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2 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

Uzun bir yaz döneminin ard›ndan
faaliyetlerin yo¤unluk kazanaca¤› bir
döneme girmifl bulunuyoruz. Geçen üç
ayl›k süre zarf›nda, flube ve temsilcilik-
lerimizde önümüzdeki dönemde neler
yap›labilece¤i tart›fl›lm›fl ve somut bafl-
l›klar belirlenmifltir. 

Diyarbak›r fiube olarak, önümüzde-
ki y›l düzenleyece¤imiz Sanayileflme ve
Kalk›nma Sempozyumu’nun d›fl›nda,
TMMOB ‹KK bünyesinde “‹kinci Kent
Sempozyumu” düzenlenecektir. Yine
‹KK bünyesinde, flubemizin önerisi do¤-
rultusunda merkezi düzeyde hayata ge-
çirilecek olan “TMMOB 2. Demokrasi
Kurultay›”, ikincisi düzenlenecek
olan“Kad›n Kurultay›” ile “‹flsiz ve özel
sektörde çal›flan mühendisler Kurulta-
y›”n›n yerel toplant›lar› da kentimizde
düzenlenecektir.  

Bu arada da tüm mühendislik disip-
linlerini ve bölgemizi yak›ndan ilgilendi-
ren önemli bir geliflme yaflanm›fl, Yap›
Denetim sisteminin 1 Ocak 2011’den
itibaren tüm ülkede yürürlü¤e girece¤i
kesinlik kazanm›flt›r. Geleneksel çal›fl-
ma anlay›fl›m›z ve al›flkanl›klar›m›z› de-
rinden etkileyecek bu geliflme, flüphesiz
ki beraberinde bir çok belirsizlik getir-
mifltir. Bu alanda ortaya ç›kan soru ifla-
retlerine  yan›t olmak ad›na, Yap› Dene-
tim Kurulufllar› Birli¤i Derne¤i Yüksek
‹stiflare Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Atilla
Dinçer’le ayr›nt›l› bir röportaj yaparak,
üyelerimizin dikkatine sunuyoruz. Bu
mülakat›n, bu konudaki bilgi karmaflas›-
n›n afl›lmas›na önemli bir katk› sunaca-
¤›n› düflünüyoruz. 

Yine bu kapsamda, flube ve temsil-
ciliklerimizdeki üyelerimiz için yap› de-
netim uygulamalar›nda bizzat yer alm›fl
e¤itimcilerimizin kat›laca¤› bir dizi e¤i-
tim seminerinin düzenlenmesine karar
verilmifl, bunun Ekim-Kas›m aylar›nda
hayata geçirilmesi için çal›flmalar baflla-

t›lm›flt›r. Bu bilgilendirme faaliyetlerimi-
zin, üyelerimizin yeni sisteme haz›rlan-
mas›na katk› sunmas›n›, bu geçifl süre-
cinin daha az problemle gerçekleflmesi-
ne olanak tan›mas›n› umuyoruz. 

Meslek alan›m›zda bu önemli gelifl-
meler yaflarken, ülkemiz bir referandum
sürecinden geçmifltir. Özünde 20. yüz-
y›l›n ideolojik hegemonyas›yla, flu an
oluflmakta olan 21. yüzy›l hegemonya-
s›n›n kavgas›na dönüflen bu referan-
dumdan evet ç›km›flt›r. ‹ki anlay›fl›n,
aradaki derin çeliflkilere ra¤men Kürtler
konusunda neredeyse hemfikir oldu¤u-
na inanan kentimiz ve bölgemiz insan›
da, bu duruma tav›r olarak önemli oran-
da sand›klar› boykot etmifltir. Ortaya ç›-
kan sonuç, 3’üncü bir sesin oluflmaya
bafllad›¤›n›, bunun önümüzdeki dönem-
de daha fazla etkinlik kazanaca¤›na ifla-
ret etmifltir. 

Bölgemizde referandumdan daha
çok önemsenen as›l geliflme ise, kana-
yan bir yara haline gelen silahlar›n sus-
mas›d›r. Bizler, kimden ve nas›l gelirse
gelsin, insan› yaflatmaya dair al›nan her
türlü karar›n büyük bir de¤er tafl›d›¤›na
inan›yor ve bu yüzden ön flarts›z des-
teklenmesi gerekti¤ini düflünüyoruz. Si-
yasetçiyi var eden, insan› yaflatmaya
dair bir yol bulmak, bir yol açmakt›r.
E¤er siyaset, insanlar›n ölümüne hizmet
edecekse, siyasetçiye gerek yoktur.
Çünkü bunu yapanlar zaten fazlas›yla
mevcuttur. 

Siyasetini insandan ve yaflama hak-
k›ndan yana yaparak, eylemsizlik süre-
cinin devam etmesi için hükümeti göre-
ve davet eden birli¤imiz TMMOB ile
KESK, D‹SK ve TTB’nin aç›klamalar›na
büyük önem atfediyoruz. 

Bu sürecin ortay› ç›kard›¤› en gün-
cel geliflme, Kürt sorununun çözüm
tart›flmalar›nda Kürtlerin ilk kez bir rol

sahibi olmas›d›r. Bu süreç, herkesin,

özellikle de hükümetin samimi çaba-

s›yla gelifltirilirse, Cumhuriyet tarihinin

en önemli geliflmelerinden biri olmaya

aday olacakt›r. Çünkü, Kürtlerin reddi

üzerine kurulan bu cumhuriyetin, yine

Kürtlerin varl›¤› üzerinden yeni bir ku-

ruluflu yaflamas› mümkün olacakt›r.

Bu durum, bu sisteme iliflkin itirazlar›

olan, talepleri olan her kesim için de

büyük bir f›rsatt›r. 

E¤er heba edilmezse bu süreç, ül-

kemizdeki tüm toplum kesimlerinin,

adalet, eflitlik, refah ve özgürlük taleple-

rini içine alarak, genifl bir toplumsal de-

mokrasinin kurulmas›na vesile olabilir.

Bunun yolu, dar ulus, dar s›n›f tart›flma-

lar›na tak›lmadan, demokrasi ekseninde

genifl bir ittifak kurup, bu süreci sahip-

lenmekten geçer. KESK, D‹SK ve

TTB’nin, özellikle de birli¤imiz

TMMOB’nin böyle bir çözüm sürecinin

aktif bilefleni haline gelmesi, çok büyük

sayg›nl›k ve itibar›n elde edilmesine f›r-

sat sunacakt›r. 

Kürt sorununun, eflitlik ve adalet te-

melinde çözüldü¤ü bir Türkiye’de, bir

direnifl abidesi olan TEKEL iflçileri de,

üniversite kap›s›nda bekleyen türbanl›

ö¤renci de, cinsel tercihinden dolay›

afla¤›lanan insan da, maden ocaklar›n-

da her gün ölüp ölüp dirilen iflçi de,

çöplüklerde ekmek toplayan gelece¤i

çal›nm›fl çocuk da, militarizme karfl› vic-

dani ret hakk›n› kullanan da, ekolojik y›-

k›ma karfl› bedenini siper eden de yer

bulabilecektir. 

Önemli olan böyle bir toplumsal sis-

teme inanmakt›r!  

Önemli olan böyle bir Türkiye’ye

inanmakt›r! 

fifiuubbee  YYöönneettiimm  KKuurruulluu

MERHABA
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7 A¤ustos‘ta Van‘da Merit Otel‘de

düzenlenen toplant›ya, fiube Yönetim

kurulunun yan› s›ra, Van, A¤r›, Mufl,

Bingöl, Hakkari, Batman, Elaz›¤, Ma-

latya ve Ad›yaman Temsilcilik yönetim

kurullar›ndan 30‘a yak›n kifli kat›ld›. 

fiube yönetim kurulunun, yeni dö-

nemin çal›flma anlay›fl› üzerine de¤er-

lendirmelerde bulundu¤u toplant›da,

temsilcilik yönetimleri de yeni döne-

me iliflkin önermelerde bulundu. Top-

lant›da, flu görüfller dile getirildi:

• Yap› denetim sistemi geliyor. Bu

konuda büyük bir bilgi eksikli¤i var.

Gidermeye yönelik çal›flma yap›lmal›. 

• Enerji Performans Yönetmeli¤i‘ne

yönelik tüm temsilciliklerde semi-

nerler düzenlendi. Bu yönetmeli¤in

uygulama süreci iyi takip edilmeli. 

• Yetkili olmayan asansör firmalar›,

sektörü elinde tutuyor. Sanayi ‹l

Müdürlü¤ünün denetim yapmas›

zorlanmal›.

• 01.01.2012‘den sonra belediyele-

rin asansör denetleme yetkisi bele-

diyelerden al›n›yor. Odam›z denetim

yapacak yetkiye sahip. fiube ve

temsilciliklerimiz bu konuda haz›rl›k

yapmal›

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KK  YYÖÖNNEETT‹‹MMLLEERR‹‹  TTOOPPLLAANNDDII

fiube yönetim kurulumuzun, uzun çal›flma sonucu
oluflturdu¤u Temsilcilik Yönetim Kurullar›, tan›flma ve
yeni dönemi planlamak amac›yla düzenlenen bir
toplant›da bir araya geldi.
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• Periyodik kontrol faaliyetleri, önü-

müzdeki dönemin en önemli çal›fl-

ma alanlar›ndan birini teflkil edebilir.

Bu alanda yeni bir düzenlemeye gi-

dilmesi; teknik altyap› ve personel

aç›s›ndan güçlendirilmesi gerekir. 

• A¤r›, Tunceli gibi illerde, teknik

görevlinin bulunmamas› nedeniyle

mesleki denetim hizmetleri bizzat

temsilcilik baflkanlar› taraf›ndan yü-

rütülmektedir. Bu durum bir çok so-

runu beraberinde getiriyor. Oda ör-

gütlülü¤ü için, mümkün mertebe

temsilciliklere teknik görevli takviye

edilmeli. 

• Üyelerle sa¤l›kl› bir iletiflimin yolu ifl-

yeri temsilciliklerinden geçiyor. ‹flyeri

temsilcili¤i kültürü oluflturamad›k. Bu

konuda somut ad›mlar at›lmal›.  

• Üyelerin kendi aralar›ndaki iliflkiy-

le, odayla aralar›ndaki iliflkinin güç-

lendirilmesi için Mesleki ve sosyal

etkinliklere a¤›rl›k verilmeli.

• ‹fl arayan üyelere yönelik web si-

tesinde ifl ilanlar› yay›nlanabilmeli.

Ayn› flekilde CV‘lerin web‘de yay›n-

lanabilece¤i bir sayfa olmal›. 

• Ö¤renci üyelere yönelik olarak

mesleki ve sosyal faaliyetlere a¤›r-

l›k verilmeli. 

• Mali sistemin düzene sokulmas›

için temsilciliklerdeki saymanl›k me-

kanizmas› ifllevsel hale gelmeli.  Bu-

nun için sayman üyelere yönelik bir

e¤itim verilmeli. 

• fiube bülteni, içerik ve yay›n kali-

tesi aç›s›ndan iyi bir düzeyde. Bülte-

nin tüm temsilciliklere hitap etmesi

sa¤lanmal›. 

• Diyarbak›r flube, kendi iç örgütlü-

lü¤ünü gelifltirmeli, kurumsal olarak

kendi özgün duruflunu sürdürmeli.

Demokratik kat›l›m artt›r›lmal›. 

• Temsilcilik yönetimleri aras›ndaki

koordinasyonun güçlendirilmesi için

bir mail grubu oluflturulmal›. 

KKeennttsseell  ffaaaalliiyyeettlleerree  aa¤¤››rrll››kk  vveerriilleecceekk

Toplant›da, temsilciliklerimizin bu-

lundu¤u kentlerde neler yapabilece¤i

üzerinde de tart›flma yürütüldü.

TMMOB ‹KK üzerinden daha önce

Diyarbak›r, Batman ve Van‘da düzen-

lenen Kent Sempozyumlar›n›n düzen-

lenebilece¤i, ‹KK bilefleni odalar›n bu

konudaki destek ve çabalar›n›n sa¤-

lanabilece¤i ifade edildi.

fiubemiz, TMMOB Genel Kuru-

lu‘nda kabul edilen, "2. Demokrasi

Kurultay›"n›n Diyarbak›r‘da gerçek-

lefltirilmesine yönelik çabalar›n› sür-

dürece¤ini, bunun d›fl›nda; 2011 y›-

l›nda, "Sanayileflme ve Kalk›nma

Sempozyumu" ve "Enerji ve Do¤al

kaynaklar Sempozyumu"nu organi-

ze edece¤ini ifade etti.

• Batman Temsilcili¤imiz, 11 kiflinin

hayat›n› kaybetti¤i sel felaketinin ne-

deni olan ‹luh Deresi’nin rehabilitas-

yonunun kent gündeminde oldu¤u-

nu, bu çabalara katk› için bir dizi et-

kinlik gerçeklefltirmeyi planlad›klar›n›

ifade etti. 

• Tunceli Temsilcili¤imiz ise, Mun-

zur üzerinde yap›lan barajlar›n etki-

lerine iliflkin daha önce uluslar aras›

ölçekte bir etkinli¤in gerçeklefltiril-

mek istendi¤ini, ancak bunun valilik

taraf›ndan iptal edildi¤ini hat›rlata-

rak, ayn› etkinli¤in, Odam›z veya

TMMOB öncülü¤ünde gerçeklefltiri-

lebilece¤ini dile getirdi. Öneri, yöne-

tim kurulumuzca olumlu karfl›land›. 

• A¤r› Temsilcili¤imiz, Diyadin ilçe-

sinde öne ç›kan jeotermal kaynakla-

r›n›n nas›l de¤erlendirilebilece¤ine

yönelik bir çal›flma yap›labilece¤ini

belirtti. Toplant›da, flimdiye kadar

bu alanda ne gibi çal›flmalar›n yap›l-

d›¤›, bununla ilgili envanterlerin ç›-

kar›lmas› karar› al›nd›. 

• Toplant›da, di¤er temsilciliklerin,

önümüzdeki dönemde yap›labilecek

faaliyetlere yönelik önermelerde bu-

lunmas› da kararlaflt›r›ld›.

Enerji Performans
Yönetmeli¤i‘ne yönelik 
tüm temsilciliklerde 
seminerler düzenlendi. 
Bu yönetmeli¤in uygulama
süreci iyi takip edilmeli. 

Yap› denetim sistemi ile
Enerji Performans 
yönetmeli¤ine iliflkin 
e¤itim faaliyetlerine a¤›rl›k 
verilmesi gerekti¤i belirtilen
toplant›da, yeni dönemde
kentsel ve toplumsal 
alanda yap›lacak
çal›flmalar üzerinde 
de duruldu.
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YYAAPPII  DDEENNEETT‹‹MM  SS‹‹SSTTEEMM‹‹  SSOORRUUNNLLAARRIIYYLLAA  GGEELL‹‹YYOORR

Yap› Denetim sistemiyle ilk defa sorumlular ve 
sorumluluklar› tarif edilmifl; yap› denetimi ilk defa 
ferdiyetçilikten ç›karak, kurumsal bir yap›ya kavuflmufl
olmas›na ra¤men, bir tak›m yeni problemlerin aç›¤a
ç›kmas›n›n önüne geçilememifltir. 
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Yap› Denetim Sistemi, yap› de-
netim anlay›fl›na büyük yeniliklerle
beraber, yeni sorunlarla çal›flma ha-
yat›m›za giriyor. 1 Ocak 2011’den
itibaren, ülke genelinde uygulamaya
geçecek olan sistemin getiri ve gö-
türülerini, odam›z aç›s›ndan önemli
bir mesleki birikim merkezi olan ‹z-
mir’deki uygulamalardan yola ç›ka-
rak mercek alt›na ald›k. 

MMO ‹zmir fiubesi’nde çeflitli
komisyonlarda görev alan, halen de
Yap› Denetim Kurulufllar› Birli¤i Der-
ne¤i Yüksek ‹stiflare Kurulu Baflkan
Yard›mc›s› olan Atilla Dinçer, çok
önemli yenilikler tafl›d›¤›n›, ancak
mevcut mevzuat›n büyük eksikler
tafl›d›¤›n› belirtiyor. “‹lk defa sorum-
lular ve sorumluluklar› tarif edilmifl
bir denetim sistemi kurulmufl, ilk
defa yap› denetimi, kurumsal bir ya-
p›ya kavuflmufl, ferdiyetçilikten ç›k›l-
m›fl” diyen Dinçer, buna karfl›n, va-

tandafl›n bilinçsizli¤i, ilgili idareler-
den kaynaklanan sorunlar, mevzuat-
tan kaynaklanan sorunlar ile müte-
ahhitlerden kaynaklanan problemle-
rin sistemin en önemli handikaplar›
oldu¤una dikkat çekiyor. Yap› dene-
tim sistemine iliflkin bir çok soru ve
bilinmeze yan›t olmas› dile¤iyle, rö-
portaj› yay›ml›yoruz. 

SSiizzii  kk››ssaaccaa  ttaann››yyaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
1938’de Mu¤la’da do¤dum. ‹lk,

orta ve lise e¤itimimi ‹zmir’de bitir-
dim. 1962’de ‹TÜ’den makine yük-
sek mühendisi olarak mezun oldum.
1962 -1965, ‹zmir 1016 nolu A¤›r
Bak›m Fabrikas›nda vatani görevini
ve ayni dönemde Kerim Elibol Tesi-
sat Firmas›nda çal›flt›m. 1965-
1985’te Turya¤ Türkiye Ya¤ ve Ma-
mulat› A.fi.’de (Henkel) Sentetik De-
terjan Yat›r›mlar› Proje Sorumlusu,
Proje ve Bak›m Bafl Mühendisi, Bit-
kisel Margarin ve Alt Yap› Yat›r›mlar›
Proje Sorumlusu ve Sat›n Alma Ko-
ordinatörü görevlerinde bulundum.
1985-1987 aras›nda Ulukartal Ma-
karna A.fi. ‹zmir ve Kartal Makarna
A.fi.Afyon ‹flletme Müdürü ve Tek-
nik Koordinatör olarak çal›flt›m.
1987-1991’de Efe Endüstri A.fi. Sa-

t›n Alma Müdürlü¤ü görevinde bu-
lundu. 1991-1999 döneminde Ha-
bafl Sinai ve T›bbi Gazlar ‹stihsal
Endüstrisi A.fi. Ege Bölge Müdürlü-
¤ü yapt›m. 2000 y›l›nda bu yana
Modül Yap› Denetim Ltd. fiirketinde
Proje ve Yap› Denetçisi ve flirket or-
ta¤› olarak çal›flmaktay›m. 

MMO ‹zmir fiube Mekanik Tesi-
sat Mesleki Denetim Uzmanl›k Ko-
misyonu Baflkanl›¤›, MMO ‹zmir fiu-
be Genel Kurul Delegesi, ‹zmir fiube
Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i yap-
t›m, halen, Yap› Denetim Kurulufllar›
Birli¤i Derne¤i Yüksek ‹stiflare Kuru-
lu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevinde
bulunuyorum. 

YYaapp››  ddeenneettiimm  ssiisstteemmii  nneeddiirr??  TTUUSS
ssiisstteemmiinnddeenn  nnee  ggiibbii  ffaarrkkll››ll››kkllaarr››  vvaarr??

Yap› denetim kurulufllar›, Bakan-
l›ktan ald›¤› izin belgesi ile münhas›-
ran yap› denetimi görevini yapan,
ortaklar›n›n tamam› mimar ve mü-
hendislerden, (inflaat mühendisi, mi-
mar, makine mühendisi, elektrik
mühendisi) oluflan limited veya ano-
nim flirketlerdir. Sermaye flirketi ol-
may›p, mühendislik hizmeti veren
kurulufllard›r. Yap› denetim kurulufl-
lar› can ve mal güvenli¤ini teminen,

BB..  MMUUSSAA  MMAAYYDDAA

fiUBE TEKN‹K GÖREVL‹S‹

Bakanl›¤›n, Ulusal Yap›
Denetim Yaz›l›m Sistemi
ile, yap› denetim
kurulufllar›n›n, ilgili 
yerel yönetimlerin her
eylem ve ifllemlerini 
an›nda izleyebilme ve
denetleyebilmektedir, 
sisteme her yap› için
foto¤rafl› ayl›k raporlar 
girilmektedir.
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7D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

imar plân›na, fen, sanat ve sa¤l›k
kurallar›na, standartlara uygun kali-
teli yap› yap›lmas› için, proje ve flan-
tiye  denetimini kamu ad›na ifa
ederler. Yap› denetimi ne getirdi so-
rusu, TUS uygulamas› ile aras›ndaki
farklar› ortaya koyarak cevap vere-
biliriz. Al›nan olumlu sonuçlar sat›r
bafllar› ile:  
• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, yap›
üretim sürecinde; yerel yönetimler,
yap› sahibi ve müteahhit zincirine,
uygulama ve üst kamu denetim oto-
ritesi olarak fiilen ve bizzat girmifl,
• ‹lk defa sorumlular ve sorumluluk-
lar› tarif edilmifl bir denetim sistemi
kurulmufl,
• Yap› denetimi, kurumsal bir yap›ya
kavuflmufl, ferdiyetçilikten ç›k›lm›fl,
• Projelerde denetim kapsam›na al›-
narak hatal› uygulamalar› daha bafl-
lang›çta önleme imkan› do¤mufl,
• Kal›p, demir ve beton uygulamala-
r› yerinde denetlenebilmifl, al›nan
numuneler ile kalitenin istenen sevi-
yede olmas› sa¤lanm›fl,.
• Mimari, mekanik tesisat ve elek-
trik tesisat› iflleri fiili denetim içeri-
sine al›nm›fl,
• Is› yal›t›m› ve yang›n yönetmelik-
leri yap›larda ciddi uygulanma ola-
na¤› bulmufl,
• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nda
oluflturulan veri bankas›nda denet-
lenen bütün binalar›n bilgileri tutul-
mufl, siciller oluflturulmufl,

• ‹nflaatlarda kullan›lan malzemele-
rin ve iflçiliklerin kalitelerinde art›fllar
sa¤lanm›flt›r. 

BBuu  ddee¤¤iiflfliikklliikklleerriinn  uuyygguullaammaayyaa  yyaannss››--
mmaass››  nnaass››ll  oolldduu??

Bence, yap› denetiminde ad›
geçen olumlu de¤iflimin bafll›ca iki
ana nedeni var.

Birincisi, bakanl›¤›n uygulamaya
koydu¤u Ulusal Yap› Denetim Yaz›-
l›m sistemi ile, yap› denetim kuru-
lufllar›n›n, ilgili yerel yönetimlerin, la-
boratuarlar›n her eylem ve ifllemleri-
ni an›nda izleyebilme ve denetleye-
bilmesidir;, sisteme her an için fo-
to¤rafl› ayl›k raporlar girilmektedir.
Ayr›ca, Bakanl›k il müdürlüklerinde
yetiflmifl mimar ve mühendisler ile
(‹zmir ilinde 20 mimar ve mühendis)
sürekli büro ve flantiye denetimleri
yap›lmaktad›r.)

Yap› denetim hizmetlerinin so-
rumlulu¤unu üstlenen yap› denetim
flirketleri ile sistemin kurumsal bir
yap›ya kavuflmufl olmas› bu olumlu
de¤iflimin ikinci nedenidir kanaatim-
ce. fiöyle ki: Yeni yap› denetim sis-
temi ile ilgili meslek disiplinleri, bir-
likte kurumsal çal›flma olana¤›na
kavuflmufllard›r. Bu yasal kurgu ile
kurumsallaflan yap› denetim flirket-
lerinde kat›l›mc›l›k, müteselsil so-
rumluluk, kiflilik motivasyonu, daha
iyi iletiflim, sa¤lanm›fl; tak›m kavra-
m›, aidiyet duygusu, koordinasyon
becerisi geliflmifltir. 

BBiirraazz  ddaa  ssiisstteemmiinn  iiddaarrii  bbooyyuuttuunnuu
kkoonnuuflflaall››mm..  YYaapp››  ddeenneettiimm  ssiisstteemmii
kkaaçç  kkiiflfliiddeenn  oolluuflfluurr..  KKuurruulluuflfl  yyaapp››ss››
nnaass››lldd››rr??

Yap› denetim flirketinin kurulma-
s› için asgari; Bir proje ve uygulama
denetçisi inflaat mühendisi, bir proje
ve uygulama denetçisi mimar, bir
uygulama denetçisi inflaat mühendi-
si, bir proje ve uygulama denetçisi
makina mühendisi, bir proje ve uy-

gulama denetçisi elektrik mühendisi
olmak üzere 5 adet denetçi çekir-
dek kadroya gereksinim vard›r.

Yap› denetim kuruluflu, sisteme
girip fiili denetime girmesi ile alaca¤›
ifllerin metrekaresine göre görev
alacak elemanlar, her meslek dal›n-
da; ilave denetçiler, kontrol ve yar-
d›mc› kontrol elemanlar› istihdam
edilecektir. Örne¤in, her denetçi
120.000m2, inflaat kontrol mühendi-
si  30.000 m2, makina kontrol mü-
hendisi 60.000 m2, elektrik kontrol
mühendisi 120.000 m2. gibi.

