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MERHABA
Değerli Meslektaşlarımız,

1954 yılından bu yana şehir planlamasından alt yapıya kadar birçok alanda gerçekleştirdiği çalışmalar ile dünyanın daha yaşanılır bir yer olmasına katkı sunmuş olan
birliğimiz TMMOB, ciddi bir tehditle karşı karşıya gelmiş durumdadır. Bildiğiniz üzere,
hazırlığı uzun süredir devam eden ve TMMOB örgütlülüğünü hedef alan yasa, taslak
haline getirilmiş ve yasalaşma yoluna girmiştir. Aslında uzun süredir gündemimizde
olan yetki kısıtlamaları ve yeni yasal düzenleme hazırlıklarının beklenen bir durum olması, buna karşı mücadele etmemeyi getirmez. Mücadelesizlik, bilimsel mesleki
çalışmaların yanı sıra, kamu yararını esas alarak toplumsal muhalefet yürüten TMMOB’nin karakteri ile çelişen bir durum olur. Bu nedenle, demokrat ve yurtsever
karakterde olan; barışçıl, eşit ve özgür bir toplumdan yana olan TMMOB’nin böyle bir
yasal düzenleme ile varlığının tehdit edilmesine karşı suskun kalmayacağız. Gerek
imza kampanyası, gerekse yaşadığımız kentlerde buna karşı yürütülecek her türlü
mücadelenin bir parçası olacağız.
Saygıdeğer meslektaşlarımız,

Bültenimizin kış sayısının yayına hazırlandığı günlerde, kışın soğuğunu kıracak
gelişmelerin yaşanması, Kürt sorununda çözüm yönünde adımların atılması barıştan
yana olan herkesin umudunu artırdı. Dileriz ve umarız ki, bu adımlar barışı hepimiz
için bir temenni olmaktan çıkarıp, bir gerçeğe dönüştürür.

Bültenimizin 41. sayısında, geçtiğimiz yıl deprem felaketi yaşayan Van’a geniş bir yer
ayırdık. Van’da yaşayan vatandaşlar ve meslektaşlarımız açısından hala devam eden
depremin yansımaları ile ilgili yazı, haber ve röportajı sayfalarımızda bulacaksınız.
Öğrenci üyelerimizin büyük bir özveri ile gerçekleştirdikleri yardım kampanyası kapsamında karınca kararınca bir araya getirdikleri sıcacık eldivenleri Van’daki minik depremzedelere dağıtırken ortaya çıkan tabloyu ise mümkün olduğunca fazla sayıda
fotoğraf karesi ile sizlere yansıtmaya çalıştık.
Yine meslek alanımız ve TMMOB’ye dair gelişmelerin yanı sıra, yaşadığımız ülkenin
genel sorunlarına ilişkin haberlere de sayfalarımızda yer vermeye çalıştık.

41. sayımızda 2012 yılına veda edip, 2013 yılına merhaba derken, yeni yılın tüm insanlık açısından barış, huzur ve umutların gerçeğe dönüştüğü bir yıl olmasını diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

Makina Mühendisleri Odası

Temsilcilik yönetimleri ile biraraya geldik

ŞUBE ve temsilcilik yönetimlerimiz, hükümetin TMMOB’yi hedef alan yeni
yasal düzenlemesini değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, TMMOB’ye
karşı çıkarılmak istenen yasaya karşı mücadele edilmesi kararı çıktı
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Diyarbakır Green Park Otel’de gerçekleşen toplantıya, Şube Yönetim
Kurulu üyeleri, temsilcilik yürütme kurulları ve komisyon üyeleri katılım gösterdi.
8 Aralık tarihinde gerçekleşen
toplantıda ilk olarak Şube Sekreteri
İlyas Çoban, geride bıraktığımız bir
yıl süresince şube ve temsilciliklerin
gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin,
slayt eşliğinde bilgilendirmede bulundu. Ardından Şube Başkan Vekili
Gurbet Örçen, toplantının içeriği ve
gündemine dair bilgi verdikten
sonra, Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Özdel, toplantının esas gündeminin TMMOB’ye ilişkin hazırlanan yasa tasarısı ve buna karşı
alınacak önlemler olduğunu ifade
etti. Özdel, söz konusu tasarı hakkında bilgilendirmede bulunduktan
sonra, sözü toplantı katılımcılarına

Makina Mühendisleri Odası
verdi. Söz alan konuşmacılar, yasa taslağının TMMOB örgütlülüğü açısından yol açacağı sonuçları değerlendirirken,
çeşitli önerilerde bulundular. TMMOB tarafından yürütülen
imza kampanyasının desteklenmesi, yasal düzenlemeye
karşı olan belediyeler ile birlikte ortak çalışmaların yürütülmesi ve mevcut yasa taslağına karşı bir taslak hazırlanması
şeklinde öneriler dile getirildi.
Toplantının ikinci oturumunda söz alan Şube Başkanı
Mesut Çelik, yeni yasal düzenleme ile birlikte ortaya çıkacak tabloyu değerlendirdi. Çelik, gerek şimdiye kadar yapılan düzenlemeler gerekse hükümetin hazırladığı ve
onaylanması beklenen yeni yasa ile oda-üye bağımlılığının
ortadan kalkacağına işaret etti. Çelik daha sonra, şube olarak yeni dönemde gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin planlamaya dair bilgiler verdi. Toplantı, konuşmacıların kendi
temsilcilik çalışmalarına ilişkin verdikleri bilgiler ve şube çalışmaları ile ilgili eleştiri ve önerileri ile sona erdi.
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ŞUBEMİZ , Diyarbakır merkez ilçe belediyeleri ile asansör protokolleri imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda Yenişehir Belediyesi ile asansörlerin yıllık periyodik kontrollerini gerçekleştirmek üzere protokol imzaladık
Asansörlerin periyodik kontrolünün 01.01.2012 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmesi sebebiyle şubemiz, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile protokol
imzaladı. Protokol imza törenine Yenişehir Belediye
Başkanı Selim Kurbanoğlu, Şube Başkan Vekili
Gurbet Örçen, MMO Denetleme Kurulu Üyesi Abdullah Tekin, Şube Sekreteri İlyas Çoban ve Yenişehir Belediyesi İmar Müdürü Yasemin Noyan katıldı.
İmza töreni öncesi konuşan Yenişehir Belediye
Başkanı Selim Kurbanoğlu, yöneticilerimize teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yerel yönetimlerin sivil toplum örgütleri ile çalışmasının önemine
vurgu yapan Kurbanoğlu, asansörün bir binanın
kalbi olduğunu ve bu konuyla ilgili işbirliği yapmayı önemsediklerini dile getirdi.
Ardından söz alan Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, şubemizin Kayapınar İlçesi’nde yaptığı asansör kontrolleri ile ilgili bilgilendirmede
bulundu. Yenişehir Belediyesi ile imzalanacak
protokol ardından konuyla ilgili yürütülecek sürece dair bilgiler veren Örçen, çalışmanın altyapısının 3 ayda tamamlanacağını kaydetti.
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Yenişehir İlçesi’nde genel olarak yapılaşmanın
eski olduğuna dikkat çeken Örçen, kontrollerin
tarama yöntemi ile değil, vatandaşların başvuruları esas alınarak yapılacağını söyledi.
Kurbanoğlu ise, vatandaşların bu çalışma ve
sonuçlarına dair çok iyi bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade ederken, işbirliğinin önemine
dikkat çekti.
Ardından Kurbanoğlu ve Örçen, odamız tarafından hazırlanan protokolü imzaladı.
18 Kasım 2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” ve 5 Kasım 2011 tarih,
208106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince
01.01.2012 tarihinden itibaren A tipi muayene
kuruluşları tarafından asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için piyasaya arz edildiği tarih itibariyle ilk
yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir
kez kontrolünün yapılması gerekiyor.

Makina Mühendisleri Odası

Yenişehir Belediyesi ile asansör
periyodik kontrol protokolü imzaladık

Makina Mühendisleri Odası

Bismil Belediyesi ile iki protokol imzaladık
Şubemiz, Diyarbakır Bismil Belediyesi ile, asansör
işletme ruhsatı ve kazan uygunluk protokolü imzaladı.
Protokol imza törenine Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, Şube Teknik Görevlisi Nevruz Kayran
ve Bismil Belediyesi’nde çalışan Makina Mühendisi üyemiz Gülistan Kılıçoğlu katıldı.
Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu’nun
makamında 17 Ekim günü gerçekleşen protokol
imza töreni öncesi bir konuşma yapan Eminoğlu,
özellikle asansör konusunu önemsediklerini belirtti. İlçede yüksek katlı binaların artışı ile birlikte bu konunun daha fazla önem kazandığını
kaydeden Eminoğlu, uygulamada yaşanabilecek
olası sıkıntılar bulunduğunu ancak yine de konuyla ilgili azami duyarlılığı gösterme konusunda
kararlı olduklarını ifade etti. Eminoğlu, bundan
sonra yapılacak başvurularda protokolün gereklerini yerine getireceklerini belirtti.
Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen ise proto-

koller sonrası yapılacak çalışmalara dair bilgi vererek, belediye ile her türlü ortak çalışmaya hazır
olduğumuzu sözlerine ekledi. Ardından Eminoğlu
ve Örçen, protokolleri imzaladı.
Kazan uygunluk protokolüne göre, Bismil Belediyesi sınırları içerisinde yapı ruhsatı gerektiren
tüm yapılardaki; sıcak su, kalorifer kazanı, buhar
kazanı, kızgın su kazanı, kızgın yağ kazanı gibi
ısıtma sistemleri ve gazlı merkezi yakma sistemlerinin ve kazan dairesinin denetimi şubemiz tarafından kontrol edilerek uygunluk raporu
verilecek. Belediye, yapı/bina yetkilisinden, toplu
beyanname vermeden önce şubemizden “Bina
Merkezi Isıtma Sistemleri Uygunluk Raporu” almasını isteyecek. Belediye, “Bina Merkezi Isıtma
Sistemleri Uygunluk Raporu” alan ve raporunda
olumsuz ve eksik hususlar olmayan binanın toplu
beyanını kabul ederek, binaya iskan ruhsatını verecek. Rapor yoksa ya da raporda eksikler belirtilmişse, bunlar giderilmeden söz konusu binaya
iskan ruhsatı verilmeyecek.
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Makina Mühendisleri Odası

TMMOB’den TEDAŞ ve DEDAŞ’A

sürgün uyarısı
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TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımı ile bölge illerinde yaşanan
elektrik kesintileri ve gerilim dalgalanmalarına dair
yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile
EMO yöneticileri hakkında çıkarılan sürgün kararını kınadı. TMMOB Başkanı Soğancı’nın Elektrik
Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şubesi’nde 1
Kasım tarihinde düzenlediği basın toplantısına,
Şube Başkan Vekilimiz Gurbet Örçen, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Bülent Özdel ve şube çalışanlarımızın yanı sıra, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO)
Diyarbakır Şube Başkanı Turan Kapan, Mimarlar
Odası Diyarbakır Şube Başkanı Necati Pirinççioğlu,
Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı
Harun Yalçınkaya, sürgün edilen Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı İdris Erkmen
ve çok sayıda TMMOB üyesi katıldı.
Konuşmasına, “Ülkede sayısı 410 bine ulaşan mühendis, mimar ve şehir plancısını temsil eden
TMMOB’nin Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla bugün
Diyarbakır’a bir beyanda bulunmaya ve TEDAŞ ile
Dicle Elektrik Dağıtım AŞ yöneticilerini uyarmaya geldim” sözleriyle başlayan Soğancı, EMO Diyarbakır
Şube Yönetim Kurulu Başkanı İdris Ekmen, EMO Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Murat Çelik, ESM Diyarbakır Şube Başkanı Alican Çetinkaya, TES-İŞ Diyarbakır 1 No’lu Şube Yöneticisi Hüseyin Pınar, EMO ve ESM üyeleri Uğur Yaka ile
Onursal Turgut’un, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ’den 18
Ekim 2012 tarihinde gerekçesiz olarak tayinleri çıkarı-

larak sürgün edildiklerini belirtti. Sürgünün asıl nedeninin, EMO, ESM ve İHD Diyarbakır şubeleri ile TESİŞ 1 No’lu Şube’nin 25 Temmuz 2012 tarihinde
gerçekleştirdikleri ve başta Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa olmak üzere bölge illerinde yaşanan elektrik kesintilerine ve gerilim dalgalanmalarına dikkat çeken
açıklama olduğunu dile getiren Soğancı, 25 Temmuz
tarihinde yapılan basın açıklaması metnini okudu.
TMMOB’nin bu tür baskılar ile ilk kez karşılaşmadığını dile getiren Soğancı devamla şunları söyledi:
“Siyasi iktidarın kendinden yana olmayanlara olduğu gibi birliğimize yönelik sistemli saldırılarını da
uzunca bir zamandır hep birlikte yaşıyoruz. Siyasi iktidarın teslim alamadığı birliğimiz ve bağlı odalarımız,
KHK’lar, yönetmelikler yolu ile etkisizleştirilmeye, yetkisizleştirilmeye çalışılıyor. Ancak herkes bilsin, bu tür
baskılar, sürgünler TMMOB’nin ve bağlı odalarının
kamu yararına çalışmalarını engelleyemeyecektir. Yüreği insan sevgisi ile dolu olan TMMOB kadroları hiçbir baskıya teslim olmayacak denli inanç ve
kararlılıktadır. TEDAŞ ve Dicle Elektrik Dağıtım Aş
yöneticilerini uyarıyoruz: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı başta olmak üzere TEDAŞ ve DEDAŞ yetkililerini
sürgün kararnamelerini geri almaya çağırıyoruz. Yanlışlara karşı seslerini çıkaranlara karşı aldığınız bu
sürgün kararlarınızı protesto ediyoruz. Bu yanlışınızdan bir an önce geri dönünüz. Sürgüne gönderilen
arkadaşlarımızı derhal eski yerlerine iade ediniz.
TMMOB hukuki yol da dahil olmak üzere bu olayın
sonuna kadar takipçisi olacaktır.”

