makina.qxd

1/18/11

1:00 PM

Page 1

ODA DANIﬁMA KURULU
2. TOPLANTISI YAPILDI

MMO D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
Yerel - Süreli Yay›n
Y›l: 10 Say›: 33 Ekim-Kas›m-Aral›k 2010

Sayfa 7

MMO Diyarbak›r ﬁube Ad›na Sahibi
Hakan SUBAﬁI

TMMOB D‹YARBAKIR ‹KK’YA BA⁄LI
ODALAR YEREL YÖNET‹M
TEMS‹LC‹LER‹YLE BULUﬁTU

Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Mesut ÇEL‹K

Sayfa 9
Bülten Yay›n Kurulu
Azad ÖZKESK‹N
Gurbet ÖRÇEN
Hakan MERTO⁄LU
Abdullah TEK‹N
Murat TABAN
Musa MAYDA
Nurgül KAYA

ﬁA‹BEL‹ BAﬁKENT DO⁄AL GAZ
DA⁄ITIM A.ﬁ. ÖZELLEﬁT‹RME
‹HALES‹ ‹PTAL ED‹LMEL‹ VE BU
ﬁ‹RKET BOTAﬁ’A DEVRED‹LMEL‹
Sayfa 12
MMO YASALARA VE HUKUKA AYKIRI
YPK KARARININ ‹PTAL‹ ‹Ç‹N
DANIﬁTAY’A DAVA AÇTI

Yay›na Haz›rlayan
Abdurrahim AKÜZÜM
Yönetim Yeri
TMMOB
MMO Diyarbak›r ﬁubesi
Aliemiri 1. Sk. Y›lmaz 2004 Apt. Kat:2 No:8
Yeniﬂehir/ D‹YARBAKIR
Tel:

Sayfa 16
B‹Z YÖK’SÜZ B‹R ÜN‹VERS‹TE
‹ST‹YORUZ!

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

Sayfa 21

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

KADINA KARﬁI HER
TÜRLÜ ﬁ‹DDETE HAYIR!

Grafik
Etik Ajans
Tel: (0212) 426 63 30

Sayfa 24

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

MUNZUR VAD‹S‹ VE BARAJ
PROJELER‹
Sayfa 26

ATALAY’DAN MEKTUP VAR!
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.

Sayfa 34

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

1

makina.qxd

1/18/11

1:00 PM

Page 2

MERHABA
Yeni bir ﬂube bülteniyle karﬂ›n›zda olmaktan mutluluk duy-

zin can al›c› sorunlar› hakk›nda

mek için tecrübelerini kaleme

çeﬂitli yaz›lar bulacaks›n›z.

alarak bizimle paylaﬂt›.

maktay›z. Son üç ayl›k yo¤un
dönemin ard›ndan yeni yönetim

Geçen say›m›zda baﬂlatm›ﬂ

Munzur vadisinde yap›lmas›

anlay›ﬂ›m›z›n do¤rultusunda yap-

oldu¤umuz kad›n sayfas›n›n de-

planlanan barajlarla bir do¤a ve

t›¤›m›z faaliyetler ve çal›ﬂmalarla

vam›nda Kad›n Komisyonu Üyesi

kültür katliam› yap›lmas› planlan-

bir y›l› daha geride b›rakt›k.

Fatma Tüzün, kad›na karﬂ› uygu-

maktad›r. Bu plan sadece Mun-

100’ün üzerinde seminer ve on-

lanan ﬂiddeti ele ald›. Ekonomik

zur vadisinde de¤il do¤udan ba-

larca kursun yan› s›ra ö¤renci

düzeyi ve e¤itim seviyesi ne olur-

t›ya güneyden kuzeye tüm yurtta

üyelerimize yönelik çeﬂitli teknik

sa olsun toplumun her kesiminde

uygulanmaya çal›ﬂ›lmakta ve

geziler düzenlendi. Y›l içinde

karﬂ›m›za ç›kan bu soruna iliﬂkin

Hes’lerin temelinin at›ld›¤› her

personelimizin uzmanlaﬂmas›na

görüﬂlerini bizimle paylaﬂt›. Ayr›-

yerde büyük tepkilerle karﬂ›laﬂ-

yönelik çeﬂitli e¤itim ve seminer-

ca bir di¤er kad›n komisyonu

maktad›r. Munzur vadisindeki

ler düzenledik. Üyelerimizle çe-

üyemiz Fatime An›k Kavakl› ‹nce

son geliﬂmeler ve gelinen nokta-

ﬂitli sosyal etkinliklerde bir araya

Memed’i öz evlad› gibi benimse-

ya iliﬂkin Tunceli Barosu avukat-

geldik. Ayr›ca bölgemizdeki

miﬂ ve sevmiﬂ Hürü Anan›n k›sa

lar›ndan Özgür Ulaﬂ Kaplan

STK’lar la bir araya gelerek böl-

hikâyesini bizimle paylaﬂt›.

Munzur vadisi ve baraj projeleri

genin ve Türkiye’nin sorunlar›na
yönelik çeﬂitli etkinlikler, bas›n

ile ilgili detayl› bir de¤erlendirme
Bir di¤er yaz›m›z ise ö¤renci

aç›klamalar› ve mitinglerle alan-

üyelikten ﬂube sekreterli¤ine ka-

lardayd›k.

dar çeﬂitli kademelerde çal›ﬂm›ﬂ,

yaz›s›yla bizimle birlikte oldu.
Bu say›m›zda üyelerimizden

odam›za gönül vermiﬂ ve ﬂuan

Mehmet Emin Tümür’ün bilinme-

KCK davas›ndan Diyarbak›r D ti-

yen bir dilde! bir yaz›s› ve Sosyal

illerde 01.01.2011 tarihinden iti-

pi cezaevinde tutuklu bulunan

etkinlikler komisyonumuz üyesi

baren yürürlü¤e girecek olan Ya-

Batman Belediye baﬂkan› Nejdet

Suat Yavuz’un bilinmeyen bir dil-

p› Denetim Sistemi ve Binalarda

Atalay’dan. Bir merhabayla baﬂ-

den! bilinen bir dile çevirilerini

Enerji Performans Yönetmeli¤i

layan yaz›s› demir parmakl›klar›n

paylaﬂt›¤› teknik terimlerle bizim-

hala haz›rda bir muamma ve ka-

ard›ndan bir umut, bir ç›¤l›k ola-

le birlikte oldular. AKP hüküme-

falarda soru iﬂaretleri oluﬂtur-

rak ulaﬂ›yor bizlere.

tinin Kürtleri ve Kürtçeyi tan›ma

ﬁube ve etkinlik alan›m›zdaki

maktad›r. Yeni uygulamalar›n

konusundaki tutars›z tav›rlar› her

faaliyete girmesiyle beraber yap›

Diyarbak›r’da Kas›m ay› içer-

sektöründe çeﬂitli s›k›nt›lar›n olu-

sinde Ba¤lar semtinde yaﬂanan

vam etmektedir. Bir yandan

ﬂaca¤› konular›na daha önceki

kazan patlamas› sonucu bir va-

kendi yay›n organ› vas›tas›yla

bültenlerimizde de¤inmiﬂtik.

tandaﬂ›m›z yaﬂam›n› yitirdi. De-

yay›n yaparken di¤er yandan

netimsiz ve izinsiz kazanlar birer

hiçbir kamusal alanda Kürt dili-

saatli bomba gibi binalar›n altla-

nin varl›¤›n› kabul etmemektedir.

Bu say›m›zda 3 ayl›k dönemde

alanda kendini göstermeye de-

gerçekleﬂtirdi¤imiz ﬂube ve tem-

r›nda patlamay› beklemekte.

silciliklerimizde gerçekleﬂen mes-

Üyemiz ﬁehmus A¤›rman kazan-

leki ve sosyal etkinlikler, TMMOB

lar›n mevcut durumlar› ve kazan

me yolunda umudumuzu ve

ve Oda’m›z›n yapt›¤› çeﬂitli bas›n

patlamalar›ndan do¤an can ve

inanc›m›z› korumaya devam edi-

duyurular›, ülkemizin ve bölgemi-

mal kay›plar›n› minimuma indir-

yoruz…
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ﬁUBEM‹ZDE EKB UZMANI E⁄‹T‹M‹
GERÇEKLEﬁT‹

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i kapsam›nda enerji kimlik
belgesi düzenleyecek uzmanlara yönelik Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzman› Yetiﬂtirme E¤itimi 20 -22 Aral›k
2010 tarihleri aras›nda ﬂubemizde
gerçekleﬂti.
Odam›z; Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i kapsam›nda enerji
kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara ve bu uzmanlara e¤itim verecek
e¤iticilere yönelik e¤itimlere, e¤itimler
sonunda yap›lacak s›navlara, e¤itici
kuruluﬂlar›n yetkilendirilmelerine, e¤itim faaliyetlerinin yürütülece¤i merkezlere ve e¤itici kuruluﬂlar›n ve enerji
kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlar›n faaliyetlerinin denetlenmesine dair
usul ve esaslar›n belirlendi¤i "Enerji

Kimlik Belgesi Uzmanlar›na ve E¤itici
Kuruluﬂlara Verilecek E¤itimlere Dair
Tebli¤"de E¤itici Kurum olarak tan›mlanm›ﬂt›.
Bu e¤itimlere yönelik olarak Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹ﬂleri
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 24-26
Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Odam›z
teknik görevlilerine verilen e¤itime kat›l›m sa¤land›. 2-5 Aral›k 2010 tarihlerinde Oda Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen atölye çal›ﬂmalar›nda ise BEP-TR
program›na iliﬂkin hususlar de¤erlendirilerek e¤itim altyap›s›, ders program› ve notlar›, örnek uygulamalar ve
projeler üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂt›.
Bu kapsamda, E¤itmen Gürkan
Durgun taraf›ndan verilen e¤itime 18
üyemiz kat›l›m sa¤lad›.

TEMS‹LC‹L‹K YÖNET‹C‹LER‹ VE
TEKN‹K GÖREVL‹LER‹M‹Z ‹LE TOPLANTI DÜZENLED‹

TEKN‹K GÖREVL‹
E⁄‹T‹MLER‹ YAPILDI
ﬁubemiz taraf›ndan verilen hizmetlerde kalitenin ve standartlar›n
yükseltilmesi amac›yla verilen e¤itimler kapsam›nda, 29-30 Ekim
2010 tarihleri aras›nda ﬁubemiz ve
ba¤l› il temsilciliklerinde çal›ﬂan teknik görevlilere “Motor ﬁasi Tespitleri” ile “Araçlar›n LPG'ye Dönüﬂümünde Dikkat Edilecek Hususlar ve
Kontrol Noktalar›nda Yap›lacak Denetimler” konular›nda e¤itimler düzenlendi. ﬁerif Özsakarya ve Hakan
Havanc›lar taraf›ndan e¤itim verildi.
ﬁube yönetim kurulumuz, ‹l temsilcilikleri yönetim kurulu üyeleri ve teknik
görevlilerle 4 Aral›kta ﬂubemiz e¤itim
salonunda toplant› düzenledi. Toplant›da; Yap›lan Çal›ﬂmalar›n de¤erlendirilmesi, 1 Ocak 2011‘de yürürlü¤e girecek Yap› Denetim sistemi, 1 Ocak
2011‘de Uygulamas› baﬂlayacak Enerji
Kimlik Belgesi haz›rl›k çal›ﬂmalar›, ‹l
Temsilciliklerinin Yapacaklar› Etkinliklerin (panel,sempozyum vb.) takvimlendirilmesi ve Oda Bilgi Yaz›l›m Sistemine
(OBYS) Proje ve Periyodik kontrollerin
iﬂlenmesi hakk›nda de¤erlendirmeler
yap›larak genel çal›ﬂmalar hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
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ﬁUBE VE TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDE M‹EM ETK‹NL‹KLER‹
KAPSAMINDA KURS VE SEM‹NERLER DÜZENLEND‹
Kursu" 25 üyenin kat›l›m›yla Oda
E¤itmenimiz Yüksel YAﬁARTEK‹N
taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
• 27 Eylül 3 Ekim 2010 tarihleri
aras›nda Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤inde
aç›lan “Mekanik Tesisat Kursu”
E¤itmenimiz Ali ‹nce taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
• 2-9 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Van ‹l Temsilcili¤inde “Havaland›rma ve So¤utma Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu” e¤itmenimiz Mustafa Kemal Sevindir taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
• 22 Ekim – 10 Kas›m 2010 taﬁubemiz ve ba¤l› ‹l Temsilciklerinde M‹EM ekinlikleri kapsam›nda
bir dizi seminer ve kurslar düzenlendi. Üyelerimizin bilgi ve birikimlerini
artt›rmak ve güncellemek için meslek alanlar›na giren konularda kurslar ve seminerler düzenlendi. Yüz-
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lerce üyemizin kat›ld›¤› kurs ve seminerler meslek alanlar›m›za giren
konularda verilmeye devam edecek.

rihleri aras›nda Diyarbak›r ﬁube,
ﬁanl›urfa, Malatya, Elaz›¤ ve Van il
temsilciliklerinde “Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu” ve “Kamulaﬂ-

M‹ EM KURSLARI
• 14-17 Ekim Tarihleri aras›nda
ﬁubemizde "Do¤algaz ‹ç Tesisat

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

t›rma Davalar› Bilirkiﬂilik Kursu” e¤itmenlerimiz Oktay Toker ve Recep
Narino¤lu taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
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• Binalarda Enerji Performans›
Yönetmeli¤i kapsam›nda enerji kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara
yönelik Enerji Kimlik Belgesi (EKB)
Uzman› Yetiﬂtirme E¤itimi 20 -22
Aral›k 2010 tarihleri aras›nda ﬂubemizde gerçekleﬂti. E¤itmen Gürkan
Durgun taraf›ndan verilen e¤itime,
18 üyemiz kat›l›m sa¤lad›.
• Binalarda Enerji Performans›
Yönetmeli¤i kapsam›nda enerji
kimlik belgesi düzenleyecek uzmanlara yönelik Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzman› Yetiﬂtirme E¤itimi 23 -25 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda ﬁanl›urfa il temsilcili¤inde
gerçekleﬂti. E¤itmen Gürkan Durgun taraf›ndan verilen kursa 22
üyemiz kat›l›m sa¤lad›.
M‹ EM SE M‹ NER LE R‹
• 11-20 Ekim tarihleri aras›nda
Diyarbak›r ﬂube, Van, Mardin, Ad›yaman, Elaz›¤, ﬁanl›urfa, Malatya ve
Batman temsilciliklerimizde "Asan-

sörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m" ve
"CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›" konulu seminerler E¤itmenimiz Mustafa Raif
UÇAR taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.

Mardin ve Batman temsilciliklerimizde “Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve
ﬁase Mukavemet Hesab›” ve “Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler” konulu seminerler e¤itmenimiz Hakan Havanc›lar taraf›ndan verildi.

• 12-16.Ekim 2010 tarihleri aras›nda Diyarbak›r ﬂube, Van, Elaz›¤,
ﬁanl›urfa ve Malatya il temsilciliklerimizde " Yap› Denetim Uygulamalar›
Semineri" ‹zmir ﬁube Yap› Denetim
Komisyonu Baﬂkan› ve ayn› zamanda Oda E¤itmenimiz olan Atilla
D‹NÇER taraf›ndan gerçekleﬂtirildi.
• 2 - 12 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Elaz›¤ ve Van ‹l temsilciliklerimizde “Yap› Denetim Uygulamalar›
“ konulu seminerler e¤itmenimiz Ali
‹nce taraf›ndan verildi.

• 22-25 Kas›m 2010 tarihleri
aras›nda ﬁanl›urfa, Malatya ve Van
‹l temsilciliklerimizde “Yak›tlarda
Enerji Verimlili¤i” ve “Ulaﬂ›mda
Enerji Verimlili¤i” konulu seminerler
e¤itmenimiz Recep Narino¤lu taraf›ndan verildi.
• 8-12Aral›k 2010 tarihleri aras›nda Diyarbak›r ﬂube, ﬁanl›urfa,
Mardin Elaz›¤, Malatya temsilciliklerimizde “Pnömatik Sistemler Semineri” ve “Makina, Araçlar ve Asan-

• 1 Kas›m 4 Aral›k 2010 tarihleri
aras›nda Diyarbak›r ﬂube, Van, Elaz›¤, Malatya, Ad›yaman, ﬁanl›urfa,

sörlerde Hidrolik Sistemler” konulu
seminerler e¤itmenimiz Nedim
GÖRGÜLÜ taraf›ndan verildi.
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TEKN‹K GÖREVL‹LER‹M‹Z ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ UZMAN
E⁄‹T‹C‹LER‹N‹ YETK‹LEND‹RME E⁄‹T‹M‹NE KATILDI

ﬁUBEM‹Z VE D‹YARGAZ
A.ﬁ. SEKTÖRDE ÇALIﬁAN
SMM’L‹ ÜYLER‹M‹ZLE B‹R
ARAYA GELD‹

Oda teknik görevlilerine yönelik
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Enerji
Verimlili¤i Dairesi uzmanlar› taraf›ndan “Enerji Kimlik Belgesi Uzman
E¤iticilerini Yetkilendirme” e¤itimi,
24-25-26 Kas›m 2010 tarihlerinde
Baﬂbakanl›k Afet ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’nde yap›ld›.
E¤itimler "Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i" kapsam›nda
10 Haziran 2010 tarih ve 27607 say›l› Resmi Gazete‘de yay›nlanan e¤itim tebli¤i çerçevesinde verildi. E¤i-

timlere Oda Merkezi ve ﬂubelerden
60 teknik görevli kat›ld›.
E¤itimlerin ard›ndan 26 Kas›m
2010 tarihinde Oda Merkezi‘nde
Oda Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali Ekber Çakar, Oda Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili ﬁuayip Yalman ve
Oda Müdürü Arife Kurto¤lu‘nun da
kat›l›m›yla e¤itimlerin de¤erlendirildi¤i bir toplant› yap›ld›. E¤itime ve
toplant›ya ﬂubemizden Esin Erhan,
‹lyas BATBAY ve Enver ‹ﬁ‹K kat›l›m
sa¤lad›.

GELENEKSEL GECEM‹Z COﬁKUYLA KUTLANDI

ODA’m›z›n 56. kuruluﬂ y›ldönümü dolay›s›yla ﬂubemizin geleneksel gecesi 4 Aral›k 2010 günü
Class Hotelde coﬂkuyla gerçekleﬂti. Yüzlerce üye ve davetlinin kat›ld›¤› kutlamada meslekte 25. y›l›n›

6

ve 40.y›l›n› dolduran üyelerimize
plaket verildi.
‹l Temsilcilik Yönetim Kurulu
üyelerimizin de kat›l›m›yla coﬂkulu
geçen gecemiz halaylar ve türküler
eﬂli¤inde son buldu.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

Kentimize do¤algaz›n gelmesiyle
beraber uygulamada karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› gidermeye yönelik bir dizi etkinlikler kapsam›nda ﬂubemiz ve Diyargaz A.ﬁ. taraf›ndan bir toplant›
düzenlendi.
Toplant›da bir sunum yapan
Abdurrahman ATABEY; Do¤algazla
ilgili bilgilendirmeler yaparak, Montaj
aﬂamas›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar›
sorunlar ve bunlar›n çözüm öreniler
ile ilgili görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundu.
Do¤algaz›n Diyarbak›r‘daki ilerleyiﬂi ve altyap› çal›ﬂmalar›n›n hangi
aﬂamada oldu¤u, servis kutular›n›n
nereye b›rak›laca¤›, binaya çekilen
kolon tesisatlar› ile ilgili karﬂ›laﬂ›lan
sorunlar›n nas›l aﬂ›laca¤›, daire içi
tesisatlardaki montaj ve yerleﬂimin
standartlara uygun yap›lmas› konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
‹HD Diyarbak›r ﬂubede yap›lan ekinli¤e ﬂubemiz teknik görevlileri, D‹YARGAZ A.ﬁ. Genel müdür yard›mc›s› Abdurrahman ATABEY ve firma
Mühendisleri kat›l›m sa¤lad›. Oldukça verimli geçen toplant› mini bir
kokteyle son buldu.
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ODA DANIﬁMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI
43. Dönem Oda Dan›ﬂma Kurulu ikinci toplant›s›, 28 Kas›m 2010 tarihinde Ankara’da
153 Dan›ﬂma Kurulu Üyesinin kat›l›m› ile düzenlendi. Toplant›da Dan›ﬂma Kurulu
üyeleri Oda’n›n yedi ayl›k çal›ﬂmalar›n› ve Türkiye gündemini de¤erlendirdiler.
Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali Ekber Çakar‘›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla baﬂlayan
toplant›da Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener Oda‘n›n yedi ay-

ﬁube baﬂkan›m›z Mesut Çelik’te
ODA dan›ﬂma kurlu toplant›s›na kat›larak bir konuﬂma yapt› ﬂube baﬂkan›m›z Çelik’in yapt›¤› konuﬂma
ﬂöyle;

l›k çal›ﬂma program›n› anlatan bir
sunum yapt›. Yunus Yener‘in ard›ndan konuﬂan TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc› Oda
çal›ﬂmalar›na katk› koyan herkesi
kutlad› ve TMMOB taraf›ndan düzenlenen kent sempozyumlar›n›n
uygulanan neoliberal politikalar›n
teﬂhir edilmesi aç›s›ndan önemli oldu¤unu vurgulad›.

Merhaba arkadaﬂlar. Ben de hiyerarﬂik olarak bütün arkadaﬂlar› sayg›yla selaml›yorum.
Tabii bizler Diyarbak›r ﬁube olarak
hem ekonomik olarak, hem sosyal
ﬂartlar› daha geri olan bir bölgeyi temsil ediyoruz. Biraz önceki haritada da
hep beraber gördük, en geniﬂ co¤rafyaya hitap eden ﬂubeyiz. Dolay›s›yla
bizim Diyarbak›r’da hizmetleri yerine

getirmede çok ciddi s›k›nt›lar› da yaﬂ›yoruz, bunlar› ifade etmek istiyorum.
Gerek 16 ilin sorumlulu¤u ve buna uygun altyap›n›n haz›r olmamas› ve y›llard›r böylesine bir al›ﬂkanl›¤›n olmas›,
mevcut personel yap›s›yla, mevcut
altyap›yla bunlar›n yerine getirilme zorunlulu¤u var. Tabii ister istemez hepiniz kendi içinizde tabii ki toplant›larda
olmasa bile, d›ﬂar›da bunlar› ifade ediyorsunuz, bunlar› duyuyoruz; “Diyarbak›r, teknik altyap› olarak kendini çok
ifade etmiyor, hizmetlerini ciddi bir
standarda getiremiyor.” Bu yönde
eleﬂtiriler de geliyor ve bunlar›n hepsi
de çok hakl› eleﬂtirilerdir.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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Tabii Diyarbak›r, ﬂu an hepiniz izliyorsunuzdur, kendini yenileme sürecinden geçiyor, baﬂta yönetimlerinden baﬂlamak üzere. Kendi içinde
sanc›lar› da olsa, ciddi bir çaba var.
Bu çabaya gerek Merkezimizden, gerek di¤er ﬂubelerden de ciddi bir
destek bekliyoruz. Diyarbak›r, var
olan misyonuna, hitap etti¤i alana
denk bir pratik içerisinde de¤il, o konuda eksikleri var. Hep beraber inﬂallah bunlar› aﬂar›z, özelliklerin hizmetlerin standartlar› konusunda.
Teknik baz› veriler var, asl›nda
onlara girmek istemiyordum, ama
toplant› format› itibariyle de bunlardan di¤er ﬂube baﬂkanlar› ifade ettiler, ben de bunlar› paylaﬂmak istiyorum. Özellikle bu proje vizeleri konusunda ‹stanbul ve ﬁ›rnak aras›nda bir farkl›l›k yok. Diyarbak›r’da ya
da bölgede bizler, biraz daha ekonomik olarak geri kalm›ﬂ bir bölgeden geldi¤imizi ifade ettim. Biz belediyelerle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde,
projelerin odalara vizeye gelmesi
konusunda ciddi bir bask› yap›yoruz. Hepiniz de takdir edersiniz, Diyarbak›r’da belediyelerle ciddi bir
uyumumuz da var, arkadaﬂlar›n bu
konuda ciddi iyi niyetleri de var,
ama bunun getirece¤i iﬂ yükünü nas›l standardize edece¤iz, nas›l bir
formata oturtaca¤›z, o konuda da
arkadaﬂlar›n kayg›lar› var. Tabii eskiden bölge oran› diye bir kavram›
vard›, bölge projelerinde belli bir
oranlama vard›, san›r›m o da kalkm›ﬂ ve bundan dolay› da bu önümüzde ciddi bir engeldir.