MMaakkiinnaa  mmüühheennddiisslleerrii  iiççiinn  ddeenneettççii  ooll--
mmaakk  iiççiinn  aarraannaann  kkooflfluullllaarr  nneelleerrddiirr??
YYeettkkii  vvee  ssoorruummlluulluukkllaarr››  nneelleerrddiirr??  

Makina mühendisinin denetçi ol-
mak için öncelikle, en az üç y›l› pro-
jeci olmak üzere, befl y›ll›k , mesleki
deneyimlerinin MMO veya çal›flt›¤›
kuruluflça belgelenmesi ve ayni za-
manda o süre zarf›nda prim öden-
mifl olan sosyal güvenlik kurumun-
dan (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur
gibi) resmen belgelenmesi gerekir. 

Ayr›ca, flantiyelerde ifl görebile-
ceklerine iliflkin olarak al›nan sa¤l›k
raporu (Yap› denetim eleman› olarak
flantiyede çal›flabilir ibaresinin bu-
lunmas› zorunludur), diplomas›n›n
veya yerine geçen belgenin asl› ve-
ya ibraz edilen asl›n›n idare taraf›n-
dan tasdiklenen sureti; ilgili meslek
odas›na kay›t belgesi; T.C. Kimlik
numaras› ve iki adet vesikal›k foto¤-

Makina mühendisinin
denetçi olabilmesi için
öncelikle, en az üç y›l› 
projeci olmak üzere befl
y›ll›k tecrübe sahibi olmas›;
bunun MMO veya çal›flt›¤›
kuruluflça belgelenmesi
gerekir. 

Bu sistemle, mimari,
mekanik tesisat ve elektrik
tesisat› iflleri fiili denetim
içerisine al›nm›fl, ›s› yal›t›m›
ve yang›n yönetmelikleri
yap›larda ciddi uygulama
olana¤› bulmufltur. 
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8 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

raf; Sab›ka kayd› olmad›¤›na dair
beyan gerekmektedir.

Yap› denetim kurulufllar›nda gö-
rev yapacaklar›n yetki ve sorumlu-
luklar›, yönetmeli¤in 6 maddesinde
detayl› olarak belirtilmifltir. Mevzu-
at›m›z yap› deneti kurulufllar›na ve
çal›flanlara a¤›r sorumluluklar yükle-
mifl olmas›na karfl›n; yetkiler çok k›-
s›tl›d›r, hatta mesleki olarak yetkile-
rini kullanabilmesi bile uygulamada
s›k›nt›lar yaratmaktad›r.

YYaapp››  ddeenneettiimm  uuyygguullaammaass››nnddaa  ooddaa--
mm››zz››nn  dduurruuflfluu  vvee  yyeerrii  nneeddiirr??  NNaass››ll
ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuunnuuzz??

Mevzuat›m›zda, TMMOB ve do-
lay›s›yla MMO gerekli yeri bulama-
m›flt›r. TMMOB ve tüm ilgili meslek
kurulufllar› olarak, yap› denetime sa-
hip ç›k›lmal›; imar ve yap› üretim sü-
reci bütünsellik içinde yeniden ele
al›narak yasal düzenleme çal›flmala-
r›na bafllanmal› ve 81 ilde yap› de-
netim uygulamas›na geçilmeden ya-

sallaflt›r›lmal›d›r. E¤er ad› geçen ya-
sal çal›flmalar yetiflmezse, yürürlü-
¤ün ertelenmesi yerinde olur kan›-
s›nday›m. Aksi halde, gerçekten,
yaln›z yap› denetim kurulufllar› de¤il,
ruhsat vermeye yetkili kurulufllar,
vatandafllar, yat›r›mc›lar çok s›k›nt›
çekebilir, Özellikle olanaklar› k›s›tl› il-
lerde.

NNee  ggiibbii  ss››kk››nntt››llaarr  yyaaflflaannaabbiilliirr??

Yap› denetimin 19 pilot ilde, 10
y›ll›k uygulanmas›ndan ortaya ç›kan
s›k›nt›lar›;  vatandafl›n bilinç sorunu,
idarelerle ilgili sorunlar›, mevzuattan
kaynaklanan sorunlar, müteahhitler-
den kaynaklanan sorunlar fleklinde
grupland›rarak inceleyebiliriz. Yeni
sisteme girecek 62 kentle ilgili yerel
olanaks›zl›klar›n yarataca¤› ilave so-
runlar›n ayr›ca araflt›r›lmas› gerekti¤i
kanaatindeyim.

Vatandafl›n bilinç sorunu: Ev sahi-
bi olmay› düflünen normal vatandafl›n

projeden inflaattan anlamas›, otura-
ca¤› binan›n can ve mal güvenli¤ini
yaflam kalitesini önceden takdir et-
mesi beklenemez. Gerekli önlemler
al›nmaz ise, içinde yaflamaya baflla-
d›¤›nda s›k›nt› bafllar, deprem, yang›n
gibi felaketlerde zaten çok geç kal›n-
m›fl olur. Bu nedenle, tüketici vatan-
dafl›n haklar›n›n korunmas› için inflaat
sektöründe yap› denetim kurulufllar›
görevlendirilmifltir. Yap› denetim ku-

Mevzuat›m›z yap› denetim
kurulufllar›na ve çal›flanlara
a¤›r sorumluluklar 
yüklemifl olmas›na karfl›n;
yetkiler çok k›s›tl›d›r, hatta
mesleki olarak yetkilerini 
kullanabilmesi bile 
uygulamada s›k›nt›lar
yaratmaktad›r.
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9D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

rulufllar›, yap›n›n projelerini ve hesap-
lar›n›; flantiye aflmas›nda da yap›n›n
bu projelere uygun infla edilmesini
kontrol eder. 

‹flte bu noktada yap› denetim
sistemimizin en ciddi sorunu ile kar-
fl›laflmaktay›z, vatandafl›n bilinçsizli-
¤i. Vatandafl neler kaybetti¤inin far-
k›nda olmaks›z›n, yap› maliyetinin %
3’ü gibi mütevazi yap› denetim hiz-
met bedelinden imtina etmektedir.
Özellikle, yap sat inflaatlar›nda, ya-
p›lan sözleflme ile yap›n›n kontrolü-
nü yap› denetim kurulufluna ka¤›t
üzerinde vermifl gözüken yap› sahi-
bi; yap› denetim kuruluflunun tespiti
de dahil olmak üzere yap› denetim
bedelini de müteahhide devrederek
kendi elleri ile yap›n›n müteahhidine
teslim eder hale gelmifltir. Sonuç
olarak, ilgili kanun ve yönetmeli¤inin
eksik ve hatalar› ile bu bilinçsizlik
piyasa koflullar›nda hizmet bedelle-
rindeki yüksek tenzilat ve haks›z re-
kabetin do¤mas›na neden olmakta,
mesleki tavizler verilmesi endifleleri-
ni yaratmaktad›r.

‹lgili idarelerle ilgili sorunlar:
Ruhsat vermeye yetkili ‹darelerin
3194 say›l› ‹mar Kanunu ile 4708 sa-
y›l› Yap› Denetim Hakk›nda Kanun iki-

lemi içinde farkl› uygulamalara giril-
mesi; sicil raporlar› verilmesinde kri-
terlerin belirlenmemifl olmas›;  yap›
denetim kurulufllar›nca ilgili idarelere
verilen hakedifle ait incelemelerin ve
hakedifl tasdikinin ilgili idare insaf ve
inisiyatifinde kalmas›; ruhsat vermeye
yetkili idarelerin ço¤unun, yap› dene-
tim kurulufllar›na muhatap olan mes-
lektafllar›m›z›n nitelik ve nicelik olarak
yetersiz olmalar›; ruhsat vermeye yet-
kili idarelerin, yap› denetim hizmet
bedeli taksitlerini ödemeyip inflaat›
devam ettiren yap› sahibi müteahhit-
lere yapt›r›m uygulanmamas›, yap›
denetim kurulufllar›ndan ihbar edil-
mesini beklemeleri... 

Mevzuattan kaynaklanan sorun-
lar: Kanun ve yönetmeli¤in baz›
maddelerinin  birbiriyle uyum sa¤la-
mamas›; Yap› denetim kurulufllar›,
denetçi mühendis ve mimarlar›n ce-
zai sorumluluklar›n›n uygulamas›nda
yasal boflluklar oldu¤u; kontrol mi-
mar ve mühendisleri için herhangi
bir yapt›r›m olmay›fl›; sicil raporlar›
verilmesinde kriterlerin belirlenme-
mifl olmas›; kanunda müteahhitlik
mesle¤ini tan›mlay›c› kesin bir ifade-
nin yer almamas›; yap› denetim ku-
rulufllar›nca ilgili idarelere verilen
hak edifle ait incelemelerin ve hak
ediflin tasdikinin ilgili idare insaf ve
inisiyatifinde kalmas›; yap› denetim
kurulufl amac›n›n kapsam olarak ye-
tersizli¤i; sigorta uygulamas›n›n sis-
teme girmeyifli; yap› Denetim Kanu-
nun yarg›s›z infaza olanak veren di-
siplin, kovuflturma, soruflturma ve
cezaland›rma maddeleri; meslek ku-
rulufllar›n›n yap› denetim komisyon-
lar›nda temsil edilmemeleri.

Müteahhitlerden kaynaklanan
sorunlar: Yap› denetim kuruluflunun
tespiti de dahil olmak üzere yap›
denetim bedelini filen öder hale ge-
len müteahhitlerin asgari bedelden
yap›lan tenzilatlar›; buna mukabil
yap› denetim kurulufllar› faturalar›n›n

asgari bedelden kesmekte; yap› de-
netim kurulufllar› kazanmad›¤› para-
n›n vergisini ödemekte, müteahhit
ise kay›t d›fl› kazanç sa¤lamakta;
yap› denetim hizmet bedeli taksitle-
rini ödemeyip inflaat› devam etmek-
te; flantiye mesleki denetimlerinde
de s›k›nt›lar yaflanmakta, ruhsat d›fl›
ve proje d›fl› uygulamalara müdaha-
leler çok zor olmakta; flantiye mes-
leki denetimlerinde, tadilat› gerekti-
ren hallerde, proje tadilat› yapt›r›l-
madan uygulamaya geçilmesi, bu
nedenle de yap› denetim kuruluflu-
nun ceza almas›na neden olunmas›,

OOddaaddaann  aall››nnaann  uuzzmmaannll››kk  yyeettkkii  bbeell--
ggeelleerriinniinn  ggeeççeerrlliillii¤¤ii  nnee  oollaaccaakktt››rr??
MMeevvccuutt  uuyygguullaammaaddaa  nnaass››ll??

Yasam›zda maalesef, odadan
al›nan uzmanl›k yetki belgelerinin
geçerlili¤i yoktur.

MMüütteeaahhhhiiddiinn  kkeennddii  ddeenneettççii  kkuurruulluuflfluu
sseeççmmeessiinnii  nnaass››ll  ddee¤¤eerrlleennddiirriiyyoorrssuu--
nnuuzz??  BBuu  dduurruummuunn  yyaarraattaaccaa¤¤››  oolluumm--
ssuuzzlluukkllaarr  ssiizzccee  nneelleerrddiirr??

Müteahhidin kendi denetçi kuru-
luflunu seçmesi hem yasal de¤ildir,
hem de etik de¤ildir. Ve flu anda ya-

‹lgili kanun ve
yönetmeli¤inin eksik ve
hatalar› , vatandafl›n 
bilinçsizli¤i, piyasa
koflullar›nda hizmet 
bedellerindeki yüksek 
tenzilat ve haks›z 
rekabetin do¤mas›na
neden olmakta, 
denetimde mesleki 
tavizler verilmesi
endiflelerini yaratmaktad›r.

Mevzuat›m›zda, TMMOB
ve dolay›s›yla MMO 
gerekli yeri bulamam›flt›r.
TMMOB ve tüm ilgili
meslek kurulufllar› olarak,
yap› denetime sahip
ç›k›lmal›; imar ve yap› 
üretim süreci bütünsellik
içinde yeniden ele 
al›narak yasal düzenleme
çal›flmalar›na bafllanmal›.
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10 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

p› denetim sistemi zincirinin en zay›f
halkas›d›r. Parasal ba¤›ml› bir kon-
trollük müteahhidi ne derece  de-
netleyebilir? Ayr›ca, piyasa koflulla-
r›nda oluflan haks›z rekabetin do-
¤urdu¤u kay›t d›fl› yap›lan indirimler,
yap› denetim flirketlerinin tahsil edil-
memifl gelirlerinin yaratt›¤› mali ve
muhasebe sorunlar›, flirketleri s›k-
makta; günefl çar›¤› çar›k aya¤› mi-
sali, sorunlalar çal›flan meslektaflla-
ra kadar inmektedir. 

Bakanl›¤›m›zda yap›lan yasal ça-
l›flmalarda, bu konunun da ele al›n-
d›¤› ve de¤iflik çözümler  üretilmek-
te oldu¤u duyumlar›n› almaktay›z.

NNee  ggiibbii  ççöözzüümm  öönneerriilleerrii??  
Öncelikle vurgulanmas› gereken;

bu derecede a¤›r deprem tehdidi al-
t›nda bulunan memleketimizde, hem
de ad› zorunlu olan DASK Sigortas›-
n›n ancak yurt düzeyinde henüz %20
uygulama olana¤› bulmufl olmas› ger-
çe¤ini de göz önünde bulundurarak;
yap›da kalite ve yap› denetim konu-
sunda vatandafl› bilinçlendirme konu-
sunda hep birlikte çal›flmal›y›z.

Halen TBMM’de ve Bakanl›k raf-
lar›nda kaderlerini bekleyen, Planla-
ma ve ‹mar Kanunu, Yap› Kanunu,
tüm yurdu ve kamu yap›lar›n› da
kapsayacak flekilde Yap› Denetim
Kanunu ve Yetkin Mühendislik Ka-
nunlar› taslak ve/veya tasar›lar›n›n
bütünsellik içinde ve ilgili meslek
kurulufllar› ile ortaklafla ele al›narak
birlikte süratle yasalaflt›r›lmal›d›r. 

Kiflisel olarak, düzenlenecek ye-
ni yap› denetim kanununda  sorun-
lar›n çözümüne yönelik bulunmas›
zorunlu gördü¤üm temel hususlar
sat›r bafllar› ile flöyledir:

1. Yap›larda tam denetim konsepti
dört meslek disiplinine eflit a¤›rl›k:
Yap› malzemeleri, binalarda enerji
performans›, mimari mekanik ve
elektrik tesisatlar›nda gerçek flantiye
denetimleri; 
2. Üstlenilen sorumluluklar karfl›l›¤›
yeterli ve etkin güç ve yetkiler,
3. Yap›larda tam ve gerçek dene-
tim karfl›l›¤›, hizmet bedelinin m2’

ye göre % 4 - % 8 ve yap›ya ait

malzemelerin  tüm muayene ve

test bedellerinin yap› müteahhidine

ait olmas›,

4. fiantiye denetleme defteri; evrak

bürokrasisinin asgari düzeye indiril-

mesi için, flantiyede yap›lan tüm de-

netimlerin, an›nda düzenlenen, farkl›

renkte kopyal› tutanaklar›n›n toplan-

‹mar Kanunu ile Yap›
Denetim Hakk›nda
Kanunu’nun baz› 
maddelerinin uyum
sa¤lamamas›, yap› 
denetim kurulufl 
amac›n›n kapsam olarak
yetersizli¤i; meslek
kurulufllar›n›n Yap› 
Denetim Komisyonlar›nda
temsil edilmemeleri,
mevzuattan kaynaklanan
sorunlar›n bafl›nda 
gelmektedir. 

Bu sistemin en önemli
handikaplar›ndan biri de,
müteahhidin yap› 
denetim hizmet taksitlerini
ödememesi hallerinde 
bile inflaat›n devam 
etmesi; daha da önemlisi
yap› denetim kurulufllar›n›n
kazanamad›¤› paran›n 
vergisini ödemek zorunda
kalmas›d›r. 
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11D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

d›¤›, her sayfas› noter onayl› defter,
5. Yap› sigortas› ve mesleki sorum-
luluk sigortas›,
6. Zorunlu akreditasyon, kurumlafl-
ma ve gerçekçi istihdam: Denetle-
me elemanlar›n›n özlük haklar›, tip
sözleflme, görevlendirme, raporla-
ma, abart›l› kontrol mimar ve mü-
hendis kadrolar›, imzac›l›k ve eko-
nomide bu onursuz gizli iflsizli¤in
önü kesilmeli.
7. Meslek odalar› sisteme dahil
edilmeli, proje kontrolü, denetim
elemanlar›n›n sicilleri sa¤l›kl› yürü-
tülmeli. 
8. Gerçek ve etkin büro ve flantiye
denetimi:  Bakanl›¤›n gözetim ve
denetiminde ilgili sigorta veyahut
meslek odalar› ortak olarak; ilgili de-
netim elemanlar›n›n beton dökümü
boyunca, tesisat hidrolik testinde,
temel topraklama ölçümleri gibi ya-
p›m aflamalar›n›n ciddi olarak izlen-
mesi, sicillere esas belgelenmesi ve
raporlanmas›.  
9. Siciller ve puanlama: Yap› dene-
tim kurulufllar›n›n sicillerinin, Bakan-
l›¤›n gözetim ve denetiminde, sigor-
ta etti¤i her ifl için sigorta flirketince
tutmas›; denetim elemanlar›n›n sicil-

lerinin ilgili meslek odalar› taraf›ndan
düzenlenmesi. 
10. Yap› denetim kurulufllar›na proje
ve mesleki dan›flmanl›k hizmeti ola-
na¤› tan›nmas›, 
11. Yap› müteahhitleri ile yap› dene-
tim kurulufllar› aras›ndaki parasal
ba¤›ml›l›¤›n kalkmas›, 
12. Yap› denetim flirketlerinin ortak-
lar›n›n tamam›n›n denetçi mimar ve
mühendis (inflaat, makine ve elek-
trik) olmas›, 
13. Yap› Denetim Kurulufllar› Birli¤i;
81 ilde yap› denetim kurulufllar›n›n
üye olmalar›n› zorunlu k›l›p, güçlü bir
sivil toplum örgütü olarak, kanundan
ald›¤› yapt›r›m yetkisi ile gerçek iç de-
netim yaparak yap› denetim kurulufl-
lar› aras›ndaki haks›z rekabeti önle-
mek ve yap› denetimin hizmetlerinde
beklenen kaliteye eriflmek, 
14. Tüm kamu yap›lar›n›, TOK‹ ve
benzeri kurulufllar› da kapsam içi-
ne almak, 
15. Yap› müteahhitli¤i müessesesini
gerçek yasas›na kavuflturmak,
16. Mevcut kapatma cezalar›n›n ye-
rine, kademeli ve hakkaniyetli para
cezalar› ikame etmek.
YYaapp››  ddeenneettiimm  ssiisstteemmii,,  ooddaa  oonnuurr  kkuurruu--

lluunnaa  sseevvkk  eeddiilleenn  mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzllaa
aann››ll››yyoorr..  BBuu  dduurruummaa  nneeddeenn  ggeelliinniiyyoorr??

Evet ac› bir gerçe¤e parmak
bast›n›z, Oda Onur Kurulu günde-
mini  % 70-80 a¤›rl›kla yap› dene-
tim ile meslektafllar iflgal etmekte-
dir. Bunun sebebi; yap› denetim
kurulufllar›, denetçi mühendis ve
mimarlar›n cezai sorumluluklar›n›n
uygulamas›nda yasal boflluklar;
Yap› Denetim Kanununun yarg›s›z
infaza olanak veren Disiplin, Ko-
vuflturma, Soruflturma ve cezalan-
d›rma maddeleridir.

TMMOB’ye ba¤l› 
odalardan ortak aç›klama:
Ticari yan› a¤›r basan 
zoraki, çok elemanl›, hantal
yap›l›, mali aç›dan çok
külfetli yap› denetim flirketi
modeli yerine; uzmanl›k ve
ahlaki niteliklere sahip bir
Yap› Denetim Uygulamas› 
modeli gelifltirilmelidir.

Makine Mühendisleri Odas›’n›n
temel gelirlerinden olan üye aidatla-
r›n› düzenli ödeyen üyelerimize yö-
nelik olarak sigorta hizmeti sunma-
ya bafllam›flt›r.  Bu uygulamada
üyelerimize herhangi bir maddi kül-
fet getirilmemektedir. fiubemizde ai-
dat borcu olmayan 769 üyemiz Ray
Sigorta bünyesinde ferdi kaza sigor-
tas› kapsam›na al›nm›flt›r. 

Uygulama ile büyük k›sm› zor ve

riskli koflullarda hizmet üreten MMO
üyeleri  olas› kazalarda kal›c› sakat-

l›k riskine karfl›l›k 50 bin TL, vefat
durumunda 50 Bin TL, tedavi mas-
raflar› içinse 5 bin TL’lik güvenceye
sahip olacaklar.  

Üye aidat borcu olmayan üyele-
rimiz sigorta sertifikalar›n› fiubemiz
ve ba¤l› temsilciliklerden alabilirler.
Sigortalar›m›z 21.07.2011 tarihine
kadar geçerli olup, bu tarihten sonra
MMO yönetim kurulu karar› ile yeni-
lenmesi planlanmaktad›r.

FFEERRDD‹‹  KKAAZZAA  SS‹‹GGOORRTTAASSII  SSEERRTT‹‹FF‹‹KKAANNIIZZII  AALLDDIINNIIZZ  MMII??

Odam›z;  üye aidatlar›n› düzenli olarak ödeyen 769 üyemizi ferdi kaza sigortas› 
kapsam›na ald›. Üyelerimiz sertifikalar›n› flube ve temsilciliklerimizden alabilirler
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12 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

2001 y›l›nda Meslek Odalar›m›z›n,

oluflturulacak yeni sisteme iliflkin kay-

g›lar›na ve sistemin sa¤l›kl› ifllemesine

yönelik görüfl ve önerilerine ra¤men

yasalaflan ve sadece 19 pilot ilde uy-

guland›¤› için yo¤un elefltirilere neden

olan 4708 say›l› Yap› Denetim Yasas›,

Bakanlar Kurulu Karar› ile 1 Ocak

2011’den itibaren 81 ilin tümüne ya-

y›lacakt›r. Bu karar, depremselli¤i ve

sorunlar› ayn› olan bir co¤rafyada iki

farkl› sistem uygulamas›na son ver-

mesi bak›m›ndan ilk bak›flta olumlu

görünmekle birlikte, yasan›n eksik,

yanl›fl, aksayan ve uygulanamayan

yanlar›n›n ilgili taraflar›n görüfllerine

baflvurularak yeniden düzenlenmesi

gereklili¤i, yasa hedefleri aç›s›ndan

yaflamsal önem tafl›maktad›r. 2001

y›l›nda yasalaflma sürecinde ifade

edildi¤i üzere, mevcut yasada mesle-

ki yeterlilik, e¤itim, belgelendirme, iz-

lenebilirlik, denetim mekanizmas›n›n

etkin ve yayg›nl›¤› ve kamu yap›lar›n›n

denetim d›fl› kalmas› gibi çok önemli

eksiklikler bulunmaktad›r. Ayr›ca yü-

rürlükteki di¤er yasa hükümleriyle çe-

liflkiler de bulunmaktad›r. 

Nüfusunun yüzde 98’i deprem

tehlikesi alt›nda yaflayan ülkemizde

konutlar›n % 67’si kaçak ya da ruh-

sats›zd›r. Bina stokunun % 40’› otu-

rulabilir durumda de¤ildir. Fakat

mevcut Yasa, 3194 say›l› ‹mar Ya-

sas›n›n 26. maddesinde belirtilen

kamu yap› ve tesisleri ile 27. mad-

dede belirtilen ruhsata tabi olmayan

yap›lar ve bodrum kat hariç tek par-

selde bulunan ve 200 m_’i geçme-

yen iki katl› müstakil yap›lar› kap-

sam d›fl›nda b›rakm›flt›r. Bu noktada

ülkemizde son dönemlerde yaflanan

büyük depremlerde kamu yap›lar›-

n›n en az özel yap›lar kadar zarar

gördü¤ü gerçe¤i gözetilmelidir. 17

A¤ustos Marmara Depreminde ve 1

May›s 2003 Bingöl Depreminde y›k›-

lan kamu binalar› ve buralarda kay-

bettiklerimiz belleklerimizde ac› izle-

rini halen korumaktad›r. 

Bu yaflamsal gerçeklerden hare-

ketle önemle belirtmek isteriz ki; Yap›

Denetimi, kent planlamas›ndan bafl-

layarak, yap›ya iliflkin tasar›m projeleri

ile inflaat›n imalat sürecini kapsayan

bir bütündür. ‹nflaat süreci ise, yap›-

n›n oturaca¤› zeminin etüdü ile bafl-

lar, haz›rlanan plan ve projelerin ‹mar

Kanunu ve Yönetmeliklerine, teknik

flartname ve kurallara iliflkin mevzuat

ile TMMOB’ye ba¤l› ilgili Odalar›n Yö-

netmelik, Yönerge ve Çizelgelerine

uygun olarak üretilip üretilmedi¤inin

denetimi ile devam eder. 

