sorunlar› ile ülke ve dünya analizini birlikte yapabilmeye katk› sa¤lamas›n›, verimli, e¤lenceli, dostça
bir ortamda geçmesini diledi. ‹lk günün akﬂam›nda
müzik grubu Praksis dinletisi eﬂli¤inde kamp ateﬂi
yak›ld›, e¤lenildi, halaylar çekildi, ﬂark› ve türküler
söylendi.
Kamp boyunca düzenlenen ve moderatörlüklerini
ö¤renci üyelerin yapt›¤› oturumlarda birçok konu
ele al›nd›. ‹kinci günün ilk oturumunda sosyal bilimci Prof.Dr. Erinç Yeldan, ekonomik durum içerikli bir dünya ve Türkiye de¤erlendirmesi yapt›.

Kampta s›ras›yla, üniversitelerin gelece¤i ve Oda
ö¤renci üye örgütlülü¤ü konulu bir forum, Ortado¤u`da son geliﬂmeler baﬂl›kl› yazar Faik Bulut
söyleﬂisi, kent hakk› ve gezi direniﬂi üzerine Taksim dayan›ﬂmas› üyeleri MMO ‹stanbul ﬁube
Baﬂkan Vekili Süleyman Solmaz ile ﬁehir Planc›lar› Odas›`ndan Gürkan Akgün söyleﬂisi, diyalektik düﬂünce konusunda Oda Bas›n Dan›ﬂman› ‹lhan Kamil Turan söyleﬂisi, bir belgeselcinin gözünden gezi direniﬂinin anlat›ld›¤› Yusuf Kenan
Beysülen söyleﬂisi, gazeteci Ertu¤rul Mavio¤lu
ile medya-alternatif medya-sosyal medya söyleﬂisi; BirGün Gazetesi yazarlar› O¤uzhan Müftüo¤lu ve Önder ‹ﬂleyen ile siyasal-toplumsal mücadeleler ve gençlik söyleﬂisi; Tütün-Sen ve Çiftçi Sendikalar› Konfederasyonu Genel Baﬂkan› Ali
Bülent Erdem ve Üzüm-Sen Genel Baﬂkan› Adnan Çobano¤lu`nun kat›ld›¤› sürdürülebilir yaﬂam konulu söyleﬂi gerçekleﬂtirildi.

Oda çizgisinin içselleﬂtirilmesine katk›lar› vurguland›. Sonraki y›llarda düzenlenebilecek kamplara yönelik öneriler dile getirildi.
Kamp›n 7.gününde Selçuk ilçe s›n›rlar› içindeki
Efes Antik Kentine, Nesin Vakf›`na ba¤l› Matematik Köyü ile ﬁirince Köyüne geziler düzenlendi. Gezi dönüﬂünde kamp›n kapan›ﬂ ateﬂi yak›ld›,
ﬂark›lar-türküler söylendi.
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Akﬂam oturumunda ise TMMOB Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet So¤anc› ve Oda Yönetim Baﬂkan› Ali Ekber Çakar, TMMOB ve mühendisli¤in
gelece¤i konulu bir sunuﬂ yapt›lar, sorular› yan›tlad›lar.

Kamp yaﬂam›nda yemek, bulaﬂ›k, temizlik gibi
iﬂler ö¤renci üyeler taraf›ndan ortaklaﬂa ve nöbet sistemiyle yap›ld›. Her gün 07.30`da güne
uyan›ﬂ, sabah sporu ve yüzme ile baﬂlayan günler, 09.00`daki kahvalt›lar›n ard›ndan saat
10.30`da baﬂlayan, önceden belirlenmiﬂ konulardaki oturumlarla sürdü. Ö¤le saatlerinde atölye çal›ﬂmalar›, ö¤leden sonra serbest zaman ve
spor etkinlikleri, 19.00`daki akﬂam yeme¤inin
ard›ndan söyleﬂi ve film gösterimleri yap›ld›.
Bilgi yar›ﬂmas›, satranç, tavla, voleybol ve futbol
turnuvalar›, yüzme, koﬂu, uzun atlama, yumurta
ve çuval yar›ﬂlar›n›n "MMO 2013 Olimpiyatlar›"
ad› alt›nda düzenlendi¤i kampta, yar›ﬂmalarda
birinci gelen kiﬂi, grup ve tak›mlara kupa, madalya ve kitap vb. arma¤anlar verildi.

"Ekümenepolis: Ucu Olmayan ﬁehir" adl› belgesel film izlendi; "Metropolis" belgesel filminin
gösterimi sonras›nda da yönetmeni Eylem ﬁen
ile bir söyleﬂi yap›ld›. Kamp›n 5.gününde sanatç›
Ali Asker bir dinleti gerçekleﬂtirdi.

Kampta ayr›ca hukuki haklar›m›z, toplumsal cinsiyet, go oyunu, ﬂarap ve pasta yap›m› atölyeleri
oluﬂturuldu. Ö¤renci üyeler taraf›ndan günlük
kamp gazetesi haz›rland›. ‹ki kez de kampta yaﬂananlar› mizahi bir dille anlatan Kamp TV izlendi.

Son iki gün yap›lan kamp de¤erlendirmesinde;
kamp kat›l›mc›lar›na tek tek söz verilerek kampa
yönelik be¤eni ve eleﬂtirileri al›nd›. De¤erlendirmelerde kamp›n, ö¤renci üye kaynaﬂmas›na ve
ö¤renci üye örgütlülü¤üne, kolektif yaﬂam›n ve

7 Eylül Cumartesi günü sabah›, sabah sporu ve
kahvalt›n›n ard›ndan çad›rlar yine kolektif bir ﬂekilde sökülerek topland›, çevre temizli¤i yap›ld›,
malzemeler kamyonlara yüklendi ve kamp tatl›
bir yorgunlukla sona erdi.
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TMMOB Malatya ‹KK:
O torbalardan adalet ç›kmaz

TMMOB Malatya ‹l Koordinasyon Kurulu,
TMMOB’nin yetkilerinin yasal düzenleme ile k›s›tlanmas›na bas›n toplant›s› düzenleyerek tepki
gösterdi. 11 Temmuz tarihinde düzenlenen bas›n
toplant›s›na TMMOB bileﬂeni odalar ad›na çok say›da temsilci ve üye kat›l›m gösterdi.
TMMOB ad›na bas›n aç›klamas›n› yapan Malatya ‹l
Temsilcili¤imiz Yürütme Kurulu Baﬂkan› Erdal Yavaﬂ, 3194 say›l› ‹mar Yasas›’nda yap›lan de¤iﬂikli¤in, TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n meslektaﬂlar› üzerindeki denetimini tamamen kald›rd›¤›n›
belirtti. Söz konusu yasal düzenlemenin bir darbe
oldu¤unu dile getiren Yavaﬂ, “Darbenin as›l hedefi
ise meslek odalar›n›n oda-üye iliﬂkisini bitirmek,
TMMOB’nin ve odalar›n›n asli görevi olan mesleki
denetimi ortadan kald›rmaktad›r” dedi. AKP’nin bu
de¤iﬂiklik üzerinde uzun süredir çal›ﬂt›¤›na dikkat
çeken Yavaﬂ devamla, “TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisizleﬂtirmeye yönelik yasa de¤iﬂikli¤i
üzerinde uzun süredir çal›ﬂan AKP Hükümeti, tepki üzerine TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n çal›ﬂma esaslar›n› de¤iﬂtirmeyi göze alamad› ancak
gece yar›s› korsanvari bir ﬂekilde torba yasan›n
içine koydu¤u ve geçirdi¤i bir maddeyle,
18

TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n vize ve plan
yetkilerini gasp etti. O torbalardan ülkeye demokrasi, adalet, eﬂitlik ç›kmam›ﬂt›r, ç›kmayacakt›r” diye konuﬂtu.
Tüm muhalefetin susturulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› vurgulayan Erdal Yavaﬂ, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“AKP hükümeti kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlar›na engel olarak gördü¤ü
TMMOB’yi bertaraf ederek kendine dikensiz bir gül
bahçesi yaratmak istemektedir. Bir kere daha söylüyoruz, TMMOB, yüre¤indeki insan sevgisini ve
yurtseverli¤i, bask› ve zulüm yöntemlerinin söküp
atamayaca¤› bilinci içinde, bilimi ve tekni¤i egemenlerin ve sömürgecilerin de¤il, emekçi halk›m›z›n hizmetine sunmak için, her çabay› güçlendirerek sürdürme yolunda inançl› ve kararl›d›r.”

CHP’li vekilden Malatya Temsilcili¤imize ziyaret
CHP Malatya Milletvekili Veli A¤baba,
TMMOB’nin yetkilerinin k›s›tlanmas›n› hedefleyen yasal düzenlemeye tepki amac›yla Malatya ‹l
Temsilcili¤imizi ziyaret etti. 15 Temmuz tarihinde
gerçekleﬂen ziyarette haz›r bulunan Malatya ‹l
Temsilcili¤i Yürütme Kurulu Baﬂkan› Erdal Yavaﬂ, torba yasan›n yaratt›¤› s›k›nt›lara dikkat çekti. Yavaﬂ, “Türk Mimar ve Mühendisler Birli¤i’ne
bir gece yaras› korsanvari bir önerge ile bir darbe indirildi, yetkiler k›s›tland› ve ortadan kald›r›ld›. Yetkiler Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na devredildi. TMMOB 60 y›ll›k süreçte bugüne kadar
yanl›ﬂlara karﬂ› ç›kan bir tav›r sergiledi” dedi.
Hükümetin söz konusu uygulamas›n› eleﬂtiren
CHP Milletvekili A¤baba ise, ﬂunlar› dile getirdi:
“Maalesef son dönemde hükümet kendisine mu-

halif, kendisi gibi düﬂünmeyen, hangi kurum varsa, bazen kendisine yak›n olsa bile düﬂüncesi
uyuﬂmad›¤› için kapatmaya, bask› yapmaya çal›ﬂ›yor. TMMOB, yaklaﬂ›k 400 bin üyesi olan, seçimle görev yapan bir kuruluﬂ. Hep mili irade deniliyor, milli irade sadece kendi ald›¤›n›z oylara
sayg› duyma de¤il, karﬂ›daki insanlar›n da ald›¤›
oya sayg› duymakt›r. TMMOB seçimle gelmiﬂ ve
Türkiye’nin önemli bir kuruluﬂu. TMMOB her
yerde var.”
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A¤baba, TMMOB’nin yetkilerinin elinden al›nmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› ve bu durumu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade ederek, “TMMOB ile
ilgili önergede, aç›kça söylüyorum, AKP Milletvekillerinin haberi yoktu. Asl›n› ispat eden varsa
gelsin söylesin. Bir bürokrat arac›l›¤› ile geldi”
diye konuﬂtu.

Temsilcilik yönetimimizden iadei ziyaret
Malatya ‹l Temsilcili¤i Yürütme Kurulu üyelerimiz, CHP Malatya ‹l Teﬂkilat›’n› ziyaret ederek,
TMMOB’nin yetkilerinin yasal düzenlemeler ile
k›s›tlanmas›na dikkat çekti.
17 Temmuz tarihinde CHP Malatya ‹l Baﬂkan›
Enver Kiraz’› ziyaret eden heyette Malatya ‹l
Temsilcili¤i Yürütme Kurulu Baﬂkan› Erdal Yavaﬂ’›n yan› s›ra, TMMOB temsilcileri de yer ald›.
Ziyarette söz alan Erdal Yavaﬂ, Torba Yasas› çerçevesinde ç›kar›lan 3194 say›l› ‹mar Yasas›’n›n
de¤iﬂtirilmesiyle ilgili olarak çekincelerini dile
getirerek, “AK Parti hükümeti, Meclis’te 3194 say›l› ‹mar Yasas›’n› de¤iﬂtirdi. Genel Kurul’da kabul edilen 3194 Say›l› ‹mar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle ‘Harita, plan, etüt ve
projeler; ilgili idare kanunlar›nda aç›kça belirtilen yetkili kuruluﬂlar d›ﬂ›nda meslek odalar› dahil baﬂka bir kurum veya kuruluﬂun vize veya
onay›na tabi tutulamaz, tutulmas› istenemez. Vize veya onay yapt›r›lmamas› ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluﬂlar›n büro
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir
ﬂekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü
ortadan kald›racak ﬂekilde taahhütname talep
edilemez’ düzenlemesi yap›larak, TMMOB’ye

ba¤l› meslek odalar›n›n meslektaﬂlar› üzerindeki denetimi tamamen kald›r›lmaktad›r” dedi.
CHP Malatya ‹l Baﬂkan› Enver Kiraz ise,
TMMOB’nin yan›nda olduklar›n› belirterek, devamla ﬂunlar› dile getirdi:
“Bu yetkilerin al›nmas›n› tamamen siyasi olarak
görüyoruz. TMMOB, hem meralar›n peﬂkeﬂ çekilmesine, HES’lere ve uygunsuz taﬂ ve maden
ocaklar›na ruhsat verilmesine hep karﬂ› ç›kt›.
Son olarak Gezi Park›’nda a¤açlar›n kesilmesine
ve park›n insanlar›n elinden al›nmas›na tepkisini
ortaya koymuﬂtur.”

