makina.qxd

10/14/10

5:57 AM

Page 1

YAPI DENET‹M S‹STEM‹
SORUNLARIYLA GEL‹YOR

MMO D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
Yerel - Süreli Yay›n
Y›l: 10 Say›: 32 Temmuz-A¤ustos-Eylül 2010
MMO Diyarbak›r ﬁube Ad›na Sahibi
Hakan SUBAﬁI

Sayfa 5

TMMOB’DEN ÇA⁄RI:
ÖNCE YANLIﬁLARINI G‹DER‹N

Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Mesut ÇEL‹K

Sayfa 14

Bülten Yay›n Kurulu
Azad ÖZKESK‹N
Gurbet ÖRÇEN
Hakan MERTO⁄LU
Abdullah TEK‹N
Murat TABAN
Musa MAYDA
Nurgül KAYA

YEN‹ DÜZENLEMELER IﬁI⁄INDA
ASANSÖR UYGULAMALARI
Sayfa 23

KADIN MÜHEND‹SLER...

Yay›na Haz›rlayan
Abdurrahim AKÜZÜM

Sayfa 27
Yönetim Yeri
TMMOB
MMO Diyarbak›r ﬁubesi
Aliemiri 1. Sk. Y›lmaz 2004 Apt. Kat:2 No:8
Yeniﬂehir/ D‹YARBAKIR
Tel:

HEY G‹D‹ KARADEN‹Z...
Sayfa 30

0 412 224 64 47 - 444 8 666
0 412 228 61 38

Faks: 0 412 224 58 64
e-mail: diyarbakir@mmo.org.tr

‹NSANLI⁄IN VEFA BORÇLU OLDU⁄U
MEZOPOTAMYALI MUC‹T: EL CEZERI

Yay›na Haz›rlayan
Etik Ajans
Tel: (0412) 224 12 37

Sayfa 35

Bask›:
Gün Matbaac›l›k
Reklam Film Bas›m Yay›n Tan›t›m
San. Tic. Ltd. ﬁti
Beﬂyol Mah. Birlik Cad.
Akasya Sk. No: 23
Küçükçekmece / ‹STANBUL

ANT‹K KENTE ‹ﬁ MAK‹NASI G‹RERSE!
Sayfa 37

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

HEP‹M‹Z‹N GELECE⁄‹ ADINA "EYLEMS‹ZL‹K
KARARI" MUTLAKA DE⁄ERLEND‹R‹LMEL‹D‹R!
Sayfa 41

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

1

makina.qxd

10/14/10

5:57 AM

Page 2

MERHABA
Uzun bir yaz döneminin ard›ndan
faaliyetlerin yo¤unluk kazanaca¤› bir
döneme girmiﬂ bulunuyoruz. Geçen üç
ayl›k süre zarf›nda, ﬂube ve temsilciliklerimizde önümüzdeki dönemde neler
yap›labilece¤i tart›ﬂ›lm›ﬂ ve somut baﬂl›klar belirlenmiﬂtir.
Diyarbak›r ﬁube olarak, önümüzdeki 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 geçirilecek olan “TMMOB 2. Demokrasi
Kurultay›”, ikincisi düzenlenecek
olan“Kad›n Kurultay›” ile “‹ﬂsiz ve özel
sektörde çal›ﬂan mühendisler Kurultay›”n›n yerel toplant›lar› da kentimizde
düzenlenecektir.
Bu arada da tüm mühendislik disiplinlerini ve bölgemizi yak›ndan ilgilendiren 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›ﬂma anlay›ﬂ›m›z ve al›ﬂkanl›klar›m›z› derinden etkileyecek bu geliﬂme, ﬂüphesiz
ki beraberinde bir çok belirsizlik getirmiﬂtir. Bu alanda ortaya ç›kan soru iﬂaretlerine yan›t olmak ad›na, Yap› Denetim 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 temsilciliklerimizdeki üyelerimiz için yap› denetim uygulamalar›nda bizzat yer alm›ﬂ
e¤itimcilerimizin kat›laca¤› bir dizi e¤itim seminerinin düzenlenmesine karar
verilmiﬂ, bunun Ekim-Kas›m aylar›nda
hayata geçirilmesi için çal›ﬂmalar baﬂla-
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t›lm›ﬂt›r. Bu bilgilendirme faaliyetlerimizin, üyelerimizin yeni sisteme haz›rlanmas›na katk› sunmas›n›, bu geçiﬂ sürecinin daha az problemle gerçekleﬂmesine olanak tan›mas›n› umuyoruz.

sahibi olmas›d›r. Bu süreç, herkesin,
özellikle de hükümetin samimi çabas›yla geliﬂtirilirse, Cumhuriyet tarihinin
en önemli geliﬂmelerinden biri olmaya
aday olacakt›r. Çünkü, Kürtlerin reddi
üzerine kurulan bu cumhuriyetin, yine

Meslek alan›m›zda bu önemli geliﬂmeler yaﬂarken, ülkemiz bir referandum
sürecinden geçmiﬂtir. Özünde 20. yüzy›l›n ideolojik hegemonyas›yla, ﬂu an
oluﬂmakta olan 21. yüzy›l hegemonyas›n›n kavgas›na dönüﬂen bu referandumdan evet ç›km›ﬂt›r. ‹ki anlay›ﬂ›n,
aradaki derin çeliﬂkilere ra¤men Kürtler
konusunda neredeyse hemfikir oldu¤una inanan kentimiz ve bölgemiz insan›
da, bu duruma tav›r olarak önemli oranda sand›klar› boykot etmiﬂtir. Ortaya ç›kan sonuç, 3’üncü bir sesin oluﬂmaya
baﬂlad›¤›n›, bunun önümüzdeki dönemde daha fazla etkinlik kazanaca¤›na iﬂaret etmiﬂtir.
Bölgemizde referandumdan daha
çok önemsenen as›l geliﬂme ise, kanayan bir yara haline gelen silahlar›n susmas›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 desteklenmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Siyasetçiyi 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.

Kürtlerin varl›¤› üzerinden yeni bir kuruluﬂu 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, ülkemizdeki tüm toplum kesimlerinin,
adalet, eﬂitlik, refah ve özgürlük taleplerini içine alarak, geniﬂ bir toplumsal demokrasinin kurulmas›na vesile olabilir.
Bunun yolu, dar ulus, dar s›n›f tart›ﬂmalar›na tak›lmadan, demokrasi ekseninde
geniﬂ bir ittifak kurup, bu süreci sahiplenmekten 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›rsat sunacakt›r.
Kürt sorununun, eﬂitlik ve adalet temelinde 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›nda her gün ölüp ölüp dirilen iﬂçi de,
çöplüklerde ekmek toplayan gelece¤i
çal›nm›ﬂ çocuk da, militarizme karﬂ› vicdani ret hakk›n› kullanan da, ekolojik y›-

Siyasetini insandan ve yaﬂama hakk›ndan yana yaparak, eylemsizlik sürecinin devam etmesi için hükümeti göreve davet eden birli¤imiz TMMOB ile
KESK, D‹SK ve TTB’nin aç›klamalar›na
büyük önem atfediyoruz.

k›ma karﬂ› bedenini siper eden de yer

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

inanmakt›r!

bulabilecektir.
Önemli olan böyle bir toplumsal sisteme inanmakt›r!
Önemli olan böyle bir Türkiye’ye
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TEMS‹LC‹L‹K YÖNET‹MLER‹ TOPLANDI
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.
me iliﬂkin önermelerde bulundu. Top-

• Yetkili olmayan asansör firmalar›,

düzenlenen toplant›ya, ﬁube Yönetim

lant›da, ﬂu görüﬂler dile getirildi:

sektörü elinde tutuyor. Sanayi ‹l

kurulunun yan› s›ra, Van, A¤r›, Muﬂ,

• Yap› denetim sistemi geliyor. Bu

Müdürlü¤ünün denetim yapmas›

Bingöl, Hakkari, Batman, Elaz›¤, Ma-

konuda büyük bir bilgi eksikli¤i var.

zorlanmal›.

7 A¤ustos‘ta Van‘da Merit Otel‘de

latya ve Ad›yaman Temsilcilik yönetim

Gidermeye yönelik çal›ﬂma yap›lmal›.
• 01.01.2012‘den sonra belediyele-

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

rin asansör denetleme yetkisi bele• Enerji Performans Yönetmeli¤i‘ne

diyelerden al›n›yor. Odam›z denetim

nemin çal›ﬂma anlay›ﬂ› üzerine de¤er-

yönelik tüm temsilciliklerde semi-

yapacak yetkiye sahip. ﬁube ve

lendirmelerde bulundu¤u toplant›da,

nerler düzenlendi. Bu yönetmeli¤in

temsilciliklerimiz bu konuda haz›rl›k

temsilcilik yönetimleri de yeni döne-

uygulama süreci iyi takip edilmeli.

yapmal›

ﬁube yönetim kurulunun, yeni dö-
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• Periyodik kontrol faaliyetleri, önü-

Ayn› ﬂekilde CV‘lerin web‘de yay›n-

müzdeki dönemin en önemli çal›ﬂ-

lanabilece¤i bir sayfa olmal›.

ma alanlar›ndan birini teﬂkil edebilir.
Bu alanda yeni bir düzenlemeye gi-

• Ö¤renci üyelere yönelik olarak

dilmesi; teknik altyap› ve personel

mesleki ve sosyal faaliyetlere a¤›r-

aç›s›ndan güçlendirilmesi gerekir.

l›k verilmeli.

• A¤r›, Tunceli gibi illerde, teknik

• Mali sistemin düzene sokulmas›

görevlinin bulunmamas› nedeniyle

için temsilciliklerdeki saymanl›k me-

mesleki denetim hizmetleri bizzat
temsilcilik baﬂkanlar› taraf›ndan yürütülmektedir. Bu durum bir çok sorunu beraberinde getiriyor. Oda örgütlülü¤ü için, mümkün mertebe
temsilciliklere teknik görevli takviye
edilmeli.

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

kanizmas› iﬂlevsel hale gelmeli. Bunun için sayman üyelere yönelik bir

kaynaklar Sempozyumu"nu organi-

e¤itim verilmeli.

ze edece¤ini ifade etti.

• ﬁube bülteni, içerik ve yay›n kali-

• Batman Temsilcili¤imiz, 11 kiﬂinin

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

hayat›n› kaybetti¤i sel felaketinin ne-

nin tüm temsilciliklere hitap etmesi

deni olan ‹luh Deresi’nin rehabilitas-

sa¤lanmal›.

yonunun kent gündeminde oldu¤unu, bu çabalara katk› için bir dizi et-

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

• Diyarbak›r ﬂube, kendi iç örgütlü-

kinlik gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar›n›

yeri temsilciliklerinden geçiyor. ‹ﬂyeri

lü¤ünü geliﬂtirmeli, kurumsal olarak

ifade etti.

temsilcili¤i kültürü oluﬂturamad›k. Bu

kendi özgün duruﬂunu sürdürmeli.

konuda somut ad›mlar at›lmal›.

Demokratik kat›l›m artt›r›lmal›.

• Tunceli Temsilcili¤imiz ise, Munzur üzerinde yap›lan barajlar›n etki-

• Üyelerin kendi aralar›ndaki iliﬂkiy-

• Temsilcilik yönetimleri aras›ndaki

lerine iliﬂkin daha önce uluslar aras›

le, odayla aralar›ndaki iliﬂkinin güç-

koordinasyonun güçlendirilmesi için

ölçekte bir etkinli¤in gerçekleﬂtiril-

lendirilmesi için Mesleki ve sosyal

bir mail grubu oluﬂturulmal›.

mek istendi¤ini, ancak bunun valilik
taraf›ndan iptal edildi¤ini hat›rlata-

etkinliklere a¤›rl›k verilmeli.
Kentsel faaliyetlere a¤›rl›k verilecek
• ‹ﬂ arayan üyelere yönelik web sitesinde iﬂ ilanlar› yay›nlanabilmeli.

rak, ayn› etkinli¤in, Odam›z veya

Toplant›da, temsilciliklerimizin bu-

TMMOB öncülü¤ünde gerçekleﬂtiri-

lundu¤u kentlerde neler yapabilece¤i

lebilece¤ini dile getirdi. Öneri, yöne-

üzerinde de tart›ﬂma yürütüldü.

tim kurulumuzca olumlu karﬂ›land›.

TMMOB ‹KK üzerinden daha önce

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.
4

Diyarbak›r, Batman ve Van‘da düzen-

• A¤r› Temsilcili¤imiz, Diyadin ilçe-

lenen Kent Sempozyumlar›n›n düzen-

sinde öne ç›kan jeotermal kaynakla-

lenebilece¤i, ‹KK bileﬂeni odalar›n bu

r›n›n nas›l de¤erlendirilebilece¤ine

konudaki destek ve çabalar›n›n sa¤-

yönelik bir çal›ﬂma yap›labilece¤ini

lanabilece¤i ifade edildi.

belirtti. Toplant›da, ﬂimdiye kadar
bu alanda ne gibi çal›ﬂmalar›n yap›l-

ﬁubemiz, TMMOB Genel Kurulu‘nda kabul edilen, "2. Demokrasi

d›¤›, bununla ilgili envanterlerin ç›kar›lmas› karar› al›nd›.

Kurultay›"n›n Diyarbak›r‘da gerçekleﬂtirilmesine yönelik çabalar›n› sür-

• Toplant›da, di¤er temsilciliklerin,

dürece¤ini, bunun d›ﬂ›nda; 2011 y›-

önümüzdeki dönemde yap›labilecek

l›nda, "Sanayileﬂme ve Kalk›nma

faaliyetlere yönelik önermelerde bu-

Sempozyumu" ve "Enerji ve Do¤al

lunmas› da kararlaﬂt›r›ld›.
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YAPI DENET‹M S‹STEM‹ SORUNLARIYLA GEL‹YOR
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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tandaﬂ›n bilinçsizli¤i, ilgili idarelerden kaynaklanan sorunlar, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ile müteahhitlerden kaynaklanan problemlerin sistemin en önemli handikaplar›
oldu¤una dikkat çekiyor. Yap› denetim sistemine iliﬂkin bir çok soru ve
bilinmeze yan›t olmas› dile¤iyle, röportaj› yay›ml›yoruz.

B. MUSA MAYDA
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.

Yap› Denetim Sistemi, yap› denetim anlay›ﬂ›na büyük yeniliklerle
beraber, yeni sorunlarla çal›ﬂma hayat›m›za giriyor. 1 Ocak 2011’den
itibaren, ülke genelinde uygulamaya
geçecek olan sistemin getiri ve götürülerini, odam›z aç›s›ndan önemli
bir mesleki birikim merkezi olan ‹zmir’deki uygulamalardan yola ç›karak mercek alt›na ald›k.
MMO ‹zmir ﬁubesi’nde çeﬂitli
komisyonlarda görev alan, halen de
Yap› Denetim Kuruluﬂlar› Birli¤i Derne¤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 sorumlular ve sorumluluklar› tarif edilmiﬂ
bir denetim sistemi kurulmuﬂ, ilk
defa yap› denetimi, kurumsal bir yap›ya kavuﬂmuﬂ, ferdiyetçilikten ç›k›lm›ﬂ” diyen Dinçer, buna karﬂ›n, va-
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Sizi k›saca tan›yabilir miyiz?
1938’de Mu¤la’da do¤dum. ‹lk,
orta ve lise e¤itimimi ‹zmir’de bitirdim. 1962’de ‹TÜ’den makine yüksek mühendisi olarak mezun oldum.
1962 -1965, ‹zmir 1016 nolu A¤›r
Bak›m Fabrikas›nda vatani görevini
ve ayni dönemde Kerim Elibol Tesisat Firmas›nda çal›ﬂt›m. 19651985’te Turya¤ Türkiye Ya¤ ve Mamulat› A.ﬁ.’de (Henkel) Sentetik Deterjan Yat›r›mlar› Proje Sorumlusu,
Proje ve Bak›m Baﬂ Mühendisi, Bitkisel Margarin ve Alt Yap› Yat›r›mlar›
Proje Sorumlusu ve Sat›n Alma Koordinatörü görevlerinde bulundum.
1985-1987 aras›nda Ulukartal Makarna A.ﬁ. ‹zmir ve Kartal Makarna
A.ﬁ.Afyon ‹ﬂletme Müdürü ve Teknik Koordinatör olarak çal›ﬂt›m.
1987-1991’de Efe Endüstri A.ﬁ. Sa-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

t›n Alma Müdürlü¤ü görevinde bulundu. 1991-1999 döneminde Habaﬂ 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 orta¤› olarak çal›ﬂmaktay›m.
MMO ‹zmir ﬁube Mekanik Tesisat Mesleki Denetim Uzmanl›k Komisyonu Baﬂkanl›¤›, MMO ‹zmir ﬁube Genel Kurul Delegesi, ‹zmir ﬁube
Koordinasyon Kurulu Üyeli¤i yapt›m, halen, Yap› Denetim Kuruluﬂlar›
Birli¤i Derne¤i Yüksek ‹stiﬂare Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevinde
bulunuyorum.
Yap› denetim sistemi nedir? TUS
sisteminden ne gibi farkl›l›klar› var?
Yap› denetim kuruluﬂlar›, Bakanl›ktan ald›¤› izin belgesi ile münhas›ran yap› denetimi görevini yapan,
ortaklar›n›n tamam› mimar ve mühendislerden, (inﬂaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik
mühendisi) oluﬂan limited veya anonim ﬂirketlerdir. Sermaye ﬂirketi olmay›p, mühendislik hizmeti veren
kuruluﬂlard›r. Yap› denetim kuruluﬂlar› can ve mal güvenli¤ini teminen,
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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.

