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De¤erli Meslektaﬂlar›m›z;
seminerler, sosyal etkinlikler, bas›n

s›yla bizlerle beraber oldu. Kad›n ol-

içerisinde orta do¤u halklar›n›n ken-

aç›klamalar›, ö¤renci faaliyetleri ve

man›n, cinsiyet fark›n›n toplumsal

di ülke yönetimlerine karﬂ› baﬂlatt›k-

teknik personelimizin uzmanlaﬂma-

yaﬂamda getirdi¤i bask› ve yüküm-

lar›, medyan›n tabiriyle de devam

s›na yönelik e¤itim ve seminer çal›ﬂ-

lülükleri ele ald›¤› yaz›s› ayn› zaman-

eden domino etkisi hala y›k›c› bir

malar›nda bulunduk. Yönetim kuru-

da kad›n mühendis olman›n ve ça-

ﬂekilde sürmektedir. Sorunun hala

lumuz çeﬂitli kamu kurum ve kuru-

l›ﬂma yaﬂam›nda hak etti¤i yere var-

devam etti¤i bu ülkelerin ortak nok-

luﬂlar› ile temaslarda bulunarak

mas› gerekti¤i gibi konulara de¤in-

talar›ndan bahsedecek olursak en

mevcut sorunlar›n ve eksikliklerin gi-

miﬂtir.

önemlisi tüm liderlerin 10 y›llard›r ik-

derilmesi ve çözüme kavuﬂturulmas›

Bilinmeyen bir dilde! baﬂlayan

tidarda olmas› ve özgürlükçü tavr›

konusunda fikir al›ﬂ veriﬂlerinde bu-

yaz›lar›m›z bu say›da da devam edi-

benimsememelerindendir. Kimine

lundu. Ayr›ca bu say›m›zda 15 Ma-

yor. Üyelerimizden M. Emin TÜMÜR

göre direniﬂ, kimine göre isyan, ki-

y›s TMMOB Mitingi haz›rl›klar› ve

Kürtçeye iliﬂkin köken ve dil özellik-

mine göre devrim diye adland›r›lma-

Odam›z›n ülke gündemine ve sorun-

lerinden bahsetmenin yan› s›ra ata-

s›; bu çat›ﬂmalar›n çok noktadan

lar›na iliﬂkin bas›n aç›klamalar› ve

sözü deyimler ve bilmecelerle konu-

yönlendirildi¤ine de iﬂaret etti¤i gibi,

bulunduklar› temaslara iliﬂkin haber-

nun daha keyifli ve zengin bir hale

emperyalist güçlerin etkideki varl›¤›-

leri bulacaks›n›z.

bürünmesini sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca üye-

Bilindi¤i üzere yak›n bir zaman

n› da perçinlemiﬂtir. Do¤al olarak

1 Ocak 2011 tarihi itibariyle dev-

miz Suat YAVUZ teknik terimler

Ortado¤u’da yaﬂanan bu geliﬂmeler

reye giren EKB uzmanl›¤›yla beraber

sözlü¤üyle kald›¤› yerden bizi bilgi-

kayg› vermektedir.

Makina Mühendisleri, Elektrik Mü-

lendirmeye davam ediyor.

Ülkemizde de yaklaﬂan seçimler

hendisleri, ‹nﬂaat Mühendisleri ve

2 y›lda bir gerçekleﬂtirilen MMO

ve seçimden sonraya b›rak›ld›¤› va-

Mimarlar bu alanda Odam›z taraf›n-

ö¤renci üye kurultay› haz›rl›klar›

at edilen yeni anayasa, düﬂünce öz-

dan verilen e¤itimlere kat›lmaya

kapsam›nda, yerel kurultay›m›z ﬂu-

gürlü¤ü, alevi yurttaﬂlar›n sorunlar›,

baﬂlayarak gerekli yeterliliklere sa-

bemiz ve il temsilciliklerimizden ka-

ana dilde e¤itim, kimlik kültür hakla-

hip olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. E¤itimle-

t›l›m sa¤layan ö¤renci üyelerimizin

r›, siyasi partiler kanununu vaadi gi-

rimiz y›l boyunca ﬁube ve temsilci-

yo¤un ilgisiyle gerçekleﬂti. Yerel ku-

bi bir çok sorun her zamanki gibi

liklerimizde devam edecektir.

rultay›n ard›ndan 26 Mart’ta Anka-

tatminkar düzeye ç›kamadan bekle-

Denetimsizlik ve yanl›ﬂ uygula-

ra’da gerçekleﬂen ö¤renci kurultay›-

tilmiﬂtir. %10 seçim baraj›n›n halen

malar nedeniyle kazalar ve patlama-

na yine ﬂubemiz ve ba¤l› il temsilci-

uyguland›¤› günümüzde temsil so-

lar›n ard› arkas› kesilmiyor. Ba¤lar il-

liklerimizden ö¤renci üyelerimiz yo-

runu da daha fazla derinleﬂmekten

çesi Hatboyu Caddesi üzerinde bu-

¤un ilgi gösterdi. Bu say›m›zda Ku-

öteye gidememiﬂtir. Kald› ki anaya-

lunan Ory›l Petrol ‹stasyonu’nda 9

rultaya bir yaz›yla görüﬂ ve temenni-

sa referandumunda darbecilere yar-

ﬂubat tarihinde meydana gelen pat-

lerini ileten Batman belediye baﬂka-

g› yolunun takdiri ilahiyle aç›ld›¤› da

lamayla bu konu tekrar su yüzüne

n› ve üyemiz Nejdet Atalay’›n yaz›s›

geçen zaman›n ﬂahitli¤inde aﬂikar-

ç›km›ﬂt›r. ﬁube baﬂkan›m›z Mesut

ve yerel kurultay›m›z›n sonuç bildir-

d›r. San›r›m sand›¤› özlemiﬂ tüm ül-

ÇEL‹K ve konusunda uzman üyele-

gesini bulacaks›n›z

ke demokratik, özgürlükçü ve ana-

rimizden oluﬂan bir heyet patlama-

yasal haklar konusunda daha du-

n›n ard›ndan olay yerine intikal ede-

ri¤e sahip ﬂube bültenin oluﬂmas›

yarl› davranacakt›r. En az›ndan bu

rek gerekli incelemelerde bulunmuﬂ

siz de¤erli üyelerimiz katk› sa¤lam-

umutla daha güzel ve kardeﬂçe ya-

ve bir ön rapor haz›rlayarak bas›na

s›yla mümkün olacakt›r. Daha de-

r›nlar dilemek mümkün.

ve kamuoyuna duyurmuﬂtur.

mokratik ve ayd›nl›k yar›nlarda bu-

Tüm bu umutlarla beraber yeni

Geleneksel hale gelen kad›n

y›l›n ilk say›s›yla tekrar sizlerle bera-

sayfam›z bu say›da da bültendeki

beriz. 3 ayl›k bu süreçte ﬁube ve

yerini ald›. Ö¤renci üyelerimizden

Temsilciliklerimizde çeﬂitli kurslar,

Tuba TANEL‹ bu say›m›zda bir yaz›-
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LPG DOLUM BOﬁALTIM (POMPACI) KURSU DÜZENLED‹K
ﬁubemizin LPG sektöründe çal›ﬂan personellere
yönelik gerçekleﬂtirdi¤i e¤itim ve belgelendirme çal›ﬂmalar› devam ediyor. Bu
kapsamda, 8-9 Ocak tarihlerinde “LPG Dolum-Boﬂalt›m
(Pompac›) Kursu” düzenlendi. E¤itmenimiz Gurbet Örçen’in ﬂubemiz e¤itim salonunda verdi¤i kursa 17 kiﬂi
kat›ld›. Kurs sonunda yap›lan
s›nav› baﬂar›yla geçen kursiyerlere sertifikalar› verildi.

YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹M‹Z BÜYÜKﬁEH‹R BELED‹YE BAﬁKANI
OSMAN BAYDEM‹R’‹ Z‹YARET ETT‹
ﬁube Yönetim Kurulu üyelerimizden Mesut Çelik, Bülent Özdel, Abdullah Tekin, Hasan Esen ve Sait
Bahçe ile ﬁube Müdürümüz Mehmet
Tarhan Diyarbak›r Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir ile bir
araya geldiler.
Yap›lan görüﬂmede yak›n tarihte ilimizde yaﬂanan otogaz istasyonundaki
patlama ve daha önceden yaﬂanan kazan patlamas› ile ﬂehrimize 3 y›ld›r gelen do¤algaz konular›nda de¤erlendirilmeler yap›ld›. ﬁube Baﬂkan› Mesut Çelik, teknik hizmetlerimiz kapsam›nda iﬂ
güvenli¤i ve iﬂçi sa¤l›¤› alan›nda yap›lan e¤itimler, LPG otogaz istasyonlar›ndaki personellerin e¤itimleri, makina
mühendislerine verilen e¤itimler, periyodik kontroller kapsam›nda yapt›¤›m›z
testler (bas›nçl› kaplar ile kald›rma makinalar› kontrolleri) hakk›nda izahatta
bulundu. Çelik ayr›ca kamusal hizmet
olarak kentimizdeki tüm otogaz istasyonlar›n›n makina mühendislerinden
oluﬂan teknik bir komisyon arac›l›¤›yla
denetlemelerinin yap›larak, otogaz istasyonu yetkililerine raporlar›m›z› suna-

ca¤›m›z›, böylelikle tespit edilen eksikliklerin müdahalesiyle olas› kazalar›n
önlenece¤ini belirtti. Toplant›da, Otogaz istasyonlar›n›n ﬂehir içindeki konumlar› ve standartlar kapsam›ndaki
de¤erlendirilmeleri, LPG sorumlu müdürlerin otogaz istasyonlar›ndaki çal›ﬂmalar›n›n önemi konular›nda görüﬂüldü.
Toplant› sonucunda, Can ve mal
kay›plar›n› önleyebilmek için öncelikle
mart ay› içerisinde Büyükﬂehir Belediyesi Konferans Salonu’nda otogaz is-

tasyonlar›n›n sahipleri, otogaz istasyonlar›ndaki sorumlu müdürlerin de
olaca¤› bir bilgilendirme seminerinin
yap›lmas› karar› al›nd›. Do¤algaz›n güvenli kullan›m›na iliﬂkin ortaklaﬂa bir
çal›ﬂman›n da yürütülece¤i konusunda
fikir birli¤ine var›lan toplant›da, Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman Baydemir, ﬂubemiz di¤er teknik hizmetleri
kapsam›nda belediye ile ortak yürütülebilecek konularda desteklerini sunacaklar›n› ifade ettiler.
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M‹EM GÖZET‹M KR‹TERLER‹ KAPSAMINDA 2 SEM‹NER DÜZENLED‹K
ﬁubemiz, Meslek ‹çi E¤itim Merkezi (M‹EM) gözetim kriterleri kapsam›nda araçlar konusunda 2 ayr› seminer düzenledi. 25 ﬁubat’ta yap›lan “Araçlarda Motor ﬁase Tadilatlar›” ve “Araçlarda 3. Dingil ‹lavesi” konulu
seminerler Hakan Havanc›lar taraf›ndan verildi. Seminerlere kat›lan üyelerimize araç projelendirme ve araçlar›n LPG‘ye dönüﬂümü alan›nda 20’ﬂer puan verildi.

‹ﬁ GÜVENL‹⁄‹ VE ‹ﬁÇ‹ SA⁄LI⁄I KONULU SEM‹NER DÜZENLED‹K
ﬁubemiz, çal›ﬂma yaﬂam›nda oldukça önemli bir yere sahip olan iﬂ güvenli¤i konulu bir seminere imza att›. 10
Mart tarihinde Sümerpark Cep Sinemas› salonunda "‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Kapsam›nda ‹ﬂverenlerin Görev Yetki ve Sorumluluklar›” konulu bir seminer gerçekleﬂtirdik. Makine Mühendisi Bedri Tekin’in konuﬂmac› oldu¤u seminere, 42 üyemiz kat›ld›.
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ﬁUBEM‹ZDE HAVALANDIRMA VE SO⁄UTMA KONULU KURSLAR DÜZENLEND‹
ﬁubemiz Meslek ‹çi E¤itim Merkezi (M‹EM) e¤itimlerine yenilerini ekledi. ﬁubemiz e¤itim salonunda 28-29 Ocak
tarihlerinde "Havaland›rma Kursu" ve 30-31 Ocak tarihlerinde ise "So¤utma Kursu" düzenlendi. Mustafa Kemal Sevindir’in verdi¤i e¤itimlere 16 üyemiz kat›l›m sa¤lad›.

TEKN‹K GÖREVL‹LER‹M‹ZE ARAÇ PROJELEND‹RME E⁄‹T‹M‹ VER‹LD‹
ﬁubemiz ve ba¤l› temsilciliklerde çal›ﬂan teknik görevlilerimize yönelik araç projelendirme e¤itimi verildi.
26-27 ﬁubat tarihleri aras›nda ﬂube e¤itim salonumuzda düzenlenen e¤itimi M‹EM ö¤reticisi Hakan Havanc›lar verdi. E¤itime 22 kiﬂi kat›ld›.
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YÖNET‹M KURULUMUZ VAL‹L‹⁄‹ Z‹YARET ETT‹
Kamusal ve sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleﬂen görüﬂmede, otogaz
istasyonu patlamas› de¤erlendirilirken, gelece¤e yönelik tedbirler üzerinde duruldu.
17 ﬁubat tarihinde ﬁube Yönetim

Görüﬂmede, yak›n tarihte kenti-

görüﬂmede, özellikle kentteki asan-

Kurulu üyelerimiz Mesut Çelik, Bülent

mizde yaﬂanan otogaz istasyonu

sörler ile bas›nçl› kap ve kazanlar›n

Özdel, Abdullah Tekin, Sait Bahçe ve

patlamas› ve geçmiﬂte yaﬂanan ka-

da benzer bir tehlike içerdi¤ine dik-

ﬁube Müdürümüz Mehmet TARHAN,

zan patlamas› de¤erlendirildi. Ben-

kat çekildi. Görüﬂmede ayr›ca, al›n-

Diyarbak›r Valisi Mustafa TOPRAK’›

zer olaylar›n yaﬂanmamas› için al›n-

mas› gereken tedbirler konusunda

makam›nda ziyaret etti.

mas› gereken önlemlerin ele al›nd›¤›

fikir birli¤ine var›ld›.

EKB UZMANI E⁄‹T‹M‹
GERÇEKLEﬁT‹
ﬁubemiz, “Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i” kapsam›nda enerji kimlik belgesi
düzenleyecek uzmanlara enerji
kimlik belgesi (EKB) uzman› yetiﬂtirme e¤itimi verdi. 17-19
Ocak tarihleri aras›nda düzenlenen e¤itimi Kurs E¤iticisi ve teknik görevlimiz Esin Erhan verirken, e¤itime 21 üyemiz kat›l›m
sa¤lad›.

LPG DOLUM TES‹SLER‹ VE
OTOGAZ ‹STASYONLARI
SORUMLU MÜDÜRLÜK
E⁄‹T‹M‹ VER‹LD‹
ﬁubemiz seminer salonunda 57 Mart tarihleri aras›nda LPG dolum tesisleri ve sorumlu müdürlük
e¤itimi düzenlendi. M‹EM e¤iticisi
Hakan Merto¤lu taraf›ndan verilen
e¤itimin uygulama k›sm› Milangaz
Dolum Tesisleri’nde gerçekleﬂti.
Kursa 26 üyemiz kat›l›m sa¤lad›.
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ASANSÖR GÜVENL‹⁄‹ ‹Ç‹N ÜÇLÜ PROTOKOL ‹MZALANDI
Ülkemizde kullan›lan asansörlerin
özellikle yap›m ve kullan›mlar› esnas›nda yeterli denetim alt›nda olmamalar›
nedeniyle yaﬂanan ölümcül kazalar›n
say›s› her geçen gün artarken, odam›z
bu sorunu gidermeye yönelik ad›mlar
atmaya devam ediyor.
Bu kapsamda 7 Mart tarihinde odam›z, Yeniﬂehir Belediyesi ve EMO Diyarbak›r ﬁubesi aras›nda bir protokol
imzaland›. Yeniﬂehir Belediyesi s›n›rlar›
içerisindeki asansörlü binalar›n asansörlerinin y›ll›k kontrolü ve asansörlü binalar›n asansörlerinin yap› kullanma
izinlerini içeren tescil belgesi (iﬂletme
ruhsat›) konular›n› içeren protokolleri
ﬁube Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, Yeniﬂehir Belediye Baﬂkan› Selim Kurbano¤lu
ve EMO Diyarbak›r ﬁube Baﬂkan› ‹dris
Ekmen imzalad›.

DO⁄ALGAZ ‹Ç TES‹SAT MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU AÇILDI
Meslek ‹çi E¤itim Merkezi (M‹EM) bünyesinde e¤itimlerimiz devam etti. 24-27 Mart tarihleri aras›nda ﬂubemizde “Do¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetkilendirme” kursu düzenlendi. Yüksel Yaﬂartekin’in verdi¤i kursa
19 üyemiz kat›l›m sa¤lad›.
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DO⁄ALGAZ ‹Ç TES‹SAT VE MEKAN‹K TES‹SAT SEM‹NERLER‹ VER‹LD‹
M‹EM gözetim kriterleri kapsam›nda ﬂubemizde “Do¤algaz ‹ç Tesisat ve Mekanik Tesisat Uygulamalar›" konulu
seminerler verildi. 6 Ocak tarihinde e¤itmenimiz Nurettin E¤imkeç taraf›ndan verilen seminerlere kat›lan SMM’li üyelerimize, M‹EM gözetim kriterleri kapsam›nda 20’ﬂer puan verildi.