19
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Malatya ‹KK 19 Eylül’de
örgütü sahiplenme ça¤r›s›
yapt›

TMMOB Malatya ‹l Koordinasyon Kurulu’nun (‹KK)
19 Eylül Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, TMMOB’nin örgütüne, mesle¤ine, halk›na ve
ülkesine sahip ç›kaca¤› mesaj› verildi. 19 Eylül günü düzenlenen bas›n aç›klamas›n› Malatya ‹l Temsilcili¤i Yürütme Kurulu Baﬂkan› ve TMMOB Malatya ‹KK Sekreteri Erdal Yavaﬂ yapt›. Yavaﬂ’›n yapt›¤›
aç›klama ﬂöyle:
Bugün 19 Eylül.
Bugün “TMMOB Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü”
19 Eylül; mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n
örgütlü mücadele tarihi aç›s›ndan çok önemli bir
gündür. Bugün, yüre¤inde sadece insan sevgisi
olan mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n eko20

nomik ve demokratik taleplerle gerçekleﬂtirdi¤i bir
günlük iﬂ b›rakma eyleminin 34. y›ldönümüdür.
19 Eylül; iﬂsizli¤in, yoksullu¤un, faﬂist bask› ve
zorbal›¤›n kol gezdi¤i ülke koﬂullar›nda kendi sorunlar›n› halk›n sorunlar›ndan ayr› görmeyen mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n bugüne de¤in
uzanan özgürlük, eﬂitlik, demokrasi, ba¤›ms›zl›k,
bar›ﬂ ve adalet mücadelesinin ad›d›r.
Ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Gezi
Park›’n›n ya¤mas›na karﬂ› gösterilen meﬂru ve demokratik tepki ile baﬂlayan halk direniﬂi ülkenin
dört bir yan›n› sar›p sarmalam›ﬂ ve yeni bir dönemin kap›s› aralanm›ﬂt›r. Sokaklar; özgürlük ve demokrasinin yeniden yeﬂerdi¤i, insanca bir yaﬂam›n
inﬂa edildi¤i mekanlar haline gelmiﬂtir. Halk kendi
kaderine el koymuﬂ ve “art›k yeter” demiﬂtir. Bask› ve sömürü politikalar›n›n uygulay›c›lar› tarihsel

19 Eylül dayan›ﬂma günümüzde bir kez daha söylüyoruz:
“TMMOB, Örgütüne, Mesle¤ine, Halk›na, Ülkesine Sahip Ç›k›yor!”
TMMOB, özellikle son y›llarda AKP’nin sürekli
hale getirdi¤i yasal ve fiili sald›r›lar›n›n hedefi
durumundad›r. Art›k toplumun geniﬂ
bir k›sm›n›n da çok iyi bildi¤i gibi
örgütümüz TMMOB, AKP taraf›ndan teslim al›nmaya, yetkisizleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Cumhurbaﬂkanl›¤›
Devlet Denetleme Kurulu
ile baﬂlayan ve arka arkaya ç›kar›lan KHK’lar ile
geliﬂtirilen sald›r› dalgas›,
Gezi eylemleri süreci içerisinde son noktas›na ulaﬂm›ﬂt›r. Üyelerimiz, yöneticilerimiz gözalt›na al›nm›ﬂ, arkadaﬂlar›m›z üzerinden sanal bir
örgüt yarat›lmaya çal›ﬂ›larak topluma
da büyük bir gözda¤› verilmek istenmiﬂtir.
“Örgüt arama TMMOB burada” diyen mühendis,
mimar ve ﬂehir planc›lar› halk›m›z ile omuz omuza sokaklarda bu sald›r›y› püskürtmüﬂtür. Ancak,
TBMM’deki say›sal gücünü demokrasinin ve toplumun taleplerinin üzerinde gören AKP, bir gece
yar›s› torba yasa operasyonu ile kamusal denetim yetkilerimizi t›rpanlam›ﬂt›r. AKP iktidar›
TMMOB’den Gezi’nin intikam›n› almaya çal›ﬂmaktad›r. TMMOB’yi kapatmaya gücü yetmeyenler, TBMM’de mesle¤imize ve örgütümüze darbe
yapm›ﬂlard›r.
TMMOB’ye yönelik geliﬂen sald›r› ile kentlerimiz
ve do¤am›za karﬂ› geliﬂen ya¤ma süreci eﬂ zamanl› olarak ilerlemektedir. Kentsel dönüﬂüm
ad› alt›nda h›z kazanan ya¤ma ve talan süreci do¤am›z› ve yaﬂam alanlar›m›z› yok etmektedir.
Parklar›m›z, yaﬂam›n önemli unsurlar› olan k›y›lar›m›z, tar›m arazilerimiz, ormanlar›m›z, derelerimiz metalaﬂt›r›larak rant u¤runa piyasaya sunulmaktad›r. “Kamu-toplum yarar› anlay›ﬂ›” idari yap›dan uygulama alanlar›na kadar tüm süreçlerden tasfiye edilmektedir. Yasalar ve yönetmelikler ile piyasac›l›¤›n önündeki tüm engeller, pürüzler ortadan kald›r›lmaktad›r. Mühendislik, mimarl›k ve ﬂehir planc›l›¤› mesle¤i de bu anlay›ﬂa
uygun olarak yeniden dizayn edilmektedir.

TMMOB, meslek alanlar›m›zda yaﬂanan tahribata, meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›na ve ülkemizin
temel meselelerine karﬂ› sözünü ve eylemini büyütecektir. TMMOB, Suriye’nin iﬂgaline; Egemen
güçlerin savaﬂ ve sömürü politikalar›na; Kürt sorununun demokratik çözümüne, bar›ﬂ ve kardeﬂlik içerisinde bir arada yaﬂamaya engel olan yaklaﬂ›mlara karﬂ› ülkede ve bölgede bar›ﬂ› savunmaya ve üçüncü bir yolun mümkün oldu¤unu
hayk›rmaya devam edecektir.
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rolleri gere¤i sokaklar› özgürleﬂtiren halk direniﬂine ac›mas›zca sald›rmaktad›r.

TMMOB, AKP iktidar›n›n neoliberal sömürü politikalar› içerisinde yok etmeye çal›ﬂt›¤›
meslek disiplinlerimizi ve
etkisiz-yetkisiz bir hale
getirmeye çal›ﬂt›¤› örgütümüzü, savunmaya devam edecektir. Çünkü
TMMOB’nin ve ba¤l› disiplinlerinin tasfiye edilmesi demek, kentlerimiz
ve do¤al varl›klar›m›z›n ra-

hatça ya¤malanmas›, dizginsiz bir sömürü düzeninin tahsis edilmesi demektir.
TMMOB’nin, bu süreçlerden ç›kard›¤› sonuç, daha fazla örgütlenme ve daha fazla mücadeledir.
TMMOB, mücadele gelene¤ine, mesle¤ine, örgütüne, halk›na ve ülkesine duydu¤u sorumluluk
gere¤i durdu¤u noktadan geri ad›m atmayacak
ve mücadelesini güçlendirerek sürdürecektir.
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü, kentlerimizi, do¤am›z›,
yaﬂam alanlar›m›z› yok edenlere, mesle¤imize,
örgütümüze ve halk›m›za sald›ranlara karﬂ› duranlar›n günüdür.
Selam olsun 19 Eylül’ü yaratanlara, selam olsun
halk› ile omuz omuza olanlara!
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ﬁanl›urfa Temsilcili¤imizden
asansör kontrolleri ile ilgili
duyarl›l›k ça¤r›s›
Birçok il ve ilçe belediyesi ile asansör y›ll›k periyodik kontrol protokolleri imzalayarak çal›ﬂmalar›n›
yürüten ﬂube ve temsilciliklerimiz ayn› zamanda
vatandaﬂlar›n yan› s›ra konuyla ilgili yasal sorumlulu¤u bulunan bina yöneticilerini bilgilendirme
çal›ﬂmalar›n› da sürdürüyor. ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤imiz bu kapsamda yaz›l› bir bas›n aç›klamas› yaparak, asansörlerin y›ll›k periyodik kontrollerinin
düzenli olarak yap›lmas›n›n önemine dikkat çekti.
Aç›klamada bina yöneticilerinin yasal sorumlulu¤u
hat›rlat›l›rken, vatandaﬂlara duyarl›l›k ça¤r›s› yap›ld›. Bas›n aç›klamas›n›n tam metni ﬂöyle:
Kentleﬂmeye ba¤l› olarak ortaya ç›kan çok katl› binalarda kullan›lan asansörlerin denetim ve güvenli¤i her geçen gün daha fazla önem kazanmaktad›r. Çünkü kullan›m› giderek yo¤unlaﬂan asansörlerin gerekli denetimlerden geçirilmemesi, ciddi
kazalar› beraberinde getirmektedir. Her y›l denetimsizlik ve bilgisizlik nedeniyle kentimizde onlarca, ülkemizde ise yüzlerce asansör kazas› meydana gelmektedir. Bilindi¤i üzere 20.09.2013 tarihinde Karaköprü’de meydana gelen asansör kazas›nda 2’si a¤›r olmak üzere 4 vatandaﬂ›m›z yaralanm›ﬂt›r. Yaralanan vatandaﬂlar›m›za geçmiﬂ olsun
dileriz, bu kazalar›n artmamas› ve can kay›plar›na
sebebiyet vermemesini temenni ederiz.
ﬁanl›urfa’da son y›llarda bir çok asansör kazas›
meydana gelmekle beraber, günlük yaﬂam›m›z›n
bir parças› haline gelen ve ço¤unlukla fark›nda olmad›¤›m›z asansör, ihmale gelmiyor ve denetimsiz
asansör can al›yor. Güvenli, sa¤l›kl›, ça¤daﬂ ve
planl› kentlerin oluﬂumunda asansör sistemlerinin
güvenli¤i vazgeçilmez bir konu olmakla birlikte, bu
güvenli¤in sa¤lanmas› ancak ve ancak y›ll›k periyodik kontrollerin uzman kiﬂilerce yap›lmas› ile
mümkün olmaktad›r. Nitekim, Makina Mühendisleri Odas› Türkiye’nin çeﬂitli illerinde uzun y›llard›r
uzman mühendisler eliyle gerçekleﬂtirdi¤i on binlerce kontrolle, olas› kazalar ve dolay›s›yla can kay›plar›n›n önüne geçmeye çal›ﬂmaktad›r.
De¤erli bas›n mensuplar›,
18 Kas›m 2008 tarih ve 27058 say›l› Resmi Gaze22

te’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren “Asansör Bak›m ve ‹ﬂletme Yönetmeli¤i” ile 5 Kas›m 2011 tarih
ve 28106 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan, “Asansör Bak›m ve ‹ﬂletme Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Yönetmelik” hükümlerine göre
asansörlerin y›lda bir kez kontrol ettirilmesinden,
kontrol raporlar›n›n al›nmas›ndan ve asansördeki
olas› eksikliklerin giderilmesinden bina yöneticileri sorumlu tutulmuﬂtur. Ayn› yönetmelik, 1 Ocak
2012 tarihi itibariyle belediyeleri ise, kendi s›n›rlar› içerisindeki her asansörün y›lda bir kez A tipi
Muayene Kuruluﬂu taraf›ndan kontrol edilmesini
sa¤lamaktan ve y›ll›k kontrolün yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetlemekten sorumlu k›lm›ﬂt›r.
Bu kapsamda; ﬁanl›urfa Büyükﬂehir Belediyesi,
Karaköprü ‹lçe Belediyesi, Siverek Belediyesi ile
bir A tipi muayene kuruluﬂu olan odam›z aras›nda
imzalanan protokolle, yukar›da belirtilen belediyelerin s›n›rlar› içerisindeki asansörlerin y›ll›k periyodik kontrolü sorumlulu¤unu odam›z alm›ﬂ bulunmaktad›r. Di¤er belediyeler ile görüﬂmelerimiz
ise devam etmektedir. Ancak can ve mal güvenli¤ini yak›ndan ilgilendiren, ayn› zamanda yasal bir zorunluluk olan bu uygulaman›n baﬂar›l› olabilmesi
için belediye, bina yöneticileri ve oda aras›nda güçlü bir iﬂbirli¤ine ihtiyaç vard›r. Odam›z›n herhangi
bir binan›n asansörlerini kontrol edebilmesi için
bina yöneticilerinin odam›za baﬂvuru yapmas› gerekmektedir. Mevcut durumda kontrolü yap›lan
asansörlerin büyük k›sm›n›n, can ve mal güvenli¤i
aç›s›ndan ciddi eksikler taﬂ›d›¤› ve bu asansörlere
uzman makina mühendislerince k›rm›z› renkte
“kullan›lamaz” etiketi yap›ﬂt›r›lm›ﬂ olmas›n›n ise,
riskin büyüklü¤üne dair ciddi bir emare oldu¤unu
düﬂünüyoruz.
Tüm bu sebeplerle, Makina Mühendisleri Odas›
ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤i olarak, bir kez daha,
günlük yaﬂam›m›z›n ayr›lmaz bir parças› olan
asansörlerin y›ll›k periyodik kontrolünün yasal
bir zorunluluk oldu¤unu hat›rlat›yor ve geri getirilemez kay›plar›n yaﬂanmamas› için, kontrollerin yapt›r›lmas› konusunda herkesi duyarl›l›¤a
davet ediyoruz.

TEMS‹LC‹L‹KTEN
BATMAN
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TMMOB Batman ‹KK
19 Eylül’de tutuklu üyemiz
Nejdet Atalay’› unutmad›
TMMOB Batman ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK),19
Eylül Mühendis, Mimar ve ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla bas›n aç›klamas› yapt›.
Yaz›l› aç›klamada, 19 Eylül’ün mühendis, mimar
ve ﬂehir planc›lar›n›n örgütlü mücadele tarihi
aç›s›ndan önemine dikkat çekilirken, “Dayan›ﬂma gününe uygun olmas› için halk›n›n iradesi
olarak ﬂehrimizde seçilmiﬂ olan meslektaﬂ›m›z
ve meslek örgütümüzün gönüllü neferi Say›n
Nejdet Atalay’›n neredeyse dört y›l›n› dolduraca¤› esaretinin bir an önce son bulmas›n› istiyoruz.
Batmanl› mimar mühendis ve ﬂehir planc›lar›
olarak hepimizin birer Nejdet ATALAY oldu¤unun
bilinmesini isteriz. Yarg›lanma süreci tekrar baﬂlam›ﬂ olan Baﬂkan›m›z ile arkadaﬂlar›n›n bar›ﬂ
süreci denen evrenin ruhuna uygun davran›larak
, t›kanan süreç ile bizlerde has›l olan umutsuluk
ve karamsarl›¤›n bizde ve tüm toplumda yerini
umuda b›rakmas› için derhal serbest b›rak›lmalar›n› istiyoruz” denildi.

Öte yandan, Batman ‹l Temsilcilik binam›za da
tutuklu üyemiz, Batman Belediye Baﬂkan› Nejdet
Atalay’›n resminin bulundu¤u büyük pankart
as›ld›. Pankartta, “Unutmad›k, unutturmayaca¤›z, meslektaﬂ›m›z› geri istiyoruz” ifadelerine yer
verildi.
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E⁄‹T‹MLER‹M‹Z
Vatandaﬂa yönelik e¤itimlerimiz devam etti
Makina Mühendisleri Odas›’n›n vatandaﬂa yönelik düzenledi¤i e¤itimler de geçti¤imiz 3 ay
boyunca devam etti. Bu kapsamda, Temmuz-A¤ustos-Eylül döneminde 16-17.07.2013 ve 2021.08.2013 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa’da LPG dolum boﬂalt›m (pompac›) kurslar› düzenledik.
‹ﬂ güvenli¤i kapsam›nda ise 12-19.08.2013 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa’da forklift e¤itimi verdik.
Yine, Malatya’da 19-23.08.2013 tarihlerinde ve ﬁanl›urfa’da ise 23-27.09.2013 tarihleri aras›nda
kazanc› e¤itimleri gerçekleﬂtirdik. Düzenledi¤imiz e¤itimlere toplam 82 kiﬂi kat›ld›.