imar plân›na, fen, sanat ve sa¤l›k
kurallar›na, standartlara uygun kaliteli yap› yap›lmas› için, proje ve ﬂantiye denetimini kamu ad›na ifa
ederler. Yap› denetimi ne getirdi sorusu, TUS uygulamas› ile aras›ndaki
farklar› ortaya koyarak cevap verebiliriz. 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 otoritesi olarak fiilen ve bizzat girmiﬂ,
• ‹lk defa sorumlular ve sorumluluklar› 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 baﬂlang›çta önleme imkan› do¤muﬂ,
• Kal›p, demir ve beton uygulamalar› yerinde denetlenebilmiﬂ, al›nan
numuneler ile kalitenin istenen seviyede olmas› sa¤lanm›ﬂ,.
• Mimari, mekanik tesisat ve elektrik tesisat› iﬂleri fiili denetim içerisine al›nm›ﬂ,
• Is› yal›t›m› ve yang›n yönetmelikleri yap›larda ciddi uygulanma olana¤› bulmuﬂ,
• Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nda
oluﬂturulan veri bankas›nda denetlenen bütün binalar›n bilgileri tutulmuﬂ, siciller oluﬂturulmuﬂ,

• ‹nﬂaatlarda kullan›lan malzemelerin ve iﬂçiliklerin kalitelerinde art›ﬂlar
sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu de¤iﬂikliklerin uygulamaya yans›mas› nas›l oldu?
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 kuruluﬂlar›n›n, ilgili yerel yönetimlerin, laboratuarlar›n her eylem ve iﬂlemlerini an›nda izleyebilme ve denetleyebilmesidir;, sisteme her an için foto¤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 sorumlulu¤unu üstlenen yap› denetim
ﬂirketleri ile sistemin kurumsal bir
yap›ya kavuﬂmuﬂ olmas› bu olumlu
de¤iﬂimin ikinci nedenidir kanaatimce. ﬁöyle ki: Yeni yap› denetim sistemi ile ilgili meslek disiplinleri, birlikte kurumsal çal›ﬂma olana¤›na
kavuﬂmuﬂlard›r. Bu yasal kurgu ile
kurumsallaﬂan yap› denetim ﬂirketlerinde kat›l›mc›l›k, müteselsil sorumluluk, kiﬂilik motivasyonu, daha
iyi iletiﬂim, sa¤lanm›ﬂ; tak›m kavram›, aidiyet duygusu, koordinasyon
becerisi geliﬂmiﬂtir.
Biraz da sistemin idari boyutunu
konuﬂal›m. Yap› denetim sistemi
kaç kiﬂiden oluﬂur. Kuruluﬂ yap›s›
nas›ld›r?
Yap› denetim ﬂirketinin kurulmas› için asgari; Bir proje ve uygulama
denetçisi inﬂaat mühendisi, bir proje
ve uygulama denetçisi mimar, bir
uygulama denetçisi inﬂaat mühendisi, bir proje ve uygulama denetçisi
makina mühendisi, bir proje ve uy-

gulama denetçisi elektrik mühendisi
olmak üzere 5 adet denetçi çekirdek kadroya gereksinim vard›r.
Yap› denetim kuruluﬂu, sisteme
girip fiili denetime girmesi ile alaca¤›
iﬂlerin metrekaresine göre görev
alacak elemanlar, her meslek dal›nda; ilave denetçiler, kontrol ve yard›mc› kontrol elemanlar› istihdam
edilecektir. Örne¤in, her denetçi
120.000m2, inﬂaat kontrol mühendisi 30.000 m2, makina kontrol mühendisi 60.000 m2, elektrik kontrol
mühendisi 120.000 m2. gibi.
Makina mühendisleri için denetçi olmak için aranan koﬂullar nelerdir?
Yetki ve sorumluluklar› nelerdir?
Makina mühendisinin denetçi olmak için öncelikle, en az üç y›l› projeci olmak üzere, beﬂ y›ll›k , mesleki
deneyimlerinin MMO veya çal›ﬂt›¤›
kuruluﬂça belgelenmesi ve ayni zamanda o süre zarf›nda prim ödenmiﬂ olan sosyal güvenlik kurumundan (SSK, Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur
gibi) resmen belgelenmesi gerekir.
Ayr›ca, ﬂantiyelerde iﬂ görebileceklerine iliﬂkin olarak al›nan sa¤l›k
raporu (Yap› denetim eleman› olarak
ﬂantiyede çal›ﬂabilir ibaresinin bulunmas› zorunludur), diplomas›n›n
veya yerine geçen belgenin asl› veya ibraz edilen asl›n›n idare taraf›ndan tasdiklenen sureti; ilgili meslek
odas›na kay›t belgesi; T.C. Kimlik
numaras› ve iki adet vesikal›k foto¤-

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.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

7

makina.qxd

10/14/10

5:57 AM

Page 8

raf; Sab›ka kayd› olmad›¤›na dair
beyan gerekmektedir.
Yap› denetim kuruluﬂlar›nda görev yapacaklar›n yetki ve sorumluluklar›, yönetmeli¤in 6 maddesinde
detayl› olarak belirtilmiﬂtir. Mevzuat›m›z yap› deneti 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.
Yap› denetim uygulamas›nda oda m›z›n duruﬂu ve yeri nedir? Nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
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› ve 81 ilde yap› denetim uygulamas›na geçilmeden ya-

8

sallaﬂt›r›lmal›d›r. E¤er ad› geçen yasal 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› illerde.
Ne gibi s›k›nt›lar yaﬂanabilir?
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, müteahhitlerden kaynaklanan sorunlar ﬂeklinde
grupland›rarak inceleyebiliriz. Yeni
sisteme girecek 62 kentle ilgili yerel
olanaks›zl›klar›n yarataca¤› ilave sorunlar›n ayr›ca araﬂt›r›lmas› gerekti¤i
kanaatindeyim.

Vatandaﬂ›n bilinç sorunu: Ev sahibi olmay› düﬂünen normal vatandaﬂ›n
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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.

projeden inﬂaattan anlamas›, oturaca¤› binan›n can ve mal güvenli¤ini
yaﬂam kalitesini önceden takdir etmesi beklenemez. Gerekli önlemler
al›nmaz ise, içinde yaﬂamaya baﬂlad›¤›nda s›k›nt› baﬂlar, deprem, yang›n
gibi felaketlerde zaten çok geç kal›nm›ﬂ olur. Bu nedenle, tüketici vatandaﬂ›n haklar›n›n korunmas› için inﬂaat
sektöründe yap› denetim kuruluﬂlar›
görevlendirilmiﬂtir. Yap› denetim ku-
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ruluﬂlar›, yap›n›n projelerini ve hesaplar›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 karﬂ›laﬂmaktay›z, vatandaﬂ›n bilinçsizli¤i. Vatandaﬂ neler kaybetti¤inin fark›nda olmaks›z›n, yap› maliyetinin %
3’ü gibi mütevazi yap› denetim hizmet bedelinden imtina etmektedir.
Özellikle, yap sat inﬂaatlar›nda, yap›lan sözleﬂme ile yap›n›n kontrolünü yap› denetim kuruluﬂuna ka¤›t
üzerinde vermiﬂ gözüken yap› sahibi; 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 bedellerindeki yüksek tenzilat ve haks›z rekabetin do¤mas›na neden olmakta,
mesleki tavizler verilmesi endiﬂelerini yaratmaktad›r.

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

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›.

lemi içinde farkl› uygulamalara girilmesi; sicil raporlar› verilmesinde kriterlerin 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› denetim kuruluﬂlar›na muhatap olan meslektaﬂlar›m›z›n nitelik ve nicelik olarak
yetersiz olmalar›; ruhsat vermeye yetkili idarelerin, yap› denetim hizmet
bedeli taksitlerini ödemeyip inﬂaat›
devam ettiren yap› sahibi müteahhitlere yapt›r›m uygulanmamas›, yap›
denetim kuruluﬂlar›ndan ihbar edilmesini beklemeleri...
Mevzuattan kaynaklanan sorunlar: Kanun ve yönetmeli¤in baz›
maddelerinin birbiriyle uyum sa¤lamamas›; Yap› denetim kuruluﬂlar›,
denetçi mühendis ve mimarlar›n cezai sorumluluklar›n›n uygulamas›nda
yasal boﬂluklar oldu¤u; kontrol mimar ve mühendisleri için herhangi
bir yapt›r›m olmay›ﬂ›; sicil raporlar›
verilmesinde kriterlerin belirlenmemiﬂ olmas›; kanunda müteahhitlik
mesle¤ini tan›mlay›c› kesin bir ifadenin yer almamas›; yap› denetim kuruluﬂlar›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 yetersizli¤i; sigorta uygulamas›n›n sisteme girmeyiﬂi; yap› Denetim Kanunun yarg›s›z infaza olanak veren disiplin, kovuﬂturma, soruﬂturma ve
cezaland›rma maddeleri; meslek kuruluﬂlar›n›n yap› denetim komisyonlar›nda temsil edilmemeleri.
Müteahhitlerden kaynaklanan
sorunlar: Yap› denetim kuruluﬂunun
tespiti de dahil olmak üzere yap›
denetim bedelini filen öder hale gelen müteahhitlerin asgari bedelden
yap›lan tenzilatlar›; buna mukabil
yap› denetim kuruluﬂlar› faturalar›n›n

‹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.

asgari bedelden kesmekte; yap› denetim kuruluﬂlar› kazanmad›¤› paran›n vergisini ödemekte, müteahhit
ise kay›t d›ﬂ› kazanç sa¤lamakta;
yap› denetim hizmet bedeli taksitlerini ödemeyip inﬂaat› devam etmekte; ﬂantiye mesleki denetimlerinde
de s›k›nt›lar yaﬂanmakta, ruhsat d›ﬂ›
ve proje d›ﬂ› uygulamalara müdahaleler çok zor olmakta; ﬂantiye mesleki denetimlerinde, tadilat› gerektiren hallerde, proje tadilat› yapt›r›lmadan uygulamaya geçilmesi, bu
nedenle de yap› denetim kuruluﬂunun ceza almas›na neden olunmas›,
Odadan al›nan uzmanl›k yetki belgelerinin geçerlili¤i ne olacakt›r?
Mevcut uygulamada nas›l?
Yasam›zda maalesef, odadan
al›nan uzmanl›k yetki belgelerinin
geçerlili¤i yoktur.
Müteahhidin kendi denetçi kuruluﬂu
seçmesini nas›l de¤erlendiriyorsu nuz? Bu durumun yarataca¤› olum suzluklar sizce nelerdir?
Müteahhidin kendi denetçi kuruluﬂunu seçmesi hem yasal de¤ildir,
hem de etik de¤ildir. Ve ﬂu anda ya-
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‹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.

p› denetim sistemi zincirinin en zay›f
halkas›d›r. Parasal ba¤›ml› bir kontrollük müteahhidi ne derece denetleyebilir? Ayr›ca, piyasa koﬂullar›nda oluﬂan haks›z rekabetin do¤urdu¤u kay›t d›ﬂ› yap›lan indirimler,
yap› denetim ﬂirketlerinin tahsil edilmemiﬂ gelirlerinin yaratt›¤› mali ve
muhasebe sorunlar›, ﬂirketleri s›kmakta; güneﬂ çar›¤› çar›k aya¤› misali, sorunlalar çal›ﬂan meslektaﬂlara kadar inmektedir.
Bakanl›¤›m›zda yap›lan yasal çal›ﬂmalarda, bu konunun da ele al›nd›¤› ve de¤iﬂik çözümler üretilmekte oldu¤u duyumlar›n› almaktay›z.
Ne gibi çözüm önerileri?
Öncelikle vurgulanmas› gereken;
bu derecede a¤›r deprem tehdidi alt›nda bulunan memleketimizde, hem
de ad› zorunlu olan DASK Sigortas›n›n ancak yurt düzeyinde henüz %20
uygulama olana¤› bulmuﬂ olmas› gerçe¤ini de göz önünde bulundurarak;
yap›da kalite ve yap› denetim konusunda vatandaﬂ› bilinçlendirme konusunda hep birlikte çal›ﬂmal›y›z.
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Halen TBMM’de ve Bakanl›k raflar›nda kaderlerini bekleyen, Planlama ve ‹mar Kanunu, Yap› Kanunu,
tüm yurdu ve kamu yap›lar›n› da
kapsayacak ﬂekilde Yap› Denetim
Kanunu ve Yetkin Mühendislik Kanunlar› 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 yeni yap› denetim kanununda sorunlar›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 denetim karﬂ›l›¤›, hizmet bedelinin m2’

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

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.
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 indirilmesi için, ﬂantiyede yap›lan tüm denetimlerin, an›nda düzenlenen, farkl›
renkte kopyal› tutanaklar›n›n toplan-
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d›¤›, her sayfas› noter onayl› defter,
5. Yap› sigortas› ve mesleki sorumluluk sigortas›,
6. Zorunlu akreditasyon, kurumlaﬂma ve gerçekçi istihdam: Denetleme elemanlar›n›n özlük haklar›, tip
sözleﬂme, görevlendirme, raporlama, abart›l› kontrol mimar ve mühendis kadrolar›, imzac›l›k ve ekonomide bu onursuz gizli iﬂsizli¤in
önü kesilmeli.
7. Meslek odalar› sisteme dahil
edilmeli, proje kontrolü, denetim
elemanlar›n›n sicilleri sa¤l›kl› yürütülmeli.
8. Gerçek ve etkin büro ve ﬂantiye
denetimi: Bakanl›¤›n gözetim ve
denetiminde ilgili sigorta veyahut
meslek odalar› ortak olarak; ilgili denetim elemanlar›n›n beton dökümü
boyunca, tesisat hidrolik testinde,
temel topraklama ölçümleri gibi yap›m aﬂamalar›n›n ciddi olarak izlenmesi, sicillere esas belgelenmesi ve
raporlanmas›.
9. Siciller ve puanlama: Yap› denetim kuruluﬂlar›n›n sicillerinin, Bakanl›¤›n gözetim ve denetiminde, sigorta 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 olana¤› tan›nmas›,
11. Yap› müteahhitleri ile yap› denetim kuruluﬂlar› aras›ndaki parasal
ba¤›ml›l›¤›n kalkmas›,
12. Yap› denetim ﬂirketlerinin ortaklar›n›n tamam›n›n denetçi mimar ve
mühendis (inﬂaat, makine ve elektrik) 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 denetim yaparak yap› denetim kuruluﬂlar› aras›ndaki haks›z rekabeti önlemek ve yap› denetimin hizmetlerinde
beklenen kaliteye eriﬂmek,
14. Tüm kamu yap›lar›n›, TOK‹ ve
benzeri kuruluﬂlar› da kapsam içine almak,
15. Yap› müteahhitli¤i müessesesini
gerçek yasas›na kavuﬂturmak,
16. Mevcut kapatma cezalar›n›n yerine, kademeli ve hakkaniyetli para
cezalar› ikame etmek.
Yap› denetim sistemi, oda onur kuru-

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.

luna sevk edilen meslektaﬂlar›m›zla
an›l›yor. Bu duruma neden geliniyor?
Evet ac› bir gerçe¤e parmak
bast›n›z, Oda Onur Kurulu gündemini % 70-80 a¤›rl›kla yap› denetim ile meslektaﬂlar iﬂgal etmektedir. 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, Kovuﬂturma, Soruﬂturma ve cezaland›rma maddeleridir.