HAZAR BABA KAYAK MERKEZ‹NE GEZ‹ DÜZENLED‹K
ﬁubemiz, sosyal etkinlik kapsam›nda üyelerimize yönelik bir gezi organize etti. 26 ﬁubat tarihinde Elaz›¤’›n Sivrice ‹lçesi’nde bulunan Hazar Baba Kayak Merkezi’ne düzenledi¤imiz gezide yo¤un iﬂ temposu
nedeniyle yorulan üyelerimiz hem dinlendi hem de güzel vakit geçirdi. Etkinli¤imize 62 kiﬂi kat›ld›.
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TMMOB’DE KADIN ÖRGÜTLÜLÜ⁄Ü KONULU SÖYLEﬁ‹
TMMOB Diyarbak›r ‹l Koordinasyonu Kurulu Kad›n Komisyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü dolay›s›yla bir
söyleﬂi düzenledi. 5 Mart günü Jeoloji Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁubesi toplant› salonunda gerçekleﬂtirilen
“TMMOB’de kad›n örgütlülü¤ü” konulu söyleﬂiye TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Fatma Berna Vatan konuﬂmac› olarak
kat›ld›. Verimli geçen söyleﬂinin ard›ndan TMMOB Diyarbak›r ‹KK bileﬂenlerinin kad›n üyeleri, Neva Park Restaurant’ta
akﬂam yeme¤inde bir araya geldi.

KADIN ÜYELER‹M‹Z YEMEKL‹ TOPLANTIDA B‹R ARAYA GELD‹
ﬁube kad›n komisyonumuzun, kad›n örgütlülü¤ünü geliﬂtirme amac›yla gerçekleﬂtirdi¤i etkinliklere bir yenisi daha eklendi. ﬁube
kad›n komisyonumuz, 21 Ocak tarihinde kentimizde bulunan Baro Lokali’nde kad›n üyelerimizi bir akﬂam yeme¤inde bir araya getirdi. Yeme¤e kat›lan 20 kad›n üyemiz, bir araya gelmenin mutlulu¤unu yaﬂad›.
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D‹YARBAKIR’DA NEWROZ
MURAT TABAN
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
Ve yine taﬂ›nd› koca bir kent, de-

Diyarbak›r’da Newroz.

yani “ya özgürlük ya özgürlük” idi.

Bu y›l da beﬂyüzbinin üzerinde

Bu Kürt sorununun çözümü için ka-

¤ün ve kardeﬂli¤in oldu¤u mahﬂeri

insan topland› ve dünyan›n en bü-

rarl›l›¤› ifade ediyordu. Alanda yap›-

alana. Sabah›n ilk ›ﬂ›klar›yla önce bi-

yük halk kutlamalar›ndan biri olma-

lan konuﬂmalarda, bu ülkede onurlu

rer onar geldiler. Sonra her koldan,

ya adayd›. Alana araçlar›yla gelen-

bir bar›ﬂ için demokratik anayasa,

insan seli olup geldiler. Kad›n› erke¤i,

ler, iki-üç kilometre geride; Urfa yo-

anadilde e¤itim ve genel af talepleri

genci yaﬂl›s›, iﬂçisi patronu, iﬂsizi es-

luna, caddelere, sokaklara, tarlalara

dile getiriliyordu.

naf›, doktoru mühendisi eﬂit olarak

park etmek zorunda kalm›ﬂlard›.

geldiler. El ele, kol kola selamlad›lar;

Halk, bu nedenle her koldan insan

sunu yaﬂamak için, ö¤leden sonra

Kawa’y›, Güneﬂi ve Bahar›…

seli ﬂeklinde Newroz Alan›’na gel-

bile alana insan seli gelmeye devam

mekteydi. Alan piknik yapanlarla,

ediyordu. Akﬂam saatlerine kadar

mak kolay de¤ildir. Yüzbinler ara-

seyyar tezgahlar, seyyar tuvaletler,

bu coﬂku devam etti. Saatlerce

s›nda o heyecan› yaﬂamak laz›m.

doktor, hemﬂire ve ambulanslarla

alanda ayakta duran, halay çeken

Umuttan m›, mutluluktan m› bilin-

bir kent olmuﬂtu adeta.

yorgunlu¤u hissetmez, ta ki ayr›l›k

haq’lar›n olmad›¤›; umudun, özgürlü-

Bir Diyarbak›r Newrozu’nu anlat-

mez, insan›n kalp at›ﬂ› bile de¤iﬂir.

ﬁark›larla, türkülerle halay çeken

Bir an olsa bile Newroz coﬂku-

vakti gelene kadar. Alandan ayr›l›r-

Kimsenin kimseye bir üstünlü¤ü, s›-

yüzbinler bar›ﬂ›, özgürlü¤ü ve kar-

ken, gelecek y›l tekrar gelece¤im

n›f farkl›l›¤› olmadan herkes birbirine

deﬂli¤i hayk›r›yordu. Bu y›lki Newroz

düﬂüncesi, insandaki yorgunlu¤u

gülümseyerek bakar. ‹ﬂte böyledir

slogan› olan, “An azadi! An azadi”

tekrar bitirir.
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YÖNET‹C‹LER‹M‹Z PATLAMA YAﬁANAN ‹STASYONDA
‹NCELEMEDE BULUNDU
Diyarbak›r’da LPG Otogaz istasyonunda meydana gelen patlamaya iliﬂkin ﬂube
yönetim kurulumuz ve LPG konusunda uzman meslektaﬂlar›m›z›n incelemeleri
neticesinde ön rapor oluﬂturuldu.
sinde boﬂ kablo k›l›flar›n›n oldu¤u,
uçlar›n›n aç›k oldu¤u gözlenmiﬂtir.
Market binas›n›n bodrum kat›nda yanma izleri tespit edilmiﬂtir.
Kablo hatt› boyunca izler mevcut
olup, mahaldeki pis su borusunda
erime meydana geldi¤i, yerde torba
halinde bulunan üstübünün üst k›s›mlar›nda yanma izleri oldu¤u görülmüﬂtür. Söz konusu hacimde
LPG havadan 2 kat daha a¤›r oldu¤undan, belli bir süre birikmiﬂ olup,
k›v›lc›ma sebebiyet verecek iletkenle
(elektrik hatt›, ayd›nlatma v.b.) patlama meydana gelmiﬂtir. Patlaman›n
etkisiyle meydana gelen yüksek baBa¤lar ilçesi Hatboyu Caddesi
üzerinde bulunan Ory›l Petrol ‹stas-

sel vana) kapal› oldu¤u görülmüﬂtür.
‹kmal istasyonu yetkililerinden

s›nç nedeniyle üst tabanda y›rt›lma
meydana geldi¤i, depo içerisinde

yonu’nda 9 ﬁubat tarihinde meyda-

al›nan bilgiye göre dispenser saha-

mevcut iç duvarlar›n y›k›ld›¤›, bas›n-

na gelen patlamaya iliﬂkin, Makina

s›nda gaz alarm cihazlar›n›n uyar›

c›n depodan markete ç›kan merdi-

Mühendisleri Odas› Diyarbak›r ﬁube

verdi¤i, bunun üzerine çal›ﬂanlar ta-

ven boﬂlu¤undan hareket ederek

Baﬂkan› Mesut ÇEL‹K ve ﬁube Mü-

raf›ndan tank üzerindeki ana vana-

markete ulaﬂt›¤› saptanm›ﬂt›r. So-

dürü Mehmet TARHAN baﬂkanl›¤›n-

n›n kapat›larak gaz ak›ﬂ›n›n kesildi¤i

nuç olarak; dispenser sahas›nda

da oluﬂturulan teknik heyet olay

belirtilmiﬂtir. Dispenserin alt ba¤lant›

meydana gelen LPG s›z›nt›ns›n mar-

mahallinde incelemede bulundu.

k›s›mlar›nda buzlanma meydana

ket binas› alt›nda bulunan depoya

geldi¤i tespit edilmiﬂtir. Bu durum,

kablo kanal› vas›tas›yla birikerek

kaça¤›n dispenser bölgesinde olma

genleﬂti¤i ve herhangi bir kaynaktan

ihtimalini güçlendirmektedir.

meydana gelen k›v›lc›m etkisiyle

Ya p›lan ön in ce le me de;
Tank sahas› içerisinde 2 adet 10
m3 kapasiteli yer alt› LP dolum tan-

Patlaman›n petrol istasyonuna

patlama meydana gelmiﬂtir. Oluﬂan

k›n›n mevcut oldu¤u, bunlardan biri-

ait idari büro alt kat›ndaki depo k›s-

yüksek bas›nç etkisiyle ikmal istas-

nin tam dolu oldu¤u (doluluk oran›

m›nda meydana geldi¤i görülmüﬂ

yonunun ve binan›n a¤›r hasar gör-

%85) di¤er tank›n %65 seviyesinde

olup, mevcut deponun perde duvar-

dü¤ü gözlenmiﬂtir. Mahalde yap›la-

dolu oldu¤u göstergelerden okun-

la çevrili oldu¤u bu hacme gaz ak›-

cak kaz› çal›ﬂmalar›yla çelik boru

muﬂtur. Tank üzerindeki emniyet

ﬂ›n›n dispenser -LPG dolum tank› ile

hatt› ve kablo kanallar›n›n geçti¤i

ekipmanlar›n›n (ventil, gösterge,

panonun elektrik irtibat›n› sa¤layan

güzergâhlar›n aç›larak incelenmesi,

manometre) mevcut oldu¤u ve sis-

yeralt› kanallar›ndan taﬂ›nm›ﬂ olma

s›z›nt› kayna¤›n›n tespiti noktas›nda

temin ana besleme vanas›n›n (küre-

ihtimali vard›r. Mevcut kanal içeri-

kesin bilgi verecektir.
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KADIN VE YAﬁAM
Toplumun ço¤u kesiminin kafas›nda yanl›ﬂ düﬂünceler mevcuttur;
aktif sürece dahil edilmemiﬂ, uygulamaya kat›lmam›ﬂ bir mühendisin tasarlayaca¤›
proje, uygulamaya dönük olmayacakt›r.

TUBA TANEL‹
Ö⁄RENC‹ ÜYE
Eskilerin süregelen yazg›s›d›r, kad›n
olman›n, cinsiyet farkl›l›¤›na ba¤l› olman›n getirdi¤i yükümlülükler alt›nda yaﬂaman›n ne kadar da tahrip edici bir gerçeklik oldu¤u. K›s›tl› ve dar bir pencereden bakan gözlerin bulundu¤u bir toplumda yanl›ﬂ düﬂüncelerin hakim oldu¤u
bir süreçte erkek mesle¤i olarak bilinen
bir meslek dal›nda bir kad›n olarak yürümenin zorluklar› ve yine bir kad›n olarak
a¤›r ﬂartlar alt›nda verilen mücadelenin
y›prat›c› getirileri. Bilinmesi gereken, yan›lt›c› yarg›lar›n ortadan nas›l kalkmas›
gerekti¤i ve yanl›ﬂ olas›l›klar›n sonlan›p,
olumlu bir sürecin istikrarl› bir hal almas›
için yap›lmas› gerekenlerin oldu¤udur.
Günümüzün ﬂartlar› kad›n olman›n zorluklar›yla karﬂ› karﬂ›yad›r. Buna karﬂ›l›k
kad›nlar s›n›fsal ve etnik kökenlerine göre
ayr›mc›l›¤› farkl› bir ﬂekilde yaﬂamamal›,
aktif yaﬂama dahil edilmelidirler. Böylece
toplum s›n›fsal ayr›mdan uzaklaﬂm›ﬂ,
zenginleﬂmiﬂ ve daha da geliﬂme sürecine tabi olacakt›r ve yine toplum kazanm›ﬂ olacakt›r.
Sosyalleﬂme olgusu çocukluktan
baﬂlar, erkeklere sertlik, kad›nlara ise sakinlik ve naziklik ö¤retileri aﬂ›lan›r. Bu tip
sterotip imgeler toplumun her noktas›nda
karﬂ›m›za ç›kar. Sosyalizasyon teorisi biyolojik indirgemecili¤e karﬂ› ç›kmada bir
argüman olarak kullan›lsa da, cinsiyet
farkl›l›¤›n› bar›nd›ran bir toplumda çözüme ulaﬂmada yetersiz kalaca¤› kuﬂaklar›n bulundu¤u kültürel ve etnik yap›s› ile
karﬂ› karﬂ›ya olaca¤› bilinmelidir. Problem
söylemin, farkl› do¤alara sahip karakterler taraf›ndan farkl› alg›lanmas› ve konu
üzerinde karakterlerin sabit olmay›ﬂ›d›r.
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Kendini kan›tlayan kad›n mühendis toplumun içinde bulundu¤u genel, geleneksel yarg›dan uzak bir iklim içinde cinsiyet
farkl›l›¤›n›n getirisi olan ayr›mc›l›¤›n en
düﬂük oldu¤u bir üniversitede e¤itimini
tamamlamas› ve amac›n›n getirisi olan
mesle¤ini elde etmesi olay›d›r.
Toplumun ço¤u kesiminin kafas›nda
yanl›ﬂ düﬂünceler mevcuttur, aktif sürece
dahil edilmemiﬂ uygulamaya kat›lmam›ﬂ
bir mühendisin tasarlayaca¤› proje uygulamaya dönük olmayacakt›r. Mühendisin
uygulama sürecine tabi olmas› ve bununla birlikte eylemleri gözlemlemesi gereklidir. Böylece bu tip engelleri aﬂan kad›n mühendis istek ve arzusuyla mücadelesini bir ad›m daha ileriye götürmekte
madende, fabrikada, inﬂaatta, enerji sektöründe mesle¤inin kendisine sundu¤u
gururla yolunu almakta, toplum içinde bir
fert olarak baﬂar›s›n› ispatlamaktad›r. Na-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

s›l ki 8 Mart 1857’de New York lu kad›n
tekstil iﬂçilerinin verdikleri anlaml› mücadeleleri günümüze uzan›p bugün dünya
kad›nlar›n›n önünü aç›p ve destekçisi olduysa, her kad›n›n bu de¤eri al›p daha
da ileriye götürmesi ayr›mc›l›ktan uzak
bir düﬂünüﬂün var olmas› için kad›n›n her
alanda hak mücadelelerini sürdürmeleri
bir gerektir.
Kad›nlar›n çal›ﬂma yaﬂam›nda yer almas›, yöneticilik kademelerine ulaﬂmalar›
için toplum daha da bilinçlendirilmeli,
cinsiyet ayr›mc›l›¤›n getirisi olan e¤itimsiz
kad›n kimli¤inden, kad›n› kurtarmal›, f›rsat eﬂitli¤inin kurulu oldu¤u bir e¤itim
anlay›ﬂ›nda, kad›n› hak etti¤i yere ulaﬂmas›nda hukuksal tabanl› iyileﬂtirmelerin
yap›lmas› ve çözüme birey olarak de¤il
toplum olarak ulaﬂ›labilece¤i bilincini
uyand›rarak hedefe varmal› ve bunun
manevi hazz›n› tatmal›d›r.
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‹ﬁÇ‹ SA⁄LI⁄I VE GÜVENL‹⁄‹ YÖNETMEL‹KLER‹N‹
B‹R KEZ DAHA YARGIYA TAﬁIDIK
MEHMET SO⁄ANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
TMMOB ‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik ile ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i’nin iptali istemiyle Dan›ﬂtay’a baﬂvurdu. TMMOB Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›,
konuya iliﬂkin olarak 27 Ocak 2011
tarihinde bir bas›n aç›klamas›
yapt›. Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n
iﬂ güvenli¤i alan›n› piyasa aktörlerine teslim
eden, iﬂ güvenli¤i hizmetini taﬂeronlaﬂt›ran düzenlemelerine karﬂ› hukuk
mücadelesini sürdüren
TMMOB, konuya iliﬂkin

yay›mlanan son iki yönetmeli¤i de
yarg›ya taﬂ›m›ﬂt›r.
TMMOB, 27.11.2010 tarih ve
27768 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren ‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Görev, Yetki,
Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda
Yönetmelik ile ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i’nin iptali
istemiyle Dan›ﬂtay’a baﬂvurmuﬂtur.
Söz konusu yönetmelikler, e¤itimden ortak sa¤l›k ve güvenlik birimine kadar tüm süreçleri piyasa aktörlerine teslim eden, iﬂ güvenli¤i hizmetini taﬂeronlaﬂt›ran düzenlemeler
içermektedir. Mühendis ve mimarl›k
hizmetlerinin sunumunda,
lisans e¤itimi son-

ras›nda kazan›lan mühendis ve mimar unvan›n› de¤il, özel ﬂirketlerce
verilen e¤itim ve Bakanl›kça verilen
sertifikay› esas almaktad›r. Özel sektörde çal›ﬂanlar› 7 y›l boyunca iﬂ güvenli¤i mühendisli¤i hizmetini alana
sokmamakta ve bu süre içinde iﬂ güvenli¤i alan›n› Bakanl›k çal›ﬂanlar›na
hasretmektedir.
Çal›ﬂma hayat›ndaki en önemli
konulardan biri olan iﬂçi sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›ndaki sorunlar›n, iktidar›n ele ald›¤› yöntemle çözüme
kavuﬂturulmas› olas› görünmemektedir. Kamu düzeni, güvenli¤i ve
sa¤l›¤›n› ilgilendiren bu konu kamusal hizmet anlay›ﬂ› ile ele al›nmad›¤›
sürece çözümü olanakl› de¤ildir.
Her ﬂeyden önce bireye, ailesine,
toplumsal iﬂgücü kayb›na, iﬂletmeye
ve ülke ekonomisine a¤›r fatura ç›karan bu konu piyasalaﬂt›r›lamaz.
TMMOB, konunun takipçisi olacak
ve iﬂçi sa¤l›¤›-iﬂ güvenli¤i alan›ndaki
piyasalaﬂt›rma çabalar›na karﬂ› mücadelesini sürdürecektir.
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TMMOB M‹T‹NG‹ 15 MAYIS`TA ANKARA’DA
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, 19 Oda Baﬂkan›ndan gelen talep
üzerine Yönetim Kurulu taraf›ndan karar› al›nan 15 May›s Pazar günü Ankara’da
düzenlenecek TMMOB Mitingi için 21 Mart 2011 tarihinde TMMOB Örgütlülü¤üne
yönelik bir mesaj yay›mlad›
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜ⁄ÜNE: TMMOB M‹T‹NG‹ 15 MAYIS‘TA ANKARA‘DA
MEHMET SO⁄ANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Sevgili Arkadaﬂlar;

m›nda oluﬂan uçurum, çal›ﬂanlar

kuruluﬂlar olan mühendis, mimar

Haklar›m›z için, gelece¤imiz için,

üzerindeki haks›z vergi art›ﬂlar›, ka-

ﬂehir planc›lar› odalar›n›n önerileri-

halk›m›z için, ülkemiz için 15 May›s

mu yat›r›mlar›n›n azalt›lmas›, özel-

nin aksi do¤rultuda düzenlenmek-

2011 Pazar günü Ankara‘da

leﬂtirmeler, verimlilik art›ﬂlar›na kar-

tedir.