Makina Mühendisleri Odası

İKK’den hükümete açlık grevi çağrısı
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Türkiye’deki çok sayıda cezaevinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek amacıyla basın
açıklaması yaptı. Açıklamada iktidara çözüm çağrısı yapıldı
TMMOB İKK, cezaevlerinde devam eden açlık grevine ilişkin Diyarbakır E Tipi Cezaevi önünde basın
açıklaması yaptı. 4 Kasım tarihinde gerçekleşen ve
yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı açıklamaya, Mimarlar Odası Diyarbakır Şube Başkanı Necati Pirinççioğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube
Başkanı Turan Kapan, Şube Sekreterimiz İlyas
Çoban, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özdel,
Malatya İl Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Erdal
Yavaş, teknik görevliler ve TMMOB üyeleri katıldı.
Burada açıklama yapan Mimarları Odası Diyarbakır Şube Başkanı ve TMMOB İKK Sekreteri Necati Pirinççioğlu, temel insani değerlere ve vicdana
sahip her insanın ses çıkarması gerektiğine inandıkları için bugün burada olduklarını kaydetti.
“Kendini ifade etmek konusunda daha şanslı olan
bizler, kendini ifade etme imkanı olmayanların sesi
ve sözü olmak zorundadır” diyen Pirinççioğlu, cezaevlerinde “anadilde eğitim, anadilde savunma
hakkı ve Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması”
talebiyle sayıları her gün artarak devam eden yaklaşık 683 kişinin yürüttüğü açlık grevinin 54. gününe girdiğine dikkat çekti. Açlık grevinin insan

hayatı açısından kritik noktaya ulaştığını ifade eden
Pirinççioğlu, bundan sonrasının ölümlere göz yumulması anlamına geleceğini belirtti. Yaşam hakkının, en temel insan hakkı olduğunu kaydeden
Pirinççioğlu, taleplerini dile getirmek için bedenlerini ortaya koyan insanlara karşı iktidarın duyarsız
kalması, kin ve öfke dilini kullanmasının ne açlık
grevindeki insanlara ne topluma ne de Kürt sorununun çözümüne bir fayda sağlamadığı ve sağlamayacağının açık olduğunu vurguladı. 2000 yılında
yapılan adı ironik biçimde “Hayata Dönüş” olan
operasyonlarda yaşamını yitiren 32 insanın acısını
toplumun hala yüreğinde taşıdığını hatırlatan Pirinççioğlu, “Siyasal iktidarı insani bir sorumluluk
içinde davranmaya davet ediyoruz. Göz göre göre
gelmekte olan ölümlere karşı gerçekleştirilen protesto gösterilerinin yasaklanması ve bu protestolara
sert müdahaleleri kınıyor, bir an evvel haklı taleplerin kabul edilmesi, bu talepler doğrultusunda; iktidarı, ölümler gerçekleşmeden taraﬂar ile diyalog
zeminini oluşturmaya ve çözüm ortamı yaratmaya
davet ediyoruz” dedi. Açıklamanın ardından grup,
5 dakikalık oturma eylemi yaptı.
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Öğrenci üyelerimizden anlamlı Van ziyareti

ŞUBE Öğrenci Komisyonu üyeleri, Van’daki depremzede çocuklara küçük
birer yılbaşı hediyesi vermek üzere organize ettikleri yardım kampanyası çerçevesinde topladıkları malzemeleri Van’a götürerek iki okulda dağıttılar
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Dicle Üniversitesi (D.Ü) Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenci
üyelerimizin öncülüğünde gerçekleşen ziyaretin
hazırlık çalışmaları bir ay öncesinden başladı. Öncelikle, deprem felaketi yaşanan Van’a depremin
yıldönümünde bir teknik gezi düzenleme ve gezi
esnasında da depremzedelerin yaşadığı konteynerleri ziyaret etme kararı olan D.Ü. Öğrenci Komisyonu üyeleri daha sonra bu kararlarını
değiştirerek, depremzede çocuklara katkı sunmayı
hedeﬂeyen bir gezi düzenleme konusunda hemfikir oldular. Daha sonra Eğitim-Sen aracılığı ile
Van’daki iki okulla iletişim kuran üyelerimiz, bu
okullarda okuyan öğrenci sayısına ulaşarak, çalışmalarının hazırlıklarına başladılar.
Van’a götürülecek paketlerin atkı, eldiven, bere,
defter, kurşun kalem, boyama kalemi, roman, hikaye ve boyama kitaplarından oluşmasına karar
veren öğrenci üyelerimiz, daha sonra şubeye bağlı
tüm temsilcilikler ve diğer şubelerdeki öğrenci
üyeler ile bağlantıya geçerek ihtiyaç listelerini ilettiler. Yaklaşık bir ayın ardından Diyarbakır Şube’ye
bağlı Malatya, Şanlıurfa ve Batman temsilciliklerimizin yanı sıra, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Eskişehir,
Denizli, Adana, Mersin, Trabzon ve Antalya Şube’ye bağlı Isparta Temsilciliği’nden toplam 1000

adet çorap, 1200 adet defter, 900 adet eldiven,
800 adet atkı, 800 adet bere, binlerce kalem, boyama kalemleri ve boyama kitaplarının yanı sıra,
yüzlerce roman ve hikaye kitabı şubemize ulaştı.
Ardından yaklaşık 30 öğrenci, gelen malzemeleri
paketlemek için hummalı bir çalışma başlattı. Hediyelerin verileceği her minik depremzede için ayrı

ayrı paketlenen malzemeler kız çocukları
için ayrı, erkek çocuklar için ayrı renkte
poşetlere konuldu. Paketlere ayrıca ilkokul
birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için boya
kitabı, hikaye kitabı ve 6 adet renkli
boyma kalemi konulurken, daha büyük
yaştaki ilkokul öğrencileri ile ortaokul öğrencileri için ise ağırlıklı olarak dünya klasiklerinden oluşan romanlar hediye olarak
paketlendi.
Paketleme işleminin de tamamlanması
ardından 13 Aralık akşamı saat 23:00’da,
Diyarbakır, Batman ve Malatya’dan 41 öğrenci üyemiz ile Van’a gitmek üzere bir
otobüsle yola çıktık. Geziye, Şube Teknik
Görevlisi Abdulkadir Yılmaz da katıldı.
Yaklaşık 7 saatlik yolculuk süresince uyumayan öğrenci üyelerimiz, yol boyunca
türküler söyledi, molalarda soğuk havaya
rağmen halaylar çekti ve hatta zaman
zaman halay coşkusu otobüs içerisinde de
devam etti. Güneşin ilk ışıkları ile birlikte
otobüsümüz Van’a ulaşırken, Van Gölü kıyısında kahvaltı yapan öğrenci üyelerimiz
buradan, ilk durağımız olan Mehmetçik
Selen İlköğretim Okulu’na hareket etti.
Okulun kapısında okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından karşılanan üyelerimiz, getirdikleri paketleri okul yönetimine
teslim ettiler. Önemli bir kısmı yıkılan ve
yüzlerce öğrencinin soğuk hava koşullarında konteynerlerde eğitim gördüğü
okulda bir süre öğretmenlerle sohbet
eden üyelerimiz, okul hakkında bilgi aldılar. Okul mevcudunun depremden sonra
oldukça azaldığını ve değiştiğini kaydeden
okul yöneticileri, kış koşullarının eğitimi
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olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, üyelerimize duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ettiler.
Buradan ayrılan üyelerimiz, depremde binası
yıkıldığı için başka bir okul binasında eğitim gören
Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte başka bir semte ve binaya
taşınan ve gerçek bir “taşımalı eğitim” örneği olan
Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri üyelerimizi sıcak bir ilgi ile karşıladılar.
Öğretmenler odasında bir süre okul yönetimi ve
öğretmenler ile sohbet eden öğrenci üyelerimiz
daha sonra getirdikleri paketleri sahiplerine vermek üzere gruplar halinde sınıﬂara dağıldılar.
Öğrenci üyelerimiz girdikleri sınıﬂarda kendilerini tanıttıktan sonra hediyeleri teker teker minik
depremzedelere dağıtırken, zaman zaman duygulu
anlar yaşadılar. Çocuklarla birlikte sıralara oturarak paketleri açan üyelerimiz, hediye bere ve atkıları da miniklere giydirdiler. Minik öğrencilerin
sıcak gülümsemeleri, mutlulukları ve alkışları ile
uğurlanan öğrenci üyelerimiz, yeniden görüşmek
dileği ile Mustafa Cengiz İlköğretim Okulu’ndan
ayrıldılar.
Ardından Van Temsilciliğimizi ziyaret eden öğrenci üyelerimiz burada Temsilcilik Yürütme Kurulu üyelerimiz M. Zeki Bukay ve Faruk Anaran
tarafından karşılandılar. Öğrenci üyelerimiz ile kısa
bir süre sohbet eden Bukay ve Anaran, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. Van’ın depremden
sonra geçirdiği bir yılı değerlendiren temsilcilik
yöneticilerimiz, deprem ardından kentin yaralarının sarılması konusunda meslektaşlarımıza çok

büyük iş düştüğünü dile getirdiler. Temsilcilik yöneticilerimiz ile akşam yemeği yiyen öğrenci üyelerimiz daha sonra Van’daki küçük yüreklere kısa bir
süre de olsa dokunabilmenin verdiği mutlulukla
yeniden türküler ve halaylar eşliğinde Diyarbakır’a
dönmek üzere yola çıktılar.
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Geliyoruz
ellerimizde kardeşliğin sevgili sıcaklığıyla
Geliyoruz
yüreğimizde mor dağların çağıldayan türküleriyle

Güler yüzleri içimizi ısıttı

Devran TURĞUT / Diyarbakır Şube Öğrenci Komisyonu Üyesi

Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Öğrenci Komisyonu öncülüğünde Türkiye’nin dört bir
yanında iki ilkokul ile dayanışma kampanyası için
yardımlar topladık. Toplanan yardımlar kız ve erkek
öğrenciler olarak ayrı ayrı poşetlendi ve gecenin geç
vakitlerinde Van’a doğru yola koyulduk. Sabahın
erken saatlerinde Van’a ulaştık ve daha Van’a doğunun kara kışı gelmemiş olmasına rağmen sabah ilk
karı ve ayazı gördük. Sabahçı olan birinci okulumuza
teneﬀüslerde ulaştık. Yardımları okula taşırken çocukların gözlerindeki heyecanı sevgiyi gördükçe
mutlu oluyorduk. Küçük tatlı gülücükleri içimizi
ısıttı. Bu okulda öğrenim gören öğrenciler Federal
Kürdistan Bölgesi’nden gönderilen konteynırlarda
eğitim-öğretimlerini görüyorlardı. Ki bu konteynırlar
o soğuğa karşı çok dayanıksız kalıyorlardı. Her konteynırda ortak eğitim görülüyordu. Mesela 7. sınıf ve

8. sınıf öğrencileri ortak bir alanda aynı masada aynı
tahtada eğitim görüyorlardı. Ayrıca öğrenci sayısının
fazla olması ve başka yerlere tayinini isteyen öğretmenlerden dolayı eğitim veren hocaların sayısı azdı.
İlk okulumuza yardımları ulaştırdıktan sonra
diğer okula doğru yola çıktık. Bu okul taşımalı sistemle eğitim gören bir okul. Halen çadır ve yıkık binalarda eğitim gören öğrencilerin toplandığı bir
okuldu. Bu okul binası da yetkililer tarafından sadece
gözle kontrol edilmiş, hiçbir muayene yapılmadan ve
numune almadan yapının sağlamlığı onaylanmıştı. Bu
okulda yaklaşık 700 öğrenci öğrenim görmekteydi. O
soğuk havada giydikleri ince elbiseler ve yırtık ayakkabılar buruk bir sevinç bıraktı bizde.
Öğrencilere daha önceden hazırladığımız paketleri tek tek dağıttık. O güler yüzlü çocuklara o yardımları verirken yüzlerindeki mutluluğu görmek
içimizi ısıttı. Ancak dağıtım boyunca edindiğim izlenim, o çocukların halen depremi yaşıyor olmalarıydı.
Deprem felaketi yetmezmiş gibi bir de onlara devletin bir felaketi -ölçmek istedikleri potansiyeli görmek
istemeleri- vurdu onları. Bir yılı aşkın süredir hem
Van halkı –ki şehir halen hayalet şehir gibi- hem de
Van’da hayata güler yüzle bakmaya çalışan çocuklar
bu yıkıntının altında bizlere gülebiliyorlardı.
Biliyoruz bu yardımlar onlar için yetersiz ancak
bizim de elimizden gelen buydu. Herkese ve istediği
kadar yardım ulaştırmayı isterdik ancak imkanlarımız buna elvermedi. Yine de onlara bir çift eldiven,
atkı, bere, kalem, silgi, kalem açacağı, kalem kutusu,
boyama kitapları, okuma kitapları, boyama kalemleri… vs. götürebildik.
Bize bu yardımda ilk günden son güne kadar en
renkli bereleri atkıları en güzel kalemleri en kokulu
silgileri ulaştıran tüm yoldaşlarımıza teşekkürü borç
biliriz. Görmediğimiz kişilerden görmedikleri kişilere
bu yardımları ulaştıran yoldaşlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
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Muhammed CALP / Batman Temsilciliği Öğrenci Komisyonu Üyesi

Ji bo alîkariya Wanê ez û çar hevalên xwe ji Êlihê beşdar bun, hevalên ji Amedê hatin ra ketin riya Wanê.
Berdeste şevaqê em gihîştin Wanê. Evder pir sar bu ,
me taştêya şevaqê xwar û pedê hewldanên me yî alîkariya biratî destpêkir. Peşî em çûn dibistana Mehmet
selen . Ve dibistanê heja hevotin û hînkirne xwe di
prefabrik û konteynira de berdewam dikir. Em polen
zarokan geriyan pir sar bû ew diçemîdîn. Ev salek
derbasbûye dewletê qet alîkariya birayên me nekiriye.
Ji bo xwendevanên piçûkdiyariyên xwe belav kirin.
Dema kû wan desten piçûk ev diyarî vedikirin kêf
xweşîya wan dile me geş dikir. Me xatir ji wan xwest û
em ketin li ser riya dibistanek din.
Ev dibistana kû em hatinê xanî bû lê dîsa ji gelek
sar bû, qalorifer hebûn le bê bawerim tîştekî şewitandinê tüne bû. Xwendevanên vê dibistanê ji gundan dihatin, xûya bû rewşa wanî aborî ne baş bû. Me li vir jî

diyariyên xwe belav kirin, em bi wan re axivin, me lîstok û wêne kişandin. Dera herî xweş dibistana mader
bû li wêderê bırayên me yên piçûk gelek şêrîn bûn.
Me diyarî dan wan û bi wan re yek bi yek axivîm pir
kêf xweş bûm.
Dawi ya vê encama alîkariya dibistanên Wanê re
dikarim bejim kû beriya salekê Wan çawe bû hêja wisaye. Ewkas alîkariyên ji bo Wanê diçûn ez nizanim
çûye kur, ji bo vê alîkariya biratî di serî de ode ya
TMMOB û endezyare makine ya Amedê piştî we
hemu hevalên me yî xebat kirî spas dikim û malavahiya wan dixazim. Slaw û rêz.

Kardeşlerimiz

herşeyin en iyisine layıklar

İlyas ÇELİK / Diyarbakır Şube Öğrenci Komisyonu Üyesi

Na na ez zarokim
Şerînim dev kenokim
Nekujin ez kevokim
Li azman pavurakim
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Bilindiği gibi geçen yıl Van’da yaşanan deprem felaketinde çok sayıda insan yaşamını yitirdi. Bu felaketin
ağır sonuçlarını hep birlikte gördük ve az da olsa paylaşmaya, kardeşlerimizin yanında bulunmaya çalıştık.
Hükümetin sorumsuzluğu Vanlı kardeşlerimize

ikinci bir sarsıntı olarak yansımıştı. Şüphesiz yaşanan
bu felaketin en ağır travmasını çocuklar çekti.
Biz Diyarbakır Şube Öğrenci Komisyonu olarak bu
kardeşlerimizin yanında olmak için, ağır kış şartlarında
maddi değeri az, manevi değeri büyük olan bir çalışma başlattık. Kardeşlerimiz için eldiven, atkı, bere,
çorap ve kırtasiye malzemeleri topladık. Kardeşlerimizin her şeyin en iyisine layık olduğu inancını hiç yitirmedik. Umarım bu hediyemiz onlarla olan manevi
bağımızı daha da güçlendirecektir. Tüm kardeşlerimizin gözlerinden öpüyorum. Bize destek olan tüm şube
ve temsilciliklerdeki öğrenci komisyonlarına, arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz.