FERD‹ KAZA S‹GORTASI SERT‹F‹KANIZI ALDINIZ MI?
Odam›z; üye aidatlar›n› düzenli olarak ödeyen 769 üyemizi ferdi kaza sigortas›
kapsam›na ald›. Üyelerimiz sertifikalar›n› ﬂube ve temsilciliklerimizden alabilirler
Makine Mühendisleri Odas›’n›n
temel gelirlerinden olan üye aidatlar›n› düzenli ödeyen üyelerimize yönelik olarak sigorta hizmeti sunmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu uygulamada
üyelerimize herhangi bir maddi külfet getirilmemektedir. ﬁubemizde aidat borcu olmayan 769 üyemiz Ray
Sigorta bünyesinde ferdi kaza sigortas› 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 masraflar› içinse 5 bin TL’lik güvenceye
sahip olacaklar.
Üye aidat borcu olmayan üyelerimiz 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 yenilenmesi planlanmaktad›r.
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YAPI DENET‹MDE YEN‹ B‹R MODEL GEL‹ﬁT‹R‹LMEL‹
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

2001 y›l›nda Meslek Odalar›m›z›n,
oluﬂturulacak yeni sisteme iliﬂkin kay-

liﬂkiler de bulunmaktad›r.
Nüfusunun yüzde 98’i deprem

layarak, yap›ya iliﬂkin tasar›m projeleri
ile inﬂaat›n imalat sürecini kapsayan

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

tehlikesi alt›nda yaﬂayan ülkemizde

bir bütündür. ‹nﬂaat süreci ise, yap›-

yönelik görüﬂ ve önerilerine ra¤men

konutlar›n % 67’si kaçak ya da ruh-

n›n oturaca¤› zeminin etüdü ile baﬂ-

yasalaﬂan ve sadece 19 pilot ilde uy-

sats›zd›r. Bina stokunun % 40’› otu-

lar, haz›rlanan plan ve projelerin ‹mar

guland›¤› için yo¤un eleﬂtirilere neden

rulabilir durumda de¤ildir. Fakat

Kanunu ve Yönetmeliklerine, teknik

olan 4708 say›l› Yap› Denetim Yasas›,

mevcut Yasa, 3194 say›l› ‹mar Ya-

ﬂartname ve kurallara iliﬂkin mevzuat

Bakanlar Kurulu Karar› ile 1 Ocak

sas›n›n 26. maddesinde belirtilen

2011’den itibaren 81 ilin tümüne ya-

kamu yap› ve tesisleri ile 27. mad-

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

dede belirtilen ruhsata tabi olmayan

sorunlar› ayn› olan bir co¤rafyada iki

yap›lar ve bodrum kat hariç tek par-

farkl› sistem uygulamas›na son ver-

selde bulunan ve 200 m_’i geçme-

mesi bak›m›ndan ilk bak›ﬂta olumlu

yen iki katl› müstakil yap›lar› kap-

görünmekle birlikte, yasan›n eksik,

sam d›ﬂ›nda b›rakm›ﬂt›r. Bu noktada

yanl›ﬂ, aksayan ve uygulanamayan

ülkemizde son dönemlerde yaﬂanan

yanlar›n›n ilgili taraflar›n görüﬂlerine

büyük depremlerde kamu yap›lar›-

baﬂvurularak yeniden düzenlenmesi

n›n en az özel yap›lar kadar zarar

mesi ve birçok kez eleﬂtirdi¤imiz “im-

gereklili¤i, yasa hedefleri aç›s›ndan

gördü¤ü gerçe¤i gözetilmelidir. 17

zac›l›k” yaklaﬂ›m›na ortam yarat›lma-

yaﬂamsal önem taﬂ›maktad›r. 2001

A¤ustos Marmara Depreminde ve 1

s›d›r.

y›l›nda yasalaﬂma sürecinde ifade

May›s 2003 Bingöl Depreminde y›k›-

edildi¤i üzere, mevcut yasada mesle-

lan kamu binalar› ve buralarda kay-

Resmi Gazete’de yay›mlanan Yap›

ki yeterlilik, e¤itim, belgelendirme, iz-

bettiklerimiz belleklerimizde ac› izle-

Denetimi Uygulama Yönetmeli¤inde

lenebilirlik, denetim mekanizmas›n›n

rini halen korumaktad›r.

De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönet-

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, belgelendirme ve denetleme boyutlar›n› içerme-

07.08.2010 tarihli ve 27665 say›l›

melikte yap›lan de¤iﬂiklikler de

etkin ve yayg›nl›¤› ve kamu yap›lar›n›n
denetim d›ﬂ› kalmas› gibi çok önemli

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

Bu yaﬂamsal gerçeklerden hare-

TMMOB’ye ba¤l› ilgili odalar›n de-

eksiklikler bulunmaktad›r. Ayr›ca yü-

ketle önemle belirtmek isteriz ki; Yap›

¤erlendirme kriterleri dikkate al›n-

rürlükteki di¤er yasa hükümleriyle çe-

Denetimi, kent planlamas›ndan baﬂ-

madan haz›rlanm›ﬂt›r.

12
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Süresi 5 y›l olan Yap› Denetçili¤i
ve Proje Denetçili¤i Belgesinin geçerli
oldu¤u süre içinde meslek içi e¤itimlerin 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 bizlerin koordineli olarak hayata geçirdi¤i e¤itim çal›ﬂmas›n›n devam›n›n getirilmemiﬂ olmas› ve bu konunun yasa-

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.

benzeri kuruluﬂlar›n inﬂaatlar›n›n denetimi, yap› denetim sistemi içerisine dahil edilmelidir.
4- Yap› denetim kuruluﬂlar›n›n denetimi ve ceza sisteminde halen uygulanmakta olan yöntem sorunludur. Do¤rudan kapatma yerine sistemin daha do¤ru iﬂleyiﬂini sa¤layacak para cezalar›n› da kapsayan kademeli yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.

da hüküm alt›na al›nmamas› önemli

5- Yap› üretimi düzeninin asli ö¤ele-

bir di¤er eksikli¤i oluﬂturmaktad›r.

1- Yap› denetiminde meslek odalar›-

rinden olan müteahhitli¤in tan›m›

n›n sürece daha etkin kat›l›m›n› sa¤-

netleﬂtirilmeli yap› ile ilgili uzmanl›¤›

temellerini oluﬂturan yap› sigortas›

layacak yeni bir planlama, tasar›m,

olmayan meslek sahiplerinin yap›m

ve mesleki sorumluluk sigortas› da

üretim ve denetim süreci modeline

iﬂini üstlenmesi engellenmelidir.

bu süreçte bir türlü uygulamaya ge-

ihtiyaç vard›r. 4708 Say›l› Yap› De-

çirilememiﬂtir.

netim Yasas› ile 3194 Say›l› ‹mar

6- Yap› denetim uygulamas›n› sa¤-

Yap› denetim sisteminin önemli

Yasas› ve ba¤l› ikincil mevzuat›n bu

lam bir zemine oturtacak Yap› Sigor-

model esas al›narak yeniden düzen-

tas› ve Mesleki Sorumluluk Sigortas›

lenmesi gerekmektedir.

sistemine bir an önce geçilmelidir.

marlar›n imzalar›yla geçiﬂtirilen bir

2- Yap› Denetiminin anahtar›

7- Yap› denetim uygulamas›n› yön-

uygulamaya dönüﬂmüﬂtür.

“Mesleki Denetim”, onun olmazsa

lendiren her türlü karar sistemi, konu

olmaz koﬂulu da TMMOB’ye ba¤l›

ile ilgili tüm kurum ve kuruluﬂlar›n yer

meslek odalar›n›n yürüttü¤ü “Ye-

alaca¤› süreçlerde oluﬂturulmal›d›r.

Yine yap› denetim sürecinde tan›mlanan ﬂantiye ﬂefli¤i uygulanabilir olmaktan uzak, mühendis ve mi-

Yasaya göre yap› denetim kuruluﬂlar›n›n yap› sahipleri taraf›ndan

terlilik ve Belgelendirme” faaliyet-

belirlenmesi gerekirken, uygulama-

leridir. Bu nedenle yap› denetimi

8- Ticari yan› a¤›r basan zoraki çok

da müteahhitler öne ç›kmakta, bu

ile ilgili kamusal yap›lanmalarda

elemanl›, hantal yap›l›, mali aç›dan

durum haks›z rekabet koﬂullar›na

TMMOB’ye ba¤l› ilgili Odalar›n gö-

çok külfetli yap› denetim ﬂirketi mo-

neden olmakta, ba¤›ms›z bir yap›

rev, yetki ve sorumluluklar› tan›m-

deli yerine; uzmanl›k ve ahlaki nite-

denetim sisteminin oluﬂmas›n›n ko-

lanarak temsilleri sa¤lanmal›d›r.

liklere sahip yap› denetçilerinin et-

ﬂullar› en baﬂta yok olmaktad›r.

Denetçi Belgelerinin verilmesi ve

kinli¤ine dayal› bir Yap› Denetim Uy-

takibi TMMOB’ye ba¤l› Odalar ta-

gulamas› modeli geliﬂtirilmelidir.

Çözüm Önerileri

raf›ndan yap›lmal›, yap› denetimi

Yukar›daki tespitler ›ﬂ›¤›nda yasal,

mekanizmas›nda yer alan meslek-

yönetsel ve uygulamaya dönük

taﬂlar›n sicillerinin tutulmas› ve

TMMOB ‹nﬂaat Mühendisleri Odas›

köklü de¤iﬂikliklere ihtiyaç duyul-

meslek içi e¤itimler TMMOB’ye

Yönetim Kurulu

maktad›r.

ba¤l› ilgili Odalarca yap›lmal›d›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Aﬂa¤›da imzas› bulunan meslek

Yönetim Kurulu

odalar› olarak önerilerimizi kamu-

3- Bütün kamu yap›lar› yasa kapsa-

TMMOB Mimarlar Odas› Merkez

oyunun dikkatine sunuyoruz.

m›na al›nmal›d›r. TOK‹, K‹PTAﬁ ve

Yönetim Kurulu
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TMMOB’DEN ÇA⁄RI:
ÖNCE YANLIﬁLARINI G‹DER‹N
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.
17 A¤ustos depreminin 11. y›ldönümü nedeniyle deprem bir kez

mamlay›c› birer evrak› olmaktan öte

ki, yasal düzenlemeler zorunludur an-

anlam taﬂ›mamaktad›r.

cak uygulay›c›lar›n bu konudaki ka-

daha gündemimizde. Marmara dep-

Yap› denetimi, bütün bu sürecin

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

reminden sonra, yaﬂanan felaketten

baﬂat unsuru olarak ülke gündemin-

tercihi sonucu de¤iﬂtirecek önemde-

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

de önemli bir yer tutmaktad›r. 1999

dir.

rince denetlenmemiﬂ" olmas›yd›.

Marmara depreminden sonra döne-

Siyasal ‹ktidardan, yap› denetim

min Siyasi ‹ktidar› taraf›ndan alelacele

mevzuat›ndaki yanl›ﬂl›klar› gidermesi

tim süreci ranta ba¤l› olarak ﬂekillen-

ç›kart›lan 4708 say›l› Yap› Denetimi

beklenirken, 7 A¤ustos 2010 tarihli

mekte, konut üretiminde esas bek-

Yasas› ciddi eksiklikler ve yanl›ﬂl›klar

Resmi Gazete‘de yay›mlanan Yap›

lenti getiri üzerine kurulmaktad›r. Ya-

taﬂ›mas›n›n yan› s›ra ihtiyac› gider-

Denetimi Uygulama Yönetmeli¤i De-

p› projeleri mevcut iﬂleyiﬂte halen

mekten oldukça uzakt›r.

¤iﬂikli¤i ile yap› denetim kuruluﬂu ve

Ne yaz›k ki ülkemizde yap› üre-

kullan›c› ve/veya tüketici için belediyeden al›nacak yap› ruhsat›n›n ta-

14
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12 y›ldan 5 y›la indirilmiﬂtir.
10 y›ld›r pilot olarak 19 ilde uygulanan yap› denetimi Bakanlar Kurulu
karar›yla 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilde hayata geçirilecektir.
TMMOB en baﬂ›ndan itibaren yap› denetim sisteminin tüm ülkeye
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Ancak, sistemin yayg›nlaﬂt›r›lmas›ndan önce yanl›ﬂl›klar›n giderilmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
TMMOB ve Odalar›m›z, yap› denetimi ile desteklenen "sa¤l›kl› bir yap› üretim süreci" konusundaki önerilerini, her f›rsatta yetkililere iletmiﬂ ve
kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›r.
"Yap› Denetim Sistemi"nin 1
Ocak 2011 tarihinden itibaren 81 ilimizin tümünde uygulamaya konaca¤›n›n aç›klanmas› üzerine, konu hakk›ndaki görüﬂ ve önerilerimizi bir kez
daha özetlemekte yarar görüyoruz.

1- Güvenli ve nitelikli bir yap›laﬂman›n ilk ad›m›n›n öncelikle topografik
ve jeolojik tespitler dikkate al›narak
oluﬂturulan "‹mar planlar›n›n elde edilmesi sürecinde" at›ld›¤› bilinmelidir.
2- ‹mar planlar›ndaki arazi kullan›m
kararlar›n›n ve yap›laﬂma ﬂartlar›n›n belediye meclisleri taraf›ndan kolayl›kla
de¤iﬂtirilebiliyor olmas› engellenmelidir.
Son olarak, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Baﬂkanl›¤›"n›n Sakarya-Akyaz› fay
hatt›ndaki koruma band›n› 150 metreden 20 metreye indirme karar›, siyasi
etkilerin bilimsel ve teknik kararlar üzerindeki gücünü ve düzeyini aç›kça sergilemektedir. Bu gerçekten hareketle,
öncelikle imar planlamas›nda görevli
belediye teknik kadrolar›n›n sorumlulu¤u artt›r›l›rken, görevleri s›ras›nda oluﬂabilecek bask›lara karﬂ› yasayla korunan güvenli bir çal›ﬂma ortam› oluﬂturulmal›d›r.
3- Yap› üretim süreci bir bütün
olarak alg›lanmal›d›r. Bu üretim zincirinde ilk halka olan "projelerin tasar›m›" safhas›ndan baﬂlayarak

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.
"projelerin uygulanmas›" ve "uygulaman›n denetimi"nin ayn› titizlikle gerçekleﬂtirilmesi gerekmektedir. Sürecin 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› 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. Yasa d›ﬂ› oluﬂan
bu tip yap›lara yeni torba yasalar ç›kararak elektrik-su gibi alt yap› hizmetlerinin götürülmesi, yap› denetiminin gelece¤ini de tehlikeye atacakt›r.
5- Amac›n› sadece depreme dayan›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 "yaﬂanabilirli¤i" de hedefleyen bir yap› denetim modeli amaçlanmal›d›r.
6- Binalar›n projelendirilmesinde
uyulmas› gereken standartlar›n giderek 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›nda tamamen d›ﬂlanm›ﬂt›r. 5846 say›l›
Fikir Sanat Eserleri Kanunu‘ndan gelen müelliflik haklar› ve mesleki sorumluluklar›, 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 mühendislik bölümleri aç›lmakta ve bu
anlay›ﬂ e¤itimin kalitesini düﬂürmektedir. Yetkililer bu durumu "üniversite
e¤itiminin kitleselleﬂmesi" ile aç›klarken, bu yetersizli¤i de kabullenmektedirler. Bu durumda tasar›m, uygulama ve denetim sürecinde yer alacak
mühendis, mimar ve planc›lar›n mesleki yeterli¤inin belirlenmesi, belgelenmesi ve meslek içi e¤itime tabi tutulmas› 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 belirlenmeli ve inﬂaat piyasas›nda yetiﬂmiﬂ usta ve kalfalar mutlaka sertifikaland›r›lmal›d›r.
c- Beton ve yap› çeli¤inin yan›nda, imalata giren çok say›daki tesisat
ve inﬂaat malzemesinin nitelik denetimi, 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 kapsam›ndaki tüm yap›lar›n "yap› müteah-
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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›nda oldu¤u gibi, müteahhitlik firmalar›n›n da kurumsal niteli¤i, di¤er kurumlarla olan iliﬂki biçimleri, yetki ve sorumluluklar› belirlenmelidir.
9- Uygulamada, sürecin do¤al iﬂleyiﬂi sonucunda, yap› sahibi öncelikle bina yap›m›n› taahhüt edecek müteahhit firmay› belirlemektedir. Müteahhit 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 dejenerasyonuna da neden olmaktad›r.
Bu istenmeyen iliﬂkiye karﬂ› yeni önlemler geliﬂtirilmelidir.
10- Denetlenecek yap›n›n büyüklü¤ü ve fonksiyonu dikkate al›nmadan tümüne ayn› denetim modeli uygulan›yor olmas›, küçük ölçekli binalar›n denetim giderini artt›rmaktad›r.
Bu konuda daha rasyonel bir dene-

16

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 içerisine dahil edilmelidir.
12- 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› Denetim Yasas› ile 3194 Say›l› ‹mar Yasas› ve ba¤l› ikincil mevzuat›n bu model esas al›narak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
13- Yap› denetiminin anahtar›
"mesleki denetim", onun olmazsa olmaz koﬂulu da TMMOB‘ye ba¤l›
meslek odalar›n›n yürüttü¤ü "yeterlilik
ve belgelendirme" faaliyetleridir. Bu
nedenle yap› denetimi ile ilgili kamusal yap›lanmalarda TMMOB‘ye ba¤l›
ilgili Odalar›n görev, yetki ve sorumluluklar› tan›mlanarak temsilleri sa¤lanmal›d›r. Denetçi belgelerinin verilmesi
ve takibi TMMOB‘ye ba¤l› Odalar taraf›ndan yap›lmal›, yap› denetimi me-
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ÜYE ADRES GÜNCELLEMELER‹ YAPILDI
Diyarbak›r ﬁubemiz, sorumluluk alan›ndaki üyelerle
sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurmak amac›yla üye bilgi güncelleme
çal›ﬂmas› baﬂlatt›.
1800’ü aﬂk›n üyeye sahip olan
ﬁubemiz, geniﬂ bir fiziki alana yay›lan üyeleriyle sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurmak 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 telefonla birebir görüﬂme yap›larak, bilgi
güncellemelerine gidildi.
Bir çok üyemizin, üye oldu¤u tarihten itibaren de¤iﬂen telefon ve adres 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 atamas› yap›lan üyelerimizin adresleri
kapat›ld›. Bu çal›ﬂma, mevcut üye
profilimizin düzenlenmesine kaynakl›k edecek.