TMMOB Mitingi‘nde buluﬂuyoruz.

ﬂ›n istihdamda yaﬂanan gerileme,
yayg›nlaﬂan iﬂsizlik ve yoksulluk,

Örgütümüz TMMOB ve ülkemi-

Sevgili Arkadaﬂlar;

güvencesiz çal›ﬂma biçimlerinin

zin di¤er yüz ak› meslek kuruluﬂlar›-

Birli¤imize ba¤l› on dokuz

yayg›nlaﬂmas›; inﬂaat, sanayi, tar›m,

n›n kamu ve toplum yarar› do¤rultu-

Odam›z›n Yönetim Kurulu Baﬂkan›

do¤a, çevre, enerji, maden, sa¤l›k,

sundaki fonksiyonlar› ile idari, örgüt-

dediler ki:

e¤itim, ulaﬂ›m, iﬂçi sa¤l›¤› ve güven-

sel, mali yap› ve seçim sistemlerini

"Türkiye, önemli bir tarihsel sü-

li¤i ve hizmet sektörlerindeki olum-

de¤iﬂtirmeye yönelik yasa ve uygu-

reçten geçmektedir. 24 Ocak 1980

suz geliﬂmeler Türkiye‘yi sarm›ﬂ bu-

lama haz›rl›klar› iktidar›n gündemin-

kararlar›ndan bu yana uygulanan

lunmaktad›r.

dedir. AKP iktidar› dönemindeki ser-

neo-liberal dönüﬂüm program›, AKP
iktidar›yla doru¤una ulaﬂm›ﬂt›r. Öyle

bestleﬂtirme, ticarileﬂtirme yönünBütün bu geliﬂmeler, mühen-

deki yasa ve mevzuat de¤iﬂiklikleri

ki ekonomide, toplumsal dokuda,

dislik, mimarl›k, ﬂehir planc›l›¤› uy-

ile tüm toplumu ve ilerici meslek ku-

siyasal süreçlerde, çal›ﬂma yaﬂam›

gulamalar› ve e¤itiminde de büyük

ruluﬂlar›n› otoriter bir yap› içinde

ile temel hak ve özgürlüklerde ger-

tahribata yol açm›ﬂ ve nitelikli iﬂ-

teslim alarak dönüﬂtürme çabalar›,

çekleﬂen tahribat ile AKP‘nin dikta

gücü olan mühendis, mimar ve ﬂe-

örgütümüzün de kap›s›na gelmiﬂ

özlemi el ele gitmektedir. Hüküme-

hir planc›lar›n›n iﬂsizlik oran›n› ar-

dayanm›ﬂt›r.

tin tüm ekonomik program, siyasi

t›rm›ﬂt›r. Mühendisli¤in sanayi, ta-

icraat ve operasyonlar› bu yöndedir.

r›m, kent ve toplum yaﬂam›na yö-

AKP iktidar›, kamu idari yap›s› ve

nelik, bilimsel teknik temellerdeki

tasfiye eden AKP‘nin alternatif ör-

siyasi üstyap› ile ekonomik sosyal

kamusal-toplumsal hizmet niteli¤i

gütlenme formu olan iktidar yandaﬂ›

yap›y› kamuyu piyasaya hizmet eder

aﬂ›nd›r›lm›ﬂt›r.

"sivil toplum kuruluﬂu" yap›lar›, he-

hale getirmiﬂ; sosyal devlet ve kalk›nma paradigmas›na son ve en

deflenen neo liberal tekelci otoriter
Sanayi, çal›ﬂma yaﬂam›, iﬂçi

güçlü darbeleri indirmiﬂtir.

Kamusal alan› büyük oranda

projeksiyonla uyumludur.

sa¤l›¤› ve güvenli¤i, yap› denetimi,
imar, tar›m, g›da, madencilik, or-

AKP iktidar›n›n yasama ve yar-

man, su kaynaklar›, enerji, çevre

g›n›n yan› s›ra di¤er devlet organ-

ticaret aç›klar›, ülke borç ve faiz

ve kentleﬂme ile ilgili yasalar ve

lar›, güvenlik güçleri, üniversiteler,

ödemelerinin yüksekli¤i, gelir da¤›l›-

yönetmelikler, anayasal mesleki

bilim kurumlar› ve medyay› bask›

"Büyüme" sorunlar›, büyük d›ﬂ

14
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‹çinde bulundu¤umuz koﬂullar
etkili bir mücadele verilmesini gerektirmektedir. Tarih bizi göreve ça¤›rmaktad›r. Örgütümüz bir yandan
emek ve meslek örgütleriyle olumlu
iliﬂkilerini geliﬂtirip merkezi ve yerel
düzeylerde mücadele çizgisini sürdürürken, kendi ba¤›ms›z çizgisi
içinde, toplumsal muhalefetin önemli
bir gücü oldu¤unu göstermeli; meslek-meslektaﬂ-ülke-kamu-halk yarar›
bütünlü¤ünde, yaﬂam›n tüm alanlar›n› kapsayan tepkileri ve istemlerini
birlik ruhuyla hayk›rmal›d›r. Mevcut
konjonktür buna çok uygundur.
Yukar›da özetle belirtti¤imiz gerçek ve gerekçelerden hareketle, örgütümüzün merkezi bir miting örgütlemesini öneriyoruz."
Evet, Sevgili Arkadaﬂlar;
Oda Yönetim Kurulu Baﬂkanlar›m›z›n tespitleri ve gerekçelerinden
hareketle; Yönetim Kurulumuz son
toplant›s›nda, baﬂta mühendis, mimar ve ﬂehir planc›lar›n›n haklar›n›
ve mesle¤imizin onurunu savunmak;
eﬂitlik, özgürlük, ba¤›ms›zl›k, demokrasi, bir arada yaﬂama taleplerimizi ve ülkemizin gelece¤ine yönelik
sözlerimizi topluca ifade etmek üzere Ankara‘da TMMOB Mitingi yapma
karar› ald›.
15 May›s 2011 Pazar günü An-

ve zor yöntemleriyle hakimiyeti alt›-

Kamu eliyle yürütülmesi gereken

na alma çabalar› ‹slami ideolojinin

hizmetlerde h›zla taﬂeronlaﬂma sü-

kara‘da hep birlikte gerçekleﬂtirece-

yayg›nlaﬂt›r›lmas›n› da amaçlamak-

reci yaﬂanmaktad›r.

¤imiz TMMOB Mitingi‘nde buluﬂmak
üzere.

ta; Kürt sorunu ise Kürt-‹slam sentezi ile kuﬂat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

Örgütümüzün bütün bu bask›c›
dalga ile demokrat, yurtsever, top-

Mühendisler kendi uzmanl›k

Hepimize kolay gelsin.

lumcu meslek kuruluﬂlar›n› etkisiz
15 May›s 2011 Pazar günü An-

alanlar›nda iﬂ yapamaz hale getiril-

k›lma çabalar›n› birlikte de¤erlendi-

mekte; kamu sa¤l›¤› ve güvenli¤i iﬂ

rerek, bir bütün olarak refleks ver-

kara‘da yap›lacak olan TMMOB Mi-

sahibinin insaf›na b›rak›lmaktad›r.

mesi gerekmektedir.

tingine tüm üyelerimiz davetlidir.

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

15

makina_34.qxd

4/15/11

5:55 PM

Page 16

TAB‹ATI VE B‹YOLOJ‹K ÇEﬁ‹TL‹L‹⁄‹ KORUMA KANUNU TASARISI
BU HAL‹YLE KABUL ED‹LEMEZ
TMMOB’nin Tabiat› ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›’na iliﬂkin görüﬂü 11
Ocak 2011 tarihinde TBMM Çevre Komisyonu’na gönderildi. TMMOB Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, konuya iliﬂkin olarak bir bas›n aç›klamas› yapt›.

MEHMET SO⁄ANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›

BASINA VE KAMUOYUNA

zorunlu k›lan, ulusal ve uluslararas› nitelikte de¤er taﬂ›yan alanlara iliﬂkin karar

birleri al›r” ilkesine de aç›kça ayk›r›d›r.
Kanun Tasar›s›, amaç maddesinden

TBMM gündemine taﬂ›nm›ﬂ olan Ta-

alma yetkisi 14’ü bürokratlardan oluﬂan

baﬂlayarak “yat›r›m” ad› alt›nda bu alan-

biat› ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koruma Kanu-

20 kiﬂilik kurula verilmekte, ülkemizin en

lara göz dikmiﬂ olan “talan” örgütleyicile-

nu Tasar›s› bir bütün olarak de¤erlendiril-

önemli do¤al de¤erleri, görevleri koruma

rine karﬂ› teslim bayra¤›n› çekmektedir.

di¤inde, do¤ay› koruma aç›s›ndan siste-

kararlar›yla ço¤unlukla çeliﬂen “yönetici

Gerekçesinde mevcut mevzuat› ve uygu-

matik bir gerilemeye karﬂ›l›k gelmektedir.

bürokratlara” emanet edilmektedir. Ya-

lamalar› “Kuralc› ve yasakç› mant›k” ola-

TMMOB konuya iliﬂkin de¤erlendir-

salaﬂmas› halinde böylesi bir düzenleme,

rak nitelendirerek, “kat›l›m” ve “dan›ﬂma”

melerini bugün (11 Ocak 2010) TBMM

87 y›ll›k Türkiye Cumhuriyeti’nde al›nm›ﬂ

organlar› d›ﬂlanmakta, Çevre ve Orman

Çevre Komisyonu’na sunmuﬂtur.

en koruma karﬂ›t› karar olarak tarihe ge-

Bakanl›¤› her durumda tek baﬂ›na “son

çecektir.

sözü” söyleyebilecek bir konuma getiril-

Kanun Tasar›s›, var olan bir eksikli¤i
gidermekten çok, koruma çabalar›n›n

“Tabiat› ve Biyolojik Çeﬂitlili¤i Koru-

mektedir. “Koruma-kullanma dengesi”

“yat›r›m” ad› alt›nda sürdürülen “talan”

ma Kanunu Tasar›s›”, Birleﬂmiﬂ Milletler

ifadesi kisvesi alt›nda “kullanmay›” amaç

anlay›ﬂ›na terk edilmesinden baﬂka bir

Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂmesi (BÇS) de

içine sokan düzenlemeler, ülkemizin en

ﬂey de¤ildir.

dahil olmak üzere Türkiye’nin de taraf ol-

önemli do¤al de¤erlerinin gözden ç›kar›l-

du¤u çok say›da uluslararas› anlaﬂman›n

d›¤›n›n kan›t›d›r.

Söz konusu tasar›yla, kanunlarda yarat›lan istisnalar, sa¤lanan imtiyazlar,

yan› s›ra Anayasa’n›n “Tarih, Kültür ve

görmezden gelinen iﬂgallerle yetinilmeyip

Tabiat Varl›klar›n›n Korunmas›” baﬂl›¤› al-

ekonomik faaliyete aç›lacak demektir.

ülke yüzölçümünün yüzde 2’si bile olma-

t›nda yer verilen 63. maddesindeki;

Tasar› ile mevcut ÇED süreçleri sayesin-

yan “do¤al korunan alanlar” özel kanun

“Devlet, tarih, kültür ve tabiat varl›klar›n›n

de korunan alanlarda gerçekleﬂen tahri-

kapsam›ndan ç›kar›lmaktad›r.

ve de¤erlerinin korunmas›n› sa¤lar, bu

bat bu sefer Ekolojik Etki De¤erlendirme-

amaçla destekleyici ve teﬂvik edici ted-

si (EED) ad› alt›nda haz›rlanacak rapor-

Yasa tasar›s› ile bilimsel çal›ﬂmay›

16
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larla yürütülecektir. ÇED raporlar› benzeri

Tasar›da tan›mlanan Mahalli Biyolojik

Bu nedenle Tasar›; bu içeri¤i ve dü-

bir süreçle korunan alanlar yat›r›mlara

Çeﬂitlilik Kurulu, halk›n çok zay›f bir ﬂe-

zeniyle TBMM’ye sunulmamal›d›r. Haz›r-

aç›lm›ﬂ olacakt›r.

kilde temsil edildi¤i, il baz›nda yap›lan bir

l›k sürecinde dile getirilen ve kat›l›mc›lar

Tasar›n›n; tesis edilecek izinler, intifa

örgütlenmeyi tan›mlamaktad›r. Bu de¤er-

taraf›ndan da benimsenen görüﬂ ve öne-

ve irtifak haklar› ile ilgili bölümünde ülke-

lendirme, Anayasa’n›n kat›l›mc›l›k ilkesine

riler dikkate al›narak yukar›da örneklenen

mizin neredeyse tüm korunan alanlar›

z›t olmas›n›n yan› s›ra 1996 y›l›nda taraf

eksiklik ve yanl›ﬂl›klar› giderecek biçimde

özel kiﬂi ve ﬂirketlere tahsis edilebilir hale

oldu¤umuz Biyolojik Çeﬂitlilik Sözleﬂme-

yeniden düzenlenmelidir. Yeniden dü-

getirilmekte, “üstün kamu yarar› ve stra-

si’nin “ekosistem yaklaﬂ›m› prensibine”

zenlenen Tasar›n›n, TBMM’deki ilgili ko-

tejik kullan›m” tarifi ile izin, intifa ve irtifak

ayk›r›d›r.

misyonlarda görüﬂülmesi sürecine “ta-

hakk› verme yetkisi Bakanlar Kurulu’na
verilmektedir.
Bunun meali ﬂudur: Munzur, ‹kizde-

Do¤aya ve biyolojik çeﬂitlili¤e karﬂ›

re ilgili demokratik kitle örgütlerinin den-

k›p, suç kapsam›na girmesi beklenirken,

geli kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r.

re, Il›su vadisi vb.de yap›lmak istenen

tasar›yla bu beklenti boﬂa ç›km›ﬂt›r. Ta-

HES’ler; Kuﬂadas›, Küre Milli Park› vb.ne

sar›da, “Mutlak koruma bölgesinin habi-

yap›lmak istenen otoyollar, sanayi tesis-

tat kayb›na yol açacak ölçüde” ciddi tah-

leri, maden iﬂletmeleri “üstün kamu yara-

ribatlar bile komik denebilecek bir üst s›-

r› ve stratejik kullan›m” olarak tarif edile-

n›rdan cezaland›r›lmaktad›r. Tüm dünya-

bilir ve Bakanlar Kurulu bu yat›r›mlara

da önemli gündem maddelerinden birini

izin verebilir.

oluﬂturan yabanc› ve yay›l›mc› tür giriﬂi-

Kanun tasar›s›yla, “Milli Parklar Ka-

nin önlenmesi konusu mu¤lâk bir biçim-

nunu” ve “Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›

de geçiﬂtirilerek, do¤a ve biyolojik çeﬂitli-

Koruma Kanunu” gibi “özel kanun” niteli-

lik bak›m›ndan çok sak›ncal› bir durum

¤ine sahip yasalar taraf›ndan korunan

meydana getirilmektedir.

alanlar, “genel kanun” niteli¤indeki bir

raf” konumundakiler öncelikli olmak üze-

iﬂlenen fiillerin kabahat kapsam›ndan ç›-

Sonuç olarak, “Tabiat› ve Biyolojik

• Korunan alanlar› istisna-özel kanun
kapsam›ndan ç›karan,
• ‹ç içe geçen do¤al ve kültürel de¤erleri birbirinden ayr›ﬂt›ran,
• Sürdürülebilirlik ad› alt›nda kullan›m› amaç edinen,
• Ulusal de¤erleri yerel ç›karlara devreden,
• Do¤al de¤erleri piyasa mal›na dönüﬂtüren,
• Korunan alanlarda imar mevzuat›

düzenleme içine sokularak, “Maden Ka-

Çeﬂitlili¤i Koruma Kanunu Tasar›s›”, içer-

nunu”, “Turizmi Teﬂvik Kanunu”, “Orga-

di¤i yanl›ﬂl›klar ve yapt›r›mlar›n eksikli-

• Bu tasar›ya “HAYIR” diyoruz.

nize Sanayi Bölgeleri Kanunu” gibi “özel

¤i/yanl›ﬂl›¤› nedeniyle ülkemizin do¤al

Meslek örgütlerini, bilim insanlar›n›

kanun” niteli¤ini koruyan yasalar karﬂ›-

zenginliklerinin ve do¤a koruma alan›n-

görmezden gelerek haz›rlanan bu tasar›

s›nda koruma kararlar› üstünlü¤ünü yitir-

daki kazan›mlar›n›n onar›lamayacak bi-

bir an evvel geri çekilmelidir. Tasar› bu

mektedir.