Meslek içi e¤itimler
ﬁubemiz ve ba¤l› temsilciliklerde Temmuz-A¤ustosEylül döneminde çeﬂitli baﬂl›klarda meslek içi e¤itimler gerçekleﬂtirildi. Alan›nda uzman kiﬂiler taraf›ndan
verilen e¤itimler ﬂöyle:
Ad›yaman ‹l Temsilcili¤i’nde 03-05.07.2013 tarihleri
aras›nda LPG otogaz istasyonlar› sorumlu müdür kursu, Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i’nde 03-05.07.2013 tarihleri
aras›nda ﬂantiye ﬂefli¤i e¤itimi, 15-18.07.2013 tarihleri aras›nda Batman ‹l Temsilcili¤inde do¤algaz iç tesisat mühendis yetkilendirme kursu, 22-25.07.2013 tarihleri aras›nda Diyarbak›r ﬁube’de LPG otogaz
istasyonlar› sorumlu müdürlük kursu, 03-05.08.2013 tarihleri aras›nda Ad›yaman ‹l Temsilcili¤inde
ﬂantiye ﬂefli¤i kursu, 02-04.09.2013 tarihleri aras›nda Malatya ‹l Temsilcili¤inde LPG otogaz istasyonlar› sorumlu müdür kursu, 09-11.09.2013 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤inde LPG otogaz istasyonlar› sorumlu müdür kursu, 12-16.09.2013 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤inde
LPG otogaz istasyonlar› sorumlu müdür kursu düzenledik. Alan›nda uzman meslektaﬂlar›m›zca verilen e¤itimlere toplam 176 üyemiz kat›l›m sa¤lad›.
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H‹LEL‹ PAKET
Kürtler seçim baraj›n› fiiliyatta çoktan aﬂm›ﬂlard›r. Tüm aleyhte koﬂullara
ra¤men ç›kard›klar› 36 milletvekili bunun kan›t›d›r. T›pk› resmi belgeler d›ﬂ›nda köy isimlerinin Türkçesini hiç ezberlememiﬂ olmalar›, aç›lan yüzlerce davaya ra¤men bayramlar›n› Newroz ad›yla kutlamalar› gibi

Mesut ÇEL‹K
MMO Diyarbak›r
ﬁube Baﬂkan›

Baﬂbakan, bas›n›n ve kurmaylar›n›n
yard›m›yla hepimizi uzun bir “haz›rlama” sürecinden sonra nihayet paketi
açt›. Siyasetçisinden gazetecisine devletin laciverdi a¤›rl›¤›n›n hakim oldu¤u
salon tam tekmil ve disipline edilmiﬂ
halde uslu uslu baﬂbakan› beklerken,
bizler de Diyarbak›r kahvehanelerinde
birer kürsü çekip geçtik televizyon baﬂ›na. Ne yalan söyleyelim, biz de mi bir
kez daha baﬂbakan›n dolduruﬂuna geldik, yoksa ortak ak›l bunu gerektirdi¤i
için midir bilinmez, biraz heyecanland›k
beklerken. Bu arada bir gözümüz de Diyarbak›r Adliyesi’nde görülen KCK ana
davan›n bilmem kaç›nc› duruﬂmas›n-

dayd›. Paketten Kürde kayda de¤er bir
ﬂey ç›kmaz ihtimali cepte oturduk kürsüye ancak, “acaba” diye düﬂünmedik
de de¤il. Salona giren baﬂbakan, devletli kürsüye yürürken, biz de gün ortas›nda kahvehaneyi t›ka basa dolduran
kalabal›kla artan kürsüleri s›klaﬂt›rd›k.
Sonunda baﬂbakan konuﬂmaya baﬂlad›
ve yaklaﬂ›k 40 dakika boyunca cumhuriyet tarihinden, demokrasiden, özgürlükten ninni k›vam›nda masallar anlatt›. Öyle ki süre uzad›kça masam›za peﬂ
peﬂe konulan demli kaçak çay›n gücü
bile yavaﬂ yavaﬂ kapanan gözkapaklar›m›z› aralamaya yetmedi. Girizgah uzad›kça, baﬂbakan›n a¤z›ndan henüz pa25
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kete dair maddeler s›ralanmadan, tecrübeyle sabit
tahminler de döküldü a¤›zlardan.
Baﬂbakan sadede nihayet geldi¤inde tahminler bir
kez daha birer birer do¤ruland›. Bundan sonras›n›
yazmak da eminim okumak da çok s›k›c› çünkü
“malzeme” s›k›c› ve komik. Güncel deyimle “kabak”
tad› veren bir muhabbet. Neymiﬂ? AKP’nin demokrasicili¤i tutmuﬂ da seçim sistemine dair bir tane
de¤il tam 3 tane öneri sunmuﬂ, millet tart›ﬂs›n diye. Paketin giriﬂinde dile gelen bu muteber demokratik tavr› ﬂimdilik burada b›rak›p, tekrar “dokunmak” üzere ﬂimdilik geçelim. Zira, ivedilikle dokunulmas› gereken bir konu. Paketin liste baﬂ› olmas› da AKP’nin konuyu önemseme derecesini zaten
ortaya koyuyor.
Paketin geri kalan k›sm›nda s›ralanan komik ve damakta kabak tad› b›rakan maddelere de¤inirken bir
parantez açmak gerekiyor. Burada b›kk›nl›k veren
ﬂey, bu düzenlemelerden çok, hükümetin “cin olmadan adam çarpmak” oyununu bir kez daha sahneleme çabas›yd›. Baﬂka türlü, Nevﬂehir Üniversitesi’nin ismini sanki Alevilerin bütün taleplerini
karﬂ›layan ﬂey buymuﬂ gibi Hac› Bektaﬂ› Veli olarak
de¤iﬂtirece¤iz denilmesi ne anlama gelir? Ya da
Mor Gabriel Manast›r› arazisinin sahiplerine iade
edilmesi –ad› üstünde iade edilmesi- nas›l bir demokratik ad›m say›l›r? Her ﬂey bir yana da, ﬂu toplant› ve gösteri yürüyüﬂlerinin süresinin uzat›lmas›
maddesi size de “biri bizimle fena halde dalga geçiyor” diye düﬂündürdü mü? Aç›k alanda güneﬂ batana kadar bize gösteri yapma hakk› lütfeden hükümete göre ﬂimdiye kadar güneﬂin bat›ﬂ› ard›ndan
yap›lan tüm gösteriler yasaksa, mesela Baﬂbakan
Erdo¤an’›n Gezi eylemcilerine karﬂ› gecenin bir yar›s› hava alanlar›nda yapt›¤› mitingleri nereye koyaca¤›z? Ya da meﬂhur balkon konuﬂmas›n›. Komik
oldu¤u kadar AKP’nin “kendine demokrasi” anlay›ﬂ›n› da bütün komikli¤i ile aç›k eden bir madde oldu¤unu biri baﬂbakan›n dan›ﬂmanlar›na bildirmeli.
Senelerdir Kürtlerin dillerinden düﬂürmedikleri
anadil konusunda bu dilin sahipleri çok ﬂey söyledi,
söylemeye devam edecekler. Ancak ﬂu 3 harf mevzusu gerçekten de¤inilmeden geçilecek gibi de¤il.
Halk aras›nda baﬂka boyutlara ait oldu¤u için ve ismi söylendi¤inde evimize yerleﬂip gitmeyeceklerinden korkuldu¤u için ‘üç harfli’ olarak adland›r›lan
varl›klar var ya, iﬂte Kürtçe’nin yaz›m›nda kullan›lan o meﬂhur 3 harf y›llarca ‘üç harfli’ muamelesi
gördükten sonra nihayet biz insanlar›n boyutuna
AKP’nin izni ile kabul edildi. Art›k besmele çekmeden ve adliye koridorlar›nda sürünmeden çocuklar›m›za mesela Nevruz de¤il Newroz ismini verebilece¤iz. Ne mutlu.
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Ne mutlu demiﬂken, muhtemelen her Kürdü birkaç
saniye de olsa çocuklu¤una götüren “and›m›z”›n
kald›r›lmas› da iki cümleyi hak ediyor. Kürt çocuklar›na her sabah ne anlama geldi¤ini bilmedikleri
halde k›r›k Türkçeleri ile Türk olmaktan mutlu olmak gerekti¤ini belletmek amac›yla “içirilen” ve
asl›nda hiç de “bizim” olmayan and›m›z tarihe kar›ﬂt›. And›m›z tarihe kar›ﬂt› da, sorarlar niye? Bunun ça¤d›ﬂ› bir uygulama oldu¤unu söyleyen ve 10
y›ld›r iktidarda olan AKP’lilerin akl›na, and›m›z› kald›rmak mesela niye 5 y›l önce de¤il de bugün geldi? Acaba AKP’nin bu “ani ayd›nlanmas›n›n” sebebi, Kürtlerin do¤ruluk ve çal›ﬂkanl›¤› Türklükle eﬂde¤er görmemesinden veya Türk olmaktan hiç
mutlu olmamalar›ndan veya bunu kabul etmemek
için çolu¤unu çocu¤unu ölümlere vermesinden veya kimli¤inden vazgeçmektense köyünü terk edip
metropol çöplüklerinde dilenci olmay› tercih etmesinden veya o yemini bir “and” olarak de¤il bir zehir
olarak her sabah “içmesinden” kaynaklan›yor olabilir mi? Yani ey kudretli devletliler, muhtemelen
karﬂ›l›¤›nda çok oy bekledi¤iniz bu ad›m da asl›nda
sizin ad›m›n›z de¤il. Bir milat gibi sundu¤unuz di¤er maddelerdeki düzenlemeler gibi bu da, çok fazla ac›, çok fazla ölüm ve derya deniz kadar kedere
bedellenmiﬂ, mecbur kald›¤›n›z bir ad›md›r. Hakk›n›z yok ki en az›ndan bu konuda teslim edelim.
Paketi baﬂa sar›p esasa gelirsek, yani birinci maddeye. Yüzde 10 baraj› kalabilir, baraj yüzde 5’e çekilip 5’li grupland›rmayla daralt›lm›ﬂ bölge seçim
sistemi uygulanabilir veya baraj kald›r›larak dar
bölge seçim sistemi uygulanabilir ﬂeklinde üçlü bir
alternatif sundu AKP. Bünye öyle bir bünye ki, tekçi zihniyetle öyle zehirlenmiﬂ ki, içinde alternatif
geçen her cümleye tabi ki ﬂüpheyle yaklaﬂ›r, bünyede zehirlenme belirtileri an›nda baﬂ gösterir.
ﬁimdiye kadar “biz yapt›k oldu” diyen hükümetin bu
sevimli “kat›l›mc›l›¤›”n›n ne anlama geldi¤i yine birinci maddede sakl›. Düz mant›k yürütürsek, birinci alternatif yani yüzde 10 baraj› herkesin de¤iﬂmesini istedi¤i bir sistem, bunu eledik diyelim elde kal›yor iki alternatif. Bu alternatiflere bakt›¤›m›zda,
cümlenin baﬂ›na evet denir ama virgülle ba¤lanan
sonras›na evet demek mümkün de¤il. Evet, baraj
yüzde 5’e düﬂsün de 5’li grupland›rma neyin nesidir? 5’li grupland›rma sistemi, Kürtlerin bölge d›ﬂ›ndaki iddias›n› s›f›rlama ve bölgeye hapsetme
plan›n›n ta kendisidir. AKP’nin bat›da mevcut oylar›na bir tek oy bile eklemeden vekil say›s›n› art›racak olan bu sistem, MHP’ye meclise girme ﬂans›
b›rakmayaca¤› için k›smen CHP’nin de “iﬂine” yarayacakt›r. Yani görünürde yüzde 5’e düﬂecek seçim
sistemi, fiiliyatta yüzde 20’ye ç›kacak, AKP’nin
meclisteki koltuklar›na birkaç s›ra da eklenmesine
hizmet edecektir.
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Sadece Türkçe ö¤retmek için da¤ baﬂlar›na kurulan okullar›na sadece
Türkçe ö¤retmeni gönderilen biz Kürtler, say› saymay› hiç olmayan
matematik ö¤retmenlerinden de¤il, kaybetti¤imiz y›llar›, canlar› ve
ödedi¤imiz bedelleri sayarak ö¤rendik. Bir insan›n A noktas›ndan
B noktas›na ne kadar sürede gidece¤ini ö¤retecek bir ö¤retmenimiz
olmasa da, nereden gelip nereye gidece¤imizi ve nas›l gidece¤imizi
yaﬂayarak çoktan ö¤rendik

Üçüncü seçenek, yani baraj kald›r›larak dar bölge
seçim sistemine gidilmesinin sonuçlar› ise daha
vahim olacakt›r. Bu sistemde bölgede Kürtler
AKP ile çok rahat baﬂ edecektir, ancak bat› için
ayn› ﬂeyi söylemek mümkün olmayacakt›r. Bu
sistemin uyguland›¤› seçimin sabah›nda Türkiye,
F›rat’›n bat›s›n›n tümüyle yeﬂile boyand›¤› bir haritayla karﬂ›laﬂacakt›r. AKP’nin 3 seçene¤e de s›cak bakmas›n›n alt›nda yatan sebep budur. Nas›l
yüzde 10 baraj sisteminde ald›¤› yüzde 50 oyun
hak etti¤inin çok üzerinde vekil ç›karm›ﬂsa, sundu¤u di¤er iki öneri ile de mevcut oy oran› ile vekil say›s›n› katlama hesab› yapmaktad›r. AKP’nin
demokratikleﬂme k›l›f›yla sar›p sarmalay›p pakete özenle yerleﬂtirdi¤i bu madde paketin niyetini
net bir ﬂekilde deﬂifre ederken, AKP’nin ikiyüzlülü¤ünün de kan›t› olmaktad›r. Velhas›l AKP bize
“baraj› yüzde 5’e mi düﬂürelim, yoksa kald›ral›m
m›” diye sormuyor, süslü cümlelerle “k›rk kat›r
m› k›rk sat›r m›” demeye getiriyor. Tabi bunu yiyecek göz bulursa.
Kürtler cephesinden bak›ld›¤›nda ise bu asl›nda
anlam›n› yitirmiﬂ bir tart›ﬂmad›r. Demokrasinin
önündeki önemli engellerden biri olarak ortaya
koyduklar› baraj› Kürtler fiiliyatta çoktan aﬂm›ﬂlard›r. Tüm aleyhte koﬂullara ra¤men ç›kard›klar› 36 milletvekili bunun kan›t›d›r. T›pk› resmi belgeler d›ﬂ›nda köy isimlerinin Türkçesini hiç ez-

berlememiﬂ olmalar›, aç›lan yüzlerce davaya ra¤men bayramlar›n› Newroz ad›yla kutlamalar›,
propagandalar›n› Kürtçe yapmalar› veya kurumlar›nda Kürtçe konuﬂmalar› gibi.
Buradan bak›ld›¤›nda, paketin geri kalan›n›n neden bu düzeyde yüzeysel ve üstün körü oldu¤unu
anlamak mümkün. Çünkü belli ki AKP dan›ﬂman
ve uzmanlar› bütün mesaiyi seçim matemati¤i
hesab›na ay›rm›ﬂ, geri kalan maddelere de bu
“ana yeme¤i” bir s›r gibi saklayacak “ara s›cak”
rolü biçmiﬂler. Hesap tutarsa AKP için tad›ndan
yenilmeyecek ana yeme¤i kendilerine saklarken,
Kürtlere biraz isot, gayri Müslimlere biraz baharat, Alevilere de aﬂure kabilinden biraz tatl› lütfetmiﬂler.
Ancak bunu yaparken küçük bir ayr›nt›y› atlam›ﬂlar, sadece Türkçe ö¤retmek için da¤ baﬂlar›na
kurulan okullar›na sadece Türkçe ö¤retmeni
gönderilen biz Kürtler, say› saymay› hiç olmayan
matematik ö¤retmenlerinden de¤il, kaybetti¤imiz
y›llar›, canlar› ve ödedi¤imiz bedelleri sayarak ö¤rendik. Bir insan›n A noktas›ndan B noktas›na ne
kadar sürede gidece¤ini ö¤retecek bir ö¤retmenimiz olmasa da, nereden gelip nereye gidece¤imizi ve nas›l gidece¤imizi yaﬂayarak çoktan ö¤rendik. Teslim edilecek bir hakk›n›z varsa, iﬂte
bunu sizden ö¤rendik.
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Asansör güvenli¤inde
bilinçlendirmenin önemi
Güvenlik kiﬂi inisiyatifine b›rak›labilecek bir konu de¤ildir