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

Denetim Uygulamalar› Seminerleri

Yönetmeli¤i (BEP) yönetmeli¤inin

sam›nda ﬁubemiz, Mardin, Batman,

düzenlendi. E¤itmen Ali ‹nce’nin

uygulamaya girmesiyle ortaya

ﬁanl›urfa, Ad›yaman, Malatya, Elaz›¤,

verdi¤i seminerlerde; 2011 y›l›nda

ç›kacak yenilikler, Kazan ve Kazan

Bingöl, Muﬂ ve Van il temsilciliklerim-

81 ilde uygulamaya geçecek olan

Dairesi Yerleﬂimi konular› ele

izde Binalarda Enerji Performans

yap› denetimi yönetmeli¤inin uygu-

al›nd›. Üyelerimizin yo¤un ilgi gös-

Yönetmeli¤i Tan›t›m Semineri, Kazan

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

terdi¤i seminerler verimli bir

ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi ve Yap›

Binalarda Enerji Performans

ﬂekilde sona erdi.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
BATMAN
BATMAN’DA KOM‹SYON VE ‹ﬁYER‹ TEMS‹LC‹L‹KLER‹ OLUﬁTURULDU
Makine Mühendisleri Odas› Batman
‹l Temsilcili¤i, meslek alanlar›na iliﬂkin komisyonlar›n kurulmas› ve iﬂyeri
temsilciliklerinin oluﬂturulmas› yönündeki karar›n› hayata geçiriyor.
Eylül ay› içerisinde yap›lan yönetim
kurulu toplant›s›nda, al›nan karar
gerece¤ince, 3 adet komisyon oluﬂturuldu. Komisyonlar, “‹ﬂyeri Temsilcili¤i Komisyonu”, “Ö¤renci Üye Komisyonu” ve “SMM Komisyonu” ad›
alt›nda örgütlenecek. Komisyonlar
ﬂu ﬂekilde oluﬂtu:

• Fatma Ucuz
• Muzaffer Döner
2- ‹ﬁYER‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
KOM‹SYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kaz›m Iﬂ›k
ÜYELER
• F›rat UCA
Türkiye Petrolleri A.O.
• Ayd›n Tezdi¤
Milli E¤itim Müdürlü¤ü

1- SMM KOM‹SYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent Tekik

• Ali Noyan
Bay›nd›rl›k ‹l Müdürlü¤ü
• Ruhﬂen Bu¤an
Karayollar› ‹l Müdürlü¤ü

ÜYELER;
• Faysal Özdemir

3- Ö⁄RENC‹ KOM‹SYONU
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
F›rat ﬁimﬂek

• Mehmet Emin Baﬂ
Organize Sanayi Bölgesi

ÜYELER
• Sipan Süleyman
• Numan Gördegir
Yönetim kurulumuzca belirlenen
iﬂyeri temsilcileri ise ﬂunlar:
• 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

ÜYELER‹M‹ZLE B‹R ARAYA GELD‹K
l›ﬂma ilkeleri, iﬂyeri temsilciliklerinin
anlam› ve iﬂlevi, dönem içinde odam›z taraf›ndan yap›lmas› öngörülen
çal›ﬂmalar hakk›nda bilgi verildi ve
üyelerimizin sorunlar› hakk›nda tart›ﬂmalar yürütüldü.

Karayollar› Müdürlü¤ü ziyaret
edilen kurumlardan biri oldu. Üyelerimiz Ferman Yaﬂar ve Ruhﬂen
Bu¤ran ile birlikte oda çal›ﬂma ilkeleri ve üye sorunlar› tart›ﬂ›ld›ktan
sonra üyemiz Ruhﬂen Bu¤an’›n ‹ﬂ-

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

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

yeri Temsilcisi seçildi.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

19

makina.qxd

10/14/10

5:58 AM

Page 20

Üniversiteye ziyaret
Daha sonra Batman Üniversitesi’ne gidilerek, Makine Mühendisli¤i
Bölüm Baﬂkanl›¤›na atanan Yrd. Doç.
Dr. Hamit Adin’e tebrik ziyareti yap›ld›. Üyemiz Zerraki Iﬂ›k’›n kat›ld›¤› görüﬂmede, ö¤renci üye komisyonlar›n›n
önemi, ö¤rencilere yönelik önümüzdeki dönem oda ve üniversite öncülü¤ünde yap›lacaklar çal›ﬂmalar konular›
ele al›nd›.
Üye ziyaretleri kamuda çal›ﬂan üyelerle s›n›rl› kalmad›. Program kapsam›nda, SMM komisyonunun oluﬂumu için
üyelerimiz ‹smail Acar, Faysal Özdemir,
Fatma Ucuz ve Muzaffer Döner ziyaret
edildi. Ziyaretlerde üyelerimizin sorunlar›, Yap› Denetim Kuruluﬂlar›n›n yap›s› ve
oda çal›ﬂmalar› konusunda bilgi al›ﬂveriﬂlerinde bulunuldu.
Üyelerle buluﬂmalar kapsam›nda,
TPAO’ya da bir ziyaret düzenlendi, ‹ﬂyeri Temsilcimiz F›rat Uca ile görüﬂül-

dü. Odam›z›n üyeleri ile daha düzenli
bir iliﬂki sa¤layacak olan ‹ﬂyeri Temsilcili¤i kurumu hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

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

Tan›ﬂma yeme¤i
Batman’da iﬂyeri ziyaretleri d›ﬂ›nda, yemekli bir buluﬂma gerçekleﬂtirildi. Yönetim kurulunun düzenledi¤i tan›ﬂma yeme¤ine çok say›da üye kat›ld›. Tüpraﬂ’ta verilen yemekte, yönetim kurulu üyelerimiz tan›t›ld›, üyelerimizin görüﬂ ve
önerileri al›nd›.

20
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
ADIYAMAN
LPG F‹RMALARINA MONTAJ BR‹F‹NG‹
neler oldu¤u üzerinde duruldu.
Ziyarette, dönüﬂümü yap›lan
araçlarda neye dikkat edilece¤i, montaj kalitesinin artmas› için neler yap›labilece¤i, tank de¤iﬂimlerinde hangi
hususlara dikkat edilece¤i üzerinde
duruldu. Montaj konusunda bir standard›n oluﬂturulmas›n› amaç edinen
görüﬂmelerde, firmalardaki makina
mühendislerinin montaj tespit raporlar›n› doldururken nelere dikkat edece¤i de gündeme geldi.
Görüﬂmede, Odam›z taraf›ndan
Ad›yaman Temsilcili¤imiz, sanayi
sitesinde LPG dönüﬂümü yapan iki
firmay› ziyaret ederek, LPG montaj›nda 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 ustalarla görüﬂme gerçekleﬂtirildi. Montaj
konusunda firmalardaki uygulama
farkl›l›klar›n›n gündeme geldi¤i görüﬂmede, bu alanda yaﬂanan eksiklerin

kullan›lan Oda Bilgi Yönetim Sistemi
(OBYS) S›zd›rmazl›k Program› hakk›nda da bilgi verildi. Ziyaretten duyduklar› memnuniyeti dile getiren firmalar,
uygulamalarda ortaya ç›kacak yenilik
ve de¤iﬂikliklerin bu tarz bir bilgilendirmeyle iletilmesini talep ettiler.

‘YAPI DENET‹M‹ E⁄‹T‹M‹ ‹ST‹YORUZ’

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 üyelerimizi ziyaret etti. Ziyaretlerde, yap›
denetimi firmalar› aç›ld›ktan sonra

projecilik yapan üyelerimizin durumlar›n›n ne olaca¤› konusundaki belirsizli¤in nas›l giderilece¤i konuﬂuldu.
Üyelerimiz, makina mühendislerinin önlerini göremedi¤ini bunun için
yap› denetimi ile ilgili e¤itim seminerlerinin düzenlenmesini istedi. Üyelerimiz, bunun yan›nda, teknik gezilerin
düzenlenmesini dile getirirken temsilcilik binas›n›n daha uygun bir yere
al›nmas›n›n önemine de¤indiler.
Ziyaretlerde, sorumlu müdürlük
yapan makina mühendislerinin petrol istasyonlar›yla yapt›klar› sözleﬂmelerin yenilemedi¤i; biten sözleﬂmelerin kullan›lmaya devam edildi¤i,
bunun kontrolünün yap›lmad›¤› için
ma¤duriyet yaﬂand›¤› belirtildi.

BELED‹YE BAﬁKANI’NDAN
ODAMIZA Z‹YARET
Ad›yaman Belediye Baﬂkan› Necip Büyükalan, Temsilcili¤imizi ziyaret ederek, yönetim 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›yaman’da yap›lmas› düﬂünülen Enerji Performans Yönetmeli¤i ile ilgili panel üzerine görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
ELAZI⁄
YEN‹ YÖNET‹M KURULU’NDAN TANIﬁMA ETK‹NL‹⁄‹

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

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

Tan›ﬂma yeme¤ine ‹l Temsilcili¤i
Yeni Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kamu kurumunda çal›ﬂan, serbest çal›ﬂan, F›rat Üniversitesinden Ö¤retim
Üyeleri ve temsilcilik çal›ﬂanlar›m›z›n
da aralar›nda bulundu¤u 160 üyemiz kat›ld›.
Yeni döneme tamamen yenilenmiﬂ olarak giren Temsilcilik yönetim
kurulumuz, mesleki sorunlara yeni
bir gözle bakmay›, kentsel ve toplumsal sorunlara daha çok müdahil
olmay› amaç edinip yola ç›kt›klar›n›
belirtti. Yemekli buluﬂmada söz alan
üyeler de, bu tarz etkinliklerin süreklileﬂmesi gerekti¤ini belirttiler. Üyelerimiz, özellikle kamu kurumlar›nda
bulunan makina mühendisleriyle daha s›k iliﬂki kurulmas› gerekti¤ini,
oda-üniversite iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesi gerekti¤ini belirttiler.

MÜHEND‹S ODALARIYLA B‹RARAYA GELD‹K
Temsilcilik Yönetim Kurulu üyelerimiz, TMMOB’ye ba¤l› odalar›n yönetimleriyle
bir araya geldi.
Mimarlar Odas›, EMO, ‹MO,
JMO, Jeofizik Mühendisleri Odas›
Yönetim Kurullar›n›n üyeleriyle, temsilcilik 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¤› üzerinde duruldu. Toplant›da, ayr›ca yak›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 yapabilece¤i konuﬂuldu.
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YEN‹ DÜZENLEMELER IﬁI⁄INDA ASANSÖR UYGULAMALARI
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.

ERDAL YAVAﬁ
MALATYA TEMS‹LC‹L‹K BAﬁKANI
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 getirmenin 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 sorumluluklar 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 konmuﬂtur. Art›k binan›za tesis etmiﬂ oldu¤umuz asansörün kulland›¤› enerjinin de
güvenli¤inin de önemli oldu¤unu
unutmamam›z gerekmektedir.
Ülkemizde asansör ile ilgili mevzuat ve yürütme çal›ﬂmalar›n› Sanayi
ve Ticaret Bakanl›¤› yürütmektedir.
Asansörlerle ilgili yasal düzenlemelerin AB Uyum Yasalar› çerçevesinde15.02.2003 tarih ve 25021 say›l›
resmi gazetede yeni bir Asansör Yönetmeli¤i (95/16/AT) yay›mlanm›ﬂt›r.

Bu yönetmelik yay›m› tarihinden itibaren 18 ay sonra yani 15.08.2004 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. De¤iﬂik tarihlerde 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 belirtmek gerekiyor: Bu yönetmeliklerin
uygulamas›nda il ve bölge baz›nda
bak›ld›¤›nda, ço¤u illerde gerek teknik eleman yetersizli¤inden, gerek yasal mevzuata uyulmamas›ndan, ge-
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rekse resmi kurumlar›n duyars›zl›¤›ndan dolay› bu kanun ve yönetmenlikler hayata geçirilememiﬂtir.
Özellikle denetimler ve uygulamalar konusunda bölgede ve Türkiye’de
Malatya ilinin çok büyük yol ald›¤›n›
belirtmekte yarar var. Malatya’da 1015 y›l önce, asansörler belediye taraf›ndan tek tek kontrol edilmeye baﬂland›. Makine dairesinden, paraﬂüt
sistemine kadar bir çok detay mercek 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 bütün asansörleri kontrolden geçirdi. Bu
da ayr› bir düzey kazand›rd›.
Zaman içerisinde Odam›z›n da
gerek asansör firmalar› aras›nda, gerek 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 yetkililerinin, asansör firmalar›n›n ve özellikle
de odam›z MMO’nun çok ciddi katk›lar› bulunmaktad›r.
Ancak bu kazan›mlar kendili¤inden olmad›. Zaman geldi kavga edildi, zaman geldi ortak paylar arand›,
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zaman geldi ortak ak›llar yürütüldü.
Ancak onlarca y›l olmuﬂ olsa dahi bugün gelinen nokta gurur vericidir.
Bu birikimden hareketle, özellikle il baz›nda Piyasa Gözetim ve Denetimi yapan Sanayi ve Ticaret ‹l
Müdürlükleri, iﬂletme ruhsat› veren
belediyeler, proje aﬂamas›nda tasdik veren MMO ve EMO’nun iﬂbirli¤i
içerisinde bu yönetmeliklerin uygulanmas› için çaba göstermeye devam etmesi gerekmektedir. Aksi
taktirde kanun ve yönetmelikleri uygulamad›klar› için kurumlar suç iﬂlemiﬂ say›l›r. Halk›n can ve mal emniyetini sa¤layamamaktan yasal ve
hukuki süreçler baﬂlat›l›yor.
Periyodik kontrol yetkisi odam›zda
Bu arada ortaya ç›kan önemli bir
geliﬂmeye de¤inmeden geçmemek
gerek. Odam›z› da çok yak›ndan ilgilendiren bu de¤iﬂiklik, belediyelerde
bulunan asansörlerin periyodik kontrol yetkisiyle ilgilidir. Yeni düzenlemeyle y›ll›k periyodik kontroller 1
Ocak 2012’den itibaren, A Tipi Muayene Kuruluﬂlar›’na devredilecek.
Odam›z, Türk Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) taraf›ndan A Tipi Muayene Kuruluﬂu olarak akredite edilmiﬂtir. Türkiye’de bu niteli¤i taﬂ›yan sadece birkaç firman›n oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, odam›z›n asansörlerin
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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.

periyodik kontrollerinde çok önemli
bir sorumluluk alaca¤› aﬂikard›r.
Malatya ve bölgemiz aç›s›ndan
ise, tek yetkili kuruluﬂ odam›z olacakt›r desek yeridir. Belediyeler,
kontrol yetkisini devretse bile, denetim 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) görevlendirilen personeller yapabiliyor.
Asansör periyodik kontrolleri konusunda böylesine önemli bir alan oluﬂmuﬂken, odam›z›n da teknik altyap›
ve kadrosunu buna göre geliﬂtirme
zorunlulu¤u vard›r. Özellikle teknik
görevlilerin AKM’den yetkilendirilerek,
yerellerde görevlendirilmesi, bu hizmetin 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 sorunudur. ﬁu anda ülkemizde 150-160
bin civar›nda CE etiketi olmayan
asansör vard›r. Yetkisi belediyede
bulunan y›ll›k periyodik kontroller yap›lmamas› halinde, bu asansörlerin
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kaç›n›n güvenli olabilece¤ini siz düﬂünün. Asansörün güvenirli¤ini bina sakini veya yöneticisi olarak kontrol için
belediyelere ya da Sanayi ve Ticaret
‹l Müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Bu konu ile alakal› bina yöneticilerine ciddi sorumluluklar getirilmiﬂtir.
Asansörünüzde olabilecek bir kaza ile
ilgili bina sorumlular› (yönetici), asansör firmas› (yetkili ise) ve Belediye birlikte sorumludur; kusurlar› oran›nda
ceza al›rlar. (Örnek mahkeme kararlar› incelenebilir)
Yetkisiz 2000 firma var!
Asansörler tüm AB ülkelerinde
riskli ürün grubundad›r ve ciddi anlamda denetlenmektedir. Bundan dolay›d›r ki ciddi yasal sorumluluklar getirilmiﬂtir. Ülkemizde yo¤un nüfus art›ﬂ› kentleﬂme alan›ndaki dikey yap›laﬂma ve bunlarla ba¤lant›l› olarak konfor, ekonomiklik ve güvenlik faktörleri
ön plana ç›kmaktad›r. Dikey yap›laﬂman›n vazgeçilmez aktörü olan asansörler bunlardan direkt etkilenmektedir. 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 güvenlik aç›s›ndan hem de can ve mal emniyeti aç›s›ndan, yetkisiz firmalar ya