çimde zarar görmesine yol açabilecektir.

haliyle kesinlikle kabul edilemez.

ile yap›laﬂma yolu açan,

Tasar›n›n dayand›r›ld›¤› do¤a koruma
stratejisi yanl›ﬂt›r, gerçekçi de¤ildir. Do¤a
koruman›n temel araçlar›ndan biri olan
planlama, siyasal iktidarlar›n her türlü
keyfi uygulamas›na aç›k b›rak›lm›ﬂt›r. Tasar›daki kavramsal boﬂluklar, belirsizlikler
ve anlam kaymalar›, uygulamalar› kargaﬂaya dönüﬂtürebilecek, ilgili kuruluﬂlar
aras›nda çat›ﬂmalara yol açabilecek, do¤a koruma alan›nda ﬂimdiye kadar elde
edilebilen kazan›mlar› da geçersizleﬂtirebilecektir! Tasar›yla, siyasal iktidarlara
daha önce çeﬂitli koruma yap›lar›na kavuﬂturulmuﬂ alanlar› bu yap›lar›ndan ç›karma olana¤› getirilmektedir.
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TMMOB VE TTB ÇALIﬁMA VE
SOSYAL GÜVENL‹K BAKANI ‹LE GÖRÜﬁTÜ
TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan› Mehmet So¤anc›, TTB Merkez Konseyi Baﬂkan› Eriﬂ
Bilalo¤lu, TMMOB Hukuk Dan›ﬂman› Nurten Ça¤lar Yak›ﬂ, TTB Hukuk Müﬂaviri Mustafa Güler
ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Hüseyin Demirdizen, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›
Ömer Dinçer ile ‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Yönetmelikleri üzerine 25 Ocak 2011 tarihinde
bir görüﬂme yapt›. Görüﬂmede ayr›ca konu üzerine TMMOB ve TTB görüﬂü yaz›l› olarak iletildi.

Say›n Ömer D‹NÇER

ER‹ﬁ B‹LALO⁄LU

• “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri Yönetmeli¤i”,

TTB Merkez Konseyi Baﬂkan›
ÇALIﬁMA VE
SOSYAL GÜVENL‹K BAKANI

• “‹ﬂyeri Hekimlerinin Görev,
Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri Hakk›nda Yönetmelik” ve

MEHMET SO⁄ANCI

Say›n Bakan;

TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkan›

18

Bakanl›¤›n›z taraf›ndan benzer

• “‹ﬂ Güvenli¤i Uzmanlar›n›n Gö-

içerikte ama “üçüncü” kez olmak

rev, Yetki, Sorumluluk ve E¤itimleri

üzere haz›rlanan

Hakk›nda Yönetmelik”leri
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27.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nland›.
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 27 Kas›m’da, Antalya’da, ilgili tüm taraflar›n kat›l›m›yla, çal›ﬂma
yaﬂam›n›n teorik altyap›s›n› oluﬂturmay› amaçlad›¤› “‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Strateji Çal›ﬂtay›”n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›nda bu Yönetmeliklerin
yay›nland›¤›n› duyurdu, böylece
“nas›l olmal›?” sorusuna cevap aramak üzere toplan›lan bir ortamda

Genel olarak çal›ﬂma
iliﬂkisinde uygun
bulunmayan bir iﬂ
iliﬂkisinin iﬂçinin yaﬂam ve
sa¤l›k hakk›n› do¤rudan
ilgilendiren iﬂçi sa¤l›¤›
ve iﬂ güvenli¤i alan›nda
uygulanmak istenmesinin
sa¤l›¤›n korunmas› ve
geliﬂtirilmesine katk›
sa¤lamayaca¤› aç›kt›r.

maruz kalma olas›l›¤›n› en aza indirmek için oluﬂturulacak örgütlenme,
normlar ve sürekli gözetimi mümkün
k›lan bir yap›y› ortaya ç›karmakt›r. Bu
yap›n›n taraflar› ise, devlet, iﬂveren,
çal›ﬂanlar ve sendikalar›, iﬂ güvenli¤i
mühendisleri ve iﬂ yeri hekimleridir.
Bu unsurlar›n do¤ru kurgulanmas›,
güvenlik kültürünün geliﬂimine ve sistemin tesisine güçlü bir temel sa¤layacakt›r. Bu nedenle, iﬂ güvenli¤i mühendisi, iﬂ yeri hekimi ve sendikalar›
düzenlemelerin içine, iﬂlevine uygun

“nas›l yap›laca¤›” da bildirilmiﬂ olu-

ana unsurlar olarak do¤ru koymak

yordu. Bu durumun katk› sunmam›z

gerekir. Bu unsurlar› inkâra dönük bir
yaklaﬂ›m›n ürünü olan Yönetmelikle-

aç›s›ndan uygun olmad›¤› aç›kt›r.
venli¤i alan›nda ülkemizdeki en yayBu Yönetmeliklere göre;
• ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i hizmet sunumu ve e¤itim hizmetleri taﬂerona devredilmektedir. Taﬂeronluk ‹ﬂ Yasas›’nda özel düzenlemesi
bulunan; iﬂçi haklar›n›n k›s›tlanmas›ndan iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i
önlemlerinin al›nmamas›na kadar
birçok sak›ncay› bar›nd›rd›¤›ndan,
mutlak zorunluluk hali d›ﬂ›nda yerinde görülmeyen bir çal›ﬂma biçimidir.
Genel olarak çal›ﬂma iliﬂkisinde
uygun bulunmayan bir iﬂ iliﬂkisinin
iﬂçinin yaﬂam ve sa¤l›k hakk›n› do¤rudan ilgilendiren iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ
güvenli¤i alan›nda uygulanmak istenmesinin sa¤l›¤›n korunmas› ve
geliﬂtirilmesine katk› sa¤lamayaca¤›
aç›kt›r. Daha çok iﬂçinin daha etkin
iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i önlemleriyle karﬂ›laﬂmas›na yönelik çaba
içinde olunmas› gerekirken, Çal›ﬂma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü‘nün taﬂeronlaﬂt›rman›n düzenleyicisi ve destekleyicisi olmas› bizce
do¤ru de¤ildir.
• Bugün iﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ gü-

g›n hizmet sunum modeli olan iﬂ ye-

rin amaca hizmet etmeyece¤i aç›kt›r.
TMMOB ve TTB, bu yönetmelik-

ri ortak sa¤l›k birimlerinin tasfiye

lerin haz›rland›¤› süreçte her türlü

edilmesiyle yerine iﬂ yeri d›ﬂ›nda

yap›c› katk›y› sunmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.

özel ﬂirketlerin kuraca¤› birimlerin

TMMOB ve TTB bu alanda her

geçirilmeye çal›ﬂ›lmas› için gösteri-

zaman oldu¤u gibi iﬂçi sa¤l›¤›n›n ve

len çaba da kabul edilebilir de¤ildir.

iﬂ güvenli¤inin korunmas›ndan yana

• ‹ﬂ güvenli¤i mühendisleri ve iﬂ
yeri hekimlerinin e¤itim hizmetlerinin

taraf olmaya devam edecektir.
Sayg›lar›m›zla.

özel dershaneler arac›l›¤›yla verilmesine yönelik ›srar› do¤ru bulmuyor ve kesinlikle kabul
etmiyoruz. ‹dari yarg›
karar›na ayk›r› olarak,
TTB taraf›ndan 2003 ve
sonras›nda verilen iﬂ yeri
hekimli¤i sertifikalar›n› kabul
etmemek ve TMMOB’a ba¤l›
Odalar taraf›ndan verilen iﬂ güvenli¤i belgelerini görmezden
gelmek, ancak Bakanl›k taraf›ndan verilenlerin tamam›n› kabul etmek ﬂeklinde düzenleme yap›lm›ﬂt›r
ki bu durum hukuka ayk›r›l›kta ›srar
niteli¤indedir.
Sosyal taraflar›n Yönetmeliklerden
bekledi¤i amaç, çal›ﬂanlar›n iﬂ yerindeki tehlikelerle karﬂ›laﬂma ve onlara
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D‹SK, KESK, TMMOB, TTB: “CUMHURBAﬁKANI GÜL EMEKÇ‹LER‹N
SES‹NE KULAK TIKAYARAK AKP’N‹N YANLIﬁINA ORTAK OLDU”
D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB, 6111 say›l› Torba Yasa’n›n Cumhurbaﬂkan› Abdullah
Gül taraf›ndan onaylanmas› üzerine 28 ﬁubat 2011 tarihinde ortak bir aç›klama yapt›.
Kamuoyunda Torba Yasa ismi ile

Gül, randevu talebimize yan›t vermedi¤i

KESK, TMMOB ve TTB olarak Torba

bilinen 6111 say›l› “Baz› Alacaklar›n Ye-

gibi, de¤erlendirme ve eleﬂtirilerimize

Yasa ile kabul edilen, emekçileri güven-

niden Yap›land›r›lmas› ‹le Sosyal Sigor-

adeta kulak t›kayarak, Yasa’y› onaylay›p

cesizli¤e ve geleceksizli¤e sürükleyen,

talar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

yürürlü¤e koymuﬂ bulunmaktad›r.

eme¤e ve halka dönük yeni sald›r›lara

ve Di¤er Baz› Kanun ve Kanun Hük-

AKP iktidar›n›n, birçok yasal düzen-

zemin haz›rlayan düzenlemeleri kamuo-

münde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Ya-

lemede oldu¤u gibi, Torba Yasa’n›n ha-

yu ile bir kez daha paylaﬂmay› bir so-

p›lmas›na Dair Kanun” TBMM’de kabul

z›rl›k sürecinde de emek ve meslek ör-

rumluluk olarak görmekteyiz:

edilip onaylanmas› için Cumhurbaﬂkan-

gütlerinin görüﬂlerine baﬂvurmadan,

l›¤›’na gönderildi¤i aﬂamada D‹SK,

eleﬂtiri ve de¤erlendirmelerini dikkate

KESK, TMMOB ve TTB genel baﬂkanla-

almadan, adeta “ben çalar›m, ben oy-

r›n›n imzas›n› taﬂ›yan ortak bir yaz› ile

nar›m” mant›¤›yla sergiledi¤i emek kar-

Cumhurbaﬂkanl›¤›’ndan randevu talep

ﬂ›t› tutuma, Cumhurbaﬂkan› Abdullah

edilmiﬂ, ayr›ca Yasa hakk›nda dört ör-

Gül de ortak olmuﬂtur.

gütün ortak de¤erlendirmeleri bir ön ra-

Bu Yasa’n›n baﬂlang›ç sürecinden

1) Resmi 3 milyon iﬂsize karﬂ›n, sadece 170 bin kiﬂinin faydalanabildi¤i ‹ﬂsizlik Fonu’nun prim gelirlerinin yar›s›n›n, taﬂeron firmalara, Özel ‹stihdam
Bürolar›na aktar›lmas›n›n yolu aç›lm›ﬂt›r.
2) Belediye iﬂçilerine sürgün yolu

porla sunularak, yasan›n veto edilmesi

bu yana birlikte güç birli¤i yaparak, Ya-

aç›ld›. Sendikas›zlaﬂt›rma kap›da. Norm

istenmiﬂti.

sa’n›n ç›kar›lmamas› için mücadele

kadroda ya da de¤il, belediye iﬂçileri

eden emek ve meslek örgütleri D‹SK,

“‹htiyaç fazlas›” ilan edildikleri takdirde,

Ancak, Cumhurbaﬂkan› Abdullah
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Milli E¤itim veya Emniyet teﬂkilat›n›n

ﬂanan süreç ortada. Böylelikle kamuda

D‹SK, KESK, TMMOB ve TTB ola-

taﬂra teﬂkilatlar›na gönderilecek. Atan-

nüfuzu olan ﬂirketler denetimden kaça-

rak Torba Yasa ile eme¤in kazan›lm›ﬂ

d›klar› yere 5 günde baﬂlamazlarsa iﬂle-

bilecek.

haklar›na yönelik yap›lan sald›r›n›n, ar-

rini kaybedecekler. ‹ﬂçiyi yollayan belediye 5 y›l boyunca yeni kadrolu iﬂçi alamayacak. Hizmet al›m yöntemiyle taﬂeron ile anlaﬂacak. Taﬂeronlaﬂma yayg›nlaﬂacak.
3) Kriz döneminde, ﬂirketler krizde-

8) ‹ﬂ ö¤renimi ad› alt›nda, daha kurals›z ve düﬂük ücretle çal›ﬂman›n arac›
olan stajyerlik uygulamas›nda ücretler
düﬂürüldü. Stajyerler 229 TL yerine 178
TL alacak. 20’den az kiﬂi çal›ﬂt›ran iﬂ
yerlerinde stajyer ücretleri 89 TL olacak.

yiz diyerek iﬂçi ücretlerini ödemediler.

Stajyer uygulamas›n›n yap›labilece¤i

‹ﬂçilerin ücretleri ‹ﬂsizlik Fonu’ndan, iﬂçi-

yerlerde iﬂçi s›n›r› 20’den, 5’e çekildi.

lerin kendi haklar›ndan ödendi. ﬁimdi
bu uygulama sadece genel kriz koﬂullar›na tabi olmayacak, sektörel ve bölgesel düzeyde de uygulanabilecek. ﬁirketler her dara düﬂtü¤ünde ücretsiz izinler,
k›sa çal›ﬂma ödene¤i devreye girecek.
Bu uygulaman›n oldu¤u iﬂ yerlerinde iﬂ-

9) Böylelikle denetimin en az oldu¤u

kadan gelecek daha büyük hak gasplar›na zemin haz›rlad›¤›n› düﬂünmekteyiz.
Gerek ‹stihdam Strateji Belgesi’nde,
gerek T‹SK, TÜS‹AD ve TOBB’un Ekim
2010 tarihinde haz›rlad›¤› son taslak raporunda ve gerekse de Yat›r›m Ortam›n›
‹yileﬂtirmesi ‹stihdam Teknik Komitesi
(YO‹KK) 2011-2013 eylem plan› önerilerinde bu hususlar görülmektedir.
Seçim sonras›na ertelenen hedefler,

alanlar stajyer kullan›m›na aç›l›yor.

4857 say›l› Yasa’da yap›lacak de¤iﬂik-

Gençler ve meslek lisesi ö¤rencileri yo-

liklerle çok daha kapsaml› ve bütünlüklü

¤un bir emek sömürüsüne ve iﬂ güven-

bir sald›r›n›n temel verilerini bize sun-

li¤inden yoksun ortamlara mahkum edi-

maktad›r.

liyor.

K›dem tazminat› hakk›n›n gasp edil-

10) ‹stihdam› teﬂvik ad› alt›nda yeni

mesi, bölgesel asgari ücret, Özel ‹stih-

kriz bitti¤inde bu fona, iﬂçilere yap›lan

iﬂsizler yarat›lacak. 18-29 yaﬂ aras› er-

dam Bürolar›n›n geçici iﬂ iliﬂkisi oluﬂtu-

ödemelerin karﬂ›l›¤›nda bir geri ödeme

kekleri istihdam edenlerin sigorta prim-

rabilmesi, asgari ücretin ç›raklar ve 16-

yapm›yorlar. Olan iﬂçilerin iﬂsiz kald›kla-

lerinin ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu’ndan karﬂ›-

18 yaﬂ gençler için düﬂürülmesi, “gü-

r›nda kullanacaklar› haklar›na oluyor.

lanmas› sonucunda 30 yaﬂ ve üzeri çal›-

ten ç›kartmalar kolaylaﬂacak. ‹ﬂverenler

4) Torba Yasa ile kamuda esnek istihdam art›k yasal hale getiriliyor. Öngörülen de¤iﬂiklik ile bir kamu emekçisi

ﬂan iﬂçilerin iﬂe al›nmas› neredeyse imkâns›z hale gelecek.

venceli esneklik” ad› alt›nda esnekli¤in
bütün biçimlerinin yayg›nlaﬂt›r›larak kay›t d›ﬂ›n›n yasallaﬂt›r›lmas›, kay›t içi sektörlerin ise kurals›zlaﬂt›r›lmas›, AKP’nin

11) K›smi süreli çal›ﬂan iﬂçiler eksik

seçim sonras›nda yeniden hükümet ol-

birkaç farkl› kurumda çal›ﬂt›r›labilece¤i

sigorta primlerini kendi cebinden öde-

mas› halinde emekçileri bekleyen teh-

gibi, 8 saatlik çal›ﬂma süresinin d›ﬂ›nda

yecek.

ditlerdir.

farkl› ﬂekillerde çal›ﬂt›r›labilecektir.