Burhan DAMAR
Makina Mühendisi

Bir y›l› aﬂk›n süredir odam›z›n Diyarbak›r merkez ilçelerle yapt›¤› asansör y›ll›k periyodik kontrol protokolleri kapsam›nda asansör periyodik yapmaktay›z.
Kayap›nar, Yeniﬂehir ve Ba¤lar ilçelerinde 1200’ü aﬂk›n asansörün kontrolünü yapt›k. ‹lk olmas› itibariyle 1200 rakam› büyük bir rakam gibi görünüyor
olsa da, henüz istenen düzeyde oldu¤umuz söylenemez. Kat etmemiz gereken
çok yol var. Kontrol etti¤imiz bu asansörlerden sadece 200 tanesi revize edilip can ve mal güvenli¤ini tehlikeye sokmayacak ﬂekilde çal›ﬂt›r›labilir hale getirildi. Bu rakam, odam›z ile belediyelerin bir y›l boyunca bu konuyu radyo
anonslar›, görünür yerlere as›lan afiﬂler ve protokol gere¤i bina yöneticilerine gönderilen tebligatlara ra¤men, can
güvenli¤imiz ad›na ne kadar duyars›z
oldu¤umuzu göstermektedir.
Bu duyars›zl›¤›n nedenleri aras›nda, yeteri kadar bilgilendirme yap›lmam›ﬂ olmas›, vatandaﬂlar›n yeterli bilgiye sahip
olmamas›, güvensizlik, çal›ﬂman›n ﬂehrimizde ilk olmas› ve/veya bu konunun
yeteri kadar önemsenmemesi gibi nedenleri sayabiliriz. Ben, asansör güvenli¤i konusunun vatandaﬂlara yeteri kadar anlat›lamad›¤› kanaatindeyim. Bence asansör konusu bir politika haline
getirilmeli. Bu, yerel yönetimlerin politikas› olur, devlet politikas› olur, yeter ki
asansör sorununu gerekli ve yeterli kadar gündemleﬂtirebilelim. Mesela biz
Makina Mühendisleri Odas› Diyarbak›r
ﬁubesi olarak asansör güvenli¤i hakk›nda bina yöneticilerini ve görevlilerini
e¤itim seminerleri kapsam›nda bilgilendirebiliriz. Belediyemiz bina yöneticilerine 95/16/AT diye bir asansör yönetmeli¤inin oldu¤unu ve bu yönetme-
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lik gere¤i asansörlerin y›lda bir defa periyodik kontrollerinin yap›lmas›n›n zorunlu oldu¤unu ve bunun takibinin ve
sorumlulu¤unun kendilerinde oldu¤unu anlatabilir. En önemlisi ise bu meselenin bir devlet politikas› haline getirilmesidir. Çünkü bu kontrollerin zorunlulu¤u, asansörlerle ilgili kazalar devlet
eliyle, medya arac›l›¤›yla daha çok gündeme taﬂ›n›p insanlarda bu konuda ciddi bir alg› oluﬂturulmas› gerekmektedir. Ayr›ca asansör kazalar›nda sorumlulu¤u olanlar hakk›nda ciddi yapt›r›mlar uygulanarak, kanuni (yasal) düzenlemeler yap›lmas› gerekti¤i kanaatindeyim. Çünkü güvenlik kiﬂi inisiyatifine
b›rak›labilecek bir konu de¤ildir. Yasalarla ve s›k› denetimlerle disipline edilmesi gereken bir konudur. Nas›l ki trafik kazalar›n›n azalmas› için yasal düzenlemeler yap›l›yorsa ve bu ana haber
bültenlerinde bizlerde ciddi bir alg› ve
hassasiyet oluﬂmas› için bu kazalar sürekli gündeme getiriliyorsa, asansör
konusunda da bu ﬂekilde hassas ve ciddi yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Eminim ki birço¤umuz meydana
gelen birçok asansör kazas›ndan haberdar de¤iliz. Bu kazalar ve can kay›plar› ço¤unlukla sadece emniyet veya
adliyenin tozlu raflar›nda kalmaktad›r.
Bu da bu meselenin bir devlet politikas›
olmas›n›n ne kadar gerekli oldu¤unun
göstergesidir. Evet can kayb›n›n reklam› olmaz ama bu kazalar, bu kay›plar
insanlar›n zihninde yer tutmazsa bu konudaki alg›m›z da hassasiyetimiz de yeteri kadar olmaz ve bu kay›plar artarak
devam eder. Can kay›plar›n›n önlenmesi için bütün kurum ve kuruluﬂlar, medya ve özellikle devletin bu olaya ciddi
yaklaﬂmas› gerekiyor.

Makina Mühendisleri Odas›

ÇÖL KRAL‹ÇES‹
GERTRUDE BELL
Ald›¤› fazla miktarda uyku haplar›ndan dolay› öldü¤ü aç›klanm›ﬂ olsa
da, s›rlar› henüz çözümlemeyen bir suikaste kurban gitti¤i de
kulaktan kula¤a f›s›ldan›r. Geride çalkant›l› bir insan ömrünün eseri
7.000 civar›nda foto¤raf, hat›ra defterleri, haritalar, kitaplar, ﬂifreli
casus belgeleri b›rak›r
Osmanl›lar-Araplar aras›ndaki özellikle
Birinci Dünya Savaﬂ› ve savaﬂ sonras›nda Arap ‹syan›n›n baﬂlamas› ve Arap
Yar›madas›n›n Osmanl›dan kopar›lmas›nda en önemli kiﬂi Thomas Edward
Lawrence (Arabistanl› Lawrence) diye
bilinir. Ancak Lawrencen’den daha etkili olan isim, Irak’›n taçs›z kraliçesi
olarak bilinen “Çöl Güzeli” lakapl› Gertrude Margaret Lowthian Bell’dir.
Ahmet ÇET
Makina Mühendisi

Gertrude Bell 14 Haziran 1868’de ‹ngiltere’nin Durham County ﬂehrinde dünyaya gelir. Zengin ve soylu bir aileye
mensuptur. Bell, orta ö¤renimini özel
e¤itimle tamamlad›ktan sonra, Oxford
Üniversitesi tarih bölümüne kay›t olur.
Okulu birincilikle bitiren Gertrude Bell,
ayn› zamanda Oxford Üniversitesi’nde

tarih e¤itimi alan ilk bayan ö¤renci olmuﬂtur.
Okuldan mezun olduktan sonra seyahat
etmeye karar verir, 1897-1898 ve 19021903 y›llar›nda olmak üzere iki kez dünya turuna ç›kar. Bell ilk yolculu¤unu ‹stanbul’a yapar. Daha sonra s›ras›yla
Tahran, M›s›r, Ürdün ve Suriye'yi dolaﬂ›r. Kudüs’e yapt›¤› gezilerde Araplara
büyük bir ilgi duyar. Gertrude Bell gitti¤i yerlerde gördüklerini günlüklerine
yazar, çizdi¤i haritalar› ‹ngiliz Kraliyet
Co¤rafya Merkezi'ne gönderir, bat›l›lara
çöl hayat›n› anlatan yaz›lar yazar. Gertrude Bell imzas› ile yay›nlanan yaz›lar
dikkatle izlenir ve ünü k›sa sürede ‹ngiltere’ye yay›l›r. Çok iyi Arapça, Farsça
ve Türkçe bilen Bell, bu ziyaretlerde o
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zamanlar Osmanl›'n›n kontrolünde olan Kudüs, Suriye ve Irak'ta yerel halk ve tüccarlarla güçlü dostluklar da kurar.

n›n üzerindeki haritalar üzerinde çizimler yaparak
gelece¤in Irak, Suriye, Filistin, Kuveyt, Hicaz, Yemen, M›s›r devletlerinin s›n›rlar›n› çizer.

Yapt›¤› seyahatler s›ras›nda 1907'de hayat›n›n en
büyük aﬂk› olarak tan›mlad›¤› Binbaﬂ› Dick Doughty
Wylie ile Konya’da tan›ﬂ›r. ‹ngiliz ordusunda görev
yapan Doughty Wylie evli oldu¤undan iliﬂkileri gizli
olarak mektuplarla devam eder. Birinci Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlamas›yla Doughty Wylie Çanakkale
savaﬂlar›nda yer al›r.

Gertrude, 1923 y›l›ndan 1926 y›l›na kadar geçen süre içinde Irak Devleti’nin s›n›rlar›n› tespitle u¤raﬂ›r.
Özellikle Lozan Antlaﬂmas›’nda Türkiye-Irak s›n›r›n›n çiziminde anlaﬂmaya var›lamaz. 1924-25 y›llar›nda Milletler Cemiyeti’nin kurdu¤u komisyonlar
ile Türk hükümetleri aras›nda sürdürülen görüﬂmeler ve pazarl›klar sonras› yap›lan
Ankara ve Brüksel anlaﬂmalar› gere¤i
Musul- Kerkük Irak devleti s›n›rlar›
içine al›n›r. Sadece Hakkari Sanca¤› Türkiye’ye ba¤lan›r. Gertrude,
Türk-Irak s›n›r çizgilerini “sorunlar›n hiç bitmeyece¤i”, Irak s›n›rlar›n› çizecek ve buraya yönetici
seçecek 40 kiﬂilik komisyonun tek
kad›n üyesidir.

26 Nisan günü Seddülbahir ç›karmas›na kat›lan Doughty Wylie, hücuma
kalk›lan bir s›rada Osmanl›lar›n
açt›¤› mitralyöz ateﬂinde ölür.”
Bell, Doughty Wylie nin ölümünden sonra hüzünlü bir ﬂekilde ‹ngiltere’ye geri döner.
Gelibolu Cephesinde yenilgi alan ‹ngiltere, savaﬂ› Ortado¤u’ya kayd›r›r.
1915 y›l›nda Gertrude Arabistan yar›madas›n› en iyi bilen kiﬂi olarak ‹ngiliz ordusunun
emrinde istihbarat eleman› olarak görev yapmas›
için Kahire’deki Askeri ‹stihbarat Merkezi’ne ça¤r›l›r. Kahire’de T.E. Lawrence ile görüﬂür. Osmanl›’y›
çökertmek, Mezopotamya ve Arabistan cephesindeki yeni askeri ve istihbarat organizasyonlar› düzenlemek için görev Gertrude Bell’e verilir.
Gertrude, Lawrence’a yazd›¤› ﬂifreli mektuplar ile
ﬁerif Hüseyin’e 9 Mart 1916 tarihinde ayda 25.000
sterlin maaﬂ ba¤lanmas›n› sa¤lar. Arkas›ndan Lawrence, Mart 1916 sonunda Arap isyan›n›n baﬂlamas› planlar›n› almak üzere Basra’ya Gertrude’un yan›na gelir. ‹stihbarat merkezinde günler süren özel
görüﬂmeler sonras› Mekke-Medine-Kerak-ﬁam
tren hatt›n›n geçti¤i co¤rafyan›n ayr›nt›l› haritalar›
üzerinde askeri harekat planlar› yapar ve Lawrence’a verir.
5 Haziran 1916 günü ﬁerif Hüseyin güçleri, Arap isyan›n› baﬂlat›r. Mekke ﬂehri ve civar› k›sa sürede isyanc›lar›n eline geçer. 26 Kas›m 1916 günü Abdülaziz Bin Suud, ‹ngiliz ordusu ile görüﬂmek üzere Basra’ya gelir. Gertrude’un de bulundu¤u toplant›da
Suudilere 3.000 tüfek, 4 makinal› tüfek ve ayda 5.000
sterlin ek para sözü verilir. 1917 y›l› içinde ‹ngiliz ordusu iﬂbirlikçilerinin de deste¤i ile kolayl›kla Ba¤dat’› ele geçirir. Ayn› y›l içinde Arap isyan› da ﬂiddetlenir. David Hogarth, Arap isyan›n›n baﬂar›l› olmas›
sonras› ‹ngiltere’ye yollad›¤› raporunda “Lawrence,
1917 ve 1918’deki Arap seferberliklerini Bayan
Bell’in raporlar›na dayanarak örgütledi” diye yazar.
Birinci Dünya Savaﬂ›n›n bitmesini izleyen y›llarda
görev yapt›¤› Ba¤dat’taki çal›ﬂma ofisinde masas›30

Savaﬂ sona erip, Osmanl› çöktü¤ünde
Bell’den Irak’›n nas›l (kim taraf›ndan) yönetilece¤i konusunda bir rapor haz›rlamas› istenir. Bell 10 ay›n› bu raporu haz›rlamakla geçirir.
Ancak kendisi Arap bir yönetici seçilmesine taraftar
oldu¤u için kendisinin üstünde bulunan A. T. Wilson
ona karﬂ› cephe al›r. Bell ise sonunda Winston
Churchill’i o s›rada Suriye Krall›¤›’ndan indirilmiﬂ
olan Faysal’›n Irak’›n ilk kral› yap›lmas› konusunda
ikna eder.
Bell daha sonra “Ba¤dat Arkeoloji Müzesi” ad›n›
alacak olan kurumu kraliyet saray›n›n içinde oluﬂturmaya baﬂlar. Arkeoloji kaz›lar›n› yönetir ve incelemelerde bulunur. 1926 Haziran’›nda Ba¤dat Müzesi’ni resmen açar.
12 Temmuz 1926 günü Ba¤dat’ta çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü müze ofisinde kald›¤› binan›n yatak odas›nda ölü olarak bulunur. Ald›¤› fazla miktarda uyku
haplar›ndan dolay› öldü¤ü aç›klanm›ﬂ olsa da, s›rlar› henüz çözümlemeyen bir suikaste kurban gitti¤i
de kulaktan kula¤a f›s›ldan›r. Geride çalkant›l› bir
insan ömrünün eseri 7.000 civar›nda foto¤raf, hat›ra defterleri, haritalar, kitaplar, ﬂifreli casus belgeleri b›rak›r.
Gurtrude Bell’ in Ortado¤u ve Mezopotamya’da yapm›ﬂ oldu¤u gezilerini kapsayan foto¤raflar, günlükler ve mektuplara Newcastle Üniversitesi'nde oluﬂan arﬂivden ve : http://www.gerty.ncl.ac.uk/ adresinden ulaﬂ›labilinir.
Not: Yaz›lan yaz› çeﬂitli kaynaklardan derleme yap›lm›ﬂt›r.
Ayr›nt›l› bilgi için ÇÖL KRAL‹ÇES‹ / GERTRUDE BELL'‹N
OLA⁄ANÜSTÜ YAﬁAMI
Yazar›: JANET WALLACH
Çeviren: PÜREN ÖZGÖREN