Özellikle da¤›n›k bir co¤rafyada
olmam›zdan dolay› periyodik kontrollerde çok ciddi bir ﬂekilde zorlan›yoruz. Aktütün’ü hepiniz duymuﬂsunuzdur televizyonlarda, biz Aktütün’e
periyodik kontrole gidiyoruz. S›n›r
karakolunun bir kazan› var ve kazan›n periyodik kontrolü içtin ﬂubemize
baﬂvuruyorlar. Buradan oraya nas›l
gidece¤iz, helikopterle mi gidece¤iz,
kaç günde gidece¤iz, kiminle gidece¤iz, yani s›k›nt›l› bir bölge. Bu konuda bizim altyap›m›z› gerek mesleki
bilgi birikim olarak, gerek personel
yap›s› olarak de¤iﬂtirmemiz laz›m,
geliﬂtirmemiz laz›m. Bu konular› gerçi
2 gün önce Genel Merkezimizde
paylaﬂt›k, arkadaﬂlar da bu konuda
kayg›lar›m›z› anlad›lar ve bu konuda
san›r›m önümüzdeki günlerde ciddi
bir at›l›m da yapaca¤›z.
Bir di¤er konu, bizim enerji yöneticisi e¤itimiyle ilgili bir problem.
Diyarbak›r’da bu konuda at›lm›ﬂ
herhangi bir ad›m yok. Ancak, arada
‹zmir ﬁube Baﬂkan›m›zla sohbet
ederken, bu konuyla ilgili teorik e¤i-

Bu iﬂe baﬂlarken birinci hedefimiz, gerçekten hizmetlerin standarda oturmas› olmal›. Bu konuda bizler, inisiyatifimiz nereye kadard›r veya Merkezimiz bu konuda bizler için
ne yapabilir, bu konuyu sonradan
görüﬂmek laz›m.
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timlerin yap›labilece¤i, ama pratik
e¤itimler için yine Diyarbak›r’›n d›ﬂ›nda, hatta ‹zmir, Ankara, -hangi
ﬂubelerde var bilmiyorum- oralara
kadar gitmek gerekti¤i… Tabii bunun pratikte çok ciddi zorluklar› var.
Teknik altyap› yok, ama Diyarbak›r
merkezli böyle bir çal›ﬂma neden olmas›n? Bu konuyu da arkadaﬂlar›n,
özellikle Genel Merkezin takdirine
sunuyorum.
Toplamda s›k›nt›lar›yla hem co¤rafi ﬂartlar›, hem gündemi bir ﬂekilde kendi içinde sürekli de¤iﬂen, ‹stanbul’la, Ankara’yla, ‹zmir’le paralellik arz etmeyen bir bölgenin temsilcisiyiz. Orada teknik hizmetleri ifa
etmek gerçekten çok ve bunlar› lay›k›yla yapmakta zorlan›yoruz. Ama
bu yenileme süreci içerisinde bunlar›n hepsini bir arada götürmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu konuda tüm ﬂubelerden
destek bekliyoruz.
Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
Teﬂekkürler.
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TMMOB D‹YARBAKIR ‹KK’YA BA⁄LI ODALAR
YEREL YÖNET‹M TEMS‹LC‹LER‹YLE BULUﬁTU

TMMOB’ye ba¤l› Odalar ve Yerel
Yönetimler Kent sorunlar›n› tart›ﬂmak
üzere bir araya geldi. ‹KK taraf›ndan
organize edilen toplant›, 4 Kas›m tarihinde ﬂubemizde gerçekleﬂti. Toplant›ya TMMOB‘ye ba¤l› Oda temsilcileri,

Ba¤lar Belediye Baﬂkan› Yüksel BARAN, Yeniﬂehir Belediye Baﬂkan› Selim
Kurbano¤lu ve di¤er belediye temsilcileri kat›l›m sa¤lad›. Yaklaﬂ›k 4 saat süren toplant›da Diyarbak›r‘›n imar ve alt
yap›s›na iliﬂkin sorunlar tart›ﬂ›ld›. Karﬂ›-

l›kl› görüﬂ ve önerilerin de¤erlendirildi¤i
toplant›n›n bir ilk olmas› aç›s›ndan büyük önem ihtiva etti. TMMOB‘ye ba¤l›
Oda temsilcileri de mevcut durum ve
iyileﬂtirmeler konusunda ayr› ayr› söz
alarak görüﬂ ve önerilerini bildirdikleri
toplant›; Yerel yönetim temsilcilerinin
de de¤erlendirmeleri ile devam etti.
Oldukça verimli geçen toplant› sonunda ileriki bir tarihte tekrar toplan›lmas›
ve bu toplant›da ortaya konulan görüﬂ
ve önerilerin de¤erlendirilerek yap›lacak iyileﬂtirmeler ve süreçlerin de¤erlendirmesi karar› al›nd›.

23 Kas›m’da ‹limiz Ba¤lar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Veysel Apartman› kazan
dairesinde meydana gelen patlama sonucunda 1 vatandaﬂ öldü 3 kiﬂide yaraland›. ﬁubemiz
taraf›ndan oluﬂturulan teknik bir heyetle olay mahalline gidilerek ön inceleme yap›ld›.
ÖN ‹NCELEME RAPORU
Bina ve kazan dairesinde çok a¤›r bir
tahribat›n meydana geldi¤i, bu nedenle
kapasite, imalat y›l› gibi kazana ait teknik
bilgilere ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Kazan›n kömürlü
oldu¤u, buna karﬂ›n kapal› genleﬂme em-niyet tank›n›n kullan›ld›¤› gözlemlenmiﬂtir.
Sirkülasyon pompalar› ve di¤er ba¤lant›
elemanlar› enkaz alt›nda oldu¤u için de-tayl› inceleme yap›lamam›ﬂt›r.
Is›tma sistemlerinde, kömürlü çal›ﬂan
kazanlarda hiçbir ﬂekilde kapal› genleﬂ-me deposu kullan›lmamakta, bu kazanlar
emniyet borular› arac›l›¤›yla çat› kat›ndaki
aç›k genleﬂme depolar›na ba¤lanmakta-d›r. Öte yandan, sadece otomatik kontrol
sistemi bulunan s›v› ve gaz yak›tl› kazan-lar için kapal› genleﬂme depolar› kullan›l-maktad›r. Ancak, kömürlü kazan›n kulla-n›ld›¤› mahalde kapal› genleﬂme deposu-nun bulundu¤u tespit edilmiﬂtir. Dolay›-s›yla bir sistem hatas›n›n oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Kazan›n yanmas› s›ras›nda
yükselen s›cakl›kla oluﬂan bas›nc› tahliye
edecek bir mekanizman›n (bas›nç tahliye

vanas›) olmamas› varsa da çal›ﬂmamas›
nedeniyle patlaman›n meydana geldi¤i
de¤erlendirilmektedir.
Enkaz›n temizlenmesinden sonra ma-halden ç›kar›lacak olan ›s›tma sistem par-çalar›n›n incelenmesiyle patlamaya iliﬂkin
kesin ve ayr›nt›l› rapor düzenlenerek ka-muoyuna aç›klanacakt›r. Bilgilere ulaﬂ›la-mam›ﬂt›r. Kazan›n kömürlü oldu¤u, buna
karﬂ›n kapal› genleﬂme emniyet tank›n›n
kullan›ld›¤› gözlemlenmiﬂtir. Sirkülasyon
pompalar› ve di¤er ba¤lant› elemanlar›
enkaz alt›nda oldu¤u için detayl› incele-me yap›lamam›ﬂt›r.
Is›tma sistemlerinde, kömürlü çal›ﬂan

kazanlarda hiçbir ﬂekilde kapal› genleﬂ-me deposu kullan›lmamakta, bu kazanlar
emniyet borular› arac›l›¤›yla çat› kat›ndaki
aç›k genleﬂme depolar›na ba¤lanmakta-d›r. Öte yandan, sadece otomatik kontrol
sistemi bulunan s›v› ve gaz yak›tl› kazan-lar için kapal› genleﬂme depolar› kullan›l-maktad›r. Ancak, kömürlü kazan›n kulla-n›ld›¤› mahalde kapal› genleﬂme deposu-nun bulundu¤u tespit edilmiﬂtir. Dolay›-s›yla bir sistem hatas›n›n oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Kazan›n yanmas› s›ras›nda
yükselen s›cakl›kla oluﬂan bas›nc› tahliye
edecek bir mekanizman›n (bas›nç tahliye
vanas›) olmamas› varsa da çal›ﬂmamas›
nedeniyle patlaman›n meydana geldi¤i
de¤erlendirilmektedir.
Enkaz›n temizlenmesinden sonra ma-halden ç›kar›lacak olan ›s›tma sistem par-çalar›n›n incelenmesiyle patlamaya iliﬂkin
kesin ve ayr›nt›l› rapor düzenlenerek ka-muoyuna aç›klanacakt›r.
TMMOB
MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
D‹YARBAKIR ﬁUBES‹
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DEMOKRAT‹K VE ÖZGÜR ÜN‹VERS‹TE TALEB‹NE
SERT POL‹S MÜDAHALES‹
Dicle Üniversitesi‘nde ö¤rencilerin YÖK‘ü protesto etmek ve fakülteler aras›na
duvarlar›n örülmek istenmesine tepki göstermek amac›yla dün düzenledi¤i yürüyüﬂe
sert müdahale eden polis toplam 27 ö¤renciyi gözalt›na ald›.
TMMOB Diyarbak›r ‹l Kordinasyon
Kurulu, Dicle Üniversitesinde polis
müdahalesi sonucu gözalt›na al›nan
ö¤rencilere iliﬂkin ﬁubemizde bas›n
aç›klamas› yapt›. 4 Kas›m’da ﬂubemizde yap›lan bas›n aç›klamas›na
TMMOB Diyarbak›r ‹KK bileﬂenlerinin
kat›l›m›yla gerçekleﬂen bas›n aç›klamas› ﬂöyle;
Dicle Üniversitesi‘nde ö¤rencilerin
YÖK‘ü protesto etmek ve fakülteler
aras›na duvarlar›n örülmek istenmesine tepki göstermek amac›yla düzenledi¤i yürüyüﬂ istenmeyen bir biçimde
sonuçlanm›ﬂt›r. Yürüyüﬂe sert bir biçimde müdahale eden polis ço¤unlu¤u mühendislik mimarl›k fakültesi ö¤rencisi olmak üzere toplam 27 ö¤renciyi gözalt›na alm›ﬂt›r. Müdahaleyi fakülte içine, hatta s›n›flara kadar sürdüren polisin, yüz ve s›rtlar›ndaki terden
dolay›, birçok ö¤renciyi eylemci diye
pataklan›p hakaret edilerek gözalt›na
al›nd›¤› bildirilmiﬂtir.
Bizler, TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyon Kurulunu oluﬂturan odalar
olarak bu görüntüleri hayretle ve esefle izledik. Antidemokratik yap›s› art›k
tart›ﬂma götürmeyen ve bu yüzden bir
dönem hükümet çevreleri taraf›ndan
bile eleﬂtirilen YÖK‘ün protestosuna
neden bu denli sert müdahale edilmiﬂtir? Fakülteler aras›na duvarlar örülüp,
üniversitelerin yar› aç›k cezaevine karﬂ›
ç›kmak niye bu kadar rahats›zl›k yaratm›ﬂt›r? Polise mukavemet edildi¤i, yasad›ﬂ› slogan at›ld›¤› iddialar›n›n, bu
sert müdahaleye hiçbir ﬂekilde mazeret olamayaca¤› aç›kt›r.
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12 Eylül darbesinin ürünü olan
YÖK‘ü protesto edenlere reva görülen
bu muamele, referandumda 12 Eylülle
hesaplaﬂt›klar›n› iddia eden çevrelerin
samimiyeti aç›s›ndan sorgulanmaya
muhtaçt›r.
Polisin, özgür düﬂünce yuvas› olmas› gereken üniversite s›n›rlar› içinde
sergiledi¤i bu müdahale, üniversitelerin geldi¤i düzeyi de gözler önüne sermektedir. 12 Ekim 2010 tarihinde bu
konuya iliﬂkin aç›klama yapan
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Mehmet So¤anc›‘n›n kayg›lar› maalesef Diyarbak›r‘da yaﬂam bulmuﬂtur.
Zira, bilim ve ayd›nlanma merkezi
olan üniversitelerden idari olarak sorumlu olan YÖK, "Özgür ve güvenli
üniversite" ad› alt›nda üniversiteleri sivil polislerin denetimine açmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ad› geçen çal›ﬂma kapsam›nda,
üniversitelerde sivil polislere "yer tahsisi" yap›larak, karakol düzeni aç›k biçimde hayata geçirilmek istenmekte-
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dir. Özgür düﬂüncenin, kolluk otoritesi
alt›nda can çekiﬂece¤i bir dönemin zemini oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. .
Dicle Üniversitesi‘nde dün yaﬂanan olay, tam da bu çabalar›n sonucudur. Egemen söylem ve eylemlerin
d›ﬂ›ndaki bu yürüyüﬂ, sert biçimde
karﬂ›l›k bulmuﬂtur. Üniversite kap›lar›nda bekleyen türbanl› ö¤rencilere
dikkat çekip e¤itim hakk›n›n ihlalinden
bahsedenler; özgür, demokratik bir
üniversite talebini polis marifetiyle
bast›r›lmas›na karﬂ› söyleyecekleri bir
ﬂeyler olmal›d›r.
‹nsani ve demokratik haklar›n› kullanarak eylem yapan yar›n›n mühendis
ve mimarlar›na reva görülen muamele,
bu olmamal›d›r. Bu vesileyle, üniversitelerin özerkli¤i ve demokratik geliﬂimi
üzerinde tahakküm kuran YÖK‘ün kald›r›lmas›na yönelik olarak ö¤renci üyelerimizin mücadelesini destekliyor, maruz kald›klar› haks›z uygulamalar›n son
bulmas›n› talep ediyoruz.
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KAZAN VE BASINÇLI KAPLARIN PATLAMALARINI VE BU PATLAMALARDAN
DO⁄AN CAN VE MAL KAYIPLARINI M‹N‹MUMA ‹D‹RMEK MÜMKÜNDÜR
ﬁEHMUS A⁄IRMAN
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
Her kaza veya tabii afetten sonra toplumda sorunlar›n nedenleri ve bilhassa
sorumlular› hakk›nda çok konuﬂulur. Kimse kendi sorumlulu¤unu ve bu konuda
neler yapabilece¤ini pek hat›rlamadan bir
sonraki kaza veya afet meydana gelinceye kadar olay unutulur.
H›zl› nüfus art›ﬂ›, çarp›k ﬂehirleﬂme
ve küresel çapta iklim de¤iﬂiklikleri kaza
ve afetlerin say›s›nda, can ve mal kayb›nda art›ﬂa neden olmaktad›r.
Son y›llarda Türkiye’de ve yaﬂad›¤›m›z ﬂehir Diyarbak›r’da Kalorifer kazan›,
buhar kazan› gazl› tüp patlamalar›nda,
ﬂofben, kombi ve gaz s›z›nt›lar›ndan kaynaklanan kazalar›n say›s›nda ve bu kazalarda can ve mal kayb›nda art›ﬂlar meydana gelmiﬂtir.
Kalorifer kazanlar›n›n patlamas›n›n
baﬂl›ca nedenleri aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r.
1-Bina ›s›nmas›nda kullan›lan kalorifer
kazanlar›n›n patlamas›n›n birinci ve en
önemli nedeni ›s›tma sisteminin s›v› yak›tl›
sistemden kat› yak›tl› siteme dönüﬂümü
yap›l›rken, bu dönüﬂümün projesiz ve bu
konuda yetkisiz kiﬂiler taraf›ndan gerçekleﬂtirilmesidir.
2-Çok katl› binalar yap›m esnas›na
veya iskana aç›l›rken, önce bina sobal›
olarak gösterilir sonra kaloriferli ›s›tma sistemi, herhangi bir tesisatç› taraf›ndan projesiz ve onays›z olarak yap›l›p faaliyete
sokulur.
3- Bina yap›l›rken kalorifer ›s›tma sisteminin projesi olmakla beraber yap›m esnas›nda projeye uyulmaz. Yüklenici kendi
istedi¤i ›s›tma sistemini kendi istedi¤i veya tesisatç›s›n›n istedi¤i gibi yapar.
4-Baﬂka nedenlerle ( kazan›n veya tesisat›n eskimesi gibi) ›s›tma sisteminde
projesiz olarak yetkisiz kiﬂilerce ›s›tma sisteminde tadilat yap›l›r.
5-Kazan iﬂletmecilerinin iﬂleri konusunda bilgisiz, yetkisiz olmalar› ya da iﬂle-

rinin gereklerini yerine getirmemeleri
6-Bina yönetici veya sahiplerinin ›s›tma sisteminde gerekli y›ll›k periyodik kontrolleri ve bak›m› yapt›rmamalar›; manometre, termometre, termostat, pressostat,
sirkülasyon pompas› ve bas›nç tahliye vanas› gibi ›s›tma sistemi elemanlar›n›n ar›zal› olmas› ve ömrünü doldurmuﬂ kazan
ve di¤er ›s›tma sistemi elemanlar›n› de¤iﬂtirmemeleri.
Akaryak›t fiyatlar›ndaki art›ﬂlar, kalorifer yak›t› olan fuel-oil veya kal-yak fiyatlar›nda da art›ﬂa neden oluyor. Bu nedenle
ev sahipleri tekrar kat› yak›t kullanmak için
›s›tma sistemini dönüﬂtürürken, kazana
emniyet gidiﬂ ve dönüﬂ borular›n›n, binan›n çat›s› aras›na veya üstüne konulan
aç›k genleﬂme tank›na ba¤lanmas›n›n;
yetkili Makine Mühendisinin yap›p onaylataca¤› tadilat projesine uygun olarak sa¤lanmas› gerekmektedir. Dönüﬂüm böyle
yap›lmay›p mevcut kapal› genleﬂme tank›n›n kullan›lmas› durumunda kat› yak›tl›
sistem yanma kontrollü olarak yap›lamad›¤› için elektrik kesilmesi ya da sirkülasyon pompas›n›n ar›zalanmas› ve de genleﬂme emniyet vanalar›n›n açmamas› durumunda kazanda artan su s›cakl›¤› bas›nc›n yükselmesine ve nihayetinde kazan›n patlamas›na neden olabilir. Diyarbak›r’da son beﬂ y›lda bildi¤im iki kazan patlamas› bu nedenle olmuﬂ, can ve mal
kayb› meydana gelmiﬂtir.
Yüksek katl› binalarda kalorifer kazan›
seçilirken projeye uyulmadan veya yanl›ﬂ
projelendirme sonucu kazan iﬂletme ve
test bas›nc›n›n bina statik yüksekli¤ine
göre düﬂük seçilmesi durumunda kazan
suyu ›s›nmadan çatlayabilir veya ›s›nd›ktan sonra patlayabilir.
Bunu önlemek için kazan test ve iﬂletme bas›nc› bina yüksekli¤ine göre projesinde belirtilir ve kazan ona göre seçilir.
S›v› veya gaz yak›tl› kapal› sistem ›s›tma sisteminde kazan ve kapal› genleﬂme

tank› iﬂletme bas›nçlar›n›n uygun seçilmesinin yan›nda otomatik bas›nç ve s›cakl›k
kontrol sistemlerinin standartlara uygun
olarak yap›lmas› ve her y›l periyodik kontrollerinin yap›lmas› gerekir.
Sonuç olarak;
• Yanma kontrolü otomatik olarak
sa¤lanamayan kat› yak›tl› merkezi ›s›tma
sistemlerinde kapal› tip genleﬂme tank›
kullan›lamaz.
• Kazan baca temizli¤i ve ›s›tma sistemi periyodik bak›m› testleri düzenli olarak yap›lmal›d›r.
• Kalorifer kazanlar› ateﬂçi belgesi
sahibi iﬂi bilen kiﬂilerce yak›lmal›, bak›lmal›d›r.
• Ömrünü doldurmuﬂ kazan ve di¤er
›s›tma sistemi elemanlar› zaman›nda de¤iﬂtirilmelidir.
• Yeni kurulacak veya tadilat› yap›lacak ›s›tma sistemleri mutlaka onayl› projesine uygun olarak yap›lmal›d›r.
• Kapal› sistem ›s›ma sistemlerinin y›lda bir Makine mühendisleri taraf›ndan bas›nç testlerinin yap›lmas› zorunludur. Aç›k
sistem ›s›tma sistemlerinin de y›ll›k periyodik kontrollerinin yap›lmas› gereklidir.
• Kazan patlamalar›n›n önlenmesi
için, en baﬂta bina veya daire sahiplerinin
ve oturanlar›n kazanc›lar›n, yukar›daki hususlara dikkat etmeleri gerekir.
• Belediyelerin yeni binalara iskan
ruhsat›n› vermeden önce, ›s›tma sistemlerinin projesine uygunlu¤unu Makine mühendislerine kontrol ettirip onaylamal›d›r.
• Teknik uygulama sorumlusu Makina Mühendisleri, ›s›tma sistemlerini projelerine uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamal›d›rlar.
Bütün bu yazd›klar›m›n uygulanmas›
durumunda kalorifer kazan› patlamalar› ve
kazalar› minimuma indirilebilir.
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ﬁA‹BEL‹ BAﬁKENT DO⁄AL GAZ DA⁄ITIM A.ﬁ. ÖZELLEﬁT‹RME
‹HALES‹ ‹PTAL ED‹LMEL‹ VE BU ﬁ‹RKET BOTAﬁ’A DEVRED‹LMEL‹
Temel bir kamu hizmetinin devir ihaleleri, kamuoyunun bilgisinden özellikle saklanarak,
kapal› kap›lar ard›nda gerçekleﬂtirilmektedir. ‹hale ﬂartnamesi için oldukça yüksek
bir bedel belirlenmekte ve teklif verecek ﬂirketler d›ﬂ›nda ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n
eriﬂiminden kaç›r›lmaktad›r.
AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
Kamusal hizmetlerin özelleﬂtirilmesi sosyal devlet ilkesine ayk›r›d›r. Do¤al gaz da¤›t›m›ndan toplumdaki tüm
bireylerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda ve
eﬂit bir ﬂekilde yararland›r›lmalar›n›n
sa¤lanmas›, sosyal devlet ilkesinin bir
gere¤idir.
Bu yönüyle do¤al gaz da¤›t›m›
kamu hizmeti niteli¤indedir ve bu hizmetin mahalli idarelerce yürütülmesi
gerekmektedir. Anayasan›n bu aç›k
hükmüne karﬂ›n, tüm kentsel kamu
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hizmetlerinin özelleﬂtirilmesini ve piyasa faaliyeti haline dönüﬂtürülmesini
öngören Dünya Bankas› ve IMF güdümlü uluslararas› sermaye çevrelerince dayat›lan serbestleﬂtirmeci politikalarda ›srarc› olunmakta, tüm kamusal alanlar›n sermaye kesimlerine
yeni rant alanlar› olarak sunulmas›na
devam edilmektedir.
Özelleﬂtir me Sü re ci
Bu yönelim uyar›nca, bilindi¤i üze-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

re, Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’ne
ba¤l› bir Genel Müdürlük olan EGO
Genel Müdürlü¤ü bünyesinde yürütülen kentsel do¤al gaz da¤›t›m hizmetleri de özelleﬂtirme amac›yla, önce ayr›cal›kl› yüksek birim hizmet ve aﬂ›nma
pay› tarifeleri uygulama imkân› tan›nan
Baﬂkent Do¤al Gaz ﬁirketi’ne dönüﬂtürülmüﬂtü. Ankara Büyükﬂehir Belediyesince bu ﬂirketin özelleﬂtirilmesi
için aç›lan ihale sonuçland›r›lamay›nca, 02.07.2009 tarih ve 2009/43 say›l›
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kararla, ﬁirket, özelleﬂtirilmesi için
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na
(Ö‹B) devredilmiﬂtir. Ö‹B taraf›ndan
Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’nin ﬁirketteki hisselerinin yüzde 80’inin devri
için aç›lan ihale 19 Temmuz 2010 tarihinde yap›lacakken, aç›klanmayan bir
nedenle 9 A¤ustos 2010 tarihine ertelenmiﬂtir. 16 A¤ustos 2010 tarihinde
yap›lan aç›k art›rma sonucu, Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m A.ﬁ. 1 milyar 211
milyon dolarla, yeni kurulan ve en son
Bo¤aziçi ve Gediz Elektrik Da¤›t›m
ﬁirketleri ihalelerine en yüksek teklifi
veren ortakl›¤›n ana orta¤› olan MMEKA A.ﬁ.ye vermiﬂtir.
‹ha le de Aç›k l›k Yok
Temel bir kamu hizmetinin devir
ihaleleri, kamuoyunun bilgisinden
özellikle saklanarak, kapal› kap›lar ard›nda gerçekleﬂtirilmektedir. ‹hale
ﬂartnamesi için oldukça yüksek bir
bedel belirlenmekte ve teklif verecek
ﬂirketler d›ﬂ›nda ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n eriﬂiminden kaç›r›lmaktad›r.
Oysa 4046 say›l› Kanun’un “‹lkeler”
baﬂl›kl› 2. maddesinin (›) bendinde
“özelleﬂtirme iﬂlemlerinin de¤er saptamas› da dahil aleniyet içinde yürütülmesi” ilkesi benimsenmiﬂtir. Elektrik ve
do¤al gaz da¤›t›m kuruluﬂlar›n›n ihale
süreçlerinde ise büyük bir titizlilikle gizlilik uygulanarak söz konusu aleniyet
(aç›kl›k) ilkesi ihlal edilmektedir.