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.

yetkilendirilmeli, ya da tasfiye edilmelidir. Aksi taktirde telafisi mümkün olmayan sonuçlar do¤urabilir.
ﬁimdiye kadar meydana gelen kazalar›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 olmayan) asansörlerde kabin hareket
halindeyken kabin ve kuyu duvar› ars›na s›k›ﬂma
• Kurtulma talimatlar›na uyulmamas›
• Yang›n ve deprem an›nda asansörlerde 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 bulunmamas› gibi sebepler say›labilir.
Kazalarla ilgili henüz yap›lm›ﬂ bir
istatistik bulunmamaktad›r. Ancak
kazalar oldukça s›k meydana gelmektedir. 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 liselerinde bu alan ile ilgili bölümler aç›lmal› ve sektördeki kalifiye eleman ihtiyac› 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›lmal›d›r. Engelli insanlar›n da bu toplumun bir parças› oldu¤u düﬂünülmeli
Kamu Kurum ve kuruluﬂlar›n bu alandaki eksiklikleri giderilmelidir. Yap›lar
projelendirilirken asansör avan projeleri trafik hesaplar›na uygun ve mimari projeye esas teﬂkil edecek ﬂekilde
haz›rlanmal› ve yap›m aﬂamas›nda

MALATYA’DA
ASANSÖR
TOPLANTISI
Malatya ‹l Temsilcili¤imiz
bünyesinde, asansör sektöründe yaﬂanan sorunlara iliﬂkin bir toplant› düzenlendi.
14.09.2010 tarihinde
Odam›z›n toplant› salonunda
düzenlenen toplant›ya belediye yetkilileri, temsilcilik yönetimi 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 vatandaﬂlardan gelen ﬂikayetler hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu. Toplant›da, insan
hayat›n› direk etkileyen asansörlerin güvenli bir ﬂekilde
kullan›lmas› ve bunun için
gerekli denetim ve kontrollerin yap›labilmesi için kurumlar›n üzerine düﬂen sorumluluklar› yerinet getirmesi gerekti¤i ifade edildi.
uygunlu¤u kontrol edilmelidir. Yasa
ve yönetmenlikler haz›rlan›rken ticari
kayg›lardan uzak tutulmal› ve kamu
yarar› gözetilmelidir.
Sonuç olarak; ilgili kurum ve kuruluﬂlar üzerine düﬂen denetim görevini
yerine getirmeli iﬂbirli¤i etkin k›l›nmal›d›r. Aksi hepimizin sorumlulu¤undad›r.
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DEMOKRAT‹K K‹TLE ÖRGÜTLER‹
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.
HAKAN MERTO⁄LU
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
20. yy. baﬂlar›nda bu günkü AB
ülkeleri baﬂta olmak üzere tüm Avrupa’da geliﬂen parlamenter demokratik sisteme paralel Demokratik 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› artm›ﬂt›r. Ancak s›k s›k yaﬂanan darbeler, özellikle 82 anayasas› sendikalar›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; yöneticileri tutuklanm›ﬂ haklar›nda hukuki dayana¤› olmayan davalar aç›lm›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 katmanda say›s›z kurum mevcuttur.
Bunlar›n bir k›sm› reel oluﬂumlarken, bir k›sm› da ihtiyaca binaen
oluﬂturulmuﬂ yap›lard›r.
Geliﬂmiﬂ ülkeler demokrasi seviyelerini 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 olmaz› olarak görürler. Zira; sistemin
ve iktidarlar›n denetime ve eleﬂtiril-
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meye ihtiyac› vard›r. Her toplumsal
kesim bu tür örgütlenme yap›lar›
ile kendi alanlar›nda sistemin iﬂleyiﬂine müdahil olmak isterler. Bu
görevlerini kamunun veya üyesinin
yarar›na yapabilirler.
Ancak son y›llarda demokrasinin
tam içselleﬂtirilemedi¤i bizim gibi ülkelerde DKÖ ve sivil toplum örgütleri 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›ndaki muhalif ve farkl› kesimler tehdit
olarak alg›lanm›ﬂ, görüﬂ ve önerileri
dikkate al›nmam›ﬂt›r. Ayr›ca her kesim kendi demokrasi anlay›ﬂ› içerisinde bir DKÖ oluﬂturmaya çal›ﬂ›rken, bu alanlarda erk oluﬂmuﬂtur.
Bu tür yap›lanmalar DKÖ’nün var olma nedeni olan demokrasi tan›m›na
da ters düﬂmekte, toplumsal de¤iﬂime, demokratikleﬂmeye, kentleﬂmeye, çevreye ve halka zarar vermeye
baﬂlam›ﬂlard›r. Bunlar›n bir k›sm› iktidarlar› ve yöneticileri onaylayan birer noter konumuna düﬂmüﬂlerdir.
Mevcut yönetsel politikalarda
DKÖ’lerin ve sivil toplum yap›lanmalar›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
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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 kamu kurumu olmas› niteli¤i DKÖ
vasf›n› zay›flatmakla birlikte, bu çeliﬂkili yasal çerçeveye ra¤men DKÖ
olma gereklerini yerine getirmektedir. 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 gelmemelidir. 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. Tüm bu alanlarda
yap›labilecekler, uzun bir de¤erlendirme ve çal›ﬂtay konusudur. Bu
tart›ﬂmalar› her platforma yapmak
ve gerekli de¤iﬂikliklere gitmek art›k bir zorunluluk halini alm›ﬂt›r.
Sonuç olarak DKÖ’leri ve sivil
toplumlum bileﬂenleri de¤iﬂen toplumsal ve siyasi koﬂullara uygun
yap›lan›rken; gücünü üyesinden almal›, emek, demokrasi ve bar›ﬂ
cephesinde kalmal›d›r. En önemlisi
de DKÖ’leri, seçilmiﬂ tüm ulusal ve
yerel yöneticileri halk›n lehine denetlerken, gerekti¤inde “kral ç›plak” diyebilecek kadar cesur ve kararl› olmal›d›rlar.

makina.qxd

10/14/10

5:58 AM

Page 27

KADIN MÜHEND‹SLER...
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.
GURBET ÖRÇEN
MAK‹NA YÜKSEK MÜHEND‹S‹
‹ﬂ gücünün üçte birini oluﬂturan
kad›nlar›n, çal›ﬂma yaﬂam› içerisinde erkek meslektaﬂlar›n›n yaﬂad›¤›
sorunlar›n yan› s›ra cins ayr›mc›l›¤›ndan kaynaklanan sorunlara da maruz kald›¤› bilinen bir gerçek. Mühendis 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¤rencilik yaﬂam›ndan baﬂlay›p, mühendis kimli¤i ile çal›ﬂt›klar› alanlara

ba¤l› olarak de¤iﬂmektedir.
Bu gerçeklerden hareketle ﬁubede kad›n komisyonunu oluﬂturup,
çal›ﬂmalar›m›za baﬂlad›k.
Amaç sadece kad›n sorunu olmay›p, bütün farkl›l›klar›m›zla, daha
güçlü bir MMO için, emek, demokrasi mücadelesinde, toplumsal sorunlara karﬂ› kad›n örgütlenmesini
kendi özgün gücüyle ve çal›ﬂmalar›yla gerçekleﬂtirebilmektir.
Gerek Merkez Genel Kurullar›nda 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 anlaml›d›r. Bizler elimizden geldi¤ince
bu sayfay› kendi renklerimizle doldurmaya çal›ﬂaca¤›z. Amac›m›z sürekli
bu sayfalardan ezilen, sömürülen,
mobinge u¤rayan vb. kad›n› anlatmaktan ziyade kad›n öykülerini dillendirmek ve yaratmakt›r. Kad›n baﬂar›
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‹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.

hikâyelerinin ç›k›ﬂ›n› baﬂlatmakt›r.
Bu anlamda ilk olarak bu sayfada; Diyarbak›r’da do¤algaz sektöründe 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 sektöründe 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.
Sizleri k›saca tan›yabilir miyiz?
Melike ÖZBUZC‹; 2002 Harran
Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i
Bölümü mezunuyum , evli ve bir çocuk annesiyim.
Derya ÖZAYDO⁄DU; 2009 Dicle
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü mezunuyum.
Do¤algaz sektörüne girmeyi nas›l
düﬂündünüz? Nas›l karar verdiniz?
‹kinizin de ilk iﬂimi?
‹kimizin de ilk iﬂi de¤il. ‹kimizde daha önce farkl› sürelerde, do¤algaz sektöründe faaliyet gösteren farkl› firmalarda proje eleman› olarak çal›ﬂm›ﬂt›k.
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Diyarbak›r’da do¤algaz sektörünün yeni bir çal›ﬂma ve istihdam
alan› olarak baﬂlamas› öncelikle bizleri bu alanda çal›ﬂmaya sevketti.
Ayr›ca bu sektörde çal›ﬂ›rken, mühendis d›ﬂ›nda, iﬂin ehli olmayan kiﬂilerin bu iﬂi yapmalar›, yaﬂad›klar›m›z, iﬂ iliﬂkileri deneyimlerimiz, mesleki araﬂt›rmam›z ve mesleki ö¤renmelerimiz 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 altyap› için araﬂt›rma yapt›k ve ikimizin
ortak oldu¤u “D Pozitif Mühendislik
Lmt. ﬁirketini” kurduk.
Diyarbak›r’ da do¤algaz sektöründe
faaliyet gösteren hem ﬂirket sahibi
hem de çal›ﬂan tek kad›n makine
mühendislerisiniz. Bu iﬂe baﬂlarken
tepkiler nas›ld›?
Evet, kentimizde faaliyet gösteren hem ﬂirket sahibi hem de çal›ﬂanlar›z. ‹lk olarak bu iﬂe baﬂlad›¤›m›zda, bu sektörde faaliyet gösteren, çal›ﬂan mühendis olmayan kiﬂilerin, firma sahiplerinin olumsuz tepkileri 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› bunu baﬂarmal›y›z dedik ve ﬂimdiki
çal›ﬂma a¤›m›z bizi memnun ediyor.
ﬁirket isminin özel bir anlam› var m›?
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 kiﬂide 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.
Çal›ﬂma koﬂullar› sizleri zorluyor
mu? ‹ﬂ yaﬂam›n›zdaki zorluklar kad›n›n aile yaﬂam›n› etkiliyor mu?
‹kimizde bu iﬂi zevkle yap›yoruz.
Hem proje hem de montaj alan›nda
faaliyet gösteriyoruz. Mühendis olarak yapt›¤›m›z iﬂlerin sonucunu görmek ayr› bir sevinç sebebimiz. Bütün iﬂlerimizle baﬂ›ndan sonuna kadar kendimiz ilgileniyoruz. Gelen iﬂleri de¤erlendirmeden tutunda, malzeme al›m›ndan, proje çizimine,
kombi sat›ﬂ›na, bina içi tesisat iﬂlemlerine, ustalar›n ilgili alana sevkine kadar kendimiz ilgileniyoruz.
Hem zihnen hem de bedenen yoruluyoruz. Dengelemeye çal›ﬂ›yoruz
ancak bazen ailemize gereken zaman› ay›ramad›¤›m›z oluyor.
Bu iﬂe girdikten sonra yaﬂad›¤›n›z
ciddi s›k›nt›lar oldu mu? Yapt›¤›n›z
iﬂlerde Önyarg›larla karﬂ›laﬂt›n›z m›?
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. Di¤er arkadaﬂlar›n
bazen eve kabul edilmeyip, yap›lan

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.

çal›ﬂmaya müdahale edilmesi olay›n› biz pek yaﬂamad›k. ‹ﬂ koﬂullar›nda özellikle eski binalarda bodrum
katlar›nda kazan yerleri, çal›ﬂt›¤›m›z
uygun olmayan alanlar, tekni¤e uygun 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 kat›larak anlat›yor ve tan›t›yoruz. Bina
sakinleri karﬂ›lar›nda kad›n mühendis görünce önce ﬂaﬂ›r›yorlar sonrada sayg› duymaya baﬂl›yorlar. Bu
sayg›y› biz söylem, tav›r ve mimiklerden anlayabiliyoruz. Tabii her zaman bu kadar sayg›yla karﬂ›lanamayabiliyoruz. Birinde sadece kad›n oldu¤umuz için iﬂi vermemiﬂlerdi.
‹nsanlar› memnun etmek gerçekten zor. ‹nsanlar olumlu tepkiler verirken asl›nda bizden farkl› bir baﬂar›da beklediklerini hissediyoruz. Bu ayr›
bir sorumluluk duygusu kat›yor.
ﬁirketinizde kaç kiﬂi çal›ﬂ›yor?
3 sigortal› eleman›m›z var. Ayr›ca anlaﬂt›¤›m›z iﬂ üzerinde çal›ﬂt›¤›m›z 4 ayr› ekibimiz mevcut.
Yo¤un bir tempoda çal›ﬂ›yorsunuz.
Neyi özlüyorsunuz?
Burada Derya hemen lafa giriyor; Sosyal yaﬂam›m›zda kendimizce ﬂ›k giyiniyoruz. Ancak bu iﬂte daha çok kot ve tiﬂörtlerle çal›ﬂ›yoruz.
Yeni ayakkab› giyemiyoruz. ( burada
hepimiz kahkahalarla gülüyoruz,
kendimizi tutmak imkâns›z)
Kad›n Meslektaﬂlar›m›za söylemek
istedi¤iniz bir ﬂeyler var m›?
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 yaﬂamlar›nda baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

“Kad›nlar vard›r, Kad›nlar her yerde“
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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›.

AZAD ÖZKESK‹N
ﬁUBE SAYMANI
Biraz nefes almak, biraz ar›nmak, bir parça huzura eriﬂmek… Bu
duygularla bir araya gelmiﬂti Karadeniz gezisi kat›l›mc›lar›. Büyükﬂehir
Belediyesi önünden baﬂlayan yolculuk, bir otobüs dolusu insan›n turistik gezisinden öte bir anlama da sahipti. Y›llarca bir birine uzaktan bak›p, mesafe koyan iki toplumun fertleri; da¤lar›n çocuklar›yla denizin

30

çocuklar› bir araya gelecekti.
Yolculuk baﬂlar baﬂlamaz, küçük
bir Karadeniz gösterimi yap›l›yor otobüste. Final sahnesindeki o unutulmaz 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…
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“Yol çal›ﬂmas›” nedeniyle delikdeﬂik edilmiﬂ karayolunda yolculardan yükselen homurdanmalar, tur
rehberinin Zigana Geçici’nde 180
çeﬂit kahvalt› ikram edilece¤i anonsuyla sona eriyor. Ve sonunda mola
veriliyor, ancak u¤runa büyük çile
çekilen kahvalt›n›n, bir ﬂehir efsanesinden ibaret oldu¤unun anlaﬂ›lmas›
uzun sürmüyor. Mütevaz› bir kah-
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valt›dan sonra Trabzon’a devam
ediyoruz.
Do¤an›n bütün güzelliklerini cömertçe bahﬂetti¤i nadide co¤rafyalardan biri Karadeniz… Düz ovalara,
sar› s›cak topraklara al›ﬂk›n bölgenin
insanlar› olarak, uçsuz bucaks›z yeﬂile ﬂaﬂk›nl›k ve hayranl›k dolu gözlerle al›ﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. ﬁehrin
içinde k›sa bir turun ard›ndan Sümela Manast›r›’na yöneliyoruz.
Eﬂsiz do¤as› ve görkemli yap›s›yla sadece H›ristiyan aleminin de¤il, tüm insanl›¤›n ortak de¤erlerinden biri olan bu manast›r, “Dünyadaki cennet köﬂelerinden birindesiniz” tabelas› ile karﬂ›l›yor bizi. Bir
yandan insan ufku ve hayalinin alamayaca¤› enginlikte yeﬂil… Bir yandan derin vadiler aras›nda büyük bir
coﬂkuyla akan derenin gö¤e ulaﬂan
u¤ultular›… Bir yandan binbir çeﬂit
kuﬂ sesi… Ve o orman örtüsü içinde, kayal›klar aras›na yap›lm›ﬂ ihtiﬂaml› bir manast›r… Patika yoldan,
iman dolu bir yürüyüﬂle ad›m ad›m
ç›k›yoruz manast›ra.
Bir hu zur Abide si: Sü me la Ma nast›r›
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 parças›. Manast›r› gezerken, hayranl›¤›m›za bir de burukluk ekleniyor. ‹nsan elinin de¤di¤i bir çok yerde oldu¤u gibi, harap olmuﬂ, tüketilmiﬂ,
taﬂ›d›¤› medeniyetin izleri silinmiﬂ;
dilsiz kalm›ﬂ bir kültür hazinesi karﬂ›l›yor bizi çünkü… Bu eﬂsiz mekana ‘turistik’ aç›dan gösterilen ilginin
çok küçük bir k›sm› kültürel aç›dan
gösterilseydi ne olurdu ki?...
Tarih kokan her kar›ﬂ›n› hayranl›kla birlikte, yürek buruklu¤uyla
gezdikten sonra turun ilk gününü tamamlamak üzere otele hareket ediyoruz. Yol boyunca, güzelim yeﬂil
örtü içinde boy veren beton y›¤›nlar›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, yeﬂilin dili nas›l anlaﬂs›n ki!..
Uzun göl… Dü ﬂü rü le me yen bir ka le
Uzun yolculuk ve ilk gün yorgunlu¤unu atan grubumuz, ikinci güne
neﬂeli baﬂl›yor. Yüzler gülüyor. ‹stikamet Uzungöl. Yap›m› büyük tart›ﬂmalara yol açan Karadeniz otoyolu üzerinden, derin tüneller aras›nda süzüle
süzüle var›yoruz Uzungöl’e. Ahﬂaptan
yapma do¤al evler karﬂ›l›yor bizi.