Makina Mühendisleri Odas›
Toplumun erke¤in sald›r›s›n› desteklemesi ve meﬂru görmesi, toplumda kad›n›n sessizli¤inin nedeni hatta hukuk karﬂ›s›nda, her ne kadar yasal düzenleme mevcut olsa da yetersiz kald›¤›ndan, erke¤in bir anl›k öfkesi olarak nitelendirilip cezai indirim, tahrik s›fat›na konulabilir bir konumda kalmas›na sebebiyet vermektedir
Hemen her gün medya ve di¤er tüm iletiﬂim araçlar› ile günlük yaﬂamda ﬂiddet haberleriyle karﬂ› karﬂ›yay›z ve kad›nlar cinnet haline gelmiﬂ bu ﬂiddetin
ma¤duru veya taraflar›ndan biridir.
Kad›nla erkek aras›nda tarihsel süregelen eﬂit olmayan iliﬂkilerin bir yans›mas› olan ﬂiddet kültürel, ekonomik,
psikososyal bir sorun olarak a¤›r bir insan hakk› ihlali ve ciddi bir toplumsal
yara olarak tüm dünyada varl›¤›n› devam ettirmektedir.
Necla ÇET‹NKAYA AKKUM
Makina Mühendisi

Kad›n erkek eﬂitsizli¤inin temelini
oluﬂturan ana etkenlerden biri ilk ça¤
toplumlar›nda, s›n›fl› toplumun oluﬂmas›yla ortaya ç›kan üretimden yoksun
kalma halidir. Tar›m toplumunda ise
kad›n›n ikincil plana al›nmas›yla (tar›msal üretimin geliﬂmesine paralel olarak
kad›n genç iﬂ gücü oluﬂumu için do¤urganl›k s›fat›yla üretimden uzaklaﬂm›ﬂt›r.) toplumdaki rolü de¤iﬂen kad›n eﬂitsizlikle baﬂ baﬂa kalmaya, erkek egemen toplumda kendisine biçilen anal›k,
kad›nl›k vb. ikincil iﬂlere itilmiﬂtir.
Yani Chris Harman’›n bahsetti¤i s›n›fsal
oluﬂumda tar›m toplumunda saban›n

bulunmas›yla üretim kas gücünden dolay› erkek odakl› olur (1). S›n›flaﬂma
baﬂlar, kad›n 2. planda kal›r. Günümüzde geliﬂen tüm teknolojik ve iletiﬂim
olanaklar›na ra¤men kad›n›n ikinci s›n›f
insan konumunda oluﬂu modern kölelik ad› alt›nda devam etmektedir. Tüm
bu eﬂitsizlikler ve kad›na biçilen roller
erkek ﬂiddetinin kad›n aç›s›ndan sessiz
karﬂ›lanmas›na olanak tan›r.
Günümüzde toplumda gerçekleﬂen
ﬂiddet yaln›z kad›na de¤il, tüm kesimlere kapitalizmin getirisi olarak tüketim
toplumu oluﬂturularak yap›lan en büyük sosyal sald›r›d›r. Bu sosyal sald›r›dan gene en büyük pay› kad›nlar ile çocuklar almaktad›r, pazar sermayesi kad›n› metalaﬂt›rarak farkl› bir aç›dan
eﬂitsizli¤i büyütmektedir. ‹ﬂ yerlerinde
kad›nlar ile erkeklerin s›kça karﬂ›laﬂabilece¤i mobbing olaylar› da mevcuttur.
ﬁiddet “genel anlamda sahip olunan
güç veya kudretin, yaralanma ve kay›pla sonlanan veya sonlanma olas›l›¤›
yüksek bir biçimde bir baﬂka insana,
kendine bir gruba veya bir topluma karﬂ› tehdit yoluyla ya da bizzat uygulanmas›d›r.(2)’’
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Kad›na yönelik ﬂiddet olgusu kad›n›n maddi ve manevi bütünlü¤üne ciddi zarar vermekte, kad›n›n
toplumsal yaﬂama aktif ve üretken kat›l›m›na engel
olmakta, toplumun di¤er kesimlerinin ailenin di¤er
fertlerinin özellikle çocuklar›n ciddi fiziksel ve psikolojik bütünlü¤üne zarar vermekte a¤›r travmalara neden olmaktad›r.

Kad›na yönelik ﬂiddet 1993 tarihli BM Kad›na Yönelik ﬁiddetin Önlenmesi Bildirgesi’nde, “‹ster kamusal, isterse özel yaﬂamda meydana gelsin, kad›nlara fiziksel, cinsel, psikolojik ac› veya ›st›rap veren ya
da verebilecek olan cinsiyete dayal› bir eylem uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama
veya keyfi olarak özgürlükten yoksun b›rakma”
ﬂeklinde tan›mlanmaktad›r.
Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Önlenmesi
Komitesi, kad›nlara yönelik toplumsal cinsiyete dayal› ﬂiddeti “bir kad›na s›rf kad›n oldu¤u için yöneltilen ya da orans›z bir ﬂekilde kad›nlar› etkileyen
ﬂiddet” olarak tarif etmektedir.
May›s 2011’de devletlerin imzas›na aç›lan ve Türkiye’de ise 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e giren kad›na yönelik ﬂiddet ve aile
içi ﬂiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye iliﬂkin Avrupa Konseyi Sözleﬂmesi’nde ise “Kad›na
karﬂ› ﬂiddetin, kad›nlara karﬂ› bir insan haklar› ihlali ve ayr›mc›l›k anlaﬂ›laca¤› ve bu terimin toplumsal cinsiyete dayal› tüm ﬂiddet eylemlerini kapsayaca¤›” ifade edilmektedir.

Kad›na yönelik ﬂiddet; kesi, k›r›k, iç organ yaralanmalar›, organ kay›plar›, kal›c› sakatl›klarla, istenmeyen gebelik, düﬂük hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Ayr›ca depresyon, korku ve çeﬂitli ruhsal
bozukluklara sebep olup, kad›n›n güven duygusu
zedelenmektedir. Kad›n›n kariyer ve mesleki yaﬂam› olumsuz etkilenmekte, kad›n ekonomik anlamda zor durumda b›rak›larak ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› kaybetmeye itilmektir. Aile yaﬂam›n› tahrip edip
varsa çocuklar da bu etkilerden ciddi anlamda etkilenecek ve rehabilasyona ihtiyaç duyacakt›r.(4)
ﬁiddetin önlenmesi için fark›ndal›k yaratma, toplumda kad›n ve erkek eﬂitli¤i için mücadelede toplumun her katman›n› müdahil etme, duyarl›l›¤›n
geliﬂtirilmesi için toplumsal eﬂitsizli¤in kald›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar ile sa¤l›kl› toplumun geliﬂimini bilinçlendirme ile bilgilendirme e¤itimlerinin
tüm toplum baz›nda okullarda üniversitelerde kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda yap›lmas› gereklidir.
ﬁiddet ma¤duruna gerekli rehabilete hizmetlerinin
sunulmas› toplumda birey olarak güçlendirilmesi
gerekmektedir.
ﬁiddet uygulayan bireye ise a¤›r cezai yapt›r›mlar ve
uzun bir rehabilitasyon süreci öngörülmeli ve bu
sürecin gerek devlet, gerekse kad›n dernekleri taraf›ndan takibinin yap›lmas› gereklidir.

ﬁiddet, aile içi ö¤renme ve yaﬂama neticesi, psikososyal, biyolojik olarak d›ﬂ çevre aras›nda etkileﬂim
sonucu ve ekonomik unsurlar neticesinde de ortaya ç›kmaktad›r. Erkek, iliﬂkisinde ﬂiddet biçimini
karﬂ› taraf› ezme üzerine kurarak, fiziksel ve sözel
sald›rganl›¤a geçer. Bu iliﬂki biçimleri aile içerisinde yahut d›ﬂ çevrede yaﬂanabilir.
ﬁiddet sözel sald›rganl›k olarak, gücün kötüye kullan›m›, fiziksel sald›r›, kontrolsüzlük, çocukken istismar edilmiﬂ olmak, çeﬂitli ba¤›ml›l›klar, ekonomik olarak yoksunluk, kiﬂilik bozuklu¤u vs. nedenlerle gerçekleﬂebilir.(3)
Sosyolojik olarak ise toplumun erke¤in sald›r›s›n›
desteklemesi ve meﬂru görmesi, toplumda kad›n›n
sessizli¤inin nedeni hatta hukuk karﬂ›s›nda, her ne
kadar yasal düzenleme mevcut olsa da yetersiz
kald›¤›ndan, erke¤in bir anl›k öfkesi olarak nitelendirilip cezai indirim, tahrik s›fat›na konulabilir bir
konumda kalmas›na sebebiyet vermektedir.
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Asansör kazalar›n› önlemek
için y›ll›k periyodik
kontroller ivedilikle yap›lmal›
Makina Mühendisleri Odas› olarak, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan
sonra da yurttaﬂlar›m›z›n can ve mal güvenli¤ini sa¤lama do¤rultusunda üzerimize düﬂen sorumlulu¤u yerine getirece¤imizi belirtir, yurttaﬂlar›m›z›n ve belediyelerin duyarl› davranmalar› gerekti¤ini kamuoyuna
duyururuz.

Ercüment
ﬁ. ÇERVATO⁄LU
MMO Yönetim
Kurulu Sekreteri

Son zamanlarda asansör kazalar›nda
art›ﬂlar dikkat çekmektedir. Bas›na
yans›d›¤›na göre yaln›zca Eylül ay›nda
meydana gelen asansör kazalar›nda,
Tokat‘ta 14 yaﬂ›nda bir genç k›z, Denizli`de 17 yaﬂ›ndaki bir genç erkek ve ‹stanbul‘da bir kad›n yaﬂamlar›n› kaybettiler. Ayr›ca Alanya`da bir iﬂyerinde bir
kiﬂi, Ankara Adliyesinde bir kiﬂi, Kayseri‘de bir apartmanda iki kiﬂi, Ni¤de Atasanayi Sitesinde bir kiﬂi, ﬁanl›urfa Karaköprü`de dört kiﬂi çeﬂitli asansör kazalar›nda yaraland›lar. Yine Kayseri‘de
bir apartmanda boﬂ bir asansörün çelik
halatlar› koptu. Önceki gün de ‹stanbul
Ümraniye‘de 27 yaﬂ›ndaki bir genç, bir
iﬂ merkezindeki asansör kabinine ad›m
at›nca boﬂlu¤a düﬂerek a¤›r yaraland›.
Bu noktada önemle hat›rlatmak isteriz.
18.10.2008 tarihli, 27058 say›l› Resmi
Gazete`de yay›mlanarak yürürlü¤e giren Asansör Bak›m ve ‹ﬂletme Yönetmeli¤i hükümlerine göre bina yöneticileri, kullan›c›lar›n can ve mal güvenli¤inin tam olarak sa¤lanmas› amac›yla
yetkili asansör bak›mc› firmalar› ile ayl›k bak›m anlaﬂmas› imzalayarak asansör bak›mlar›n› ve y›lda en az bir kere
A-Tipi Muayene Kuruluﬂlar›na kontrol
yapt›rmaktan sorumludur.
Yine ayn› yönetmelikte Belediyeler, s›n›rlar› içerisindeki her asansörün y›lda
bir kez A Tipi Muayene Kuruluﬂu taraf›ndan kontrol edilmesini sa¤lamaktan
ve y›ll›k kontrolün yap›l›p yap›lmad›¤›n›

denetlemekten sorumlu tutulmuﬂtur.
Bünyesinde akredite A Tipi Muayene
Kuruluﬂu bulunduran Odam›z; ülke genelinde 200 civar›nda Belediye ile asansör periyodik kontrol antlaﬂmas› imzalayarak, 72 bin asansörün periyodik
kontrolünü gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yap›lan
kontroller sonucu yüzde 68 k›rm›z› (can
ve mal güvenli¤i aç›s›ndan kullan›lmas›
sak›ncal›), % 8 sar› (eksiklikleri giderildikten sonra kullan›labilir), % 24 yeﬂil
etiketli (kullan›m›nda sak›nca olmayan)
asansör bulundu¤u tespiti yap›lm›ﬂt›r.
Bu veriler ve s›kl›kla yaﬂanan kazalar
göstermektedir ki, asansörlerin yetkili
asansör bak›mc› firmalara ayl›k bak›mlar›n›n, A Tipi Muayene Kuruluﬂlar›na
y›ll›k kontrollerinin yapt›r›lmas›, emniyetli kullan›m için hayati önem arz etmektedir.
Ayr›ca yönetmeli¤e göre, y›ll›k kontrolü
yapt›r›lmayan ve kontrol sonucunda
belirtilen eksiklikleri giderilmeyen binalardaki asansörlerin, belediyeler taraf›ndan kullan›m d›ﬂ› b›rak›lmas› gerekmektedir.
Makina Mühendisleri Odas› olarak, bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonra
da yurttaﬂlar›m›z›n can ve mal güvenli¤ini sa¤lama do¤rultusunda üzerimize
düﬂen sorumlulu¤u yerine getirece¤imizi belirtir, yurttaﬂlar›m›z›n ve belediyelerin duyarl› davranmalar› gerekti¤ini
kamuoyuna duyururuz.
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12 Eylül AKP ile sürüyor
Er ya da geç ülkemizi kan deryas›na çeviren, en güzel çocuklar›m›za k›yan
eli kanl› katiller ve onlar› yönlendirenler bize bunun hesab›n› verecektir.
Er ya da geç 12 Eylül‘ü bugün de yaﬂatan zihniyet bunun hesab›n›
verecektir.