Bu aç›dan Yasan›n temel eksi¤i,

mühendislik mimarl›k hizmetlerinin

mesleki yeterlilik, e¤itim, belgelendir-

me ve denetleme boyutlar›n› içerme-

mesi ve birçok kez elefltirdi¤imiz “im-

zac›l›k” yaklafl›m›na ortam yarat›lma-

s›d›r. 

07.08.2010 tarihli ve 27665 say›l›

Resmi Gazete’de yay›mlanan Yap›

Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde

De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönet-

melikte yap›lan de¤ifliklikler de

TMMOB’ye ba¤l› ilgili odalar›n de-

¤erlendirme kriterleri dikkate al›n-

madan haz›rlanm›flt›r. 

YYAAPPII  DDEENNEETT‹‹MMDDEE  YYEENN‹‹  BB‹‹RR  MMOODDEELL  GGEELL‹‹fifiTT‹‹RR‹‹LLMMEELL‹‹

TMMOB’ye ba¤l› odalardan ortak aç›klama: Ticari yan› a¤›r basan zoraki, çok elemanl›,
hantal yap›l›, mali aç›dan çok külfetli yap› denetim flirketi modeli yerine; uzmanl›k ve
ahlaki niteliklere sahip bir Yap› Denetim Uygulamas› modeli gelifltirilmelidir
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13D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

Süresi 5 y›l olan Yap› Denetçili¤i

ve Proje Denetçili¤i Belgesinin geçerli

oldu¤u süre içinde meslek içi e¤itim-

lerin sürekli hale getirilmesi ve e¤itim

programlar›n›n Bakanl›k ile

TMMOB’ye ba¤l› ilgili Odalar›n ortak

çal›flmas› ile belirlenmesi için

2006–2007 y›llar›nda Bakanl›k ile biz-

lerin koordineli olarak hayata geçirdi-

¤i e¤itim çal›flmas›n›n devam›n›n geti-

rilmemifl olmas› ve bu konunun yasa-

da hüküm alt›na al›nmamas› önemli

bir di¤er eksikli¤i oluflturmaktad›r. 

Yap› denetim sisteminin önemli

temellerini oluflturan yap› sigortas›

ve mesleki sorumluluk sigortas› da

bu süreçte bir türlü uygulamaya ge-

çirilememifltir. 

Yine yap› denetim sürecinde ta-

n›mlanan flantiye flefli¤i uygulanabi-

lir olmaktan uzak, mühendis ve mi-

marlar›n imzalar›yla geçifltirilen bir

uygulamaya dönüflmüfltür.

Yasaya göre yap› denetim kuru-

lufllar›n›n yap› sahipleri taraf›ndan

belirlenmesi gerekirken, uygulama-

da müteahhitler öne ç›kmakta, bu

durum haks›z rekabet koflullar›na

neden olmakta, ba¤›ms›z bir yap›

denetim sisteminin oluflmas›n›n ko-

flullar› en baflta yok olmaktad›r. 

ÇÇöözzüümm  ÖÖnneerriilleerrii

Yukar›daki tespitler ›fl›¤›nda yasal,

yönetsel ve uygulamaya dönük

köklü de¤iflikliklere ihtiyaç duyul-

maktad›r. 

Afla¤›da imzas› bulunan meslek

odalar› olarak önerilerimizi kamu-

oyunun dikkatine sunuyoruz. 

1- Yap› denetiminde meslek odalar›-

n›n sürece daha etkin kat›l›m›n› sa¤-

layacak yeni bir planlama, tasar›m,

üretim ve denetim süreci modeline

ihtiyaç vard›r. 4708 Say›l› Yap› De-

netim Yasas› ile 3194 Say›l› ‹mar

Yasas› ve ba¤l› ikincil mevzuat›n bu

model esas al›narak yeniden düzen-

lenmesi gerekmektedir. 

2- Yap› Denetiminin anahtar›

“Mesleki Denetim”, onun olmazsa

olmaz koflulu da TMMOB’ye ba¤l›

meslek odalar›n›n yürüttü¤ü “Ye-

terlilik ve Belgelendirme” faaliyet-

leridir. Bu nedenle yap› denetimi

ile ilgili kamusal yap›lanmalarda

TMMOB’ye ba¤l› ilgili Odalar›n gö-

rev, yetki ve sorumluluklar› tan›m-

lanarak temsilleri sa¤lanmal›d›r.

Denetçi Belgelerinin verilmesi ve

takibi TMMOB’ye ba¤l› Odalar ta-

raf›ndan yap›lmal›, yap› denetimi

mekanizmas›nda yer alan meslek-

tafllar›n sicillerinin tutulmas› ve

meslek içi e¤itimler TMMOB’ye

ba¤l› ilgili Odalarca yap›lmal›d›r. 

3- Bütün kamu yap›lar› yasa kapsa-

m›na al›nmal›d›r. TOK‹, K‹PTAfi ve

benzeri kurulufllar›n inflaatlar›n›n de-

netimi, yap› denetim sistemi içerisi-

ne dahil edilmelidir. 

4- Yap› denetim kurulufllar›n›n de-

netimi ve ceza sisteminde halen uy-

gulanmakta olan yöntem sorunlu-

dur. Do¤rudan kapatma yerine sis-

temin daha do¤ru iflleyiflini sa¤laya-

cak para cezalar›n› da kapsayan ka-

demeli yapt›r›mlar uygulanmal›d›r. 

5- Yap› üretimi düzeninin asli ö¤ele-

rinden olan müteahhitli¤in tan›m›

netlefltirilmeli yap› ile ilgili uzmanl›¤›

olmayan meslek sahiplerinin yap›m

iflini üstlenmesi engellenmelidir. 

6- Yap› denetim uygulamas›n› sa¤-

lam bir zemine oturtacak Yap› Sigor-

tas› ve Mesleki Sorumluluk Sigortas›

sistemine bir an önce geçilmelidir. 

7- Yap› denetim uygulamas›n› yön-

lendiren her türlü karar sistemi, konu

ile ilgili tüm kurum ve kurulufllar›n yer

alaca¤› süreçlerde oluflturulmal›d›r. 

8- Ticari yan› a¤›r basan zoraki çok

elemanl›, hantal yap›l›, mali aç›dan

çok külfetli yap› denetim flirketi mo-

deli yerine; uzmanl›k ve ahlaki nite-

liklere sahip yap› denetçilerinin et-

kinli¤ine dayal› bir Yap› Denetim Uy-

gulamas› modeli gelifltirilmelidir.

TTMMMMOOBB  ‹‹nnflflaaaatt  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu

TTMMMMOOBB  MMaakkiinnaa  MMüühheennddiisslleerrii  OOddaass››  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu

TTMMMMOOBB  MMiimmaarrllaarr  OOddaass››  MMeerrkkeezz  

YYöönneettiimm  KKuurruulluu

Mevcut yasan›n, kamu
yap›lar›n› kapsamamas›
büyük bir eksikliktir. Son
dönemlerde yaflanan
büyük depremlerde kamu
yap›lar›n›n en az özel
yap›lar kadar zarar
gördü¤ü gerçe¤i göz ard›
edilmemelidir. 
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TMMOB’DEN ÇA⁄RI:
ÖÖNNCCEE  YYAANNLLIIfifiLLAARRIINNII  GG‹‹DDEERR‹‹NN

17 A¤ustos depreminin 11. y›l-

dönümü nedeniyle deprem bir kez

daha gündemimizde. Marmara dep-

reminden sonra, yaflanan felaketten

ald›¤›m›z ders; "yap› üretiminin yete-

rince denetlenmemifl" olmas›yd›. 

Ne yaz›k ki ülkemizde yap› üre-

tim süreci ranta ba¤l› olarak flekillen-

mekte, konut üretiminde esas bek-

lenti getiri üzerine kurulmaktad›r. Ya-

p› projeleri mevcut iflleyiflte halen

kullan›c› ve/veya tüketici için beledi-

yeden al›nacak yap› ruhsat›n›n ta-

mamlay›c› birer evrak› olmaktan öte

anlam tafl›mamaktad›r. 

Yap› denetimi, bütün bu sürecin

baflat unsuru olarak ülke gündemin-

de önemli bir yer tutmaktad›r. 1999

Marmara depreminden sonra döne-

min Siyasi ‹ktidar› taraf›ndan alelacele

ç›kart›lan 4708 say›l› Yap› Denetimi

Yasas› ciddi eksiklikler ve yanl›fll›klar

tafl›mas›n›n yan› s›ra ihtiyac› gider-

mekten oldukça uzakt›r. 

Yap› denetimi sadece bir yasal

düzenlemeler sorunu de¤ildir. Elbette

ki, yasal düzenlemeler zorunludur an-

cak uygulay›c›lar›n bu konudaki ka-

rarl›l›¤›, baflka bir ifadeyle siyasi erkin

tercihi sonucu de¤ifltirecek önemde-

dir. 

Siyasal ‹ktidardan, yap› denetim

mevzuat›ndaki yanl›fll›klar› gidermesi

beklenirken, 7 A¤ustos 2010 tarihli

Resmi Gazete‘de yay›mlanan Yap›

Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i De-

¤iflikli¤i ile yap› denetim kuruluflu ve

laboratuar›nda görev alacak teknik

personelin mesleki deneyim süresini

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So¤anc›, yap› denetim sisteminin
yayg›nlaflt›r›lmas›n› önemsediklerini, ancak bundan önce sistemin yanl›fll›klar›n›n 
giderilmesi gerekti¤ine iflaret etti. 
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12 y›ldan 5 y›la indirilmifltir. 
10 y›ld›r pilot olarak 19 ilde uygu-

lanan yap› denetimi Bakanlar Kurulu
karar›yla 1 Ocak 2011 tarihinden iti-
baren 81 ilde hayata geçirilecektir. 

TMMOB en bafl›ndan itibaren ya-
p› denetim sisteminin tüm ülkeye
yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini savun-
maktad›r. Ancak, sistemin yayg›nlafl-
t›r›lmas›ndan önce yanl›fll›klar›n gide-
rilmesi büyük önem tafl›maktad›r. 

TMMOB ve Odalar›m›z, yap› de-
netimi ile desteklenen "sa¤l›kl› bir ya-
p› üretim süreci" konusundaki öneri-
lerini, her f›rsatta yetkililere iletmifl ve
kamuoyu ile paylaflm›flt›r.

"Yap› Denetim Sistemi"nin 1
Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ili-
mizin tümünde uygulamaya konaca-
¤›n›n aç›klanmas› üzerine, konu hak-
k›ndaki görüfl ve önerilerimizi bir kez
daha özetlemekte yarar görüyoruz.

1- Güvenli ve nitelikli bir yap›lafl-
man›n ilk ad›m›n›n öncelikle topografik
ve jeolojik tespitler dikkate al›narak
oluflturulan "‹mar planlar›n›n elde edil-
mesi sürecinde" at›ld›¤› bilinmelidir.

2- ‹mar planlar›ndaki arazi kullan›m
kararlar›n›n ve yap›laflma flartlar›n›n be-
lediye meclisleri taraf›ndan kolayl›kla
de¤ifltirilebiliyor olmas› engellenmelidir.
Son olarak, "Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Baflkanl›¤›"n›n Sakarya-Akyaz› fay
hatt›ndaki koruma band›n› 150 metre-
den 20 metreye indirme karar›, siyasi
etkilerin bilimsel ve teknik kararlar üze-
rindeki gücünü ve düzeyini aç›kça ser-
gilemektedir. Bu gerçekten hareketle,
öncelikle imar planlamas›nda görevli
belediye teknik kadrolar›n›n sorumlulu-
¤u artt›r›l›rken, görevleri s›ras›nda olu-
flabilecek bask›lara karfl› yasayla koru-
nan güvenli bir çal›flma ortam› olufltu-
rulmal›d›r.

3- Yap› üretim süreci bir bütün
olarak alg›lanmal›d›r. Bu üretim zin-
cirinde ilk halka olan "projelerin ta-
sar›m›" safhas›ndan bafllayarak

"projelerin uygulanmas›" ve "uygula-
man›n denetimi"nin ayn› titizlikle ger-
çeklefltirilmesi gerekmektedir. Süre-
cin sa¤laml›¤›n›n, zincirin en zay›f
halkas›n›n dayan›m› kadar olabilece-
¤i gerçe¤i unutulmamal›d›r.

4- Kay›t d›fl› yap›laflma, yap› sto-
kumuzun %67‘si düzeyindedir. ‹mar
aflar› ile desteklenen bu büyük dilimin
oluflmas›na neden olan politikalar›n
engellenmesi, en az yap› denetimi
konusunda yap›lan çal›flmalar kadar
önem tafl›maktad›r. Yasa d›fl› oluflan
bu tip yap›lara yeni torba yasalar ç›-
kararak elektrik-su gibi alt yap› hiz-
metlerinin götürülmesi, yap› denetimi-
nin gelece¤ini de tehlikeye atacakt›r. 

5- Amac›n› sadece depreme da-
yan›kl› bina yapmakla s›n›rlayan yap›
denetim anlay›fl› eksik kalmaktad›r.
Günümüzde art›k "deprem güvenli¤i"
yan›nda "yang›n güvenli¤i", "gürültü
kontrolü" ve "enerji performans›" gibi
kavramlar da binalar›n mimari tasar›-
m›nda zorunlu hale gelmektedir. Bu
durumda; güvenli¤in yan›nda "yafla-
nabilirli¤i" de hedefleyen bir yap› de-
netim modeli amaçlanmal›d›r.

6- Binalar›n projelendirilmesinde
uyulmas› gereken standartlar›n gide-
rek geliflmesi ve inflaat piyasas›na
modern yeni malzemelerin girmesi,
projelerin tasarlanmas›n› ve tasar›ma

uygun olarak gerçekleflmesini daha
da önemli hale getirmifltir. Ancak
mevcut yap› denetim modelinde
"proje müellifleri" uygulama safhas›n-
da tamamen d›fllanm›flt›r. 5846 say›l›
Fikir Sanat Eserleri Kanunu‘ndan ge-
len müelliflik haklar› ve mesleki so-
rumluluklar›, yap› denetim modeli
içinde tan›mland›¤›nda süreç daha
sa¤l›kl› iflleyecektir.

7- Projelerin do¤rulu¤u yan›nda
iflçilik ve malzeme kalitesi, güvenli ve
nitelikli bir bina elde etmeyi belirleyen
en önemli faktörlerdir.

a- Üniversitelerde yeterli altyap›
ve ö¤retim kadrosu haz›rlanmadan,
ihtiyac›n ötesinde mimarl›k ve mü-
hendislik bölümleri aç›lmakta ve bu
anlay›fl e¤itimin kalitesini düflürmek-
tedir. Yetkililer bu durumu "üniversite
e¤itiminin kitleselleflmesi" ile aç›klar-
ken, bu yetersizli¤i de kabullenmek-
tedirler. Bu durumda tasar›m, uygula-
ma ve denetim sürecinde yer alacak
mühendis, mimar ve planc›lar›n mes-
leki yeterli¤inin belirlenmesi, belge-
lenmesi ve meslek içi e¤itime tabi tu-
tulmas› gibi konularda ilgili meslek
odalar›n›n görev üstlenmesi giderek
daha da önemli hale gelmektedir.

b- ‹nflaatlarda, teknik e¤itim veren
okullarda e¤itilmifl ifl gücünün çal›flt›-
r›lmas› yasal zorunluluk olarak belir-
lenmeli ve inflaat piyasas›nda yetifl-
mifl usta ve kalfalar mutlaka sertifika-
land›r›lmal›d›r.

c- Beton ve yap› çeli¤inin yan›n-
da, imalata giren çok say›daki tesisat
ve inflaat malzemesinin nitelik deneti-
mi, öncelikle üretim merkezlerinde
yap›lmal› ve standart d›fl› malzemenin
piyasaya girmesini engelleyici yasal
tedbirler al›nmal›d›r.

d- Yap› denetim laboratuarlar›na
akredite olma koflulu getirilmelidir.

8- Yap› Denetim Kanunu kapsa-
m›ndaki tüm yap›lar›n "yap› müteah-

Yap› üretim süreci bir
bütün olarak alg›lanmal›d›r.
Bu üretim zincirinde ilk
halka olan "projelerin
tasar›m›" safhas›ndan
bafllayarak "projelerin
uygulanmas›" ve 
"uygulaman›n 
denetimi"nin ayn› 
titizlikle gerçeklefltirilmesi
gerekmektedir.
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16 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

hitli¤i" arac›l›¤› ile yap›lmas› ön koflul
olarak belirlenmifltir. Ancak  "yap›
müteahhidi" kavram›n›n tariflenmemifl
olmas› çok önemli bir eksiklik olarak
durmaktad›r. Yap› denetim firmalar›n-
da oldu¤u gibi, müteahhitlik firmalar›-
n›n da kurumsal niteli¤i, di¤er kurum-
larla olan iliflki biçimleri, yetki ve so-
rumluluklar› belirlenmelidir.

9- Uygulamada, sürecin do¤al ifl-
leyifli sonucunda, yap› sahibi öncelik-
le bina yap›m›n› taahhüt edecek mü-
teahhit firmay› belirlemektedir. Müte-
ahhit firma da yasaklanm›fl olmas›na
ra¤men, fiilen kendini denetleyecek
yap› denetim firmas›n› seçmektedir.
Bu durum yap› denetimin amac›na
ulaflmas›n› engellerken, firmalar›n de-
jenerasyonuna da neden olmaktad›r.
Bu istenmeyen iliflkiye karfl› yeni ön-
lemler gelifltirilmelidir.

10- Denetlenecek yap›n›n büyük-
lü¤ü ve fonksiyonu dikkate al›nma-
dan tümüne ayn› denetim modeli uy-
gulan›yor olmas›, küçük ölçekli bina-
lar›n denetim giderini artt›rmaktad›r.
Bu konuda daha rasyonel bir dene-

tim modeli gelifltirilmelidir.
11- Bütün kamu yap›lar› yasa

kapsam›na al›nmal›d›r. TOK‹, K‹PTAfi
ve benzeri kurulufllar›n inflaatlar›n›n
denetimi, yap› denetim sistemi içeri-
sine dahil edilmelidir. 

12- Yap› denetiminde meslek
odalar›n›n sürece daha etkin kat›l›m›n›
sa¤layacak yeni bir planlama, tasa-
r›m, üretim ve denetim süreci modeli-
ne ihtiyaç vard›r. 4708 Say›l› Yap› De-
netim Yasas› ile 3194 Say›l› ‹mar Ya-
sas› ve ba¤l› ikincil mevzuat›n bu mo-
del esas al›narak yeniden düzenlen-
mesi gerekmektedir. 

13- Yap› denetiminin anahtar›
"mesleki denetim", onun olmazsa ol-
maz koflulu da TMMOB‘ye ba¤l›
meslek odalar›n›n yürüttü¤ü "yeterlilik
ve belgelendirme" faaliyetleridir. Bu
nedenle yap› denetimi ile ilgili kamu-
sal yap›lanmalarda TMMOB‘ye ba¤l›
ilgili Odalar›n görev, yetki ve sorumlu-
luklar› tan›mlanarak temsilleri sa¤lan-
mal›d›r. Denetçi belgelerinin verilmesi
ve takibi TMMOB‘ye ba¤l› Odalar ta-
raf›ndan yap›lmal›, yap› denetimi me-

kanizmas›nda yer alan meslektafllar›n
sicillerinin tutulmas› ve meslek içi e¤i-
timler TMMOB‘ye ba¤l› ilgili Odalarca
gerçeklefltirilmelidir.

14- Yap› denetim uygulamas›n›
sa¤lam bir zemine oturtacak "Yap›
Sigortas› ve Mesleki Sorumluluk Si-
gortas›" sistemine bir an önce geçil-
melidir. Yap› denetiminin asl›nda
"kamusal bir hizmet oldu¤u" gerçe-
¤i unutulmamal›d›r.

Kay›t d›fl› yap›laflma, yap›
stokumuzun %67‘si
düzeyindedir. ‹mar aflar› 
ile desteklenen bu büyük 
dilimin oluflmas›na 
neden olan politikalar›n
engellenmesi, en az yap›
denetimi konusunda
yap›lan çal›flmalar kadar
önem tafl›maktad›r.
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ÜÜYYEE  AADDRREESS  GGÜÜNNCCEELLLLEEMMEELLEERR‹‹  YYAAPPIILLDDII

1800’ü aflk›n üyeye sahip olan
fiubemiz, genifl bir fiziki alana yay›-
lan üyeleriyle sa¤l›kl› bir iletiflim kur-
mak amac›yla üye bilgi ve adres
güncelleme çal›flmas› bafllatt›. Yeni
dönemde örgütlenme faaliyetleri
kapsam›nda yap›lan bu çal›flmada,
flube bültenleri ile SMS’lerin tüm
üyelerimize ulaflmas› amaç edinmifl-

tir. Bu çerçevede üyelerimizle tele-
fonla birebir görüflme yap›larak, bilgi
güncellemelerine gidildi. 

Bir çok üyemizin, üye oldu¤u ta-
rihten itibaren de¤iflen telefon ve ad-
res bilgileri güncellenerek  Oda Bilgi
Yaz›l›m Sistemi’ne ifllendi. fiu ana
kadar, Elaz›¤ , Malatya, Diyarbak›r ve
Van’daki güncellenme çal›flmalar› ta-

mamland›. Ekim ay› içinde di¤er
temsilciliklerdeki üyelerimizle irtibata
geçilecek. Bunun yan› s›ra vefat
eden, flubemiz etkinlik alan›ndan ç›-
karak baflka illere yerleflen ve ata-
mas› yap›lan üyelerimizin adresleri
kapat›ld›. Bu çal›flma, mevcut üye
profilimizin düzenlenmesine kaynak-
l›k edecek. 

M‹EM Gözetim Kriterleri kap-

sam›nda fiubemiz, Mardin, Batman,

fianl›urfa, Ad›yaman,  Malatya, Elaz›¤,

Bingöl, Mufl ve Van il temsilciliklerim-

izde Binalarda Enerji Performans

Yönetmeli¤i Tan›t›m Semineri,  Kazan

ve Kazan Dairesi Yerleflimi ve Yap›

Denetim Uygulamalar› Seminerleri

düzenlendi. E¤itmen Ali ‹nce’nin

verdi¤i seminerlerde; 2011 y›l›nda

81 ilde uygulamaya geçecek olan

yap› denetimi yönetmeli¤inin uygu-

lamalar›n›n nas›l gerçeklefltirilece¤i,

Binalarda Enerji Performans

Yönetmeli¤i (BEP) yönetmeli¤inin

uygulamaya girmesiyle ortaya

ç›kacak yenilikler, Kazan ve Kazan

Dairesi Yerleflimi konular› ele

al›nd›. Üyelerimizin yo¤un ilgi gös-

terdi¤i seminerler verimli bir

flekilde sona erdi.

Diyarbak›r fiubemiz, sorumluluk alan›ndaki üyelerle
sa¤l›kl› bir iletiflim kurmak amac›yla üye bilgi güncelleme
çal›flmas› bafllatt›. 

M‹EM Gözetim Kriterleri kapsam›nda 9 ilde 3 bafll›k at›nda e¤itim semineri düzenlendi.

99  ‹‹LLDDEE  MM‹‹EEMM  SSEEMM‹‹NNEERRLLEERR‹‹
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Makine Mühendisleri  Odas› Batman
‹l Temsilcili¤i,  meslek alanlar›na ilifl-
kin komisyonlar›n kurulmas›  ve iflyeri
temsilciliklerinin oluflturulmas› yönün-
deki karar›n› hayata geçiriyor. 
Eylül ay› içerisinde yap›lan yönetim
kurulu toplant›s›nda, al›nan karar
gerece¤ince, 3 adet komisyon olufl-
turuldu. Komisyonlar, “‹flyeri Temsil-
cili¤i Komisyonu”, “Ö¤renci Üye Ko-
misyonu” ve “SMM Komisyonu” ad›
alt›nda örgütlenecek. Komisyonlar
flu flekilde olufltu:

11--  SSMMMM  KKOOMM‹‹SSYYOONNUU
SSoorruummlluu  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii
Ahmet Bülent Tekik

ÜÜYYEELLEERR;;
• Faysal Özdemir

• Fatma Ucuz

• Muzaffer Döner

22--  ‹‹fifiYYEERR‹‹  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  

KKOOMM‹‹SSYYOONNUU

SSoorruummlluu  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii

Süleyman Kaz›m Ifl›k

ÜÜYYEELLEERR

• F›rat UCA

Türkiye Petrolleri A.O.