1090 m yüksekte dik yamaçlar›, orman örtüsü, ismini 1614’te meydana
gelen büyük bir sel sonucu oluﬂmuﬂ
Uzungöl’den alan ﬂirin mi ﬂirin bir
mekan… Orman örtüsü içinde kurulmuﬂ evler, küçücük dünyalar, mütevaz› yaﬂamlar...
Modern dünya ve hayat›n kirinden kurtar›lm›ﬂ nadide bir yaﬂam alan› 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 isteyenlerin; do¤ayla buluﬂmay›, kendini keﬂfedip yeniden yaratmak isteyenlerin,
dudaklar›nda bir melodi, kalplerde
sevgiyle dönece¤i bir mekan… Bir
yar›ﬂ at› gibi koﬂturulan modern insan›n, görev-sorumluluk ve zorunluluklardan oluﬂan tutsakl›klar› at›p, özgürlü¤ü tatt›¤› bir mekan…
Bu ihtiﬂam›ndan dolay›d›r ki, ziyaretçilerini içine içine çekiyor
Uzungöl. Kimi yürüyüﬂe ç›k›yor, kimi
faytona biniyor, kimi bisiklet turu yap›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¤an›n kendi evriminin eseri… ‹nsano¤lu, bu büyük ﬂaheserin oluﬂmas›na
emek verseydi, do¤an›n kurdu haline gelir miydi?…
Uzungöl’ün ard›ndan Rize’ye hareket ediyoruz. Rize yollar›na düﬂer
düﬂmez, ya¤mur çiselemeye baﬂl›yor. Rize Belediye Baﬂkan›’n›n Kürt
sorununa iliﬂkin ‘dahiyane’ çözümüyle ilgili espiri ve taﬂlamalar›n eksik olmad›¤› bir yolculu¤un ard›ndan
konaklama için Rize’nin Ardeﬂen ilçesindeki otele var›yoruz.
Kürt ile Laz’›n horo nu
Akﬂam yeme¤inin ard›ndan, hizmete yeni girmiﬂ olan otelin bir sürpriziyle karﬂ›laﬂ›yoruz. Karadenizin
yöresel çalg›s› tulumun sesi duyuluyor. Nas›l ki ba¤lama halays›z olmuyor, tulum da horonsuz! Otel çal›-
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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?

ﬂanlar› küçük bir gösteri sunuyor. O
ana kadar gösteriyi yerinden ürkek
biçimde izleyen grubumuzdan baz›
arkadaﬂlar›m›z, bütün cesaretin toplay›p horona giriyor. Birkaç acemili¤in ard›ndan hemen uyum sa¤lan›yor; Kürt ile Laz’›n horonu görülme-
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ye de¤er bir kare oluﬂturuyor. Bu
görüntüler, bir gün sonraki ‘buluﬂman›n’ provas› adeta..
Memleketin cay›r cay›r yand›¤›
bir günün sabah›nda, Rize’de bulutlar alt›nda meﬂhur Ayder yaylas›na
hareket ediyoruz. Sonbahar filminin
çekildi¤i F›rt›na Deresi ve Vadisinde
mola veriyoruz. Otobüsten inmemizle kendimizi derenin kollar›na atmam›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¤an›n kanunlar›na, baz› gündelik ç›karlar u¤runa birileri niye karﬂ› ç›kma
cüreti gösterir? Bu dereler üzerinde
inﬂa edilmeye baﬂlanan Hidro Elektrik Santrallerini hat›rlay›p öfkeleniyoruz. Ça¤daﬂl›k diye gökdelenler
yapt›r›p, enerjimizi hortumlayan; bunun bedelini derelerimize, nehirlerimize 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-
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¤a turizmi aç›s›ndan çok canl› bir
bölgeye geldi¤imizi anl›yoruz. ﬁenlikler, rafting ve do¤a turizminin envai çeﬂit yans›mas›. Yeﬂilin hükümranl›¤› alt›nda derin yamaçlar aras›nda var›yoruz Ayder Yaylas›’na.
Bir ma sal ﬂeh ri: Ayder Yayla s›
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›¤›, 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?
Grubumuz, da¤ yürüyüﬂüne ç›kmaya heveslenirken, gök de ‘hoﬂ
geldin sefas›’ yaparcas›na, var gücüyle 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 koyulmak zorunda kal›yor.
Ve belki de gezinin en güzel
an›… ‹ki yandan muhteﬂem bir orman 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 kollar›na. Tanr› sanki daha çok ar›nal›m
diye ya¤d›rd› bu ya¤muru… Ahﬂaptan yapma otelde çaylarla ›s›nmaya
çal›ﬂ›yoruz.
Ya¤murlu da¤ yürüyüﬂü sefas›ndan sonra, s›ra kapl›ca sefas›na geliyor. 3 günün yorgunlu¤unu meﬂhur
Ayder Kapl›cas›n›n s›ms›cak sular›na
b›rak›yoruz. Tepeden t›rna¤a, vücudumuzda yorgunlu¤un zerresi kalm›yor. Temmuz’un bu son günlerinde ahﬂaptan yap›lan otelin yanan
kaloriferiyle kendimize geliyoruz.
Akﬂam gerçekleﬂen restoran
fasl› ise tüm grup üyelerinde iz b›rakacak türdendi. Canl› müzikle, halklar›n canlanan kardeﬂli¤ine ﬂahit olduk adeta. Ba¤laman›n, gitar›n, tu-

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.
lumun kardeﬂli¤i….Türkülerin kardeﬂli¤i…. Halayla horonun kardeﬂli¤i…. Önce halk müzi¤i ve eﬂli¤inde
çekilen halaylar… Diyarbak›r grubunun halay› tüm salonu sar›yor…
Sonra tulum ve Karadeniz müzi¤i…
Müzi¤in t›n›s› ve ritmiyle solu¤u sahnede alan yöre insan› bu kez devral›yor görevi ve horonun envai çeﬂidinden bir demet sunuyor. Bu coﬂkuya kay›ts›z kalam›yor ekibimiz. Bir
gün öncekine göre daha profesyonel bir ekip var ﬂimdi sahnede. Dün
‘prova yapan’ grup üyelerimiz daha
fazla dayanamay›p, sahneye at›yor
kendini.

Kar deﬂlik için bir tür kü ye ter!
Biraz yabanc›l›k çekildikten sonra, uyum sa¤lan›yor. Özlenen bir
beraberlik örne¤i sergileniyor. Diyarbak›r ile Rize’nin kardeﬂli¤i… Halayla horonun kardeﬂli¤i… Mezopotamya ile Anadolu’nun kardeﬂli¤i….
Bu beraberlik, aradaki psikoloji duvarlar› yerle bir etmeye yetiyor. Siyaseten birkaç dakika bile yan yana
duramayacak olanlar, ne ilginçtir ki,
ﬂark›larla, türkülerle, halaylarla saatlerce kol kola kal›yor.
Ne çok ara vermiﬂ, ne büyük duvarlar örmüﬂüz aram›za. Ne büyük
önyarg›lar› katm›ﬂ›z yükseltti¤imiz duvarlar›n harc›na… Ne çok yabanc›laﬂm›ﬂ, ne çok uzaklaﬂm›ﬂ›z.
Ayn› topra¤›n hamuruyla ço¤alan,
ayn› havay› soluyup, ayn› sudan beslenenler…Binlerce y›ll›k kardeﬂli¤i
unutup birbirine öfke duyanlar… Bir
türküyle, bir halayla yerle bir edebiliyormuﬂuz duvarlar›, dile dökülen bir
ezgiyle kollar›m›z› açabiliyormuﬂuz
birbirimize hâlâ.
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. Da¤lar›m›z bar›ﬂacak, nehirlerimiz birbirine kar›ﬂacakt›r. Bu
darg›nl›k, bu küslük elbet bitecek;
da¤lar›n çocuklar›yla denizin çocuklar›, bir gün mutlaka kucaklaﬂacakt›r.
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TÜRKÜLER‹M‹Z KARDEﬁT‹R, HALKLARIMIZ G‹B‹…
Seyfettin DEM‹R

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.

Diyarbak›r Makina Mühendisleri Oda-

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

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

fresklerin yüzlerinin kaz›nma Vandall›¤›n›

Neﬂe Düzel Hasan Bülent Kahraman rö-

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

portaj›nda Hasan Bülent Kahraman’›n fa-

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

ﬂizme dair tan›m› çok ilgi çekiciydi:

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

Faﬂizmin daima iki türü vard›r. Biri,

çok trajikomik bulduk. Oradan Uzungöl’e

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

ve Ayder yaylas›na geçtik. Gördü¤ümüz

si, ‘devlet faﬂizmi’dir.

muhteﬂem do¤ay› hayranl›kla izledik.
Gezimiz boyunca aç›k bir tacize u¤ra-

Biz Karadeniz’de sokak faﬂizmini hissetmedik. Bu konuda çok iddial› de¤ilim.

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

Kalma süremizin k›sa oluﬂu ve gidiﬂ ge-

¤imiz restoranlarda herhangi bir sorun ya-

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

ﬂamad›k. Ayder yaylas›ndaki son gece-

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

mizde Çise restoranda Hemﬂinlilerle halay

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

çektik; horon teptik. Kürtçe türküler bile

çük bir nefret belirtisi ya da imas› görme-

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

dim.

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

Orada bana göre sokak faﬂizmi yoktu

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

di¤ini söyledi. Bana horon oynamay› Mu-

olsa olsa: Bölge illeri emniyet yetkililerinin

Makine mühendisi olmamama ra¤men bu

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

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

nazik davetleriyle bize üç günlük çok

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

dia edilen; “Kürt iﬂçilerin bölgeye sokul-

muhteﬂem gezi imkân›n› sa¤layan arka-

askerli¤imi yapt›m” deyince muhabbete

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

daﬂlara çok teﬂekkür ediyorum.

oradan girdim. Murat’tan olumsuz bir tek

suçlu olarak gösteren kararlar çevresinde

cümle duymad›m. Sohbetin sonunu “de-

bir devlet faﬂizmi vard›r.

Tabii ki biz sadece birkaç günlü¤üne
bir turistik gezi için oradayd›k. Sadece bir-

niz görmüﬂ-görmemiﬂ kardeﬂler” olarak

Bize Karadeniz’de Çise Restoran’daki

kaç günlü¤üne oraya çal›ﬂmaya giden in-

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

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

sanlar›n yaﬂad›klar› problemleri bu kadar

ken çekti¤imiz fotolar› mailine yollad›m.

MIZ VE TÜRKÜLER‹M‹Z KARDEﬁT‹R. Di-

k›sa bir sürede anlamam›z mümkün de¤ildi. Gezi boyunca Trabzon’da Sümela Ma-
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D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

yarbak›r s›cakl›¤›nda Karadenizli kardeﬂlerimizin yüre¤inden öperiz” sözleri kald›.

makina.qxd

10/14/10

5:58 AM

Page 35

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

EL CEZERI

‹NSANLI⁄IN VEFA BORÇLU OLDU⁄U MEZOPOTAMYALI MUC‹T:

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.
AHMET ÇET
ﬁUBE YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
Pompa sistemlerinin tan›t›ld›¤› bir semi-

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

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

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

vefat etmiﬂtir. Botan aﬂiretindendir. Ad› ‹s-

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

Cezeri. El- Cezeri hakk›nda seminerde ko-

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

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

nuﬂan meslektaﬂ›mdan duydu¤um bilgiler,

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

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

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

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

eseri, ﬂüphesiz bütün icad ve tekni¤i topla-

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

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

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

rak bir ﬂeyler karalama ihtiyac› hissettim.

mucit oldu¤undan, kendisine “Zaman›n

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

güzeli” anlam›nda “Bediuzzaman” denil-

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

Ebul-‹z, Cizre Tor (Da¤kap›) Mahalle-
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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› Güneydo¤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. Hükümdarlar›n büyük takdirini toplar ve hükümdar (Eb’ül Feth Mahmut ‹bn-i Mahmet
‹bn-i Karaaslan) taraf›ndan bu kitab› yazmakla görevlendirilir.
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. Her zamanki 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 temellerini atan alim, fen ve teknik adam›, robot, saatlar, su makinalar›, ﬂifreli kilitler, ﬂifreli kasalar, termos, otomatik çocuk oyuncaklar› gibi 60 makine mucidi ve dünyan›n
ilk sibernitik bilginidir. Sibernitik, bilindi¤i
üzere; insanlarda, hayvanlarda ve makinalarda, karﬂ›l›kl› haberleﬂme, kontrol, denge
kurma ve yöneltme bilimidir. Ebuliz, Sibernitikteki Denge Durumu ya da, Elektronikteki Ayarlama Sistemleri’ne el atm›ﬂ ve baﬂar› ile uygulam›ﬂt›r. Çok çeﬂitli makinalar
yapm›ﬂ ve her bir makinesinde ayr› bir
denge durumunu kurmuﬂtur. Baz› ﬂekillerinde 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 kurmuﬂtur. Fizikçi ve Mekanikçi Bediuzzaman
El-Cezeri El-Kurdî'nin di¤er bir eseri de Diyarbak›r’daki Ulu Camii’nin ünlü Güneﬂ
Saati’dir. Evet, Diyarbak›r’›n ünlü Ulu Camii’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:
1. Bölüm; Su Saatleri: Bunlar Binkam (Pingan) denilen su saatlerid›r. Finkan denilen
bir de kandilli su saatleri olup, saat›müsteviye ve saat› zamaniye olarak nas›l yap›laca¤› hakk›nda 10 ﬂekille belirtmiﬂtir.
Saat› Zamaniye: 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.)
Saat› Müsteviye: Bugün anlad›¤›m›z manada, günü 24é bölmek suretiyle elde
edilen zaman süresi ve bu süreyi gösteren saatlere denir.)
2. Bölüm: ﬁarap meclislerinde kullan›lan
otomatik kaplar ve oyunlar. (ﬁarap: Arapçada içilecek her ﬂeye denilir. Buradaki anlam›
içki de¤ildir.) Yani sofralarda kullan›lan otomatik kap ve sürahilerle ilgili düzenlerdir.
3. Bölüm: Hacamat (Kan ald›rma ve kan
toplama) ve ibrikdarl›k yapan düzenler.
4. Bölüm: Fisk›yeler, havuzlar ve müzik
otomatlar› hakk›nda.

5. Bölüm: Kuyu ya da Akarsulardan su ç›karan tulumbalar ve kald›rma düzenleri 5 ﬂekil.
6. Bölüm: Birbirleriyle liﬂiksi olmayan düzenler. 5 ﬂekil. Bunlar çeﬂitli saray hizmeti
gören makinalar, ﬂifreli kilitler kasalar ve
oymac›l›k.
Avrupal›lar›n Al Jazari dedikleri Cizreli Cezeri, 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 tasarlad›¤› 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 kabul 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.

Su pompas›
Sistem çark, bak›r
pistonlar, emiﬂ ve
ç›k›ﬂ borular› ve tek
yönlü klape vanadan 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.