Mehmet
SO⁄ANCI
TMMOB Yönetim
Kurulu Baﬂkan›

TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, 12 Eylül darbesinin y›ldönümü nedeniyle bir bas›n aç›klamas› yapt›.
12 Eylül faﬂizminin üzerinden 33 y›l geçti.
Türkiye, 33 y›ld›r 12 Eylül 1980 darbesinin
çizdi¤i rotada bask›, sömürü ve zulmün
yeniden, yeniden üretildi¤i bir karabasan›
yaﬂ›yor.
Ve bugün, 12 Eylül‘le hesaplaﬂt›¤›n› söyleyenler, kendi 12 Eylüllerini yarat›yor.
Daha dün Hatay‘da öldürülen Ahmet Atakan, gezi direniﬂi s›ras›nda Ankara‘da polis kurﬂunuyla öldürülen Ethem Sar›sülük, Eskiﬂehir‘de dövülerek öldürülen Ali
‹smail Korkmaz; kaybetti¤imiz canlar›m›z Abdullah Cömert, Mehmet Ayval›taﬂ,
Medeni Y›ld›r›m...
Üniversitelerinin orman arazisinden yol
geçirilmesine itiraz ettikleri içine üzerlerine gaz bombalar› ya¤d›r›lan, gözalt›na
al›nan ODTÜ ö¤rencileri...
AKP‘ye muhalefet ettikleri için, yaﬂam
alanlar›na müdahale edilmesine itiraz
ettikleri için, ya da düﬂüncelerini yaln›zca
sosyal medyada paylaﬂt›klar› için yarg›lanan, tutuklanan yüzlerce insan...
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‹ﬂte AKP‘nin 12 Eylül‘ünün sonuçlar›...
"Darbelerle hesaplaﬂmak ve demokrasiyi tahsis etmek için" 12 Eylül referandumunda "evet" oyu isteyen AKP iktidar› taraf›ndan ülkemiz darbe günlerini bile
aratan bir bask›yla yönetilmektedir.
AKP kaç çocuk yap›laca¤›ndan, hangi saatlerde alkol kullanabilece¤ine kadar hayata kar›ﬂmakta, e¤itimden çal›ﬂma hayat›na tüm alanlar› "kendine göre" yeniden dizayn etmekte ve bunu tüm kesimlere dayatmaktad›r.
12 Eylül amac›na tam da bugün, AKP iktidar› ile ulaﬂm›ﬂt›r.
Elbet bir gün devran döner...
Bu ülkenin mühendis, mimar ve ﬂehir
planc›lar› olarak, bunun hep böyle gitmeyece¤ini bilmekteyiz.
Er ya da geç ülkemizi kan deryas›na çeviren, en güzel çocuklar›m›za k›yan eli
kanl› katiller ve onlar› yönlendirenler bize bunun hesab›n› verecektir. Er ya da
geç 12 Eylül‘ü bugün de yaﬂatan zihniyet
bunun hesab›n› verecektir.

Makina Mühendisleri Odas›

M.Emin TÜMÜR
Endezyarê
Makîneyê

Makina
Mühendisi

Li Tirkiyeyê perwedehî û hîndekariya
sala nû dest pê kir. Bi salan e ji ber
desthilatdariyên qirêj ji bo perwerdehî û
hîndekarî budçeyek têr û tije heta niha
nehatiye veqetandin. Pergal her sal tên
guhertin. Ji ber vê perwerdehî û hîndekariya sala nû disa bi pirsgirêkan dest
pê dike. Temenê destpêkirina dibistanan tê biçûk kirin. Pergala ji dibistana
navîn derbasbûna dibistana amedehî
her tim tê guhertin. Geh ezmûnan zêde
dikin, geh kêm dikin. Dibistanên heyî
yên amedehiyê jî ji holê tê rakirin. Bi van
guhertinan tê xwestin ku pirsgirêkên
perwerdehî û hîndekariyê kêm bikin. Lê
her diçe pirsgirek zêde dibin.
Her sal ji bo derbasbûna dibistanên nû
pergalên nû, ezmûnên nû derdixin. Dibistanên heyî tên guhertin. Malbat û
xwendekar ji ber ezmûnên bêwate matmayî dimînin. Malbat ji ber nebûna dibistanan mecbûr dimînin zarokên xwe
biﬂînin dibistana amedehiyê ya îmam
xetîbê an jî dibistana pîﬂeyî. Ev rewﬂ,
malbata ji bo dahatûya zarokên xwe dixe ﬂik û gumanan. Jixwe tê zanîn perwerdehî û hîndekariya ku ji aliyê dewletê ve tê dayîn ne têr û tije ye. Pergala
heyî ya perwerde û hîndekariyê bi van
pirsgirêkan dixwazin malbatan bêzar
bikin. Tê xwestin rûyê malbatan bidin

dibistanên taybet û tê xwestin perwerdehî û hîndekariya taybet pêﬂ bikeve.
Mirov ji dayikbûna xwe heta ku aqilê
xwe nas dike, nêzî pazdeh- bîst sal derbas dibe. Ev pazdeh-bîst sal jî li dibistanan. li jîngehê, û bi malbatan re tên
derbas kirin. Bi piranî zarok demên
xwe li dibistana derbas dikin. Bandora
dibistanan li ser zarokan zêde ye. Piﬂtî
ﬂeﬂ, heft salî dibistanên seretayî dest pê
dike. Di dibistanên seretayî de zarok dema bi zimanê dayika xwe perwerde nebîne hêdî hêdî ji zimanê dayika xwe dûr
dikeve. Bi zimanek biyanî xwendin û nivîsandinê fêr dibe û xezîneya bav û kalan hêdî hêdî winda dike. Di dibistanan
de hevalên xwe nas dike. Ji hinek hevalên xwe hez dike. Ji hinek hevalên
xwe hez nake. Mamosteyên wan rê û
rêbazên jiyanê hînî zarokan dikin. Zarok
di dibistanan de bi hevalên xwe ve lîstikan dilîzin. Bi hevalên xwe re dikevin
pêﬂbirkan. Di van pêﬂbirkan de carna bi
ser dikevin, carna jî li dû dimînin. Di van
demên jiyana zarokan de carna kefxweﬂî, carna jî xemgînî heye. Zarok di dibistana seretayî de teﬂe digire. Li ser bingeha dibistana seretayî de kesayeta zarokan bi piranî temam dibe. Li welatê
me dibistan wekî aﬂê biﬂavtinê digere.
Ji bona vê yekê jî temenê destpêkirina
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dibistanan tê biçûk kirin. Zarok pir zû ji dê û bavan
tê dûr xistin. Zarok ji zimanê dayika xwe zû dûr dikeve û hêdî hêdî ji zimanê dayika xwe fedî dike. Ji
çanda xwe urf û adetên xwe tê qetandin.
Di nav malbatê de jî ji bo ku zarok di dibistanê de bi
ser keve tevgerek dest pê dike. Herkes ji bo zarokan çi ji dest bê texsîr nake. Piﬂtî dibistana seretayî dibistana navîn dest pê dike. Di dibistana navîn de
mamoste diguherin. Hêjmara mamosteyan jî zêde
dibe. Liv û tevgera malbatê jî zêde dibe. Ji ber ku di
dawiya dibistana navîn de ezmûnek giran ji bo hilbijartina dibistana amedehiye heye. Malbat nahêle
zarok bi hevalên xwe re bilîze. Hebe nebe dibistan,
ders, xebat, mamosteyên taybet,kurs, û hwd. Hêdî
hêdî zarok ji civata xwe dûr dikeve tenê dimîne, zarokatiya xwe ji bîra dike. Ji bo ezmûnê zarok ji aliyê
malbat, mamosteyên taybet, dersxane û kursan ve
tê amade kirin. Di dawiya van xebatan de di ezmûnê
de encameke baﬂ bê stendin; wekî ku tu pirsgirek
namîne tê dîtin. Ji aliyê malbatê ve hilmek fireh û
kûr tê stendin. Ji ber ku zarok dê here dibistaneke baﬂ ya amedehiyê. Lê dema ku di ezmûnê de
encamek baﬂ dernekeve pirsgirek jî dest pê dikin.
Malbat xemgîn dibin. Zarok tê sûçdar kirin. Derûniyek nebaﬂ di zarok de çê dibe. Xebatên heta niha hatine kirin wekî ku vala be tê fikirandin. Ji ber
ku zarok di pêﬂbirka ezmûna bêwate de biser neketinê. Piﬂtî ezmûnê dibistana amedehî dest pê
dike. Di dibistana amedehiyê de jî heman tiﬂt didomin. Ji bo zanîngehê dîsa malbat, dersxane, kurs,
mamosteyên taybet û hwd. li ser zarokan dixebitin.
Bi kurtasî di van liv û tevgeran de dîsa pozberî,
pêﬂbirk, ezmûn, bi ser ketin û li dawî mayîn ango
têk çûyin heye.
Heta niha, wekî tê dîtin li ser perwerde û hîndekariyê em qala çi dikin? Em qala ezmûnan, pêﬂbirkan,
dibistanên baﬂ, mamosteyên taybet,kurs û dersxaneyan dikin. Me qala xwendina pirtûkan nekir. Me
qala hevaltî û biratiyê nekir. Me qala xwendina çîrokan, helbestan nekir. Me qala aﬂitiyê nekir. Me qala xweza û mirovahiyê nekir. Me qala civatê nekir.
Hebe tune be; dersxane, kurs, mamosteyen taybet
û hwd. zarokên ku vê perwerde û hîndekariyê bibînin dê hevaltî, biratî, û aﬂitiyê çawa zanibin? Dê çawa civatên xwe nas bikin? Dê çawa ji xwezayê hez
bikin? Dê çawa di nav civatan de cih bigirin. Bi ser
vê perwerdehî û hîndekariya qels de zarokên kurdan û gelên ku ji perwerdehiya zimanê zikmakî
bêpar tên hiﬂtin, du car bi zilmê re rû bi rû dimînin.
Zilma yekemîn perwerdeya qels, zilma duyemîn
perwerdeya ji zimanê zikmakî bêpar bûn.
Wekî tê zanîn perwerdehiya bi zimanê dayikê mafekî herî xwezayî û bingehîn e. Di peymana Mafê Mirovan a Gerdûnî, xala 26, benda 3’ yemîn de hatiye
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diyar kirin ku: Biryara, hilbijartin û ﬂêwaza perwerdehiya zarokan, mafê dayik û bavan ê bingehîn e. Lê
ev maf nayê dîtin û tê bin pê kirin. Li ser vê yekê ev
zilma ku tê kirin ji bo ku ji aliyê raya giﬂtî bê dîtin,
dibistan hefteyek bi banga partiya BDP û DTK (
KCD) hat boykot kirin. Ev çalakiyek sembolîk û baﬂ
bû. Dîsa bi hezaran daxwazname ji bo perwerdehiya zimanê dayikê ji gerinendetiya perwerdehi ya bajaran re hat dayîn. Ev xebatên hanê ji aliyên desthilatdariyê ve nayê dîtin. Û heta niha ji aliyê rêveberên desthilatdariyê gotinên dij mirovahî; “bi zimanê zikmakî perwerde nabe. Ji bo hemû gel û netewan dê çawa perwedeya zimanê zikmakî bê dayîn. Perwerdeya bi zimanê dayikê dê welat perçe bike” tê kirin.
Ev tekoﬂîna ku ji bo perwerdehî û hîndekariya zimanê zikmakî tê dayin ne tenê ji bo kurdan e. Ji bo
hemû gel û netewan e. Ji aliyê zanayên perwerdehî û hîndekariyê tê gotin ku zarokên ji zimanê dayika xwe bêpar perwerde bibînin, kêm, qels û tirsonek dibin. Wekî me li jor jî qal kir perwerdehiya ku
ji aliyê dewletê tê dayîn tiﬂtên têr û tije nade zarok
û xwendekaran, pêﬂketinek di zarok û xwendekaran de çê nake. Kesên ku vê perwerdehiyê dibînin
hesûd dibin, bi tenê berjewendiyên xwe difikirin,
baweriya wan ( ji aliyê olî, civakî û hwd.) kêm dimîne, hiﬂê wan bi mij û dûman e. Ji xeynî xwe baﬂitiya
tu kesî nafikirin. Nexweﬂiya ezezî bi rêjeyeke bilind
di wan de çê dibe. Di wan de nijadperestiyek tûnd çê
dibe. Civatibûn kêm dibe, fikirîna berjewendî pêﬂ dikeve. Bi kurtasî mirov dibe nemirov û derdikeve.
Rêveberên me, zanayên me, desthilatdarên me dixwazin; civat û dewlet ji kesên nijadperest, ji kesên
hiﬂên wan bi mij û dûman, ji kesên ku tenê xwe difikirin, ji kesên hesûd, bêfam û hwd. çê bibe. Ji ber
vê jî li ser perwerdehî û hîndekariya ku tê dayin
dengê xwe dernaxin û kefxweﬂ dibin.
Lê dema ku bixwazin di nav civatek û dewletek azad
û pêﬂketi de bijîn; li ser perwerde û hîndekariya ku
tê dayin divê dengê xwe derxin û divê;
- Banga perwerdehiyek baﬂ bikin.
- Banga perwerdehiya zimanê zikmakî ji dibistana
pêﬂîn heta zanîngehê bikin.
- Banga dibistanên bê ezmûn bikin.
- Banga perwerdehiya bêdirav bikin.
- Banga dibistanên paqij bikin.
- Banga dibistanên ewlehî bikin.
Bêbang û bêtekoﬂîn ku em rûnin û li bendê bin ku
bila dewlet tiﬂtekî bide me; wê caxê em xwe dixapînin.

Suat YAVUZ
Endezyarê
Makîneyê
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Mühendisi

Ji makîneyên ku enerjiyê didine ﬂileyan re
pompe tê gotin. Enerjiya mekanîk ya ku ji
motoreke tahrîkê tê girtin, vediguhêzînin ﬂileya ku di hundirê pompeyê re derbas dibe.
Bi gelemperî pompe; pesto û enerjiya tevdek
ya ﬂileyan zêde dikin û neqilkirina ﬂileyan a ji
derekê ber bi devereke din pêk tînin. Ji bona girseyên avê yên mezin li derdorekê neqlê
derdoreke din bê kirin, yek ji pêdiviyên herî
mezin ên sektora zîraî û pîﬂesaziyê yên ku
tên bikaranîn pompe ne. Di pêkanîna gerana
daîm a avên cemidandinê de, di tirêmbêlekê
de di pestandina benzînê de, di sewqa rûn û
dewrkirina(gerandina) ava radyatorê de, di
dewrdaîmkirina ava tesîsata kalorîferekî de,
di av pestandina qazana dûkelekê de, li bajar
û bajarokan di peydakirina ava vexwarinê û
ava rûbaran de tên bikaranîn.
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XEBATÊN TEKNÎKÎ (1)
POMPE/POMPA
Di pompeyên satrafîj de çerx bi mîlekî(baskêﬂ) ve hatiye girêdan û enerjiya ku
pêwîste dewrî ﬂile bê kirin ji vî mîlî tê girtin.
Mîl bi ﬂûnwarê(yatak) rûlmanan ve hatiye
palpiﬂt kirin. Mîl bi kaplînekî ku hevgirtiye ve,
girêdayê motora tahrîkê ye. Di ber valahiyên
ku bên berdan, ên di navbera mîl û gewdeya
pompeyê de ji bona ku ﬂile ber bi derve neçizire tertîbata salmastreyê tê bikaranîn.
Pompeyên bipîston: Di pompeyên bipîston de
prensîba bingehîn, pêﬂ de û paﬂ de çûyîna
pîstonekî ku di hundirê sîlîndîrekî de ye. Di vir
de subapên li gorî periyoda mijan û pestandinê derbasî rewﬂa çalak dibin jî hene. Mêjera birha(debî) ku pompeya bipîston dê bipestîne, nirxeke girêdayê lêkdana baresteya
stroka pompeyê û hejmara gerana wê ye.