YPK Ka ra r› Özel Sek törü
Kolla mak ta d›r
19 Temmuz 2010 tarihinde yap›lmas› öngörülen ihale, BOTAﬁ’›n mülkiyetinde olan ve Ankara’n›n y›ll›k toplam tüketiminin yar›s› kadar do¤al gaz
tüketen Baymina Enerji Santrali’ne
gaz ileten yüksek bas›nç hatt›n›n BOTAﬁ’tan al›narak Baﬂkent Do¤al Gaz
Da¤›t›m’a devrini sa¤layacak Yüksek
Planlama Kurulu (YPK) karar›n›n al›nabilmesi için ertelenmiﬂtir. 19.07.2010
tarihli ve 2010/T-24 say›l› Yüksek
Planlama Kurulu karar›, kamuoyundan
gizlenmiﬂ ancak teklifçi ﬂirketlere müjdelenmiﬂtir.
Bu karar›n gerekçesinin Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m’›n sat›ﬂ bedelini
yükseltmek olarak gösterildi¤i duyumu
kamuoyuna yans›m›ﬂ, ancak bu gerekçenin do¤ru olmad›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
Zira iptal edilen ihale de¤eri, ihalede
henüz Baymina yokken 1 milyar 610
milyon USD idi, fakat ihale kapsam›na
Baymina gibi y›lda 1 milyar metreküp
gaz tüketen büyük bir müﬂteri eklendi¤inde ve y›lda 7,7 milyon dolar taﬂ›ma
geliri ilave edildi¤inde bile daha düﬂük
bir ihale teklif bedeli olan 1 milyar 211
milyon dolar fiyat ortaya ç›km›ﬂt›r.
Böylece BOTAﬁ’›n gelir kayb› ve görev zarar›na yol aç›lm›ﬂ olacakt›r.
Öte yanda, kamuoyundan gizlenen
bu YPK karar› ile ciddi bir kamu zarar›na neden olunmaktad›r. Baﬂkent Do-

¤al Gaz Da¤›t›m’› devir alacak ﬂirket,
Baymina santraline gaz taﬂ›nmas› bedeli olarak her y›l BOTAﬁ’tan yaklaﬂ›k
7,7 milyon dolar talep edecek, BOTAﬁ
ise gaz temin garantisi verdi¤i Baymina santralinden talep edemeyece¤i,
ancak Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’›
devir alacak özel ﬂirkete ödeyece¤i bu
bedeli, bilançosuna görev zarar› olarak yazacakt›r. BOTAﬁ’›n Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’dan alacaklar› y›llard›r
faizsiz olarak dondurulmuﬂtur. Siyasal
iktidar, kamu ﬂirketi BOTAﬁ zarar›na,
Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’› devir
alacak özel ﬂirket yarar›na olan, k›saca, kamu aleyhine bir özel ﬂirketi kollayan bu karar›n gerekçesini aç›klamak zorundad›r.
BOTAﬁ An ka ra Bü yük ﬂe hir Be le diye si
Borç la r› Ne de niyle Za rar da
Son olarak, bas›nda yer alan haberlerde, Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’nin henüz tahakkuk etmemiﬂ muhtemel kârlara karﬂ›l›k, Baﬂkent Do¤al
Gaz Da¤›t›m’dan tahsilat yapt›¤› öne
sürülmektedir.
Bu haberlere göre, “Baﬂkent Do¤al Gaz’›n, Ankara Büyükﬂehir Belediyesi ve EGO’dan 350 milyon TL’si
anapara, 120 milyon TL’si faiz olmak
üzere 470 milyon TL cari dönemden
alaca¤› bulunuyor. Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤› kaynaklar›, borç tutar›n›
netleﬂtirmek için Ankara Büyükﬂehir
Belediyesi ile son görüﬂmelerin yap›ld›¤›n› belirtmiﬂlerdir”. Bu durumda,
daha önce tahakkuk eden ve BOTAﬁ’a ödenmeyi bekleyen 660 milyon
TL de eklendi¤inde, Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’nin Özelleﬂtirme ‹daresi’nin satt›¤› Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’a 1 milyar 170 milyon TL borçlu
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum
Ankara Büyükﬂehir Belediyesi’nin çal›ﬂma tarz›n› ortaya koymaktad›r.
Sonuç olarak kamu zarar›na sonuçlar verecek olan ﬂaibeli Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m A.ﬁ. özelleﬂtirme
ihalesi iptal edilmeli, Baﬂkent Do¤al
Gaz Da¤›t›m A.ﬁ. alacaklar›na karﬂ›
BOTAﬁ’a devredilmelidir.
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MMO ELEKTR‹K DA⁄ITIM VE DO⁄AL GAZ DA⁄ITIM
ÖZELLEﬁT‹RMELER‹N‹ YARGIYA TAﬁIDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› dört elektrik da¤›t›m ﬂirketinin ve Baﬂkent Do¤algaz
Da¤›t›m A.ﬁ. özelleﬂtirmesinin iptali için Dan›ﬂtay’da dava açm›ﬂt›r.
AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
TMMOB Makina Mühendisleri
Odas› (MMO); K›rklareli, Edirne, Tekirda¤ illerini kapsayan bölgede faaliyet
gösteren Trakya Elektrik Da¤›t›m Aﬁ;
‹zmir, Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Gediz Elektrik
Da¤›t›m Aﬁ; ‹stanbul ili Avrupa yakas›n› kapsayan bölgede faaliyet gösteren
Bo¤aziçi Elektrik Da¤›t›m Aﬁ; Diyarbak›r, ﬁanl›urfa, Mardin, Batman, Siirt,
ﬁ›rnak illerini kapsayan bölgede faaliyet gösteren Dicle Elektrik Da¤›t›m
Aﬁ‘deki yüzde 100 oranlar›ndaki kamu
hisseleri ile Baﬂkent Do¤algaz Da¤›t›m
Aﬁ’deki yüzde 80 oran›ndaki kamu
hissesinin özelleﬂtirilmesinin iptali için
Dan›ﬂtay’da beﬂ ayr› dava açm›ﬂt›r.
Trakya, Gediz, Bo¤aziçi, Dicle Elektrik
Da¤›t›m Aﬁ’lerinin özelleﬂtirme iﬂlem lerinde;
• Bu ﬂirketlerin özelleﬂtirme kapsam ve program›na al›nd›klar›na dair
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Özelleﬂtirme Yüksek Kurulu (ÖYK) karar› bulunmad›¤›,
• Devir iﬂlemlerine dair ‹mtiyaz
Sözleﬂmeleri imzalanmamas›,
• Yabanc›laﬂma tehlikesine yönelik
önleyici k›s›tlama getirilmemesi,
• Yatay ve dikey bütünleﬂme yoluyla tekelleﬂme ve yabanc› hâkimiyetine elveriﬂli bir modelin bulunmas›,
• Devir ve teslim düzenlemelerinin
hukuka ayk›r›l›¤›,
• ﬁirketlerin tahsili kabil alacaklar›n›n özelleﬂtirmelerle devri yoluyla ihale
bedellerinin büyük bir k›sm›n›n karﬂ›lanabilecek olmas›n›n kamu yarar›na uygun olmad›¤›, gerekçeleri ve Anayasa, yasalar ve hukuka ayk›r›l›klar› nedeniyle Dan›ﬂtay’da ayr› ayr› iptal davalar› aç›lm›ﬂt›r.
• Baﬂkent Do¤algaz Da¤›t›m Aﬁ
özelleﬂtirme iﬂlemlerinin de;
• Kamu yarar› ve 4046 say›l› Yasa’n›n özel amac›na ayk›r›l›k oluﬂtur-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

mas›,
• Özelleﬂtirmenin mülkiyetin devri
yoluyla yap›lmas›,
• ‹mtiyaz Sözleﬂmesi imzalanmamas›,
• BOTAﬁ’a ait olan ve Ankara’n›n
yar›s› kadar do¤al gaz tüketen Baymina Suez
• Do¤algaz Yak›tl› Çevrim Santrali’ne gaz ileten Yüksek Bas›nç Hatt›n›n
ihale aﬂamas›nda Baﬂkent Do¤algaz
Da¤›t›m Aﬁ’ye devrinin yap›lmas›,
• ‹halenin kamu yarar›na sonuçlanmamas›,
• Yabanc›laﬂma tehlikesine yönelik
önleyici k›s›tlama getirilmemesi,
• Yatay bütünleﬂme yoluyla tekelleﬂme ve yabanc› hâkimiyetine elveriﬂli bir modelin bulunmas›, gerekçeleri
ve Anayasa, yasalar ve hukuka ayk›r›l›klar› nedeniyle Dan›ﬂtay‘da iptal davas› aç›lm›ﬂt›r. Kamuoyunun bilgisine
sunar›z.
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ARAÇLARIN LPG’L‹ KULLANIMA DÖNÜﬁTÜRÜLMES‹ VE LPG’L‹
ARAÇ DENET‹MLER‹ ÜZER‹NE
Araçlar›n› LPG’ye dönüﬂtürmek isteyen veya dönüﬂtürmüﬂ yurttaﬂlar›m›z›n, araç
dönüﬂümlerinin son kontrolünü ve periyodik gaz s›zd›rmazl›k testini MMO’ya
yapt›rmas› gerekmektedir.
AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI

14 A¤ustos 2010 tarihinde Erdo¤an Aydo¤an sürücülü¤ünde Bodrum’dan ‹zmir’e giden ve içinde dört
turizmcinin bulundu¤u (48 UJ 999
plakal›) LPG‘li araç, Bodrum Torba
mevkiinde bir anda ç›kan alev üzerine
yanm›ﬂt›r. Yapt›¤›m›z incelemeler sonucu, arac›n bir ay önce ‹zmir’deki
yetkisiz bir firma taraf›ndan LPG’li kullan›ma dönüﬂtürüldü¤ü, bu firman›n
Odam›zda tescilinin bulunmad›¤› ve
arac›n LPG kontrol merkezlerimize
gelmedi¤i tespit edilmiﬂtir.
Toplumun can ve mal güvenli¤i
aç›s›ndan olas› vahim olaylar› önlemek
için LPG’li araç dönüﬂüm ve kontrolleriyle ilgili baz› hususlar› kamuoyu ile
yeniden paylaﬂmak istiyoruz.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, A‹TM

Yönetmeli¤i uyar›nca araçlar›n muayene istasyonlar›nda fenni periyodik
muayeneleri öncesinde istenmesi gereken LPG Gaz S›zd›rmazl›k Raporu
düzenleme çal›ﬂmas› 1999 y›l›ndan
beri; Bakanl›¤›n yapt›¤› yetki devri sonucu araçlar›n LPG’ye dönüﬂümlerinin son kontrolüyle ilgili Montaj Tespit
Raporu onay› düzenlenmesi çal›ﬂmas›
da 2005 y›l›ndan bu yana TMMOB
Makina Mühendisleri Odas› (MMO)
taraf›ndan baﬂar›yla yürütülmektedir.
Yetkili firmalarca LPG’li kullan›ma
dönüﬂtürülen her araç, Odam›z bünyesindeki uzman mühendislerce tek
tek kontrol edilmekte, standartlara uygun olmayan dönüﬂümlerin düzeltilmesi sa¤lanmakta, araçlar›n trafik
tescilleri ve fenni muayeneleri Odam›-

z›n bu denetiminden sonra yap›labilmektedir. Ancak ilgili mevzuata ve
standartlara uygun olmayan, yetkisiz
firmalarca dönüﬂtürülmüﬂ, bu dönüﬂüme iliﬂkin son kontrollerini ve periyodik gaz s›zd›rmazl›k kontrollerini
Odam›za yapt›rmayan araçlar›n trafikte var oldu¤u bilinmektedir. Bu tür
araçlar›n trafikten men edilmesi gerekti¤i aç›kt›r.
Odam›z›n görev ve yetki alan›nda
giren hususlarla ilgili olarak, araçlar›n›
LPG‘li kullan›ma dönüﬂtürmek isteyen
veya bu dönüﬂümü yapt›rm›ﬂ; ama bu
iﬂlemi yapan firmalar taraf›ndan son
kontrol için Odam›za yönlendirilmemiﬂ
araç sahiplerinin, can ve mal güvenlikleri için yasal gerekliliklere dikkat etmesi gerekmektedir. Dönüﬂüm yapan
firman›n MMO’dan tescilli olup olmad›¤›, firmada MMO yetki belgeli bir
mühendisin istihdam edilip edilmedi¤i, dönüﬂümde kullan›lan malzemelerin ilgili standartlara uygun olup olmad›¤› yurttaﬂlar›m›z›n dikkat etmesi gereken hususlar›n baﬂ›nda gelmektedir.
Yurttaﬂlar›m›z›n yetkili firmalarda dönüﬂüm yapt›rd›ktan sonra MMO’nun
düzenleyece¤i Montaj Tespit Raporu
onay›n› almalar› ve özel araçlar›n iki
y›lda bir, ticari araçlar›n ise y›lda bir
kez gaz s›zd›rmazl›k testlerini yine
Odam›za yapt›rmalar› gerekmektedir.
Kamuoyu ve yurttaﬂlar›m›za önemle
duyururuz.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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MMO YASALARA VE HUKUKA AYKIRI YPK KARARININ ‹PTAL‹ ‹Ç‹N
DANIﬁTAY’A DAVA AÇTI
BOTAﬁ’›n mülkiyetindeki yüksek bas›nç hatt›, Yüksek Planlama Kurulu Karar› ile
özelleﬂtirme ihalesinin hemen öncesinde Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ’ye
devredilmiﬂtir.
AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m
Özelleﬂtirme Süreci
Bilindi¤i üzere Ankara Büyükﬂehir
Belediyesi’ne (ABB) ba¤l› EGO Genel
Müdürlü¤ü bünyesinde yürütülen kent-sel do¤al gaz da¤›t›m hizmetleri, özel-leﬂtirme amac›yla ayr›cal›kl› yüksek bi-rim hizmet ve aﬂ›nma pay› tarifeleri uy-gulama imkân› tan›nan Baﬂkent Do¤al
Gaz Da¤›t›m Aﬁ’ye dönüﬂtürülmüﬂtü.
‹lk özelleﬂtirme ihalesi, en yüksek teklifi
veren Global Yat›r›m-Energas ortakl›¤›-n›n 1 milyar 610 milyon dolar olan ihale
bedelini ödeyememesi üzerine sonuç--

16

land›r›lamam›ﬂ ve özelleﬂtirme yetkisi
Özelleﬂtirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na (Ö‹B)
geçmiﬂti.
Ö‹B’nin yeniden baﬂlatt›¤› özelleﬂ-tirme sürecinde, ABB’nin Baﬂkent Do--

s›nç Hatt›n›n özelleﬂtirme öncesinde
Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’a devrini
sa¤layacak olan Yüksek Planlama Ku-rulu’nun (YPK) 19.07.2010 tarihli kara-r›n›n al›nabilmesi için ertelenmiﬂtir. Ni--

¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ’deki hisselerinin
yüzde 80’inin devri için aç›lan ihaleye
teklif verme süresi 19.07.2010 tarihi
iken anlaﬂ›lamayan bir nedenle
06.08.2010 tarihine ertelenmiﬂtir. An--

tekim Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m,
YPK karar›n›n ard›ndan, 16.08.2010
tarihinde yap›lan aç›k art›rma ile 1 mil--

cak sonradan anlaﬂ›lm›ﬂt›r ki, ihale,
BOTAﬁ’›n mülkiyetinde olup Baymina
Suez Do¤algaz Yak›tl› Kombine Çev-rim Santrali’ne gaz ileten Yüksek Ba--

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

yar 211 milyon dolarla MMEKA Aﬁ’ye
verilmiﬂtir.
Hat›rlanaca¤› üzere TMMOB Maki-na Mühendisleri Odas› (MMO), bu
özelleﬂtirme sürecinde üç ayr› dava aç-m›ﬂt›r. Bunlar, ABB’nin ihale ilan› ve
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dayana¤› olan 15.06.2007 tarihli Bele-diye Meclis Karar›n›n; Rekabet Kuru-lu’nun 24.07.2008 tarihli devir iﬂlemine
izin veren karar›n›n ve Özelleﬂtirme
Yüksek Kurulu‘nun 02.07.2009 tarihli
Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ hisse-lerinin yüzde 80’inin özelleﬂtirme kap-sam ve program›na al›nmas›na ve sat›ﬂ
yöntemiyle özelleﬂtirilmesine iliﬂkin ka-rar›n›n iptaline iliﬂkin Dan›ﬂtay’da aç›lan
davalard›r.
Odam›z Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›-t›m Aﬁ’nin özelleﬂtirilmesine yönelik
yarg› mücadelesi kapsam›nda en son,
BOTAﬁ mülkiyetindeki Baymina San-trali’ne do¤al gaz ileten yüksek bas›nç
hatlar›n› BOTAﬁ’tan alarak Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ’ye devreden;
haks›z ve hukuksuz bir ﬂekilde örtülü
ve dolayl› olarak özelleﬂtirme kapsam›-na sokan YPK Karar›‘n›n yasa ve huku-ka ayk›r›l›¤› nedeniyle iptali için Dan›ﬂ-tay’da dava açm›ﬂt›r.
Devir ‹ﬂlemi Kamu Yarar›na Ayk›r›
YPK karar›n›n gerekçesi, kamu-oyuna Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m’›n
‘sat›ﬂ bedelini yükseltmek‘ olarak yan-s›t›lm›ﬂt›r. Buna göre daha önce iptal
edilmek zorunda kal›nan ve 1 milyar
610 milyon dolar olan ilk ihale bedeli-nin, y›lda 1 milyar metreküp gaz tüke-ten Baymina gibi büyük bir müﬂterinin
son ihale kapsam›na eklenmesi duru-munda daha da yükselmesi gerekece-¤i aç›kt›r. Ancak son ihalenin 1 milyar
211 milyon dolar ile ilk ihaleden daha
düﬂük bir bedelle gerçekleﬂtirilmesi,
kamunun zarar ettirildi¤ini, kamu kay-naklar›n›n özel sektöre aktar›ld›¤›n›
göstermektedir.
Yüksek bas›nç hatlar›n›n devri so-nucunda ortaya ç›kan kamu zarar› bu
kadarla da kalmamaktad›r. Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m ihalesini kazanan
ﬂirketin Baymina santraline gaz taﬂ›n-mas› bedeli olarak her y›l BOTAﬁ‘tan
isteyece¤i yaklaﬂ›k 7,7 milyon dolar,
BOTAﬁ’›n bilançosuna görev zarar›

olarak yaz›lacakt›r. BOTAﬁ’›n Baﬂkent
Do¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ dolay›s›yla
ABB‘den alaca¤› olan 1 milyar 170 mil-yon TL’nin ne oldu¤u sorusu da ayr›ca
orta yerde durmaktad›r.
YPK Karar›na Eriﬂim Engellendi
Hiçbir yerde yay›mlanmayan YPK
karar›n›n temini amac›yla YPK’ya izafe-ten DPT Müsteﬂarl›¤›, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›, EPDK ve Özelleﬂ-tirme ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na yap›lan baﬂ-vurular, ne yaz›k ki bu kurum ve kuru-luﬂlarca birbirlerine yap›lan yönlendir-melerle yan›ts›z b›rak›lm›ﬂt›r. YPK ka-rarlar›n›n gizli, hizmete özel ya da yarg›
denetiminden soyut oldu¤u yönünde
herhangi anayasal ve yasal bir düzen-leme bulunmamas›na karﬂ›n bu durum,
idarenin ﬂeffafl›¤› ilkesini zedelemekte
ve YPK karar›n› yarg› denetiminden so-yutlay›c› bir keyfili¤e yol açmaktad›r.
YPK Karar› Hukuka Ayk›r›
YPK karar›na ulaﬂ›lamam›ﬂ olmas›-na karﬂ›n, ihale süreci ve ihale bedeli-nin tespitine iliﬂkin belirtti¤imiz sorun-lar aç›k bir ﬂekilde göstermektedir ki,
kamunun tasarrufunda bulunan yük-sek bas›nç hatlar›n›n özelleﬂtirilecek
bir ﬂirkete devri, tüm idari iﬂlemlerde
temel al›nmas› gereken genel amaç
unsuru olarak kamu yarar› ve dolay›-s›yla sebep unsurunu d›ﬂlam›ﬂt›r. YPK
kamu yarar› (amaç) unsurunu bar›nd›r-mayan bir karar almakla, yetki unsuru
bak›m›ndan da hukuka ayk›r› iﬂlem te-sis etmiﬂtir.
Yüksek Bas›nç Hatlar›n›n Devri ve
Özelleﬂtirilmesi Yasaya Ayk›r›
Söz konusu Yüksek Bas›nç Hatla-r›, Do¤algaz Piyasas› Kanunu’nun
“Tan›mlar” baﬂl›kl› 3. maddesinin 33.
bendindeki tan›m uyar›nca “Ulusal ‹le-tim ﬁebekesi”nin bir parças›d›r. Ayn›
Yasa’n›n 4. maddesinin “‹letim” baﬂ-l›kl› 4. bendinin 9. alt bendine göre ise;
“Mevcut, planlanan ve yap›m› devam