Dev Su De¤irmenleri
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 rastlanan 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›, bununda kasna¤› çevirmesi prensibine da-
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yan›yordu. Böylece kürek bölümüne dolan 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 sistemden Romal› mimar Vitruvius “De
Architectura” adl› eserinde övgüyle söz
etmesi dikkat çekicidir.
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ANT‹K KENTE ‹ﬁ MAK‹NASI G‹RERSE!
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.
Sekretaryas›n› odam›z›n üstlendi¤i
TMMOB ‹KK ve Hasankeyf Yaﬂatma
Giriﬂimi’nin oluﬂturdu¤u bir heyet,
13 Temmuz’da Hasankeyf‘te bir kiﬂinin hayat›n› kaybetmesiyle sonuçlanan kaya düﬂmesi olay›yla rapor
haz›rlayarak, kamu oyuna aç›klad›.
Raporu oldu¤u gibi yay›ml›yoruz.
13 Temmuz 2010 Tarihinde Hasankeyf‘te Küçük Saray’›n yaklaﬂ›k
100 m do¤usunda ana
kayadan büyük bir kaya kütlesinin kopmas› neticesinde bir vatandaﬂ hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Olay sonras›nda Valilik, Kaymakaml›k ve Emniyet müdürlü¤ünün ald›¤› ortak karar ile Eski Çarﬂ›’n›n kaleye 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 edilmiﬂtir. Hasankeyf‘i Yaﬂatma Giriﬂimin öncülü¤ünde TMMOB‘dan ‹nﬂaat Mühendisi ve ‹nﬂaat Mühendisleri
Odas› Batman Temsilcisi Murat
Ekinci, Jeoloji Mühendisi ve Jeoloji
Mühendisleri Odas› Batman temsilcisi Nevaf Taﬂ, Mimar Mühendis Abdulkahhar Onur, Arkeolog Ercan Alpay, Hasankeyfliler Birli¤i‘nden Murat Tekin, Hasankeyf‘i Yaﬂatma Giriﬂiminden ‹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 arkeolojik aç›dan gözlemsel olarak incelenmesi ve söz konusu alanda
do¤abilecek afet durumlar›n›n önle-

nebilmesi için yap›lacaklar ve al›nmas› gereken tedbirlerin gözlemlenmesini amaçlamaktad›r.
Olay yerinde hiçbir ﬂeye dokunmadan, yaln›zca gözlemleme ve foto¤raf çekmek suretiyle inceleme
yap›lmas›na izin verilmiﬂtir. Gözlemlere dayanarak mühendisler ve bir
arkeolog taraf›ndan yaz›lan tutanaklara göre insan hayat›n› tehdit edecek bir tak›m riskler bulunmaktad›r
fakat, günümüz mühendislik ﬂartlar›
ile olanaklar›n›n do¤ru biçimde kullan›lmas› halinde insans›zlaﬂt›rmak
d›ﬂ›nda farkl› tedbirleri içeren çözümler de bulunabilmektedir.
‹ﬂ ma ki na s›y la ka z› ya p›l d›
Arkeolog Ercan Alpay yazd›¤› tutanakta, alanda yap›lan gözlem sonucu ana kayada meydana gelen
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kopma sonucu Hasankeyf ma¤aralar› diye tabir edilen, ‹.Ö 800‘lü y›lardan baﬂlay›p yak›n döneme kadar
konut olarak kullan›lan, ma¤ara evlerden bir k›sm›n›n tahrip oldu¤unu,
kopan kütle üzerinde yer alan ma¤ara evlerin ise kopma sonucu tamamen tahrip oldu¤unu vurgulamaktad›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 makineleriyle kaz› yap›ld›¤›na dair kamera kay›tlar› ve foto¤raflar da görülmüﬂtür.
Tarihi öneme haiz bir yerde iﬂ makineleriyle kaz› yap›lmas›n›n bilimsel bir
çal›ﬂmayla hiçbir ilgisi olmad›¤› gibi
bu tarz bir çal›ﬂma tarihi eserler üzerinde büyük tahribata neden olmaktad›r ve Hasankeyf gibi kaya yap›s› çok
hassas olan yerlerde söz konusu felaketlere meydana gelebilmektedir. Hukuki aç›dan de¤erlendirilecek olursa,
1. derece sit alan› olan bir yerde kaz›lar›n a¤›r iﬂ makineleriyle yap›lmas›
suç teﬂkil etmektedir.
Ha san keyf zi ya ret çi le re aç›l ma l›!
Bunun d›ﬂ›nda alanda yap›lan
gözlemlerde, arkeolojik bir kaz› için
çal›ﬂma esnas›nda olmas› gereken
güvenlik tedbirlerine rastlan›lmam›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›ralar›nda meydana gelmiﬂ ve can
kayb› en düﬂük seviyede yaﬂanm›ﬂt›r. Bahsi geçen felaketin gündüz
saatlerinde olmas› halinde çok daha fazla can kayb› söz konusu olabilirdi. Bu da "geliyorum diyen kaza" için tedbir al›nmad›¤›n›n yani
yetkililerin zafiyetinin göstergesidir.
Önceden önlem al›nmad›¤› için ya-
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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.

ﬂanan bu afet sonras›nda radikal
güvenlik tedbirleri al›narak ören yeri
giriﬂinin tamamen kapat›lmas› hem
Hasankeyf halk›n› hem de Hasankeyf‘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 vermemeleri ve kendilerinin de güvende olmalar›n› sa¤lanmal›d›r. Hasankeyf ören yerini ziyaretçilere yasaklamak yerine ziyaretçiler için güvenlikli gezi güzergâhlar› ve dinlenme
noktalar› tespit edilmelidir. ‹vedi olarak bu çal›ﬂmalar›n yap›l›p tarihi-kültürel ve ekonomik de¤ere sahip Hasankeyf‘in tekrar ziyaretçilere aç›lmas› gerekmektedir.
Teh li ke sü rü yor
‹nﬂaat Mühendisi Murak Ekinci‘nin yapt›¤› tespite göre kaya parçalar› bölgenin çeﬂitli yerlerinde ana
kayalarda oluﬂan çatlaklar sebebi ile
düﬂmeye devam edecektir. Bu gerçek 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›ﬂmalar› izlenmelidir. Düﬂme riski bulunan kaya parçalar› gerekli teknik
müdahaleler ile düﬂürülmelidir. Düﬂ-
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me riski bulunan, ancak tarihi dokuya zarar verebilecek bölgelerde teknik müdahaleler ile iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› yap›lmal› ve risk minimize
edilmelidir. Müdahalenin teknik aç›dan zor ve çok maliyetli oldu¤u bölgeler belirlenmeli ve bu bölgelere alternatif geçiﬂler verilmelidir. ‹yileﬂtirme yap›lm›ﬂ olsa bile kaya parçalar›n›n düﬂme riskinin oldu¤u bölgelerde dinlenme yerleri oluﬂturulmas›na
izin verilmemelidir. Jeoloji Mühendisi Nevaf Taﬂ ise Hasankeyf’teki kültürel miras›n 2863 say›l› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu
kapsam›ndaki tescilli taﬂ›nmaz kültür varl›klar› olmas› nedeni ile öncelikle Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca
bilimsel bir araﬂt›rma yapmas› gerekti¤ine, kendilerinin yapt›¤› çal›ﬂman›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, teferruatl› bir ﬂekilde yap›lmas› görüﬂünü
savunmaktad›r. TAﬁ yazd›¤› tutanakta, mühendislik ve arkeolojik aç›dan tespit edilmiﬂ bulgular ve yine
bu bulgular neticesinde al›nmas› gereken önlemlerin acilen yürürlü¤e
konulmas›n›n kamunun yarar›na olaca¤›n› belirtmektedir.
Hasankeyf‘te meydana gelen kaya (kütle) düﬂmesi olay›nda da görülece¤i ve anlaﬂ›laca¤› üzere söz konusu alanda bu tür vakalar›n sürekli
olabilece¤i gerçe¤i kabul edilmelidir.
Ancak, ilçenin en önemli gelir kayna¤› olan turizme zarar vermeden,
bir dünya miras› olan yerleﬂim alan›n›n yar›nlara ve insanl›¤a aktar›labilmesi ve turizm hareketinin devam
ettirilmesi ile birlikte insanlar›n can
güvenli¤inin de temin edilmesi gerekmektedir. Bunu baﬂarmak çok
zor de¤ildir. Yap›lan gezi ve gözlemler neticesinde birkaç yerde kaya
düﬂmesinin tekrarlanma ihtimali söz
konusudur. Fakat, inceleme yap›lan
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orta ve uzun vadede yap›lacak ve
al›nacak önlemlerin tespit edilmesi
2) Zaman kayb›na yol açmayacak
ﬂekilde mevcut alanda yap›lacak çal›ﬂmalar için gerekli izinlerin al›narak
ve yüksek öncelikli tedbirlerin hemen hayata geçirilmesi
3) Gerekli bilimsel çal›ﬂmalar yap›larak tarihi dokuya zarar vermeden orta ve uzun vadede al›nmas› gereken
tedbirlerin ve tadilatlar›n yap›lmas›
için gerekli projelerin haz›rlanmas›
uygulanacak yöntemlerin ve tedbirlerin belirlenmesi, maliyetlerin ç›kar›lmas› ve bu tedbirlerin zamana b›rak›lmadan hayata geçirilmesi gerekmektedir.

yerlerde tespit edilen risklerin "bertaraf edilmez" olmad›¤›, al›nacak
mühendislik tedbirleri ile güvenilir
bir alan haline getirebilece¤ini kanaati 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 koyulabilmesi için teknik aç›dan yeterli
bir ekibin teferruatl› bir gözlem ve
inceleme yaparak mevcut alan›n haritaland›r›lmas› ve bu çal›ﬂman›n neticesinde güvenli olmayan bölgelerdeki risklerin belirlenmesi ve bu
risklerin gerekli önlemler ile ortadan
kald›r›larak kamuya aç›k bir alan haline getirilmesi gerekmektedir. Söz
konusu alanda gerekli incelmelerin
yap›lmas› ve yine bunun için gerekli
önlemler al›n›ncaya dek geçecek zamanda güvenlik tedbirlerine hassasiyet ile devam edilmesi gerekmektedir. Ancak güvenlik kayg›lar› nedeniyle, ören yerinin tamamen insans›zlaﬂt›r›larak hiçbir tedbir al›nmadan
kaderine terk edilmesi 21. yüzy›l
Türkiye‘sinde ve mühendislik bilimi-

nin çözemeyece¤i ve çaresiz kal›naca¤› bir durum de¤ildir.
Yap›lan ilk incelmelerde yürütülecek çal›ﬂmalarda mevcut alan›n
tarihi dokusuna ve taﬂ›d›¤› de¤ere
zarar vermeden gerekli çal›ﬂmalar›n
yap›lmas› ﬂartt›r. Bunun için oluﬂturulacak teknik heyetin içinde mühendislerin ve teknik elemanlar›n yan› s›ra arkeologlar ve sanat tarihi bilimciler de yer almal›d›r.
Do na n›m l› bir tek nik ça l›ﬂ ma
ya p›l ma l›
Söz konusu alan için yap›lmas›
öngörülen çal›ﬂma aﬂa¤›da belirtilen
ad›mlarda gerçekleﬂtirilmelidir.

1) Tarafs›z bilimsel gerçekler ›ﬂ›¤›nda çal›ﬂacak bir teknik heyetin hemen oluﬂturulmas›, bu heyetin inceleme alan›nda haritalama gözlem ve
deneyler ile gerekli çal›ﬂmalar› yapmas› gerekmektedir. Mevcut durumun ortaya net olarak koyulmas›
bunun neticesinde al›nmas› gereken
yüksek öncellikli tedbirlerin bir an
önce belirlenerek hayata geçirilmesi

Ba sit ted bir ler le risk azal t› la bi lir
Bu çal›ﬂman›n yap›lmas› halinde
mevcut alan›n tarihi dokusuna zarar
vermeden yada en az zarar ile halledilece¤i ve yine bu alan›n bilimsel
bir çal›ﬂma ile insanlardan ve yaﬂamdan izole edilerek de¤il tamamen insanl›¤›n ve kültürün hizmetine
sunularak bu sorunun çözülebilecektir. Yap›lan ilk gözlemlerde tektonik bir hareket olmaks›z›n mevcut
durumu ile büyük tehlikeler oluﬂturan alan say›s›n fazla olmad›¤› ve
al›nacak ilk ve basit tedbirler ile çok
k›sa bir surede tehlike oluﬂturmayacak bir duruma getirilebilece¤ini
gözlemlenmiﬂtir. Ancak bu ilk tedbirler sonras›nda, uzun vadede tehlike oluﬂturabilecek ya da tektonik bir
faaliyet ile tehlike oluﬂturabilecek
konumda olan alanlar için bilimsel
ve mühendislik alan›nda gerekli çal›ﬂman›n noksans›z yap›lmas› ve tamamen tehlike oluﬂturmayacak bir
alan haline getirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir çal›ﬂmada batmanda
bulunan bütün mühendis odalar›n›n
üzerine düﬂeni kamu ad›na yerine
getirece¤inden hiç kimsenin ve hiçbir kurumun kuﬂkusu olmamal›d›r.
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GEL‹N VAZGEÇMEYEL‹M DÜNÜMÜZDEN

HASANKEYF’‹ YARINLARA TAﬁIYALIM!
Görkemli Heskîf; ma¤rur yaﬂl› kent terkedilmiﬂ bir hayalet ﬂehir gibi ﬂimdi. Sevenlerinin
onu kucaklamas› yasak art›k. Karﬂ› dural›m bu talan sevdas›na. Yok, edilmek istenen bizim
tarihimiz, kültürümüz, do¤am›z. Dur demezsek, elimizden al›nacakt›r bizim olan. Köksüz,
soysuz bir nesil taﬂ›yaca¤›z yar›nlara.
“Tarihine sahip ç›kmayanlar yok olmaya mahkûmdur” 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› bilemiyoruz, fakat çok iyi bildi¤imiz
tats›z bir gerçek var. Tarihimizin görkemli bir parças› olan
Hasankeyf’i yok edecek Il›su
Baraj›'nin inﬂas›na gece-gündüz devam ediliyor ve her geçen gün bizleri de ayn› “yok
oluﬂa” yaklaﬂt›r›yor.

gun görünen sermaye gruplar›na
“kalk›nma ve ilerleme” misyonu içinde teslim edilmesi gerekti¤ini savunan 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. Onlar›n yok etme azmine karﬂ› bizim
yaﬂatma tutkumuz var. Tarihi ve kültürü do¤ayla bütünleﬂtirerek harikalar 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?

Hasankeyf insans›zlaﬂt›r›l›yor!
“Hasankeyf’in yerinden taﬂ›nmas›”, “sulara gömülüp su alt›nda daha çekici hale getirilmesi” ve “cam fanuslarla su alt›nda korunmas›” gibideli saçmas› fikirlerden
sonra, bir kaya parças›n›n düﬂmesi
bahane edilerek, Hasankeyf’te yaﬂayan ve oray› ziyaret eden insanlar›n can güvenli¤i için çokça endiﬂelenen(!) yetkililer, antik kenti insanlardan tamamen kopard›. Böylece
“Hasankeyf suya gömülmezse de
onu kimsenin görmesine müsaade
etmeyece¤iz” mesaj› verilmiﬂ oldu.

Kampa Kat›l›p, Hasankeyf’e
destek olal›m!
11-17 Ekim tarihleri aras›nda
Hasankeyf'te yap›lacak olan “Hasankeyf ile Dayan›ﬂma Kamp›"na
tüm duyarl› bireylerin ve kurumlar›n
deste¤ini bekliyoruz. 7 gün sürecek
olan Kamp’ta baraj ma¤durlar› çevreci örgütler, STK’lar, Üniversite
ö¤rencileri, hukukçular, sanatç›lar,
yazarlar ve bas›n mensuplar›, belediye baﬂkanlar› ve milletvekillerinin
kat›laca¤› Kamp süresince konferans, panel, atölye, söyleﬂi, gezi,
müzik dinletisi ve sivil itaatsizlik etkinliklerinin yan› s›ra yar›ﬂmalar ve
birçok sosyal ve kültürel aktivite düzenlenecektir.
Gelin vazgeçmeyelim dünümüzden; Hasankeyf'i yar›nlara taﬂ›yal›m.