• Ayd›n Tezdi¤

Milli E¤itim Müdürlü¤ü

• Ali Noyan

Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü

• Ruhflen Bu¤an

Karayollar› ‹l Müdürlü¤ü

• Mehmet Emin Bafl

Organize Sanayi Bölgesi

33--  ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  KKOOMM‹‹SSYYOONNUU
SSoorruummlluu  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii
F›rat fiimflek

ÜÜYYEELLEERR
• Sipan Süleyman
• Numan Gördegir

YYöönneettiimm  kkuurruulluummuuzzccaa  bbeelliirrlleenneenn  
iiflflyyeerrii  tteemmssiillcciilleerrii  iissee  flfluunnllaarr::  
• F›rat UCA
Türkiye Petrolleri A.O.
• Ayd›n Tezdi¤
Milli E¤itim Müdürlü¤ü
• Ali Noyan
Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü
• Ruhflen Bu¤an 
Karayollar› ‹l Müdürlü¤ü
• Mehmet Emin Bafl
Organize Sanayi Bölgesi

Temsilcilik Yönetim Kurulu Bafl-
kan› Ahmet Bülent Tekik ile Temsil-
cilik Sayman› Süleyman Noyan,
üyelerimizle bir araya geldi.  ‹lk ziya-
ret Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤üne yap›l-
d›. ‹flyerinde çal›flan üyelerimiz ve
‹flyeri Temsilcimiz Ali Noyan’la bir-
likte üyelerimiz Harbi Karadeniz,
Gülflen Civafl, M. fiah Yi¤it ve Tülin
‹le birlikte odam›z›n yeni dönem ça-

l›flma ilkeleri, iflyeri temsilciliklerinin
anlam› ve ifllevi, dönem içinde oda-
m›z taraf›ndan yap›lmas› öngörülen
çal›flmalar hakk›nda bilgi verildi ve
üyelerimizin sorunlar› hakk›nda tar-
t›flmalar yürütüldü. 

‹kinci ziyaret Milli E¤itim Müdürlü-
¤üne yap›ld›. MEB Müdür Yard›mc›l›¤›-
na atanan eski oda yöneticilerimizden
ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü ‹flyeri Temsil-
cimiz  Ayd›n TEZD‹⁄ ziyaret edildi.

Ziyaretler kapsam›nda daha sonra
Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edildi.
TRC Yal›t›m Müdürü ve Organize Sa-
nayi ‹flyeri Temsilcimiz  M. Emin BAfi
ile yal›t›m fabrikas› gezildi, organize sa-
nayi bölgesinin sorunlar› ve çal›flma
flartlar› hakk›nda bilgi al›nd›.

Karayollar› Müdürlü¤ü ziyaret

edilen kurumlardan biri oldu. Üyele-

rimiz Ferman Yaflar ve Ruhflen

Bu¤ran ile birlikte oda çal›flma ilke-

leri ve üye sorunlar› tart›fl›ld›ktan

sonra üyemiz Ruhflen Bu¤an’›n ‹fl-

yeri Temsilcisi seçildi. 

BATMAN’DA KOM‹SYON VE ‹fiYER‹ TEMS‹LC‹L‹KLER‹ OLUfiTURULDU

ÜYELER‹M‹ZLE B‹R ARAYA GELD‹K

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERR‹‹MM‹‹ZZDDEENN

BATMAN
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Batman’da iflyeri ziyaretleri d›fl›nda, yemekli bir buluflma gerçeklefltirildi. Yönetim kurulunun düzenledi¤i tan›flma ye-

me¤ine çok say›da üye kat›ld›. Tüprafl’ta verilen yemekte, yönetim kurulu üyelerimiz tan›t›ld›, üyelerimizin görüfl ve

önerileri al›nd›. 

Daha sonra Batman Üniversite-
si’ne gidilerek, Makine Mühendisli¤i
Bölüm Baflkanl›¤›na atanan Yrd. Doç.
Dr. Hamit Adin’e tebrik ziyareti yap›l-
d›. Üyemiz Zerraki Ifl›k’›n kat›ld›¤› gö-
rüflmede, ö¤renci üye komisyonlar›n›n
önemi, ö¤rencilere yönelik önümüz-
deki dönem oda ve üniversite öncülü-
¤ünde yap›lacaklar çal›flmalar konular›
ele al›nd›. 

Üye ziyaretleri kamuda çal›flan üye-
lerle s›n›rl› kalmad›. Program kapsam›n-
da, SMM komisyonunun oluflumu için
üyelerimiz ‹smail Acar, Faysal Özdemir,
Fatma Ucuz ve Muzaffer Döner ziyaret
edildi. Ziyaretlerde üyelerimizin sorunla-
r›, Yap› Denetim Kurulufllar›n›n yap›s› ve
oda çal›flmalar› konusunda bilgi al›flve-
rifllerinde bulunuldu.

Üyelerle buluflmalar kapsam›nda,
TPAO’ya da bir ziyaret düzenlendi, ‹fl-
yeri Temsilcimiz F›rat Uca ile görüflül-

dü. Odam›z›n üyeleri ile daha düzenli
bir iliflki sa¤layacak olan ‹flyeri Temsil-
cili¤i kurumu hakk›nda görüfl al›flveri-
flinde bulunuldu.

Temsilcilik Yönetim Kurulumuz,
önümüzdeki günlerde de Belediye,
TÜPRAfi gibi kurulufllar› ziyaret ede-
rek, iflyeri temsilciliklerini oluflturacak. 

Üniversiteye ziyaret

Tan›flma yeme¤i
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LPG F‹RMALARINA MONTAJ BR‹F‹NG‹

‘YAPI DENET‹M‹ E⁄‹T‹M‹ ‹ST‹YORUZ’

BELED‹YE BAfiKANI’NDAN
ODAMIZA Z‹YARET

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERR‹‹MM‹‹ZZDDEENN

ADIYAMAN

Ad›yaman Temsilcili¤imiz, sanayi
sitesinde LPG dönüflümü yapan iki
firmay› ziyaret ederek, LPG montaj›n-
da dikkat edilmesi gereken hususlara
iliflkin bilgi verdi. 

Temsilcili¤imiz Teknik Görevlisi Ali
Can Bulut, Sanayi Sitesi’nde LPG dö-

nüflümü üzerine faaliyet yürüten
SMM’li firmalar› ziyaret etti. Buradaki
makina mühendisi üyelerimiz ile usta-
larla görüflme gerçeklefltirildi. Montaj
konusunda firmalardaki uygulama
farkl›l›klar›n›n gündeme geldi¤i görüfl-
mede, bu alanda yaflanan eksiklerin

neler oldu¤u üzerinde duruldu. 

Ziyarette, dönüflümü yap›lan

araçlarda neye dikkat edilece¤i, mon-

taj kalitesinin artmas› için neler yap›-

labilece¤i, tank de¤iflimlerinde hangi

hususlara dikkat edilece¤i üzerinde

duruldu. Montaj konusunda bir stan-

dard›n oluflturulmas›n› amaç edinen

görüflmelerde, firmalardaki makina

mühendislerinin montaj tespit rapor-

lar›n› doldururken nelere dikkat ede-

ce¤i de gündeme geldi. 

Görüflmede, Odam›z taraf›ndan

kullan›lan Oda Bilgi Yönetim Sistemi

(OBYS) S›zd›rmazl›k Program› hakk›n-

da da bilgi verildi. Ziyaretten duyduk-

lar› memnuniyeti dile getiren firmalar,

uygulamalarda ortaya ç›kacak yenilik

ve de¤iflikliklerin bu tarz bir bilgilen-

dirmeyle iletilmesini talep ettiler.

Ad›yaman’da faaliyet gösteren
SMM’li üyelerimiz ile kamuda çal›flan
üyelerimiz, Temsilcilik yönetimimiz
taraf›ndan ziyaret edildi. 

Temsilcilik Sekreteri Ramazan
Çelik ile Teknik Görevli Alican Bulut,
kamuda çal›flanlar ile SMM’li üyeleri-
mizi ziyaret etti. Ziyaretlerde, yap›
denetimi firmalar› aç›ld›ktan sonra

projecilik yapan üyelerimizin durum-
lar›n›n ne olaca¤› konusundaki belir-
sizli¤in nas›l giderilece¤i konufluldu. 

Üyelerimiz, makina mühendisleri-
nin önlerini göremedi¤ini bunun için
yap› denetimi ile ilgili e¤itim seminer-
lerinin düzenlenmesini istedi. Üyeleri-
miz, bunun yan›nda, teknik gezilerin
düzenlenmesini dile getirirken temsil-
cilik binas›n›n daha uygun bir yere
al›nmas›n›n önemine de¤indiler. 

Ziyaretlerde, sorumlu müdürlük
yapan makina mühendislerinin pet-
rol istasyonlar›yla yapt›klar› sözlefl-
melerin yenilemedi¤i; biten sözlefl-
melerin kullan›lmaya devam edildi¤i,
bunun kontrolünün yap›lmad›¤› için
ma¤duriyet yafland›¤› belirtildi.

Ad›yaman Belediye Baflkan› Necip Bü-
yükalan, Temsilcili¤imizi ziyaret ederek, yö-
netim kurulu üyelerimizle görüfltü. 

Ad›yaman Belediye Baflkan›, Meclis
Üyesi olan üyemiz Yaflar ‹lhan, Belediye
‹mar Müdürü Mehmet Ba¤c› ve Müdürlük
personelleriyle birlikte temsilcili¤imizi ziyaret
etti. Temsilcilik Baflkan›m›z Mehmet Ayd›n
taraf›ndan karfl›lanan belediye yönetimiyle,
81 ilde yürürlü¤e girecek olan yap› denetim
sistemi ile Temsilcili¤imiz bünyesinde Ad›ya-
man’da yap›lmas› düflünülen Enerji Perfor-
mans Yönetmeli¤i ile ilgili panel üzerine gö-
rüfl al›flveriflinde bulunuldu.
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YEN‹ YÖNET‹M KURULU’NDAN TANIfiMA ETK‹NL‹⁄‹

TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹KKLLEERR‹‹MM‹‹ZZDDEENN

ELAZI⁄

Temsilcilik Yönetim Kurulumuz,
mesleklerini de¤iflik sektörlerde de-
vam ettiren meslektafllar›m›zla tan›fl-
mak, mesleki sorunlar›yla yak›ndan il-

gilenmek ve yaflanan sorunlara iliflkin
görüfl al›flveriflinde bulunmak ama-
c›yla Elaz›¤’da yap›lan yemekli bir
toplant›yla üyelerle bulufltu.

Tan›flma yeme¤ine ‹l Temsilcili¤i
Yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz, Ka-
mu kurumunda çal›flan, serbest ça-
l›flan, F›rat Üniversitesinden Ö¤retim
Üyeleri ve temsilcilik çal›flanlar›m›z›n
da aralar›nda bulundu¤u 160 üye-
miz kat›ld›.

Yeni döneme tamamen yenilen-
mifl olarak giren Temsilcilik yönetim
kurulumuz, mesleki sorunlara yeni
bir gözle bakmay›, kentsel ve top-
lumsal sorunlara daha çok müdahil
olmay› amaç edinip yola ç›kt›klar›n›
belirtti. Yemekli buluflmada söz alan
üyeler de, bu tarz etkinliklerin sürek-
lileflmesi gerekti¤ini belirttiler. Üye-
lerimiz, özellikle kamu kurumlar›nda
bulunan makina mühendisleriyle da-
ha s›k iliflki kurulmas› gerekti¤ini,
oda-üniversite iflbirli¤inin gelifltiril-
mesi gerekti¤ini belirttiler.

MÜHEND‹S ODALARIYLA B‹RARAYA GELD‹K

Mimarlar Odas›, EMO, ‹MO,
JMO, Jeofizik Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurullar›n›n üyeleriyle, tem-
silcilik yönetim kurulumuz tan›flma
yeme¤inde bir araya geldi. Toplant›-
da ilimizde yaflanan sorunlar dile
getirilirken, bunlar›n çözümünde
odalar›n nas›l bir rol alaca¤› üzerin-
de duruldu. Toplant›da, ayr›ca ya-
k›nda Elaz›¤’da yürürlü¤e girecek
olan yap› denetimine iliflkin görüfller
de ifade edilirken, bu sistemin kente
getirilerinin neler olaca¤›, odalar›n
buna dönük ne gibi çal›flmalar ya-
pabilece¤i konufluldu.

Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerimiz, TMMOB’ye ba¤l› odalar›n yönetimleriyle 
bir araya geldi. 
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Günümüz dünyas›nda, de¤iflen
yaflam biçimleriyle birlikte asansörler
de modern hayat›n vazgeçilmez bir
parças› haline gelmifltir. 

Nas›l ki kentlerin alt yap›s›yla imar
yap›s›yla planl›, ça¤dafl, güvenli ve
sa¤l›kl› birer yaflam alan› haline getir-
menin gayreti içerisinde isek; ayn›
gayreti asansör sistemleri için de sarf
etmeliyiz. Proje aflamas›ndan tesis
edilmesine ve periyodik kontrollerine
kadar ki süreçlerde ilgili bakanl›k,
meslek odalar›, valilikler, belediyeler
ve hatta kullan›c›lara büyük sorumlu-
luklar düflmektedir.

Asansörlerin tasar›m aflamas›nda

güvenlik ve enerji verimlili¤i olmazsa
olmaz flartlar› aras›nda yerini alm›flt›r.
Son y›llarda bunun yasal alt yap›lar›
oluflturulmufl ve yürürlü¤e konmufl-
tur. Art›k binan›za tesis etmifl oldu¤u-
muz asansörün kulland›¤› enerjinin de
güvenli¤inin de önemli oldu¤unu
unutmamam›z gerekmektedir.

Ülkemizde asansör ile ilgili mev-
zuat ve yürütme çal›flmalar›n› Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› yürütmektedir.
Asansörlerle ilgili yasal düzenlemele-
rin AB Uyum Yasalar› çerçevesin-
de15.02.2003 tarih ve 25021 say›l›
resmi gazetede yeni bir Asansör Yö-
netmeli¤i (95/16/AT) yay›mlanm›flt›r.

Bu yönetmelik yay›m› tarihinden itiba-
ren 18 ay sonra yani 15.08.2004 y›l›n-
da yürürlü¤e girmifltir. De¤iflik tarih-
lerde yeniden revize edilmifl. Buna ek
olan önemli bir ad›m at›larak ayr› bir
bak›m ve iflletme yönetmeli¤i ç›kart›-
larak 18.11.2008 tarih ve 27058 say›l›
resmi gazetede yay›nlat›lm›flt›r. Halen
yürürlükte olan 95/16/AT yönetmeli¤i
eksiklerine ra¤men uygulanan illerde
iyi sonuçlar vermifltir. Ancak flunu be-
lirtmek gerekiyor: Bu yönetmeliklerin
uygulamas›nda il ve bölge baz›nda
bak›ld›¤›nda, ço¤u illerde gerek tek-
nik eleman yetersizli¤inden, gerek ya-
sal mevzuata uyulmamas›ndan, ge-

YYEENN‹‹  DDÜÜZZEENNLLEEMMEELLEERR  IIfifiII⁄⁄IINNDDAA  AASSAANNSSÖÖRR  UUYYGGUULLAAMMAALLAARRII

Yeni düzenlemeyle asansörlerin periyodik kontrolleri 1 Ocak 2012’den  itibaren, A Tipi 
Muayene Kurulufllar›’na devredilecek. Odam›z bu yetkiye sahip oldu¤undan, bu 
alandaki kontrollerin önemli bir k›sm› odam›z üzerinden yürütülecek. 

EERRDDAALL  YYAAVVAAfifi

MALATYA TEMS‹LC‹L‹K BAfiKANI
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rekse resmi kurumlar›n duyars›zl›¤›n-
dan dolay› bu kanun ve yönetmenlik-
ler hayata geçirilememifltir. 

Özellikle denetimler ve uygulama-
lar konusunda bölgede ve Türkiye’de
Malatya ilinin çok büyük yol ald›¤›n›
belirtmekte yarar var. Malatya’da 10-
15 y›l önce, asansörler belediye tara-
f›ndan tek tek kontrol edilmeye bafl-
land›. Makine dairesinden, paraflüt
sistemine kadar bir çok detay mer-
cek alt›na al›n›yordu. Bu çal›flma,
asansör ve kullan›m› konusunda belli
bir özen ve duyarl›l›¤›n geliflmesine
olanak tan›d›. Ayn› flekilde, Sanayi ‹l
Müdürlü¤ü, asli görevi olmamas›na
ra¤men, Piyasa Gözetim ve Denetim
yetkisine dayanarak, bir dönem bü-
tün asansörleri kontrolden geçirdi. Bu
da ayr› bir düzey kazand›rd›. 

Zaman içerisinde Odam›z›n da
gerek asansör firmalar› aras›nda, ge-
rek belediye ve Sanayi ‹l Müdürlü¤ü
aras›nda kurdu¤u diyalog, konunun
bütün taraflar› aras›nda bir anlay›fl
birli¤inin oluflmas›na büyük bir katk›
sundu. Burada kurumlarda çal›flan
meslektafllar›m›z›n, kurum yetkilileri-
nin, asansör firmalar›n›n ve özellikle
de odam›z MMO’nun çok ciddi katk›-
lar› bulunmaktad›r. 

Ancak bu kazan›mlar kendili¤in-
den olmad›. Zaman geldi kavga edil-
di, zaman geldi ortak paylar arand›,

zaman geldi ortak ak›llar yürütüldü.
Ancak onlarca y›l olmufl olsa dahi bu-
gün gelinen nokta gurur vericidir. 

Bu birikimden hareketle, özellik-
le il baz›nda Piyasa Gözetim ve De-
netimi yapan Sanayi ve Ticaret ‹l
Müdürlükleri, iflletme ruhsat› veren
belediyeler, proje aflamas›nda tas-
dik veren MMO ve EMO’nun iflbirli¤i
içerisinde bu yönetmeliklerin uygu-
lanmas› için çaba göstermeye de-
vam etmesi gerekmektedir. Aksi
taktirde kanun ve yönetmelikleri uy-
gulamad›klar› için kurumlar suç iflle-
mifl say›l›r. Halk›n can ve mal emni-
yetini sa¤layamamaktan yasal ve
hukuki süreçler bafllat›l›yor. 

PPeerriiyyooddiikk  kkoonnttrrooll  yyeettkkiissii  ooddaamm››zzddaa  
Bu arada ortaya ç›kan önemli bir

geliflmeye de¤inmeden geçmemek
gerek. Odam›z› da çok yak›ndan ilgi-
lendiren bu de¤ifliklik, belediyelerde
bulunan asansörlerin periyodik kon-
trol yetkisiyle ilgilidir. Yeni düzenle-
meyle y›ll›k periyodik kontroller 1
Ocak 2012’den itibaren, A Tipi Mu-
ayene Kurulufllar›’na devredilecek.
Odam›z, Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) taraf›ndan A Tipi Muaye-
ne Kuruluflu olarak akredite edilmifl-
tir. Türkiye’de bu niteli¤i tafl›yan sa-
dece birkaç firman›n oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, odam›z›n asansörlerin

periyodik kontrollerinde çok önemli
bir sorumluluk alaca¤› aflikard›r. 

Malatya ve bölgemiz aç›s›ndan
ise, tek yetkili kurulufl odam›z ola-
cakt›r desek yeridir. Belediyeler,
kontrol yetkisini devretse bile, dene-
tim sorumlulu¤unu yerine getirmeye
devam edecektir. Bina yönetimini
uyar›p, asansörün periyodik kontrolü
için A Tipi Muayene Kurulufllar›’na
yönlendirecektir. 

Hali haz›rda, odam›z bünyesinde
bu periyodik kontrolleri ‹zmir fiube
bünyesinde faaliyet gösteren Asansör
Kontrol Merkezi’nden (AKM) görev-
lendirilen personeller yapabiliyor.
Asansör periyodik kontrolleri konu-
sunda böylesine önemli bir alan olufl-
muflken, odam›z›n da teknik altyap›
ve kadrosunu buna göre gelifltirme
zorunlulu¤u vard›r. Özellikle teknik
görevlilerin AKM’den yetkilendirilerek,
yerellerde görevlendirilmesi, bu hiz-
metin Türkiye’nin dört bir yan›nda
yayg›n biçimde verilmesi büyük bir
önem tafl›maktad›r. 

Üzerinde durulmas› gereken bir
di¤er konu asansörlerin güvenli¤i so-
runudur. fiu anda ülkemizde 150-160
bin civar›nda CE etiketi olmayan
asansör vard›r. Yetkisi belediyede
bulunan y›ll›k periyodik kontroller ya-
p›lmamas› halinde, bu asansörlerin

Özellikle asansör 
denetim ve uygulamalar›
konusunda bölgede ve
hatta Türkiye’de Malatya
ilinin çok büyük yol ald›¤›n›
belirtmekte yarar var. 
Bu aflamaya gelinmesinde
MMO, Sanayi Ticaret 
‹l Müdürlü¤ü ve
belediyenin büyük katk›s›
bulunmaktad›r. 

makina.qxd  10/14/10  5:58 AM  Page 24



25D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

kaç›n›n güvenli olabilece¤ini siz düflü-
nün. Asansörün güvenirli¤ini bina sa-
kini veya yöneticisi olarak kontrol için
belediyelere ya da Sanayi ve Ticaret
‹l Müdürlüklerine müracaat edilmeli-
dir. Bu konu ile alakal› bina yönetici-
lerine ciddi sorumluluklar getirilmifltir.
Asansörünüzde olabilecek bir kaza ile
ilgili  bina sorumlular› (yönetici), asan-
sör firmas› (yetkili ise) ve Belediye bir-
likte sorumludur; kusurlar› oran›nda
ceza al›rlar. (Örnek mahkeme kararla-
r› incelenebilir)

YYeettkkiissiizz  22000000  ffiirrmmaa  vvaarr!!
Asansörler tüm AB ülkelerinde

riskli ürün grubundad›r ve ciddi an-
lamda denetlenmektedir. Bundan do-
lay›d›r ki ciddi yasal sorumluluklar ge-
tirilmifltir. Ülkemizde yo¤un nüfus art›-
fl› kentleflme alan›ndaki dikey yap›lafl-
ma ve bunlarla ba¤lant›l› olarak kon-
for, ekonomiklik ve güvenlik faktörleri
ön plana ç›kmaktad›r. Dikey yap›lafl-
man›n vazgeçilmez aktörü olan asan-
sörler bunlardan direkt etkilenmekte-
dir. Bu sektörde 500 civar›nda yetkili
firma varken deyim yerinde ise korsan
çal›flan veya merdiven alt› dedi¤imiz
firma say›s› 2000 civar›ndad›r. Hem
piyasa rekabeti aç›s›ndan hem güven-
lik aç›s›ndan hem de can ve mal em-
niyeti aç›s›ndan, yetkisiz firmalar ya

yetkilendirilmeli, ya da tasfiye edilmeli-
dir. Aksi taktirde telafisi mümkün ol-
mayan sonuçlar do¤urabilir.

fiimdiye kadar meydana gelen ka-
zalar›n büyük k›sm› denetimsizlikten
kaynaklanm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda;
• Kabin katta yokken kat kap›s›n›n
aç›lmas›
• ‹ç kap›s› bulunmayan (CE etiketi ol-
mayan) asansörlerde kabin hareket
halindeyken kabin ve kuyu duvar› ar-
s›na s›k›flma
• Kurtulma talimatlar›na uyulmamas›
• Yang›n ve deprem an›nda asansör-
lerde mahsur kalmalar
• Ask› halatlar›n›n zamanla afl›nmas›
• Fazla yük tafl›nmak istenmesi
• Kabin ve karfl› a¤›rl›k tamponlar›n›n
olmamas›
• Kabinin hat seviyesinde bulunma-
mas› gibi sebepler say›labilir.

Kazalarla ilgili henüz yap›lm›fl bir
istatistik bulunmamaktad›r. Ancak
kazalar oldukça s›k meydana gel-
mektedir. Fakat ço¤unda kimsenin
haberi bile olmamaktad›r.

Asansör firmalar›nda yetiflmifl
personel ve kalifiye eleman ihtiyac›
için üniversitelerde asansör teknoloji
dersleri seçmeli ders olmal›, Meslek
Yüksek Okullar›nda ve meslek lisele-
rinde bu alan ile ilgili bölümler aç›lma-
l› ve sektördeki kalifiye eleman ihtiya-
c› giderilmelidir. Mutlak suretle bu
alandaki mühendis, usta ve ç›raklar
belgelendirilmek suretiyle istihdam
edilmelidir. ‹fl güvenli¤i konusunda
firma personeli e¤itime tabi tutulmal›
ve belgelendirilmelidir. Meslek odalar›
ile denetim süreçlerinde iflbirli¤i yap›l-
mal›d›r. Engelli insanlar›n da bu toplu-
mun bir parças› oldu¤u düflünülmeli
Kamu Kurum ve kurulufllar›n bu alan-
daki eksiklikleri giderilmelidir. Yap›lar
projelendirilirken asansör avan proje-
leri trafik hesaplar›na uygun ve mima-
ri projeye esas teflkil edecek flekilde
haz›rlanmal› ve yap›m aflamas›nda

uygunlu¤u kontrol edilmelidir. Yasa
ve yönetmenlikler haz›rlan›rken ticari
kayg›lardan uzak tutulmal› ve kamu
yarar› gözetilmelidir.

Sonuç olarak; ilgili kurum ve kuru-
lufllar üzerine düflen denetim görevini
yerine getirmeli iflbirli¤i etkin k›l›nmal›-
d›r. Aksi hepimizin sorumlulu¤undad›r.