Hiçbir yerde yay›mlanmayan
YPK karar›n›n temini
amac›yla YPK’ya izafeten
DPT Müsteﬂarl›¤›, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›,
EPDK ve Özelleﬂtirme ‹daresi
Baﬂkanl›¤›’na yap›lan
baﬂvurular, ne yaz›k ki bu
kurum ve kuruluﬂlarca
birbirlerine yap›lan
yönlendirmelerle yan›ts›z
b›rak›lm›ﬂt›r.
etmekte olan ulusal iletim ﬂebekesi
BOTAﬁ‘a ait”tir. YPK karar›yla, bu ya-sa hükmüne ayk›r› bir devir gerçekleﬂ-tirilmiﬂtir.
Baﬂkent Do¤al Gaz Da¤›t›m Aﬁ
özelleﬂtirme ihale ilan›nda söz konusu
Yüksek Bas›nç Hatlar› hiçbir ﬂekilde
konu edilmemiﬂ; ama YPK karar›yla
yap›lan devir, dolayl›, örtük bir özelleﬂ-tirme sonucunu yaratm›ﬂt›r. YPK kara-r› bu yönüyle de yasaya aç›kça ayk›r›
olup, iptali gerekmektedir.
MMO, uluslararas› sermaye çev-relerince dayat›lan serbestleﬂtirmeci
politikalar uyar›nca kentsel kamu hiz-metlerinin özelleﬂtirilerek piyasa fa-aliyetine dönüﬂtürülmesinde kamu-sal, toplumsal bir yarar bulunmad›¤›-na ve kamuyu zarar ettirdi¤ine inan-makta, bu nedenle hukuk mücadele-sini sürdürmektedir.
Bu vesileyle MMO, Baﬂkent Do¤al
Gaz Da¤›t›m Aﬁ özelleﬂtirme ihalesinin
iptal edilmesi ve Baﬂkent Do¤al Gaz
Da¤›t›m Aﬁ‘nin alacaklar›na karﬂ› BO-TAﬁ’a devredilmesi gereklili¤ini ve
özelleﬂtirme süreçlerinde yap›lan bu
tür devirlerle kamuya ait mal ve hiz-metlerin özel sektöre aktar›lmas›n›n
her zaman karﬂ›s›nda duraca¤›n›, ka-muoyu ile paylaﬂmaktad›r.
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TMMOB, D‹SK, KESK, TTB
D‹YARBAKIR’DA BAﬁLAYAN DAVAYI ‹ZLED‹

Aralar›nda belediye baﬂkanlar›,
emek ve meslek örgütlerinin
üyelerinin de bulundu¤u 151 san›¤›n
yarg›land›¤› KCK davas›n›n
duruﬂmas› 18 Ekim 2010’da
Diyarbak›r'da baﬂlad›.
Diyarbak›r Özel Yetkili 6. A¤›r
Ceza Mahkemesi’ndeki duruﬂman›n
ilk gününü TMMOB Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, D‹SK
Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi,
KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren ile
TTB Merkez Konseyi Baﬂkan› Eriﬂ
Bilalo¤lu birlikte izlediler.
KCK ad› alt›nda baﬂlat›lan

18

operasyonlar kapsam›nda gözalt›na
al›nan ve tutuklananlar›n ev ve iﬂ
yerlerinde yap›lan aramada silah bir
yana bir çak› dahi bulunamad›¤›
belirtilmektedir. "Örgüt üyesi olmak"
ve "Örgüt yöneticisi olmak" iddias›
ile yarg›lanan ve aralar›nda üyelerimizin de oldu¤u Kürt siyasetçilerin
dosyas›nda ise delil olarak "ortam
dinlenmesi", "telefon dinlenmesi",
"teknik takip" ve "yap›lan mitingler"
d›ﬂ›nda suçlamaya dair baﬂka
deliller bulunmaktad›r. Delil olarak
sunulan faaliyetlerin ise her siyasal
partinin yapt›¤› faaliyetlerin d›ﬂ›nda

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

olmamas›, yarg›lamaya delil olarak
sunulmas› dikkat çekmektedir.
Sivil siyaset alan›n› daraltmaya
yönelik bu davada, Ana dillerinde
savunma yapmak isteyen tutsaklar›n savunma talepleri “bilinmeyen
dil” veya “mikrofonlar›n
kapat›lmas›” gibi uygulamalarla reddedilmektedir. Ana dilde savunma
taleplerinin reddedilmesine tepki
gösteren san›klar, mahkeme heyeti
ile diyaloglarda Kürtçe konuﬂarak
Kürtçe savunma yapma konusundaki ›srarlar›n› dile getirmeye devam
etmektedirler.
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TMMOB UYARIYOR:
12 EYLÜL ÜRÜNÜ YÖK TÜM UNSURLARI ‹LE B‹RL‹KTE
ORTADAN KALDIRILMALIDIR
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, YÖK’ün üniversitelere sivil polis
yerleﬂtirme karar›yla ilgili olarak 12 Ekim 2010 tarihinde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
MEHMET SO⁄ANCI
TMMOB YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
12 Eylül darbesinin ürünü YÖK,
kuruldu¤u günden bu yana bilimsel,
özerk üniversitenin önündeki en büyük engel olmuﬂtur. Ancak AKP ‹ktidar›n›n elinde yeniden yap›lanan

Yüksekö¤retim Kurulu, kuruldu¤u
günden bu yana gösterdi¤i performans› da aﬂarak, iﬂi üniversitelerde
karakol kurdurmaya ve “sivil”lerin
bulundurulmas›na kadar vard›rd›.

Üniversite, Emniyet, YURTKUR
gibi kurumlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen “Özgür ve Güvenli Üniversite” koordinasyon toplant›lar›nda
al›nan kararlarla YÖK, üniversiteler-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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de insan akl›n›n alamayaca¤› iﬂlerin

¤inde kolluk kuvvetlerinin devreye

lip, konuyu yaln›zca “baﬂörtüsü/tür-

yap›lmas›n› istemektedir.

girmesi konular› ele al›nm›ﬂ, yukar›-

ban” kavram›na indirgeyerek “ken-

da belirtilen hususlar›n mülki idare

dine ait özgürlükler” tart›ﬂmas› için-

Söz konusu koordinasyon top-

amirlikleri ve güvenlik kuvvetleri ile

de bo¤maktad›r.

lant›s› sonucu al›nan kararlar emni-

birlikte koordineli bir ﬂekilde yerine

yet müdürlükleri arac›l›¤›yla üniversi-

getirilmesi halinde olaylar›n baﬂla-

te rektörlüklerine gönderilmeye ve

madan ve büyümeden engellenme-

üniversitelerden “Ne kadar sivil poli-

sinin sa¤lanaca¤› belirtilmiﬂtir.

se ihtiyaçlar› olduklar›” yönünde talep toplanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.

AKP ‹ktidar›n› bir meslek örgütü
sorumlulu¤u ile uyar›yoruz:
Toplumu 12 Eylül ile hesaplaﬂt›-

Bu çerçevede gelece¤imiz için

¤›n›z› iddia etti¤iniz anayasa paket-

hayati önem arz eden gençlerin gü-

leri, demokratik aç›l›m paketleri ile

venli ö¤renim ortam›nda e¤itimlerini

oyalamay› b›rak›n. 12 Eylül ile ger-

kaymakam imzas›yla bir rektörlü¤e

sa¤laman›n Rektörlüklerimizin ve di-

çekten hesaplaﬂ›n. YÖK’ün kuruluﬂ

gönderilen yaz›da toplant›da al›nan

¤er kurumlar›m›z›n sorumlulu¤unda

y›ldönümü olan 6 Kas›m’da gerçek

kararlar hat›rlat›larak ﬂöyle denil-

bulunmas› sebebi ile belirtilen hu-

mektedir:

suslara titizlikle riayet edilmesi, is-

Bir ilçe emniyet müdürlü¤ünden

bir aç›l›m yap›n ve bu YÖK denilen
garabeti ortadan kald›r›n.

tenmeyen olaylara sebebiyet veril“Bu toplant›da

memesi ve gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› istendi¤inden;

• Üniversitelerde meydana gelebilecek olaylara süratle müdahale

2010-2011 e¤itim ve ö¤retim

edilmesi amac›yla ö¤retim y›l›n› kap-

döneminde Rektörlü¤ünüzce ihtiyaç

sayacak ﬂekilde ihtiyaç halinde baﬂ-

halinde baﬂvurmak üzere kolluk

vurmak üzere kolluk kuvvetleri talebi

kuvveti talebi ve sivil emniyet perso-

ve sivil emniyet personel görevlen-

nel talebinizin bulunup bulunmad›¤›,

dirme yaz›lar›n›n e¤itim ve ö¤retim

sivil personel talebiniz olmas› halin-

y›l›n›n baﬂlang›c›nda rektörlüklerce

de üniversite kampus içerisinde uy-

valiliklerden talep edilmesi, ayr›ca

gun bir yer tahsis edilip edilemeye-

üniversitelerimizin imkânlar› ölçü-

ce¤i hususunun ‹VED‹ bildirilmesini

sünde ve uygun gördükleri alanlar-

arz ederim.”

meleri,

Bu anlams›z talepleri bilim insan›
kiﬂili¤inizle reddediniz.
Bilim insanlar› size söylüyoruz:
Bilimsel bilgiyi üretti¤iniz çal›ﬂma
ortamlar›n›za sahip ç›k›n›z.
Ça¤r›m›z örgütümüzün gelece¤i
ö¤renci üyelerimize:
Kurultaylar›m›zda konuﬂtu¤umuz

da kampüste görev yapacak sivil
kolluk güçleri ile ilgili yer tahsis et-

Üniversite rektörlerine sesleniyoruz:

YÖK’ün baﬂ›nda bulunanlar›
uyar›yoruz:

gibi, ﬂimdi görev size düﬂüyor. ﬁimdi daha güçlü ö¤renci örgütlülüklerini yaratma zaman›. ﬁimdi hayk›rma

Art›k, özerk üniversite, paras›z

zaman. ﬁimdi sözümüzü büyütme

giriﬂ-ç›k›ﬂ saatlerinde yeteri kadar

e¤itim isteyen ö¤rencilerin, üniversi-

zaman›. ﬁimdi hep birlikte söyleme

ekip marifetiyle gerekli trafik ve gü-

telerin ve bilimin yakas›ndan düﬂün.

zaman›:

• Üniversite birimlerinin; yo¤un

venlik tedbirlerinin al›nmas›n› kolluk
kuvvetlerinden talep etmesi,

Özgürlüklerin ve demokrasinin
savunuculu¤u kimselere b›rakmayan

• Üniversitelerde meydana gele-

AKP ‹ktidar› da, üniversitelerin içine

cek olaylara öncelikle üniversite bi-

kurdurulmaya çal›ﬂ›lan karakollar›,

rim yöneticisi ve özel güvenli¤in

“özerk üniversite, paras›z e¤itim” ta-

müdahalede bulunmas›, olaylar›n

lepleri nedeniyle gözalt›na al›nan,

önlenmemesi durumunda gerekti-

fiﬂlenen ö¤rencileri görmezden ge-

20
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Biz üniversitede “karakol” ve “sivil” istemiyoruz!
Üniversiteler üniversite bileﬂenlerinindir!
Yaﬂas›n Özerk ve Demokratik
Üniversite Mücadelemiz!
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B‹Z YÖK’SÜZ B‹R ÜN‹VERS‹TE ‹ST‹YORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, YÖK'ün kuruluﬂ y›ldönümü
nedeniyle 6 Kas›m 2010 tarihinde bir aç›klama yapt›.
MEHMET SO⁄ANCI
TMMOB YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI

Ülkemizin en karanl›k dönemini yaratan 12 Eylül askeri darbesinin ilk icraatlar›ndan birisi muhalefetin itici gücü
olan üniversitelerin ve üniversite gençli¤inin bütünüyle denetim alt›na al›nmas›
ve bu durumun süreklili¤inin sa¤lanmas› amac›yla 6 Kas›m 1981’de YÖK’ü
kurmak olmuﬂtur.
YÖK yasas› ile birlikte üniversitelerde bir y›k›m süreci baﬂlat›larak öncelikle kadrolar h›zla de¤iﬂtirilmiﬂ, üniversitelerde bilimsellik ve akademik özgürlük tamamen yok edilmiﬂ, birçok ö¤retim görevlisi ve kamu çal›ﬂan› 1402 say›l› Yasa’yla üniversite d›ﬂ›na itilmiﬂ,
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünün önü
kesilerek bilimsellikten uzak ve toplumsal sorunlara sessiz bir ö¤renci kitlesi
yarat›lmak istenmiﬂtir.
YÖK, bask› ve denetim görevinin
yan› s›ra 12 Eylül ile birlikte uluslararas›
sermayenin istemlerine uygun olarak
ülkenin yeniden ﬂekillendirilmesi sürecinde üniversitelerin yeniden yap›land›r›lmas› görevini de üstlenmiﬂtir. YÖK’ün
kuruluﬂu ile birlikte özel üniversiteler
kurulmuﬂ, kamu üniversitelerinde de
harçlarla paral› e¤itime geçilmiﬂtir.

Üniversitelerimiz 29 y›ld›r 12 Eylül
rejiminin ürünü olan YÖK’ün bask›s› alt›ndad›r.
Uluslararas› sermayenin her ﬂeyi
metalaﬂt›ran neoliberal politikalar›, e¤itimi de metalaﬂt›rarak ö¤rencileri müﬂteriye, üniversiteleri ise sermayenin gereksinimleri do¤rultusunda e¤itim yapan, sermayeye elaman yetiﬂtiren merkezlere dönüﬂtürmek istemektedir.
Neoliberal politikalar›n uygulay›c›s›
olan AKP ‹ktidar›n›n elinde yeniden yap›lanan Yüksekö¤retim Kurulu bir taraftan bu politikalar› e¤itim alan›nda hayata geçirirken, bir taraftan da bask› görevini yerine getirmektedir.
Son olarak YÖK kuruldu¤u günden
bu yana gösterdi¤i performans› da
aﬂarak, iﬂi üniversitelerde karakol kurdurmaya ve “sivil”lerin bulundurulmas›na kadar vard›rm›ﬂt›r.
Özgürlüklerin ve demokrasinin savunuculu¤unu kimselere b›rakmayan,
toplumu 12 Eylül ile hesaplaﬂt›¤›n› iddia etti¤i Anayasa de¤iﬂiklikleri ile oyalayan AKP ‹ktidar›, üniversitelerin içine
kurdurulmaya çal›ﬂ›lan karakollar›,
“özerk üniversite, paras›z e¤itim” talepleri nedeniyle gözalt›na al›nan; fiﬂlenen
ö¤rencileri görmezden gelmekte, üniversitelerimizin gelece¤i olan akademisyenlerin iﬂ güvencesini yok ederek
bilim insanlar›n› iﬂsizlik tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakmakta, s›n›rl› aktard›¤›
kaynaklarla üniversiteleri sermaye ile
do¤rudan iliﬂki kurmaya zorlamaktad›r.
12 Eylül rejimiyle hesaplaﬂmak demek; YÖK ile hesaplaﬂmak demektir.

YÖK ile hesaplaﬂmak;
• YÖK’ün tamamen bütün kurumlar› ile birlikte kald›r›lmas›d›r;
• Küreselleﬂme ve sermaye isteklerine göre üniversitelerin yap›land›r›lmas›
uygulamalar›ndan vazgeçilmesidir;
• Toplumsal eﬂitsizli¤in her çeﬂidini
sürekli ve sistemli olarak üreten e¤itim
yap›s›n›n terk edilmesidir;
• Üniversitelerin özerk ve demokratik bir anlay›ﬂ temelinde yeniden düzenlenmesidir;
• Üniversitenin bütün bileﬂenlerinin
yönetim ve karar sürecine kat›lmalar›n›n güvence alt›na al›nmas›d›r;
• Bask›c› ve cins ayr›mc› uygulamalarla dolu e¤itim programlar›ndan
vazgeçilmesidir.
Bu ülkenin mühendis, mimar ve ﬂehir
planc›lar› olarak biz;
• E¤itimin paras›z oldu¤u bir üniversite istiyoruz.
• Ö¤retim üyelerinin, çal›ﬂanlar›n,
ö¤rencilerin, tüm söz ve karar süreçlerine kat›ld›¤›, e¤itim kadrolar›n›n ekonomik koﬂullar›n›n, insanca yaﬂayabilecekleri, hak ettikleri seviyede, zamanlar›n› tamamen ö¤retime ve araﬂt›rmaya
ay›rabilecekleri düzeyde oldu¤u bir üniversite istiyoruz.
• Bilim ve teknolojinin üretildi¤i ve
üretenin teﬂvik edildi¤i bir üniversite istiyoruz.
• Eme¤e, insan haklar›na sayg›l›
bar›ﬂ›n ve hoﬂgörünün hâkim oldu¤u
özerk-bilimsel-demokratik bir üniversite istiyoruz.
Biz YÖK‘süz bir üniversite istiyoruz.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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MÜHEND‹S GÖZÜYLE TOPLUMSAL C‹NS‹YET
“Bebeklik süreciyle baﬂlayan roller var. Ay›plar o tarihten baﬂl›yor. Ve biçilen roller
ölüme kadar kad›n›n peﬂini b›rakm›yor. Do¤umdan ölüme s›k›nt›larla dolu bu süreç
her kesim taraf›ndan tart›ﬂ›lmal›.”
ﬁubemiz bünyesinde kurulan kad›n komisyonu ilk e¤itim konu baﬂl›¤›n› “Toplumsal cinsiyet ve haklar” olarak belirledi. Sümerpark Gösteri Salonu’nda düzenlenen seminere kad›n
erkek onlarca üye ve ö¤renci üyenin
kat›l›m› dikkat çekti.
ﬁubemiz Kad›n Komisyon’unun kurulmas›n›n ard›ndan 4 Aral›k’ta Sümerpark Gösteri Salonu’nda bir e¤itim semineri düzenledi. Seminerde aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Kad›n Komisyonu
Baﬂkan› Gurbet Örçen komisyonun bir
araya geliﬂ sürecini aktard›. Seminerler
dizisine karar verirken yürüttükleri tart›ﬂmalar› aktaran Örçen toplumsal cinsiyet ve haklar›n olmazsa olmaz konu
baﬂl›klar› aras›nda yer ald›¤›n› ifade
ederek meslektaﬂlar›n›n gösterdi¤i ilgiden ve yönetimin deste¤inden duydu¤u memnuniyeti dile getirdi. Örçen, komisyon olarak seminerlere devam edeceklerini de aktard›.
ﬁube baﬂkan›m›z Mesut Çelik ise
kad›n komisyonunun kurulmas›yla
odan›n vizyonunun daha da güçlendi¤ine dikkat çekti. Komisyona çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar dilerek bundan
sonraki etkinliklerine de aktif kat›l›m
sa¤layarak gerekli deste¤i vereceklerini ifade etti.
Do¤umdan ölüme roller
Toplumsal cinsiyet ve haklar seminerini Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baﬂkanl›¤› Çocuk ﬁube Müdürlü¤ü bünyesinde çal›ﬂmalar›n› yürüten Handan
Coﬂkun verdi. Uzun y›llar kad›n merkezi ve s›¤›nma evinde çal›ﬂan Coﬂkun deneyimlerini aktard›. Biyolojik ve
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toplumsal cinsiyet kavramlar›n›n birbirinden farkl› kavramlar oldu¤unu
belirterek konuﬂmas›na baﬂlayan
Handan Coﬂkun anne karn›nda cinsiyetin belirlenmesiyle baﬂlayan toplumsal cinsiyet rollerinin çocu¤a ilk
aktar›ld›¤› kurumun aile oldu¤unu aktard›. Coﬂkun ‘Bebeklik süreciyle
baﬂlayan roller var. Ay›plar o tarihten
baﬂl›yor. Ve biçilen roller ölüme kadar
kad›n›n peﬂini b›rakm›yor. Do¤umdan
ölüme s›k›nt›larla dolu bu süreç her
kesim taraf›ndan tart›ﬂ›lmal›’ dedi.
Coﬂkun erkek çocuklarda ritüel olarak ele al›nan sünnet dü¤ünü kavram›n›n toplumda meﬂru ele al›n›rken
adet gören k›z çocu¤u için kayg›lanan
ve çocu¤uyla bu konuyu hiç konuﬂmayan bilgi vermeyen hatta k›z› adet
gördü¤ü için üzülen annelerin durumuna dikkat çekti.
Rollerin evde, sokakta, iﬂyerinde,
otobüste, resmi dairelerde, akrabal›k
iliﬂkilerinde okulda, devlet dairelerinde, hastanelerde, yasal düzenlemelerde, siyasi partide, sendikada, dernekte yani k›saca hayat›n her bir dönemi ve mekan›nda karﬂ›m›za ç›kan
bir olgu oldu¤una vurgu yapan Coﬂ-
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kun, ‘Toplumsal cinsiyet yaln›zca de¤erler ve ideolojilerle s›n›rl› de¤il, bütün bir toplumsal örgütlenme ve bölüﬂüm ile de ilgili bir aland›r’ dedi. Kad›n eme¤inin maalesef görünmez oldu¤unu 12 milyonu aﬂk›n ev kad›n›n›n
iﬂ gücünün d›ﬂ›nda say›ld›¤›na dikkat
çeken Coﬂkun, e¤itim, sa¤l›k, çal›ﬂma
hayat›nda yaﬂanan ayr›mc› tutum ve
davran›ﬂlara dikkat çekti. Bas›n yay›n
kuruluﬂlar›n›n haber dilinde yaﬂanan
s›k›nt›lar› örnekleriyle aktaran Coﬂkun
meydan›nda toplumsal cinsiyeti yeni
yeni gündemine ald›¤›n› vurgulad›.
Kad›nlar›n haklar›n› bilmemelerinden
kaynakl› yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› örnekleriyle özetleyen Coﬂkun komisyonun
bundan sonraki çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar dileyerek gerekli ilgiyi gösterece¤ini ifade etti.
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HÜRÜ ANA
FAT‹ME ANIK KAVAKLI
MMO D‹YARBAKIR ﬁUBE KADIN KOM‹SYONU ÜYES‹
Biz kad›nlar, bizim kad›nlar›m›z
ne çok öykümüz vard›r. Öykü vard›r anlat anlat bitmez. Ac›m›z, hüznümüz, sevgimiz, yas›m›z. Hepimizi
büyüten, hepimizi ayakta tutan nedenlerimizdir bunlar. Birçok nedendir asl›nda… Kimimiz bo¤ulurken
bir sevgi p›nar›nda, ya da bir hüznün dalgas›nda, birimizde bir ç›rp›n›ﬂta ç›k›veririz. Dalar›z tekrar hayat›n kollar›na. Azla yetinenlerdeniz
ço¤umuz, hemen ﬂükreder daha
fazlas›na gözümüzü dikmeyiz. Daha fazlas›n›n zaman›d›r. Bunu bilmek laz›m. Amaç güzel ve kaliteli
bir yaﬂamsa art›k daha fazlas›na ihtiyaç vard›r. Güçlü ayak seslerine.
Kad›nda bunu bilmeli vede oluﬂturmal›. K›r›k ve ac› dolu yanlar›n› bir

tarafa b›rakmal›. Medya ve toplum
savururken onlar› anlar tutulmal›.
Tutunabilmeli. Nerde olduklar›n›,
neyle u¤raﬂacaklar›n›, neyle mutlu
olduklar›n›. Çünkü bunu sonras›
gittikçe yaln›zlaﬂan bir toplum, yaln›zlaﬂan bireyler ve en önemlisi de
çocuklar. Kad›n bunun fark›na var›p
öz gücünü kimseye teslim etmemeli. Teslim ettikleri erkek egemen
toplum onlara sadece ac›nd›klar›
kadar vard›r.
Onun için hepimiz birer “Hürü
Ana” olmal›y›z. Bu kim diye sorarsan›z, ‹nce Memed’i okuyanlar bilir.
Ben ince memed’in kahramanl›klar›ndan çok hürü ana’n›n bilgeli¤ini
merak ettim. ‹nce Memed Çukurova da¤lar›nda gezerken. Hürü ana

nerde kald› diye beklerdim. Çat›ﬂ›rken bir alay askerle hürü anaya ne
zaman s›¤›nacak diye meraklan›rd›m. Hürü ana dehﬂet bir kad›n; bir
bilge, bir ana ve ‹nce Memed’i öz
o¤lu kadar benimsemiﬂ ve sahiplenmiﬂ bir kad›n. Akl›yla bir köy halk›n› dize getiren onlar› utand›ran,
yücelten bir kad›n. O azmiyle genç,
‹nce Memed kadar da¤ bay›r dolaﬂan bir kad›n. Bir nebzede olsa ince memed’i kollamak korumak için.
Daha çok hürü ana için anlat›lacaklar. Onu’da okuyanlar bilir okumayanlarda belki bir gün okur diye
burada b›rak›yorum. ‹ﬂte bu yüzden
her kad›n bir Hürü ana olmal›,
azimli, ﬂefkatli, çal›ﬂkan. Becerikli
ve bilge ve de ANA.
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KADINA KARﬁI HER TÜRLÜ ﬁ‹DDETE HAYIR!
25 Kas›m ‘Uluslararas› Kad›na Karﬂ› ﬁiddete Hay›r Günü’ Türkiye’de ve dünyada
kad›nlara yönelik s›n›rs›z ﬂiddetin iç yakan, ac› boyutunun hat›rlat›ld›¤› ve yaﬂamlar›n›n
her alan›nda ﬂiddet gören kad›n›n mücadelesini anlatan gün...