12) 81 No’lu ILO Sözleﬂmesi’ne ve

Ancak sermayenin ve AKP’nin

Anayasa’n›n 90. maddesine ra¤men

emek düﬂman› bu program›n› uygula-

kurum içi ve kurumlar aras›nda 1 y›ldan

sözleﬂmeli çal›ﬂanlara grev yasaklan›-

mayaca¤›n› taahhüt etmeyen her türlü

6 aya kadar görevlendirilebilecek. Sür-

yor, en temel sendikal eylemlerin ise,

siyasal partinin de bu suça ortak olaca-

gün kural haline gelecek.

“memuriyetten ç›kar›lma” tehdidi ile

¤›n› ve emekçilerin deste¤ini alamaya-

önüne geçilmek isteniyor.

ca¤›n› deklere ederiz.

5) Kamu emekçileri, r›zalar› d›ﬂ›nda

6) Özel sektörde 10 y›l›n üzerinde
yöneticilik yapm›ﬂ kiﬂiler, kamu kurumla-

13) Sicil yerine disiplin kavram› geti-

r›n›n baﬂ›na getirilecekler. Böylelikle ka-

rilerek cezaland›rma mant›¤› öne ç›kar›-

mu yarar› ilkesinin yerine, piyasa koﬂul-

l›yor. Bu düzenlemeyle bir anlamda Hü-

lar›na uyum sa¤lanmaya çal›ﬂ›lacak.

kümet aç›s›ndan “uslu durmayan”,

Özel sektör zihniyeti kamuyu yönetecek.

onun iﬂaret etti¤i sendikaya üye olma-

7) ‹ﬂ yeri denetimlerini iﬂ müfettiﬂlerinin yerine Çal›ﬂma Bakanl›¤›n›n memurlar› yapacak. ‹ﬂçi daha korumas›z
hale gelecek. ‹ﬂ kazalar› konusunda ya-

yan, hakk›na sahip ç›kan kamu emekçileri cezaland›r›lacak.

Temel gündemimiz, gelecek yeni
sald›r› dalgas›na karﬂ› ortak mücadele
hatt›n› ﬂimdiden örmektir. Bu anlamda
ça¤r›m›z tüm emek güçlerinedir. Emek
örgütleri ya bu yasalara ve anlay›ﬂa karﬂ› sonuna kadar direnecektir ya da tarihin tozlu sayfalar›nda bir teferruat olarak
kalacaklard›r.

14) Kamuda daha az engelli istihdam edilecek.
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TORBA YASA ÇALIﬁANLARIN ALEYH‹NE,
SERMAYEN‹N LEH‹NE DÜZENLEMELER ‹ÇER‹YOR
AL‹ EKBER ÇAKAR
TMMOB MAK‹NA MÜHEND‹SLER‹ ODASI
YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI
TBMM gündeminde bulunan Torba
Yasa Tasar›s› ile “Genel Sa¤l›k Sigortas›
kapsam›n›n geniﬂletilmesi”, “esnafa kolayl›klar getirilmesi” vb. görünümü alt›nda; iﬂ gücü piyasas›, ucuz iﬂgücü sömürüsü geliﬂtirilerek sermayenin istekleri
do¤rultusunda yap›land›r›lmakta ve y›llard›r gündemde olan kamu personel rejimi
do¤rultusunda ad›mlar at›lmaktad›r. Esnek istihdam ve güvencesiz çal›ﬂma biçimlerini yayg›nlaﬂt›racak ve aralar›nda
meslektaﬂlar›m›z›n da bulundu¤u kamu
çal›ﬂanlar›n› siyasi otoriteye ba¤›ml› k›lacak düzenlemeler önemli hak kay›plar›na
da yol açacakt›r. Odam›z›n tasar›n›n baz›
yönleri üzerine yapt›¤› özet de¤erlendirmeler aﬂa¤›da kamuoyunun bilgisine sunulmaktad›r.
Genç iﬂçi ve ç›rak sömürüsü yayg›n-

22

laﬂt›r›l›yor: En son 20 ve üstü iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂ yerleri için geçerli olan staj uygulamas›, 10 ve (Bakanlar Kurulu karar› ile)
beﬂ iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂ yerlerine geniﬂletilmekte; e¤itim süresince her ay 18 yaﬂ›n›
bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3’ü
oran›nda belirlenen ücret, asgari ücretin
net tutar›n›n 1/3’ü oran›na indirilmekte,
yirmi ve daha fazla personel çal›ﬂt›r›lmas›
halinde 2/3’ü nispetinde ödeme öngörülmektedir. Bu uygulamalar ucuz genç iﬂ
gücü sömürüsünü yayg›nlaﬂt›racakt›r.
Silikozis iﬂçilerinin sorunlar› devam
ediyor: Silikozis nedeniyle çal›ﬂma gücünü
en az yüzde 40 kaybeden iﬂçilere, 65 yaﬂ
üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere ba¤lanan ayl›k oran›nda ödeme yap›lmas› öngörülmekte ve bu mesleki hastal›k meslek
hastal›¤› statüsüne al›nmamaktad›r.
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‹ﬂsizlik Fonundan Hükümetin kullanaca¤› oran art›yor, kriz faktörü ve sermayeye teﬂvik sürüyor: Hükümete, sermayeye k›sa süreli esnek çal›ﬂma yöntemiyle k›sa çal›ﬂma ödene¤i verebilmek için ‹ﬂsizlik Fonunun bir önceki y›l
prim gelirlerinin yüzde 30’unu kullanma
ve yüzde 50’ye ç›karma yetkisi verilerek ilgili yasadaki tan›m ve kapsam ihlal
edilmekte; genel ekonomik krizler, zorlay›c› sebepler ve sektörel ve bölgesel
kriz saptamas› ile krizin süreklili¤i teyit
edilmektedir.
‹ﬂverenler sigorta prim gecikme
zamm›ndan kurtuldu¤u gibi genç iﬂçi istihdam› yoluyla sigorta primi ödemesinden muaf tutuluyor: ‹ﬂverenlerin ödemedi¤i primler için uygulanan gecikme
zamm›n›n aff› yan›nda 2015 y›l› sonuna
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kadar özel sektörde istihdam edilecek 18
yaﬂ›ndan büyük ve 29 yaﬂ›ndan küçük
erkekler ile 18 yaﬂ›ndan büyük kad›nlar›n
sigorta primlerinin iﬂveren pay›n›n ‹ﬂsizlik
Sigortas› Fonundan karﬂ›lanmas› deste¤i
29 yaﬂ üstü iﬂçilerin iﬂe al›nmamas› ya
da ç›kar›lmas›na da yol açacakt›r. ‹lk defa iﬂe girenlerin deneme süresinin 4 aya
ç›kar›lmas› vb. iﬂsizli¤e aç›k genç iﬂçi piyasas› oluﬂumunu teﬂvik etmektedir.
Kay›t d›ﬂ› ekonomi ve istihdam teﬂvik
ediliyor: Ça¤r› üzerine çal›ﬂma, evden
çal›ﬂma ve uzaktan çal›ﬂma biçimlerine
yönelik k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesi ile birlikte sözleﬂmesiz çal›ﬂma biçimleri de
yasallaﬂmakta ve haftal›k çal›ﬂma süresi
20 saat olarak belirlenmektedir.
K›smi süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂanlara prim ödeme yükümlülü¤ü getiriliyor:
Esnek istihdam›n en görünür kesimine
yönelik 2012 y›l› baﬂ›nda yürürlü¤e girecek olan k›smi süreli iﬂ sözleﬂmesiyle çal›ﬂanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde
30 günden az çal›ﬂan sigortal›lar›n eksik
günlerine ait genel sa¤l›k sigortas› primlerini kendilerinin 30 güne tamamlama
yükümlülü¤ü, kamu ve özel sektör iﬂverenlerini gözeten bir düzenlemedir.
“Denkleﬂtirme” turizm iﬂletme belgeli
iﬂ yerlerinde 4 aya ç›k›yor: Fazla mesai
ücreti ödemeyerek ücretsiz izne ç›karma
uygulamas›yla ilgili olan denkleﬂtirme iﬂlemi, turizm iﬂletme belgeli iﬂyerlerinde
dört aya ç›kar›larak kurals›z çal›ﬂt›rma

Kad›n kamu çal›ﬂanlar›n›n
do¤um öncesi ve sonras›
“ayl›kl›” izinleri “anal›k”
iznine dönüﬂtürülüyor:
Kamu çal›ﬂan› kad›nlara
do¤umdan önce ve sonra
8’er hafta ayl›kl› izin
verilmesine iliﬂkin hüküm,
anal›k iznine çevrilerek
ücretli izin d›ﬂ› tutulmaktad›r.

yayg›nlaﬂt›r›l›yor.
‹ﬂ mahkemelerini ilgilendiren iﬂçi ﬂikâyetlerinde müfettiﬂlik/uzmanl›k d›ﬂlan›yor: ‹ﬂ sözleﬂmesi fiilen sona eren iﬂçilerin bireysel alacaklar›na iliﬂkin ﬂikayetlerini incelemede Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› bölge müdürlü¤ü memurlar›n› devreye sokacak olan uygulama,
mesleki yeterlili¤i bulunan iﬂ müfettiﬂleri
nezdinde uzmanl›¤› d›ﬂlamaktad›r.
Kamuda “görev yerine ba¤l› olmaks›z›n çal›ﬂma ve geçici görevlendirme” ile
sürgün vb. politikalar›n önü aç›l›yor: Bu
görevlendirme biçimleriyle kamuda siyasi
ve idari istismara aç›k, sürgünleri teﬂvik
edecek bir uygulamaya geçilmektedir.
Kad›n kamu çal›ﬂanlar›n›n do¤um
öncesi ve sonras› “ayl›kl›” izinleri “anal›k”
iznine dönüﬂtürülüyor: Kamu çal›ﬂan› kad›nlara do¤umdan önce ve sonra 8’er
hafta ayl›kl› izin verilmesine iliﬂkin hüküm, anal›k iznine çevrilerek ücretli izin
d›ﬂ› tutulmaktad›r.
Kamu çal›ﬂanlar›na piyasac› “performans” ölçütleri geliyor: Emsallerine göre
baﬂar›l› görev yoluyla teﬂvik, baﬂar›, verimlilik vb. ölçmek üzere de¤erlendirme
ölçütleri belirleme yönelimi, liyakat yaklaﬂ›m›na ayk›r› bir biçimde piyasac› ölçütleri kamuya taﬂ›yacakt›r.
Kamuda “disiplin” olgusu, sicil‘in
önüne geçiriliyor: Kamuda sicil notu, sicil
amirlerinin teklifi, s›ral› sicil amiri, sicil
dosyas› vb. belirlemeler, disiplin notu, disiplin amirinin teklifi, üst disiplin amiri,
özlük dosyas› vb. ile de¤iﬂtirilmekte; vali
ve kaymakamlar›n üst disiplin amiri olmas› ile kamu gelenekleri bozulmaktad›r.
Kamu çal›ﬂanlar›n›n sendika aidatlar›
kamu taraf›ndan ödenecek: Kamu çal›ﬂanlar› sendikalar›na üye olanlar›n ücretlerinden kesilen sendika aidatlar›na karﬂ›l›k olarak devlet taraf›ndan y›lda dört
kez 45 TL toplu sözleﬂme primi ödenmesi kamu çal›ﬂanlar›n› ve sendikac›l›¤›n› siyasi iktidara ba¤lama çabas› olarak gündeme gelmektedir.
“Aile yard›m› ödene¤i” kamuda k›smi
zamanl› çal›ﬂanlar› kapsam›yor: Aile yard›m› ödene¤i vb. ödemenin, k›sa zamanl›
çal›ﬂan sözleﬂmeli personeli kapsama-

mas›, Anayasal eﬂitlik yaklaﬂ›m› ile devletin sosyal niteli¤inin nas›l aﬂ›nd›r›ld›¤›n›
göstermektedir.
Kamu çal›ﬂanlar›na grev yasa¤› sürüyor: Sendika kurma ve sendikalara üye
olma hakk› tan›nan sözleﬂmeli personelin, grev karar› vermesi, propaganda
yapmas›, herhangi bir greve veya teﬂebbüsüne kat›lmas›, desteklemesi yahut
teﬂvik etmesi yasa¤› ise sürmektedir.
Mahalli idarelerde “ihtiyaç fazlas›” iﬂçiler baﬂka kurumlara aktar›larak hak
kayb›na u¤rat›lacak, taﬂeronlaﬂt›rma yay›lacak: ‹ﬂçilere baﬂka kurumlarda görev
baﬂ› yapmalar› için tan›nan 5 günlük süre
içtihatlara ayk›r› oldu¤u gibi; iﬂçilerin devirden önce do¤muﬂ ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan devralan
kurumun sorumlu tutulamayaca¤›, hükmü ciddi bir adaletsizlik durumu oluﬂturacakt›r. Di¤er yandan baﬂka kurumlara
iﬂçi nakleden mahalli idarelerin nakil sonras›nda oluﬂan iﬂçi say›s›nda beﬂ y›l süreyle art›ﬂ yapamayaca¤› belirtilmekte;
ama hizmet al›m› için harcama yap›labilir
hükmü ile d›ﬂar›dan taﬂeron hizmeti al›m›na ve kamu hizmetlerinin niteli¤inin
düﬂmesine zemin oluﬂturulmaktad›r.
Mevcut Yasa Tasar›s›, yap-iﬂlet-devret projelerini yürüten ﬂirketlere kamu
kaynaklar›n›n tahsisi; K‹T’lerin at›l kapasite ve varl›klar›n›n bedelsiz veya rayiç bedel alt›nda devri; özelleﬂtirme sürecindeki kamu bankalar›n›n gayrimenkul yat›r›m
ortakl›klar› ile enerji, su, ulaﬂt›rma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet
gösteren teﬂebbüs, iﬂletme ve ﬂirketleri
ile TK‹’nin özel sektöre devredilmiﬂ kömür sahalar›ndan yapaca¤› al›mlar› Kamu ‹hale Yasas› kapsam› d›ﬂ›nda tutmas›
yönleriyle de kamu ç›karlar›na ayk›r›l›k taﬂ›maktad›r.
Vak›flar Bankas›, Kalk›nma Bankas›
ve BDDK merkezlerinin ‹stanbul’a taﬂ›nmas› yönündeki düzenleme de uluslararas› sermaye çevrelerinin, finans sektörünün merkezinin ‹stanbul olarak yeniden
yap›land›r›lmas› yönündeki istemleri do¤rultusunda gerçekleﬂmektedir.
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BATMAN’DA PETROL KUYUSU PATLAMASINA ‹L‹ﬁK‹N
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEND‹
Batman’da TPAO’ya ait Güney ﬁelmo1 do¤algaz kuyusunda 17 ﬁubat günü meydana gelen
ve 3 vatandaﬂ›m›z›n yaﬂam›n› yitirmesine yol açan patlama ard›ndan Batman ‹l Temsilcili¤imiz
yöneticileri olay yerinde incelemede bulunmuﬂlard›. Bu incelemede ilk izlenimler kamuoyu
ile paylaﬂ›l›rken, 14 Mart günü ﬁube Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, Batman ‹l Temsilcili¤i Baﬂkan›
Ahmet Bülent Tekik ve Temsilcilik Sekreteri S. Kaz›m Iﬂ›k’›n kat›l›m›yla, Batman ‹l Temsilcili¤i
seminer salonunda konuya iliﬂkin bas›n aç›klamas› yap›ld›.
Cumhuriyet savc›l›¤›na giderek yaz›l› baﬂvuruda bulunduk. Ancak çabalar›m›za ra¤men
Kozluk Cumhuriyet Savc›l›¤›’ndan bir sonuç
alamad›k.
Sonraki günlerde odam›z›n da içinde bulundu¤u Batman Kent Konseyi bünyesinde
kurulan bir komisyon olay› incelemek üzere
baﬂvuru yapt›. Odam›z ve Diyarbak›r Makine
Mühendisleri Odas›’na ba¤l› uzman bir ekiple
BASINA VE KAMUOYUNA

paylaﬂm›ﬂt›k. Bununla birlikte olay›n teknik
olarak detayl› bir incelenmesi gerekti¤i dile

Bilindi¤i gibi 17 ﬁubat 2011 tarihinde,

getirilmiﬂtir. Anayasan›n 135. maddesinde

TPAO‘ya ait Güney ﬁelmo1 do¤algaz kuyu-

tan›mlanan 6235 say›l› yasaya göre kurul-

sunda patlama meydana gelmiﬂ, patlama

muﬂ kamu kurumu niteli¤inde bir meslek ör-

neticesinde üç insan›m›z yaﬂam›n› yitirmiﬂ-

gütü olan odam›z, bu anlamda benzer iﬂ

ancak olaydan 20 gün sonra, Kent Konseyi
bünyesinde olay yerini inceledi¤imizde patlama alan›ndaki ekipmanlar›n sökülmüﬂ oldu¤unu gördük. Böylece olay› teknik olarak inceleme imkân›m›z kalmam›ﬂ oldu.
ﬁüphesiz ki Kent Konseyi komisyonu

tir. Olay›n yaﬂanmas›ndan hemen sonra

kazalar›nda derin bir bilgi ve tecrübe biriki-

olarak olay›n teknik boyutu d›ﬂ›ndaki di¤er

Makine Mühendisleri Odas› olarak olay yeri-

mine sahip, teknik tarafs›zl›k ve bilimsel bir

hususlar detayl› olarak kamuoyuyla paylaﬂ›-

ne intikal etmiﬂ, ön incelemelerde bulunup

hassasiyetle kamu yarar›n› gözeterek olayla-

lacakt›r. Ancak bir meslek örgütü olman›n

k›smi görüﬂmeler yapt›ktan sonra ulusal ve

r› araﬂt›rm›ﬂ ve kamuoyuyla paylaﬂm›ﬂt›r.

sorumlulu¤u içinde hareket eden odam›z›n

yerel bas›nla ilk izlenimlerimizin sonucunu

Ancak Batman’da yaﬂanan talihsiz

bu ﬂekilde engellenmesi kamuoyu vicdan›n-

olaydan hemen sonra yapt›¤›m›z tüm giri-

da ciddi kayg›lar oluﬂturmuﬂtur. Taﬂeronlaﬂ-

Ülkemizde y›llard›r uygulanan özelleﬂtir-

ﬂimler sonuçsuz kalm›ﬂ, olay yerinde gerekli

t›rma politikalar›yla kamu kurumlar› üzerin-

me ve taﬂeronlaﬂt›rma politikalar› neticesin-

inceleme imkan› Makine Mühendisleri Oda-

deki denetim ve kontrolü s›f›ra indiren yak-

de iﬂ güvenli¤i ve iﬂçi sa¤l›¤› gibi hayati hu-

s›’na sunulmam›ﬂt›r. Benzer kaza ve bilirkiﬂi-

laﬂ›mlar maalesef ülkemizde buna benzer

suslarda maalesef zafiyetler yaﬂanmaktad›r.

lik olaylar›nda odam›zdan destek talep edil-

talihsiz olaylar›n yaﬂanmas›na yol açacakt›r.