Asansör firmalar›nda
yetiflmifl personel ve 
kalifiye eleman ihtiyac› 
için üniversitelerde asansör
teknoloji dersleri seçmeli
ders olmal›, mühendis,
usta ve ç›raklar 
bilgilendirilmeli, ifl güvenli¤i
konusunda firma personeli
e¤itime tabi tutulmal› ve
belgelendirilmelidir.

Malatya ‹l Temsilcili¤imiz
bünyesinde, asansör sektö-
ründe yaflanan sorunlara ilifl-
kin bir toplant› düzenlendi. 

14.09.2010 tarihinde
Odam›z›n toplant› salonunda
düzenlenen toplant›ya bele-
diye yetkilileri, temsilcilik yö-
netimi ve asansör firmalar›
temsilcileri kat›ld›. Toplant›da
asansör sektöründe yaflanan
s›k›nt›lar, belediyenin yapt›¤›
periyodik kontrolde ortaya ç›-
kan aksakl›klar ve vatandafl-
lardan gelen flikayetler hak-
k›nda görüfl al›flveriflinde bu-
lunuldu. Toplant›da, insan
hayat›n› direk etkileyen asan-
sörlerin güvenli bir flekilde
kullan›lmas› ve bunun için
gerekli denetim ve kontrolle-
rin yap›labilmesi için kurum-
lar›n üzerine düflen sorumlu-
luklar› yerinet getirmesi ge-
rekti¤i ifade edildi.

MMAALLAATTYYAA’’DDAA  
AASSAANNSSÖÖRR  
TTOOPPLLAANNTTIISSII
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20. yy. bafllar›nda bu günkü AB
ülkeleri baflta olmak üzere tüm Av-
rupa’da geliflen parlamenter de-
mokratik sisteme  paralel Demokra-
tik Kitle Örgütleri (DKÖ) kavram› ad›
alt›nda,  sivil toplum yap›lanmalar›
oluflmaya bafllad›. 

Ülkemizde bu süreç gecikmelide
olsa 1950’lerde bafllam›fl, çok partili
hayata geçiflle birlikte say›lar› art-
m›flt›r. Ancak s›k s›k yaflanan darbe-
ler, özellikle 82 anayasas› sendika-
lar›n, meslek odalar›n›n ve di¤er
DKÖ’lerin kap›s›na kilit vurarak,
bunlar› zararl›, y›k›c›, illegal yap›lar
olarak görmüfllerdir. Tüm maddi
varl›klar›na el koymakla beraber; yö-
neticileri tutuklanm›fl haklar›nda hu-
kuki dayana¤› olmayan davalar aç›l-
m›fl, ma¤dur edilmifllerdir. 

Bu günlerde özellikle AB uyum
süreci ile beraber DKÖ ad› alt›nda
toplumun birçok kesimini temsil
eden, her ideolojik ve s›n›fsal kat-
manda say›s›z kurum mevcuttur.
Bunlar›n bir k›sm› reel oluflumlar-
ken, bir k›sm› da ihtiyaca binaen
oluflturulmufl yap›lard›r.

Geliflmifl ülkeler demokrasi se-
viyelerini belirtirken DKÖ’lerin say›-
s› ve çeflitlili¤i ile övünmektedirler.
Yurttafllar birden fazla DKÖ veya
sivil toplum kurumuna üyedirler.
Bu yap›lanmalar› demokrasi ve
parlamenter sistemin olmazsa ol-
maz› olarak görürler. Zira; sistemin
ve iktidarlar›n denetime ve elefltiril-

meye ihtiyac› vard›r. Her toplumsal
kesim bu tür örgütlenme yap›lar›
ile kendi alanlar›nda sistemin iflle-
yifline müdahil olmak isterler. Bu
görevlerini kamunun veya üyesinin
yarar›na yapabilirler. 

Ancak son y›llarda demokrasinin
tam içsellefltirilemedi¤i bizim gibi ül-
kelerde DKÖ ve sivil toplum örgütle-
ri demokrasinin “ vitrin süsü”  olarak
gösterilmekte, sadece kendi dar ç›-
kar ve sorunlar› çerçevesinde yap›-
land›r›lmaya çal›fl›lmaktad›rlar.
DKÖ’ler evrensel amaçlar›ndan
uzaklaflm›fllard›r. Bu tan›m›n d›fl›n-
daki muhalif ve farkl› kesimler tehdit
olarak alg›lanm›fl, görüfl ve önerileri
dikkate al›nmam›flt›r. Ayr›ca her ke-
sim kendi demokrasi anlay›fl› içeri-
sinde bir DKÖ oluflturmaya çal›fl›r-
ken, bu alanlarda erk oluflmufltur.
Bu tür yap›lanmalar DKÖ’nün var ol-
ma nedeni olan demokrasi tan›m›na
da ters düflmekte, toplumsal de¤ifli-
me, demokratikleflmeye, kentleflme-
ye, çevreye ve halka zarar vermeye
bafllam›fllard›r. Bunlar›n bir k›sm› ik-
tidarlar› ve yöneticileri onaylayan bi-
rer noter konumuna düflmüfllerdir.
Mevcut yönetsel politikalarda
DKÖ’lerin ve sivil toplum yap›lanma-
lar›n›n bu kapsamda kalmas›n› arzu
ederler. Sistemi antidemokratik bulan
bu tür yap›lar sistemle benzeflmeye
bafllar, kitleselleflemedi¤i gibi kendi
içerisinde de  kast olufltururlar. 

Bu de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda

TMMOB’de k›smen de olsa yukar›-
da bahsetti¤im açmazlar› tafl›makla
beraber kuruldu¤undan bu yana
emek ve demokrasi cephesinde yer
alm›flt›r. Kurulufl yasas› gere¤i ka-
mu kurumu olmas› niteli¤i DKÖ
vasf›n› zay›flatmakla birlikte, bu çe-
liflkili yasal çerçeveye ra¤men DKÖ
olma gereklerini yerine getirmekte-
dir. Ba¤›ms›z  ve öznel kimli¤ini
korumaya çal›flmaktad›r. K›saca
yapt›¤›m bu tespitler TMMOB’nin
örgütlülük yap›s›n›n çok sa¤l›kl› ve
üretken oldu¤u anlam›na da gelme-
melidir. Örgüt içi demokrasi, kat›-
l›mc›l›k, fleffafl›k, mesleki etik ve
üretkenlik gibi kavramlar yeniden
de¤erlendirilmeli; de¤iflen toplum-
sal ve üretim koflullar›na paralel
daha etkin  bir örgütlenme modeli
oluflturulmal›d›r. Tüm bu alanlarda
yap›labilecekler, uzun bir de¤erlen-
dirme ve çal›fltay konusudur. Bu
tart›flmalar› her platforma yapmak
ve   gerekli de¤iflikliklere gitmek ar-
t›k bir zorunluluk halini alm›flt›r.

Sonuç olarak DKÖ’leri  ve sivil
toplumlum bileflenleri  de¤iflen top-
lumsal ve siyasi koflullara uygun
yap›lan›rken; gücünü üyesinden al-
mal›, emek, demokrasi ve bar›fl
cephesinde kalmal›d›r. En önemlisi
de  DKÖ’leri, seçilmifl tüm ulusal ve
yerel yöneticileri halk›n lehine de-
netlerken,  gerekti¤inde  “kral ç›p-
lak”  diyebilecek kadar cesur ve ka-
rarl›  olmal›d›rlar.

DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK  KK‹‹TTLLEE  ÖÖRRGGÜÜTTLLEERR‹‹

TMMOB’de örgüt içi demokrasi, kat›l›mc›l›k, fleffafl›k, mesleki etik ve üretkenlik gibi
kavramlar yeniden de¤erlendirilmeli; de¤iflen toplumsal ve üretim koflullar›na paralel
daha etkin bir örgütlenme modeli oluflturulmal›d›r.

HHAAKKAANN  MMEERRTTOO⁄⁄LLUU

MAK‹NA MÜHEND‹S‹
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27D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

‹fl gücünün üçte birini oluflturan
kad›nlar›n, çal›flma yaflam› içerisin-
de erkek meslektafllar›n›n yaflad›¤›
sorunlar›n yan› s›ra cins ayr›mc›l›¤›n-
dan kaynaklanan sorunlara da ma-
ruz kald›¤› bilinen bir gerçek. Mü-
hendis Kad›n kimli¤i geleneksel yap›
içerisinde bilinçli yada bilinçsiz biz
dizi engellerle karfl›laflmaktad›r.
Say›lar› çok az olan meslektafllar›-
m›z›n karfl›laflt›klar› sorunlar; ö¤ren-
cilik yaflam›ndan bafllay›p, mühen-
dis kimli¤i ile çal›flt›klar› alanlara

ba¤l› olarak de¤iflmektedir. 
Bu gerçeklerden hareketle  fiu-

bede kad›n komisyonunu oluflturup,
çal›flmalar›m›za bafllad›k.

Amaç sadece kad›n sorunu ol-
may›p, bütün farkl›l›klar›m›zla, daha
güçlü bir MMO için,   emek, demok-
rasi mücadelesinde, toplumsal so-
runlara karfl› kad›n örgütlenmesini
kendi özgün gücüyle ve çal›flmala-
r›yla gerçeklefltirebilmektir. 

Gerek Merkez Genel Kurullar›n-
da gerekse fiube Kurullar›nda Kad›n

Komisyonlar›n›n kurulmas› gerekti¤i
ve fiube bültenlerinde kad›n sayfas›
oluflturulmas›na yönelik talepler hep
dillendirdi¤imiz araçlard›. 

Bu nedenle; fiube bülteninde bir
kad›n sayfas› ayr›lmas› bizler için an-
laml›d›r. Bizler elimizden geldi¤ince
bu sayfay› kendi renklerimizle doldur-
maya çal›flaca¤›z. Amac›m›z sürekli
bu sayfalardan ezilen, sömürülen,
mobinge u¤rayan vb. kad›n› anlat-
maktan ziyade kad›n öykülerini dillen-
dirmek ve yaratmakt›r. Kad›n baflar›

KKAADDIINN  MMÜÜHHEENNDD‹‹SSLLEERR......

fiube bülteninde bir kad›n sayfas› ayr›lmas› bizler için anlaml›d›r. Bizler elimizden
geldi¤ince bu sayfay› kendi renklerimizle doldurmaya çal›flaca¤›z. Amac›m›z bu 
sayfalardan ezilen, sömürülen kad›n› anlatmaktan ziyade kad›n öykülerine yer vermektir.  

GGUURRBBEETT  ÖÖRRÇÇEENN

MAK‹NA YÜKSEK MÜHEND‹S‹
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28 D‹YARBAKIR fiUBE BÜLTEN‹

hikâyelerinin ç›k›fl›n› bafllatmakt›r.
Bu anlamda ilk olarak bu sayfa-

da; Diyarbak›r’da do¤algaz sektö-
ründe  faaliyet  gösteren  “D POZ‹-
T‹F Mühendislik Lmt.fiti.” sahipleri
olan iki kad›n arkadafl›m›z  Mak.
Müh. Melike ÖZBUZC‹ ve Mak.
Müh. Derya ÖZAYDO⁄DU ile yap›-
lan röportaja yer verdik. Bizim için
önemi Diyarbak›r’da do¤algaz sek-
töründe hem çal›flan,  hem de flirket
sahibi tek kad›n makine mühendisi
olmalar› ve yaratt›klar› baflar›d›r. 

Bu sayfam›z›n aç›l›fl›n› bu kad›n
arkadafllar›m›zla açmak istedik.

SSiizzlleerrii  kk››ssaaccaa  ttaann››yyaabbiilliirr  mmiiyyiizz??
MMeelliikkee  ÖÖZZBBUUZZCC‹‹;; 2002 Harran

Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i
Bölümü mezunuyum , evli ve bir ço-
cuk annesiyim.

DDeerryyaa  ÖÖZZAAYYDDOO⁄⁄DDUU;; 2009 Dicle
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü mezunuyum.

DDoo¤¤aallggaazz  sseekkttöörrüünnee  ggiirrmmeeyyii  nnaass››ll
ddüüflflüünnddüünnüüzz??  NNaass››ll  kkaarraarr  vveerrddiinniizz??
‹‹kkiinniizziinn  ddee  iillkk  iiflfliimmii??  

‹kimizin de ilk ifli de¤il. ‹kimizde da-
ha önce farkl› sürelerde,  do¤algaz sek-
töründe faaliyet gösteren farkl› firmalar-
da proje eleman› olarak çal›flm›flt›k. 

‹fle giriflti¤imizde, kimi
firma sahiplerinin olumsuz
tepkileri oldu, “bir-iki ay
dayanamazlar” dediler.
Ancak bizim kendimize
dair inanç ve güvenimiz
sa¤lamd›. Bu yüzden daha
h›rsl› biçimde çal›flt›k,
flimdi ki çal›flma a¤›m›z 
bizi memnun ediyor.
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Diyarbak›r’da do¤algaz sektörü-
nün yeni bir çal›flma ve istihdam
alan› olarak bafllamas› öncelikle biz-
leri bu alanda çal›flmaya sevketti.
Ayr›ca bu sektörde çal›fl›rken, mü-
hendis d›fl›nda, iflin ehli olmayan ki-
flilerin bu ifli yapmalar›, yaflad›klar›-
m›z, ifl iliflkileri deneyimlerimiz, mes-
leki araflt›rmam›z ve mesleki ö¤ren-
melerimiz bizi bu alana yöneltti. 

Buna karar vermemiz bir sohbet
ortam›nda geliflti. Çal›flt›¤›m›z yerde
birikimlerimizi birbirimize aktar›rken;
bu ifli Neden kendimiz yapm›yoruz?
sorusuyla, “bizde bu ifli yapabiliriz”
dedik. Sonras›nda flirket  kurmak
için gerekli teknik ve ekonomik alt-
yap› için araflt›rma yapt›k ve ikimizin
ortak oldu¤u “D Pozitif Mühendislik
Lmt. fiirketini” kurduk.

DDiiyyaarrbbaakk››rr’’  ddaa  ddoo¤¤aallggaazz  sseekkttöörrüünnddee
ffaaaalliiyyeett  ggöösstteerreenn  hheemm  flfliirrkkeett  ssaahhiibbii
hheemm  ddee  ççaall››flflaann    tteekk  kkaadd››nn  mmaakkiinnee
mmüühheennddiisslleerriissiinniizz..  BBuu  iiflflee  bbaaflflllaarrkkeenn
tteeppkkiilleerr  nnaass››lldd››??

Evet, kentimizde faaliyet göste-
ren hem flirket sahibi hem de çal›-
flanlar›z. ‹lk olarak bu ifle bafllad›¤›-
m›zda,  bu sektörde faaliyet göste-
ren, çal›flan mühendis olmayan kifli-
lerin, firma sahiplerinin olumsuz tep-
kileri oldu. Baflta  bir, iki ay ayakta
bile kalamay›p, iflyerimizi kapat›r›z,
yapamay›z, anlamay›z diye  söylem
ve düflünceleri  vard›.  Ancak bizim
kendimize dair inanç ve güvenimiz
sa¤lamd›. Bu yüzden daha h›rsl› bu-
nu baflarmal›y›z dedik ve flimdiki
çal›flma a¤›m›z bizi memnun ediyor.

fifiiirrkkeett  iissmmiinniinn  öözzeell  bbiirr  aannllaamm››  vvaarr  mm››??    
Özellikle buldu¤umuz bir isim

de¤ildi. ‹sim bulmaya çal›fl›rken bir
çok isim denedik. Sonra bu ismi
bulduk. ”D” Diyarbak›r’› simgeliyor,
“Pozitif” kelimesi ise karfl›daki kifli-
de olumlu bir etki b›rakt›¤›na inand›-
¤›m›z bir isim . Ayn› zamanda “Pozi-

tif” kelimesi bizde de olumlu bir etki
ve  güven veren bir kelime. 

ÇÇaall››flflmmaa  kkooflfluullllaarr››  ssiizzlleerrii  zzoorrlluuyyoorr
mmuu??  ‹‹flfl  yyaaflflaamm››nn››zzddaakkii  zzoorrlluukkllaarr  kkaadd››--
nn››nn  aaiillee  yyaaflflaamm››nn››  eettkkiilliiyyoorr  mmuu??  

‹kimizde bu ifli zevkle yap›yoruz.
Hem proje hem de montaj alan›nda
faaliyet gösteriyoruz. Mühendis ola-
rak yapt›¤›m›z ifllerin sonucunu gör-
mek ayr› bir sevinç sebebimiz. Bü-
tün ifllerimizle bafl›ndan sonuna ka-
dar kendimiz ilgileniyoruz. Gelen ifl-
leri de¤erlendirmeden tutunda, mal-
zeme al›m›ndan, proje çizimine,
kombi sat›fl›na, bina içi tesisat ifl-
lemlerine, ustalar›n ilgili alana sevki-
ne kadar kendimiz ilgileniyoruz.
Hem zihnen hem de bedenen yoru-
luyoruz. Dengelemeye çal›fl›yoruz
ancak bazen ailemize gereken za-
man› ay›ramad›¤›m›z oluyor.  

BBuu  iiflflee  ggiirrddiikktteenn  ssoonnrraa  yyaaflflaadd››¤¤››nn››zz
cciiddddii  ss››kk››nntt››llaarr  oolldduu  mmuu??  YYaapptt››¤¤››nn››zz
iiflfllleerrddee  ÖÖnnyyaarrgg››llaarrllaa  kkaarrflfl››llaaflfltt››nn››zz  mm››??

Öncelikle Kad›n olmam›z ifl yap-
t›¤›m›z firmalara güven veriyor. ‹kin-
ci avantaj›m›z, daire tesisat› döfledi-
¤imiz evlerde gündüz veya gece ça-
l›flmalar›m›zda ev han›mlar›, bize
zorluk ç›karm›yor, rahat çal›flmam›-
za izin veriyorlar. Di¤er arkadafllar›n
bazen eve kabul edilmeyip, yap›lan

çal›flmaya müdahale edilmesi olay›-
n› biz pek yaflamad›k. ‹fl koflullar›n-
da özellikle eski binalarda bodrum
katlar›nda kazan yerleri, çal›flt›¤›m›z
uygun olmayan alanlar, tekni¤e uy-
gun olmayan tesisat ifllemleri vb. s›-
k›nt›lar›m›z aras›nda.

‹fllerimizi ayarlarken ço¤u kez
yapt›¤›m›z ifli bina toplant›lar›na ka-
t›larak anlat›yor ve tan›t›yoruz. Bina
sakinleri karfl›lar›nda kad›n mühen-
dis görünce önce flafl›r›yorlar sonra-
da sayg› duymaya bafll›yorlar. Bu
sayg›y› biz söylem, tav›r ve mimik-
lerden anlayabiliyoruz. Tabii her za-
man bu kadar sayg›yla karfl›lanama-
yabiliyoruz. Birinde sadece kad›n ol-
du¤umuz için ifli vermemifllerdi. 

‹nsanlar› memnun etmek gerçek-
ten zor.  ‹nsanlar olumlu tepkiler ve-
rirken asl›nda bizden farkl› bir baflar›-
da beklediklerini hissediyoruz. Bu ayr›
bir sorumluluk duygusu kat›yor. 

fifiiirrkkeettiinniizzddee  kkaaçç  kkiiflflii  ççaall››flfl››yyoorr??
3 sigortal› eleman›m›z var. Ayr›-

ca anlaflt›¤›m›z ifl üzerinde çal›flt›¤›-
m›z 4 ayr› ekibimiz mevcut.

YYoo¤¤uunn  bbiirr  tteemmppooddaa  ççaall››flfl››yyoorrssuunnuuzz..
NNeeyyii  öözzllüüyyoorrssuunnuuzz??

Burada Derya hemen lafa giri-
yor; Sosyal yaflam›m›zda kendimiz-
ce fl›k giyiniyoruz. Ancak bu iflte da-
ha çok kot ve tiflörtlerle çal›fl›yoruz.
Yeni ayakkab› giyemiyoruz. ( burada
hepimiz kahkahalarla gülüyoruz,
kendimizi tutmak imkâns›z) 

KKaadd››nn  MMeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa  ssööyylleemmeekk
iisstteeddii¤¤iinniizz  bbiirr  flfleeyylleerr  vvaarr  mm››??

Biz bu ifle inanarak bafllad›k. Küçük
çapta da olsa bu ifli yap›yoruz. Severek
ve inanarak yap›yoruz. Güven ve inanc›n
baflar›y› getirdi¤ine inan›yoruz. 

Bizlerde arkadafllar›m›za çal›flma yaflam-

lar›nda baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

“Kad›nlar vard›r, Kad›nlar her yerde“

Öncelikle kad›n olmam›z ifl
yapt›¤›m›z firmalara güven
veriyor. ‹kinci avantaj›m›z,
daire tesisat› döfledi¤imiz
evlerde gündüz veya gece
çal›flmalar›m›zda ev
han›mlar›, bize zorluk
ç›karm›yor, rahat
çal›flmam›za izin 
veriyorlar.
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Biraz nefes almak, biraz ar›n-
mak, bir parça huzura eriflmek… Bu
duygularla bir araya gelmiflti Kara-
deniz gezisi kat›l›mc›lar›. Büyükflehir
Belediyesi önünden bafllayan yolcu-
luk, bir otobüs dolusu insan›n turis-
tik gezisinden öte bir anlama da sa-
hipti. Y›llarca bir birine uzaktan ba-
k›p, mesafe koyan iki toplumun fert-
leri; da¤lar›n çocuklar›yla denizin

çocuklar› bir araya gelecekti. 
Yolculuk bafllar bafllamaz, küçük

bir Karadeniz gösterimi yap›l›yor oto-
büste. Final sahnesindeki o unutul-
maz a¤›tla haf›zalarda yer edinen
“Sonbahar” filmi geliyor ekranlara.
‹lk-bahar› yaflayamam›fl bir insan›n,
sona eren bahar›n› anlat›rken; insan›
yüre¤inden zaptedip, ac›ya bo¤an
a¤›d›n yükseldi¤i“Sonbahar” filmi…

“Yol çal›flmas›” nedeniyle delik-
deflik edilmifl karayolunda yolcular-
dan yükselen homurdanmalar, tur
rehberinin Zigana Geçici’nde 180
çeflit kahvalt› ikram edilece¤i anon-
suyla sona eriyor. Ve sonunda mola
veriliyor, ancak u¤runa büyük çile
çekilen kahvalt›n›n, bir flehir efsane-
sinden ibaret oldu¤unun anlafl›lmas›
uzun sürmüyor. Mütevaz› bir kah-

AAZZAADD  ÖÖZZKKEESSKK‹‹NN

fiUBE SAYMANI

Yaflayan bir cennet Sümela Manast›r›. Dünyan›n ‘nimetlerinden’ kaçarak, inzivaya 
çekilenler için yarat›lm›fl bir cennet. Kendisini tanr›ya adayanlara, öbür dünyaya gerek
kalmadan ödül diye sunulmufl bir cennet parças›.
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valt›dan sonra Trabzon’a devam
ediyoruz. 

Do¤an›n bütün güzelliklerini cö-
mertçe bahfletti¤i nadide co¤rafya-
lardan biri Karadeniz… Düz ovalara,
sar› s›cak topraklara al›flk›n bölgenin
insanlar› olarak, uçsuz bucaks›z ye-
flile flaflk›nl›k ve hayranl›k dolu göz-
lerle al›flmaya çal›fl›yoruz. fiehrin
içinde k›sa bir turun ard›ndan Sü-
mela Manast›r›’na yöneliyoruz.

Eflsiz do¤as› ve görkemli yap›-
s›yla sadece H›ristiyan aleminin de-
¤il, tüm insanl›¤›n ortak de¤erlerin-
den biri olan bu manast›r, “Dünya-
daki cennet köflelerinden birindesi-
niz” tabelas› ile karfl›l›yor bizi. Bir
yandan insan ufku ve hayalinin ala-
mayaca¤› enginlikte yeflil… Bir yan-
dan derin vadiler aras›nda büyük bir
coflkuyla akan derenin gö¤e ulaflan
u¤ultular›… Bir yandan binbir çeflit
kufl sesi… Ve o orman örtüsü için-
de, kayal›klar aras›na yap›lm›fl ihti-
flaml› bir manast›r… Patika yoldan,
iman dolu bir yürüyüflle ad›m ad›m
ç›k›yoruz manast›ra. 

BBiirr  hhuuzzuurr  AAbbiiddeessii::  SSüümmeellaa  MMaannaasstt››rr››
Buras› tam bir huzur abidesi.

Evet, yaflayan bir cennet buras›.
Dünyan›n ‘nimetlerinden’ kaçarak,
inzivaya çekilenler için yarat›lm›fl bir
cennet. Kendisini tanr›ya adayanla-

ra, öbür dünyaya gerek kalmadan
ödül diye sunulmufl bir cennet par-
ças›. Manast›r› gezerken, hayranl›¤›-
m›za bir de burukluk ekleniyor. ‹n-
san elinin de¤di¤i bir çok yerde ol-
du¤u gibi, harap olmufl, tüketilmifl,
tafl›d›¤› medeniyetin izleri silinmifl;
dilsiz kalm›fl bir kültür hazinesi kar-
fl›l›yor bizi çünkü… Bu eflsiz meka-
na ‘turistik’ aç›dan gösterilen ilginin
çok küçük bir k›sm› kültürel aç›dan
gösterilseydi ne olurdu ki?...