Di sepandinê (uygulama) de li gorî taybetiyên
pêdiviyan gelek cureyên tîpên pompeyan tên
bikaranîn. Gelek senifandinên pompeyan hene. Li gorî xebata xwe, em ê pompeyan bi gelemperî di du koman de bidin nasandin.
1. Koma Pompeyên Baresteyî
a) Pompeyên bipîston
b) Pompeyên diranît(dirandar)
c) Pompeyên bipalet
d) Pompeyên bidiyafram
2. Koma Pompeyên Santrafîj
a) Pompeyên bisalyangoz
b) Pompeyên bidifîzor(Pompeyên biqedeme)
c) Pompeyên bîrên kûr
Di pompeyên baresteyî de, enerjî; ji aliyê rûberekî ku di hundirê baresteyekî de bi tevger
e, bi tengkirina baresteyê, bi rêya pestoya ku
tê sepandin ve û bi awayekî bi navber dewrî
ﬂile tê kirin.
Di pompeyên santrafîj de jî enerjî; ji aliyê
çerxeke ku li dor xwe dizivire û xwediyê perikekî ye (an jî hejmara perikê wê diyar e), bi
awayê enerjiya kînetîk û her tim dewrî ﬂile tê
kirin. Ev enerjiya kînetîk, piﬂtî ku ﬂile ji çerxê
derdikeve, bi perikên difîzora sabît a belavker an jî di hundirê salyangozê de vediguhere enerjiya pestoyê.
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Pompeyên bipîston herî pir di motorên derman reﬂandinê yên ziraî de û ji her qatê avahiyê bilind re di
av peydakirinê de tên bikaranîn.
Pompeyên diranît(dirandar): Di hundirê gewdeyekê
de bi cotek dirandarên ku dizivirin pêk tê. Di van
pompeyan de tevger pêﬂ de-paﬂ de nîn e. Tevger,
tevgereke bi ﬂêweyê zivirandinê ye. Ji van her du dirandaran yek, ku ji aliyê motoreke tahrîkê ve bê zivirandin, dirandarên din jî ji aliyê berovajî de dê bi
xwe bizivire. Di dema vê tevgara zivirandinê de ﬂileyê ku li hêla mijanê, di valahiya dirandar û gewdeya pompeyê de dimîne, dê ji hêla pestandinê re bê
neqil kirin û di baresteyê ku teng dibe de, pestoya
ﬂileyê dê zêde bibe û ﬂile dê karibe derkeve astake
bilind ya pestandinê. Eﬂkêla lûleya pestandinê ya
pompeyê ji eﬂkêla lûleyan a mijanê hertim biçûktir
e. Cihên ku bi taybetî pompeyên dirandar tên bikaranîn ev in; di sewqiyata sotemeniya ﬂile, fuel-oil û
donên ﬂile de tên bikaranîn.

pestoya ﬂileyê zêde dibe. Bi alîkariya kevanekî(yay)
eyarkirina debiya pompeyê gengaz e.

Pompeyên bidiyafram: Di vira de peywira pîstona
pompeyên bipîston, diyaframeke qayîﬂokî û bazneyî
dike. Derveyê derdora diyaframê sabît e û ji navende xwe ve jî girêdayê pergaleke krank e.Tevgera
krankê ya ku dê di navendê de bi awayê tevgereke
paﬂ de-pêﬂ de pêk bê, derbasî diyaframê dibe û ew
jî dibe sedema guhertina baresteyekê. Subabên mijan û pestandinê, li gorî tevgera diyaframê bi awayekî guncaw vedibe û tê girtin.
Di pompeyên bidiyafram de ﬂile bi tenê bi rûyekî diyaframê ve dibe û tu caran naçizire. Ji bo pompekirina ﬂileyên wekî asît û benzînê yên ku mijara neçizirandinê bi taybetî jî pir ewledar e, tê tercîh kirin.

Pompeyên bipalet: Di hundirê gewdeya pompeyeke
diranît de ji dêvla diranîtan, paletên bi awayê eksantrîk ên ku bi hev nabin û dikevin hundirê hev û derdikevin cih digirin. Ev paletana ﬂile ji aliyê mijanê ve
ber bi cihê valahiyê digirin û neqlê aliyê pestandinê
dikin. Di derketinê de ji ber tengbûna baresteyê,

Pompeyên bisalyangoz: Di koma pompeyên santrafîj de pompeyên salyangoz wekî pompeyên yek kademeyî jî tên nasîn. Beﬂên ku bi tevger in; mîlê
pompayê û çerx e. Cihê sabît jî gewdeya pompeyê ya
bi awayê salyangozê ye. Kombûyîna ﬂileyên ku ji
çerxê derdikeve, kînetîk enerjiya ku ﬂile wergirtiye û
vediguhere enerjiya pesto ji aliyê gewdeyê ve tê
pêkanîn. Tertibata salmastrayê ya ku neçizirandinê
dê pêk bîne, di gewdeya pompeyê de li hêla motorê
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Pompeyên bîrên kûr: Diﬂibe pompeyên santrafîj
ên bi qademe ên ku bi difîzor in. Lê belê koma
pompeyê di nav avê de ye. Qademeyên pompeyê
bi cîvateyan bi hev ve hatine girêdan. Di binê pompeyê de lûleya mijanê û safoka mijanê hene. Mîlê
pompeyê ku bi polayê krom nîkel hatiye çêkirin, ji
jêr ve û ji jor ve hatiye girêdan, fanên ku dizivirin
û perikên sabît ên li dora fanan rê didin ber avê.
Enerjiya kînetîk ya avê vediguherînên enerjiya
pestoyê.
Pompe; di hundirê bîra kûr a ku sondaja wê hatiye kirin de tê monte kirin. Pompe bi qasî du qatê
dûrahiya asta statîk a avê tê danîn.
ve ye. Heke ku ﬂertê neçizirandinê tê xwestin,
motora tahrîkê dikare di gewdeya pompeyê de bê
bi cih kirin. Ji van pompeyên wiha re pompayên
monoblok an jî pompeyên tîpê rotor-ﬂil tê gotin.
Herî zêde di gerana ava qalorîferê de, di santralên
qlîmayê de, di qûleyên cemidandinê de, di neqilkirina ava vexwarinê ya bajaran de, di belavkirina
ava avdaniyê de û di pergalên avlêreﬂandinê de tê
bikaranîn.
Pompeyên bidifîzor: Taybetiya herî mezin ya
pompeyên santrafîj ên bidifîzor, hejmara çerxên
ku dizivirin ji yekî zêdetir in. Perikên sabît ên li dora her çerxê ku jê re dibêjin difîzor jî taybetiyeke
din e. Her wekî din ﬂîﬂikên cerîn (saplama) ên
dirêj ên ku qademeyan bi hev ve girê dide jî hene.
Kînetîk enerjiya bi çerxên ku dizivirin ên girêdayê
mîlê ve çêdibe, di perikên sabît(difîzor) de vediguhere enerjiya pestoyê. Difîzor, rê dide ber avê û
wê sewqa qademeyeke din dike. Av di her qademeyê de dibe xwediyê enerjiyeke zêdetir. Debî(birh) sabît dimîne lê enerjiya pestoya avê, bi
hejmara qademeyan ve bi awayê rast rêjedar
zêde dibe. Pesto û bilindahiyeke pestandinê ya pir
zêde tê bi dest xistin. Pompeyên bidifîzor herî
zêde 9 an jî 12 kademe ne. Di pestandina ava kazanên dûkelê de, di veguhastina ava vexwarinê ya
ﬂebekeya bajêr de, di sewqa rûnê hîdrolîk de tên
bikaranîn.

Di cihê mijana pompeyê de heta bilindahiya pestandinê jî tê de, asta bi tevahî, asta dînamîk ya avê
ye. Du heb cureyên pompeyên bîrên kûr hene; ên
ku cemidandina wan bi rûnê ron ên makîneyê ve
an jî bi avê ve tên kirin. Ên motora wan a tahrîkê,
bi ceyran an jî bi motorê dîzel in, li ser erdê ne û
di azîneyeke çikane(tîkane) de ne. Pompeyên
tîpên bin av yên ku hem pompe hem jî motora
ceyranê bi tevahî di hundirê bîra keyson(caisson)
de, di hundirê avê de montekirîne jî hene.
Cihên ku tên bikaranîn: Di peydakirina petrol, ava
vexwarinê û ava avdaniyê de tên bikaranîn.
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BI GELEMPERÎ LÊNÊRÎNA HÊVIﬁÎNER
(KORUYUCU) YA PERYODÎK A POMPEYAN
TELÎMATÊN TAYBET
1) Çav li telîmatên ﬂixulandinê û lênêrînê yên çêker
bigerînin. Telîmateke taybet hebe pêk bînin.

9) Hefteyê carekê demeke kin bi ﬂixulandina pompeyên
dewsok(cîgir-yedek) ve wan ji xebatê re amade bigirin.
Pergalên alîkar ên van pompeyan jî kontrol bikin.

2) Di dema lênêrîna beﬂên mekanîk de beriya ku
dest bi lênêrînê bê kirin, li bal personelên ku diﬂixulin elektrîkê bibirin û sîstemê di vedorê de derxînin. Heta lênêrîn qediyaye tivdarekên ku tu kes dê
pergalê nikarebe bixebitîne bigirin.

LÊNÊRÎNA ﬁEﬁ MEHÎ

3) Di dema lênêrînê de ji bo tunekirina madeyên ku
dê bêne avêtên ên ku ji jîngehê re bi zirar in ên wekî; rûn (don), sotemenî, asît, qostîk, ﬂileyên qirêj û
gazên bizirar, divê hûn tivdarekên pêwîst bigirin.

3) Deverên ku boyaxên wan xerab bûye paqij bikin,
boyaxa dijzengar têbidin û ji nûva boyax bikin.

4) Li derdora cihên ku xebatên lênêrînê tê kirin, tivdarekên ewlehiyê bigirin.
5) Lênêrîna pergalê û lênêrîna yekeyên din ên bi pergalên
ve girêdayîne, bi plansazkirineke hevpar ve çê bikin.
6) Gava lênêrîn qediya ji bo temambûna alavên-techîzatên ku we bikaranîne, kontrolê bikin.
LÊNÊRÎNA MEHANE
1) Ji bona pompa serarast, bêdeng û bêlerz(bêhej)
dixebite- naxebite, qontrolê bikin.
2) Gava ku pompe bi teqereq dixebite eyarên kaplînê kontrol bikin, lastîkê kaplînê yê ku hatiye xwarin biguherînin. Heke di kaplîn de ﬂidandinek hebe
eyarê kaplînê ji nû ve rast bikin. Hewa ketiye an neketiye pompe û tesîsatê, lê binihêrin.
3) Safokê an jî qlepa binî (belika devê boruya mêtinê) paqij bikin.
4) Li germahiyên ﬂûnwarên(yatak) rûlmanan an jî
yên din binihêrin. Germahiyên ﬂûnwaran(yatak) divê
ji 50 °C’ yî bilindtir nîn bin.
5) Di glenên pompeyên bisalmastra yên nermik de
divê dilop bi dilop av biherike. Niqutîna çilkên avê di
deqîqeyekê de ji 15- 50’î dilopî zêdetir be, sominên
glenê biﬂidînin û eyar bidinê. Sominên glenê zêde
neﬂidinîn. Heke para ﬂidandina sominan nema be,
sominên glenê jê derxin û salmastrayeke nû têxinê.
Divê cureyê salmastrayê li gorî germahiya ﬂileyê ku
pompe dipestîne guncaw be.
6) Qulika valakirina ava niqutî ya salmastrayê paqij
û vekirî bihêlin.
7) Heke pompe bi gresê ve rûnkirî be, muhefezeya
rûnê gres kontrol bikin. Rûn kêm be bi ser de kin.
Donê gres ji 1/3’ ê baresteya muhefezeya ﬂûnwarê
rûlmanê zêdetir tije nekin. Gresa rûlmanan a bê
asît û vîzîkozîteya wê bilind bikarbînin.
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8) Di pompeyên ku rûlmanên wan herdu aliyên xwe
girtine de pêdivî bi rûnkirinê( rûndayînê) tuneye.

1) Hemû lênêrînên mehane dubare bikin.
2) Rûnê gres ên ﬂûnwaran(yatak) paqij bikin û rûnê
nû têxinê.

4) Di nav rojekê de di xebata 10 seatî de 3 salan, di
xebata 24 seatî de jî 2 salan carê pompeyê têxine
revîzyona giﬂtî, rûlmanan û perçeyên ku mehitîne bi
ên nuh re biguherînin.
5) Girêdaniyên pompeyê ên ﬂaseyê kontrol bikin. Di
cihê bi hev ve girêdayî de heke spêneyên (takoz)
hejê hebin kontrol bikin. Taqozên xerabûyî bi ên nû
ve biguherînin.
POMPEYA VALAKIRINÊ YA ÇALA(KORTA)
AVA QIRÊJ
RÊWERZÊN(TELÎMAT) TAYBET
1) Ji bona paqijiya safokê ji ber ku pêdivî bi jihevdexistina pompeyê heye, divê ev kara wekî veherê
(onarim) bê fikirîn.
2) Durd(tort) û bermayiyên ku bi ﬂuﬂtinê nayêne paqijkirin divê bi xebateke taybet a hatiye plankirî ve
bê paqijkirin û ev xebata jî divê di nav tevahiya
lênêrînê de bê bi cih kirin.
3) Heke hebe çav li pirtûkên çêker ên desta bigerînin û guhdariya telîmatan bikin.
4) Dema lênêrîna pompeyê de ji bona ji av û kîmyeviyan xwe biparêzên, kinc û teçîzatên ku mirov diparêzên bikarbînin.
LÊNÊRÎNA SALANE
1) Çala ava qirêj û pompeyê bi ava paqij ve biﬂon. Vê
ﬂuﬂtinê du-sê caran bikin.
2) Swîç (Switch) ﬂamandiraya ku motorê qumande
dike û tesîsata têkîldar kontrol bikin, rûn bikin, eyar
bikin.
3) Motorê (heke ku tîpa bin av(noqar) nîn be) paqij
bikin, çav lê bigerînin û rûn bikin. Conte û salmastrayên pompeyê nû bikin.
4) Çekvalfan kontrol û paqij bikin.
5) Devera xebatê paqij bikin û paqij bihêlin.
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Wêneya
teknîk a
pompeyeka
bin av
a jihevdexistî
û tabloya
parçeyê
dewsok
(cîgir) wekî
mînak
hatiye
dayîn.