Makina Mühendisleri Odası

Alîkariya biratî

Makina Mühendisleri Odası

Şube Öğrenci Komisyonu seçimi yapıldı
2012-2013 eğitim yılı başlarken,
D.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde okuyan
öğrenci üyelerimiz, seçimle yeni
temsilcilerini belirlediler. Şube konferans salonunda 18 Ekim tarihinde
gerçekleşen seçime çok sayıda öğrenci üyemiz ilgi gösterdi. Seçim
toplantısına ayrıca Şube Sekreteri
İlyas Çoban da katıldı.
Oylamaya geçmeden önce, komisyonun çarşaf liste ile mi yoksa
seçilecek başkanın belirlemesi ile mi
oluşup oluşmayacağı tartışıldı. Konuyla ilgili söz alan Şube Sekreteri
İlyas Çoban, seçimle komisyon başkanının belirlenmesi ve daha sonra
her sınıfın kendi içerisinde bir sınıf
temsilcisi belirlemesi yöntemi ile komisyonun oluşturulmasının daha
sağlıklı olacağını belirtti. Bu önerinin kabul görmesi ardından, oy
verme işlemine geçildi. Seçim sonucunda İlyas Çelik, Şube Öğrenci Komisyonu Başkanı seçildi.
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ŞUBEMİZİN, Dicle Üniversitesi (D.Ü)
kampüsünde makina mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik düzenlediği
kokteylde bölüme bu yıl başlayan öğrenciler hocaları ile bir araya geldi

D.Ü 2012-2013 eğitim döneminin başlaması sebebiyle şubemiz, bir tanışma kokteyli düzenledi.
Kokteyle D.Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Orhan Çakır,
Şube Başkan Vekili aynı zamanda D.Ü. Makina
Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Gurbet
Örçen, Şube Sekreteri İlyas Çoban, Şube Yönetim
Kurulu Üyesi Bülent Özdel ve bölüm öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği katında
düzenlenen kokteyl, Şube Öğrenci Komisyonu’nun
odamız bünyesinde gerçekleştirdiği etkinlik ve teknik gezilerde çekilen fotoğraﬂardan oluşan slayt
gösterimi ile başladı.
Ardından bir konuşma yapan D.Ü. Mühendislik
Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Orhan Çakır, bölüme yeni başlayan öğrencilere hoş geldiniz dedi. Öğrencilere her türlü
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desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren
Çakır, şubemize kokteyl organizasyonu nedeniyle
teşekkür etti. Çakır, oda yöneticilerinin kendi okullarından mezun olduklarını belirterek, “Onlara sorular sorun ve örnek alın” dedi. Daha sonra söz
alan Şube Sekreteri İlyas Çoban, yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılar diledi.
Koktey, ikramla devam ederken, özellikle birinci sınıf öğrencileri bölüm başkanı ve hocaları ile
tanışarak sohbet etti.

Makina Mühendisleri Odası

Dicle Üniversitesi’nde tanışma kokteyli

Makina Mühendisleri Odası

Diyarbakır’dan

‘Roboski’yi
unutturmama’ çağrısı

ROBOSKİ İçin Adalet Platformu bileşenleri, yıldönümünde Roboski
katliamını protesto etmek için yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yaptı
Aralarında TMMOB Diyarbakır bileşenlerinin de
bulunduğu 850 kurum ve kuruluşun oluşturduğu “Roboski İçin Adalet Platformu” bileşenleri,
katliamın yıldönümü nedeniyle basın açıklaması
yaptı. Diyarbakır’ın Ofis semtinde bulunan AZC
Plaza önünde 25 Aralık günü yapılan basın açıklamasına, TMMOB bileşenlerinden temsilcilerin
yanı sıra, BDP’li milletvekilleri ve çok sayıda

kurum temsilcisi katıldı. Platformun konu ile ilgili hazırladığı bildiriyi AZC önünde BDP Milletvekili Nursel Aydoğan Okudu.
Roboski katliamının Kürt sorununun çözümünün hangi noktada olduğunun en açık göstergesi
olduğunu belirten Aydoğan, Roboski'nin faillerinin halen yargılanmadığına dikkat çekti. AKP hükümetinin "durumu aydınlatma" adına hiçbir
adım atmadığını hatırlatan Aydoğan, Roboskili ailelerin artık adalete olan inancını yitirdiğini vurguladı. "Roboski davası artık Roboskililerin değil,
artık adalet arayanların davasıdır" diyen Aydoğan,
Türkiye kamuoyunun da olayın aydınlatılmasını
talep ettiğini dile getirdi.
27-28 Aralık tarihlerinde Roboski ile ilgili yapılacak eylemlere katılım çağrısı yapan Aydoğan,
bu tarihlerde siyah kurdele takılması, evlere siyah
bayraklar asılması ve ışık söndürme eylemi yapılması çağrısında bulundu.
Açıklamanın ardından basın açıklamasına katılan
platform üyeleri, 27 Aralık günü Bağlar Dörtyol'dan
Koşuyolu Parkı'na yapacakları yürüyüşe çağrının yer
aldığı bildirileri Ofis semtinde dağıttılar.

16

Makina Mühendisleri Odası

Öğrenci uygulama eğitimleri start aldı
ŞUBEMİZİN, Dicle Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ile ortak planladığı 4. sınıf öğrencilerine yönelik 8 haftalık uygulama eğitimleri başladı
Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Makine Mühendisliği Bölümü ile şubemizin ortak planladığı öğrenci üyelerimize yönelik uygulama eğitimleri start aldı.
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerini piyasa
koşullarına hazırlamak ve gelecekte karşılaşacakları
sorunlar konusunda bilgilendirmek amacıyla yapılan eğitimlerin birincisi 3 Kasım tarihinde gerçek-

leştirildi. Şube toplantı salonumuzda sıhhi tesisat
proje hazırlama konusunda yapılan eğitimi Makina
Mühendisi Süleyman Yıldız verdi.
Eğitime D.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü’nde
okuyan 25 öğrenci üyemiz katıldı. Eğitimler, 8
hafta boyunca konularında uzman makina mühendisleri tarafından verilecek.

Şube Kadın Komisyonu Endüstriyel tesislerin
doğalgaza dönüşümü
toplantısı yapıldı
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Şube Kadın Komisyonumuz, çalışmalarını
değerlendirmek ve önümüzdeki dönem
gerçekleştireceği çalışmaları planlamak
üzere bir araya geldi. 21 Kasım tarihinde
şube toplantı salonumuzda gerçekleşen
toplantıya Şube Kadın Komisyonu üyeleri
Gurbet Örçen, Nejla Çetinkaya, Güler
Akcan ve Nesrin İlgin katıldı. Toplantıda
şube bültenine katkının artırılması ve komisyonun önümüzdeki dönem gerçekleştireceği çalışmalar ile ilgili görüş
alışıverişinde bulunuldu.

kursları verildi

Şubemiz bünyesinde, Endüstriyel ve büyük tüketimli
tesislerin doğalgaza dönüşümü içerikli 2 kurs düzenlendi. İlk 02-05.11.2012 tarihleri arasında düzenlenen
kursun ikincisi ise 23-26.11.2012 tarihleri arasında
gerçekleşti. MİEM Eğitmeni Yüksel Yaşartekin’in verdiği kurslara toplam 54 üyemiz katılım gösterdi.
Kurslar, son günlerinde yapılan sınavlarla sona erdi.

Makina Mühendisleri Odası

Üyelerimizle kahvaltıda
bir araya geldik

Şubemizin sosyal etkinlikleri kapsamında üyelerimizle pazar kahvaltısında bir araya geldik.
21 Ekim günü Mustafa’nın Kahvaltı Dünyası adlı
restaurantta gerçekleşen kahvaltı etkinliğine yaklaşık 200 üyemizin yanı sıra, şube yöneticilerimiz ve
üyelerimizin aileleri katıldı.

Şubemizde LPG
dolum tesisleri
semineri verildi

Şubemizde LPG dolum boşaltım
(pompacı) kursu düzenlendi

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında 20-21 Kasım 2012 tarihlerinde şube
eğitim salonumuzda “LPG Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı)
kursu” düzenlendi. Eğitmenimiz Cengiz Ataman tarafından verilen
kursa 21 kişi katılım sağladı. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı
olan kursiyerlere sertifikaları önümüzdeki günlerde verilecek.

Şubemizde LPG
Dolum Tesisleri ve
Otogaz İstasyonu
Sorumlu Müdür
Semineri düzenlendi. 24-26 Eylül
2012 tarihleri arasında şube toplantı salonunda
gerçekleşen semineri, Elazığ Teknik
Görevlisi Esin
Erhan verdi.
3 gün süren
seminere 28 üyemiz katılım gösterdi.
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ELAZIĞ

SMM’li üyelerimiz ile görüş alışverişinde bulunduk
Elazığ İl Temsilciliği, SMM Yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulunmak üzere toplantı düzenledi.
Temsilcilik binasında 31 Aralık günü
gerçekleşen toplantıya, Temsilcilik
Yürütme Kurulu Başkanı Mustafa
Gür, Temsilcilik Sekreteri Ayhan
Öztürk ve üyelerimiz katıldı. Projelerde mesleki denetimin önemine
vurgu yapılırken, Elazığ Belediyesi’nin de mesleki denetim zorunluluğunu kaldırdığı hatırlatıldı.

LPG sorumlu müdürlük
kursu düzenlendi
Elazığ İl Temsilciliği’nde MİEM kapsamında LPG Sorumlu Müdürlük kursu düzenlendi. Kursu MİEM
eğitmeni Elazığ Teknik Görevlisi Esin Erhan verirken,
kursa 17 üyemiz katılım sağladı.
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Asansör konulu
seminer düzenledik

Yapı malzemeleri
seminerleri verildi

Elazığ İl Temsilciliği’nde “Yapılarda
kullanılan metal dışı malzemeler
ve kompozit malzemelerin yapılarda kullanım alanları” ve “Yapı
makinalarının sınıﬂandırılması ve
yapı makinalarında emniyet tedbirleri” konulu iki seminer düzenlendi. Fırat Üniversitesi Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Haşim Pıhtılı’nın
verdiği ilk seminerde yapılarda
kompozit malzemelerinde
geniş kullanım alanlarının olduğu
ele alınırken, bu seminere 45
üyemiz katıldı.
Fırat Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Doç. Halit Lütfi Yücel’in verdiği
ikinci seminerde ise, iş
makinalarının kullanımında alınması gereken tedbirler ve iş güvenliği konuları ele alındı.
Seminere 17 üyemiz katıldı.

Elazığ İl Temsilciliğimiz, “Asansörlerde belgelendirme ve yönetmelikler” konulu seminer düzenledi. Asansör denetimlerinin ve uygulamalarının öneminin ele alındığı semineri, Makina Mühendisi Raif
Uçar verdi. Seminere 20 üyemiz katılım sağladı.
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Malatya İKK toplantısında TMMOB yasası tartışıldı
MALATYA

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu, 12 Aralık tarihinde Malatya
Temsilciliğimizde bir araya geldi.
TMMOB Yasa Tasarısı gündemi ile
yapılan İKK toplantısında, tasarıya
karşı kitlesel basın açıklamaları yapılması ve TMMOB’nin tasarıya
karşı başlattığı imza kampanyasına
destek için üye toplantıları gerçekleştirilmesi şeklinde kararlar alındı.

Malatya Temsilciliği Öğrenci
Komisyonu yenilendi
Malatya İl Temsilciliğimize bağlı öğrenci üyeler, yeni
dönem komisyon üyelerini belirlemek amacıyla
seçim yaptılar. 8 Aralık tarihinde temsilcilik binamızda gerçekleştirilen seçime İnönü Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden çok sayıda öğrenci üyemiz katıldı. Seçimle belirlenen yeni komisyon üyelerinin isimleri
şöyle: Mesut Yılmaz, M. Şirin Sayar, Gökhan Kurnaz, Serdilan İnanç, Seren Dağlıoğlu, Nimet
Gümüş ve Furkan Demiroğlu.

Malatya TMMOB ve
KESK’ten Suriye eleştirisi
KESK Malatya Şubeler Platformu ile TMMOB
Malatya İl Koordinasyon Kurulu AKP’nin
Suriye politikasını kınamak amacıyla basın
açıklaması gerçekleştirdi.
20 Ekim günü Nasuhi Caddesi üzerindeki Eğitim-Sen Şube binası önünde bir araya gelen
KESK ve TMMOB üyeleri buradan Soykan
Parkı’na kadar yürürdü. Grup adına açıklama yapan Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber
Baytemur, “AKP hükümeti ülke içinde halkı
hızla yoksullaştırırken aynı anda Suriye'ye
dönük emperyalist müdahalelerin taşeronluğunu üstlenmiş ve ülkemizi kanlı bir savaşa
çekecek sorumsuz adımlar atmıştır.
Bölgesel aktörlük adı altında gizli üsler, askeri
kamplar ve silah yardımları ile adımların
hızlandırıldığı yeni aşamada ülkemiz,
fiili bir savaşın içine girerek Suriye’de
masum insanların ölümünde taraf haline
getirilmiştir” dedi.

KESK ve TMMOB’den açlık grevi açıklaması
KESK Şubeler Platformu ve TMMOB İKK bileşenleri, cezaevlerinde devam eden açlık grevine dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. 8 Kasım
tarihinde Nasuhi Cadddesi'nde bir araya gelen
KESK ve TMMOB üyeleri buradan Milli Egemen-

lik Caddesi üzerinde bulunan AKP binasına
kadar yürüdü.
Burada yapılan açıklamada, cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerinin sona erdirilmesi öne sürülen
taleplerin kabul edilmesi istendi.
20

Makina Mühendisleri Odası

TEMSİLCİLİKTEN

Enerji performans
yönetmeliği konulu
seminer düzenledik
ŞANLIURFA

Şubemiz, Capatec Filli Boya’nın katkıları ile
“Binalarda enerji performans yönetmeliği”
konulu seminer düzenledi. 7 Kasım tarihinde Dedeman Otel’de gerçekleşen seminere üyelerimizin yanı sıra, İnşaat
Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi üyeleri de katılım gösterdi. Temsilciliğimiz semineri gözetim kriterleri kapsamında
puana dahil etti.

Şanlıurfa Temsilciliği Öğrenci Komisyonu seçimi yapıldı
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2003-2004 eğitim döneminin başlaması
ile birlikte, tüm şube ve temsilciliklerimizde olduğu gibi, Şanlıurfa Temsilciliğimiz de öğrenci üyelerimiz seçimlerini
yaparak yeni temsilcilerini belirlediler.
30 Ekim tarihinde temsilcilik binasında
gerçekleşen seçime Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde okuyan öğrenci üyelerimiz katıldı. Seçim sonucunda, Kadir
İğircik, Sultan Amed Yaşar, Rıdvan
Ekinci, Mervan Özbek, Ferhat Erener,
Özkan Ortaoğlan ve Mehmet Öztürk
yeni komisyon üyeleri olarak belirlendi.

röportaj
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23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana
gelen depremin üzerinden bir yılı aşkın
bir süre geçti, ancak deprem felaketinin
yol açtığı sorunlar çözülmedi. Altyapı sorunlarının çözülmemesi, kışın ağır geçtiği kentte konutlar, okullar ve
hastanelerde çok daha yakıcı olarak hissediliyor. Hala enkaz görüntülerine rastlanan kentin her caddesinde depremin
izleri çok taze. Depremin ardından geçen
bir yılı, hem depremzede olan aynı zamanda kentin yaralarının sarılmasında
büyük çabaları olan Van İl Temsilciliğimiz Yürütme Kurulu üyeleri Zeki Bukay
ve Faruk Anaran ile konuştuk.
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Deprem Vanlı için devam ediyor
YIKILMAYAN binalar hem tehlike arz ediyor, hem de şehirde

ciddi bir görüntü kirliliği yaratıyor. Bu görüntü nedeniyle insanlar üzerlerindeki deprem psikolojisini atamıyorlar

 Deprem

felaketinin üzerinden bir yılı aşkın bir
zaman geçti ve kış yeniden başladı. Bu bir yıl içerisinde kentte depremden kaynaklanan sorunlar
çözüldü mü?