Tarih kokan her kar›fl›n› hayran-
l›kla birlikte, yürek buruklu¤uyla
gezdikten sonra turun ilk gününü ta-
mamlamak üzere otele hareket edi-
yoruz. Yol boyunca, güzelim yeflil
örtü içinde boy veren beton y›¤›nla-
r›n› görünce içimiz s›zl›yor. Ne kadar
da yavan duruyor. Nazl› bir gelinin
yaban bir ele r›zas› d›fl›nda verilmesi
gibi; zorunlu bir evlilik, mutsuz bir
beraberlik bu. Betonun diliyle, yefli-
lin dili nas›l anlafls›n ki!..

UUzzuunnggööll……  DDüüflflüürrüülleemmeeyyeenn  bbiirr  kkaallee
Uzun yolculuk ve ilk gün yorgun-

lu¤unu atan grubumuz, ikinci güne
nefleli bafll›yor. Yüzler gülüyor. ‹stika-
met Uzungöl. Yap›m› büyük tart›flma-
lara yol açan Karadeniz otoyolu üze-
rinden, derin tüneller aras›nda süzüle
süzüle var›yoruz Uzungöl’e. Ahflaptan
yapma do¤al evler karfl›l›yor bizi.

1090 m yüksekte dik yamaçlar›, or-
man örtüsü, ismini 1614’te meydana
gelen büyük bir sel sonucu oluflmufl
Uzungöl’den alan flirin mi flirin bir
mekan… Orman örtüsü içinde kurul-
mufl evler, küçücük dünyalar, müte-
vaz› yaflamlar...

Modern dünya ve hayat›n kirin-
den kurtar›lm›fl nadide bir yaflam ala-
n› buras›… Kapitalist açgözlülü¤ün ve
kazanma h›rs›n›n zapt edemedi¤i son
bir kale… Yeni bir dünya ve yeni bir
yaflam hayalini kuranlar›n s›¤›nd›¤›
son bir liman…. Heybetli da¤lar›n ve
ormanlar›n modernist iflgale geçit
vermedi¤i ender bir direnifl kalesi…
Tatilinde huzur ve ar›nmak isteyenle-
rin; do¤ayla buluflmay›, kendini kefl-
fedip yeniden yaratmak isteyenlerin,
dudaklar›nda bir melodi, kalplerde
sevgiyle dönece¤i bir mekan… Bir
yar›fl at› gibi koflturulan modern insa-
n›n, görev-sorumluluk ve zorunluluk-
lardan oluflan tutsakl›klar› at›p, özgür-
lü¤ü tatt›¤› bir mekan…  

Bu ihtiflam›ndan dolay›d›r ki, zi-
yaretçilerini içine içine çekiyor
Uzungöl. Kimi yürüyüfle ç›k›yor, kimi
faytona biniyor, kimi bisiklet turu ya-
p›yor… Herkeste bir çocuk sevinci,
herkeste bir çocuk heyecan›… Do-
¤a,  nicedir yitirdi¤i gerçek ‘öz’üne
kavuflturuyor insan›…
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Bazalt tafllar›yla örülmüfl yollar›
üzerinden bafltan sona geziyoruz.
Gezerken, bu güzelliklerin kayna¤›n›
düflünmeye dal›yoruz. Karadeniz,
do¤an›n kendi eseri asl›nda.., Do¤a-
n›n kendi evriminin eseri… ‹nsano¤-
lu, bu büyük flaheserin oluflmas›na
emek verseydi, do¤an›n kurdu hali-
ne gelir miydi?… 

Uzungöl’ün ard›ndan Rize’ye ha-
reket ediyoruz. Rize yollar›na düfler
düflmez, ya¤mur çiselemeye bafll›-
yor. Rize Belediye Baflkan›’n›n Kürt
sorununa iliflkin ‘dahiyane’ çözü-
müyle ilgili espiri ve tafllamalar›n ek-
sik olmad›¤› bir yolculu¤un ard›ndan
konaklama için Rize’nin Ardeflen il-
çesindeki otele var›yoruz.  

KKüürrtt  iillee  LLaazz’’››nn  hhoorroonnuu
Akflam yeme¤inin ard›ndan, hiz-

mete yeni girmifl olan otelin bir sür-
priziyle karfl›lafl›yoruz. Karadenizin
yöresel çalg›s› tulumun sesi duyulu-
yor. Nas›l ki ba¤lama halays›z olmu-
yor, tulum da horonsuz! Otel çal›-

flanlar› küçük bir gösteri sunuyor. O
ana kadar gösteriyi yerinden ürkek
biçimde izleyen grubumuzdan baz›
arkadafllar›m›z, bütün cesaretin top-
lay›p horona giriyor. Birkaç acemili-
¤in ard›ndan hemen uyum sa¤lan›-
yor; Kürt ile Laz’›n horonu görülme-

ye de¤er bir kare oluflturuyor. Bu
görüntüler, bir gün sonraki ‘bulufl-
man›n’  provas› adeta..

Memleketin cay›r cay›r yand›¤›
bir günün sabah›nda, Rize’de bulut-
lar alt›nda meflhur Ayder yaylas›na
hareket ediyoruz. Sonbahar filminin
çekildi¤i F›rt›na Deresi ve Vadisinde
mola veriyoruz. Otobüsten inmemiz-
le kendimizi derenin kollar›na atma-
m›z bir oluyor. 

Dereleri bu kadar güzellefltiren,
coflkuyla, özgürce akmalar› de¤il
midir? Onlar›n, binlerce y›ll›k ak›fl›n›n
yegane sebebi olan bu eflsiz do¤a-
n›n kanunlar›na, baz› gündelik ç›kar-
lar u¤runa birileri niye karfl› ç›kma
cüreti gösterir? Bu dereler üzerinde
infla edilmeye bafllanan Hidro Elek-
trik Santrallerini hat›rlay›p öfkeleni-
yoruz. Ça¤dafll›k diye gökdelenler
yapt›r›p, enerjimizi hortumlayan; bu-
nun bedelini derelerimize, nehirleri-
mize ç›kart›p, do¤an›n binlerce y›ll›k
ahengini bozmak isteyenlere isyan
ediyoruz bir kez daha… 

Yolculuk s›ras›nda kültür ve do-

Ayder, da¤›n yamac›na
kurulmufl bir masal flehri…
Her köflesinden gürül gürül
su f›flk›ran bir p›nar… 
Yer ile gö¤ün alabildi¤ine
yak›nlaflt›¤›, bulutlarla sisin
bir olup da¤ yamaçlar›na
hükmetti¤i bir diyar.
‹nsan›n kendini gö¤e bu
kadar yak›n hissetti¤i kaç
mekan var acaba bu
evrende? 
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¤a turizmi aç›s›ndan çok canl› bir
bölgeye geldi¤imizi anl›yoruz. fien-
likler, rafting ve do¤a turizminin en-
vai çeflit yans›mas›. Yeflilin hüküm-
ranl›¤› alt›nda derin yamaçlar aras›n-
da var›yoruz Ayder Yaylas›’na. 

BBiirr  mmaassaall  flfleehhrrii::  AAyyddeerr  YYaayyllaass››
Ayder, da¤›n yamac›na kurulmufl

bir masal flehri…  Bahar yeni yeni
gelmifl sanki buralara. Çiçekler yeni
yeni açm›fl. Her köflesinden gürül
gürül su f›flk›ran bir p›nar… Yer ile
gö¤ün alabildi¤ine yak›nlaflt›¤›, bu-
lutlarla sisin bir olup da¤ yamaçlar›-
na hükmetti¤i bir diyar. ‹nsan›n ken-
dini gö¤e bu kadar yak›n hissetti¤i
kaç mekan var acaba bu evrende? 

Grubumuz, da¤ yürüyüflüne ç›k-
maya heveslenirken, gök de ‘hofl
geldin sefas›’ yaparcas›na, var gü-
cüyle boflalt›yor gözyafllar›n›… Bu
durum, ‘gözü kara’ grup üyelerimizi
y›ld›ram›yor, da¤lara yolculuk bafll›-
yor. Ya¤mur da fliddetini artt›r›yor,
grup, ›slana ›slana dönüfl yoluna ko-
yulmak zorunda kal›yor. 

Ve belki de gezinin en güzel
an›… ‹ki yandan muhteflem bir or-
man görüntüsü, solda derin derin
akan derenin u¤ultusu, önümüzde
bazalt tafl›yla örülmüfl, kavisli bir
da¤ yolu… Islana ›slana b›rak›yoruz
kendimizi yokufl afla¤› Ayder’in kol-
lar›na. Tanr› sanki daha çok ar›nal›m
diye ya¤d›rd› bu ya¤muru… Ahflap-
tan yapma otelde çaylarla ›s›nmaya
çal›fl›yoruz. 

Ya¤murlu da¤ yürüyüflü sefas›n-
dan sonra, s›ra kapl›ca sefas›na ge-
liyor. 3 günün yorgunlu¤unu meflhur
Ayder Kapl›cas›n›n s›ms›cak sular›na
b›rak›yoruz. Tepeden t›rna¤a, vücu-
dumuzda yorgunlu¤un zerresi kal-
m›yor. Temmuz’un bu son günlerin-
de ahflaptan yap›lan otelin yanan
kaloriferiyle kendimize geliyoruz. 

Akflam gerçekleflen restoran
fasl› ise tüm grup üyelerinde iz b›ra-
kacak türdendi. Canl› müzikle, halk-
lar›n canlanan kardeflli¤ine flahit ol-
duk adeta. Ba¤laman›n, gitar›n, tu-

lumun kardeflli¤i….Türkülerin kar-
deflli¤i…. Halayla horonun kardeflli-
¤i…. Önce halk müzi¤i ve eflli¤inde
çekilen halaylar… Diyarbak›r grubu-
nun halay› tüm salonu sar›yor…
Sonra tulum ve Karadeniz müzi¤i…
Müzi¤in t›n›s› ve ritmiyle solu¤u sah-
nede alan yöre insan› bu kez devra-
l›yor görevi ve horonun envai çefli-
dinden bir demet sunuyor. Bu cofl-
kuya kay›ts›z kalam›yor ekibimiz. Bir
gün öncekine göre daha profesyo-
nel bir ekip var flimdi sahnede. Dün
‘prova yapan’ grup üyelerimiz daha
fazla dayanamay›p, sahneye at›yor
kendini. 

KKaarrddeeflfllliikk  iiççiinn  bbiirr  ttüürrkküü  yyeetteerr!!
Biraz yabanc›l›k çekildikten son-

ra, uyum sa¤lan›yor. Özlenen bir
beraberlik örne¤i sergileniyor. Diyar-
bak›r ile Rize’nin kardeflli¤i… Halay-
la horonun kardeflli¤i… Mezopo-
tamya ile Anadolu’nun kardeflli¤i….
Bu beraberlik, aradaki psikoloji du-
varlar› yerle bir etmeye yetiyor. Si-
yaseten birkaç dakika bile yan yana
duramayacak olanlar, ne ilginçtir ki,
flark›larla, türkülerle, halaylarla saat-
lerce kol kola kal›yor. 

Ne çok ara vermifl, ne büyük du-
varlar örmüflüz aram›za. Ne büyük
önyarg›lar› katm›fl›z yükseltti¤imiz du-
varlar›n harc›na… Ne çok yabanc›lafl-
m›fl, ne çok uzaklaflm›fl›z. 

Ayn› topra¤›n hamuruyla ço¤alan,
ayn› havay› soluyup, ayn› sudan bes-
lenenler…Binlerce y›ll›k kardeflli¤i
unutup birbirine öfke duyanlar… Bir
türküyle, bir halayla yerle bir edebili-
yormufluz duvarlar›, dile dökülen bir
ezgiyle kollar›m›z› açabiliyormufluz
birbirimize  hâlâ. 

Vars›n, yurdumun ücra köflelerin-
de, ba¤nazl›¤›n kalelerine dönüfltürü-
len sokaklarda linç gösterileri yaflan-
s›n. Bu ülke insan›, ruhunu öfke ve
nefretin kör kuyular›nda tutsak ettir-
meyecektir. Da¤lar›m›z bar›flacak, ne-
hirlerimiz birbirine kar›flacakt›r. Bu
darg›nl›k, bu küslük elbet bitecek;
da¤lar›n çocuklar›yla denizin çocukla-
r›, bir gün mutlaka kucaklaflacakt›r.

Vars›n, yurdumun ücra
köflelerinde, ba¤nazl›¤›n
kalelerine dönüfltürülen
sokaklarda linç gösterileri
yaflans›n. Bu ülke insan›,
ruhunu öfke ve nefretin kör
kuyular›nda tutsak
ettirmeyecektir. Bu
darg›nl›k, bu küslük 
elbet bitecek; da¤lar›n
çocuklar›yla denizin 
çocuklar›, bir gün 
mutlaka kucaklaflacakt›r. 
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Diyarbak›r Makina Mühendisleri Oda-

s›n›n Karadeniz gezisine ailemle kat›ld›m.

Makine mühendisi olmamama ra¤men bu

nazik davetleriyle bize üç günlük çok

muhteflem gezi imkân›n› sa¤layan arka-

dafllara çok teflekkür ediyorum.

Tabii ki biz sadece birkaç günlü¤üne

bir turistik gezi için oradayd›k. Sadece bir-

kaç günlü¤üne oraya çal›flmaya giden in-

sanlar›n yaflad›klar› problemleri bu kadar

k›sa bir sürede anlamam›z mümkün de¤il-

di. Gezi boyunca Trabzon’da Sümela Ma-

nast›r›’n› gezdik. Manast›rdaki ikon ve

fresklerin yüzlerinin kaz›nma Vandall›¤›n›

ve restorasyon ad›na yap›lan k›y›m› üzüle-

rek gördük. Bu vandall›¤a karfl› foto¤raf

çekerken flafllar›m›z› kapatmam›z uyar›s›n›

çok trajikomik bulduk. Oradan Uzungöl’e

ve Ayder yaylas›na geçtik. Gördü¤ümüz

muhteflem do¤ay› hayranl›kla izledik.

Gezimiz boyunca aç›k bir tacize u¤ra-

mad›k kald›¤›m›z otellerde ve yemek yedi-

¤imiz restoranlarda herhangi bir sorun ya-

flamad›k. Ayder yaylas›ndaki son gece-

mizde Çise restoranda Hemflinlilerle halay

çektik; horon teptik. Kürtçe türküler bile

söyledik. Müzisyen üç y›ld›r Kürt sanatç›

Aynur ile çal›flt›¤›n›, birlikte dört k›tay› gez-

di¤ini söyledi. Bana horon oynamay› Mu-

rat Çifty›ld›z adl› bir Hemflinli ö¤retti. Mu-

rat; “Sizin oralar› bilirim. fi›rnak Silopi’de

askerli¤imi yapt›m” deyince muhabbete

oradan girdim. Murat’tan olumsuz bir tek

cümle duymad›m. Sohbetin sonunu “de-

niz görmüfl-görmemifl kardefller” olarak

ba¤lad›k. Bana horon oynamay› ö¤retir-

ken çekti¤imiz fotolar› mailine yollad›m.

Ve gezi sonunda Sevgili fieyhmus Di-

ken a¤abeyimin yaz›s›n› ve grubumuzda

yay›nlanan Nurhayat K›z›lkan’›n paylaflt›¤›

Nefle Düzel Hasan Bülent Kahraman rö-

portaj›nda Hasan Bülent Kahraman’›n fa-

flizme dair tan›m› çok ilgi çekiciydi:

Faflizmin daima iki türü vard›r. Biri,

halk faflizmi yani ‘sokak faflizmi’dir. ‹kinci-

si, ‘devlet faflizmi’dir.

Biz Karadeniz’de sokak faflizmini his-

setmedik. Bu konuda çok iddial› de¤ilim.

Kalma süremizin k›sa oluflu ve gidifl ge-

rekçemizden bak›l›rsa farkl› de¤erlendir-

meler yap›labilir. Ama fi›rnak Silopi’de as-

kerli¤ini yapm›fl Murat’›n yüzünde en kü-

çük bir nefret belirtisi ya da imas› görme-

dim.

Orada bana göre sokak faflizmi yoktu

olsa olsa: Bölge illeri emniyet yetkililerinin

Giresun’da kat›ld›¤› bir zirvede al›nd›¤› id-

dia edilen; “Kürt iflçilerin bölgeye sokul-

mamas›na” iliflkin, insanlar›m›z› potansiyel

suçlu olarak gösteren kararlar çevresinde

bir devlet faflizmi vard›r.

Bize Karadeniz’de Çise Restoran’daki

müzisyene yaz›p b›rakt›¤›m›z “HALKLARI-

MIZ VE TÜRKÜLER‹M‹Z KARDEfiT‹R. Di-

yarbak›r s›cakl›¤›nda Karadenizli kardeflle-

rimizin yüre¤inden öperiz” sözleri kald›.

TTÜÜRRKKÜÜLLEERR‹‹MM‹‹ZZ  KKAARRDDEEfifiTT‹‹RR,,  HHAALLKKLLAARRIIMMIIZZ  GG‹‹BB‹‹……

SSeeyyffeettttiinn  DDEEMM‹‹RR  

Gezimiz boyunca aç›k bir
tacize u¤ramad›k
kald›¤›m›z otellerde ve
yemek yedi¤imiz 
restoranlarda herhangi 
bir sorun yaflamad›k.
Hemflinlilerle halay çektik;
horon teptik. Kürtçe
türküler bile söyledik.
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Pompa sistemlerinin tan›t›ld›¤› bir semi-

nerde ismini duydu¤um bilim insan›yd› El-

Cezeri. El- Cezeri hakk›nda seminerde ko-

nuflan meslektafl›mdan duydu¤um bilgiler,

bende flaflk›nl›kla birlikte hayranl›kta uyan-

d›rd›. Bu nedenle hakk›nda araflt›rma yapa-

rak bir fleyler karalama ihtiyac› hissettim.

Ebul-‹z, Cizre Tor (Da¤kap›) Mahalle-

sinde 1153 y›l›nda do¤mufl ve 1233 y›l›nda

vefat etmifltir. Botan afliretindendir. Ad› ‹s-

mail olup babas›n›n ad› Rezzaz’d›r. Lakab›

ise, fleref, onur babas› anlam›nda Ebul-

‹z’dir. Cizre’li oldu¤u için kendisine El- Ce-

zeri olarak adland›r›l›r. Dünyada eflsiz bir

mucit oldu¤undan, kendisine “Zaman›n

güzeli” anlam›nda “Bediuzzaman” denil-

mifltir. Kitaplarda tan›nd›¤› ad› ‹smail Ebul-

‹z Bin Razzaz El-Cezeri olarak ad› geçer.

Bat› dünyas› onu Cazari (Gazari) olarak ta-

n›r. Meflhur oldu¤u en büyük ve de¤erli

eseri, flüphesiz bütün icad ve tekni¤i topla-

d›¤› kitab›d›r. Kitab›n›n ad› :” EL CAM‹U

Beyn El ‹lim Vel Amel-En Nafi’ Fis Sanaat ‹l

Hiyel” adl› arapça olarak yazm›fl oldu¤u

Öküz gücüyle çal›flan bir su ç›karma makinesi… ‹lk krank sistemi 

AAHHMMEETT  ÇÇEETT

fiUBE YÖNET‹M KURULU ÜYES‹

EELL  CCEEZZEERRII‹‹NNSSAANNLLII⁄⁄IINN  VVEEFFAA  BBOORRÇÇLLUU  OOLLDDUU⁄⁄UU  MMEEZZOOPPOOTTAAMMYYAALLII  MMUUCC‹‹TT::  

Cizre’li El-Cezeri, ça¤›m›zdan yüzlerce y›l önce keskin zekas› ile elektrik kullanmadan
sadece su ve mekanik parçalarla çal›flan makineler yapm›fl ve günlük hayata geçirmifl
ola¤anüstü bir bilim insan›d›r. 
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eseridir. Kitab›n Türkçe anlam› da flöyledir:

“‹lim ve Tekni¤in Birleflmesiyle, Hayal

San’at›n›n Toplam›” diyebiliriz.

Öyküsüne gelince… Artuko¤ullar› Gü-

neydo¤u Anadoluyu fethederler. fiimdiki

Cizre’de bulufllar yapan Abdülaziz ‹smail

bin Rezzaz baflkent Diyarbak›r’a ça¤r›l›r.

Yirmibefl y›l boyunca üretir ve üretir. Hü-

kümdarlar›n büyük takdirini toplar ve hü-

kümdar (Eb’ül Feth Mahmut ‹bn-i Mahmet

‹bn-i Karaaslan) taraf›ndan bu kitab› yaz-

makla görevlendirilir. 

El-Cezeri, ça¤›m›zdan yüzlerce y›l ön-

ce keskin zekas› ile elektrik kullanmadan

sadece su ve mekanik parçalarla çal›flan

makineler yapm›fl ve günlük hayata geçir-

mifl ola¤anüstü bir bilim insan›d›r. Her za-

manki gibi biz kendi bilim adam›m›z› tan›-

mazken yurtd›fl›nda bilimsel kürsülerde ve

tüm bilgisayar / sibernetik kitaplar›nda su

mekani¤i referanslarda yer al›yor.

Cizreli büyük  mucit, bilgisayarlar›n te-

mellerini atan alim, fen ve teknik adam›, ro-

bot, saatlar, su makinalar›, flifreli kilitler, flif-

reli kasalar, termos, otomatik çocuk oyun-

caklar› gibi 60 makine mucidi ve dünyan›n

ilk sibernitik bilginidir. Sibernitik, bilindi¤i

üzere; insanlarda, hayvanlarda ve makina-

larda, karfl›l›kl› haberleflme, kontrol, denge

kurma ve yöneltme bilimidir. Ebuliz, Siber-

nitikteki Denge Durumu ya da, Elektronik-

teki Ayarlama Sistemleri’ne el atm›fl ve ba-

flar› ile uygulam›flt›r. Çok çeflitli makinalar

yapm›fl ve her bir makinesinde ayr› bir

denge durumunu kurmufltur. Baz› flekille-

rinde Hidro-mekanik tesirler ele al›nmas›na

ra¤men, bir di¤er flekilde Hidro-Mekanik

Güçten yararlanarak, flamand›ra ve palan-

galar aras›nda “Karfl›l›kl› etkide bulunma”

gibi ilginç düzenler, otomatik sistemler kur-

mufltur. Fizikçi ve Mekanikçi Bediuzzaman

El-Cezeri El-Kurdî'nin di¤er bir eseri de Di-

yarbak›r’daki Ulu Camii’nin ünlü Günefl

Saati’dir. Evet, Diyarbak›r’›n ünlü Ulu Ca-

mii’nin bahçesindeki meflhur tafl saat,

onun bize b›rakt›¤› manidar bir hat›rad›r. 

Ebul-‹z El- Cezeri, “El Cami’ Beyne’l-

‹lm ve’l AmelEn Nafi’ Fi-S›nnatil-Hiyel” adl›

eserinde önsözden baflka 50 adet flekil, 55

adet çok ilginç bulufl ve 15 farkl› düzen yer

almaktad›r. Eser 6 bölümden meydana

gelmifltir: 
11..  BBööllüümm;; SSuu  SSaaaattlleerrii:: Bunlar Binkam (Pin-
gan) denilen su saatlerid›r. Finkan denilen
bir de kandilli su saatleri olup, saat›müste-
viye ve saat› zamaniye olarak nas›l yap›la-
ca¤› hakk›nda 10 flekille belirtmifltir. 
SSaaaatt››  ZZaammaanniiyyee:: Uzunlu¤u ne olursa olsun,
gece ve gündüzü 12’ye bölmek suretiyle
hesaplanan zaman süresi ve bu süreyi
gösteren saatler olup, saat süresi devaml›
de¤iflmektedir.)
SSaaaatt››  MMüüsstteevviiyyee::  Bugün anlad›¤›m›z ma-
nada, günü 24é bölmek suretiyle elde
edilen zaman süresi ve bu süreyi göste-
ren saatlere denir.)
22..  BBööllüümm:: fiarap meclislerinde kullan›lan

otomatik kaplar ve oyunlar. (fiarap: Arapça-

da içilecek her fleye denilir. Buradaki anlam›

içki de¤ildir.) Yani sofralarda kullan›lan oto-

matik kap ve sürahilerle ilgili düzenlerdir.
33..  BBööllüümm:: Hacamat (Kan ald›rma ve kan
toplama) ve ibrikdarl›k yapan düzenler.
44..  BBööllüümm::  Fisk›yeler, havuzlar ve müzik
otomatlar› hakk›nda.