Taﬂeronlaﬂan kamu kurumlar›n›n denetimsiz

mekteyken kamuoyunu do¤rudan etkileyen

Dile¤imiz, olay›n teknik kusurlar›n›n ve

ve tamamen maliyet esasl› bir düzenlemeyle

böylesi bir olayda odam›z›n görüﬂünün al›n-

tüm sorumlular›n›n aç›¤a ç›kar›lmas›, özel-

yönetilmesi, ucuz ve e¤itimsiz iﬂ gücüne ilgi

mamas› bizlerde kayg› uyand›rm›ﬂt›r. Olay-

leﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rma mant›¤›n›n bu

duymas› taﬂeronlaﬂma politikalar›n›n kamu

dan sonra valimiz Say›n Ahmet Turhan‘la

olay üzerinden ifﬂa edilmesi ve böylesi ac›

vicdan›nda derin yaralar açmas›na yol aç-

görüﬂerek olay› incelemek istedi¤imizi, ka-

olaylar›n yaﬂanmamas› için iﬂ güvenli¤i ve

m›ﬂt›r. TPAO sahas›nda CNG (S›k›ﬂt›r›lm›ﬂ

muoyunda ve yak›nlar›n› kaybeden ailelerde

denetim mekanizmalar›n›n iﬂletilmesi ve in-

Do¤al Gaz) dolumu s›ras›nda yaﬂanan pat-

böyle bir beklenti oldu¤unu belirttik. Olay›n

san onuruna yak›ﬂ›r çal›ﬂma ortamlar›n›n

lama ile ilgili ilk aç›klamalar›m›z bu çerçeve-

detayl› olarak incelenmesi gerekti¤i hassasi-

sa¤lanmas›d›r. Bir meslek örgütü olan oda-

de olmuﬂ, özelleﬂtirme ve taﬂeronlaﬂt›rma

yetini bizlerle paylaﬂan valimiz, olay›n Koz-

m›z, sorumlulu¤u gere¤i bu ve benzeri olay-

politikalar›n›n bir sonucu olarak alg›lad›¤›m›z

luk Cumhuriyet Savc›l›¤› soruﬂturmas›nda

lar›n takipçisi olmaya devam edecektir.

bu talihsiz olay›n üzüntüsünü kamuoyu ile

oldu¤unu dile getirdikten sonra Kozluk

paylaﬂm›ﬂt›k.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
BATMAN
BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ ‹ﬁYER‹ TEMS‹LC‹LER‹ ‹LE BULUﬁTU
Batman ‹l Temsilcili¤imiz, iﬂyeri
temsilcileri ile buluﬂarak, odam›z›n
çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgilendirmede
bulundu. 16 Ocak günü yap›lan toplant›da iﬂyeri temsilcilerimizden gelen
öneriler do¤rultusunda, önümüzdeki
dönem yap›lacak çal›ﬂmalar konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

Toplant›da ayr›ca üyelerimizin
sorunlar›, oda-üye iliﬂkileri ve örgütlü üye say›s›n›n art›r›lmas› için yap›lmas› gerekenler tart›ﬂ›ld›. Odam›z›n
di¤er sivil toplum örgütleri ve
TMMOB bünyesinde yapt›klar› çal›ﬂmalar hakk›nda da bilgilendirmeler
yap›ld›.

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE Ö⁄RENC‹ ÜYE KOM‹SYONU TOPLANDI
Ankara’da 26 Mart tarihinde yap›lacak Ö¤renci Üye Kurultay› öncesinde Batman Temsilcili¤imizde ö¤renci komisyonu ile toplant› yap›ld›.
Toplant›ya Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ahmet Bülent Tekik ve Yönetim Kurulu Sekreteri S. Kaz›m Iﬂ›k kat›ld›.
Ö¤renciler Diyarbak›r’da gerçekleﬂen yerel konferansta tart›ﬂ›lan ko-

nular hakk›nda genel bir bilgilendirme yaparken, Ankara’da gerçekleﬂecek Ö¤renci Üye Kurultay› öncesinde görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
Ö¤renci komisyonu üyeleri daha
sonra oda ile birlikte yapmak istedikleri etkinlikler konusunda brifing
vererek, Oda’dan daha fazla destek
talebinde bulundular.

TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
ELAZI⁄
KADIN ÜYELER‹M‹Z 8 MART DOLAYISIYLA
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE B‹R ARAYA GELD‹LER
Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤imizdeki kad›n üyelerimiz, 8
Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü vesilesiyle yemekli bir toplant›da bir
araya geldi. Yemekli toplant›da kad›nlar›n meslekte
ve yaﬂam içerisinde yaﬂad›¤› sorunlar dile getirildi.
Toplant›da ayr›ca MMO
kad›n örgütlülü¤ünün önemi vurgulan›rken, kad›lar›n
daha fazla bir araya gelmesi istendi.

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE
ASANSÖR AVAN
KURSU DÜZENLEND‹
Elaz›¤ Temsilcili¤imiz 18
Mart tarihinde “Asansör
Avan Kursu” düzenledi.
M‹EM e¤iticisi Sadrettin
Uzunget’in verdi¤i kursa 16
kiﬂi kat›l›m gösterdi. Kurs,
20 Mart’ta gerçekleﬂtirilen
s›nav›n ard›ndan baﬂar›l› bir
ﬂekilde sona erdirildi.
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‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE ASANSÖR MÜHEND‹S
YETK‹LEND‹RME KURSU VER‹LD‹

Elaz›¤ Temsilcili¤imizde 24-26 Mart tarihleri aras›nda Meslek ‹çi
E¤itim Merkezi (M‹EM) bünyesinde “Asansör Mühendis Yetkilendirme
Kursu” gerçekleﬂtirildi. Amaç Sar›gül’ün verdi¤i kursa 14 üyemiz
kat›l›m sa¤lad›.

Ö⁄RENC‹ ÜYE
KURULTAYINA KATILDIK
Üniversitelerin çeﬂitli mühendislik bölümlerinde ö¤renim gören çok

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹,
ELAZI⁄GAZ’I Z‹YARET ETT‹

soyad› ö¤rencinin kat›l›m› ile Ö¤renci Üye Kurultay› gerçekleﬂti. 26
Mart’ta ‹MO Teoman Öztürk Konfe-

Elaz›¤ Temsilcili¤imiz yönetimi, kentti kurum ziyaretleri kapsam›nda Elaz›¤gaz’› ziyaret etti.
Temsilcilik Baﬂkan›m›z Mustafa
Gür ve Sayman›m›z Meral Y›lman ziyaretleri esnas›nda Elaz›¤gaz Müdürü Zülküf Turhan ve

Altyap› ‹ﬂleri Müdürü Ziydan
Tuncer ile görüﬂtü. Görüﬂmede
SMM’li üyelerin durumlar›, kentte do¤algaz alan›nda yaﬂanan
s›k›nt›lar ve çözüm önerileri hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

rans Salonunda düzenlenen kurultaya üniversitelerin makina, endüstri, iﬂletme, sanayi, uçak, havac›l›k,
uzay, sistem, teknik metod ve üretim mühendisli¤i bölümlerinde ö¤renim gören ö¤renci üyelerin kat›ld›¤› kurultaya il temsilcili¤imizden
ö¤renci üyelerimiz kat›ld›
Kurultayda; ülkemizdeki mühendislik e¤itimi, üniversitelerde yaﬂanan sorunlar ve meslek alanlar›m›za
iliﬂkin geliﬂmelerin ö¤renci üyelere
yans›malar› tart›ﬂ›l›rken, sorunlar›m›z›n çözümlerine yönelik düﬂünceler de dile getirildi.
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TEMS‹LC‹L‹K
YÖNET‹M‹M‹Z TSE’Y‹
Z‹YARET ETT‹

F.Ü. MAK‹NE MÜHEND‹SL‹⁄‹ BÖLÜMÜ HOCALARI
‹LE TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE TOPLANTI YAPILDI
Temsilcili¤imiz yönetim
üyeleri kurum ziyaretleri kapsam›nda TSE Müdürlü¤ü’ne
ziyarette bulundu. Ziyareti
gerçekleﬂtiren Temsilcilik

Oda-üniversite iﬂbirli¤ini art›rmak ve
ö¤renci-oda iliﬂkilerini geliﬂtirmek amac›yla Elaz›¤ Temsilcili¤imizde F›rat Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü hocalar›
ile toplant› yap›ld›. Toplant›ya Makine Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. Yaﬂar
Biçer, Mühendislik Bölü Dekan› Prof. Dr.
Cengiz Y›ld›z ve bölümden 35 hoca kat›l-

d›. Toplant›da meslektaﬂlar›m›z›n ö¤renciyken odaya gösterdikleri e¤ilimin önemi
vurgulan›rken, yap›labilecek seminerler,
kentin sorunlar›, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iﬂletmeler, oda ve üniversite iﬂbirli¤inin sa¤lanmas› hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

Baﬂkan›m›z Mustafa Gür, ‹l
Temsilcilik Sekreteri Kenan
Balc› ve Yönetim Kurulu
Üyemiz Fethi Turan, TSE
Müdürü Nuri Önal ile
görüﬂtü. Görüﬂmede, yöneticilerimiz kurumlar aras›
iﬂbirli¤i çerçevesinde ilimizin
sorunlar›na iliﬂkin
de¤erlendirmelerde bulundu.
Odaya her türlü deste¤i
sa¤layaca¤›n› ifade eden
Önal ise, ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getirdi.
Yat›r›mlara ve yeni
giriﬂimcilere desteklerinin
oldu¤unu kaydeden Önal

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDEN HAZAR BABA GEZ‹S‹

ayr›ca, üyelerimizden gele-

Elaz›¤ Temsilcili¤imiz, ilimiz Sivrice ‹lçesi’nde bulunan Hazar Gölü Kayak Tesislerine
gezi düzenledi. 20 ﬁubat günü düzenledi¤imiz geziye temsilcili¤imizden 40 üyemiz kat›ld›. Sabah kahvalt›s›n›n ard›ndan üyelerimiz kayak merkezinde k›sa bir trekkingin ard›ndan
Hazar Baba Da¤›’na Kayak Tesislerine t›rmand›. Yürüyüﬂün ard›ndan arzu eden üyelerimiz kayak yaparak haftan›n yorgunlu¤unu ve stresini karda üzerlerinden att›lar.

cek projelere de memnuniyetle destek vereceklerini söyledi.
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TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE
MEKAN‹K TES‹SAT SEM‹NER‹ DÜZENLEND‹
‹l Temsilcili¤imiz, M‹EM gözetim kriterleri kapsam›nda puanl› mekanik tesisat semineri düzenledi. 3 ﬁubat’ta yap›lan ve Makine Mühendisi
Nurettin E¤ilmez’in verdi¤i “Sanayi Tesislerinde Do¤algaz Dönüﬂümleri”
baﬂl›kl› seminere 35 üyemiz kat›ld›.

YEREL Ö⁄RENC‹ ÜYE KURULTAYI’NA
KATILIM SA⁄LADIK
Diyarbak›r’da 5 Mart tarihinde gerçekleﬂen Yerel Ö¤renci Üye Kurultay›’na temsilcili¤imiz de kat›l›m sa¤lad›. F›rat Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerinden 25 kiﬂinin kat›ld›¤› kurultayda ö¤renci-oda
iliﬂkileri de¤erlendirilirken, ö¤rencilerin yaﬂad›¤› sorunlar dile getirildi.

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z
KARAYOLLARINDA
ÇALIﬁAN
ÜYELER‹M‹ZLE
B‹RARAYA GELD‹
Karayollar› 8. Bölge Müdürlü¤ü bünyesinde çal›ﬂan
meslektaﬂlar›m›zla temsilcili¤imizde biraraya geldik.
Oda-üye iliﬂkilerinin güçlendirilmesi gere¤inin ifade
edildi¤i toplant›ya 20 üyemiz
kat›l›m sa¤lad›. Kamu kurumlar›nda çal›ﬂan üyelerimizle oda aras›ndaki ba¤›n
nas›l güçlendirilebilece¤i konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulunulan toplant›da, bunun
için etkinlikler ve seminerlerin art›r›lmas› istendi. Toplant›ya kat›lanlar etkinlerden
haberdar edilmeleri durumunda kat›l›m sa¤layacaklar›n› dile getirdi.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
MALATYA
MALATYA BELED‹YE BAﬁKANI AHMET ÇAKIR
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
Malatya Temsilcili¤imizin kurumlar
aras› iliﬂkileri geliﬂtirme amac›yla ald›¤›
karar kapsam›nda, Malatya Belediye
Baﬂkan› Ahmet Çak›r’› a¤›rlad›k. 10 ﬁubat’ta Çak›r’›n kat›l›m› ile bir söyleﬂi
gerçekleﬂtirdik.
‹l Temsilcili¤imizde gerçekleﬂen
söyleﬂide Çak›r, kentin alt yap›s› ve di¤er sorunlar ile ilgili sorular› yan›tlad›.
Söyleﬂide konuﬂan Temsilcilik Baﬂkan›
Erdal Yavaﬂ, “Memleketimizin sorunlar›n›, mesle¤imizin sorunlar›n› bu gibi
söyleﬂilerde istiﬂare ediyoruz. Çözüm
yollar› üretiyoruz. Malatya Belediyesiyle
uyumlu bir çal›ﬂmam›z var. ‹nsan odakl› hizmetler noktas›nda beraber çal›ﬂmalar yapaca¤›z. Asansörler için al›nan
meclis karar› çok önemli. Tehlike yaratan asansörler konusunda belediyemizin duyarl›l›¤› bizleri ayr›ca mutlu etti.
‹limiz için çok önemli olan ›s› yal›t›m
yönetmeli¤inin uygulanmas›na baﬂlan›lmas› da çok önemli bir ad›m” dedi. Yavaﬂ, belediyenin çal›ﬂmalar›ndan duydu¤u memnuniyeti dile getirdi.
Baﬂkan Çak›r da ﬂunlar› dile getirdi;
“Göreve geldi¤imiz ilk günden beri istiﬂareye büyük önem verdik. Malatya’y›
ortak ak›lla yönetmeye gayret ettik. Bu
anlay›ﬂtan yola ç›karak günü kurtarmaya de¤il gelece¤e dair planlar yapt›k.
Bu planlar› akademisyenlerle, profesör-

lerle, konusunda uzman, bilirkiﬂilerle
yapt›k. Planl›, programl› çal›ﬂmaya
özen gösterdik. ﬁehrin her alanda ileride olabilmesi ve geliﬂmiﬂlik düzeyine
ulaﬂabilmesi için Malatya’n›n Büyükﬂehir olmas› gereklili¤ini Say›n Baﬂbakan›m›za ilettik.”
Çevre master plan›, ulaﬂ›m planlamas›, belediyesinin bütçe yap›s›, kent
bilgi sistemi, yeﬂillendirme çal›ﬂmalar›,
araç otoparklar›n›n yap›m›, çevre düzenleme çal›ﬂmalar›, Malatya’n›n bat›
giriﬂinin düzenlenmesi, yeni alt merkezlerin oluﬂturulmas›, imar çal›ﬂmalar›,
yeni yol açma çal›ﬂmalar›, sosyal tesisler yapma gibi birçok konuda bilgiler
veren Çak›r, “Geçti¤imiz y›l 30 kilometre ya¤mur suyu drenaj kanallar› yapt›k.

Malatya’n›n de¤iﬂik bölgelerine 26 bin
a¤aç diktik. Malatyal›lar› konforlu, çevre dostu araçlarda taﬂ›yoruz. 34 adet
yeni toplu taﬂ›ma arac› ald›k. Turgut
Özal Mahallesine örnek sabit semt pazar›n›n ihalesini yapt›k. Malatya’n›n birçok caddesinde ve soka¤›nda çal›ﬂmalar yap›yoruz. Bu çal›ﬂmalarla Malatya’n›n çehresi de¤iﬂiyor. Çevre yolu alt›nda bulunan mahallerimizin geliﬂimi
için özel gayret gösterip mahallerimize
önemli hizmetler yap›yoruz. Yeni araçlar ve makineler alarak kaliteli hizmetler
üretiyoruz. Malatya’n›n sorunlar›na
uzun vadede çözümler üretiyoruz. ” diye konuﬂtu.
Çak›r daha sonra üyelerimizin sorular›n› yan›tlad›.

TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ UZMANI KURSU DÜZENLED‹
Malatya ‹l Temsilcili¤imiz, 1416 Mart tarihleri aras›nda Enerji
Kimlik Belgesi Uzman› (EKB)
Kursu düzenledi. SMM Büro Tescil
Belgesi alan üyelerimizi, binalarda
enerjinin ve enerji kaynaklar›n›n
etkin ve verimli bir ﬂekilde

kullan›lmas›n› sa¤lama konusunda
bilgilendirme amaçlayan kurs
e¤itmen Esin Erhan taraf›ndan verildi. Üyelerimizin ayn› zamanda bu
alanda çal›ﬂmalar›n› sa¤layacak
belgelendirmenin de yap›ld›¤›
seminere 25 üyemiz kat›ld›.
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ÜYELER‹M‹Z GELENEKSEL GECEDE
B‹R ARAYA GELD‹

MALATYA ‹L ÖZEL
‹DARES‹ YÖNET‹M‹
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹
Z‹YARET ETT‹
‹l Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu’nun, kentte bulunan kurumlarla
iliﬂkileri geliﬂtirmek amac›yla her hafta bir kurum temsilcisini odam›za davet etme karar› kapsam›nda ilk davet
Malatya ‹l Özel ‹daresi Sekreterli¤i
yönetimine yap›ld›. 19 Ocak’ta odam›zda a¤›rlad›¤›m›z Genel Sekreter
Makine Mühendisi Sami Er, yard›mc›s› ve ﬂube müdürlerinden oluﬂan
heyet, ‹l Özel ‹daresi’nin çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgiler verildi. Toplant›ya
odam›z ad›na ise, Malatya ‹l Temsilcisi Erdal Yavaﬂ ve yönetim kurulu
üyeleri ile kamu ve özel sektörde çal›ﬂan çok say›da makine mühendisi
kat›ld›. Toplant›da, KÖYDES kapsa-

Malatya ‹l Temsilcili¤imiz

ra üyelerin katk›s› ile gelindi¤ini

meslektaﬂlar aras› iletiﬂim ve da-

vurgulayan Çelik, "TMMOB‘nin

yan›ﬂmay› güçlendirme amac›yla

en büyük odas› haline gelmiﬂ

bir gece organize etti. 19 Mart’ta

bulunuyoruz. Bu baﬂar›l› mesleki

Ramada Otel’de düzenlenen ve

sosyal çal›ﬂmalar, odam›z› ka-

art›k geleneksel hale gelen gece-

muoyunda sayg›n bir yere taﬂ›-

ye ﬁube Yönetim Kurulu üyeleri,

m›ﬂt›r. Bu yap›m›zla üyelerimiz,

il temsilcilik yönetim kurullar›, ‹nö-

sanayimiz ve halk›m›za yönelik

nü Üniversitesi Makine Mühen-

hizmetler vermekten k›vanç du-

disli¤i Bölümü ö¤retim görevlileri,

yuyoruz. Odam›z, bu çal›ﬂmalar›-

çok say›da kurum temsilleri ve

n›, ülkemizde y›llard›r uygulanan

yaklaﬂ›k 250 üyemiz kat›ld›.

ranta dayal›, d›ﬂa ba¤›ml› politi-

m›nda 2006 ve 2007 y›llar›nda yap›-

Gecenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›

kalar›n ülkemiz ekonomisi, mü-

lan yollar›n kullan›lmaz hale gelmesi,

yapan ‹l Temsilcimiz Erdal Ya-

hendisli¤i, sanayisi ve halk›m›z

belli bir amaç için toplanan paralar›n

vaﬂ, temsilcili¤imizin çal›ﬂmalar›

üzerinde yaratt›¤› tahribata karﬂ›

(otopark harc›) amac› d›ﬂ›nda kulla-

ile ilgili k›sa bir bilgilendirme

meslek ve meslektaﬂ ç›karlar› ve

n›lmas›, yeni yap›lacak özel idare bi-

yapt›. Yavaﬂ konuﬂmas›nda,

yurtsever temelde çözümler

nas› ihalesinin iptal edilmesi, ‹l Özel

"Bütün bu çal›ﬂmalar sadece ve

öneren bir yaklaﬂ›mla yürütmek-

‹dare taraf›ndan yürütülen projeler,

sadece siz de¤erli üyelerimizden

tedir. Özellikle belirtmek istiyo-

mekanik tesisat projelerinde oda

ald›¤›m›z güçle yürütülmektedir"

rum; odam›z gücünü yaln›zca ör-

onay›n›n aranmas› ve yap›lan ihalele-

dedi. ﬁube Baﬂkan› Mesut Çelik

gütlü üyesinin katk›s›ndan, mes-

rin duyurular›n›n yeterince yap›lma-

de ﬂube çal›ﬂmalar› ile ilgili k›sa

lek ve uzmanl›k alanlar›n›n ko-

mas› konular› ele al›nd›. De¤erlendir-

bir bilgilendirme yapt›¤› konuﬂ-

runma ve geliﬂtirilmesi çal›ﬂma-

melerin ard›ndan kurum temsilcileri,

mas›nda, Makine Mühendisleri

lar›ndan almaktad›r” dedi.

üyelerin sorunlar›n› yan›tlad›.

Odas›‘n›n yar›m asr› aﬂan bir

Toplant›n›n sona ermesi ard›ndan

oda oldu¤una iﬂaret etti. Burala-

misafirlerimize çi¤ köfte ikram edildi.
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TDDY BÖLGE MÜDÜRÜ ÜZEY‹R ÜLKER TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
Temsilcili¤imiz Yönetim Kurulu’nun ald›¤› karar kapsam›nda 10 Mart’ta TDDY Malatya Bölge Müdürü Üzeyir Ülker ve
kurum yöneticileri odam›za davet edildi. Misafirlerimizin kat›l›m› ile yap›lan söyleﬂide konuﬂan Makine Mühendisi Üzeyir
Ülker, TCDD yollar›n›n tarihi hakk›nda bilgi verdi. Ülker ayr›ca rayl› sistemlerin dünyada ve Türkiye’deki ulaﬂ›m aç›s›ndan
önemine de de¤indi. Söyleﬂi sonunda kurum temsilcileri üyelerin sorular›n› yan›tlad›.

‹.Ü. REKTÖRÜ PROF. DR. CEM‹L ÇEL‹K TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
Temsilcilik il Yönetim Kurulumuzun 2 ay boyunca kentti kurum temsilcilerini odam›za davet etme karar› kapsam›nda ‹nönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ve ö¤retim üyelerini a¤›rlad›k. 24 ﬁubat tarihinde temsilcili¤imizde Prof. Çelik’in kat›l›m› ile bir söyleﬂi gerçekleﬂti. Çelik konuﬂmas›nda üniversitenin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verirken, söyleﬂide ayr›ca enerji verimlili¤i ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n önemi konular› ele al›nd›.
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LPG OTOGAZ ‹STASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
KURSU DÜZENLEND‹
Malatya ‹l Temsilcili¤imiz, 12-

denetlenmesinde görev alacak

13 Mart tarihleri aras›nda “LPG

üyelerimizin bilgi birikimlerinin ge-

Sorumlu Müdür Kursu” düzenledi.

liﬂtirilmesine katk›da sa¤lamay›

LPG dolum tesisi ve LPG otogaz

amaçlayan e¤itimi Hakan Merto¤-

istasyonlar› sorumlu müdür hiz-

lu taraf›ndan verildi. E¤itime 20

metlerinin yerine getirilmesinde ve

üyemiz kat›ld›.

MALATYA T‹CARET VE SANAY‹ ODASI BAﬁKANI
ERKOÇ TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹

‹.Ü. MAK‹NE
MÜHEND‹SL‹⁄‹
BÖLÜM BAﬁKANI
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹
Z‹YARET ETT‹
Temsilcili¤imiz Yönetim
Kurulu’nun ald›¤› karar kapsam›nda 27 Ocak’ta ‹nönü
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü Baﬂkan› ve
ö¤retim görevlileri temsilcili¤imize davet edildi. Misafirlerimizin de kat›l›m› ile toplant› salonumuzda bir söyleﬂi
düzenlendi.
Söyleﬂide ‹nönü Üniversi-

kalar› üzerindeki etkileri, Ticaret

tesi Makine Mühendisli¤i

Mart’ta Malatya Ticaret Sanayi

Sanayi Odas› olarak yapt›klar› fa-

Bölüm Baﬂkan› Prof. Dr. Su-

Odas› Baﬂkan› Hasan Hüseyin Er-

aliyetleri, küçük sanayi ve organi-

at Canbazo¤lu fakülte hak-

koç’u a¤›rlad›. Odam›z toplant›

ze sanayi bölgelerindeki çal›ﬂma-

k›nda bilgiler verdi. Söyleﬂi-

salonunda Erkoç’un da kat›l›m› ile

lar› hakk›nda bilgiler verildi.

de ayr›ca, enerji verimlili¤i

Malatya ‹l Temsilcili¤imiz, 3

bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik. Söyle-

Erkoç’un konuﬂmas› ard›ndan

e¤itimleri ve oda-fakülte iliﬂ-

ﬂide biri konuﬂma yapan Hüseyin

kurum temsilcileri üyelerin sorula-

kilerin geliﬂtirilmesi konular›

Erkoç, sivil toplum kuruluﬂlar›n›n

r›n› yan›tlad›. Daha sonra misafir-

ele al›nd›.

etkinlikleri, faaliyetleri, ülke politi-

lerimize çi¤ köfte ikram edildi.
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MALATYA VERG‹ DA‹RES‹ BAﬁKAN VE BAﬁKAN
VEK‹L‹ TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹ Z‹YARET ETT‹
Malatya Temsilcili¤imizde 3
ﬁubat tarihinde düzenlenen
söyleﬂiye, Malatya Vergi Dairesi
Baﬂkan› Ersin Özkan ve baﬂkan
vekili Mahmut Polat kat›ld›.
Söyleﬂide vergilerde yaﬂan›lan
s›k›nt›lar ve genel vergiler
hakk›nda üyelerimize bilgiler verildi. Söyleﬂi sonunda kurum temsilcileri üyelerimizin sorular›n›
yan›tlad›.

MALATYA’DA OKULLARA
GÜVENL‹K STANDARTLARI GEL‹YOR

Malatya Emniyet Müdürlü¤ü'nün
Okul Güvenlik Standartlar› Projesi
tamamland›. ‹l temsilcili¤imizin de
aralar›nda bulundu¤u çeﬂitli kurumlar›n kat›l›m› ile belirlenen standartlara göre Malatya’da okullar bundan
sonra ‘daha güvenli’ olacak.
Çocuklar›m›z›n güvenli bir ortamda e¤itim görmelerini amaçlayan
proje kapsam›nda, art›k okullar›n
“güvenlik standartlar›” belirlenecek.
Malatya Emniyet Müdürlü¤ü’nün koordinesi ve ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü,
‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, ‹l Afet ve Acil
Durum Müdürlü¤ü, ‹l Tar›m Müdürlü¤ü, Belediye Baﬂkanl›¤› (‹tfaiye

Müdürlü¤ü) ve Malatya Makine Mühendisleri Odas›’n›n katk›lar› ile
kentteki okullarda “Acil Afet Durum”, “E¤itim ve Yang›n Tedbirleri”,
“G›da ve Hijyen Güvenli¤i”, “Okul
Sa¤l›k Hizmetleri”, “Okul Güvenlik
Donan›mlar› ve Uygulamalar›” baﬂl›klar› alt›nda toplanan kontrol listeleri, görevli kurum temsilcileri taraf›ndan puanlanacak.
Her okulun okul güvenli¤i konusunda yasal olarak yerine getirmesi
gerekenler belirlenece¤inden, hangi okulun ö¤renciler için “ne kadar
güvenli” oldu¤u da tespit edilmiﬂ
olacak.

MALATYAGAZ
DA⁄ITIM Aﬁ.
MÜDÜRÜ
DEM‹RTAﬁ
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹Z‹
Z‹YARET ETT‹
Temsilcili¤imizin, kentte
bulunan kurumlar ile iliﬂkilerini geliﬂtirme amac›yla alm›ﬂ
oldu¤u karar kapsam›nda
Malatyagaz Da¤›t›m Aﬁ. Müdürü Cafer Demirtaﬂ ve mühendislerini odam›zda bir
söyleﬂiye davet ettik. 19
Ocak’da yap›lan söyleﬂide
konuﬂan Demirtaﬂ, Malatyagaz ﬂirketinin bu y›l yapaca¤›
yat›r›mlar› anlatt›. ‹ç tesisatta
dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde de duran Demirtaﬂ, Ortado¤u'daki savaﬂ
ve isyanlar›n Malatya'daki
do¤algaz yat›r›mlar›n› etkileyece¤ini belirtti. Kurum temsilcileri söyleﬂi sonunda üyelerimizin sorular›n› yan›tlarken, söyleﬂi ard›ndan misafirlerimize çi¤ köfte ikram edildi.
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TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
MARD‹N
YÖNET‹M KURULUMUZ ÜYELERLE BULUﬁTU
Mardin ‹l Temsilcili¤imiz, üyelerimizle dayan›ﬂma amac›yla 2 Mart tarihinde yemekli toplant› düzenledi.
Toplant›da ‹l Temsilcili¤imizin LPG
kontrol noktas›n›n trafik ak›ﬂ›n›n daha
rahat ve uygun bir yere taﬂ›nmas› ve
oda hizmetlerinin daha etkin yürütül-

mesi için teknik bir görevlinin temsilcili¤imize istihdam edilmesi istendi. Ayr›ca
SMM’li üyelerin sorunlar›n›n konuﬂuldu¤u yemekli toplant›da, kamuda çal›ﬂan üyelerin sorunlar› ve oda-üye örgütlülü¤ün geliﬂtirilmesi konular›nda
görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
MUﬁ
TEMS‹LC‹L‹⁄‹M‹ZDE
H‹DROL‹K VE PNÖMAT‹K SEM‹NERLER‹ DÜZENLEND‹
Muﬂ ‹l Temsilcili¤imiz 3 Mart’ta
“Makina, Araç ve Asansörlerde Hidrolik
sistemler semineri” ve “Makine, Araç
ve Asansörlerde Pnömatik semineri”
düzenledi. 17 üyenin kat›l›m sa¤lad›¤›

seminerin sunumunu Nedim Görgülü
yapt›. Kat›l›mc›lara, Araç Projelendirme,
Asansör ve Mekanik Tesisat alan›nda
M‹EM gözetim kriterleri kapsam›nda
20’ﬂer puan verildi.

TEMS‹LC‹L‹KLER‹M‹ZDEN
TUNCEL‹
TUNCEL‹ ÜN‹VERS‹TES‹ MAK‹NE MÜHEND‹SL‹⁄‹ Ö⁄RENC‹LER‹
TÖRENLE ODAMIZA KAYIT OLDU
Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerinin, oda
kay›t töreni yap›ld›. Törende konuﬂan Tunceli ‹l
Temsilcisi Fethi K›l›ç genç mühendis adaylar› ile bilgi
birikimini paylaﬂarak, gelecekte iyi bir mühendis
olman›n gerekliliklerini anlatt›. Mühendislik Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Yüksel Örgün ise mühendislik dallar› aras›nda makine mühendisli¤inin önemini vurgulad›. Makina Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan› Yrd. Doç.
Dr. Fevzi Gülçümen de genç mühendis adaylar›na
gelecekte iyi bir konumda olmak istiyorlarsa, bugünden itibaren fark›ndal›klar›n› ortaya koyman›n
koﬂullar›n› anlatt›.
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nusaybin

D‹NLER‹N BEﬁ‹⁄‹ & E⁄‹T‹M KENT‹

“Nusaybin’in tarihi aç›dan ne kadar önemli bir yere sahip oldu¤unu bilmeyenimiz
yoktur, bu tarihi kentin öne ç›kmas›nda önemli derecede katk›s› olan Mor Yakup’u ve
bu oluﬂumu araﬂt›rma ihtiyac› hissettim.”