Z. Bukay- Depremin hemen ardından özellikle
TOKİ ciddi anlamda konut ihaleleri başlattı ve bu
konutları hızlı bir şekilde yapmaya başladı. Konutlar
hızlı bir şekilde ilerledi fakat depremin üzerinden
bir yıl geçmesine rağmen, her ne kadar basında reklam yapılsa da anahtarlar teslim edilse de şu an
özellikle çok ciddi alt yapı sorunları var, enerji sıkıntıları var. Doğalgaz hiçbir konutta bağlı değil. Halkımız çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Isınma
problemleri devam ediyor. Hakeza su ve kanalizasyon hatlarında da sıkıntılar devam etmekte.
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işler de daha tamamlanmadı. Mahallelerdeki okulların 5-6 tanesi taşımalı sistem ile birleştirilip tek
okul haline getirildi. Görünürde bir şeyler yapılıyor
gibi fakat ciddi sıkıntılar var.
 Kı ş

koşulları doğalgazı birincil sorun haline getiriyor bu durumda

Şu an biz hem oda yönetimi olarak ve ayrıca sektörde çalışan birer firma olarak bunları gözlerimizle
görüyoruz. İnsanlar bizi arayarak “doğalgaz sorunumuzu nasıl çözeceğiz, doğalgaz ne zaman gelecek,
kim projesini yapacak” diye soruyorlar.
 Şu

an bu konuda ne yapılıyor?

Burada ciddi bir teknik sorun mevcut; müteahhit işin
yapımını üstlendi, ancak gazın devreye alınması ve
projelendirilmesi kısmını devlet müteahhite yükleF. Anaran - Eğitim açısından büyük holdinglerin, iş
medi. İşin bu boyutunu vatandaşa bıraktı. Vatandaş
çevrelerinin özverili çalışmaları ile birçok okul yapıldı.
ne yaptı? TOKİ’de kendi site yönetimlerini kurarak
Bu okullarda eğitim verilmeye başladı fakat devletin
sektördeki firmalarla anlaşma yoyaptığı okulların yapımı hala
M
Ü
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A
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T
yapımını
üstişin
luna gittiler, doğalgazlarını bir şedevam ediyor.
çektirmeye çalıştılar.
lendi, ancak gazın devreye kilde
Z. Bukay- Özellikle TOKİ’nin
Dolayısıyla biz sektörde olan firyaptığı okulların sıkıntıları
alınması ve projelendirilmesi malar bu işin sorumluluğunu
hala devam ediyor. Çocuklar
üzerimize alamadık, almak istekısmını devlet müteahhide medik. Ve bu süreç uzadı. Kışın
soğukta eğitime devam ediyor
ve birçok okulun yıkımının
yüklemedi. İşin bu boyutunu ortasına geldik hala konutların
hala yapılmadığını görüyoruz.
gazları açılmadı, insanlar şu an
vatandaşa bıraktı
Güçlendirme adı altındaki
soğukta oturuyorlar. Yerel dağı-
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HASAR tespit çalışmaları çok
ciddiyetsiz bir şekilde yapıldı. Bu çalışmaya sivil toplum örgütlerini de
katmadılar. İstanbul’dan İzmir’den yeni mezun olmuş
inşaat mühendisleri geldi,
ellerinde kağıt kalem, gözlemsel olarak rapor verdiler

tım firması da aynı sıkıntıyı yaşadı, bu talebi karşılayamadı.
 Bu sorun kışa

girmeden çözülebilir miydi?

Tabi ki çözülebilirdi. İnşaatların devam aşamasında doğalgaz alt
yapıları çekilip projelendirilmesi işlemi bitirilebilirdi. TOKİ müteahhide projelendirme ile gaz açmayı yüklemedi.
 Ne

sebeple bunu yaptı?

TOKİ’nin şartnamesinde gaz dağıtım firmaları bölgesel çalıştığı
için şartnameye uyduramadılar. Gaz aşamasında yapılacakları,
ihale süreci çok hızlı geçirildiği için şartnameye koymadılar. Dolayısıyla vatandaş kendi gazını kendi açsın, kendi işini kendi yapsın
yoluna gittiler. Şu an sıkıntılar devam ediyor. Mesela bizi arıyorlar,
“Bizim TOKİ’nin doğalgaz işi var bunu üstlenir misiniz, projesini
çizer misiniz, evimize gaz verir misiniz” diye soruyorlar. Biz buna
hayır yanıtı veriyoruz. Çünkü doğalgaz tehlikeli bir iş. Dolayısıyla
müteahhit yapıp gittikten sonra ben sorumluluğu üzerime alacak
kadar cesaretli değilim.
 Peki

şu an çalışma durmuş durumda mı?

 Ağır

hasar gören binaların yıkımı tamamlandı mı?

Şu an bir şekilde ikna olup sorumluluğu alan arkadaşlarımız var.
Bu çok riskli bir iş. Bir de diyelim ki gaz açıldı ve ısınma sorunu
bir şekilde çözüldü, sıcak su sistemleri ne olacak? Bunun için de
gaz lazım, projelendirme lazım; bunan için de vatandaşın şofbenini alması projelendirilmesi ve gazın açılması gerekiyor. TOKİ’de
ciddi anlamda bir yönetim sıkıntısı var. Eğitimle ilgili sorunlar ise
başlı başına ayrı bir konu. TOKİ’nin üstlenmiş olduğu okulların
çoğu şu anda soğukta eğitim görüyor. Bunların da hem alt yapıları hem doğalgazla ilgili sorunları çözülmüş değil.
70 bin konuta ağır hasarlı raporu verildiğini duyduk. Van merkezde bunların yüzde 80’inin yıkımı tamamlanabildi. Yüzde 20’lik
ağır hasarlı binalar hala yıkılmadan duruyor. Bu konuda da vatandaş kendi haline bırakıldı. Vatandaş istediği firma ile anlaşıp yıkımı üstlendi fakat beceremediler. Vatandaş ile yıkım ekipleri
karşı karşıya geldi. Yıkılmayan binalar hem tehlike arz ediyor, hem
de şehirde ciddi bir görüntü kirliliği yaratıyor. Bu görüntü nedeniyle insanlar üzerlerindeki deprem psikolojisini atamıyorlar. Bu
çok önemli. Şu an mesela bizim mahalledeki okulda çocuklar eğitim görürken, bir yandan da okulun hemen kenarında kepçeler
koca koca binaları yıkıyor. Bu durum çocukların psikolojisini
olumsuz etkiliyor.
 Hasar

tespit sürecini gözlemleme şansınız oldu mu?

Benim bizzat şahit olduğum bir olay var, aynı binada üçüncü kat
ağır hasar, dördüncü kat az hasarlı olarak belirtilmiş. Dolayısıyla
hasar tespitlerinin güvenilir bir yanı yok. Hasar tespit çalışmaları
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çok ciddiyetsiz bir şekilde yapıldı. Bu çalışmaya sivil
toplum örgütlerini de katmadılar. İstanbul’dan İzmir’den yeni mezun olmuş inşaat mühendisleri geldi,
ellerinde kağıt kalem, gözlemsel olarak rapor verdiler.
Üçüncü bir deprem olursa büyük bir felaket yaşanır.

F. Anaran – Hasar tespiti yapılırken gözden kaçan bir
diğer konu da, örneğin şahsın parselinin içerisinde 3
tane yapısı var. Bir tane tandır evi, bir tane kümes bir
de oturduğu ev. Kümese ağır hasar raporu verilmiş
ama bu evrakta kümes olarak belirtilmemiş. Bu belirtilmediği için de, kümesine ağır hasar raporu verilen
vatandaşa TOKİ’den ev çıkmış.
 Bir taraftan

da hükümetin Van’ı büyükşehir ilan
etme hazırlığı var, buna yorumunuz nedir?

F. Anaran – TSE Van İl Müdürlüğü’nün şu an bu işleri
yapabilecek bir teknik personeli yok. Zaten 3 ay içerisinde belediye ve TSE arasında yapılan protokol süresi
de sona eriyor.
 Teknik

personel olmadan bu işe nasıl talip oldu?

Z. Bukay – TSE Türkiye genelinde bu işi üstlendiği
için Van İl Temsilciliği de bu işi zorladı. Ama denetim yok, denetim olmayınca da her şey kağıt
üzerinde devam ediyor. Dolayısıyla biz 2013 yılında
bu işe el atmaya karar verdik. Belediye ile şu an
görüşme halindeyiz.

Z. Bukay- Bu tamamen bir seçim propagandasıdır.
Van gerek belediye olarak, gerek altyapı olarak, gerek
diğer kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olarak
büyükşehir olmaya hazır bir şehir değil. Kesinlikle
değil. Bu daha büyük felaketler doğurur.

 Van’da

Bunlar hala denetimsiz durumda. Asansörlerin yılda

Bizim en büyük sıkıntımız, teknik elemanımızın yetersiz oluşudur. Özellikle asansör, doğalgaz denetimleri
gibi konulara el atabilmemiz için teknik elemana ihti-

 Doğalgaz

dışında büyük bir felaket geçiren
Van’da asansörler veya diğer işleyen sistemlerin
durumu nasıl?
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bir periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor, Van’da
bunu, belediye ile yaptığı bir protokol neticesinde
Türk Standartları Enstitüsü üstlendi fakat deprem sürecinde hiçbir asansörün denetlendiğini görmedik,
duymadık. 2013 yılı için yeni bir protokol hazırlanıyor
ve biz oda olarak bunu üstlenmeyi planlıyoruz. Belediye ile böyle bir protokol hazırlığımız var.

depremin açtığı yaraların sarılabilmesi
için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Sizin bu konudaki fikriniz nedir?

Makina Mühendisleri Odası

‘

ÇOK CİDDİ bir göç yok ama insanlar şu an hasarlı evlerinde oturmak
zorunda kalıyor. Birçok arkadaşımız var, ev ağır hasarlıdır ama o evde
kalıyor. İşin gerçek ve korkunç olan boyutu budur
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yacımız var. Bu eksiğimiz giderilirse, örneğin doğalgaz denetimlerini birebir üstelenerek vatandaşı
prosedür konusunda bilgilendirebiliriz. Yine asansör konusu var; binalar depremde çok ciddi hasar
gördü. Asansörlerin çoğu kullanılıyor ama ne
kadar güvenli olduklarının denetlenmesi lazım.
2013 yılında bu konuda çok yoğun bir temponun
içerisine gireceğiz. Şube yöneticilerimizden bu
konuda destek bekliyoruz.
 Hükümetin

deprem sonrası Van’da hayata geçirdiği uygulamalara dair neler söylersiniz?

TOKİ ihaleleri, Ankara’da bir gecede AKP’nin etrafındaki insanlara verildi. Buna şahit olduk. Van merkezde faaliyet yürüten hiçbir firma TOKİ’den ihale
almamıştır. İhaleler çok hızlı bir şekilde davet usulü,
kamuoyuna açıklanmadan yapıldı. Bu süreç hala
devam ediyor. Bunun şehre herhangi bir katkısı da

olmadı. Hiçbir meslektaşımız Van’da yapılan hiçbir TOKİ’den iş alamadı. Çünkü bu firmaların
hepsi dışarıdan geldi, kendi personellerini getirdi,
kendi malzemelerini getirdiler, kendileri yapıp
gittiler. Şu an bize bu işin sıkıntılı kısmı kaldı.
Yükü bizim ve vatandaşın sırtına bıraktılar, çekip
gittiler. Vatandaş su an soğukta oturuyor, birçok
yerin gazı açılmamış, musluklarından su akmıyor.

F. Anaran – Başbakan diyor sanmayın oraya gelecek suyu belediye getiriyor biz getiriyoruz, DSİ
kanalı ile getiriyoruz diyor. Halbuki DSİ getirir
getirmesine ama faturasını belediye ödeyecek.
 Van

dışında yaşayanlara göre depremin üzerinden bir yıl geçti ve deprem gündemi kapandı. Bir
yılın ardından Vanlı gerçekten deprem psikolojisini aştı mı?

Z. Bukay- Artçılar hala devam ediyor. Deprem
psikolojisi aşılmadı. Evin önünden bir araç geçtiğinde ev hafif bir sallandığında hemen kapıya bakıyoruz. Bu anlatılamaz bir duygu.
Faruk Anaran – Biz erkekler için bunu atlatmak
daha kolay çünkü bir şekilde evden çıkıyoruz. Üzerimizdeki stresi atabileceğimiz bir ortama giriyoruz.
Düşünün 7 metrekarelik bir konteyner içerisine hapsolmuş kadınlar çocuklar var.

Z. Bukay– Hızlı bir şekilde konteynerler kuruldu, çadırlar kuruldu, alt yapılar kuruldu, trilyonluk masraflar edildi. Depremin üzerinden 2-3 ay geçtikten
sonra bu defa bunları toplayıp götürmeye kalkıştılar.
O bölgede ciddi anlamda zarar bıraktılar. Milyonlarca
dolarlık yatırımlar yapıldı fakat 2-3 ay içerisinde heba
oldu. Şu an konteynerleri topluyorlar, vatandaşı kendi
haline bırakıyorlar. Bir-iki bölge kaldı, diğer tüm bölgeleri topladılar. Konteynerleri Suriye’den gelen sığınmacılara gönderiyorlar.

 İnsanlar

şu an konteynerlerden zorla mı çıkarılıyor? Kış koşullarında nerede kalıyorlar?

Zorla çıkarılıyorlar. Başlarının çaresine bakıyorlar.

 Kışın

var mı?

başlaması ile birlikte Van’da dışarıya göç

Çok ciddi bir göç yok ama insanlar şu an hasarlı evlerinde oturmak zorunda kalıyor. Birçok arkadaşımız
var, ev ağır hasarlıdır ama o evde kalıyor. İşin gerçek
ve korkunç olan boyutu budur.
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Erdal YAVAÞ
Malatya
Temsilciliði
Yürütme
Kurulu Baþk.

TMMOB yaşadığımız toplumun ihtiyaçlarını bilimsel yöntemlerle ve bilgiyle karşılayan, bu bilgilerin
sürekli iyileşmesini sağlayan, bilimsel çalışmalar ile
dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için çaba
içerisinde olan bir meslek örgütüdür. İlgi alanına
göre kamu yararı gözeterek toplumsal muhalefet
yapan sivil toplum kuruluşudur.
1954’ten beri verdiği mücadele ile rüştünü
ispat etmiş, elde ettiği bilgi ve birikimi ülke insanıyla paylaşmış ve ciddi takdirler toplamıştır. Bu
çalışmaları tek tek sayma gereği duymuyorum. Şu
kadarını belirteyim; şehir planlamasından altyapıya
kadar üretilen çok ciddi çalışmalar şu an üniversitelerin ilgili bölümlerinde kaynak kitap olarak okutulmaktadır.
Bu yazıda TMMOB’nin faaliyetlerini anlatmayacağım, yazının esas konusu; bildiğiniz gibi son zamanlarda iktidarı elinde bulunduranlar o kadar
abarttılar ki neredeyse müdahale etmedikleri alan
kalmadı gibi.
Nasıl bir tiyatronun sergileneceği konusundan
tutun, doktorların çok paragöz gösterilmesine; avukatların bilerek iş yavaşlattıkları imajı yaratma çabasından tutun, mühendislerin aslında hiçbir şey
yapmadıkları ve iki çizik atarak karşılığında fahiş
paralar aldıklarına dair bir algının oluşturulma çabasına kadar birçok alanda yaratılan bilgi kirliliği ve
maksatlı konuşmalar bilinmektedir.
İktidar ve yakın çevrelerinin, bu tartışmalara
destek sağlama yönünde örgütlü gayretleri var.
Bu yolla aslında hizmet üreten serbest meslek
erbablarını itibarsızlaştırma, yalnızlaştırarak örgütsüz hale getirme ve karşısındaki örgütlü yapıları dağıtmak suretiyle kendi saltanatlarını
sürdürme gayreti içerisindeler.