55..  BBööllüümm::  Kuyu ya da Akarsulardan su ç›ka-
ran tulumbalar ve kald›rma düzenleri 5 flekil.
66..  BBööllüümm::  Birbirleriyle lifliksi olmayan dü-
zenler. 5 flekil. Bunlar çeflitli saray hizmeti
gören makinalar, flifreli kilitler kasalar ve
oymac›l›k.
Avrupal›lar›n Al Jazari dedikleri Cizreli Ce-
zeri, Robotik bilminin kurucular› aras›nda
yer almas›ndan baflka baflar›l›da bir teknik
ressamd›r. Pek çok önemli bulufllar›ndan
birisi de krank ba¤lant›l› çubuk sistemidir.
Tek bir parmak dahi k›p›rdatmadan çok
büyük miktarlarda suyu kald›rmak için ta-
sarlad›¤› bu dahiyane bulufluyla ilk defa
krank sistemini kullanan insan olmufltur.
Ayn› zamanda Ebul-‹z El-Cezeri El-Kurdî,
tarihte otomatik makinelerin yap›m›yla u¤-
raflan ilk mekanikçilerden biri olarak da ka-
bul edilir.  ”EL CAM‹U BEYN EL ‹L‹M VEL
AMEL-EN NAF‹’ F‹S SANAAT ‹L H‹YEL”
adl› kitapta geçen çizimler hayli ö¤reticidir.

Nehir yata¤›n›n çok derinden geçti¤i
bölgelerde suya ulaflmak için su çark›
veya de¤irmeni kullan›lmaktayd›. Mö.
100 y›l›nda bilinen ilk örneklerine rastla-
nan sistem ‹ran’da Persler taraf›dan
keflfedildi ve Romal›lar taraf›ndan genifl
bir alanda kullan›ld›. Mekanizma çark
üzerinde bulunan kürek bölümlerine
ak›nt›n›n etkisi ile suyun dolmas›, bu-
nunda kasna¤› çevirmesi prensibine da-

yan›yordu. Böylece kürek bölümüne do-
lan sular dönen kasnak ile yukar› tafl›n›r
buradan su kemeri yahut ana tank’a
sevk edilirdi. Bu flekilde pompalanan su,
su kemerleri ile de saraylara, bahçelere,
meydanlara, hamamlara,  hanelere nakl
edilirdi. Söz konusu basit fakat etkili sis-
temden Romal› mimar Vitruvius “De
Architectura” adl› eserinde övgüyle söz
etmesi dikkat çekicidir.

DDeevv  SSuu  DDee¤¤iirrmmeennlleerrii  

M›s›r su nakil sistemi (Shaadof) 
kald›raçlar›n kullan›m›n› gösteren gravür

Sistem çark, bak›r
pistonlar, emifl ve
ç›k›fl borular› ve tek
yönlü klape vana-
dan olufluyordu.
Mekanizma su de-
¤irmenine benzer

olarak bir akarsu kenar›nda, kasnak
fleklinde dizili kürekleri ak›nt›ya z›t
gelecek flekilde tasarlanm›flt›. Bu z›t
kürekler, tekerle¤e ve pistonlara
güç vererek kolu hareketlendiriyor
böylece iç zincir mekanizmas› çal›-
fl›yor ve  pistonlu pompa harekete
geçilmifl oluyordu.

SSuu  ppoommppaass››
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Sekretaryas›n› odam›z›n üstlendi¤i
TMMOB ‹KK ve Hasankeyf Yaflatma
Giriflimi’nin oluflturdu¤u bir heyet,
13 Temmuz’da Hasankeyf‘te bir ki-
flinin hayat›n› kaybetmesiyle sonuç-
lanan kaya düflmesi olay›yla rapor
haz›rlayarak, kamu oyuna aç›klad›.
Raporu oldu¤u gibi yay›ml›yoruz. 

13 Temmuz 2010 Tarihinde Ha-
sankeyf‘te Küçük Saray’›n yaklafl›k
100 m do¤usunda ana 

kayadan büyük bir kaya kütlesi-
nin kopmas› neticesinde bir vatan-
dafl hayat›n› kaybetmifltir.

Olay sonras›nda Valilik, Kayma-
kaml›k ve Emniyet müdürlü¤ünün al-
d›¤› ortak karar ile Eski Çarfl›’n›n ka-
leye giden ve çardaklar›n bulundu¤u
nehir kenar›na giden yollar araç ve
insan trafi¤ine kapat›lm›fl; Hasan-

keyf ören yeri insanlardan izole edil-
mifltir. Hasankeyf‘i Yaflatma Girifli-
min öncülü¤ünde TMMOB‘dan ‹nfla-
at Mühendisi ve ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Batman Temsilcisi Murat
Ekinci, Jeoloji Mühendisi ve Jeoloji
Mühendisleri Odas› Batman temsil-
cisi Nevaf Tafl, Mimar Mühendis Ab-
dulkahhar Onur, Arkeolog Ercan Al-
pay, Hasankeyfliler Birli¤i‘nden Mu-
rat Tekin, Hasankeyf‘i Yaflatma Giri-
fliminden ‹pek Tafll› ve Bar›fl Eviz‘in
de aralar›nda bulundu¤u teknik bir
heyetle olay yerine gidilmifl ve bir
tutanak tutulmufltur.

Bu çal›flman›n amac›, Batman ‹li
Hasankeyf ilçesi antik yerleflim alan›
ve kale yolunun mühendislik ve ar-
keolojik aç›dan gözlemsel olarak in-
celenmesi ve söz konusu alanda
do¤abilecek afet durumlar›n›n önle-

nebilmesi için yap›lacaklar ve al›n-
mas› gereken tedbirlerin gözlemlen-
mesini amaçlamaktad›r.

Olay yerinde hiçbir fleye dokun-
madan, yaln›zca gözlemleme ve fo-
to¤raf çekmek suretiyle inceleme
yap›lmas›na izin verilmifltir. Gözlem-
lere dayanarak mühendisler ve bir
arkeolog taraf›ndan yaz›lan tutanak-
lara göre insan hayat›n› tehdit ede-
cek bir tak›m riskler bulunmaktad›r
fakat, günümüz mühendislik flartlar›
ile olanaklar›n›n do¤ru biçimde kul-
lan›lmas› halinde insans›zlaflt›rmak
d›fl›nda farkl› tedbirleri içeren çö-
zümler de bulunabilmektedir.

‹‹flfl  mmaakkiinnaass››yyllaa  kkaazz››  yyaapp››lldd››
Arkeolog Ercan Alpay yazd›¤› tu-

tanakta, alanda yap›lan gözlem so-
nucu ana kayada meydana gelen

AANNTT‹‹KK  KKEENNTTEE  ‹‹fifi  MMAAKK‹‹NNAASSII  GG‹‹RREERRSSEE!!
Hasankeyf sakinlerince heyet üyelerine verilen CD‘de ifl makineleriyle kaz› yap›ld›¤›na dair
kamera kay›tlar› ve foto¤raflar görülmüfltür. Bundan dolay›, Hasankeyf gibi kaya yap›s› çok
hassas olan yerlerde kaya kopmas› gibi felaketler meydana gelebilmektedir.
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kopma sonucu Hasankeyf ma¤ara-
lar› diye tabir edilen, ‹.Ö 800‘lü y›lar-
dan bafllay›p yak›n döneme kadar
konut olarak kullan›lan, ma¤ara ev-
lerden bir k›sm›n›n tahrip oldu¤unu,
kopan kütle üzerinde yer alan ma-
¤ara evlerin ise kopma sonucu ta-
mamen tahrip oldu¤unu vurgula-
maktad›r. Bu durum, Hasankeyf‘teki
kültürel de¤erlerinin bir parças›n›n
telafisi mümkün olmayacak biçimde
tahrip oldu¤u anlam›na gelmektedir

Hasankeyf sakinlerince heyet
üyelerine verilen CD‘de ifl makinele-
riyle kaz› yap›ld›¤›na dair kamera ka-
y›tlar› ve foto¤raflar da görülmüfltür.
Tarihi öneme haiz bir yerde ifl maki-
neleriyle kaz› yap›lmas›n›n bilimsel bir
çal›flmayla hiçbir ilgisi olmad›¤› gibi
bu tarz bir çal›flma tarihi eserler üze-
rinde büyük tahribata neden olmakta-
d›r ve Hasankeyf gibi kaya yap›s› çok
hassas olan yerlerde söz konusu fela-
ketlere meydana gelebilmektedir. Hu-
kuki aç›dan de¤erlendirilecek olursa,
1. derece sit alan› olan bir yerde kaz›-
lar›n a¤›r ifl makineleriyle yap›lmas›
suç teflkil etmektedir.

HHaassaannkkeeyyff  zziiyyaarreettççiilleerree  aaçç››llmmaall››!!
Bunun d›fl›nda alanda yap›lan

gözlemlerde, arkeolojik bir kaz› için
çal›flma esnas›nda olmas› gereken
güvenlik tedbirlerine rastlan›lma-
m›flt›r. Kopan kayada önceden bir
çatlak olu¤u halde al›nmas› gereken
tedbirlerin hiç biri al›nmam›fl ve
ören yeri içinde kaz› çal›flmalar› son
güne kadar devam etmifltir. fians
eseri kaya kopmas› saat 04:00 s›ra-
lar›nda meydana gelmifl ve can
kayb› en düflük seviyede yaflanm›fl-
t›r. Bahsi geçen felaketin gündüz
saatlerinde olmas› halinde çok da-
ha fazla can kayb› söz konusu ola-
bilirdi. Bu da "geliyorum diyen ka-
za" için tedbir al›nmad›¤›n›n yani
yetkililerin zafiyetinin göstergesidir.
Önceden önlem al›nmad›¤› için ya-

flanan bu afet sonras›nda radikal
güvenlik tedbirleri al›narak ören yeri
giriflinin tamamen kapat›lmas› hem
Hasankeyf halk›n› hem de Hasan-
keyf‘i ziyaret etmek isteyen tarih
severleri ma¤dur etmifltir.

Binlerce turistin gezip gördü¤ü,
tarihi ve turistik de¤erlere sahip bu
tip ören yerlerinde öncelikli olarak
ziyaretçilerin ören yerine zarar ver-
memeleri ve kendilerinin de güven-
de olmalar›n› sa¤lanmal›d›r. Hasan-
keyf ören yerini ziyaretçilere yasak-
lamak yerine ziyaretçiler için güven-
likli gezi güzergâhlar› ve dinlenme
noktalar› tespit edilmelidir. ‹vedi ola-
rak bu çal›flmalar›n yap›l›p tarihi-kül-
türel ve ekonomik de¤ere sahip Ha-
sankeyf‘in tekrar ziyaretçilere aç›l-
mas› gerekmektedir.

TTeehhlliikkee  ssüürrüüyyoorr
‹nflaat Mühendisi Murak Ekin-

ci‘nin yapt›¤› tespite göre kaya par-
çalar› bölgenin çeflitli yerlerinde ana
kayalarda oluflan çatlaklar sebebi ile
düflmeye devam edecektir. Bu ger-
çek karfl›nda yap›lmas› gerekenler
flunlard›r: Öncelikle bölgemizin en
de¤erli kültür ve tarih miras› olan
Hasankeyf‘e ivedilikle donan›ml› bir
teknik heyet gönderilmeli ve çal›fl-
malar› izlenmelidir. Düflme riski bu-
lunan kaya parçalar› gerekli teknik
müdahaleler ile düflürülmelidir. Düfl-

me riski bulunan, ancak tarihi doku-
ya zarar verebilecek bölgelerde tek-
nik müdahaleler ile iyilefltirme çal›fl-
malar› yap›lmal› ve risk minimize
edilmelidir. Müdahalenin teknik aç›-
dan zor ve çok maliyetli oldu¤u böl-
geler belirlenmeli ve bu bölgelere al-
ternatif geçifller verilmelidir. ‹yilefltir-
me yap›lm›fl olsa bile kaya parçalar›-
n›n düflme riskinin oldu¤u bölgeler-
de dinlenme yerleri oluflturulmas›na
izin verilmemelidir. Jeoloji Mühendi-
si Nevaf Tafl ise Hasankeyf’teki kül-
türel miras›n 2863 say›l› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu
kapsam›ndaki tescilli tafl›nmaz kül-
tür varl›klar› olmas› nedeni ile önce-
likle Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca
bilimsel bir araflt›rma yapmas› ge-
rekti¤ine, kendilerinin yapt›¤› çal›fl-
man›n sadece gözleme dayal› oldu-
¤una vurgu yapmakta ve benzer bir
çal›flman›n daha kat›l›mc› ve bilimsel
olanaklarla konuflland›r›lm›fl, teferru-
atl› bir flekilde yap›lmas› görüflünü
savunmaktad›r. TAfi yazd›¤› tuta-
nakta, mühendislik ve arkeolojik aç›-
dan tespit edilmifl bulgular ve yine
bu bulgular neticesinde al›nmas› ge-
reken önlemlerin acilen yürürlü¤e
konulmas›n›n kamunun yarar›na ola-
ca¤›n› belirtmektedir.

Hasankeyf‘te meydana gelen ka-
ya (kütle) düflmesi olay›nda da görü-
lece¤i ve anlafl›laca¤› üzere söz ko-
nusu alanda bu tür vakalar›n sürekli
olabilece¤i gerçe¤i kabul edilmelidir.
Ancak, ilçenin en önemli gelir kay-
na¤› olan turizme zarar vermeden,
bir dünya miras› olan yerleflim alan›-
n›n yar›nlara ve insanl›¤a aktar›labil-
mesi ve turizm hareketinin devam
ettirilmesi ile birlikte insanlar›n can
güvenli¤inin de temin edilmesi ge-
rekmektedir. Bunu baflarmak çok
zor de¤ildir. Yap›lan gezi ve gözlem-
ler neticesinde birkaç yerde kaya
düflmesinin tekrarlanma ihtimali söz
konusudur. Fakat, inceleme yap›lan

Arkeolojik bir kaz› için
çal›flma esnas›nda olmas›
gereken güvenlik tedbirlerine
rastlanmam›flt›r. Kopan 
kayada önceden bir çatlak
olu¤u halde tedbir 
al›nmam›fl ve ören yeri içinde
kaz› çal›flmalar› son güne
kadar devam etmifltir.
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yerlerde tespit edilen risklerin "ber-
taraf edilmez" olmad›¤›, al›nacak
mühendislik tedbirleri ile güvenilir
bir alan haline getirebilece¤ini ka-
naati oluflmufltur. Özelikle birkaç
noktada çok basit önemler ile insan
yaflam›n› tehdit edecek durumdan
riskler ortadan kald›r›labilecektir. Bu
durumun net bir flekilde ortaya ko-
yulabilmesi için teknik aç›dan yeterli
bir ekibin teferruatl› bir gözlem ve
inceleme yaparak mevcut alan›n ha-
ritaland›r›lmas› ve bu çal›flman›n ne-
ticesinde güvenli olmayan bölgeler-
deki risklerin belirlenmesi ve bu
risklerin gerekli önlemler ile ortadan
kald›r›larak kamuya aç›k bir alan ha-
line getirilmesi gerekmektedir. Söz
konusu alanda gerekli incelmelerin
yap›lmas› ve yine bunun için gerekli
önlemler al›n›ncaya dek geçecek za-
manda güvenlik tedbirlerine hassa-
siyet ile devam edilmesi gerekmek-
tedir. Ancak güvenlik kayg›lar› nede-
niyle, ören yerinin tamamen insan-
s›zlaflt›r›larak hiçbir tedbir al›nmadan
kaderine terk edilmesi 21. yüzy›l
Türkiye‘sinde ve mühendislik bilimi-

nin çözemeyece¤i ve çaresiz kal›na-
ca¤› bir durum de¤ildir.

Yap›lan ilk incelmelerde yürütü-
lecek çal›flmalarda mevcut alan›n
tarihi dokusuna ve tafl›d›¤› de¤ere
zarar vermeden gerekli çal›flmalar›n
yap›lmas› flartt›r. Bunun için olufltu-
rulacak teknik heyetin içinde mü-
hendislerin ve teknik elemanlar›n ya-
n› s›ra arkeologlar ve sanat tarihi bi-
limciler de yer almal›d›r.

DDoonnaann››mmll››  bbiirr  tteekknniikk  ççaall››flflmmaa  
yyaapp››llmmaall››

Söz konusu alan için yap›lmas›
öngörülen çal›flma afla¤›da belirtilen
ad›mlarda gerçeklefltirilmelidir.

1) Tarafs›z bilimsel gerçekler ›fl›¤›n-
da çal›flacak bir teknik heyetin he-
men oluflturulmas›, bu heyetin ince-
leme alan›nda haritalama gözlem ve
deneyler ile gerekli çal›flmalar› yap-
mas› gerekmektedir. Mevcut duru-
mun ortaya net olarak koyulmas›
bunun neticesinde al›nmas› gereken
yüksek öncellikli tedbirlerin bir an
önce belirlenerek hayata geçirilmesi

orta ve uzun vadede yap›lacak ve
al›nacak önlemlerin tespit edilmesi

2) Zaman kayb›na yol açmayacak
flekilde mevcut alanda yap›lacak ça-
l›flmalar için gerekli izinlerin al›narak
ve yüksek öncelikli tedbirlerin he-
men hayata geçirilmesi 
3) Gerekli bilimsel çal›flmalar yap›la-
rak tarihi dokuya zarar vermeden or-
ta ve uzun vadede al›nmas› gereken
tedbirlerin ve tadilatlar›n yap›lmas›
için gerekli projelerin haz›rlanmas›
uygulanacak yöntemlerin ve tedbir-
lerin belirlenmesi, maliyetlerin ç›ka-
r›lmas› ve bu tedbirlerin zamana b›-
rak›lmadan hayata geçirilmesi ge-
rekmektedir.

BBaassiitt  tteeddbbiirrlleerrllee  rriisskk  aazzaalltt››llaabbiilliirr
Bu çal›flman›n yap›lmas› halinde

mevcut alan›n tarihi dokusuna zarar
vermeden yada en az zarar ile halle-
dilece¤i ve yine bu alan›n bilimsel
bir çal›flma ile insanlardan ve ya-
flamdan izole edilerek de¤il tama-
men insanl›¤›n ve kültürün hizmetine
sunularak bu sorunun çözülebile-
cektir. Yap›lan ilk gözlemlerde tek-
tonik bir hareket olmaks›z›n mevcut
durumu ile büyük tehlikeler olufltu-
ran alan say›s›n fazla olmad›¤› ve
al›nacak ilk ve basit tedbirler ile çok
k›sa bir surede tehlike oluflturmaya-
cak bir duruma getirilebilece¤ini
gözlemlenmifltir. Ancak bu ilk ted-
birler sonras›nda, uzun vadede tehli-
ke oluflturabilecek ya da tektonik bir
faaliyet ile tehlike oluflturabilecek
konumda olan alanlar için bilimsel
ve mühendislik alan›nda gerekli ça-
l›flman›n noksans›z yap›lmas› ve ta-
mamen tehlike oluflturmayacak bir
alan haline getirilmesi gerekmekte-
dir. Bu tür bir çal›flmada batmanda
bulunan bütün mühendis odalar›n›n
üzerine düfleni kamu ad›na yerine
getirece¤inden hiç kimsenin ve hiç-
bir kurumun kuflkusu olmamal›d›r.
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“Tarihine sahip ç›kma-
yanlar yok olmaya mahkûm-
dur” demifltik Hasankeyf için
yürütülen bir etkinlikte kullan›-
lan afiflte. Bu mesaj ne kadar
dikkate al›nd› ve yok olmaya
karfl› yaflam mücadelesine ne
ölçüde kat›l›m sa¤land› bilemi-
yoruz, fakat çok iyi bildi¤imiz
tats›z bir gerçek var. Tarihimi-
zin görkemli bir parças› olan
Hasankeyf’i yok edecek Il›su
Baraj›'nin inflas›na gece-gün-
düz devam ediliyor ve her ge-
çen gün bizleri de ayn› “yok
olufla” yaklaflt›r›yor.

HHaassaannkkeeyyff  iinnssaannss››zzllaaflfltt››rr››ll››yyoorr!!
“Hasankeyf’in yerinden ta-

fl›nmas›”, “sulara gömülüp su al-
t›nda daha çekici hale getirilme-
si” ve “cam fanuslarla su alt›nda ko-
runmas›” gibideli saçmas› fikirlerden
sonra, bir kaya parças›n›n düflmesi
bahane edilerek, Hasankeyf’te ya-
flayan ve oray› ziyaret eden insanla-
r›n can güvenli¤i için çokça endifle-
lenen(!) yetkililer, antik kenti insan-
lardan tamamen kopard›. Böylece
“Hasankeyf suya gömülmezse de
onu kimsenin görmesine müsaade
etmeyece¤iz” mesaj› verilmifl oldu.

GGöörrkkeemmllii  HHeesskkîîff,,  hhaayyaalleett  flfleehhiirr  
oollmmaass››nn!!
Görkemli Heskîf, ma¤rur yafll›

kent; terkedilmifl bir hayalet flehir gi-
bi flimdi. Sevenlerinin onu kucakla

mas› yasak art›k. Al›flk›n olsa da
bu topraklar yasaklara, sevgililerinin
yüre¤indeki atefl fena halde canlar›-
n› yak›yor her geçen dakika. Buna
da al›fl›labilir mi diye soruyorlar ken-
dilerine. Kan›ksamayal›m! Karfl› du-
ral›m bu talan sevdas›na. Yok, edil-
mek istenen bizim tarihimiz, kültürü-
müz, do¤am›z. Bu de¤erlerin her
zerresinde pay›m›z var. Dur demez-
sek, elimizden al›nacakt›r bizim
olan. Köksüz, soysuz bir nesil tafl›-
yaca¤›z yar›nlara.

Üzerinde yaflayan insanlar dâhil,
bütün topraklar›n ve do¤ada bulu-
nan di¤er tüm varl›klar›n devlete ait
oldu¤u ve bu varl›klar›n devlette uy-

gun görünen sermaye gruplar›na
“kalk›nma ve ilerleme” misyonu için-
de teslim edilmesi gerekti¤ini savu-
nan zihniyete anlatamad›k bir türlü
kendilerinin de asl›nda do¤an›n bir
parças› oldu¤unu ve do¤an›n yok
edilmesinin kendilerini de tüketece-
¤ini... Ama ›srarc›y›z, inatç›y›z. On-
lar›n yok etme azmine karfl› bizim
yaflatma tutkumuz var. Tarihi ve kül-
türü do¤ayla bütünlefltirerek harika-
lar yaratm›fl›z. Bu görkemin k›ymet
bilmezlerce haraç mezat sat›lmas›-
na göz yummayaca¤›z. Kolay m›
geldi bu hale?! Bin y›llar›n eme¤i
var. Nas›l b›rak›r›z?

KKaammppaa  KKaatt››ll››pp,,  HHaassaannkkeeyyff’’ee  
ddeesstteekk  oollaall››mm!!

11-17 Ekim tarihleri aras›nda
Hasankeyf'te yap›lacak olan “Ha-

sankeyf ile Dayan›flma Kamp›"na
tüm duyarl› bireylerin ve kurumlar›n
deste¤ini bekliyoruz. 7 gün sürecek
olan Kamp’ta baraj ma¤durlar› çev-
reci örgütler,  STK’lar, Üniversite
ö¤rencileri, hukukçular, sanatç›lar,
yazarlar ve bas›n mensuplar›, bele-
diye baflkanlar› ve milletvekillerinin
kat›laca¤› Kamp süresince konfe-
rans, panel, atölye, söylefli, gezi,
müzik dinletisi ve sivil itaatsizlik et-
kinliklerinin yan› s›ra yar›flmalar ve
birçok sosyal ve kültürel aktivite dü-
zenlenecektir.

Gelin vazgeçmeyelim dünümüz-
den; Hasankeyf'i yar›nlara tafl›yal›m.

HHaassaannkkeeyyff’’ii  YYaaflflaattmmaa  GGiirriiflfliimmii

GGEELL‹‹NN  VVAAZZGGEEÇÇMMEEYYEELL‹‹MM  DDÜÜNNÜÜMMÜÜZZDDEENN

HHAASSAANNKKEEYYFF’’‹‹  YYAARRIINNLLAARRAA  TTAAfifiIIYYAALLIIMM!!
GGöörrkkeemmllii  HHeesskkîîff;;  mmaa¤¤rruurr  yyaaflflll››  kkeenntt  tteerrkkeeddiillmmiiflfl  bbiirr  hhaayyaalleett  flfleehhiirr  ggiibbii  flfliimmddii..  SSeevveennlleerriinniinn
oonnuu  kkuuccaakkllaammaass››  yyaassaakk  aarrtt››kk..  KKaarrflfl››  dduurraall››mm  bbuu  ttaallaann  sseevvddaass››nnaa..  YYookk,,  eeddiillmmeekk  iisstteenneenn  bbiizziimm
ttaarriihhiimmiizz,,  kküüllttüürrüümmüüzz,,  ddoo¤¤aamm››zz..  DDuurr  ddeemmeezzsseekk,,  eelliimmiizzddeenn  aall››nnaaccaakktt››rr  bbiizziimm  oollaann..  KKöökkssüüzz,,
ssooyyssuuzz  bbiirr  nneessiill  ttaaflfl››yyaaccaa¤¤››zz  yyaarr››nnllaarraa..
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Türkiye’nin 4 büyük sivil örgütü,
silahlar› susturan eylemsizlik karar›-
na iliflkin iki ayr› aç›klama yaparak,
hükümeti göreve ça¤›rd›. 