FATMA TÜZÜN
MMO D‹YARBAKIR ﬁUBES‹ KADIN KOM‹SYONU ÜYES‹

Kad›n ve ﬂiddet birbiriyle özdeﬂmeyen, birbirine hiç yak›ﬂmayan iki
kelime...
Bu kadar narin, ﬂefkatli, sevgi
dolu, emekçi ve bu kadar “anne”
olan kad›n nas›l olurda sadece fiziki
gücüne güvenen erkek egemen sistemin ﬂiddetine u¤rar.
Kad›n ne yaz›kki geliﬂmiﬂ “modernleﬂmiﬂ” toplumlarda bile halen ilkel bir ﬂekilde ﬂiddete u¤ruyor. Kad›na karﬂ› uygulanan ﬂiddet, sadece fiziki ve cinsel de¤il, psikolojik, sosyal
ve ayn› zamanda ekonomik ﬂiddettir.
Kad›nlar hayatlar›n›n her alan›nda evde babas›ndan, a¤abeyinden
daha sonra eﬂinden, iﬂyerinde patronundan, iﬂ arkadaﬂ›ndan dolay›
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ﬂiddete maruz kal›yor. Yani ﬂiddet
kad›n için yaﬂam›n her aﬂamas›nda
kendini farkl› ﬂekillerde gösteriyor.
25 Kas›m ‘Uluslararas› Kad›na
Karﬂ› ﬁiddete Hay›r Günü’ Türkiye’de ve dünyada kad›nlara yönelik
s›n›rs›z ﬂiddetin iç yakan, ac› boyutunun hat›rlat›ld›¤› ve yaﬂamlar›n›n
her alan›nda ﬂiddet gören kad›n›n
mücadelesini anlatan gün...
25 Kas›m 1960’ta Dominik Cumhuriyeti’nde diktatörlü¤e karﬂ› mücadele eden üç k›z kardeﬂ Patria,
Minerva, Maria Mirabel’in cesetleri
bir uçurumun dibinde bulundu. Mirabel kardeﬂlerin, tecavüz edilerek
vahﬂice öldürüldü¤ü ortaya ç›kt› ve
onlar diktatörlü¤e karﬂ› Latin Ameri-
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kal› ve Karayipli kad›nlar›n ﬂiddete
ve cinsel tacize karﬂ› yürüttükleri
mücadelenin sembolü oldu.
1981’de Latin Amerika Kad›n Kurultay›’nda 25 Kas›m günü, Mirabel
kardeﬂlerin an›s›na ‘Kad›na Yönelik
ﬁiddete Karﬂ› Uluslararas› Mücadele
Günü’ ilan edildi. Kad›nlar›n verdikleri mücadele sonucu 1999 y›l›nda
da Birleﬂmiﬂ Milletler Kurulunda da
resmi gün olarak ilan edildi.
Kad›nlar böylesi günlerde özellikle kendi renklerini meydanlara taﬂ›rlar. Asl›nda kad›nlar›n seslerini
birleﬂtirdikleri ve mücadele ruhunun
daha da olgunluk kazand›¤› zamanlar›n sadece günlerle s›n›rl› olmamas› gerekir. Kad›nlar›n öz güçlerini bi-
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raraya getirerek ve uzun süreye yayd›klar› mücadelelerini sürekli diri tutarak, toplumsal de¤iﬂim ve dönüﬂümün önünü açarlar. Toplumlar, kad›nlar›n o do¤uﬂtan gelen anal›k ﬂefkati, direniﬂ gücü ve birleﬂtirici rolüyle de¤iﬂir ve ﬂiddetin önüne ancak bu ﬂekilde geçilir.
Kad›n›n toplumda özde cinsiyetçi
bak›ﬂ aç›s›ndan dolay› u¤rad›¤› ﬂiddet, ruhsal, cinsel ve fiziksel hasara
yol açmakta ve kad›n›n özgürleﬂmesi önünde önemli bir engeldir. Toplum içinde ve özel yaﬂam›nda bask›
uygulanarak kad›n ötekileﬂtiriliyor.
Ama unutulmamas› gerekir ki toplumun ilerlemesi ve dönüﬂümü aç›s›ndan kad›n›n rolü göz ard› edilemez.
Kad›n›n toplumsal bask›y› ve sömürüyü her alanda yaﬂad›¤› Türkiye’de “son 7 y›lda kad›n cinayetleri
yüzde 1400 artt›. Her 3 kad›ndan
2'si ﬂiddete maruz kal›yor ve günde
3 kad›n öldürülüyor.”
“2010 y›l›n›n ilk 7 ay›nda Türkiye’de 226 kad›n öldürüldü. Her 5
kad›ndan 1'i yaﬂam›nda en az bir
kez tecavüze veya tecavüz giriﬂimine maruz kal›yor.”
Kad›na yönelik ﬂiddet ekonomik
düzeyi ve e¤itim seviyesi ne olursa
olsun toplumun her kesiminde görülüyor. Hatta e¤itim seviyesi yüksek
olan kad›nlar daha çok ekonomik,
psikolojik ve cinsel ﬂiddete maruz
kal›yor. Bu kesimdeki kad›nlar u¤rad›klar› ﬂiddeti kendi içlerinde sakl›
tutuyor, içinde büyütüyor ve bunun
toplumsal etkileri daha da a¤›r oluyor. Toplumda erkek egemen sistem hâkim oldu¤u içindir ki kad›nlar iﬂ ortamlar›nda ayn› e¤itim
seviyesi ve yeteneklere sahip
oldu¤u halde ve gerek pozisyon gerekse ekonomik
anlamda ötekileﬂtiriliyor.
Kad›n iﬂyerinde yöneticisi
ya da iﬂ arkadaﬂ›ndan
gördü¤ü ekonomik ve psi-

kolojik ﬂiddetin fark›nda oldu¤u halde ne yaz›k ki yaﬂad›¤› ﬂiddet karﬂ›s›nda ço¤unlukla sessiz kalmakta ve
yaﬂad›klar›n› saklamaktad›rlar. Zaten
erkek egemen sistemin kad›n üzerinde yaratmak istedi¤i de kad›n›n
yaﬂad›¤› bask›, ﬂiddetin fark›nda oldu¤u halde hiçbir ﬂekilde hakk›n› savunmamas› ve boyun e¤mesidir.
E¤itim düzeyi düﬂük kad›nlar ise
hiçbir sosyal güvencesi olmadan
çok düﬂük ücretlerle sa¤l›ks›z ortamlarda ‘köle’ gibi çal›ﬂt›r›lmakta ve
sömürülmektedir.
Kad›na karﬂ› töre, namus ve feodal kültürden kaynaklanan her türlü
ﬂiddetin ve toplumdaki cinsiyetçi
yaklaﬂ›mlar›n son bulmas›nda baz›
iletiﬂim mekanizmalar›n›n “do¤ru”
kullan›lmas› gerekir. Türkiye’de özellikle son zamanlarda medyan›n erkek cinsiyetçi yaklaﬂ›m› ﬂiddetin
adeta meﬂrulaﬂmas›na ve toplum taraf›ndan kabul görmesine yol aç›yor.
Sadece Türkiye’de de¤il dünyada da kad›na yönelik ﬂiddet, ekonomik, siyasal ve etnik sorunlarla birlikte daha da üst limitlere t›rman›yor.
• Bugün dünya üzerinde yaﬂayan kad›nlar›n yar›s› eﬂlerinden ﬂiddet görüyor.
• Çin'de, y›lda 1 milyon k›z ço-

cu¤u do¤ar do¤maz öldürülüyor.
Dünyada bu yolla kaybedilen kad›n
say›s› 40-50 milyonu buluyor.
• Uluslararas› Göç Örgütü, her y›l
2 milyon kad›n›n s›n›r ötesi kad›n ticaretinde kullan›ld›¤›ndan bahsediyor.
• ABD'de, her 6 dakikada bir kad›na tecavüz ediliyor.
• ‹ngiltere'de, her 7 kad›ndan biri
birlikte oldu¤u erkek taraf›ndan tecavüze u¤ruyor.
• Fransa'da, her ay 6 kad›n aile
içi ﬂiddet nedeniyle hayat›n› kaybediyor.
• Dünyada sadece 51 ülkede evlilik içi tecavüz suç say›l›rken, halen
78 ülkede aile içi ﬂiddete karﬂ› yasa
bulunmuyor.
Türkiye‘de ise kad›nlar›n %
88.2’si ﬂiddet gördükleri ortamda
yaﬂ›yor, %68’i ise dayak yiyor. Yine
Türkiye‘de son 5 y›lda töre ve namus cinayetleri nedeniyle 1230 kad›n ve çocuk hayat›n› kaybetmiﬂ ve
her geçen gün de artmaya devam
ediyor.
Kad›n yaﬂam›n her alan›nda aktif
ve eﬂit k›l›nmal› ve özgürleﬂmesinin
önündeki tüm engellerin kald›r›lmas›
gerekir.
Kiﬂisel geliﬂmesini önleyen ekonomik, geleneksel, sosyal ve politik
engellerin ortadan kald›r›lmal› ve kad›n›n toplumsal yaﬂam›n› k›s›tlayan
ça¤daﬂ olmayan gelenek ve törelerle mücadele edilerek, eﬂitsizli¤in ve ayr›mc›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› gerekir.
Dünyada yaﬂanan savaﬂlar, iﬂgaller, etnik
soyk›r›mlar nedeniyle yüz
binlerce kad›n›n ve çocu¤un katledilmesinin, ﬂiddet
görmesinin, aç b›rak›lmas›n›n
önüne geçilmelidir.
Dolay›s›yla kad›na karﬂ› ﬂiddetle mücadeleye birlikte güçlü
bir ses verme ve daha fazla örgütlü olma zaman›.
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MUNZUR VAD‹S‹ VE BARAJ PROJELER‹
Dersim’de bulunan Munzur Vadisi bugün hukuka ayk›r› bir ﬂekilde baraj projeleri ile
yok edilmek istenmektedir. Sadece Dersim’de Munzur ve çevresi ile birlikte
gerçekleﬂtirilmek istenen toplan 20 adet HES projesi bulunmaktad›r.

ÖZGÜR ULAﬁ KAPLAN
AVUKAT (TUNCEL‹ BAROSU)
Dersim’de bulunan Munzur Vadisi bugün hukuka ayk›r› bir ﬂekilde
baraj projeleri ile yok edilmek istenmektedir. Sadece Dersim’de Munzur ve çevresi ile birlikte gerçekleﬂtirilmek istenen toplan 20 adet HES
projesi bulunmaktad›r. Özellikle
Munzur Vadisi Milli park›nda düﬂünülen projelerin gerçekleﬂtirilmesi
halinde tam bir y›k›m ortaya ç›kacakt›r. Dersim ve çevresinde yap›lacak olan barajlar› hukuki aç›dan ir-

26

deleyecek olursak;
Bu baraj projeleri ihtiyaçtan ziyade do¤al kaynaklar› rant u¤runa
peﬂkeﬂ çekme anlay›ﬂ› ile güvenlik
bölgeleri yaratma politikas› neticesinde ﬂekillenmiﬂtir. Bütün yönleri ile
projeler hukuka ayk›r›d›r. Yarataca¤›
çevre tahribatlar› dikkate al›nmamaktad›r. Bu projeler için yasal
mevzuat gere¤ince meydana getirebilece¤i çevresel etkilerin tespit
edilmesi gerekirken, bugüne kadar
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herhangi bir ÇED (Çevresel Etki De¤erlendirme Raporu) raporu dahi
al›nmam›ﬂt›r. ‹lgili idari kurumlar
projelerin eski projeler oldu¤unu ileri
sürerek mevzuat gere¤ince
ÇED’den muaf oldu¤unu dile getirmektedir. Oysa yak›n bir zamanda
projelerin kesin ﬂeklinin haz›rland›¤›
ve su kullan›m hakk› sözleﬂmelerinin
imzaland›¤› dile getirilmektedir. Projelerin ÇED raporu al›nmas›ndan
muaf oldu¤u yönündeki iddialar›n
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hukuki bir dayana¤› bulunmamaktad›r. 23.06.1997 tarih ve 23028 say›l›
resmi Gazetede yay›nlanan ÇED
Yönetmeli¤inin geçici I. Maddesi;
ayr›nt›l› ÇED raporunu, tüm mühendislik projeleri için, zorunlu k›lmaktad›r. 2872 say›l› Çevre Kanununun
10 maddesine göre de “ Gerçekleﬂtirmeyi planlad›klar› etkinlikler sonucu çevre sorunlar›na yol açabilecek
kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler bir
Çevresel Etki De¤erlendirme Raporu” haz›rlarlar. Bu raporda çevreye
yap›labilecek tüm etkiler göz önünde bulundurularak çevre kirlenmesine ve tahribat›na sebep olabilecek
durumlar›n nas›l zarars›z hale getirilece¤i ve bu hususta al›nacak önlemler belirtilir.” ﬁeklinde düzenlemeler bulunmaktad›r.
Munzur Vadisi ayr›ca Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat uyar›nca da
korunmas› gereken bir aland›r. Çevresel Etki De¤erlendirme Yönetmeli¤inde belirtilen koruma alanlar› içerisinde milli parklar, tabiat parklar›,
sulak alanlar, tabiat koruma alanlar›,
yaban hayat› koruma alanlar›, kültür
varl›klar›, içme ve kullanma su kaynaklar› ile ilgili koruma alanlar› ve
merkezleri belirtilmiﬂtir. Bu alanlar
insanl›¤›n ortak de¤erleridir. Bu
alanlar› korumak yasal ödevimiz ve

hakk›m›zd›r. Yasal aç›dan bir çok
alan› koruma alt›nda olmas› gereken
Munzur Vadisi Mili park›, eﬂsiz güzellikte olan ve bölge halk› taraf›ndan kutsal kabul edilen bir vadidir.
Manevi aç›dan bölge halk› için büyük önemi bulunmaktad›r. Bir çok
ziyaret ve kutsal mekan barajlar yap›ld›¤› takdirde sular alt›nda kalacakt›r. Munzur nehri bu projeler ile
tamamen yok edilecektir. Tamamen
inﬂaat sahas›na dönüﬂtürülecek,
tahribat geri dönülemez boyutlara
ulaﬂacakt›r. Bu kadar çok tahribata
neden olacak barajlar›n yerine,
Munzur Vadisi ve Dersim, do¤al
kaynaklar› ile tabii güzellikleri ile birlikte de¤erlendirildi¤i takdirde getirece¤i ekonomik katk›da çok daha
fazla olacakt›r. Örne¤in Munzur Milli
park› sahas› ve çevresinde; yürüyüﬂ,
da¤c›l›k, piknik, kamp, avc›l›k, ar›c›l›k, kayak, rafting, yayla ve ma¤ara
turizmi ile di¤er da¤ sporlar› yap›labilir. Bu sporlar›n y›l›n her mevsiminde milli park sahas› içerisinde
yap›lmas› mümkündür.
Buna ra¤men sorun enerji sorunu ise çok daha fazla enerjiyi çok
daha ucuza güneﬂ ve rüzgar enerjisi
ile üretmek mümkündür.
Munzur, Mercan ve Pülümür
çaylar› üzerinde yap›lmas› planlanan

Munzur, Mercan ve
Pülümür çaylar› üzerinde
yap›lmas› planlanan
barajlar›n toplam ekonomik
maliyeti milyar dolara
ulaﬂmaktad›r. Oysa
Güneﬂ (Solar) enerjisi ile
ihtiyac›n 60 milyon
dolara karﬂ›lanaca¤›
kaydedilmektedir.

barajlar›n toplam ekonomik maliyeti
milyar dolara ulaﬂmaktad›r. Oysa
Güneﬂ ( Solar) enerjisi ile ihtiyac›n
60 milyon dolara karﬂ›lanaca¤› kaydedilmektedir. Yine Dersim’de yap›lmas› düﬂünülen barajlardan elde
edilecek enerji Türkiye’de barajlardan elde edilen toplam enerjinin
binde 9’u civar›ndad›r. %1 bile de¤ildir. Oysa Türkiye’ de elde edilen
enerjinin % 17 si elektrik tellerinden
kaybolmaktad›r.
Yine enerji kayna¤› Rüzgar enerjisi, özelli¤i gere¤i çevreye en az zarar veren, dolay›s›yla d›ﬂ maliyetleri
en düﬂük enerji kayna¤›d›r. Bugün
AB ülkelerinin bir ço¤unda yayg›n
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olarak kullan›lmakta ve yönelimde
gittikçe artmaktad›r. Co¤rafi koﬂullar› nedeniyle Türkiye ve Tunceli AB
ülkelerine göre daha ﬂansl›d›r. Özellikle Tunceli’nin yüksek noktalar› y›l›n her mevsimi rüzgarl› oluﬂu nedeniyle bu enerjinin üretimine çok uygun bulunmaktad›r.
Belirtti¤imiz gibi Munzur Vadisi
bir Milli parkt›r ve 21 Aral›k 1971 tarihinde 6831 say›l› kanun kapsam›na
al›nm›ﬂ ve 42 bin hektarl›k alan›yla
Türkiye’nin en büyük Milli parklar›ndan biri haline getirilmiﬂtir. Munzur
Vadisi, 228 endemik bitki türü, 141
türün ise tehlike alt›nda oldu¤u toplam 1.518 bitki çeﬂidine sahiptir.
(Prof.N.Özhatay - Türkiye’nin önemli
bitki alanlar› ) Küresel ölçekte tehlike alt›nda olan tür say›s› 12, Avrupa
ölçe¤inde tehlike alt›ndaki tür say›s›
ise 109’dur. (Prof.Dr.Neriman ÖZHATAY-Türkiye’nin önemli bitki
alanlar›). Ayr›ca bu bitki çeﬂitlili¤inin,
Munzur Milli Park› ‹nkiﬂaf Plan› için
yap›lan çal›ﬂmalarda çok daha fazla
oldu¤u da belirtilmektedir. Bitki türlerinin yan› s›ra Munzur da¤lar›nda
üreyen çok say›daki kuﬂ türü; bölgesel önemli do¤a alan› kriterlerini
sa¤lamaktad›r. Önemli do¤a alan›n
engebeli yap›s›; da¤ keçisi, çengel
boynuzlu da¤ keçisi, vaﬂak gibi en-

Munzur da¤lar› ve
Munzur Vadisi Milli Park›;
bir bütün olarak önemli
Kuﬂ Alan› kapsam›na
al›nabilecek derecede
pek çok kuﬂ türünü de
bar›nd›rmaktad›r. Bölge,
11 kelebek türü aç›s›ndan
da uluslararas› öneme
sahiptir.
28

der memeli türlerin alanda bar›nmas›na imkan sa¤lam›ﬂt›r. Munzur
da¤lar› ve Munzur Vadisi Milli Park›;
bir bütün olarak önemli Kuﬂ Alan›
kapsam›na al›nabilecek derecede
pek çok kuﬂ türünü de bar›nd›rmaktad›r. Bölge, 11 kelebek türü aç›s›ndan da uluslararas› öneme sahiptir.
Ayr›ca Munzur’un k›rm›z› pullu alabal›¤› da meﬂhur ve di¤er alabal›klar›ndan farkl›l›¤› ile sadece Munzur
nehrine özgüdür.
Ayr›ca çok önemli bir husus,
2873 say›l› Milli parklar yasas›n›n 7.
maddesine göre “ Milli park veya tabiat parklar›nda, planlar›na uygun
olmas› ﬂart›yla, kamu kurum ve kuruluﬂlar› taraf›ndan yap›lacak her
türlü plan, proje ve yat›r›mlara Çevre
ve Orman Bakanl›¤›nca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir.” Denmektedir. Yasa metni çok aç›k ortadad›r.
Kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n her
türlü projeleri Milli park inkiﬂaf planlara ( geliﬂim planlar›na ) uygun olmal›d›r. Aksi halde yap›mlar› hukuka
ayk›r› olacakt›r. Munzur vadisi için
2002 ve 2006 y›llar› aras›nda uzun
bir çal›ﬂma neticesinde bilim adamlar› taraf›ndan haz›rlanan ve Çevre
Ve Orman Bakanl›¤›nda 2006 y›l›ndan beri onay bekleyen Munzur Vadisi Milli Park› Uzun Devreli ‹nkiﬂaf
Plan› bulunmaktad›r. Plan bugüne
kadar onaylanmam›ﬂt›r. Plan yürürlü¤e girmeden herhangi bir projenin
Milli Parkta gerçekleﬂtirilmesi hukuka ayk›r›d›r. Plan onayland›¤› takdirde ise projelerin plana uygun olmas›
gerekmektedir. Munzur Vadisi için
haz›rlanan plana göre ise, Munzur
Vadisi Milli Park›nda inﬂa edilecek
barajlar, milli park›n koruma alanlar›n› tahrip ederek milli park›n yok olmas›na neden olacakt›rlar.
Bu yönüyle baraj projeleri Munzur Vadisi Milli Park›nda, plana ayk›r›
gerçekleﬂtirilmek istendi¤i için yarg›-
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ya taﬂ›nm›ﬂt›r. Bir çok dava aç›lm›ﬂt›r.
Son olarak yap›lan bir baﬂvuru neticesinde, Dan›ﬂtay taraf›ndan Konaktepe baraj projeleri için yürütmeyi
durdurma karar› verilmiﬂtir. Milli park
sahas› olan yerlerde mutlaka bütün
çal›ﬂmalar›n Milli Park uzun devreli
geliﬂim ( inkiﬂaf ) planlar›na uygun
yürütülmesi gerekti¤i, yarg› karar› ile
bir kez daha idareye hat›rlat›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca di¤er baraj projeleri için aç›lan
davalarda da yarg› süreci halen devam etmektedir. Yukar›da belirtti¤imiz hususlar benzer nitelikte olan di¤er HES projeleri içinde emsal olabilecek niteliktedir.
Munzur ile benzer durumda olan
Karadeniz bölgesinde yap›m› devam
eden bir çok HES projesinde de
‹dare Mahkemeleri Yürütmeyi durdurma kararlar› vermiﬂtir. Verilen kararlara gerekçe olarak ayn› vadi ve
su havzas› üzerinde birden çok projenin planlanmas› halinde, bunun
idare taraf›ndan bir plana ba¤lanarak, çevresel zorlaman›n ve kabul
edilebilir bir çevresel maliyetin hesaplanmas›, projelerin say›s›, kurulma yer ve zaman›, do¤an›n di¤er
faydal› kullan›mlar›, insan ve di¤er
canl›lar›n yaﬂam alanlar›n›n bundan
ne düzeyde etkilenece¤ine iliﬂkin
kuvvetli tahminlerin yap›ld›¤› bir
planlaman›n yap›lmas› gerekti¤ine
vurgu yap›lm›ﬂt›r.
Munzur ve benzeri do¤al alanlar›n yok edilmesi Türkiye’nin iç hukuk
mevzuat›na ayk›r› oldu¤u gibi Türkiye’nin taraf oldu¤u uluslar aras› sözleﬂmelere de ayk›r›d›r. Örne¤in:
1975 Paris Dünya Kültürel ve Do¤al
Miras›n Korunmas› Sözleﬂmesi, Arkeolojik Miras›n Korunmas›na Dair
Sözleﬂme, 1979 Bern Avrupa’n›n Yaban Hayat› ve Yaﬂama Ortamlar›n›
Koruma Sözleﬂmesi, 1973 Washington Sözleﬂmesi ,1992 Rio Bildirgesinde al›nan kararlar, Habitat antlaﬂmalar›nda al›nan kararlar, 2000 Kahi-
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re Sözleﬂmesi, BM E¤itim, Bilim ve
Kültür Örgütü olan Unesco Genel
Konferans› 17 Ekim-21 Kas›m 1972
tarihleri aras›nda Paris'te toplanan
on yedinci oturumunda kültürel ve
do¤al miras›n korunmas› zorunlulu¤unu belirtmiﬂtir. Türkiye bu sözleﬂmeyi,14.04.1982,tarihinde onaylam›ﬂt›r. Sözleﬂme "mutlak koruma"
alt›na ald›¤› "kültürel miras" ürünlerini
ve "do¤al miras" ürünlerini ayr›nt›l›
olarak tarif etmiﬂtir. Sözleﬂmeye göre; devletler kendi topraklar› üzerinde
çeﬂitli varl›klar› saptay›p belirlemek
ve kendi topraklar›nda bulunan istisnai evrensel de¤ere sahip kültürel ve
do¤al miras›n korunmas› için gerekli
çabay› sarf etmesi öngörülmüﬂtür.
Bu sözleﬂmeler Türkiye taraf›ndan onaylanarak kabul edilmiﬂtir.
Anayasan›n 90. maddesine göre
“Usule uygun onaylanm›ﬂ uluslar
aras› sözleﬂmeler kanun hükmündedir. Bunlar hakk›nda iptali amac›yla
Anayasa mahkemesine baﬂvurulamaz.” Yani bu yönüyle yasadan da
üstün konumdad›rlar. Bu sözleﬂmelere ayk›r› hareket etmek aç›kça yasalara ayk›r› hareket etmek anlam›-