ASIL şimdi kenetlenme zamanıdır. Odamız asli görevlerine dönmeli ve gücünü
üyesinden alarak örgütlenmelidir. Odamızı bir geçim kapısı veya ticarethane
gibi gören anlayıştan uzak durmalı,
ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmeli ve aldığımız bu bayrağı gelecek
kuşaklara şerefle devretmeliyiz
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Bunun ilk sinyali, Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) meslek kuruluşları üzerine araştırma ve inceleme yapması ile verilmişti.
Hazırlanan rapor ile TMMOB’nin etkisizleştirilmesi ve giderek “yok etme”nin hedeﬂendiği anlaşılmıştı. Bu girişimler hemen akabinde, 644
sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve
Görevleri Hakkında KHK’nin 2. maddesi ile
devam etti. Neredeyse ilgili tüm kurumların yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi.
Planlama, harita yapımı, arazi ve arsa düzenlemesi, değerleme, parselasyon, etüt ve
proje müelliﬂiği, harita plan, proje ve yapım
kontrol müşavirliği, bilirkişilik, her türlü altyapı
ve tesisat dâhil olmak üzere yapı müteahhitliği
gibi hizmet alanlarında çalışan gerçek veya
tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarına
ve kayıtlarının tutulmasına ilişkin esasları belirlemek, mesleki yeterlilikleri ile kuruluş yeterliliklerini değerlendirerek bunlara tescil ve
yeterlik belgeleri vermek veya verilmesini ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak gibi yetkiler
devredildi. Meslek odalarının işlevini sona erdirmek, yine üye bağlantılarını kesmek amacıyla
bu yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılmıştır.
Hemen ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel
Müdürlüğü, TÜV-TÜRK araç muayene istasyonlarına gönderdiği bir genelge ile “LPG sızdırmazlık
raporu”nu zorunlu evraklar arasında çıkartarak, vatandaşın can ve mal güvenliğini aleni bir biçimde
tehlikeye atmış, üstelik buna alternatif bir çalışma
da yapılmamıştır.
Devam edelim, 3 Nisan ve 14 Nisan 2012 tarihli KHK ile meslek odalarının by-pass edilmesinin önü açılmış ve resmen yok etme politikası
uygulanmıştır. Ben değerli üyelerimize soruyorum, bu uygulamaların hangisi kamu yararınadır? Bilen varsa bize de anlatsın. Eğer kamu
veya meslektaşlarımızın yararına değilse asıl
maksat nedir? Kanaatimce maksat, toplumsal
muhalefet yapan sivil toplum kuruluşlarını,
taraf olmadıkları için bertaraf etmektir.
TMMOB’ye ekonomik ve siyasi baskılar daha
önceki siyasi iktidarlar tarafından da yapıldı. Ancak
hiçbir dönemde bu kadar kapsamlı yetki daraltıl-
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‘Us(ta)’ mühendisliği ve TMMOB
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ması olmamıştır. İlgili bakanlık yetkililerinin son bir
yıl içerisinde odamızın faaliyet alanları ile ilgili yönetmelikte yaptıkları küçük değişikliklerle yetkilerimiz
iptal edilmektedir. Anayasal birer kuruluş olan odalarımız hiçe sayılarak aleni biçimde suç işlenmektedir.
İktidarın son hedefi ise, kurulacak il odaları ile
TMMOB’nin tamamen etkisiz hale getirilmesidir.
Nasıl mı? Bu planlama hayata geçirilirse, belki 70-80
civarında il odası ortaya çıkacak. Barolar buna örnek
olarak gösterilebilir. Ancak burada amaçlanan teknik
bir düzenleme değil, TMMOB’nin sivil toplum muhalefetini yok etmektir. Eğer amaç bu değilse, TMMOB
ile ortak çalışma yapılarak (ortak komisyon) düzenlemeler gözden geçirilmeli ve eksikler giderilebilmelidir. Taraﬂar uzlaşmacı davranırsa, sonuçta toplum
yararına ve birlik üyeleri lehine yapılacak değişiklikler
karşılığını bulacaktır.
‘Çuvaldızı kendimize batırma vakti geldi’
İktidarın bu icraatlarına karşı iğneyi kendimize
batırma zamanının da geldiğini düşünüyorum.
Oda gücünü, üyesine karşı koymuş olduğu kural-

lardan değil, üyenin kendisi için koyduğu mühendislik etiğinden almalı ve üyesi ile olan ilişkisini sürdürülebilir bir noktaya taşımalıdır. Oda-üye ilişkisinin
daha da geliştirilerek güçlendirilebilmesi için de, odamızca kullanılan bürokratik işleyiş azaltılmalıdır.
Ülke koşulları ve fiili durumlar göz önünde bulundurularak, üye ve kamu yararını gözetecek kararlar alınmalı. Asgari ücret tarifesi gibi üyelerimiz ile
maliyeyi karşı karşıya bırakan uygulamalar gözden
geçirilmeli ve yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Kılık kıyafet konusundaki yaklaşımlar değiştirilmeli, statüko
kokan hareketlerden itina ile kaçınılmalıdır.
Demokratik anlayışımız oda faaliyetlerini yerellere
yayarak merkeziyetçilikten kurtulmayı gerektirmesine
rağmen, aksi uygulamalar karşılığını bulmamaktadır.
Bu hususlar gözden geçirilmeli, şube ve temsilciliklerden görüş alınmak suretiyle ortak kararlar alınabilmelidir. Üye sayısı artan ve geliri yeterli olan bazı
temsilcilikler şube statüsüne kavuşturulmalıdır.
TMMOB, işleyişi ve her türlü faaliyeti şaibelerden
uzak, saydam, şeﬀaf ve açıktır, böyle de olmalıdır. Örgütsel ilişkilerde güvenirliğin hakim kılınabilmesi için
denetlenebilirliğin esas olduğu ilkesiyle tüm üyeler
süreci denetleme hakkına inanmalı. Tüm organ ve
yönetimler, seçimden seçime değil, her aşamada
hesap verme so¬rumluluğu taşımalıdır.
TMMOB demokrat ve yurtsever karakterdedir.
Irkçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır.
İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun
korunmasından yanadır. Toplumdan soyutlanmış
seçkin mühendis ve mimarların örgütü değildir. Birlikte düşünme, birlikte planlama, üretme ve birlikte
yönetme, denetleme, dahası birlikte paylaşma mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelen, hesap vermeyen yönetimlerin aksine, örgüt içi demokrasisi
güçlendirilmiş, seçim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren, hiçbir üyesinin sorununu dışlamayan, üye ilişkilerini güçlü hale getiren, eşitlikçi bir
toplum yaratma mücadelesini veren bir örgüttür ve
öyle de olmalıdır.
Asıl şimdi kenetlenme zamanıdır. Odamız asli
görevlerine dönmeli ve gücünü üyesinden alarak örgütlenmelidir. Odamızı bir geçim kapısı veya ticarethane gibi gören anlayıştan uzak durmalı, ortak
sorunlarımıza ortak çözümler üretmeli ve aldığımız
bu bayrağı gelecek kuşaklara şereﬂe devretmeliyiz.
1954’ten beri çok iktidar geldi geçti, toplum kalıcıdır,
iktidarlar geçicidir . TMMOB ve bileşenleri geçmişte
olduğu gibi bundan sonra da dik duruşunu ve kararlı yapısını sürdürecektir.
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Oğullar geceye inmiş mağrur
Herbiri dal, reyhan, gül teni kurban
Yoksulluğu ile onurlanan eski adamlar gibi, yani
babam gibi
Bulutlardan bakışlar edinmiş
OĞULLAR!!!
Binbir muska ile kelimelerden ayetler giydirdiğmiz
kehribar ve nazarlıklar ile dünya gözünden sakladığımız
Oğullar!
Kundak ve kefen bezi alacak kadar sermayemiz
Dört yaşına kadar açlığı avutabilen memelerimiz
Çıplaklığımızı örten toprak damlarımız
Yoksulluğumuzu şenlendiren bakır ve tunçtan sinilerimiz
Bir de Şahmaran’ı konuk ettiğimiz duvarımız
Saçları gece gibi aşiret kızlarımız
Gözlerinde ateş ve yıldızların parladığı oğullarımız
Gayrı neyimiz vardı bir de keder ve gamımız...
Fatma KAŞAN
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‘Torba yasa ülkemize ve
halkımıza yapılan bir saldırıdır’
TORBA Yasa ile TMMOB’ye yapılmak istenen saldırılara karşı odamız Ankara,
Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Mersin, Samsun, Trabzon ve Zonguldak şube
yönetim başkanları 27 Kasım 2012 tarihinde eş zamanlı olarak açıklamalar
yaparak, TMMOB’nin tasfiyesine izin vermeyeceklerini dile getirdiler
AKP iktidarı döneminde başlayan Odalarımız ve
üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB`nin mevzuatını düzenlemeye yönelik
adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa`nın 123, 124 ve
özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan
6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar,
şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla
tasfiye edilmek istenmektedir.
Bizler TMMOB Makina Mühendisleri Odasının 18 Şubesi onbinlerce üyemizin demokratik ve
katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile görev
başında olan Şube Yönetim Kurulu Başkanları
olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye
yönelen her türlü tasfiye girişimine karşı birlikte
ve yan yana duracağız. Bunu dost düşman herkes
bilmelidir.
Bugün TMMOB`ye Yönelik yapılan Yasa Değişikliği Ne Anlama Gelmektedir?
29 Eylül 2009 tarihli Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporunun Başbakanlığa
gönderilmesinin ardından 2011 yılında çıkarılan
birçok Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile
kamu yönetimi tekelci otoriter bir tarzda yeniden
yapılandırılmaya başlanmıştır. Gerek mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri ve gerekse TMMOB mevzuatının Anayasa ve yasalara
açıkça aykırılık oluşturacak bir şekilde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemeler, Anayasa ve İdare
Hukuku çerçevesinde merkezi idare ile özerk ye-

rinden yönetim kuruluşları arasında olması gereken vesayet denetimini aşan, tekelci otoriter bir
yönetim anlayışı ile bazı özerk kamu
tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmış,
bazıları da doğrudan bazı bakanlıkların bünyesine katılmıştır.
Bugün meslek disiplinlerimiz ile kamusal hizmet ve kamusal mesleki denetim esaslı örgütlülükler tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yapılar
şekli yapılara dönüştürülerek AKP çevresinde kümelenmiş rantiye tarafından sürdürülen talan politikalarının önünde engel olmaktan
çıkarılmaktadır. Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel
temellerle gerçeklikleri aktaran; gerektiğinde etkin
bir biçimde hukuk yolunu kullanarak yapılan
yanlışlarla mücadele eden TMMOB`ye yönelik
tasfiye politikaları da bu kapsam içindedir.
Bu noktada öncelikle belirtmek isteriz ki,
TMMOB Yasasını değiştirme ya da ortadan kaldırmaya yönelik girişimler mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmetlerini kamusal niteliğinden
arındırarak rant politikalarına açma amacını gütmektedir. Şubelerimiz üyeleri ile birlikte bu sürece karşıdır, onbinlerce üyemizle birlikte
TMMOB yasasına karşı da direneceğimiz
bilinmelidir.
Hazırlanan torba yasada; Yapı Denetimi Hakkında Kanun, İmar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Kıyı Kanunu,
İskan Kanunu, Mera Kanunu, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve
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Hüseyin ATICI
Müfit GÜLGEÇ
Hüseyin BARUT
İbrahim MART
Ferhat Bolat ARIKAN
Mesut ÇELİK
Yaver TETİK
Hakan ÜNAL
Başar KÜÇÜKPARMAK
Zeki ARSLAN
Mehmet ÖZSAKARYA
Hakan ÖZCAN
Nedim KARA
Alper TURNA
Kadir GÜRKAN
Şaban BÜLBÜL
Birhan ŞAHİN

Makina Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı
Makina Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı
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TMMOB Kanunu ile ilgili düzenlemeler bulunuyor.
Torba yasanın bütününe bakıldığında neoliberal zihniyetin kentlerimizi, tarım arazilerimizi, kıyılarımızı, meralarımızı ve doğal yaşam alanlarımızı bir sermaye
birikim alanı olarak hedef aldığı görülmektedir. AKP`ye
göre bu alanlarda gerçekleşecek mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmetlerinin kamusal-toplumsal fayda
anlayışından arındırılması gerekiyor. Bu nedenle sürece
ayak direyen, izin vermeyen TMMOB`nin parçalanması,
dağıtılması gerekiyor. Sonuç olarak TMMOB`nin etkisizyetkisiz bir hale getirilmesi, Bakanlığa bağlanması, merkezi bütünlüklü yapısının parçalanması
hedeﬂenmektedir.
Bu nedenle TMMOB Yasasında yapılan değişiklik,
TMMOB ve bağlı Odaların demokratik kurullarında yani
genel kurullarında ortaya çıkmadığından bir oldu-bitti
yasa değişikliği ile yapılıyor.
TMMOB`nin, AKP`nin istediği şekilde biçimlendirilmesi demek bilimin ve teknolojinin halkın değil, bir avuç
sömürücünün hizmetine sunulması demektir.
Bir kez daha söylüyoruz, Önümüzdeki temel görev,
bu saldırıya geçit vermemektir. Bizler TMMOB Makina
Mühendisleri Odasının 18 Şubesi, onbinlerce üyemizin
demokratik ve katılımcı bir biçimde yapılan seçimleri ile
görev başında olan Şube Yönetim Kurulu Başkanları olarak; mesleğimize, meslektaşlarımıza ve Odalarımıza
sahip çıkacak, üst birliğimiz TMMOB`ye yönelen her
türlü tasfiye girişimine karşı birlikte ve yan yana duracağız. TMMOB Yasasını TMMOB`ye sormadan değiştirmeye karşı biz tüm Makina Mühendisleri Odası Şubeleri
olarak, birlik ve beraberlik bağımsız ve demokratik meslek kuruluşlarımızın tasfiyesine dur demenin kamusal
bir görev olduğunu; iktidarın söz konusu girişimleri askıya alarak sesimize kulak vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Kamuoyuna duyurulur.
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depreminin yaraları
sarılmayı bekliyor

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina
Mühendisleri
Odası
Yönetim Kurulu
Baþkanı