Türkiye tarihsel bir sorununun,
Kürt sorununun etraf›nda dönüp
duruyor. Kaynaklar›n›, zaman›n›
ama her fleyden öte çocuklar› bafl-
ta olmak üzere insanlar›n›, gelece-
¤ini harc›yor.

Türkiye‘nin çat›flmas›z bir ortam
içerisinde olmas›ndan kendi ç›karla-
r› aç›s›ndan yarar görmeyen çok

say›da gücün var
oldu¤unu, elbet-

te biliyoruz.
Özellikle son
olarak ya-

flad›¤›m›z ‹negöl ve
Dörtyol olaylar› bu güçle-
rin arzu ettikleri ortam›n yeni
efli¤i ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
ne kadar yol al›nd›¤›n› da göster-
mektedir. 

Oysaki bu çat›flma ortam› Türki-
ye‘de yaflayan Türk-Kürt, Alevi-Sün-

ni, kad›n-erkek, çocuk-yafll› iflçi ve
emekçi çok büyük bir kesimin yara-
r›na de¤ildir. Her türlü kayb›n öte-
sinde öldürülen biziz. 

Bizim ç›kar›m›z silahlar›n sustu-
¤u, çat›flman›n olmad›¤›, toplumsal
gerilimin azald›¤›, sorunun demok-
ratik çözümüne yönelik giriflimlerin
önünün aç›ld›¤› ve bizzat Hükü-
met‘çe bu yönde gere¤inin yap›ld›-
¤› bir süreçtedir.

Hükümet bir irade olarak bu
yönde ad›m atmamak için s›kl›kla,
birço¤unu da kendisinin yaratt›¤›
bahanelerin arkas›na saklanmakta-
d›r. En baflta ise yap›lan sald›r›lar›

göstermektedir. Hiç birini tasvip
etmeyece¤imiz her türlü sald›r›-

n›n sorunun çözülmesi için
tesis edilecek ortam› zor-
laflt›rd›¤› bilinmektedir. An-
cak bu anlamda AKP ikti-
dar›nda çat›flmas›z ama çö-

züm için hiçbir fley yap›l-
mayan bofla geçirilmifl

y›llar›n, "sorun var
diye inan›rsan sorun
olur. sorun yok der-
sen sorun ortadan
kalkar. biz diyoruz ki,
bizim için böyle bir
sorun yok" yaklafl›m›-

n›n oldu¤unu biliyoruz.
Bugün herkesin, baflta Mec-

lis‘teki partiler olmak üzere, dünden
farkl› olarak  sonuçlardan duyulan
kayg›, endifle, korku, öfke ve üzüntü
temelli tepkiler yerine sorunun     çö-
zümüne (demokrasi, bar›fl, kardefllik
ve haklar temelinde ortak vatanda bir
arada yaflamaya) odaklanarak so-

rumlu davranmas› gereken bir eflikte-
yiz. Yaflad›¤›m›z son aylar›n ve bir
kez daha tekrar edersek ‹negöl, Dört-
yol olaylar›n›n ac›s›, dehfleti ve böyle
giderse engellenemezli¤i hepimize
yeterli bir uyar› olmal›d›r. 

Birkaç gün önce aç›klanan "ey-
lemsizlik karar›" bu nedenle çok
önemlidir. Gizlemeden söyleyelim:
hepimize bir nefes ald›rm›flt›r, mem-
nun etmifltir. Hiçbir siyasi grup ama
özellikle de Hükümet, kamuoyu ile
bu karar› "okuyan" spekülasyonlar›
de¤il, sundu¤u çat›flmas›z ortam›
bar›fl ve sorunun çözümü ad›na na-
s›l de¤erlendirece¤ini paylaflmal›d›r.

Beklentimiz çok aç›kt›r: sorunun
gerçek çözümünü sa¤layacak, ça-
t›flmas›zl›k ortam›n› sürdürülebilir k›-
lacak, güven verecek, demokratik
zemini tesis edecek kolaylaflt›r›c›
ad›mlar at›lmal›d›r.

Bizler dün oldu¤u gibi bugün de
toplumun hassasiyetlerini bilen, her
türlü ac›y› hisseden ve hürmet eden
bir duyarl›l›kla üzerimize düflen her
görevi yerine getirmeye haz›r›z. 

Biliyoruz ki bizlerin çabas› kadar
ve daha önemli olan Hükümet‘in yak-
lafl›m› ve ataca¤› ad›mlard›r. S›n›rl› za-
man›n bofla geçirilmemesi çok kritik-
tir. Sorumluluk almaman›n, geçifltir-
menin ise vebali çok a¤›r olacakt›r.

••  DDeevvrriimmccii  ‹‹flflççii  SSeennddiikkaallaarr››  
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  ((DD‹‹SSKK))
••  KKaammuu  EEmmeekkççiilleerrii  SSeennddiikkaallaarr››  
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  ((KKEESSKK))
••  TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  
OOddaallaarr››  BBiirrllii¤¤ii  ((TTMMMMOOBB))
••  TTüürrkk  TTaabbiipplleerrii  BBiirrllii¤¤ii  ((TTTTBB))

HHEEPP‹‹MM‹‹ZZ‹‹NN  GGEELLEECCEE⁄⁄‹‹  AADDIINNAA    ""EEYYLLEEMMSS‹‹ZZLL‹‹KK  KKAARRAARRII""
MMUUTTLLAAKKAA  DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RR‹‹LLMMEELL‹‹DD‹‹RR!!

Türkiye’nin 4 büyük sivil örgütü, silahlar› susturan eylemsizlik karar›na iliflkin iki ayr›
aç›klama yaparak, hükümeti göreve ça¤›rd›. 
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Türkiye demokratikleflme süre-
cinde bir kez daha kritik bir döne-
meçtedir.  Toplumsal talepler ve
halk›m›z›n demokratikleflme yönün-
deki beklentileri ancak ülkede bar›-
fl›n dilinin hakim olmas›, sorunlar›n
üzerine diyalo¤u, kat›l›m› öne ç›ka-
ran bir yaklafl›mla karfl›lanabilir.

Türkiye yap›sallaflm›fl savafl ve
çat›flma koflullar›nda baflta can
kay›plar› olmak üzere maddi ma-
nevi a¤›r bedeller ödemifltir. Soru-
na yönelik askeri çözüm yaklafl›m-
lar›n›n geçersiz oldu¤unun defa-
larca kan›tlanmas› d›fl›nda hiçbir
olumlu sonucu olmayan çat›flma
ortam›ndan Ülke bir an önce ç›ka-
r›lmal›d›r. Ancak bu yak›c› ihtiyaca
karfl›n akan kan durmamaktad›r.  

Bu nedenle flu anda yaflanan
"eylemsizlik" sürecinin devam et-
mesi ve bar›fl ortam›n›n kal›c› bir
hale getirilmesini önemli buluyoruz.
Sorun ancak kal›c› bir bar›fl›n yara-
taca¤› güven ortam›nda tart›fl›labilir
ve çözüme kavuflturulabilir. 

Bar›fl ortam›n›n kal›c›laflt›r›lmas›

ise siyasi iktidar›n toplumsal gerili-
mi azaltmak yönünde bir iradeyi or-
taya koymas›yla mümkün olacakt›r.
Bu do¤rultuda operasyonlar durdu-
rulmal›, al›nan "eylemsizlik" karar›
devam ettirilmeli, silahlar mutlaka
susturulmal›d›r. Belediye baflkanlar›
baflta olmak üzere meflru zeminler-
de verdikleri mücadele ya da dile
getirdikleri görüflleri nedeniyle tu-
tuklu bulunan yurttafllar sal›verilme-
li, demokratik bir tart›flma ortam›
yarat›lmal›d›r.

Tüm siyasi partiler ve toplumsal
örgütlerin temsilcileri kal›c› bir bar›fl
ortam›n›n yarat›lmas› için sürece
aktif bir biçimde kat›lmal›; ›rkç›-flo-
ven, d›fllay›c› yaklafl›mlar›n elimiz-
deki bar›fl f›rsat›n› bir kez daha he-
ba etmesi engellenmelidir.   

••  DDeevvrriimmccii  ‹‹flflççii  SSeennddiikkaallaarr››  
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  ((DD‹‹SSKK))
••  KKaammuu  EEmmeekkççiilleerrii  SSeennddiikkaallaarr››  
KKoonnffeeddeerraassyyoonnuu  ((KKEESSKK))
••  TTüürrkk  MMüühheennddiiss  vvee  MMiimmaarr  
OOddaallaarr››  BBiirrllii¤¤ii  ((TTMMMMOOBB))
••  TTüürrkk  TTaabbiipplleerrii  BBiirrllii¤¤ii  ((TTTTBB))

TTÜÜRRKK‹‹YYEE‘‘NN‹‹NN  ÖÖNNCCEELL‹‹KKLL‹‹  GGÜÜNNDDEEMM‹‹  
BBAARRIIfifiIINN  EEGGEEMMEENN  KKIILLIINNMMAASSIIDDIIRR

HHAAKKKKAARR‹‹’’YYEE  GG‹‹DDEENN
TTMMMMOOBB  HHEEYYEETT‹‹::
AACCIINNIIZZ  AACCIIMMIIZZDDIIRR!!

TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›

Mehmet So¤anc›, KESK Genel Bafl-

kan› Sami Evren, TTB Genel Sekreteri

Feride Aksu Tan›k ve ‹nsan Haklar›

Derne¤i (‹HD) Genel Baflkan› Öztürk

Türko¤lu, may›n patlamas›nda 9 kifli-

nin hayat›n› kaybetti¤i Hakkari Duran-

kaya’da inceleme yapt›. 

Heyet, olay›n gerçekleflti¤i yerde

incelemelerde bulunduktan sonra Ge-

çitli köylülerine taziye ziyaretine gitti.

Heyet daha sonra Hakkari Valisi Mu-

ammer Türker ve Belediye Baflkan›

Fad›l Bedirhano¤lu ile sivil toplum ör-

gütlerinin temsilcileriyle görüflerek ya-

flanan olaylar hakk›nda bilgi ald›.

TMMOB Baflkan› Mehmet So¤an-

c› Geçitli köylüleri ile yapt›¤› konuflma-

da "Geçitli‘deki yaflanan bu ac› asl›n-

da tüm Türkiye‘yi kas›p kavuran yan-

g›n›n bir parças›d›r. Her zaman söyle-

di¤imiz gibi Kürt sorunun çözümü, çö-

zülmek istenirse çok basittir. Bizler

Kürtler, Türkler bar›fl içinde, kardeflçe

bir arada yaflamak istiyoruz. Bu deh-

flet verici olay›n failleri mutlaka aç›¤a

ç›kart›lmal›d›r. Aç›¤a ç›kar›lsa bile bu

köye bir ac› düflmüfltür. Ama biliniz ki

bu ac›n›n ortaklar› bizleriz. Yüre¤inizde

ne hissediyorsan›z ayn›s› bu ülkenin

mühendisleri ve mimarlar›n›n yüre¤in-

de de vard›r. Diliyorum ki yaflanan bu

ac›, yaflad›¤›m›z son ac› olur." dedi.
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TTEEMMMMUUZZ--  22001100

0066..0077..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
1133..0077..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
1144..0077..22001100 Diyarbak›r fiubemiz,
üyeler aras›ndaki sosyal
dayan›flmay› pekifltirmek amac›yla
45 kiflilik bir grupla 3 gece 4 günlük
Do¤u Karadeniz turu düzenledi. 
2200..0077..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
2200..0077..22001100 Do¤u ve Güneydo¤u
bölgesindeki 20 ilden 649 STK
Diyarbak›r’da yap›lan Bölge Sivil
Toplum Kurulufllar› Çal›fltay› sonu-
cunda ortak bir bas›n bildirisi
yay›mlad›. Diyarbak›r fiubemiz ile 13
Temsilcili¤imizin imzalad›¤› bildiri,
Sümerpark’ta bas›na duyuruldu. 
2277..0077..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
2277--2288..0077..22001100 fianl›urfa ‹l
Temsilcili¤inde Lpg Dolum Boflalt›m
Personel Kursu düzenlendi.
3311..0077..22001100 fiube Baflkan V.Mesut
ÇEL‹K, fiube Sayman› Azad
ÖZKESK‹N Elaz›¤ ve Tunceli ‹l

Temsilcili¤i yönetim kurullar› ile
görüflmelerini Elaz›¤ ve Tunceli
ilinde gerçeklefltirdiler.

AA⁄⁄UUSSTTOOSS--22001100
0033..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
0077..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu ve
‹l Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri
ortak toplant›s› Van ‹l
Temsilcili¤imizde yap›ld›.
1100..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
1122..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
1177..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
2200..0088..22001100 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i
üyeleriyle üye toplant›s› yap›larak
toplant›n›n ard›ndan kokteyl
düzenlendi.
2211  0088  22001100 Makina Mühendisleri
Odas› ‹zmir fiubesi’nde yap›lan
Endüstri Mühendisli¤i Yaz›l›mlar› ve
Uygulamalar› Kongresi ve Sergisi
Düzenleme Kurulu ilk toplant›s›na
fiube Teknik Görevlisi Bekir Musa
MAYDA kat›ld›.
2244..0088..22001100 fiube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.

EEYYLLÜÜLL--22001100

0077..0099..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.
1144..0099..22001100 Malatya Temsilcili¤imiz

bünyesinde, kentte faaliyet gösteren

asansör firmalar› ve belediye yetk-

ilileriyle, asansör uygulamalar›na

iliflkin bir toplant› düzenlendi. 
2211..0099..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.
2244--2255..0099..22001100 TMMOB Genel

Kuruluna fiubemiz delegeleri kat›l›m

sa¤lad›.
2244--2277  0099..22001100 Batman Temsilcilik

Baflkan› Ahmet Bülent Tekik ile

Temsilcilik Sayman›, Milli E¤itim

Müdürlü¤ü, Karayollar›, Bay›nd›rl›k,

Organize Sanayi Bölgesi’nde

çal›flan üyelerle SMM’li üyeleri

iflyerlerinde ziyaret ederek, iflyeri

temsilciliklerini belirledi. 
2277..0099--22001100 Elaz›¤ Temsilcili¤imizde

Mekanik Tesisat Mühendis

Yetkilendirme Kursu bafllad›. 
2288..0099..22001100 fiube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.
2299..0099..22001100 fiube Kad›n Komisyon

toplant›s› yap›ld›.

fifiUUBBEE  GGÜÜNNLLÜÜ⁄⁄ÜÜ

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MMLLEERR

1. M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENEN PUANLI SEM‹NERLER

S.NO TAR‹H              SAAT                             E⁄‹T‹M ADI                                             E⁄‹TMEN                       ‹L

1

2

3

4

5

15.07.2010

15.07.2010

02.08.2010

02.08.2010

03.08.2010

10.00-13.00

14.00-17.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

Nurettin E⁄‹LMEZ

Nurettin E⁄‹LMEZ

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Diyarbak›r

Diyarbak›r

Van

Van

Mufl

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Mekanik Tesisat Uygulamalar› Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri
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1. M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENEN PUANLI SEM‹NERLER

S.NO TAR‹H              SAAT                             E⁄‹T‹M ADI                                             E⁄‹TMEN                       ‹L

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

03.08.2010

04.08.2010

04.08.2010

05.08.2010

05.08.2010

06.08.2010

06.08.2010

07.08.2010

07.08.2010

09.08.2010

09.08.2010

10.08.2010

10.08.2010

11.08.2010

11.08.2010

12.08.2010

12.08.2010

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Ali ‹NCE

Mufl

Bingöl

Bingöl

Elaz›¤

Elaz›¤

Malatya

Malatya

Ad›yaman

Ad›yaman

Urfa

Urfa

Batman

Batman

Mardin

Mardin

Diyarbak›r

Diyarbak›r

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi/Yap› Denetim

Uygulamalar› Semineri

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i 

Tan›t›m Semineri

Yap› Denetim Uygulamalar› Semineri

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleflimi Semineri
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2. LPG PERSONEL‹NE YÖNEL‹K DÜZENLENEN KURSLAR
S.NO TAR‹H                                     E⁄‹T‹M ADI                                                       E⁄‹TMEN                     ‹L‹

1

2

14-17.10.2010

02-03.10.2010

18.10.2010

04.10.2010

Yüksel YAfiARTEK‹N

M.Kemal SEV‹ND‹R

Diyarbak›r

Van

Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Havaland›rma Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu

1

1

2

3

27-28.07.2010

27-28.08.2010

11-12.09.2010

18-19.09.2010

Misbah MEL‹K

Hakan MERTO⁄LU

Hakan MERTO⁄LU

Hakan MERTO⁄LU

fianl›urfa

D‹YARBAKIR

BATMAN

BATMAN

LPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

LPG Dolum Boflalt›m Personeli Kursu

LPG TAfiIMA PERSONEL‹ (TANKER fiOFÖRLER ) E⁄‹T‹M‹

LNG TAfiIMA PERSONEL‹ (TANKER fiOFÖRLER‹) E⁄‹T‹M‹

3. EK‹M AYINDA DÜZENLECEK M‹EM KURSLARI
S.NO TAR‹H              SINAV TAR‹H‹                             E⁄‹T‹M ADI                                E⁄‹TMEN                       ‹L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

11.10.2010

11.10.2010

12.10.2010

12.10.2010

13.10.2010

13.10.2010

14.10.2010

14.10.2010

15.10.2010

15.10.2010

18.10.2010

18.10.2010

19.10.2010

19.10.2010

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

09.00-12.00

13.00-16.00

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Van

Van

Elaz›¤

Elaz›¤

Malatya

Malatya

Ad›yaman

Ad›yaman

Urfa

Urfa

Diyarbak›r

Diyarbak›r

Batman

Batman

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›.

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

4. EK‹M AYINDA M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENECEK   
PUANLI SEM‹NERLER

S.NO TAR‹H               SAAT                                    E⁄‹T‹M ADI                                           E⁄‹TMEN                  ‹L
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15

16

20.10.2010

20.10.2010

13.00-16.00

13.00-16.00

Mustafa Raif UÇAR

Mustafa Raif UÇAR

Mardin

Mardin

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aflamalar›

4. EK‹M AYINDA M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENECEK   
PUANLI SEM‹NERLER

S.NO TAR‹H               SAAT                                    E⁄‹T‹M ADI                                            E⁄‹TMEN                  ‹L

• fiube Baflkan›m›z Hakan Subafl›’n›n bir o¤lu oldu
• Ahmet Nejat Tekin’in, Utku Günefl ad›nda çocu¤u oldu
• Bahad›r Gün ve fieyba Gün’ün k›zlar› oldu. 
• Murat Yaflar Sönmez’in erkek çocu¤u oldu. 
Bebeklere sa¤l›kl› uzun ömürler dileriz. 

• Elaz›¤ Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Sekreterimiz Kenan Balci ameliyat oldu 
• Murat Y›r›k ameliyat oldu
• Murat Evsen’in çocu¤una organ nakli yap›ld›.
Üyelerimize geçmifl olsun diyor, acil flifalar diliyoruz. 

• Hasan Alli F›rat Üniversitesi Makine Müh. Bölüm Baflkanl›¤›’na atand›. 
• Ayd›n Tezdi¤, Batman Milli E¤itim Müdür Yard›mc›s› oldu. 
Üyelerimizi kutluyor, baflar›lar diliyoruz. 

• Elaz›¤ Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Öztürk’ün babas› vefat etti. 
• F›rat Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden Yusuf Özgül vefat etti. 
• ‹brahim Hakk› Özerhan’›n dedesi vefat etti. 
• Ayd›n Kartal’›n kuzeni vefat etti. 
• Halil Altundal’›n annesi vefat etti. 
• F›rat Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden Ayd›n Ç›tlak’›n annesi vefat etti. 
• A. Haydar Özçirifl’in amcas› vefat etti. 
• Ümit Çak›nberk’in a¤abeyi vefat etti. 
• Mehmet Ümit Çak›nberk’in a¤abeyi vefat etti.
• Basri Sar›’n›n annesi vefat etti.
• ‹.Erhan Özcan’›n annesi vefat etti.
• fiehmus A¤›rman’›n halas› vefat etti
• fiehmus Uysal’›n babas› vefat etti
• Kemal Baltac›’n›n anneannesi vefat etti
• Mehmet Ali Turan’›n annesi vefat etti. 
Üyelerimiz ve ailelerine baflsa¤l›¤› diliyoruz. 

• Mufl Temsilcili¤’nde görevli teknik görevlimiz Ayfle Öztekin ile A¤r› Temsilcili¤i Yönetim Kurulu Üyemiz M. Salih Tekin evlendi. 
• Celal Aydo¤an evlendi.
• Yunus Sar›kaya evlendi.
• Yunus Barik evlendi
• Serhat Kaya evlendi
• fiube Baflkan Vekili Mesut Çelik niflanland›.
• Mehmet Seyhan Demir evlendi.
• Meltem Bayram evlendi.
• Mehmet Kuflci evlendi.
• Mustafa Eren Çal›fl›r evlendi.
MMO ailesi olarak üyelerimizi kutluyor, çiftlere mutluluklar diliyoruz.

ÜÜYYEELLEERRDDEENN  HHAABBEERRLLEERR......

makina.qxd  10/14/10  5:58 AM  Page 46
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DD‹‹YYAARRBBAAKKIIRR  fifiUUBBEE
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLER‹
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR-fiASE
PER‹YOD‹K KONTROL

AADDIIYYAAMMAANN  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹K
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR fiASE
PER‹YOD‹K KONTROL

AA⁄⁄RRII  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ASANSÖR AVAN + UYGYULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

BB‹‹NNGGÖÖLL  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹⁄⁄‹‹
ASANSÖR PROJES‹ (AVAN + UYGULAMA) 
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

BB‹‹TTLL‹‹SS  MMEESSLLEEKK‹‹  DDEENNEETT‹‹MM  
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

CC‹‹ZZRREE  ‹‹LLÇÇEE  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹⁄⁄‹‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
MEKAN‹K TES‹SAT
MOTOR fiASE
SISDIRMAZLIK

EELLAAZZII⁄⁄  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K
DO⁄ALGAZ PROJES‹
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR-fiASE

MMAALLAATTYYAA  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME

TTEEMMMMUUZZ
55
79

1
1

546
980

29
12

6

TTEEMMMMUUZZ
5

10

142
700

32
7
1

TTEEMMMMUUZZ

184

TTEEMMMMUUZZ
8

41
126

TTEEMMMMUUZZ
81

121

TTEEMMMMUUZZ
251

3
2

128

TTEEMMMMUUZZ
49
25

3
262
297
596

50
3

TTEEMMMMUUZZ
38

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
70
54

1

546
623

18

120

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
1

12
1

146
564

23
6
2

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
1

185

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
3

29
115

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
1

121

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
183

2
2

98

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
31
16

6
174
200
277

21
5

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
110

EEYYLLÜÜLL
24
73

536
577

22
7

75

EEYYLLÜÜLL
5

15

198
406

28
10

EEYYLLÜÜLL

209

EEYYLLÜÜLL

15
145

EEYYLLÜÜLL
43
91

EEYYLLÜÜLL
164

18
1
2

79

EEYYLLÜÜLL
13
25

2

227
430

31
3

EEYYLLÜÜLL
127

TTOOPPLLAAMM
149
206

2
1

1628
2180

69
19

201

TOPLAM
11
37

486
1670

83
23

3

TTOOPPLLAAMM
1

578

TTOOPPLLAAMM
11
85

386

TTOOPPLLAAMM
125
333

TTOOPPLLAAMM
598

18
6
6

305

TTOOPPLLAAMM
93
66
11

436
724

1303
102

11

TTOOPPLLAAMM
275

TEMMUZ- A⁄USTOS - EYLÜL 2010 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
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ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹fi‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K
DO⁄ALGAZ PROJES‹
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR-fiASE

MMAARRDD‹‹NN  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹fi‹L EKSPERT‹ZL‹K
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR fiASE

MMUUfifi  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR fiASE

fifiAANNLLIIUURRFFAA  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR-fiASE
PER‹YOD‹K KONTROL

MMEESSLLEEKK‹‹  DDEENNEETT‹‹MM  BBÜÜRROOSSUU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

TTUUNNCCEELL‹‹  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA 
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR fiASE
PER‹YOD‹K KONTROL

VVAANN  ‹‹LL  TTEEMMSS‹‹LLCC‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  
ARAÇ PROJE SAYISI 
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA 
B‹L‹RK‹fi‹L‹K
DO⁄AL GAZ PROJ.
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR fiASE

45
20

5
320
931

66
16

TTEEMMMMUUZZ
30

8
2

241
515

10
8

TTEEMMMMUUZZ

181
3

TTEEMMMMUUZZ
19
28

995
859

32
36

2

TTEEMMMMUUZZ
136

TTEEMMMMUUZZ
3

37
4

1

TTEEMMMMUUZZ
30

1
1

395
192

23
2

52
61
27

296
942

65
26

AA⁄⁄UUSSTTOOSS
15

3
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