Gelece¤i düﬂünmeden,
s›cak para ile günü
kurtarma politikalar›
yüzünden, bugün bütün
do¤al kaynaklar
sat›lmaktad›r. Ayr›ca özel
olarak bölgede siyasi
düﬂünceler ile güvenlik
amaçl› projelerde
bulunmaktad›r. Enerji
üretiminden ziyade bu
projelerde as›l amaç,
stratejik noktalar› sular
alt›nda b›rakmakt›r.

na gelmektedir. Ayr›ca Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi bir çok karar›nda çevre tahribat›na yol açan baraj
çal›ﬂmalar› ile ilgili aç›lan davalarda,
daval› devletler hakk›nda mahkumiyet kararlar› vermiﬂtir. (Örne¤in:
Gorraiz Lizarraga ‹spanya Karar›)
Munzur, Hasankeyf, Allianoi, Ze-

ugma ve bir çok do¤al ve kültürel
alan tamamen rant u¤runa yok edilmektedir. Bugün Türkiye genelinde
bütün derelere ve nehirlere baraj ve
HES’ler yap›lmak istenmektedir. Yap›m› düﬂünülen toplam 1700 adet
HES projesi gerçekleﬂtirildi¤i takdirde, geri dönülemez bir do¤a y›k›m›
meydana gelecektir. Gelece¤i düﬂünmeden, s›cak para ile günü kurtarma politikalar› yüzünden, bugün
bütün do¤al kaynaklar sat›lmaktad›r.
Ayr›ca özel olarak bölgede siyasi
düﬂünceler ile güvenlik amaçl› projelerde bulunmaktad›r. Enerji üretiminden ziyade bu projelerde as›l
amaç, stratejik noktalar› sular alt›nda b›rakmakt›r. Turgut Özal döneminde haz›rlanm›ﬂ Jandarma ‹stihbarat raporlar›nda, bölgede barajlar
ile arazinin parçalanmas› halinde
güvenli¤in daha kolay sa¤lanaca¤›
yönünde görüﬂler dile getirilmiﬂtir.
Bu tür düﬂünceler, sorunlar› ﬂiddet
ile çözme mant›¤›n›n devam›d›r. Bu
anlay›ﬂtan bir an önce vazgeçilmelidir. Do¤an›n tüm insanl›¤›n ortak
de¤eri oldu¤u unutulmamal›d›r.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
BATMAN
BATMAN’DA ODA-Ö⁄RENC‹ ÜYE ﬁENL‹⁄‹

Geçti¤imiz aylarda oluﬂturulan ve
her s›n›ftan birer temsilci ile temsil
edilen Batman Üniversitesi ö¤renci
komisyonu ve Batman ‹l Temsilcili¤i
iﬂbirli¤inde “MORAL VE TANIﬁMA
GECES‹” etkinli¤i düzenlendi.

Kas›m ay› içerisinde Moon L‹ght
Kafede düzenlenen geceye yaklaﬂ›k
80 ö¤renci ile birlikte oda sekreterimiz F›rat ﬁ‹MﬁEK, yönetim kurulu
üyemiz S. Kaz›m IﬁIK, Teknik Görevlimiz Okay POLAT ve Hüseyin
PEYC‹, ö¤renci komisyonu temsilcimiz Recep DO⁄MUﬁ ve ö¤retim
üyeleri kat›ld›.
Ö¤renci ve oda kaynaﬂmas›n›
sa¤lamak ve ö¤rencilerin birbirleriyle
tan›ﬂma ve iﬂbirli¤ini pekiﬂtirmek için
yap›lan gecede, Sekreterimiz F›rat

ﬁ‹MﬁEK bir konuﬂma yapt›. Konuﬂmas›nda odan›n ö¤renciler için ikinci
bir okul ve ev oldu¤unu belirten ﬁ‹MﬁEK, “ Meslek hayat›nda oda nas›l
üyesi ile dayan›ﬂma içinde ise ö¤renci ile de ayn› iliﬂki çabas› içindedir.
Bu yüzden oda-ö¤renci iliﬂkisi daha
örgütlü bir meslek odas› olma anlam›nda çok anlaml›d›r.” dedi.
Hocalar›n okuduklar› ﬂiirlerle
renk katt›¤› gece ﬂark›lar ve halaylarla son buldu.

‹LKÖ⁄RET‹M Ö⁄RENC‹LER‹NE SEM‹NER
Batman Tevfik Fikret ‹lkö¤retim
Okulunun baﬂvurusu üzerine odam›z
teknik görevlisi Okay POLAT taraf›ndan
ö¤rencilere seminer verildi. Tevfik Fikret ‹lkö¤retim Okulunda düzenlenen ve

ilkö¤retim ö¤rencilerinin kat›ld›¤› ve
sekreterimiz F›rat ﬁ‹MﬁEK’in bulundu¤u seminerde Makine Mühendisli¤i
hakk›nda bilgi verildi. Makina Mühendisli¤inin toplumdaki yeri ve önemi

hakk›nda konuﬂan OKAY, odam›z›n
çal›ﬂma ilkeleri ve meslek hayat›ndaki önemi hakk›nda da ö¤rencilere
bilgi verdi.

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ Ö⁄RENC‹LERLE BULUﬁTU
Makine Mühendisleri Odas› Batman ‹l Temsilcili¤i taraf›ndan ö¤renci
komisyonunun oluﬂturulmas› ve oda
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verilmesi
amac›yla Batman Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri ve
bölüm hocalar› ile bile bir toplant›
gerçekleﬂtirildi.
Toplant›ya yönetim kurulu baﬂkan› Ahmet Bülent TEK‹K, yönetim kurulu yönetici sekreteri, ö¤renci komisyonu temsilcisi F›rat ﬁ‹MﬁEK
Dicle Üniversitesi ö¤renci komisyonu
temsilcisi Sinan ÖZTEMEL kat›ld›.
Batman Üniversitesi konferans salonunda yap›lan toplant›ya yaklaﬂ›k 80
ö¤renci kat›ld›. Makine Mühendisli¤i
Bölümü Baﬂkan› Yrd. Doç.Dr. Hamit
AD‹N ve bölüm asistanlar›n›n da ka-
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t›ld›¤› toplant›da söz alan Ahmet Bülent TEK‹K; odam›z›n misyonu, çal›ﬂma ilkeleri ve ö¤renci komisyonunun
ve odan›n birlikte neler yapabilecekleri konusunda bilgi verdi.
Toplant›da söz alan F›rat ﬁ‹MﬁEK
ise, genel olarak ö¤renci üye- oda
iliﬂkileri, odan›n ö¤renci üyeler için
neler yapabilecekleri, üniversiteden
sonra karﬂ›laﬂabilecekleri sorunlar ve
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bunlar›n çözüm önerileri hakk›nda bilgi verdi. Ayr›ca komisyon oluﬂumu
için nas›l bir çal›ﬂma içerisine girilmesi konular› hakk›nda sohbet edildi.
Ö¤rencilerin de soru ve yorumlar›yla
toplant›ya iﬂtirak etti.
Dicle Üniversitesi ö¤renci temsilcimiz Sinan ÖZTEMEL da karﬂ›laﬂt›klar› sorunlar› ve odam›z›n bu konudaki çaba ve hassasiyetleri konusunda
bilgi verdi.
Makine Mühendisli¤i Bölümü
Baﬂkan› Yrd. Doç.Dr. Hamit AD‹N de
ö¤rencilerin odaya üyeliklerinin hem
ö¤renciye hem odaya güç verece¤ini belirterek odan›n meslek hayat›m›zdaki önemi konusunda görüﬂlerini belirtti. Toplant› mini bir kokteyle

sona erdi.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
ELAZI⁄
‹L TEMS‹LC‹LER‹M‹Z ELAZI⁄ BAROSUNU Z‹YARET ETT‹
Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Yrd. Doç. Dr.
Mustafa GÜR ve Temsilcilik
Sayman› Meral YILMAN Elaz›¤
Barosu’na ziyarette bulundu.
Baro Baﬂkan› Av. R.Kadri
SEPT‹O⁄LU´nu makam›nda ziyaret
eden Temsilcilik yöneticileri

´Bilirkiﬂilik´´ ile ilgili temaslarda
bulundular. Bilirkiﬂiliklerin odayla
istiﬂare yap›larak mahkemelerce
belirlenmesi konusunda detaylara
de¤inildi. Baro Baﬂkan› bu
görüﬂmeyi memnuniyetle
karﬂ›layarak, gerekli görüﬂmelerin
yap›laca¤›n› söyledi.

ﬁANLIURFA

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z
FIRAT ÜN‹VERS‹TES‹
MAK‹NA MÜHEND‹SL‹⁄‹
BÖLÜMÜ Ö⁄RENC‹LER‹YLE
BULUﬁTU
Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹M‹Z TEKN‹K GEZ‹, TANIﬁMA VE
DAYNIﬁMA GECES‹NDE BULUﬁTU
Harran üniversitesi makine
mühendisli¤i bölümünde okuyan
ö¤renci üyelerimiz ﬁanl›urfa il
temsilcili¤imizin organize etkinlikler kapsam›nda ufuk boru, subor
GAP, Suruç ovas› sulama pompaj
tuneli ﬂantiyesine bir teknik gezi
düzenledi.
Teknik gezi sonras›nda ayn›
günün akﬂam›nda Dicle üniversitesinde okuyan ö¤renci üyelerimiz
ve Harran üniversitesi ö¤renci üyelerinin kat›l›m›yla tan›ﬂma ve dayan›ﬂma gecesi düzenlendi. Gecede

odam›z›n tan›t›m› hakk›nda bir sinevizyon gösterimi yap›ld›. Oldukça s›cak bir atmosferde geçen tan›ﬂma ve dayan›ﬂma gecesi, çalan
Türkçe ve Kürtçe ﬂark›larla halaylar eﬂli¤inde son buldu.

F›rat Üniversitesi Makine mühendisli¤i
bölümü 1. s›n›f ö¤rencileriyle oda ö¤renci
iliﬂkilerini art›rmak, oday› ö¤rencilere tan›tmak amac›yla yemekli bir tan›ﬂma toplant›s› düzenlendi. ‹l Temsilci¤i Baﬂkan› Yrd.
Doç. Dr. Mustafa GÜR, Temsilcilik Sayman› Meral YILMAN, Yönetim kurulu üyemiz Fethi Turan, Temsilcilik Teknik Görevlilerimiz ve 100’ün üzerinde ö¤rencinin kat›l›m›yla bir toplant› düzenlendi. Bir sinevizyon gösterimiyle Oda tan›t›m›n›n yap›ld›¤› toplant›da, ö¤rencilerden gelen sorulara cevap verildi. Oda ö¤renci iliﬂkileri,
meslek eti¤i, meslekte uzmanl›k konular›
hakk›nda bilgilendirmeler yap›larak, ö¤rencilerin mezun olduktan sonra karﬂ›laﬂacaklar› sorunlar hakk›nda karﬂ›l›kl› soru cevap ﬂeklinde görüﬂ al›ﬂveriﬂi yap›ld›.
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MERYEM XAN (S‹LTANA KURDA)
Kürtçe ﬂark›lar› kaydeden ilk kad›n ﬂark›c› olarak bilinen ve etkileyici sesinden dolay›
“Siltana Kurda” (Kürt Sultan›) ismiyle an›lan Meryem Xan, ne yaz›k ki ço¤u insan
taraf›ndan hayat› bilinmedi¤inden dolay› Meryem Xan ‘›n hayat›n› araﬂt›rma ve
aktarma ihtiyac› hissettim. Yapt›¤›m araﬂt›rmalarda itiraf etmem gerekir ki çok fazla
veriye ulaﬂamad›m.

AHMET ÇET
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
Kürtçe ﬂark›lar› kaydeden ilk kad›n
ﬂark›c› olarak bilinen ve etkileyici sesinden dolay› “Siltana Kurda” (Kürt Sultan›)
ismiyle an›lan Meryem Xan, ne yaz›k ki
ço¤u insan taraf›ndan hayat› bilinmedi¤inden dolay› Meryem Xan ‘›n hayat›n›
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araﬂt›rma ve aktarma ihtiyac› hissettim.
Yapt›¤›m araﬂt›rmalarda itiraf etmem
gerekir ki çok fazla veriye ulaﬂamad›m.
Meryem Xan ;Mardin DargeçitKerboran›n Çelike Aliye Ramo, bu Il›su
Baraj›n›n 3-5 km memba›nda bir köy-
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de do¤muﬂ diyen varsa da genel kan›
Meryem Xan’›n, 1904’te ﬁ›rnak’›n
Dêrgol köyünde do¤du¤udur. Mihemed Ehmedê Botî’nin k›z› olan Meryem Xan, sanat e¤itimini yayla, ﬂahî,
köy, kent ve dengbej toplumu içinde
al›r. Yaﬂam›n›n baﬂlang›c›nda daha 10
yaﬂ›ndayken Birinci Dünya Savaﬂ›
baﬂlar ve bu savaﬂ›n tüm olumsuzluklar›n› kendi içinde yaﬂar. Bütün bu
olaylar birçok Kürdün Güney ve Güneybat› Kürdistan’a gitmesine yol
açar. Bunlar›n aralar›nda Meryem
Xan’›n ailesi de vard›r. Onlar, Güneybat› Kürdistan’a gider.
Meryem Xan, burada Bedirxan ailesi ile tan›ﬂarak aileler dost olur ve
birbirlerine gelip giderler. Her ne kadar
hiç evlenilmedi¤i söyleyenler varsa da
genel kan› Bedîrxan ailesinden bir
gençle tan›ﬂ›p evlenmesidir. Ama bu
genç Meryem Xan’›n ﬂark› söylemesine taraftar de¤ildir. “Biz büyük bir aileyiz. Bizim ailemizden bir kad›n ﬂark›
söyleyemez” der. ‹lk gazeteye, önemli
dergi ve kitaplara imza atan Bedîrxan
ailesinde feodalli¤i köklü olanlar da
aç›¤a ç›km›ﬂ olur.
Meryem Xan, iki yolun üzerine düﬂer. Bir tarafta sanat, bir tarafta çok
sevdi¤i eﬂi vard›r. ‹kisinden de ayr›lmak
istemez. Ancak karar vermek zorundad›r. Meryem Xan, eﬂine çok defalar ricalarda bulunur. “ﬁark› söylemeden
yaﬂayamam. Kan›mda sanat ve ﬂark›lar
var.” Ancak eﬂi izin vermez. O da “Ben
sanats›z yaﬂayamam. Sanats›z yaﬂarsam ölürüm” deyip eﬂinden ayr›l›r. Asl›nda bu zor bir karard›r. Çünkü; henüz
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çok gençtir. Yaﬂad›¤› toplumda ayr›l›k
ay›planan bir durumdur ve yaﬂ› tahminen 20 civar›ndad›r.
O dönem ‹ngiliz müzik ﬂirketleri
Ba¤dat’a gelmiﬂ ﬂark›lar toplamaktad›r.
‹ngilizler, Ortado¤ulular›n Kürtçe, Arapça, Farsça, Ermenice ve Süryanice
söyledi¤i ﬂark›lar› kaydedip pazarlamaktad›rlar. Böylece hem var olan sanatç›lar halka plaklarla ulaﬂmaktad›r,
hem de yeni sanatç›lar ç›kmaktad›r. Bu
nedenle bir çok yöreden sanatç›lar
Ba¤dat’a akmaktad›r. Meryem Xan da
bunu duymuﬂtur. “Ba¤dat’a gidip sesimi kaydedece¤im. Sesimi kaydedeyim
o an öleyim” der.
Meryem Xan, 1924’te Zaxo’ya gider. Orada Yusif ﬁemdîn Axa’n›n evinde kal›r. Ayr›l›k burada da ay›pland›¤›
için kendisini kimseye tan›ﬂt›rmaz.
Amac› gidip sesini kaydetmektir. Zaxo’da tam 12 y›l kal›r. Bu y›llar içinde
ev ve tarla iﬂlerini yapar. Ancak halk
içindeki sayg›nl›¤› bir dirhem olsun
azalmaz. Sürekli göz yaﬂ› döker, büyüdü¤ü Dêrgol üzerine ﬂark›lar söyler
tek baﬂ›na. Eﬂini kendisinden ay›ran
yanl›ﬂ fikir ve art›k ﬂark›lar›n sadece
hüzün akmas›, onun içinde sürekli
onu ac›tan bir s›z› olur.
Meryem Xan, 1936 y›l›nda Zaxo’dan Musul’a gider. Orada k›sa süre
kal›p Ba¤dat’a gider. Orada amcas›n›n
k›z› Elmas Xan (1874-1974)’›n evine
yerleﬂir. Elmas Xan’›n evi o dönem sanatç›, siyasetçi, ayd›nlar›n u¤rak yeri
olan bir yer özelli¤indedir. Meryem
Xan, Elmas Xan’›n evinde Mihemed Arîf
Cizrawî, Hasan Cizrawî, Nesrîn ﬁerwan
(ﬁirnaqî), Alî Merdan, Tahîr Tofik, Saîd
Axayî Cizîrî, Fewzîyê Mihemed ve birçok kiﬂiyi daha tan›r. Bu büyük ustalar›n aras›nda bir gün ﬂark› söylemeye
baﬂlar. Herkes ﬂaﬂ›r›r ve bu büyük ses
karﬂ›s›nda hem duygulan›r, hem de
hürmet gösterir. Her birinin ad› söylendi¤inde önünde sayg›yla e¤ilen sanatç›lar Meryem Xan’a yer ay›r›r ve doyulmaz ﬂark›lar söylenen akﬂamlarda o
baﬂ köﬂeye oturtulur.

Meryem Xan, usta bir
sestir. Onun ﬂark›lar›nda
otantizm, asalet, orijinal
Kürt g›rtla¤› ve ezilen
Kürt kad›n›n›n sesi vard›r.
Sesi alto tabakas›ndad›r.
G›rtla¤› temizdir. Heceleme
ve cümlede dili berrak ve
güzeldir. Her ﬂeyden
önemlisi sesinde hüzün ve
hasret duyulur. Ritmik bir
ﬂark›da da bu hissedilir.

Meryem Xan, günün birinde amcas›n›n k›z›ndan izin ister, kendisini konuk
etti¤i için teﬂekkür eder ve Bab Elﬂerqî
mahallesinde bir ev kiralar. Art›k bu evde yaﬂamaya baﬂlar.
Meryem Xan, onu yaﬂama ba¤layan müzik ﬂirketlerini de k›sa süre içinde bulur. O dönem Beyzafon, Ebolkelp
ve Ûdyon isminde ‹ngiliz ﬂirketleri Ba¤dat’tad›r ve ﬂark› kaydetmeye devam
etmektedirler.
Meryem Xan da ilk pla¤›n› ç›kar›r ve
ard›ndan di¤erleri gelir. Her plakta bir
ﬂark› vard›r. Meryem Xan’›n önemli bir
özelli¤i ﬂudur: Kirmanc sanatç›lardan
plak ç›karan ilk kad›nd›r. Soran lehçesinde de Dayîkî Cemal ilk pla¤› ç›karm›ﬂt›r. Ancak aralar›nda bir fark var.
Meryem Xan, haf›zalarda yer edinirken,
Dayîkî Cemal sadece tarih sayfalar›nda
ad›yla kald›.
1939’da da Ba¤dat Radyosu aç›l›r.
Radyo o dönem kadrolu sanatç› bulmak için ses yar›ﬂmas› düzenler. Ünlü
sanatç›lar›n tümü bu yar›ﬂmaya kat›l›r.
Meryem Xan birinci olur. Hakimiyet,
güzel ses, stil, melodi, ac›lar›n sesine
ve bütün bedenine yans›mas› onu birinci yapar. Kadrolu sanatç› olur.
Meryem Xan, eﬂi ve ailesinden ayr›l›nca sürekli kendisini yaln›z hisseder.