Görkemli Heskîf, hayalet ﬂehir
olmas›n!
Görkemli Heskîf, ma¤rur yaﬂl›
kent; terkedilmiﬂ bir hayalet ﬂehir gibi ﬂimdi. Sevenlerinin onu kucakla
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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 kendilerine. Kan›ksamayal›m! Karﬂ› dural›m bu talan sevdas›na. Yok, edilmek istenen bizim tarihimiz, kültürümüz, do¤am›z. Bu de¤erlerin her
zerresinde pay›m›z var. Dur demezsek, 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 bulunan di¤er tüm varl›klar›n devlete ait
oldu¤u ve bu varl›klar›n devlette uy-
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HEP‹M‹Z‹N GELECE⁄‹ ADINA "EYLEMS‹ZL‹K KARARI"
MUTLAKA DE⁄ERLEND‹R‹LMEL‹D‹R!
Türkiye’nin 4 büyük sivil örgütü, silahlar› susturan eylemsizlik karar›na iliﬂkin iki ayr›
aç›klama yaparak, hükümeti göreve ça¤›rd›.
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› baﬂta olmak üzere insanlar›n›, gelece¤ini harc›yor.
Türkiye‘nin çat›ﬂmas›z bir ortam
içerisinde olmas›ndan kendi ç›karlar› aç›s›ndan yarar görmeyen çok
say›da gücün var
oldu¤unu, elbette biliyoruz.
Özellikle son
olarak ya-

ﬂad›¤›m›z ‹negöl ve
Dörtyol olaylar› bu güçlerin arzu ettikleri ortam›n yeni
eﬂi¤i ve sürdürülebilirli¤i aç›s›ndan
ne kadar yol al›nd›¤›n› da göstermektedir.
Oysaki bu çat›ﬂma ortam› Türkiye‘de yaﬂayan Türk-Kürt, Alevi-Sün-

ni, kad›n-erkek, çocuk-yaﬂl› iﬂçi ve
emekçi çok büyük bir kesimin yarar›na de¤ildir. Her türlü kayb›n ötesinde öldürülen biziz.
Bizim ç›kar›m›z silahlar›n sustu¤u, çat›ﬂman›n olmad›¤›, toplumsal
gerilimin azald›¤›, sorunun demokratik çözümüne yönelik giriﬂimlerin
önünün aç›ld›¤› ve bizzat Hükümet‘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 saklanmaktad›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› zorlaﬂt›rd›¤› bilinmektedir. Ancak bu anlamda AKP iktidar›nda çat›ﬂmas›z ama çözüm için hiçbir ﬂey yap›lmayan boﬂa geçirilmiﬂ
y›llar›n, "sorun var
diye inan›rsan sorun
olur. sorun yok dersen sorun ortadan
kalkar. biz diyoruz ki,
bizim için böyle bir
sorun yok" yaklaﬂ›m›n›n oldu¤unu biliyoruz.
Bugün herkesin, baﬂta Meclis‘teki partiler olmak üzere, dünden
farkl› olarak sonuçlardan duyulan
kayg›, endiﬂe, korku, öfke ve üzüntü
temelli tepkiler yerine sorunun çözümüne (demokrasi, bar›ﬂ, kardeﬂlik
ve haklar temelinde ortak vatanda bir
arada yaﬂamaya) odaklanarak so-

rumlu davranmas› gereken bir eﬂikteyiz. Yaﬂad›¤›m›z son aylar›n ve bir
kez daha tekrar edersek ‹negöl, Dörtyol olaylar›n›n ac›s›, dehﬂeti ve böyle
giderse engellenemezli¤i hepimize
yeterli bir uyar› olmal›d›r.
Birkaç gün önce aç›klanan "eylemsizlik karar›" bu nedenle çok
önemlidir. Gizlemeden söyleyelim:
hepimize bir nefes ald›rm›ﬂt›r, memnun 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 nas›l de¤erlendirece¤ini paylaﬂmal›d›r.
Beklentimiz çok aç›kt›r: sorunun
gerçek çözümünü sa¤layacak, çat›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 yaklaﬂ›m› ve ataca¤› ad›mlard›r. S›n›rl› zaman›n boﬂa geçirilmemesi çok kritiktir. Sorumluluk almaman›n, geçiﬂtirmenin ise vebali çok a¤›r olacakt›r.

• Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK)
• Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu (KESK)
• Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i (TMMOB )
• Türk Tabipleri Birli¤i (TTB )
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HAKKAR‹’YE G‹DEN
TMMOB HEYET‹:
ACINIZ ACIMIZDIR!

TÜRK‹YE‘N‹N ÖNCEL‹KL‹ GÜNDEM‹
BARIﬁIN EGEMEN KILINMASIDIR
Türkiye demokratikleﬂme sürecinde bir kez daha kritik bir dönemeçtedir. Toplumsal talepler ve
halk›m›z›n demokratikleﬂme yönündeki beklentileri ancak ülkede bar›ﬂ›n dilinin hakim olmas›, sorunlar›n
üzerine diyalo¤u, kat›l›m› öne ç›karan bir yaklaﬂ›mla karﬂ›lanabilir.
Türkiye yap›sallaﬂm›ﬂ savaﬂ ve
çat›ﬂma koﬂullar›nda baﬂta can
kay›plar› olmak üzere maddi manevi a¤›r bedeller ödemiﬂtir. Soruna yönelik askeri çözüm yaklaﬂ›mlar›n›n geçersiz oldu¤unun defalarca kan›tlanmas› d›ﬂ›nda hiçbir
olumlu sonucu olmayan çat›ﬂma
ortam›ndan Ülke bir an önce ç›kar›lmal›d›r. Ancak bu yak›c› ihtiyaca
karﬂ›n akan kan durmamaktad›r.
Bu nedenle ﬂu anda yaﬂanan
"eylemsizlik" sürecinin devam etmesi ve bar›ﬂ ortam›n›n kal›c› bir
hale getirilmesini önemli buluyoruz.
Sorun ancak kal›c› bir bar›ﬂ›n yarataca¤› güven ortam›nda tart›ﬂ›labilir
ve çözüme kavuﬂturulabilir.
Bar›ﬂ ortam›n›n kal›c›laﬂt›r›lmas›
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ise siyasi iktidar›n toplumsal gerilimi azaltmak yönünde bir iradeyi ortaya koymas›yla mümkün olacakt›r.
Bu do¤rultuda operasyonlar durdurulmal›, al›nan "eylemsizlik" karar›
devam ettirilmeli, silahlar mutlaka
susturulmal›d›r. Belediye baﬂkanlar›
baﬂta olmak üzere meﬂru zeminlerde verdikleri mücadele ya da dile
getirdikleri görüﬂleri nedeniyle tutuklu bulunan yurttaﬂlar sal›verilmeli, 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›-ﬂoven, d›ﬂlay›c› yaklaﬂ›mlar›n elimizdeki bar›ﬂ f›rsat›n› bir kez daha heba etmesi engellenmelidir.
• Devrimci ‹ﬂçi Sendikalar›
Konfederasyonu (D‹SK)
• Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu (KESK)
• Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i (TMMOB )
• Türk Tabipleri Birli¤i (TTB )
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TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet So¤anc›, KESK Genel Baﬂkan› 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 kiﬂinin hayat›n› kaybetti¤i Hakkari Durankaya’da inceleme yapt›.
Heyet, olay›n gerçekleﬂti¤i yerde
incelemelerde bulunduktan sonra Geçitli köylülerine taziye ziyaretine gitti.
Heyet daha sonra Hakkari Valisi Muammer Türker ve Belediye Baﬂkan›
Fad›l Bedirhano¤lu ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüﬂerek yaﬂanan olaylar hakk›nda bilgi ald›.
TMMOB Baﬂkan› Mehmet So¤anc› Geçitli köylüleri ile yapt›¤› konuﬂmada "Geçitli‘deki yaﬂanan bu ac› asl›nda tüm Türkiye‘yi kas›p kavuran yang›n›n bir parças›d›r. Her zaman söyledi¤imiz gibi Kürt sorunun çözümü, çözülmek istenirse çok basittir. Bizler
Kürtler, Türkler bar›ﬂ içinde, kardeﬂçe
bir arada yaﬂamak istiyoruz. Bu dehﬂet 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¤inde de vard›r. Diliyorum ki yaﬂanan bu
ac›, yaﬂad›¤›m›z son ac› olur." dedi.
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ﬁUBE GÜNLÜ⁄Ü
TEMMUZ- 2010
06.07.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
13.07.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
14.07.2010 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.
20.07.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
20.07.2010 Do¤u ve Güneydo¤u
bölgesindeki 20 ilden 649 STK
Diyarbak›r’da yap›lan Bölge Sivil
Toplum Kuruluﬂlar› Çal›ﬂtay› sonucunda ortak bir bas›n bildirisi
yay›mlad›. Diyarbak›r ﬁubemiz ile 13
Temsilcili¤imizin imzalad›¤› bildiri,
Sümerpark’ta bas›na duyuruldu.
27.07.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
27-28.07.2010 ﬁanl›urfa ‹l
Temsilcili¤inde Lpg Dolum Boﬂalt›m
Personel Kursu düzenlendi.
31.07.2010 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.
A⁄USTOS-2010
03.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
07.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu ve
‹l Temsilcilik Yönetim Kurulu Üyeleri
ortak toplant›s› Van ‹l
Temsilcili¤imizde yap›ld›.
10.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
12.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
17.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
20.08.2010 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i
üyeleriyle üye toplant›s› yap›larak
toplant›n›n ard›ndan kokteyl
düzenlendi.
21 08 2010 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›.
24.08.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.

EYLÜL-2010
07.09.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
14.09.2010 Malatya Temsilcili¤imiz
bünyesinde, kentte faaliyet gösteren
asansör firmalar› ve belediye yetkilileriyle, asansör uygulamalar›na
iliﬂkin bir toplant› düzenlendi.
21.09.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
24-25.09.2010 TMMOB Genel
Kuruluna ﬁubemiz delegeleri kat›l›m
sa¤lad›.
24-27 09.2010 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.
27.09-2010 Elaz›¤ Temsilcili¤imizde
Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu baﬂlad›.
28.09.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
29.09.2010 ﬁube Kad›n Komisyon
toplant›s› yap›ld›.

E⁄‹T‹MLER
1. M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENEN PUANLI SEM‹NERLER
S.NO

TAR‹H

SAAT

1

15.07.2010

10.00-13.00

2

15.07.2010

3

02.08.2010

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar› Semineri

Nurettin E⁄‹LMEZ

Diyarbak›r

14.00-17.00

Mekanik Tesisat Uygulamalar› Semineri

Nurettin E⁄‹LMEZ

Diyarbak›r

09.00-12.00

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim

Ali ‹NCE

Van

Ali ‹NCE

Van

Ali ‹NCE

Muﬂ

Uygulamalar› Semineri
4

02.08.2010

13.00-16.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri

5

03.08.2010

09.00-12.00

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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1. M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENEN PUANLI SEM‹NERLER
S.NO

TAR‹H

SAAT

6

03.08.2010

13.00-16.00

7

04.08.2010

09.00-12.00

E⁄‹T‹M ADI
Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i

E⁄‹TMEN

‹L

Ali ‹NCE

Muﬂ

Ali ‹NCE

Bingöl

Ali ‹NCE

Bingöl

Ali ‹NCE

Elaz›¤

Ali ‹NCE

Elaz›¤

Ali ‹NCE

Malatya

Ali ‹NCE

Malatya

Ali ‹NCE

Ad›yaman

Ali ‹NCE

Ad›yaman

Ali ‹NCE

Urfa

Ali ‹NCE

Urfa

Ali ‹NCE

Batman

Ali ‹NCE

Batman

Ali ‹NCE

Mardin

Ali ‹NCE

Mardin

Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri
8

04.08.2010

13.00-16.00

9

05.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

10

05.08.2010

13.00-16.00

11

06.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

12

06.08.2010

13.00-16.00

13

07.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

14

07.08.2010

13.00-16.00

15

09.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

16

09.08.2010

13.00-16.00

17

10.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri

18

10.08.2010

13.00-16.00

19

11.08.2010

09.00-12.00

Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i
Tan›t›m Semineri
Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi/Yap› Denetim
Uygulamalar› Semineri
Binalarda Enerji Performans Yönetmeli¤i

20

11.08.2010

13.00-16.00

21

12.08.2010

09.00-12.00

Yap› Denetim Uygulamalar› Semineri

Ali ‹NCE

Diyarbak›r

22

12.08.2010

13.00-16.00

Kazan ve Kazan Dairesi Yerleﬂimi Semineri

Ali ‹NCE

Diyarbak›r

Tan›t›m 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

27-28.07.2010

LPG Dolum Boﬂalt›m Personeli Kursu

Misbah MEL‹K

ﬁanl›urfa

1

27-28.08.2010

LPG Dolum Boﬂalt›m Personeli Kursu

Hakan MERTO⁄LU

D‹YARBAKIR

2

11-12.09.2010

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

Hakan MERTO⁄LU

BATMAN

3

18-19.09.2010

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

Hakan MERTO⁄LU

BATMAN

3. EK‹M AYINDA DÜZENLECEK M‹EM KURSLARI
S.NO

TAR‹H

SINAV TAR‹H‹

E⁄‹T‹M ADI

1 14-17.10.2010

18.10.2010 Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

2 02-03.10.2010

04.10.2010 Havaland›rma Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu

E⁄‹TMEN

‹L

Yüksel YAﬁARTEK‹N

Diyarbak›r

M.Kemal SEV‹ND‹R

Van

4. EK‹M AYINDA M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENECEK
PUANLI SEM‹NERLER
S.NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

11.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Van

2

11.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Van

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›.
3

12.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Elaz›¤

4

12.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Elaz›¤

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
5

13.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Malatya

6

13.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Malatya

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
7

14.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Ad›yaman

8

14.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Ad›yaman

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
9

15.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Urfa

10

15.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Urfa

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
11

18.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Diyarbak›r

12

18.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Diyarbak›r

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
13

19.10.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Batman

14

19.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Batman
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4. EK‹M AYINDA M‹EM KAPSAMINDA DÜZENLENECEK
PUANLI SEM‹NERLER
S.NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›
15

20.10.2010

13.00-16.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Mardin

16

20.10.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Mardin

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›

ÜYELERDEN HABERLER...
• 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.

46

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

makina.qxd

10/14/10

5:58 AM

Page 47

TEMMUZ- A⁄USTOS - EYLÜL 2010 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
D‹YARBAKIR ﬁUBE
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

TEMMUZ
55
79
1
1
546
980
29
12
6

A⁄USTOS
70
54
1

EYLÜL
24
73

546
623
18

536
577
22
7
75

TOPLAM
149
206
2
1
1628
2180
69
19
201

ADIYAMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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

TEMMUZ
5
10

A⁄USTOS
1
12
1
146
564
23
6
2

EYLÜL
5
15

TOPLAM
11
37

198
406
28
10

486
1670
83
23
3

A⁄RI ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ASANSÖR AVAN + UYGYULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

TEMMUZ

EYLÜL

184

A⁄USTOS
1
185

TOPLAM
1
578

B‹NGÖL ‹L TEMS‹LC‹⁄‹
ASANSÖR PROJES‹ (AVAN + UYGULAMA)
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

TEMMUZ
8
41
126

A⁄USTOS
3
29
115

EYLÜL
15
145

TOPLAM
11
85
386

B‹TL‹S MESLEK‹ DENET‹M
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

TEMMUZ
81
121

A⁄USTOS
1
121

EYLÜL
43
91

TOPLAM
125
333

C‹ZRE ‹LÇE TEMS‹LC‹⁄‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
MEKAN‹K TES‹SAT
MOTOR ﬁASE
SISDIRMAZLIK

TEMMUZ
251

A⁄USTOS
183

3
2
128

2
2
98

EYLÜL
164
18
1
2
79

TOPLAM
598
18
6
6
305

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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

TEMMUZ
49
25
3
262
297
596
50
3

A⁄USTOS
31
16
6
174
200
277
21
5

EYLÜL
13
25
2
227
430
31
3

TOPLAM
93
66
11
436
724
1303
102
11

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ARAÇ PROJELEND‹RME

TEMMUZ
38

A⁄USTOS
110

EYLÜL
127

TOPLAM
275

142
700
32
7
1

120
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TEMMUZ- A⁄USTOS - EYLÜL 2010 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
134
104
32
845
2655
190
63

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

45
20
5
320
931
66
16

52
61
27
296
942
65
26

229
782
59
21

MARD‹N ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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

TEMMUZ
30
8
2
241
515
10
8

A⁄USTOS
15
3

EYLÜL
22
3

162
355
7
7

106
457
10
7

MUﬁ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR ﬁASE

TEMMUZ

A⁄USTOS
2

EYLÜL

181
3

174
5
1

ﬁANLIURFA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR-ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL

TEMMUZ
19
28
995
859
32
36
2

A⁄USTOS
26
38
286
1140
24
27
1

EYLÜL
24
20
273
948
14
22

TOPLAM
69
86
1554
2947
70
85
3

MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

TEMMUZ
136

A⁄USTOS
144

EYLÜL
120

TOPLAM
400

TUNCEL‹ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

TEMMUZ
3
37
4

A⁄USTO
2
30
4
1

EYLÜL
3
32
5

TOPLAM
8
99
13
1
1

A⁄USTOS
41
19

EYLÜL
46
12

1
292
154

1
255
153
17

TOPLAM
117
32
1
2
942
499
40
6

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
MOTOR ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL
VAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
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

48

37
23

2
27
122
5

1
TEMMUZ
30
1
1
395
192
23
2

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

4

TOPLAM
67
14
2
509
1327
27
22
TOPLAM
2
2
27
477
13
1