Bilindiği gibi tam bir yıl önce, Van ili Tabanlı köyünde 7,2 büyüklüğünde büyük bir
deprem biri yaşandı. 09.11.2011 tarihinde 5,6
büyüklüğünde ikinci bir depremle Van bir
kez daha sarsıldı. Bu iki depremde yüzlerce
kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi şehri
terk etmek zorunda kaldı, kalanlar çetin kış
koşullarını derme çatma çadırlarda geçirdi.
Bu depremler, planlama, yapılaşma ve yapı
denetim sisteminin tüm çarpıklığının somut
sonuçlarından biri olan, yüzyılın afeti olarak
da anılan 1999 Marmara depreminden hiçbir ders alınmadığını ondan tam 12 yıl sonra
ne yazık ki bir kez daha gösterdi.
Gerçekte hepsi birer doğa olayı olan deprem, heyelan, çığ, kaya düşmesi, su baskını vb.
olaylar, bilinçsizce verilmiş yer seçimi kararları, mühendislik gereklerinden yoksun imar
planları, düşük standartlarda ve mühendislik

hizmeti görmemiş yapı üretimi, kısaca ranta
dayalı, düşük nitelikli, tasarımsız, plansız kentleşme ve sosyoekonomik politikalar sonucu,
toplumsal, insani, ekonomik yıkımlara dönüşmektedir. Türkiye`nin bir deprem ülkesi olması, imar aﬂarı, denetimsizlik, planlama,
imar, kentleşme, yapı ve afet alanlarında mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının gerektirdiği bilimsel, sosyal ve bütünlüklü yasal
düzenlemeleri gerektirmektedir. Ancak 1999
Marmara depremi sonrasında çıkarılan 4708
Sayılı "Yapı Denetim Yasası" ve yönetmelikleri,
denetimsiz yapılaşmayı teşvik eden, kamusal
denetim alanını ticarileştirerek özelleştiren,
katılımcılığı reddeden, meslek odalarının önerilerine kapalı bir anlayışla hazırlanmıştır.
Mesleki yeterlilik, eğitim, belgelendirme, izlenebilirlik, denetim mekanizmasının etkin ve
yaygın olmasının gerekliliği ile kamu yapıları32
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nın denetim dışı kalması gibi çok önemli eksiklikler, uygulamada ve mevzuat değişiklikleriyle
sistematik hale getirilmektedir. Bu noktada
önemle belirtmek isteriz, "yapı denetimi"nin
anahtarı "mesleki denetim", onun olmazsa
olmaz koşulu da TMMOB`ye bağlı Odaların
görev ve yetki alanında bulunan "Uzmanlık ve
Belgelendirme"dir. Yapı Denetim Yasasının ve
ilgili yönetmeliklerinin bu ve diğer yönleriyle
ciddi eksikleri, yanlışları vardır.
Ancak sorunlar 31.05.2012 tarihli "6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" ile daha da artmıştır.
Zira Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlık ve TOKİ,
deprem riski gerekçesiyle ülke topraklarını hiçbir kayıt ve koşula bağlı olmaksızın rant temelli
imar hareketlerine açabilecektir. Uygulamada
gerek bireylerin ve ilgili bölge halkının hakları,
gerekse kamu yararını koruma altına alan yasa
hükümleri devre dışı bırakılmakta, yargısal denetim yolu kapatılmaktadır.
Sırtını bu yasaya da dayayarak 05.10.2012‘de
uygulanmasına başlanan Kentsel Dönüşüm Projesi de rant amaçlı yeni bir sermaye birikimi
politikasının ürünüdür ve bu dönüşümler ile
milyonlarca insan geleneksel mekânlarından çıkarılacak, yerlerine ticari merkezler yapılacak,
sözde "marka şehirler" oluşturulacaktır. Bu uygulamayla toplumun önemli bir kesimi mekânlarından zorla çıkarılacakları gibi kentlerin en
ücra yerlerinde bilimsel ve bütünlüklü bir yapı
denetimi sisteminden yoksun konutlarda, deprem risklerinin ağır toplumsal sonuçlarıyla yine
baş başa bırakılacaktır.
Van depreminin birinci yıldönümünde,
yurttaşlarımızın büyük acısını paylaşıyor, yetkilileri bir kez daha uyarmak istiyoruz. Yapı
Denetim Yasası, İmar Yasası, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa
ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler, TMMOB
ve bağlı Odalarının önerileri doğrultu-sunda
rant ve kâr kaygısı gütmeyen bir içerikle ve ilgili bütün taraﬂarın katılımıyla yeniden düzenlenmelidir. Aksi takdirde ülkemizin ağır
deprem gerçekleri daha büyük toplumsal yaralar açarak sürecektir.
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ÜLKEMİZİN deprem ve yapı denetimsizliği sorunlarını yaratan politikalar ve
önerilerimiz, Nisan 2012’de güncellenen ve ekte sunulan Türkiye’de Deprem
Gerçeği Oda Raporu’nda ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Van depreminin birinci
yıldönümü nedeniyle bu sorunları özetle kamuoyunun dikkatine sunuyoruz
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Asansör Sempozyumu sonuç bildirisi yayımlandı
“04-06 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Asansör Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi" taslağına gelen görüş ve öneriler değerlendirilerek, bildirgenin son hali oluşturuldu
Asansör Sempozyumu 04-06 Ekim 2012 tarihleri
arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde
Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası tarafından 724 kayıtlı delege olmak
üzere yaklaşık 1180 kişinin katılımıyla İzmir‘de
gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum 17 kurum ve kuruluş tarafından
desteklenmiş olup, sempozyum boyunca 10 oturumda 30 bildiri, 1 açık oturum, 1 panel, 5 kurs,
ilköğretim çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi
amacıyla "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Güvenli Kullanımı" konusunda eğitim çalışması ile
asansör periyodik kontrolleri konusunda 2 adet
"Yönetici Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. Sempozyum katılımcıları sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergiyi de ziyaret ederek
yeni ve ürün ve teknolojileri de görme olanağı
bulmuşlardır.
Sempozyum kapsamında, AYSAD Asansör ve
Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı
Sefa Targıt`ın yönettiği "İş Güvenliği ve İş Kazaları" başlıklı açık oturumda; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği ve asansör sektörü temsilcileri ile
bir Plastik ve Mikro Cerrahi uzmanının katılımıyla konu ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve
öneriler üretilmiş ve paylaşılmıştır.
Sempozyum kapsamında düzenlenen "Periyodik Kontroller ve SNEL Uygulamaları" başlıklı panelde; T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Türk Standartları Enstitüsü, TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası, TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve sektör temsilcinin katılımıyla ile
konu ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler
üretilmiş ve paylaşılmıştır.
Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların
kamuoyuna sunulması karar altına alınmıştır.
 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği gereği 1.1.2012 tarihinden itibaren asansör periyodik
kontrol çalışmaları A tipi muayene kuruluşları ta-

rafından gerçekleştirilmektedir. T.C. Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanan Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev
Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak
Usul ve Esaslara Dair Tebliğ periyodik kontrol çalışmalarına usul ve esasları düzenlese de, uygulamada belediyelerden, bina yöneticilerinden,
asansör bakım firmalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle çalışma verimli olarak sürdürülememektedir. Çalışmanın sağlıklı ve verimli olarak
yürütülebilmesi için tüm taraﬂarın işbirliği içinde
olması, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da konuyla ilgili muayene kuruluşları, meslek
odaları ve sektör derneklerinin desteğiyle kamu
spotları hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmesi
gerekliliği önemle vurgulanmıştır.
 Asansör periyodik kontrollerine ilişkin ilk
veriler asansör montaj ve bakım firmaları ile
asansörlerde önemli eksiklikleri ortaya koymaktadır. CE`li asansörlerin önemli bir bölümünün
asansör yönetmeliğine uygun olmadığı, asansörlerin %90`nın kontrol sonrasında can ve mal güvenliği için uygun olmadığı, bakım firmaların
çoğunluğunun merdiven altı olarak tabir edilen
şeklinde faaliyet yürüttüğü saptanmıştır. Sektörün disipline edilmesi, mevcut asansörlerin can
ve mal güvenliği açısından uygun hale getirilmesi
için periyodik kontrol çalışmalarının titizlikle sürdürülmesi konusunda T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Belediyeler, meslek odaları,
sektör bileşenleri ve muayene kuruluşlarına
önemli görevler düştüğü belirtilmiştir.
 Asansör periyodik kontrol çalışmaların ülke
genelinde yaygınlaşması, asansörlere ilişkin verilerin toplanması ve tüm asansörlerin muayene kuruluşlarınca kontrol edilebilmesi ve
raporlandırılması, çalışmanın istenilen seviyeye
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gelmesi, 2013 yılında yerel seçimlerinde
olduğu düşünüldüğünde en iyi olasılıkla 2014 yılının sonunda mümkün olabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Mevcut Asansörlerin İyileştirilmesi ve Güvenliğin
Arttırılmasına ilişkin yönetmeliğin yayınlanması ve uygulanması konusunda
gecikme yaşandığı, bakanlığın periyodik
kontrol çalışmalarını yakından takip
ederek anılan yönetmeliği yayınlaması,
periyodik kontrol ile mevcut asansörlerin iyileştirilmesi ve güvenliğinin arttırılması çalışmalarının periyodik kontrol
ile paralel olarak yürütülmesi gerektiği
vurgulanmıştır.
 İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemleri olan
asansörler, yasal mevzuata uygun olarak yapılması, tasarımından imalatına,
imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik hizmetine
gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır.
Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve değişim, enerji verimliliği gibi
konular asansörlerde mühendisliğinin
önemini gittikçe arttırmaktadır. Odalarımız tarafından yapılan meslek içi eğitim sonrasındaki belgelendirmeler ve
teknolojik gelişmeler sonucu mühendislerin sektörde istihdam edilmesinin
öneminin artması, asansör konusunda
uzmanlaşmış mühendis kavramını ortaya çıkarmıştır. Asansör tasarımı, projelendirilmesi, malzemesi, montajı risk
değerlendirmesi, bakımı, revizyonu, periyodik kontrolü, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve ilgili standartlar
konusunda teorik ve uygulamalı bilgiye
sahip uzmanlaşmış asansör mühendisine sektörün gereksinimi olduğu, asansörlerin elektrik ve makine
mühendisliği disiplinlerinin meslek alanına girdiği, asansörlerin tasarımından,
projelendirilmesine, montajından, işletilmesine, bakımından, periyodik kontrolüne kadar mühendislik hizmeti
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olduğu vurgulanarak, Odalarımızın da bu konuda
meslektaşlarına yönelik eğitim ve belgelendirme
faaliyetlerini geliştirmesi gerekliliği belirtilmiştir.
 Günümüzde her alanda olduğu gibi
asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir
gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Bu gelişmelere uyum sağlamak, ürün ve hizmet kalitesini
arttırmak, rekabet edebilme gücünü sürekli
olarak sağlayabilmek için sektörde bilgi, beceri
ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insan gücüne gereksinim vardır. Nitelikli insan gücü
sağlamak konusunda üniversitelere, ara teknik
eleman yetiştiren okullara ve meslek odalarına
önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır.
 Türkiye`nin iş kazası sayısı bakımından
Avrupa`da birinci, dünyada ise üçüncü sırada
olduğu, iş kazası sıklık hızında ABD, Almanya
ve İngiltere`den iyi durumda olduğumuz, ancak
her 100 bin çalışanda can kaybı sayısına baktığımızda bu ülkelerin önünde olduğumuz vurgulanarak tüm çalışanlara risk değerlendirme
kültürünü yerleştirmek zorunda olduğumuz,
bu konuda başta ilgili bakanlıklar olmak üzere,
meslek odalarına, sektörel derneklere ve işverenlere önemli görevler düştüğü belirtildi.
 Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültürü açısından son derece kötü olduğu vurgulanarak,
asansörlerde dahil olmak üzere tüm firmaların
çevre, sağlık ve emniyet yönetim sistemlerinin
kurulması, asansör firmalarının şantiyeleri için
iş emniyeti konusunda kurallarını belirlemesi,
çalışanları ile sürekli iletişim halinde eğitmesi,
kuralların uygulanmasını sürekli olarak denetlenmesi gerekliliği belirtildi.
 İş güvenliği uzmanı eğitim ve belgelendirme süreçlerinin sağlıklı yürümediği, bu yöntemlerle işletmeler mevzuata uygun hale gelse
bile iş yerlerinde güvenlik iklimi yaratılamayacağı saptaması yapıldı.
 Sağlık yasalarındaki düzenlemelerin sonucu olarak, ülkemizdeki hastanelerin acil servislerde hizmet vermekten kaçınması ve acil
mikro cerrahi merkezlerinin azalması nedeniyle;
iş kazaları sonucu uzuv kaybına uğrayan kişilere yeterince acil cerrahi müdahale yapılamadığı belirtilerek, uzuv kayıplı iş kazalarına
uğrayan kişilere tıbbi hizmet verecek mikro

cerrahi merkezi sayısının arttırılması gerektiği
belirtildi.
 Binalarda kat yüksekliğinin artması insanların dikey olarak ulaşımının önemini arttırmıştır. Kat yükseklikleri arttıkça dikey iletişim için
kullanılan asansörlerin estetik, konfor, güvenlik,
enerji verimliliği vb. konulardaki teknolojik gelişimini hızlandırmıştır. Dikey ulaşım için
önemli bir işlevi olan asansörlerin güvenli, konforlu, estetik ve enerji sarfiyatı az bir şekilde
yapılabilmesi için tasarım aşamasında mühendisler ile mimarlarımızın bu konuda birlikte çalışmaları gerektiği bir kez daha belirtilmiştir.
 Sektörde finansman, sermaye yetersizliği,
düşük verimlilik, kalifiye iş gücü, teknolojik ve
endüstriyel birikim ve paylaşım sorunlarına ilişkin kalıcı, köklü çözüm mekanizmalarının işlerliğinin artırılması gereksinimi vardır. Sektörde
sahip olunan bilgi ve deney birikiminin uygulamaya ve katma değere dönüştürülmesi için sistem tasarımında ulaşılan seviyenin geliştirilerek
yaygın kullanımının sağlanması, yerli malzeme
üretim ve kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.
 Meslek odalarının kuruluş yasalarının
verdiği görev çerçevesinde, kamu yararına ve
kamu adına sürdürdüğü üretim ve hizmetlerin
kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, mesleki denetim hizmetlerinin önündeki yerel ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller ve
sınırlamalar kaldırılması gerektiği ve mesleki
denetimin olmazsa olmaz koşulunun "uzmanlık
ve belgelendirme" olduğu belirtilmiştir.
 Asansör Yönetmeliklerine ve standartlara
uygun üretim ve bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile periyodik kontrol uygulamalarında
yaşanan sorunların çözümüne ilişkin etkin koordinasyon zeminlerinin istenilen oranda yaratılamadığı ve/veya değerlendirilemediği
saptanmıştır. Bu nedenle bu sorunların çözümünde bilginin paylaşılmasına önem verilmeli,
ortak çalışmalar gerçekleştirilmeli, sanayi, üniversite, ilgili kamu kuruluşları (T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, TSE ve Belediyeler), sektör
dernekleri ve Meslek Odaları işbirliği içinde çalışmalısının gerekliliği vurgulanmıştır.
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HOVÎTÎ