Arkadaﬂlar›yla her oturdu¤unda yaln›zl›¤›ndan, kardeﬂlerinden, ailesinden, köyünden söz eder. O kendisini sürekli
kara bahtl› sayar. Çok a¤lar. Büyüdü¤ü
Dêrgol’den çok söz eder ve kendisini
kafesteki bülbül gibi hisseder.
Nerede olursa olsun ﬂahî, dü¤ün
ve aile davetlerine sürekli ulusal elbiseler içinde giden Meryem Xan’›n çok
güzel bir kad›n oldu¤u ve her zaman
üzerinde a¤›r bir hüzünle yaﬂad›¤› anlat›l›yor. Bin sesin içinde tan›nan bir
sese sahip olan sanatç›, ﬂark›lar›n›n
derbederidir.
Onu yak›ndan görenlerden Mihemed Arif Cizrawî, Ba¤dat radyosuna
verdi¤i bir röportajda ﬂöyle diyor: “Meryem Xan’›n elbiseleri moderndi. Ama
ruhu, yaﬂam›, sanat› Kürtçe’ydi. Kürt
adetlerine ba¤l›yd›. ﬁark› söylerken içten ve gönülden söylerdi. O an tüm
bedeni ﬂark›yla dolard›.”
Meryem Xan, usta bir sestir. Onun
ﬂark›lar›nda otantizm, asalet, orijinal
Kürt g›rtla¤› ve ezilen Kürt kad›n›n›n sesi vard›r. Sesi alto tabakas›ndad›r. G›rtla¤› temizdir. Heceleme ve cümlede dili
berrak ve güzeldir. Her ﬂeyden önemlisi sesinde hüzün ve hasret duyulur.
Ritmik bir ﬂark›da da bu hissedilir.
Bu büyük sanatç› 1949’da Ba¤dat’ta ölür. Meryem Xan, büyük bir
merasimle ﬁex Maaruf Mezarl›¤›’nda
Ba¤dat’ta topra¤a verilir. Törene sanatç›lardan M. Arif Cizîrî, Nesrîn ﬁêrwan,
Elmas Xan, Hesen Cizîrî, Alî Merdan,
Mamosta Bakozî, Fewzîye Mihemed,
Ba¤dat Radyosu çal›ﬂanlar›, Kürt yazarlar› ve halktan çok say›da kiﬂi kat›l›r.
Meryem Xan, asl›nda hüzün ve gönül darl›¤›ndan öldü. Az yaﬂamas›na
ra¤men ömrü k›ymetli ve pahal›yd›.
ﬁark›lar› onu ölümsüzler aras›na koydu.
Bu nedenle Kürt sanat evreninde sönmez bir y›ld›z oldu. O, 200’ün üzerinde
ﬂark› söyledi. Ancak Ba¤dat Radyosu’nda plaklar› çürüdü! Bugüne ulaﬂan
ﬂark›lar›n ço¤u halk›n evlerinden topland›. Biz anmasak, plaklar› çürüse de
o halk›n gönlünde taht kurdu.
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ATALAY’DAN MEKTUP VAR!
Ö¤renci üyelikten ﬂube sekreterli¤ine kadar uzanan, Oda faaliyetlerinde büyük
emekleri geçen ve ﬂuan KCK davas›ndan tutuklu bulunan Batman Belediye Baﬂkan›
Nejdet Atalay’›n cezaevinden gönderdi¤i mektup, gazeteci Yüksel Genç’in köﬂesinde
“ATALAY’DAN MEKTUP VAR!” baﬂl›¤›yla yay›nland›.
En s›cak duygularla merhaba!
Kelimelerin herhangi bir anlama
denk düﬂürülmedi¤i bir zaman›n k›y›s›ndan size seslenmek, sözcüklerin içinde kay›p bir dili yeniden bulmak, umut dolu bir güne gebe bir
alacakaranl›¤›n ortas›nda sizinle yeniden birlikte olma duygusuyla bir
anl›¤›na sonsuz bir boﬂlu¤un hafifli¤i
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içinde kendini unutmak, her ﬂeye
ra¤men yine de güzel. Yeni bir söz,
hiç denenmemiﬂ bir sözcük, hiç
kurcalanmam›ﬂ bir duygu yal›nl›¤›ndaki cümlelerle özlemi anlatmak isterdim. Kay›p bir zaman›n içinde,
yeﬂil dallar› berrak derelerin üstüne
e¤ilen bir sö¤üt a¤ac› serinli¤i taﬂ›yan o hür gelece¤in düﬂünü kur-
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mak, hep beraber bu rüyay› gerçek
k›lmak için yorgun arg›n, ama neﬂe
içinde kendimizi k›y›s›na att›¤›m›z
günbat›mlar›n›n lezzetini, do¤acak
yeni günün heyecan›n› hala duyumsuyorum. Rüyan›n gerçe¤in içinden
do¤du¤u, gerçe¤in rüyan›n üstüne
prizmadan geçen ›ﬂ›¤›n yayd›¤› saydam renklerin kararl›l›¤›yla düﬂtü¤ü
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bugünlerde, sadece kendine inanmak, kendi hakl›l›¤›na, kendi masumiyetine, bundan do¤an bükülmez
yarg›lar›na, o büyük umuda tutunmak her zamankinden daha gerekli.
Yüzünüzü dayad›¤›n›z bu¤ulu bir
cama yaz›lan kelimeler gibi, sadece
içinde belli belirsiz anlam par›lt›lar›
uyand›rd›ktan sonra geride hiçbir iz
b›rakmadan geçip gidiyor günler.
ba¤daﬂ kurup derin hayallere dald›¤›n izbe hücre, sizlerle birlikte paylaﬂ›lm›ﬂ hoﬂ bir an›n ortas›nda eksikliklerinizle sizi yüzleﬂtiren metalik
yank›l› bir mazgal sesi, size yeni bir
düﬂünce esinleyen garip bir ›ﬂ›¤›n
harelendi¤i demir parmakl›klarda
pasl› bir karanl›¤a bürünen geceler,
bakt›¤›n ve büyük umutlarla birlikte
a¤ard›¤›n ters bir kuyuyu and›ran
kare gökyüzü, masmavi derinlikte,
siyah noktac›klara dönüﬂen kuﬂlar›n
kanat ç›rpmalar›…
Sonsuzlukta bir nokta olup da
sonsuzlu¤u kavramay› arzulamak,
böyle bir ﬂey. Sizleri duymak, sizleri
hissetmek, heybesinde yaln›zca size inanm›ﬂ insanlar›n umutlar›yla
yeniden o büyük baﬂlang›c›n yollar›na dökülmek, bir yeni yolculuk heyecan›yla duvarlar› yoklamak bile
heyecan verici. Bir okyanusun dalgalar›n›n u¤ultusunu and›ran sesini-

zi duyuyorum. Bu dalgalar›n tepesindeki bir kibrit çöpü gibi havaland›¤›m›z, özgürlü¤ün o güçlü ﬂark›lar›n› birlikte m›r›ldand›¤›m›z zamanlar› hat›rl›yorum. Hayat›n bütün dokusunu saran o derin mutluluk anlar›,
sözcükler henüz yaz›ya dökülmeden beni de sar›p sarmal›yor. Hayata, özgürlü¤e ve güzelli¤e dair ne
varsa her ﬂey benli¤inizle yer de¤iﬂtiriyor. Sonra aniden kavr›yorum,
anda beliren hat›ralar›n, gelece¤in
ta kedisi oldu¤unu. Dün bugünün
bugün yar›n›n hat›ras›. Sonra hat›ralar ﬂimdiki zaman içinde yar›n›n
düﬂleri olup ç›k›yor… k›r›ﬂm›ﬂ cümlelerin içinde oradaki varl›¤› pek de
sezilmeyen, üstünde durmad›¤›m›z,
fakat fark›na varmadan bizi saran,
yank›s›, ça¤r›ﬂ›mlar› eski ça¤lara ait
saf, yüre¤imizin at›ﬂlar›n› h›zland›ran, bizi uçsuz bucaks›z k›rlara,
masmavi bir gökyüzü alt›nda harikulade düﬂlerle bezeli rengarenk bir
dünyan›n k›y›s›nda b›rakan o büyük
anlam uyan›ﬂ›yla k›sk›vrak yakalad›¤›m›z büyülü bir sözcük, her ﬂeyi
anlatmaya yeterdi.
Dokunun d›ﬂa att›¤› yabanc› bir
k›ym›k gibi kendinizi ans›z›n ortas›nda buldu¤unuz, karanl›klarla örülü
bir kuyunun dibinden yepyeni bir
hayat›n, benzersiz bir baﬂlang›c›n ilk

iﬂareti o sab›rs›z k›p›rt›lar› sezdiren
bir sözcük. Düﬂ gibi, özgürlük gibi,
ilk ça¤lara ait yaﬂl› bir büyücü kad›n›n kayal›klarda menekﬂe rengi yank›lar b›rakan unutulmuﬂ ezgileri gibi.
Kendi kaderinin efendisi bir
halk! Beni titreten böyle bir ﬂey.
Gecenin geç saatleri, gökyüzünde
gülümseyen ay ›ﬂ›¤›, demir parmakl›klarda k›r›lan verimli do¤urgan bir sessizlik. Ac›lar›n içinden
yükselen bir sevinç dalgas›. Ve
ben düﬂünüyorum; “ kaderinin
efendisi bir halk, çocuklar›n› gözünden esirgeyen bir kent, büyülü
o bir tek sözcü¤ün içinden yeniden
seslendirebilir o büyük baﬂlang›çlar›n ezgilerini. Bu kez de böyle olsun istedim. ‹çeriden d›ﬂar›ya bir
mektup, bir tutsa¤›n içindeki o s›z›l› hislerle beliren böyle bir birliktelik daha anlaml› gibi geldi bana.
Yine de belirtmeliyim, özlüyorum
iﬂte sizleri. Bilinir; özlemek, özlenenin içimizdeki yerinin anlaﬂ›lmas›na
dairdir. Erdemli duruﬂuyla daima
soylu düﬂünceler uyand›ran asil
kentimin bütün insanlar›n› sevgiyle,
sayg›yla, hasretle kucakl›yorum. Ay
suya, güneﬂ topra¤a çok geçmeden iner elbet.
Görüﬂmek dile¤iyle, esenkal›n,
mutlu kal›n.”

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

35

makina.qxd

1/18/11

1:00 PM

Page 36

ZIMANEKÊ KU NAYÊ KU ZANÎN

MIHEMED EMÎN TUMUR
ENDEZYARÊ MAKÎNEYAN
Zimanê zikmakî ji bo gel wek nan û
av û ﬂîrê dayîkê ye. Ev mafekî xwezayî
ye. Çawa ku di nav xwezayê de em nikarin ji ﬂêrekî re bibejin “neçîrê neke û
birçî bimîne”. Ji bo mirov jî zimanê dayîkê bê qedexekirin heman tiﬂt e. Qey
em dikarin ji pisîkê re bibejin “avê venexwe”, ji darên li nav serên çiya re bibejin “ﬂîn nebin”. Em nikarin vana bikin.
Ya em ê ﬂêr zincîr bikin ji bo neçîrê neke û ji bo dar ﬂîn nebin jî divê çiya bên
ﬂewitandin.
Ji bo gel, kîjan desthilatdarî dibe
bila bibe qedexekirina zimanê zikmakî
zordestiyeke gelekî mezin e. Qet ji bîra
min naçe, bavê min digot “li dibistanê
em bi kurdî bipeyivîna sîxurê mamoste,
giliyê me dikir û mamoste ceza dida
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me”. Ev bûyer ji bo zarokên dibistana
seretayî zilmdariyeke mezin bû.
Niha siyasetmedarên kurd ên di
girtîgehê de ne, dixwazin xwe bi zimanê zikmakî biparêzin. Lê belê dadgeh vêya qebûl nake û zimanê zikmakî
bi navê “zimanê ku nayê zanîn”,an jî
”zimanê ku nayê fêmkirin” bi nav dike.
Dibe ku tu bi wî zimanî nizanibî, lê belê
bi milyonan mirov bi zimanê xwe yê
dayikî dipeyivin, radibin û rûdinên. Zimanê gel rûmeta gel e. Binavkirina
dadgehê ya bi “zimanê ku nayê zanîn”
û “zimanê ku nayê fêmkirin” ji bo gelê
me zordestiyek e.
Ji aliyekî din ve jî hikûmeta Tirk di
TRT6’ê de ji bo kedxwariya zimanê zikmakî bernameyan çêdike. Wezareta
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çandê jî berhema herî hêja ya Ehmedê
Xanî “Mem û Zîn”ê çap dike. Ji van tiﬂtan çi tê fêmkirin? Ev nakokiyeke gelek
girîng e. Bi min tiﬂtên ku nayên zanîn û
fêmkirin, ne zimanê zikmakî ye, ev kiryarên ne li rê ne. Ev nerindî ye û neheqî ye û em dikarin bêjin kirasê neheq û
hesûdan her tim kin e. Ev xebatên
hanê ji bo xapandina gelê me ne.
Xweza bi destên ﬂirketên navneteweyî ên petrol, çek, av û hwd. tê xerakirin. Li dijî vê rewﬂê jî xweza xwe diparêze û li ber xwe dide. Di cîhanê de
demsal diguherin, çol û çolistan zêde
dibin, sîpan û qeﬂayiyên deryayan dihelin û jiyana mirov her diçe dijwartir
dibe. Ev bûyerên xwezayî yên ku diqewimin berxwedana xwezayê ya li dijî
ﬂaﬂîtî û nelirêbûna feraseta desthilatdariya heyî ye. Xweza polîtîkayên dijekolojîk napejirîne. Ango ji ber vê yekê jî
xwe diparêze.
Wekî ku me li jorê jî qal kir, pewîst
e wek ku xweza xwe diparêze em jî zimanê xwe biparêzin. Zimanzan diyar
dikin ku, dê di nava 50 salan de zimanên ku li cihanê hene, ji sedî pêncî
winda bibin û ev yek jî ji bo cîhanê tofanek e. Ji ber vê yekê pewîst e çi ji
destê me were em alîkariyê bidin van
saziyên ku li ser zimanê zikmakî xebatan dikin, ên wek TZPKurdî, Enstîtuya
Kurdî ya Amedê û hwd.
Ji bo pêﬂîlêgirtina biﬂaftina zimên
• Divê em zarokên xwe hînî zimanê
zikmakî bikin.
• Divê em rojnameyên bi zimanê
zikmakî bixwînin.
• Divê em perwedehiya bi zimanê
zikmakî bixwazin.
• Divê em têkiliyên xwe bi zimanê
zikmakî deynin.
• Divê em televîzyonên bi zimanê
zikmakî temaﬂê bikin û hwd.
Silav ji bo hemû parêzvanên aﬂitî,
ziman û xwezayê.
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B‹L‹NMEYEN D‹L

MEHMET EM‹N TÜMÜR
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
Anadil halklar için ekmek, su ve
ana sütü gibidir. Bu hak do¤al bir
hakt›r. Nas›l ki bir aslana “avlanma,
aç kal” diyemeyece¤imiz gibi, anadilin yasaklanmas› da bir insan için ayn›
anlama gelir. Biz bir kediye “su içme”
da¤›n zirvesindeki a¤açlara “yeﬂerme” diyebilir miyiz? Böyle bir ﬂey yapamay›z, bunu yapmam›z için avlanmamas› için aslan› zincirleyip, a¤açlar›n yeﬂermemesi için da¤lar yak›lmal›.
Hangi iktidar olursa olsun halklar
için anadilin yasaklanmas› büyük bir
bask›d›r. Hiç unutmam babam anlat›yordu, “‹lkokulda Kürtçe konuﬂtu¤umuzda ö¤retmenin ispiyoncusu bizi
ö¤retmene ispiyonlar ve ö¤retmen de
anadilimizi konuﬂtu¤umuz için bize
ceza verirdi.” Bu uygulama ilkokula gi-

den çocuklar için büyük bir zulümdür.
ﬁimdi Kürt siyasi tutuklular anadillerinde kendilerini savunmak istiyorlar. Ancak mahkeme bunu kabul
etmiyor ve anadilimizi “bilinmeyen
dil” ya da “anlaﬂ›lmayan dil” olarak
isimlendiriyor. Siz bu dili bilmiyor olabilirsiniz ancak milyonlarca kiﬂi bu dille konuﬂuyor, oturuyor ve kalk›yor.
Anadil halk›n onurudur. Mahkemenin
adland›rmas›yla “bilinmeyen dil” ve
“anlaﬂ›lmayan dil” halk›m›z için bir
bask›d›r. Di¤er taraftan Türk hükümeti TRT6’da anadilimizin istismar› için
programlar yap›yor ve kültür bakanl›¤› da Ehmedê Xanî’nin en de¤erli
eseri “Mem û Zîn”i bas›yor. Bunlardan ne anlaﬂ›lmas› gerekir, bu önemli
bir çeliﬂkidir. Bu, dilimiz için kötülük

ve haks›zl›kt›r. Ve ﬂunu da demeliyiz,
k›skanç ve haks›zlar›n mumu yats›ya
kadar yanar. Bu çal›ﬂmalar halk›m›z›n
kand›r›lmas›na dönüktür.
Do¤a uluslar aras› petrol, silah, su
ve benzeri ﬂirketler arac›l›¤›yla tahrip
ediliyor. Bu durum karﬂ›s›nda do¤a
kendisini savunuyor, savunmaya çal›ﬂ›yor. Dünyada mevsimler de¤iﬂiyor,
çöl ve çöllük alanlar art›yor, da¤lar›n
zirvelerindeki buzullar ve okyanus buzullar› eriyor ve insan›n yaﬂam› gittikçe daha çok zorlaﬂ›yor. Bu yaﬂananlar do¤an›n yanl›ﬂ ve do¤ru olmayan
uygulamalara karﬂ› kendini savunmas›d›r. Do¤a ekolojik olmayan politikalar› benimsememektir. Bundan dolay›
kendini savunmaktad›r. Yukar›da da
bahsetti¤imiz gibi nas›l ki do¤a do¤ru
olmayan politikalar karﬂ›s›nda kendisini savunuyorsa; bizlerin de anadilimizi korumam›z gerekiyor. Dilbilimciler 50 y›l içinde dünya üzerinde bulunan dillerin %50’sinin yok olaca¤›n›
söylemektedirler. Bu da dünyam›z
için bir tufand›r. Bundan dolay› anadilde çal›ﬂma yürüten TZPKurdî,
Amed Kürt Enstitüsü vb. kuruluﬂlara
elimizden gelen tüm deste¤i vermemiz gerekir.
Asimilasyonu önlemek için
• Çocuklar›m›za anadillerini ö¤retmeliyiz.
• Anadildeki gazete ve yay›nlar›
okumal›y›z.
• Anadilde e¤itim hakk›m›z› istemeliyiz.
• Tüm iletiﬂimlerimizde anadilimizi
kullanmal›y›z
• Anadilde yay›n yapan televizyonlar› izlemeliyiz.
Bar›ﬂ, dil ve do¤a savunucular›na
selamlar.
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ÇEND PEYVÊN KAR Û TEKNîKÊ YÊN BI TIRKî-KURDî
(KÜRTÇE TEKN‹K TER‹MLER)
SUAT YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKÎNEYÊ

A

B

Aç›ölçer

: Goﬂepîv - Pilepîv

Bak›m

: Lênêrîn, nêrîn

Ak›c›

: Herikbar, herikoyî

Bak›mc›

: Xwedîker, lêxweytîker

Ak›m

: Herik, herikan, herikîn

Bak›r

: Mis, sifir

Ak›ﬂ

: Herk

Bak›rc›l›k

: Sifirkerî, misgerî

Ak›ﬂkan

: Herkoyî, seyal

Aks

: Eks, sirnî

Balans

: Parseng

Akustik

: Akûstîk, dengvedanî

Balkon

: Banoke, berban

Alaﬂ›m

: Amêjen, halîta, pêkvedayî

Balon

: Pifik, nepox

Âlet

: Amûr

Balyoz

: Zomp

Alt yap›

: Binesazî, bingeh

Banyo

: Serﬂok

Alt›gen

: ﬁeﬂgoﬂe, ﬂeﬂçik

Bas›nç

: Pesto, fiﬂar, guﬂar

Alt›nc›

: ﬁeﬂemîn, ﬂeﬂem

Bas›nçölçer

: Pestopîv

Alt›n

: Zêr

Beygir gücü

: Hêza belgîrê, heldan

Alüminyum:

: Alumînyûm, bafon

Biçer döver

: Makîneya çinînê

Ampermetre

: Amperpîv

Anahtar

: Badek, mifte

Biçim

: Teﬂe, ﬂêwe

Analiz

: Dahûran, hûrbînî, hûrnêrîn

Bilgi

: Zanîn, agahî

Anket

: Lêpirsîn

Bilim

: Zanist

Anlaﬂma

: Peyman, lihevkirin

Bilimsel

: Zanistî

Antre:

: Derbase, navder

Bilir Kiﬂi

: Pispor

Araba

: Seyare, siware

Bilye

: Xar

Araç

: Hacet, amûr (ji bo heybera ku ji

Bina

: Avahî

Bombeli

: Qoqdar

Bölme

: Navbir (di keﬂtiyan de), dabeﬂan, parvekirin

Bölüm

: Beﬂ

Buluﬂ

: Dahên, dîtin

Buzdolab›

: Sarinc , sarincok

Alt›n: Zêr

Ampermetre: Amperpîv

hêza wê sûd tê wergirtin)
Ard›ﬂ›k
Ar›tma

: Rezîn
: Parzîn, palîn

Asansör

: Hilanok

Atölye

: Kargeh, xebatgeh

Ayarl›

: Rastkirî

Ayarl›

: Sazkirî, rastkirî

Bülten

: Kovar, weﬂînek

Ayars›z

: Nesaz

Büyüteç

: Girdok
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NURGÜL RUKEN KAYA
Ö⁄RENC‹ KOM‹SYONU ÜYES‹

KURULTAYA DO⁄RU
‹ki y›l önce ilk kurultay›ma kat›l-

sini anlatt›; yapt›klar›n›, yapacakla-

m›ﬂt›m. O zaman birinci s›n›ft›m ve

r›n› ve etkinliklerini. Birçok ﬂubeye

asl›nda konuﬂacak çokta konum

göre iyi durumdayd›k. Yapt›klar›m›-

yok gibi geliyordu. Ankara’ya gidi-

z› anlatt›¤›m›zda ﬂaﬂ›ran ﬂubeler

ﬂimiz çok e¤lenceliydi, samimi bir

bile vard›. ﬁubemize teﬂekkürü

ortamd› ve kaynaﬂmam›za olanak

borç bildik o dakikalarda. ..

sa¤layan en büyük etken olmuﬂtu.
Oraya gidince üniversite ö¤rencisi

Genel sorunlara geçildi daha

hepsi, konuﬂacak önemli ﬂeyler ol-

sonra. Herkes ayn› çat› alt›nda bu-

mal› derdim. Özgürce düﬂünen bir

luﬂabiliyordu en az›ndan. Ayn› pen-

sürü ö¤renci sonuçta. Bekledi¤im

cereden bakabilmek ve sorunlar›

gibi de¤ildi ama… Özgürlük k›s-

ortak sorun olarak de¤erlendirebil-

m›nda yan›lm›ﬂ›m, birçok kiﬂi bunu

mek önemliydi. ‹steklerimiz, so-

sadece kendine tan›nan hak olarak

runlar›m›z çoktu elbette. Bilgileri-

görüyordu. Kürtçe konuﬂma yap-

mizi paylaﬂabilece¤imiz, yeni ﬂey-

mak isteyen arkadaﬂ›m›za izin ve-

ler ö¤renebilece¤imiz bir site iste-

rilmesini yad›rgayan, k›zan, sesini

dik. Yurt sorunlar›ndan, e¤itimdeki

yükselten bile oldu. Hâlbuki en

eksiklerden, ayr›mc›l›klardan bah-

normal karﬂ›lanmas› gereken yer

settik. Daha sonra bunlar belli baﬂ-

diye düﬂünmüﬂtüm. Baz› konular-

l›klar alt›nda toplan›ld›;

Ö⁄RENC‹ ÜYE KURULTAYI
DÜZENLEME KURULU
TOPLANTISINA KATILIM
SA⁄LANDI
Ö¤renci Üye Komisyonumuz Merkez
Ö¤renci Üye Komisyonu ‹lk Toplant›s› ve
Ö¤renci Üye Kurultay› Düzenleme Kurulu Toplant›s›na Kat›ld›.
16 Ekimde tarihinde Merkez Ö¤renci Üye Komisyonu ile Ö¤renci Üye
Kurultay› Düzenleme Kurulu üyeleri
ortak bir toplant› yapt›. Ö¤renci Üye
sorunlar›n›n ele al›nd›¤› toplant›da;
Oda-Ö¤renci Üye örgütlülü¤ünün masaya yat›r›laca¤› ve Kurultay›n program›n›n oluﬂturulaca¤› iki günlük bir çal›ﬂtay›n karar› al›nd›. Toplant›ya ﬂubemizden ö¤renci üye komisyonu üyeleri Sinan ÖZTEMEL, Nurgül KAYA ve
Orhan ÖZDO⁄AN kat›ld›.

da biz gençlik olarak ad›m at›p ilerleyemeyeceksek, kötü giden düze-

1. Mühendislik e¤itimi

ni de¤iﬂtiremeyeceksek bizden

2. Toplumcu Mühendislik

sonraki kuﬂa¤a neler b›rakabilece-

3. Oda Ö¤renci Örgütlülü¤ü

¤imiz sorusu kafam› hep kurcala-

4. E¤itimde Kimlik Ayr›mc›l›¤›

m›ﬂt›r o günden bugüne…

5. E¤itimin Di¤er Bileﬂenleri
6. Ö¤renci sorunlar›

Bu y›l ikincisine kat›laca¤›m. ‹ki
kez toplan›ld› bu y›lki kurultay için.