Numreya

Navê Parçe

Kerese

1

Xezneya avderkê

Darêja zengnegir

2

Dîska qlepê

Polayê zengnegir

3

Çembera niﬂtinê ya qlepê

Qaûçik

4

Dîska rûniﬂtinê ya qlepê

Polayê zengnegir

5

Segmana xezneya avderkê

Polayê zengnegir

6

Çembera navberê

Noryl

7

Birca navberê

Polayê zengnegir

8

ﬁûnwara navberê

Polîuretan

9

Parçeyê navberê

Noryl

10

Difîzor

Noryl

11

Çerx

Noryl

12

Tas

Polayê zengnegir

13

Pûl

Polayê zengnegir

14

Xezneya mijanê

Darêja zengnegir

15

Safok

Polayê zengnegir

16

O-rîng

Qaûçik

17

Qaplîn

Polayê zengnegir

18

Mîl

Polayê zengnegir

19

Rondela

Polayê zengnegir

20

Pûl

Polayê zengnegir

21

Lûleya qelafê

Polayê zengnegir

22

Parêzgera qablo

Polayê zengnegir

23

Somin

Polayê zengnegir

24

Rondela

Polayê zengnegir

25

Lamaya ﬂidandinê

Polayê zengnegir

Parçeyê
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FERHENGA ZARAVÊN TEKNÎKÎ YA BI TIRKÎ-KURDÎ
TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKN‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü
Ü
Ücret

Heqdest, mize, destheq

Vadeli

Ücret art›ﬂ›

Zêdebûna destheqê

Vadeli satiﬂ

Firotana bi mawe

Ücret farkl›l›¤›

Cudatiya mizê, cudatiya destheqê

Vadesiz

Bêmawe, bêdem, bêwade

Ücret zamm›

Zêdekirina heqdestê

Vadesiz kredi

Perka bêmawe, perka bêwade

Ücretli

Mizedar, miﬂekar

Ücretsiz

Bêmiz, belaﬂ, bêpere

Üç boyut

Sêrehend

Üçgen

Mawedar, biwade, wadedar

Valf

Wane

Vantilâtör

Bakêﬂ, baweﬂîng, vantîlator

Vantuz

Hicam, vantûz

Varil

Kemole, warîl (mêjera ku warîlek hiltîne)

Sêgoﬂe

Varoﬂ

Berbajar, perê bajêr, taxa guhê bajêr, waroﬂ

Üçgen eﬂitsizli¤i

Neyeksaniya sêgoﬂe

Vas›fl›

Wesfdar, biwesf

Üçüncü dünya

Cîhana sêyemîn, welatên cîhana sêyemîn

Vas›fs›z

Bêwesf

Sêriyan, sêrê

Vas›ta

Amraz, navgîn, wesita, wesaît

Üflemek

Pifkirin

Vas›tal›

Amrazdar, navgîndar, biwesita

Ülked›ﬂ›

Derveyî welat, derîwelat

Vat

Wat

Üniversite

Zanîngeh, zanko

Vazife

Peywir, erk

Vaziyet

Rewﬂ, weziyet, weﬂ

Üretici

Hilberîner, berhemdêr, berhemhêner

Vekâlet

Bervedarî, birîkarî, spartedarî, wekîltî

Üretici emek

Keda hilberîner, keda berhemdêr

Üretici firma

Fîrmaya berhemdêr

Üçyol

Vekâletname

Bervedarname, birîkarname, spartename,
wekaletname

Üretici sermaye

Sermayeya hilberîner, sermayeya berhemdêr

Vektör

Vektor

Üreticilik

Hilberînerî, berhemdêrî, berhênerî

Vergi

Bac, bêﬂ

Hilberîn, hilberan

Vergi dairesi

Bacgeh

Vergi orani

Rêjeya bacê

Vergilendirme

Bacdarî

Üretim
Üretim araçlar›

Navgînên hilberînê

Üretim biçimi

Awayê hilberanê, ﬂêweyê hilberînê

Üretim bölgesi

Herêma hilberînê

Üretim faktörleri

Veri

Dane, ragehîn

Veri bankasi

Bankeya ragehînê

Pêkerên hilberînê, faktorên hilberanê

Veri tabani

Binkeya ragehînê

Üretim fiyat›

Nirxa hilberînê, bihayê hilberînê

Verici

Danêr, dayox

Üretim iliﬂkileri

Têkiliyên hilberînê, pêwendiyên hilberînê

Verim

Ber, xêr û bêr

Üretim kapasitesi

Zerengiya hilberanê

Verimli

Biber, berdar, berhemdar, hilberdar

Üretim kredisi

Perka hilberînê, krediya hilberînê

Verimsiz

Bêber, bêxêrûbêr, kêmber

Sermaliya hilberînê

Vidalama

Cerkirin, borxîkirin, vîdekirin

Vinç

Nuwêl, silîng, vînç

Viraj

Fetlanek, fetlonek, çivane, vîraj

Volt

Volt

Üretim maliyeti
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V

Üretken

Berdar, berhemdar

Ürün

Hilber, ber, berhem

Üst geçit

Serbihur, serbihurk, jorbihurk

Üst yap›

Seravayî, serxan, jorxan

Üstüpü

Ustibî

Zuhat YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKîNEYÊ
zuhatyavuz@mynet.com
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Personelimiz Burhan DAMAR’›n çocu¤u oldu
Personelimiz Enver ‹ﬁ‹K’in çocu¤u oldu
Yusuf BAL‹’nin ço¤u oldu
Batman Temsilcilik Baﬂkan› Ahmet Bülent TEK‹K’in çocu¤u oldu
Ali ÇAPAR’›n çocu¤u oldu
Fatma UCUZ DURAK’›n çocu¤u oldu
Songül-‹lker EFEO⁄LU’nun çocu¤u oldu

Mutlu ve sa¤l›kl› bir ömür dileriz

DÜ⁄ÜN
N‹ﬁAN

Zülfükar DAMAR evlendi.
Murat YAMANO⁄LU evlendi
Tolgahan KÖRO⁄LU evlendi
Tacettin AKMAN evlendi
‹lyas DO⁄AN evlendi
Ezgi PATIR evlendi
Hakk› Ahmet GEGEZ evlendi

Mutluluklar dileriz

VEFAT

Ayd›n ÇAKMAK’›n babas› vefat etti
Yasin ERO⁄LU’nun babaannesi vefat etti
‹dris ELÇEO⁄LU’nun babaennesi vefat etti
Bünyamin KOCA’n›n annesi vefat etti
Ümit ÇAKINBERK’in eﬂi vefat etti
Yasin ERO⁄LU ve Kadir ERO⁄LU’nun babaennesi vefat etti

Yak›nlar›na sab›r ve baﬂsa¤l›¤› dileriz
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Temmuz-2013

10.07.2013 TMMOB Diyarbak›r ‹KK, Meclis’te “Torba Yasa Teklifi” görüﬂülürken
TMMOB’nin yetki ve gelirlerinin Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤›’na devrini öngören önergeye iliﬂkin bas›n toplant›s› düzenledi.
11.07.2013 ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mesut Çelik, ﬁube Baﬂkan Vekili Gurbet Örçen ve ﬁube Sayman› Fatime An›k, 9 Temmuz 2013 tarihinde Diyarbak›r’da meydana
gelen ve 7 yaﬂ›nda bir çocu¤un yaﬂam›n› yitirmesine yol açan asansör kazas› ile ilgili
ﬂube seminer salonunda bas›n toplant›s› düzenledi.
16.07.2013 Batman Belediyesi, yeni inﬂaa edilecek Batman Temsilcili¤imiz hizmet binas› için 2 dönümlük araziyi bir protokolle odam›za devretti. Protokol imza törenine
Batman Belediye Baﬂkan Vekili Serhat Temel, ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, ﬁube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali R›za Çirkin, Batman Temsilcili¤imiz Yürütme Kurulu Baﬂkan› Ahmet Bülent Tekik kat›ld›.

ﬂube günlü¤ü

19.07.2013 TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK), Yeniﬂehir ilçesi ﬁehitlik
Semti’nde 84 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve denetimsizlik nedeniyle yap›m›
tamamlanmadan y›k›lan Gençlik ve Spor ‹l Müdürlü¤ü Spor Salonu önünde, Torba Yasay› protesto amaçl› bas›n aç›klamas› yapt›.
19.07.2013 ﬁube Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, ﬁube Sayman›m›z Fatime
An›k ve ﬁube Yönetim Kurulu Üyemiz Ali R›za Çirkin, kentteki özel servis araçlar›n›n
teknik uygunluk belgesinin ﬂubemiz taraf›ndan verilmesi önerisi ile Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir’i ziyaret etti.
23.07.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
24.07.2013 Mardin Nusaybin Belediyesi ile asansör y›ll›k periyodik kontrol protokolü
imzalad›k. ‹mza törenine Nusaybin Belediye Baﬂkan› Ayﬂe Gökan, ﬁube Sekreterimiz
‹lyas Çoban ve ﬁube Teknik Görevlisi Nevruz Kayran kat›ld›.
30.07.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.

A¤ustos-2013

15.08.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
27.08.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
31.08.2013 – 07.09.2013 ‹zmir’in Selçuk ‹lçesi’nde düzenlenen MMO Ö¤renci Üye
Kamp› 2013’e ﬂube ve temsilciliklerimizden 8 ö¤renci üyemiz kat›ld›.

Eylül-2013

10.09.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
19.09.2013 TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulu (‹KK), 19 Eylül Mühendis, Mimar, ﬁehir Planc›lar› Dayan›ﬂma Günü dolay›s›yla bas›n aç›klamas› yapt›.
17.09.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
24.09.2013 ﬁube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›.
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ARAMIZA YEN‹ KATILAN ÜYELER

Abdulkerim
YILMAZTEK‹N
ﬁanl›urfa

Muhammet Ali
AYKAÇ
Van

Ahmet Hakan
KURAL
Mardin

Naz›m Hikmet
GÖZEN
ﬁanl›urfa

Melike ÇAPRAS
Diyarbak›r

Orhan EK‹NC‹
ﬁanl›urfa

Veysel Feruz FIRAT
Elaz›¤
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2013 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z

D‹YARBAKIR ﬁUBE
MEKAN‹K TES‹SAT

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

24

17

24

LPG SIZDIRMAZLIK

35

39

50

LPG MONTAJ

398

332

349

MOTOR ﬁASE

1

6

5

ASANSÖR AVAN

41

28

35

ASANSÖR UYGULAMA

19

6

48

11

LPG TAD‹LAT

16

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

1

B‹L‹RK‹ﬁ‹LK EKSPERT‹ZL‹K
6

7

4

52

39

48

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT

6

2

1

ARAÇ PROJELEND‹RME

4

6

9

KAZAN UYGUNLUK PROJES‹
BACA GAZI ÖLÇÜMÜ
ASANSÖR PER‹YOD‹K KONTROL

ADIYAMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

LPG SIZDIRMAZLIK

103

96

91

LPG MONTAJ

208

164

152

MOTOR ﬁASE

3

1

4

ASANSÖR AVAN PROJE V‹ZE

4

A⁄RI ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK

4

12

14

LPG MONTAJ

20

43

55

6

7

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

31

32

57

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

LPG MONTAJ

48

21

32

LPG SIZDIRMAZLIK

15

1

10

LPG TAD‹LAT

2

4

1

LPG TAD‹LAT

25

LPG TAD‹LAT

B‹NGÖL ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

B‹TL‹S DENET‹M BÜROSU

46

TEMMUZ

A⁄USTOS

13

13

19

ASANSÖR AVAN PROJES‹

9

12

24

ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

10

3

5

ARAÇ PROJE SAYISI

29

19

26

MOTOR ﬁASE

5

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

EYLÜL

6

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

26

23

16

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

110

94

107

LPG TAD‹LAT

136

117

5

B‹L‹RK‹ﬁ‹K EKSPERT‹ZL‹K
ASANSÖR PER‹YOD‹K KONTROL

C‹ZRE ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
LPG MONTAJ
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2013 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z

1
4

7

TEMMUZ

A⁄USTOS

3

3

8

1

2

A⁄USTOS

EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

TEMMUZ

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA

8

EYLÜL

PROJE SAYISI
DO⁄ALGAZ PROJE SAYISI

51

667

MOTOR-ﬁASE

6

7

LPG MONTAJ

266

224

160

LPG TAD‹LAT

37

23

25

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
ARAÇ PROJE SAYISI

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

17
22

TEMMUZ

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

3

ASANSÖR AVAN PROJES‹

1

ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹

2

ARAÇ PROJELEND‹RME

A⁄USTOS

EYLÜL
1
10

2

25

LPG SIZDIRMAZLIK

191

168

149

LPG YEN‹ MONTAJ

205

178

178

LPG TAD‹LAT

45

40

32
47
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2013 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
MARD‹N ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ASANSÖR UYGULAMA

TEMMUZ

A⁄USTOS

12

LPG SIZDIRMAZLIK

16

10

LPG MONTAJ

184

145

MEKAN‹K TES‹SAT

6

1
1

2

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

LPG MONTAJ

37

42

27

LPG SIZDIRMAZLIK

4

7

3

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

LPG TAD‹LAT

1

2

4

LPG MONTAJ

35

21

21

LPG SIZDIRMAZLIK

1

1

5

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

MOTOR ﬁASE

MUﬁ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

S‹‹RT MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU

ﬁANLIURFA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ASANSÖR UYGULAMA

6

ASANSÖR AVAN

3

2
1

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

73

51

22

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

579

488

559
44

LPG TAD‹LAT

1

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

4

MOTOR ﬁASE

11

4

6

ASANSÖR PER‹YOD‹K KONTROL

4

2

14

TEMMUZ

A⁄USTOS

EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

22

13

15

ASANSÖR PROJES‹ AVAN

33

20

20

ARAÇ PROJE SAYISI

39

27

38

MOTOR ﬁASE

2

VAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

1

LPG SIZDIRMAZLIK

29

17

14

LPG MONTAJ

306

206

220

LPG TAD‹LAT

17

7

14

B‹L‹RK‹ﬁ‹L EKSPERT‹ZL‹K
48

EYLÜL

2