Mihemed
Emîn Tumur
Endezyarê
Makîneyê
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Dema ku em li dîroka cîhanê dinihêrin li ser
navê desthilatdarîyê û mêtingerîyê hovîtiyên pir
mezin tên dîtin, bi milyonan mirov ji bo ku
desthilatdarî û mêtingerî bidome hatine kuştin.
Di dîrokê de Asûriyan bi hestiyên seriyê mirovan ve keleh ava kirine û bi vêya jî pesna xwe
dane. Li şaristaniya romayê ji bo temaşekirin û
kêfxweşiya bajarvanên romayê; gladyator, (mirovên ku dîl hatine girtin) di qadeke bisînor de
bi darê zorê bi ajalên herî kovî û bi xwe û bi
xwe re ji bo şerkirinê mecbûr hatine hiştîn.
Di serdeman navîn de şarîstaniyên ewrûpî
yên wekî spanyol, portekiz, îngiliz ji bo berjewendiyên xwe li parzemîna başûr û bakur yên
Emerîkayê koka şaristaniyên ên bi navê maya
înka, û hwd. jî anîne. Dîsa ji bo parvekirina
berjewendiyan ; di şerê cîhana yekemîn û duyemîn de bi milyonan mirov hatine kuştin. Di
heman demê de rêveberên desthilatdariyan,
zanyarên mezin bi navê zanyariyê bikaranîne û
bi hêza bombeyên atomê di carekê de gelek
bajar bi hemû zindiyên xwe ve ji hole rakirine.
Û bi ser de santralên nukler yên ku bi hêza
perçekirina atomê dixebite bi qezayên van santralên nuklerî ve jî radyasyonê li serê mirovahîyê bela kirine . Dîsa xweza bi destên hêzên
hov ve bi çêkirina bendavan, bi şewitandina daristanan, û ji bona hilberîna lajwerdên hêja bi
kîmyasalên jehrî ve tê talan kirin. Her çiqas

mirov ji ajalên xwezayê yên kovî re dibêjin
evana hovin, lê ev ne tiştekî rast e. Ji ber ku ji
bo berjewendiyan em dibînin ku mirov dibin
hovêhov. Hovîtiya ajalan li ber ya mirovan
reben û belengaz dimîne.
Di demên nêz de li cîhanê û li welatê me
hovîtiyên ku hatine kirin; li cîhanê Guantanamo, Filîstîn, Irak û hwd. û li welatê me Dersim, sih û sê gule ya Wanê, girtîgeha Amedê,
girtîgeha Mamakê, Madimaka Sêwazê û sih çar
can ên Roboskiyê û kuştina zarokên wekî Ceylan, Şerzan, Aydin, Ûxir û heri dawî jî hovîtiyên li ser cenazeyên Amedê ku nahêlin bi
merasîman bên veşartin. Çi dibe bila bibe van
tiştên ku me li jor qal kir nayên qebûl kirin.
Niha jî ez dixwazim qala hovîtiyeke dozdehê îlonê bikim. Wekî tê zanîn Erdal Eren ji
hejdeh salî biçûktir bû û hate daliqandin.
Şazdeh seet berî daliqandina Erdal, bi rojnemevanê ku hatibû serdana wî ji Savaş Ay
re dibêje “ nehiştine ku ew bi parêzerê xwe re
hevdîtinê çêke, digel ku di bin temenê hêjdeh
sali de be jî dixwazin wî daliqînin, xwesteka
wî ya testa hestiyê ku ji bo temenê wî yê rast
derkeve holê nehatiye qebûl kirin. Leşkerê cenderme yê ku li gorî iddiayan ji aliyê wî ve hatiye kuştin, wî ji dur ve gule berdayê lê di
otopsiyê de hatiye dîtîn ku bi guleya ji nêz ve
hatiye kuştin. Li gorî gotina Erdal ev rastî jî
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nehatiye dîtin, lê ji bo ku bibe îbret dê wî daliqînin, û di axaftina xwe ya dawiyê de got ez ji
mirinê natirsim.
Niha li jêr nameya Erdal a ku ji malbata xwe
re şandiye ez dixwazim bi we re parve bikim.
Heta roja me min nikaribû nameyên bi rêkûpêk ji bo we binivîsim. Her wiha derfetên axaftinê û hevdîtinê jî çênebû. ( di vê mijarê de bi
giranî li hemberî we ez bi tevgerek şaş meşiyam.
Lê belê ez naxwazim hûn vêya bêgiramî bihesibînin û hevîdarim ku sedemên helwestê min jî hûn
bi vî awayî şîrove nekin.) Ji ber vê jî tiştên ku ez
ji were bêjim û vebêjim gelek in. Lê derfet tuneye. Ez dixwazim ramanên xwe bi vê nameyê
vebejim. Niha ez texmîn dikim ku hûn ê di çi
rewşê de bin. Lê bi dilfirehî ez dibêjim ku moralê
min zahf di cî de ye, û ji mirinê jî natirsim. Bi îhtimaleke mezin ez baş dizanim ku ev kar dê bi
mirinê biqede. Digel vê yekê jî ez ê nekevim rewşeke reşbîniyî, qutifandinê û tirsiyayî û ez ji ber
tevlîbûna têkoşînê û ji ber şoreşwaniya xwe jî
serbilind im. Tevger û ramanên min ên wiha ji
baweriya şoreşê û ji gel tê. Bi gotina ez ji mirinê
natirsim bila wekî ku ez naxwazim bijîm û ji jiyanê aciz bûme neyê fêm kirin. Bêguman dixwazim bijîm û têbikoşim. Lê ku mirin derketibe ber
min jî divê ji wê netirsim û wê bi wêrekî pêşwazî bikim. Hûn jî dizanin ev cezayên ku hatîye
birîn ji sûcên ku tên angaştkirin nehatiye dayîn.
Mebesta bingehîn a bi vê bûyerên wiha ve çav-

tirsandin û astengkirina têkoşînê ye. Ji ber vê
yekê wekî ku hûn jî dizanin bi binpêkirina zagonên hukuka xwe ev ceza hatiye dayîn.
Di girtîgehê de (tiştên ku hatine kirin hêvîdarim ku hûn ê bi awayekî berfireh paşê agahdar
bin) em di bin zilma dijmirovahiyê de hatin nalandin. Tiştên ku min dît ên ewqas caniyane
(mêrkujane) û ewqas ketîbûn bû ku di wan rojên
wiha de jiyan bibû îşkence. Di vê rewşê de mirin
ne tîştê ku mirov jê bitirse, mirin bibû xwestekeke mezin û bibû xelasî. Di wê rewşê de xwekuştina mirov û dawîanîna jiyana xwe tew bi dest
nediket. Lê belê min di vê rewşê de vîna xwe bikaranî û çi dibe bila bibe min jiyana xwe domand. Hem jî bizanebûna ku di rojên pêşiyê de
ez ê bêm kuştin. Sedema vegotinên min ji bona
ku hûn nekevin nav fikrên şaş ên wekî “ji jiyanê
acizbûye ango di girîngî û cidîtiya meselê de tênegihiştiye”. Hemû tiştên ku hatine kirin, serpêhatiyên min, kînên min hezar car zêde kir û
şewqa têkoşîna min zêdetir kir. Baweriya min a
şoreşê û ya gel nikaribû tune bikira. Bi rêk û pêk
heta dawiyê ji xeynî mezinkirin û meşandina şoreşê tu mebesta min tune ye. Mesele ji aliyê min
ve bi kurtasî wiha ye, lê ez dizanim li ber çavê
we rewş cudatir û dijwartir e.
Hezkirin di navbera zarokan, bav û dêyan de
zahf xurt e. Zû bi zû winda nabe. Ez dizanim ji
bo we êşa windakirina zarokekî xwe dê çiqas
bibandor be. Lê her çiqas jî dijwar be, ez dixwazim hûn tiştên wiha dilînî (diltenikî) li kêlekekê
bihêlin. Ez dixwazim hûn vêya bipejrînin û zanibin ku bi hezaran zarokên we hene. Ji wan zarokan dê gelek bên kuştin û jiyana xwe wê ji dest
bidin. Lê belê wê winda nebin. Têkoşîn dê bidome û ew ê di qadên têkoşînê de bijîn. Xwestina
min a ji we divê eviya wiha bizanibin û ji bona
vêya baş têbigihêjin û hewl bidin. Heke hûn di
pey min re wekî kesekî bêçare û belengaz bim
bigirîn, ez ê pir li ber bikevim. Di vê mijarê de
hûn çiqas dilêr û xurt bin, ewqas hûn ê min şad
bikin. Ji we hemûyan re jiyaneke dilşad û azad
dixwazim.
“Bi silavên şoreşgerî kurê we Erdal”
Divê bê zanîn dîroka hovîtiyê nayê ji bîrkirin
û mirovahî jî li ber hovîtiyan li ber xwe dide.
Desthilatdar her çiqas hov bin jî hertim li ber
hêzên hov ên desthilatdaran mirovên şoreşger
hebûne û dê hebin jî.
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Suat Yavuz
Mak. Müh.

Endezyariya makîneyê dîsiplîneke endezyariyê
ya ku bi bikaranîna rêgezên fizîkê yên bingehîn û bi teknolojiya kereseyê ve li ser sêwiran,
analîz, îmalat û lênêrîna pergalên mekanîkê
xebatê dike. Bi modelkirina matematîkî ya
rewş û bûyerên fizîkî ve ji pisgirêkan re çareseriyên analîtîk pêşkeş dike.
Endezyariya makîneyê ya ku di nav falîyetên endezyariyê de qada herî kevn û fireh e, bi
makîne, enerjî û rêbazên çêkirinê(îmalat) ve
mijûl dibe. Endezyarên makîneyê ligel dezgehên taqiman ji bona hemû beşên pîşesaziyê
makîne û ekîpmanan disêwirînin û çê dikin.
Wekî mînak; Turbîn, presên pestandinê(guvaştinê), makîneyên kolanê, bikaranînerên xurekê,
avhewakirinî û pergalên cemedê. Ji bona balafiran, moşenên( lokomotîf) dîzel, tirimbêlan,
kamyonan, amûrên veguhastinê yê komî jî motoran û hwd. tiştan disêwirînin û çê dikin.

Endezyarên maşînê li gorî avaniya saziya ku
dixebite, sêwirana pergalên mekanîk, turbînên
dûkel û gazê, kompresorên bipiştvanek(bipîston), reaktorên dendikî(nukler), motorên di
hundir de bişewt(bisoj), pergalên cemidandin,
germkirin û hewadarkirinê çê dikin û bi pêş
dixin. Gava ku van xebata dimeşîne hêmanên
bikêrhatîbûyînê û erzaniyê li ber çavan digirin.

Îstasyona Pompeyan a Tesîsa Parzûnandina
Ava Vexwarinê ya Amedê
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Motorên tirimbêlan

Di qada pisporiya mijara enerjiyê de, endezyarên maşînê bi sêwiran, hilberîn û şixulandina turbînên hîdrolîkê yên ku jeneratorên
elektrîkê bikardixînin û bi qazanên ku hêza dûkelê pêktînin, bi motoran, bi turbîn û bi pompeyan ve mijûl dibin. Santralên enerjiyê
disêwirînin, dixebitînin û bi şewitandina ekonomîk a sotemenîyan, bi veguherandina enerjiya
tîne ya hêza mekanîk û bi mijarên ji bona ku
vê hêzê di xebatên sûdewar de bikarbînin ve
mijul dibiin. Di qada germkirin, hewadarkirin û
avhewakirinê de endezyarên maşînê; li malan,
karistanan, avahiyên bazirganiyê û li tesîsên pî-

Makina Mühendisleri Odası

Endezyariya makîneyê
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şesazîyîyê şert û mercên hêmê û germkirinê en di
bin kontrolê de pêk tînin. Ji bona ku xurek cemidî
bên girtin û ji bona embarkirina cemidî û tesîsên
hilberana cemedê tesîsat û pergalan bi pêş dixînin.
Endezyarên makîneyê di keştiyên bar, rêwî û şer
de di karê sêwirana makîneyan de, di pîşesaziya otomotîvê de di karên sêwiran û hilberana tirimbêlan,
kamyonan û otobusan de dixebitin. Her wiha di pîşesaziya hewa- fezayê (valahî) de jî di karê sêwirana
amyarên fezayê û balafirên nû de dixebitin.

CIHÊN KU PERWERDEYA PÎŞEYÊ TÊN DAYÎN
Li Turkiye’ yê perwerdeya pîşeyê li zanîngehan li
beşên “Endezyariya Maşînê” yên girêdayiyê fakulteyên endezyarî û endazyarî-avahîsazîyê tê dayîn. Ji
bona mafên perwerdeya endezyariya makîneyê bê bi
dest xistin divê mirov piştî qedandina dibistana amedeyîyê(lîse) têkeve ezmûnên zanîngehê û bi serkeve.
BERNAMEYA ENDEZYARIYA MAKÎNEYÊ

Yekeyeke Germkirinê

Dezgeha tornayê

Turbînên dûkelê
TAYBETIYÊN KU PÎŞEYA ENDEZYARIYA
MAKÎNEYÊ DIXWAZIN
Kesên ku dixwazin bibin endezyarê makîneyê
divê xwediyê taybetiyên li jêr hatine rêzkirî bin.
-Behreya akademîk a asta bilind
-Behreya dîtina têkiliya navbera şêwe û fezayê
-Bi mijarên matematîk û fîzîkê re baldar û di van
qadan de serkeftî bûyî
-Hez ji xebata li ser makinen kirin
-Hêza sêwirandina bilind, afrînerî û hwd.

Tesîsa Parzûnandina Ava Kêzînê ya
Şaredariya Amedê
Bernameya endezyariya maşînê, sêwirandin,
pêşvebirin, plansazkirina hilberînê û di mijarên lênêrîna her cure pergalên mekanîk û pergalên veguherandina enerjiyê de perwerde û lêkolînê dike.
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2. Nanomekanîk
3. Dînamîk û Teoriya Makîneyê
A) Teknîka Sazgeriyê(Mekanîzmayê)
B) Dînamîka Makîneyê
C) Hejên(Lerzên) Mekanîk
D) Kontrola Otomatîk(Venêrana Xwedger)
-Hîdrolîka Pîşesaziyî
-Pnomatîka Pîşesaziyî
-Robotîk
-Mekatronîk
4. Zanista T înê û Enerjiyê
A) Termodînamîk
B) Transfera Tînê(Guhastina Tînê)
C) Germkirin-Cemidandin-Avhewakirin
D) Makîneyên Herikê
-Makîneyên Hîdrolîk
-Tûrbomakîneyên Termîk(Tînî)
Qada Xebatê

QADÊN XEBATÊ YÊN ENDEZYARÊN MAKÎNEYÊ

Biyoteknolojî
Pîşesaziya Çêkirinê(Îmalatê)

Sektora Avahiyê

Kîmya,Xurek û Pîşesaziya Dermanî

5. Zanista Kereseyan
A) Zanyariya Kereseyan
B) Kereseyên Endezyariyê
C) Venêrînên(Muayene) Kereseyan
D) Kereseyên Kompozît
6 . Konstruksiyon
A) Wêneya Teknîk
B) Elemanên Makîneyê
C) Teknîka Transportê
D) Trîbolojî(Teknîka Rûnkirinê)

7. Çêkirin(Îmalat)
A) Rêbazên Çêkirinê(Îmalê)
-Rêbazên Îmalatên Biardik
-Zanyariya Keldanê-Kelijandinê
-Zanyariya Darêjê
-Rêbazên Şêwandinên(Şêwe Dayînên) Plastîk
B) Teknîka Pîvanê
-Amûrên Mekanîk
-Matematîka Endezyariyê
C) Rebaza Elemanên Bidawî... û hwd. pêk tê.
Peywira Endezyarê Makîneyê

Endezyarê berpirsiyarê lêkolînê-peşvebirinê
Endezyarê berpirsiyarê dîzaynê
Endezyarê berpirsiyarê plansaziyê
Endezyarê berpirsiyarê Îmalatê
Endezyarê berpirsiyarê kontrola çawaniyê
Endezyarê berpirsiyarê dîzaynê