Bu y›lki kurultay umar›m bir

‹lkine gittim ve baz› konularda hala

öncekinden çok daha yararl› geçer

bir ﬂeylerin de¤iﬂmedi¤ini fark et-

hepimiz için.

tim. Aradan iki y›l geçmiﬂti hâlbu-

ﬁube olarak iyi bir ö¤renci top-

ki. Bir ﬂeylerin de¤iﬂmesi için illa

lulu¤una sahibiz. Teknik ve sosyal

çok uzun y›llar m› geçmesi laz›m.

gezilerde, kurs isteklerimizde ﬂube

Giden bizden gidiyor oysaki...

yönetiminden hiçbir zaman olumsuz yan›t almad›k. Tekrar teﬂekkür

Her ﬂubeden bir kaç kiﬂi gelmiﬂti. Öncelikle herkes kendi ﬂube-

ediyorum tüm ö¤renciler ad›na ve
tabii ki devam›n› diliyoruz.

Ö⁄RENC‹ ÜYE KOM‹SYONU
2. TOPLANTISI ANKARA'DA
YAPILDI
Makina Mühendisleri Odas› Merkez Ö¤renci Üye Komisyonu ikinci
toplant›s›, 18 Aral›k 2010 tarihinde
Oda Merkezi’nde yap›ld›. Mart
2011’de yap›lacak olan Ö¤renci Üye
Kurultay›’n›n planland›¤› toplant›da;
kurultay baﬂl›klar› oluﬂturuldu, tüm
ﬂubelerde yerel kurultay yap›lmas›
kararlaﬂt›r›ld›. Afiﬂ, broﬂür, kurultay
ana temas›, yerel kurultay tarihleri ve
kat›l›m say›lar›n›n 30 Aral›k 2010 tarihine kadar belirlenmesi için ﬁube
komisyonlar›na görev verildi. Komisyon toplant›s›na ö¤renci üyelerimiz;
Sinan ÖZTEMEL, ‹srafil YILDIRIM ve
Recep DO⁄MUﬁ kat›l›m sa¤lad›.
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ﬁUBE GÜNLÜ⁄Ü
EK‹M - 2010

Ekim 2010 Cumartesi günü saat

• Azad ÖZKESK‹N

Sekreter

12:30'da Sümer Park Resepsiyon

• Abdullah TEK‹N

Sayman

02-03.10.2010 MMO Malatya ‹l

Salonu önünde bas›n aç›klamas›

• Hakan SUBAﬁI

Üye

Temsilcili¤inde Lpg Dolum Boﬂalt›m

yapt›.

• Ahmet ÇET

Üye

Personel Kursu düzenlendi.

18.10.2010 ﬁubemizin Muﬂ ‹l Tem-

• ‹smet EMER

Üye

06.10.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

silcili¤i Teknik Görevlisi Ayﬂe ÖZTE-

06.11.2010 ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤i

toplant›s› yap›ld›.

K‹N iﬂten ayr›ld›.

Ö¤renci Üyelerine ﬁanl›urfa’n›n Su-

09.10.2010 Diyargaz Müdürü Ab-

16.10.2010 Oda Merkezinde düzen-

ruç ‹lçesinde bulunan; Subor, Ufuk

durrahman ATABEY ve Diyargaz’da

lenen Ö¤renci üye Düzenleme Kuru-

Boru fabrikalar› ile ‹lci inﬂaat›n sula-

çal›ﬂan makina mühendisleri, Do¤al-

lu toplant›s›na, Düzenleme Kurulu

ma kanallar›na teknik gezi düzen-

gaz sektöründe çal›ﬂan makina mü-

Üyesi ﬁube Sekreteri Bülent ÖZDEL

lendi.

hendisleriyle ﬂubemizde bir toplant›

ve Merkez Ö¤renci Üye Komisyonu

09.11.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

düzenlediler.

toplant›s›na da ﬁubemizin Merkez

toplant›s› yap›ld›.

09-10.10.2010 ﬁubemizde Lpg Do-

Ö¤renci Üye Komisyon Üyeleri; Si-

11.11.2010 Batman Üniversitesi

lum Boﬂalt›m Personel Kursu dü-

nan ÖZTEMEL, Nurgül KAYA ve Or-

Makina Mühendisli¤i Bölümü ö¤ren-

zenlendi.

han ÖZDO⁄AN kat›ld›lar.

cilerine Batman’da tan›ﬂma kokteyli

09.10.2010 ﬁubemizde di¤er STK

19.10.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

düzenlendi.

temsilcileri ile toplant› düzenlendi.

toplant›s› yap›ld›.

20.11.2010 ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤i

11.10.2010 Dicle Üniversitesi

26.10.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

üyeleri ile toplant› yap›ld›.

Müh.Fak.Makina Mühendisli¤i Bölü-

toplant›s› yap›ld›.

23.11.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

müne kay›t yapan ö¤rencilerle Ta-

26.10.2010 ﬁubede yap›lan Ö¤renci

toplant›s› yap›ld›.

n›ﬂma toplant›s› düzenlendi.

üye seçimleri sonucunda Ö¤renci

27.11.2010 TMMOB Dan›ﬂma Kuru-

12.10.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

üye komisyonumuz aﬂa¤›da belirti-

lu toplant›s› ve 28.11.2010 tarihinde

toplant›s› yap›ld›.

len isimlerden oluﬂtu.

Ankara’da yap›lan Oda Dan›ﬂma

13.10.2010 ﬁubemizde di¤er STK

• Sinan ÖZTEMEL

Kurulu toplant›lar›na aﬂa¤›da belirti-

temsilcileri ile toplant› düzenlendi.

• ﬁükrü T‹MUR

len ﬁube ve ‹l Temsilcilik Yönetim

13.10.2010 Dicle Üniversitesi

• U¤ur TOSUNCU

Kurulu üyeleri kat›ld›.

Müh.Fak.Makina Mühendisli¤i Bölü-

• Ubeyt ﬁEN

• Mesut ÇEL‹K

müne kay›t yapan ö¤rencilere Ta-

• Kübra ‹NCE

ﬁube Baﬂkan›
• Bülent ÖZDEL

n›ﬂma Kokteyli düzenlendi.
14.10.2010 ﬁubemizde Do¤algaz ‹ç

KASIM - 2010

Baﬂkan Vekili

Tesisat Mühendis Yetkilendirme

02.11.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

• Azad ÖZKESK‹N

Kursu aç›ld›.

toplant›s› yap›ld›.

ﬁube Sekreteri

16.10.2010 ﬁubemizde Yap› Dene-

02.11.2010 ﬁube Baﬂkan› Hakan

• Abdullah TEK‹N

tim Semineri Düzenlendi.

SUBAﬁI’n›n 26.10.2010 tarihli ﬁube

ﬁube Sayman›

16.10.2010 Odam›z›n da imzac›s›

Baﬂkanl›¤›ndan istifa etmek üzere

• Hakan SUBAﬁI

bulundu¤u TMMOB, KESK, , Tabip-

Yönetim Kuruluna sundu¤u dilekçe-

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

ler Odas›, Baro, ‹HD, SEL‹S Kad›n

si de¤erlendirilerek istifas›n›n kabu-

• Ahmet ÇET

Derne¤i, YG21 Gençlik Meclisi ve

lünden sonra ﬁube Yönetim Kurulu-

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

STGM Diyarbak›r YDM temsilcilerin-

nun yeni görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki

• ‹smet EMER

den oluﬂan bir giriﬂim komisyon 18

ﬂekilde yap›ld›.

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

Ekim 2010 tarihinde baﬂlayacak

• Mesut ÇEL‹K

Baﬂkan

• Semih OKTAY

olan KCK duruﬂmas› ile ilgili 16

• Bülent ÖZDEL

Baﬂkan V.

Onur Kurulu Üyesi
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• Tamer ÖZBEN
Denetleme Kurulu Üyesi
• Erol KILIÇKAP
Denetleme Kurulu Üyesi
• Mehmet TARHAN
ﬁube Müdürü
• Ahmet Bülent TEK‹K
Batman ‹l Temsilcili¤i Baﬂkan›
• Fethi KILIÇ
Tunceli ‹l Temsilcili¤i Baﬂkan› (‹KK
Sekreteri)
27.11.2010 ﬁanl›urfa ‹l Temsilcili¤i
Yönetim Kurulu aﬂa¤›da belirtilen
üyelerden oluﬂmas›na karar verildi.
• Asil Üyeler
Yedek Üyeler
• Ferzent GÖZYUMAN
• Murtaza KAYA
• Celal Atilla MERAL
• ‹brahim DEM‹R
• Mehmet KAYA
• Vildan GÖNÜLLÜ
• Mustafa YAZAR

Baﬂkan
Sekreter
Sayman
Üye
Üye

30.11.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
ARALIK - 2010
04.12.2010 Odam›z›n Kuruluﬂunun
56.y›ldönümü dolay›s›yla Diyarbak›r
Class Otel’de düzenledi¤imiz geleneksel geceye 300 kiﬂiye yak›n kat›l›m oldu.
04.12.2010 ‹l Temsilcilik Yönetim
Kurullar› ve Teknik Görevlileri ile ﬁubede toplant› yap›ld›.
04.12.2010 ﬁube kad›n komisyonumuzun organizasyonu ile Diyarbak›r
Sümerpark toplant› salonunda
“Toplumsal Cinsiyet ve Haklar” konulu e¤itim semineri düzenlendi.
Seminer sonunda kat›l›mc›lara kokteyl düzenlendi.
04.12.2010 Elaz›¤ ‹li Maden ilçesinde
bulunan Eti Gümüﬂ A.ﬁ’nin Maden
tesislerindeki kazan operatörlerine
Kalorifer Ateﬂçisi Kursu düzenlendi
07.12.2010 ﬁube Yönetim Kurulu

toplant›s› yap›ld›.
09-10.12.2010 Mardin Boru fabrikas› operatörlerine 10 saat süreli Hidrolik Pnömatik e¤itimi düzenlendi.
16.12.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.
18.12.2010 tarihinde Makine Mühendisleri Odas› Genel Merkezinde
düzenlenen Merkez Ö¤renci Üye
Komisyonu toplant›s›na ﬁubemiz
Ö¤renci Üyelerinden; Sinan ÖZTEMEL, Recep DO⁄MUﬁ ve ‹srafil
YILDIRIM kat›ld›lar.
22.12.2010 Harran Üniversitesi makine mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerine tan›ﬂma etkinli¤i düzenlendi.
Toplant›ya Dicle üniversitesi makine
mühendisli¤i bölümü ö¤rencileri 2
otobüsle ﬁ.Urfa ilindeki ö¤renci üye
tan›ﬂma toplant›s›na kat›l›m gösterdiler. Toplant› sonunda ö¤renci üyelere kokteyl düzenlendi
23.12.2010 ﬁube Yönetim Kurulu
toplant›s› yap›ld›.

ARAMIZA KATILAN YEN‹ ÜYELER‹M‹Z
SIRA

S‹C‹L NO

1

82134

‹SLAM ARDA

12.10.2010

2

81617

S‹NAN ÖZATLAN

05.10.2010

3

81625

HÜSAMETT‹N OZAN ÜNLÜ

11.10.2010

4

82202

YUSUF ﬁERAFETT‹NO⁄LU

02.12.2010

5

81725

RIDVAN KORKUTATA

01.10.2010

6

81726

EMRAH HARMANCI

11.10.2010

7

82201

AL‹ YILDIZ

03.12.2010

8

81738

MEHMET KIRMIZI

04.10.2010

9

81873

EM‹N ALTINTAﬁ

25.10.2010

10

81872

ABDÜLMEL‹K GÜMÜﬁ

21.10.2010

11

81871

SAL‹H ÖZ

19.10.2010

12

81870

MEHMET ZAH‹R AB‹K

21.10.2010

13

81934

FURKAN ÖLMEZ

01.11.2010

14

82051

SEDAT S‹NCAR

22.11.2010

15

82135

‹DR‹S YARLIK

26.11.2010

ADI SOYADI
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ÜYELERDEN HABERLER...
Do¤um
• Üyemiz M. Zeki Sabaz’›n Yusuf Berat ad›nda bir çocu¤u oldu
• Üyemiz Leyla Ölmez’in bir o¤lu oldu.
• Üyemiz Mehmet Hamza Ak›n’›n Iﬂ›l ad›nda bir k›z› oldu.
Minik bebeklere sa¤l›kl› uzun ömürler dileriz.

‹ﬂ De¤iﬂiklikleri
• Üyemiz Güler Akcan ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne atand›.
• Üyemiz Ahmet Septi Erdündar ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ne atand›.
• Üyemiz ‹fakat Koçyi¤it Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne atand›.
Üyelerimizin yeni görevlerinde baﬂar›lar dileriz.

Dü¤ün - Niﬂan
• ﬁube baﬂkan vekilimiz Bülent Özdelin erkek kardeﬂi evlendi.
Çiftlere Ömür boyu mutluklar dileriz.

Hastal›k
• Üyemiz Ömer Gördük prostat ameliyat› oldu.
Geçmiﬂ olsun dileklerimizle acil ﬂifalar dileriz.

Vefat
• Üyemiz Behçet Atila’n›n babas› vefat etti.
• Üyemiz Mehmet Y›lmaz’›n babas› vefat etti
• Ö¤renci üyemiz Ömer Karaca vefat etti.
• Üyemiz Celal ﬁengün’ün annesi vefat etti.
Ölenlere tanr›dan rahmet, yak›nlar›n›n ac›lar›n› paylaﬂ›r baﬂsa¤l›¤› dileriz.
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1. EK‹M – KASIM – ARALIK 2010 TAR‹HLER‹ ARASINDA
GERÇEKLEﬁEN M‹EM 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

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi Aﬂamalar›.
15

01.11.2010

09.00-12.00

Asansörlerde Y›ll›k Periyodik Bak›m

Mustafa Raif UÇAR

Mardin

16

01.11.2010

13.00-16.00

CE Uygulamalar›nda Asansör Firmalar›n

Mustafa Raif UÇAR

Mardin

02.11.2010

09.00-12.00

Akreditasyonu ve Belgelendirilmesi

2. EK‹M – KASIM – ARALIK 2010 TAR‹HLER‹ ARASINDA
GERÇEKLEﬁEN M‹EM SEM‹NERLER‹
S.NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

01.11.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Van

2

01.11.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Van

3

02.11.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Elaz›¤
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E⁄‹TMEN

‹L

4

02.11.2010

13.00-16.00

SAAT

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

E⁄‹T‹M ADI

Hakan HAVANCILAR

Elaz›¤

5

03.11.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Malatya

6

03.11.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Malatya

7

04.11.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Ad›yaman

8

04.11.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Ad›yaman

9

05.11.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

ﬁanl›urfa

10

05.11.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

ﬁanl›urfa

11

02.12.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Diyarbak›r

12

02.12.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Diyarbak›r

13

03.12.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Mardin

14

03.12.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Mardin

15

04.12.2010

09.00-12.00

Araçlarda ﬁase Tadilatlar› ve ﬁase Mukavemet Hesab›

Hakan HAVANCILAR

Batman

16

04.12.2010

13.00-16.00

Araçlarda ‹mal Tadil Montaj›yla ‹lgili Yönetmelikler

Hakan HAVANCILAR

Batman

3. EK‹M – KASIM – ARALIK 2010 TAR‹HLER‹ ARASINDA
GERÇEKLEﬁEN M‹EM SEM‹NERLER‹
S.NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

08.12.2010

13:00-16:00

Pnömatik Sistemler Semineri

Nedim GÖRGÜLÜ

Urfa

2

08.12.2010

16:30-19:30

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Sem.

Nedim GÖRGÜLÜ

Urfa

3

10.12.2010

13:00-16:00

Pnömatik Sistemler Semineri

Nedim GÖRGÜLÜ

Mardin

4

10.12.2010

16:30-19:30

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Sem.

Nedim GÖRGÜLÜ

Mardin

5

11.12.2010

13:00-16:00

Pnömatik Sistemler Semineri

Nedim GÖRGÜLÜ

Diyarbak›r

6

11.12.2010

16:30-19:30

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Sem.

Nedim GÖRGÜLÜ

Diyarbak›r

7

13.12.2010

13:00-16:00

Pnömatik Sistemler Semineri

Nedim GÖRGÜLÜ

Elaz›¤

8

13.12.2010

16:30-19:30

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Sem.

Nedim GÖRGÜLÜ

Elaz›¤

9

14.12.2010

13:00-16:00

Pnömatik Sistemler Semineri

Nedim GÖRGÜLÜ

Malatya

10

14.12.2010

16:30-19:30

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Sem.

Nedim GÖRGÜLÜ

Malatya
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4. EK‹M – KASIM – ARALIK 2010 TAR‹HLER‹ ARASINDA
GERÇEKLEﬁEN M‹EM SEM‹NERLER‹
S.NO

TAR‹H

SAAT

E⁄‹T‹M ADI

E⁄‹TMEN

‹L

1

02.10.2010

09.00-12.00

Yap› Denetim Uygulamalar› Semineri

Ali ‹NCE

Elaz›¤

2

12.10.2010

09.00-12.00

Yap› Denetim Uygulamalar› Semineri

Ali ‹NCE

Van

3

22.11.2010

09.00-12.00

Yak›tlarda Enerji Verimlili¤i

Recep NAR‹NO⁄LU

ﬁanl›urfa

4

23.11.2010

09.00-12.00

Ulaﬂ›mda Enerji Verimlili¤i

Recep NAR‹NO⁄LU

ﬁanl›urfa

5

25.11.2010

09.00-12.00

Yak›tlarda Enerji Verimlili¤i

Recep NAR‹NO⁄LU

Malatya

6

22.11.2010

09.00-12.00

Yak›tlarda Enerji Verimlili¤i

Recep NAR‹NO⁄LU

Van

7

23.11.2010

09.00-12.00

Ulaﬂ›mda Enerji Verimlili¤i

Recep NAR‹NO⁄LU

Van

5. EK‹M – KASIM – ARALIK 2010 TAR‹HLER‹ ARASINDA
GERÇEKLEﬁEN M‹EM KURSLARI
KURSUN ADI

VER‹LD‹⁄‹ YER

KURS TAR‹HLER‹

Mekanik Tesisat Kursu

ELAZI⁄

27.09.2010-03.10.2010

Havaland›rma Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu

VAN

02.10.2010-03.10.2010

So¤ut Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu

VAN

09.10.2010-10.10.2010

Do¤algaz ‹ç Tesisat Tesisat› Mühendis Yetkilendirme Kursu

D‹YARBAKIR

14.10.2010-17.10.2010

Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu

D‹YARBAKIR

22.11.2010-24.11.2010

Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu

ﬁANLI URFA

22.11.2010-24.11.2010

Kamulaﬂt›rma Davalar› Bilirkiﬂilik Kursu

D‹YARBAKIR

22.11.2010-25.11.2010

Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu

MALATYA

25.11.2010-27.11.2010

Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu

ELAZI⁄

28.11.2010-30.11.2010

Makina De¤erleme Bilirkiﬂilik Kursu

VAN

10.12.2010-12.12.2010

EK‹M- KASIM - ARALIK 2010 LPG VE KAZANCI KURSLARI
KURSUN ADI

‹L‹

KURS TAR‹H‹

KAZANCI E⁄‹T‹M‹

ELAZI⁄

04-08.12.2010

LPG DOLUM BOﬁALTIM KURSU (POMPACI)

MALATYA

02-03.10.2010

LPG TAﬁIMA PERSONEL‹ KURSU((TANKER ﬁOFÖRÜ)

D‹YARBAKIR

09-10.10.2010

LPG TAﬁIMA PERSONEL‹ KURSU((TANKER ﬁOFÖRÜ)

ADIYAMAN

16-17.10.2010

LPG TÜPLÜ DA⁄ITIM

D‹YARBAKIR

25.12.2010

‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ KURSU

MARD‹N

08-12.12.2010

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹
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EK‹M - KASIM - ARALIK - 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

EK‹M
37
22
2

KASIM
15
22

ARALIK
39
97
2

550
536
15
1
95

554
685
18
4
137

806
840
86
4
157

A⁄RI ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ASANSÖR AVAN + UYGYULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT

EK‹M

KASIM

ARALIK

170

219
1

239
10

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT
MOTOR ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K

EK‹M
28
19
149
257
10
6
3

KASIM
23
23
186
213
22
3
8

ARALIK
105
140
245
220
137
5

B‹TL‹S TEMS‹LC‹⁄‹
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT

EK‹M
99
65
1

KASIM
93
52

ARALIK
118
77
3

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

EK‹M
3
102
68

KASIM
2
31
98
2

ARALIK
6
129
108
7

MARD‹N ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ TESP‹T
MOTOR ﬁASE
B‹L‹RK‹ﬁ‹L EKSPERT‹ZL‹K
PER‹YOD‹K KONTROL

EK‹M
6
26

KASIM
7
20
5
581
168
5

ARALIK
77
29
74
531
182
3

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

EK‹M
12
18
33
662
700
26

KASIM
14
13
38
1228
407
26

ARALIK
55
14
101
1029
1302
34
14

TUNCEL‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

EK‹M

KASIM
1
38

ARALIK
22
45

46

1

130
507
7

2

39
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EK‹M - KASIM - ARALIK - 2010 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

1

23

KASIM
34
9
6
1
271
351
7

ARALIK
213
3
142
1
440
466
17
4

ADIYAMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ARAÇ PROJE SAYISI (A.‹.T.M)
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MOTOR ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL
GÜRÜLTÜ

EK‹M
38
39
19

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
DO⁄ALGAZ PROJES‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MOTOR-ﬁASE
PER‹YOD‹K KONTROL

EK‹M
38
28

KASIM
42
42

ARALIK
255
254

35
7
227
206

36
2
205
261
4
5

10
1
295
365
4
6

B‹NGÖL ‹L TEMS‹LC‹⁄‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT

EK‹M
4
35
104
4

KASIM
6
51
149
9

ARALIK

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
DO⁄ALGAZ PROJES‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ TESP‹T
MOTOR-ﬁASE
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLER‹

EK‹M
60
56
54
69
39
719
207
35

KASIM
69
54
6
81
30
811
213
10

ARALIK
327
199
29
64
41
977
293
20

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

EK‹M
1
106
28
19

KASIM
1
112
23
13

ARALIK
1
155
30
99

1

1

5

S‹‹RT ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

EK‹M
146

KASIM
141

ARALIK
124

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

EK‹M
17
22
62
3
300
140

KASIM
16
15
61

ARALIK
74
78
52
4
255
421

294
305
21

1
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