Firotan Bazarkarî

Endezyarê berpirsiyarê lêkolînê-peşvebirinê
Endezyarê berpirsiyarê dîzaynê
Endezyarê berpirsiyarê lênêrîne
Endezyarê berpirsiyarê lêkolînê-peşvebirinê
Endezyarê berpirsiyarê dîzaynê
Endezyarê berpirsiyarê karsaziyê(dezgehê)
Endezyarê berpirsiyarê plansaziyê
Endezyarê berpirsiyarê lênêrîne
Endezyarê berpirsiyarê lojîstîkê
Endezyarê berpirsiyarê dîzaynê
Endezyarê berpirsiyarê plansaziyê
Endezyarê berpirsiyarê lênêrîne
Endezyarê firotanê

Kargehên Endezyariyê

Endezyarê berpirsiyarê dîzayne

Sektora Enerjiyê

Sektora Tekstîlê

Xizmetên Servîsê

CIH Û MERCÊN XEBATÊ
Endezyarên maşînê di palûkeyan(febrîqe) de di
cihê gemarî, birûn û biteqereq de dixebitin. Bi tenê
gava ku di astên rêvebertiyê de bin di buroyan de dixebitin.
Endezyarê maşînê di xebatê de bi mirov û heyberan ve mijûl in.
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E) Motorên Di Hundir De Bişewt
-Sewirana Motorê
-Amyarên Bimotor

Endezyarê servîsê

DI PÎŞEYÊ DE PÊŞVEÇÛYÎN

Kesên ku perwerdeya endezyariya maşînê qedandibin
dikarin di beşeke vê qadê de bibin pispor. Ên ku perwerdeya vê pîşeyê qedandibin heke ku di qada karsaziyê(îşletme) de lîsansa bilind(master) bikin, nemaze di sektora
taybet de derfetên di asta rêveberiyê de bixebitin bi dest
dixin. Kesên ku bixwazin dikarin kariyera akademîk jî bikin.
zuhatyavuz@mynet.com
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Bername bi waneyên;
1. Zanista Mekanîkê
A) Statîk
B) Dînamîk
C) Mekanîka Herkoyiyan
D) Bergirî(Mukavemet)

Makina Mühendisleri Odası

FERHENGA ZARAVÊN TEKNÎKÎ YA BI TIRKÎ-KURDÎ
TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ

P

Pah

Qêrqaş, sirûm(kenarê ku xwar hatiye birîn)

Para cezası

Cirm, cerîme, cezayê pereyî

Para

Para kasası
Paragraf

Dirav, pere

Dexîlok, diravkod, kaseya pereyan
Serbend, paragraf, bend

Paralel

Helîpan, rastênhev, paralel, terîp

Paratoner

Birqgir, paratoner

Parantez

Kevane, kevanek, kevan

Paravan

Babir, navêr, paravan

Parçalayıcı

Parçeker, parçok

Parça mal

Malê perçe, malê kerîkirî

Park

Seyrangeh, parêz, park, wîstgeh

Part taym

Nîvroj, dan

Parsel

Bisam, tej, parsêl, lat

Pas

Zeng, jeng, zengar, jengal

Paslanmaz

Zengnegir

Paslanma

Zengarîbûn, jengarîbûn, zenggirtin

Patlak

Diriyayî, teqiyayî, teqandî

Pazarlama

Bazarkarî, bazargerî

Payanda

Pazarlamacı

Qulhe, kutek, paldank

Bazarker, çerçî, firoşyar

Pedal

Pêlik, pêlgeh, pedal

Perçinleme

Perçinandin, perçînkirin

Pens, pense
Periyodik
Pervane

Peşin fiyat
Petrol

Destdirêjk, pense
Vedorî, periyodîk

Firfirok, firfirik, perwane
Bihayê pêşin

Petrol, neft

Petrol boru hattı

Xeta lûleya neftê

Pompa

Avkêş, fiçqe, avhilkêş, pompa

Planlamak

Plan kirin, plan danîn, plan saz kirin

Potansiyel

Nehênî, hêza veşarî, potansiyel

Pres

Medor, ceriye, pres, boxesank

Program

Bername, program

Proses

Pêvajo, doman, qonax

Prensip

Problem

Proje kredisi

Regez, prensîp

Pirsgirêk, arîşe, gelş, kêşe, problem
Perka projeyê, perka karmaneyê

R

Radar

Pêlgir, radar

Raf

Ref, belt, refik

Rafineri

Parzîngeh, palîngeh, dawergeh

Radyum
Rafine

Radyûm

Parzinandî, palandî, dawerivandî

Rakam

Jimare, reqem,

Rakip

Rikeber, hevrik, qayîşkêş, pozber

Rakım

Rampa

Randıman

Randımanlı

Bilindayî

Hevraz, berkaş, pal, rampa
Biriştî, berdarî, randiman

Birişt, berdar, birandiman

Rapor

Nûsaf, rapor, girêbend

Reçine

Mestekî, mistek, benîştê daran, reçîne

Referans

Referans, çavkanî

Refüj

Peyarêya navrê, refuj

Rekabet

Rikeberî, berevanî, pozberî

Rasathane
Refah düzeyi

Reflektör
Rehber

Rekabet kurulu

Nêrîngeh, çavdêrxane, riwangeh

Asta gumrahiyê,dûşa halxweşiyê

Şewqvedêr, reflektor

Rêber, rayber, rênîşander
Lijneya rikeberiyê

Reklam

Danasîn, reklam

Resmiyet

Fermîtî, resmiyet, resmîtî

Resmî

Revizyon

Rezervasyon

Fermî, resmî

Sererastî, venêrîn, revîzyon
Veqetana cih, rezervasyon

Risk

Xeter, rîsk, rîzîko

Rota

Rêgeh, rê, rota

Riskli iş
Rölanti
Röle

Römork

Karê xeternak
Rolantî

Guhêrker, role

Peydok, romork

Ruhsat

Destûr, ruhsat, destûrname

Rüzgâr ölçer

Bapîv

Rulo

Balor, rûlo

Zuhat YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKîNEYÊ
zuhatyavuz@mynet.com
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ŞUBE GÜNLÜĞÜ

01.10.2012 Şubemiz, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ile asansör periyodik kontrol protokolü imzaladı.
02.10.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
06.10.2012 Ankara’da yapılan TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı’na Şube Yönetim Kurulu üyeleri Fatime Anık ve Çiğdem
Bayer İnce katıldı.
06.10.2012 Ankara’da yapılan Öğrenci Üye Kurultayı Düzenleme Kurulu’na Şube Sekreteri İlyas Çoban ve Öğrenci Komisyonu
Üyesi İlyas Çelik katıldı.
09.11.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13.10.2012 Oda merkezinde yapılan Onur Kurulu toplantısına Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kahraman katıldı.
16.10.2012 Şubemiz, Dicle Üniversitesi (D.Ü) Makina Mühendisliği Bölümü’ne yeni başlayan öğrenci üyelerimiz için kokteyl
düzenledi.
16.10.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
17.10.2012 Şubemiz, Diyarbakır Bismil Belediyesi ile, asansör işletme ruhsatı ve kazan uygunluk protokolü imzaladı.
18.10.2012 Şube Öğrenci Komisyonu yapılan seçimle yenilendi.
21.10.2012 Şubemiz sosyal etkinlikleri kapsamında üyelerimizle pazar kahvaltısında bir araya geldik.
23.10.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30.10.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
Kasım-2012

01.11.2012 TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanı 6 kişi ile ilgili verilen sürgün kararını basın
açıklaması ile kınadı. Basın açıklamasına yönetici ve üyelerimiz katıldı.
02-05.11.2012 Şubemiz bünyesinde, endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaza dönüşümü kursu düzenlendi.
03.11.2012 Şubemizin, Dicle Üniversitesi (D.Ü.) Makina Mühendisliği Bölümü ile ortak planladığı 4. Sınıf öğrencilerine yönelik 8
haftalık uygulama eğitimleri başladı.
03.11.2012 Ankara’da düzenlenen Öğrenci Kurultayı Düzenleme Kurulu Toplantısı’na, Öğrenci Komisyonu üyeleri Orhan Özdoğan, İlyas Çelik ve Fatih Esen katıldı.
04.11.2012 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu (İKK) cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek
amacıyla basın açıklaması yaptı.
08.11.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10-11.11.2012 Oda merkezinde yapılan “Oda Örgütlülüğü Atölye Çalışması”na Şube Başkanı Mesut Çelik, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Çirkin ve Şube Teknik Görevlisi B. Musa Mayda katıldı.
15.11.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
17.11.2012 Oda merkezinde yapılan sekreter-sayman toplantısına, Şube Başkan Vekili Gurbet Örçen, Şube Teknik Görevlisi
Bekir Musa Mayda ve Malatya İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Enver İşik katıldı.
20-21.11.2012 Şubemizde LPG dolum boşaltım (pompacı) kursu düzenlendi
21.11.2012 Şube Kadın Komisyonu toplantısı yapıldı.
23-26.11.2012 Şubemizde endüstriyel ve büyük tüketimli tesislerin doğalgaza dönüşümü kursu düzenlendi.
27.11.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
Aralık-2012
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01.12.2012 İstanbul’da yapılan VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi Düzenleme Kurulu Birinci Toplantısı’na Şube
Başkan Vekili Gurbet Örçen katıldı.
04.12.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
08-12.2012 Diyarbakır Green Park Otel’de şube ve temsilcilik yönetimlerinin bir araya geldi toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda
TMMOB yasa taslağı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
08.12.2012 Oda merkezinde yapılan Öğrenci Üye Kurultay Çalıştayı’na İlyas Çelik, Fatih Esici, Orhan Özdoğan, Sinem Tekin,
Melike Çapras ve Muhammed Calp adlı öğrenci üyeler katıldı.
11.12.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
13-14.12.2012 Şube Öğrenci Komisyonumuzun, çok sayıda şube ile ortaklaşarak topladığı çocuk kışlık kıyafetleri, çok sayıda
öğrenci üyemiz tarafından Van’a götürülerek depremzede çocuklara dağıtıldı.
18.12.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
25.12.2012 TMMOB bileşenlerinin de aralarında bulunduğu Roboski İçin Adalet Platformu bileşenleri, basın toplantısı düzenleyerek, katliamı protesto etmek için yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yaptı.
25.12.2012 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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ÜYELERDEN HABERLER...
Doğum

• Denetleme Kurulu Üyemiz Ahmet ÇET’in bebeği oldu
Mutlu ve sağlıklı bir ömür dileriz

Düğün - Nişan

• Serhat GÜNDÜZ evlendi
• Ömer Çelebi ESER evlendi
Mutluluklar dileriz

Vefat

• Denetleme Kurulu Üyemiz Abdullah TEKİN’in babası vefat etti.
• Simla TOPRAK’ın babası vefat etti
Yakınlarının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz
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ARAMIZA KATILAN YENİ ÜYELERİMİZ

AHMET AKGÖNÜL - D.BAKIR

AHMET DENGİZ - ŞANLIURFA

A. ÖZCAN PEKER - D.BAKIR

AHMET YAŞAR - BATMAN

AYŞEGÜL BAŞ - ŞANLIURFA

CEMAL YILMAZ - BATMAN

CÜNEYT EYÜPOĞLU -ŞANLIURFA

FEREMEZ YÜCE - BATMAN

HASAN BASRİ ELEM - D.BAKIR

H.KÜBRA KATRANCI - D.BAKIR

İSMAİL KARABACAK -ŞANLIURFA

MAHMUT LALE - ŞANLIURFA

NECAT ADIGÜZEL - MARDİN

MUSTAFA AYGÜN - MALATYA

MÜCAHİT GÖKHAN - MUŞ

NİHAT AKYOL - MARDİN

ÖMER ODUNCİ - BATMAN

ÖMER UYGUR - MUŞ

TOLGAHAN TANYILDIZI - ELAZIĞ

YUNUS EMRE NACAR - ELAZIĞ

ZAFER ÇİNÇİK - MARDİN
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ZÜLFÜKAR SÖNMEZ -D.BAKIR
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EKİM KASIM ARALIK 2012 TEKNİK HİZMETLERİMİZ
D.BAKIR ŞUBE

MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ
MOTOR ŞASE
ASANSÖR AVAN
ASANSÖR UYGULAMA
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
KAZAN UYGUNLUK PROJESİ
BACA GAZI ÖLÇÜMÜ
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
ASANSÖR KONTROL
ADIYAMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

MEKANİK TESİSAT
ARAÇ PROJELENDİRME
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ
MOTOR ŞASE
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ

BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ

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

EKİM

29
28
96
330
4
17
5
3
6
11
4

KASIM
20
30
53
355
4
6
12
2
1
28

ARALIK
38
2
50
289
4
52
67
10
34

EKİM

KASIM

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

6
5
81
146
6
2

17
25

20
18

17
1
9
116

6
9
59
172
3
4

29
59

8
11

23
3
7
117

5
8
106
162
7
4

20
41

25
23
1
36
2
16
133
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MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
BİTLİS MESLEKİ DENETİM BÜROSU
LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK

CİZRE İL TEMSİLCİĞİ

LPG MONTAJ

LPG SIZDIRMAZLIK
MOTOR ŞASE
ELAZIĞ İL TEMSİLCİĞİ

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

37
3

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

47

9
1

1

191
261
1
16

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR AVAN PROJESİ
ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ
ARAÇ PROJELENDİRME
ÇEŞİTLİ KONULARDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİRKİŞİLİK SAYISI
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG YENİ MONTAJ

47
2

361

HAKKARİ MESLEKİ DENETİM BÜROSU

MALATYA İL TEMSİLCİLİĞİ

38

KASIM

2

1
4

1
35

ARALIK

EKİM

55

8

KASIM

9
1

3
2
3

2
187
61

EKİM

KASIM

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

25
33
16
9
1

213
43

37
4

285
213

3

38
24
18

200
217

3

53
25
19
7

269
235
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EKİM

BİNGÖL İL TEMSİLCİĞİ
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MARDİN İL TEMSİLCİLİĞİ 2012

ASANSÖR AVAN PROJE
ASANSÖR UYGULAMA
LPG MONTAJ
LPG SIZDIRMAZLIK
MEKANİK TESİSAT
MOTOR ŞASE
MUŞ İL TEMSİLCİĞİ

LPG MONTAJ

LPG SIZDIRMAZLIK
MEKANİK TESİSAT

EKİM

ŞANLIURFA İL TEMSİLCİLİĞİ

ARAÇ PROJE SAYISI
ASANSÖR UYGULAMA
BİLİRKİŞİLK
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
MEKANİK TESİSAT PROJESİ
MOTOR ŞASE
ASANSÖR PERİYODİK KONTROL
ASANSÖR KONTROL
VAN İL TEMSİLCİLİĞİ

MEKANİK TESİSAT PROJESİ
ASANSÖR PROJESİ (AVAN + UYGULAMA)
ARAÇ PROJE SAYISI
MOTOR ŞASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

EKİM

KASIM

ARALIK

16

143
34
17
1

24
1

SİİRT İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESPİT RAPORU

KASIM

26
EKİM

1
22

16
1
138
16
15
2

32
4

21
KASIM
1
34

11
8
149
17
15
3

37
7

1
22

ARALIK

518
36

555
60

38
3
737
58

8
3
8

6
5
5

2
28
9

EKİM

36
45
34
3
8
184

KASIM
17
14
31
2
216
12
4

ARALIK
43
79
12
3
228
6
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