‹DR‹S ELÇEO⁄LU
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
Nusaybin MÖ 131 y›l›nda, merkezleri Urfa ﬂehri olan Abgarlar hükümranl›¤› alt›na girdi. Bu krall›k MS
249 y›l›na kadar devam etmiﬂtir. ‹lk
zamanlarda Nusaybin'i s›n›rlar›na dahil eden Abgar Beyli¤i, bask›lara dayanamayarak, ﬂehri Tigran'a ba¤l›
güçlere terk etmek zorunda kalm›ﬂt›r.
H›ristiyanl›k yay›lmaya baﬂlarken,
‹sa'n›n seçti¤i 72 müjdeciden biri
olan Mar Aday, Urfa'n›n putperestlikten H›ristiyanl›¤a geçmesini sa¤lad›ktan sonra Nusaybin'e geçmiﬂ ve H›ristiyanl›¤› burada da neﬂretmiﬂtir.
Daha sonra Mar Aday, kendi ö¤rencilerinden olan Mar Mari'yi Nusaybin'e
göndermiﬂ ve burada H›ristiyanl›k
inanc›n›n geliﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r. Abgar Beyli¤i'nin Arami kökenli halk› MS

38'de yeryüzünün ilk H›ristiyanlar›
olarak putperestli¤i terk ettiler. Nusaybin ve çevresinde ise MS 150 y›llar›ndan sonra Tanr›lara adanm›ﬂ tap›naklar›n üzerine kiliseler ve manast›rlar inﬂa edildimeye baﬂland›. Roma
‹mparatoru Septimus Severus, putperest Roma'ya karﬂ› baﬂkald›ran ve
sonradan “Süryani Kadim” diye an›lacak olan ilk H›ristiyanlar› MS 197 y›l›nda tümüyle buyru¤u alt›na ald› ve
Kuzey Suriye'yi bir Roma vilayeti durumuna getirdi. 303 y›l›nda Nusaybin'de H›ristiyanlara karﬂ› bir ayaklanma oldu. Birçok H›ristiyan öldürüldü.
Maz› Da¤› eteklerinde 4000 H›ristiyan
imha edildi.
Roma ‹mparatorlu¤u'nun topraklar›nda ‹ncil nüshalar›n›n yok edilme-

si, kiliselerin y›k›lmas›, H›ristiyan ayinlerinin yasaklanmas›, H›ristiyan bilgin
ve rahiplerin pagan tanr›lar›na tapmaya zorlanmas› yolundaki buyruk, do¤u eyaletlerinde çok sert uygulanm›ﬂt›r. Ancak 313 Milano Ferman› ile H›ristiyanl›k resmi devlet dinleri aras›na
sokuldu. Böylece H›ristiyanlar zulümden kurtuldular. Mar Yakub, MS 3.
yüzy›l›n ortalar›nda bu tarihi bölgede
dünyaya gelmiﬂ ve Nusaybin yak›nlar›nda bulunan bir manast›rda dünyadan el etek çekerek rahiplik hayat›na
baﬂlam›ﬂt›r. Nusaybin'den gelen yetkili kiﬂiler Mar Yakub'u kendi manast›r›ndan al›p Diyarbak›r'a götürmüﬂ,
MS 309 y›l›nda Meryemana Kilisesi'nde toplanan episkopal kongrenin
karar›yla Nusaybin episkoposlu¤una
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takdis edilmiﬂ ve terfi edilmiﬂtir. Mar
Yakub Nusaybin'deki kilisenin küçük
oldu¤unu düﬂünmüﬂ ve bugün bir
k›sm› mevcut olan Mar Yakub Kilisesi'ni 313 y›l›nda inﬂa ettirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Kilisenin içinde bulunan 3 metre uzunlu¤undaki taﬂlar, taﬂ iﬂçili¤ini
sergileyen kemerlerindeki bezemeler,
kutsal ayinin icra edildi¤i bölümlerdeki yar›m kubbeler, duvardaki di¤er
motifler ve yap›lar büyülü bir görünüm sergilemekte olup, emsalsiz bir
ﬂaheser durumundad›rlar. Bugün bak›ld›¤›nda kilisenin bat› cephesindeki
d›ﬂ duvar›n y›k›ld›¤›, y›k›lan bu yerin
1872 y›l›nda yenilendi¤i ve dam› üzerinde metropolitlik binas› yap›ld›¤› görülmektedir.
Nikita'da (‹znik) MS 325 y›l›nda
toplanan H›ristiyanl›¤›n ilk ve en büyük kongresine kat›lan Episkopos
Mar Yakub ile ö¤rencisi Mar Efram,
Nusaybin'e döndüklerinde ünlü Nusaybin Okulu'nun inﬂas›na baﬂlad›lar
ve 326 y›l›nda okulu hizmete açt›lar.
Mar Efram 38 y›l boyunca bu okulun
rektörlü¤ünü yapm›ﬂt›r. Nusaybin
Okulu putperestlikten kalma okulun
enkaz› üzerinde kurulmuﬂtur. Burada
800-1000 kadar ö¤renci yat›l› olarak
okumaktayd›. Okulun resmi dili Süryaniceydi. Süryanice dilinin yan›nda
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Roma ‹mparatorlu¤u'nun
topraklar›nda ‹ncil
nüshalar›n›n yok edilmesi,
kiliselerin y›k›lmas›,
H›ristiyan ayinlerinin
yasaklanmas›, H›ristiyan
bilgin ve rahiplerin pagan
tanr›lar›na tapmaya
zorlanmas› yolundaki
buyruk, do¤u eyaletlerinde
çok sert uygulanm›ﬂt›r.

Grekçe de okutulmaktayd›. Bu okulda felsefe, mant›k, edebiyat, geometri, astronomi, t›p ve hukuk e¤itimi veriliyordu. Bu dönemde Grekçeden
Süryaniceye birçok kitap çevrilmiﬂtir.
Bu okulda yetiﬂmiﬂ ve 3 milyon ﬂiir
cümlesiyle isim yapm›ﬂ olan Süryanilerin büyük ﬂairi Mar Efram'›n yüksek
e¤itim düzeyi, Nusaybin'de sunulan
e¤itimin bir ölçütüdür. Mar Yakub
338 y›l›nda vefat etmiﬂ ve kilisenin
bodrum kat›ndaki mezar›na defnedilmiﬂtir. Mar Yakub'dan sonra Nusaybin episkoposlu¤una Mar Babo (338343), Mar Logoﬂ (343-361), Mar Ab-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

raham (361-?) getirilmiﬂtir. Bu merkezin son metropoliti 1880 y›l›nda Patrik
4. Petrus taraf›ndan takdis edilen Rahip Hanna'd›r. Böylece Nusaybin
episkoposluk merkezi ara vermeden
20. yüzy›l›n baﬂlar›na kadar episkoposluk görevini sürdürmüﬂtür.Birinci
Nusaybin Okulu 363 y›l›nda Sasanilerin Nusaybin'i almalar›yla ö¤retime
son vermiﬂtir. Mar Efram ve di¤er arkadaﬂlar› Nusaybin'den Urfa Okulu'na geçmiﬂlerdir. Baz› ö¤retmenler
ise çevreye da¤›lm›ﬂ ve kendi çaplar›nda bu okulun e¤itim gelene¤ini
sürdürmüﬂlerdir. Antakya Piskoposu
Nostorius (381-451), ‹sa'y› insan de¤il
Tanr› sayan monofizitlik ö¤retisine
karﬂ› onu hem insan hem Tanr› sayan
diyafizitlik ö¤retisini getirince, bu görüﬂler Arami halk›nca tepkiyle karﬂ›land›. Bunun üzerine Antakya'daki
Süryani Aramiler piskoposluklar›n›
önce Amida'ya (Diyarbak›r), sonra da
Nusaybin'e taﬂ›d›lar.
Edessa'daki (Urfa) Nasturi akademisi, Bizans imparatorluk topraklar›nda Nasturilere karﬂ› giriﬂilen zulüm
hareketleri yüzünden, 489 tarihinde
Sasani Hükümdar› Kubad'›n izniyle
ve Nusaybin Metropoliti Barsavmo ile
Urfa Okulu'nun eski rektörü Narsay'›n
çabalar›yla Edessa'dan Nusaybin'e
nakledildikten sonra, buras› as›rlar
boyunca Nasturilerin manevi merkezi
oldu. Ö¤retmen Narsay ve Episkopos
Barsavmo okula yeni kanunlar ve düzenlemeler getirdi. 496 y›l›nda Nusaybin Episkoposu Barsavmo'nun yerine
geçen 2. Mar Huﬂoh bu kanunlar› daha da geniﬂletmiﬂ ve onun döneminde okul yaln›z do¤uda de¤il, Roma
‹mparatorlu¤u'nda ve Afrika'da bile
büyük bir ün kazanm›ﬂt›r. Nusaybin
Okulu 7. yüzy›la kadar hizmet vermiﬂtir. Kültür ve medeniyete ›ﬂ›k saçan
bu okullar›n çal›ﬂmalar›ndan dolay›
Nusaybin “‹limlerin beﬂi¤i, e¤itim
kenti ve ö¤retmenlerin annesi” olarak
adland›r›lm›ﬂt›r.
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MESTURE XANIM (MAH ﬁEREF XANIM MESTURE ERDELAN‹)
“Hangi kad›n o cesareti kendinde bulup, din üzerinde derinleﬂerek, ‹slamiyetle i
lgili yorumlar yapabilir ve ‹slam alimlerinin, islam bilginlerinin aras›nda bir kad›n
olarak yerini alabilir.”

AHMET ÇET
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
ederim. Ayr›ca bu yaz› Azad ZAL beye-

qetîsî dewran im”

ken Mesture Xan›m’›n ismini ö¤rendim.

fendinin arﬂivinden al›nm›ﬂ olup; Azad

(Mah ﬁeref Xanim)

Do¤rusu hem ﬂair hem tarihçi hemde

ZAL beyefendiye yaz›n›n haz›rlanmas›

‹slami eserlere ﬂerh yazacak kadar do-

s›ras›nda paylaﬂt›¤› bilgilerden dolay›

nan›ml› olmas› beni ﬂaﬂ›rtt›. Bende bu

teﬂekkür ederim.

“Ben o kad›n›m ki her kesin

“Min ew jinem ke le pakî le serûy

Tüm kad›nlar aras›nda benim

yetkin bir ﬂahsiyet hakk›nda itiraf et-

hemiwan im

gibi olan yok

mem gerekirse çok fazla Türkçe yaz›l›

Le hemû xêlê jinan da niye kes

Benim baﬂ›m taca uygun bir baﬂt›r

kaynak ve internette bilgi mevcut de¤il-

hawﬂan im

Ve de zaman aﬂ›r› devirlerin k

di. Araﬂt›rmalar›m s›ras›nda yard›mc›

Le jêr serwênekem da serêke

ad›n›y›m”

Arkadaﬂlar aras›nda sohbet eder-

baﬂ›na taç olabilen

kürt han›m›n›n hayat›n› araﬂt›rmaya ve
paylaﬂmaya karar verdim. Bu kadar

olan iﬂ arkadaﬂlar›m Medeni TUTﬁ‹ ve

hêjay tac

Ahmet KASIMO⁄LU’ na teﬂekkür

Belam le zebrî zeman wa

(Mah ﬁeref Xanim)
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cak Süleymaniye’de büyür. Bu nedenle

(Kürtçeleﬂtirilmesi: Dr. Hesen Caf ve

ona Mestûre Erdelanî derler. Ayr›ca

ﬁukur Mistefa) – 2005

kendisine Mesture Kurdistanî de derler.

3- Mestûre – Serê Hêjayî Tac bû –

Mah ﬁeref Han›m, Arapça ve Farsçay› çok iyi bilir. Baz› eserlerini Arapça
ve Farsça yazm›ﬂt›r. Dünyan›n ilk kad›n
tarihçisi olarak bilinir. Erdelan bölgesi ile
o dönemde yaﬂayan Kürtlerle ilgili yaﬂananlar› toparlay›p kaleme alm›ﬂt›r.

Tosinê Reﬂîd / Roman (Taca De¤er
Baﬂ› olan Mestûre) – 2005
4- Mestûre – Bergemay-i ez tarîx-i
ser be mehr – Cemal Ehmedî Ayîn /
Farisî (Mestûre / Farsça) – 2005

2005 y›l›nda Hewler de dünyaya
geliﬂinin 200. y›l› vesilesiyle festival düzenlenmiﬂtir. Ad›na Özgürlük Park›nda

yekî tem dagirtû – Karî: Cemal Ehmedî

bir an›t inﬂaa edilmiﬂtir. Onu anma ve-

Ayîn / Wergîran: Hednan Berzencî –

silesiyle gerçekleﬂtirilen festival sonra-

2005

s›nda bir çok kitap bas›lm›ﬂt›r.
Zagros’un eteklerinde Sinê ﬁehrinde ayd›n yüzü ile tarihte yerini ald›. O

Onun yazd›¤› eserler ve onun için yaz› -

bir Kürt kad›n›yd›. Ad› Mah ﬁeref Ha-

lan eserler ﬂunlard›r:
1- Mêjûy Erdelan (Dîroka Erdelanê

n›m Mesture Erdelanî idi.
Hangi kad›n o cesareti kendisinde

/ Erdelan Tarihi) – Mestûre Kurdistanî /

bulup, tarihsel süreç içerisinde yerini

Mamosta Hejar; Le gel serçawegelêkî

alabilir ve ad›ndan söz ettirebilir. Ken-

tir da beramberî kirduwe û kirdûnî be

disi bizzat, baﬂl› baﬂ›na tarih olmuﬂtur

Kurdî – 2005 (Kaynaklar ile karﬂ›laﬂt›ra-

.Ve de tarihi yazarken dünyan›n ilk

rak Kürtçeleﬂtirilmesi: Mamosta Hejar)
2- Mêjûy Erdelan (Dîroka Erdelanê

kad›n tarihçisi olmuﬂtur.
Hangi kad›n o cesareti kendinde

/ Erdelan Tarihi) – Mah ﬁeref Xanim

bulup, din üzerinde derinleﬂerek, ‹sla-

Mestûre Kurdistanî / Dr. Hesen Caf û

miyetle ilgili yorumlar yapabilir ve ‹s-

ﬁukur Mistefa; kirdûyane be Kurdî

d›n›n yüre¤ine ulaﬂarak özgürlü¤e aﬂ›k
olan Kürt kad›n› olmak...
‹ﬂte bu kad›n Mesture Erdelani’dir.Mesture Erdelanî ya da Mah ﬁeref Han›m Mesture Erdelanî 1805 y›l›nda o zaman›n Erdelan Kürt Beyli¤inin
Baﬂkenti; bugünkü ‹ran’›n Kürdistan
Eyaletinin baﬂkenti olan Sine’de do¤muﬂtur. Erdelan bölgesinde do¤ar an-
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Muqedîme û Hwaﬂî: Nuwîd Neqﬂebendî (ﬁerhler – Mestûre Erdelanî) 2005
7- ﬁer’iyan – Mestûre Erdelanî /
Wergêran û perawêznûsînî: Nuwîd
Neqﬂebendî (ﬁerhler – Mestûre Erdelanî) - 2005
8- Mestûre Erdelanî – Zendegî û
Me’rufî Asar – Nîgarîﬂ: Eyub Gazranî –

/ Erebî (Kürtlerin Tarihi –Mesture Erde-

Hangi kad›n yüre¤ini halk›na ba¤la-

bir kad›n olarak alabilir.Ve her Kürt ka-

Wirayîﬂ û Teshîh: Cemal Ehmedî Ayîn /

9- Tarîxul Ekrad – Mestûre Erdelanî

s›nda bir kad›n olarak yerini alabilir.

yazabilir ve Kürt ﬂairleri aras›nda yerini

6- ﬁer’iyan – Mestûre Erdelanî /

2005

lam alimlerinin, islam bilginlerinin ara-

yarak divanlar oluﬂturup tatl› güzel ﬂiirler

5- Mestûre – Çend lapere le mêjû-

2005 y›l›nda Hewler de
dünyaya geliﬂinin 200. y›l›
vesilesiyle festival
düzenlenmiﬂtir. Ad›na
Özgürlük Park›nda
bir an›t inﬂaa edilmiﬂtir.
Onu anma vesilesiyle
gerçekleﬂtirilen festival
sonras›nda bir çok
kitap bas›lm›ﬂt›r.
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lanî / Arapça) - 2005
10- Dîwan-i Mestûre – Mestûre Erdelanî / Muqabele û Teshîh: Macîd
Merdux Rûhanî (Mestûre’nin Diwan›) –
2005
11- Bîranînî Mestûre Erdelanî –
ﬁa’ir û Mêjûnûsî Nawdarî Kurd / Festîvala Mestûre Erdelanî (ﬁair ve Tarihçi
Kürt Mesture Erdelanî’nin an›lmas›) –
Hewlêr.
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LI SER ZIMANÊ KURDÎ
MIHEMED EMÎN TUMUR
ENDEZYARÊ MAKÎNEYÊ
(met.05@hotmail.com)

Di cîhanê de ziman ji aliyê zimanzanan ve li gorî nêzîkatiyê û erdnîgariyê bi pênc malbatên sereke ve
hatine senifandin.

mirov dikare wan bike du kom.

1. Malbata Zimanên Hînd-Ewrûpî
(Îngilizî, Fransizî, Kurdî, Farisî…)
2. Malbata Zimanên Ûral-Altayî
(Fînî, Macarî, Ûygûrî, Tirkî, Moxolî…)
3. Malbata Zimanên Bantûyî
(Zimanên baﬂûr û naverasta Afrîkayê)
4. Malbata Zimanên Çîn-Tîbetî
(Zimanên Çîn û Tîbetê)
5. Malbata Zimanên Hamî-Samiyî
(Erebî, Îbranî, Akadî)

Hinek taybetiyên Kurdî jî ev in:

Zimanê Kurdî dikeve nava malbata
zimanên Hînd-Ewroûpî û di beﬂê
zimanên Îranî de cî digire. Pênc zaravayên Kurdî hene, li gorî nêzîkatiyê

1. Kurmancî, Soranî
2. Dimilkî, Goranî, Lorî

1.
2.
3.
4.
5.

Kurdî
Kurdî
Kurdî
Kurdî
Kurdî

zimanekî
zimanekî
zimanekî
zimanekî
zimanekî

bi zayend e.
tewangbar e.
fonetîk e.
nîv-ergatîf e.
qertafî ye.

Min xwest ev agahiyên kurt yên li
ser zimanê me bi we re parve bikim.
Heta demeke nêzîk min bi zimanê
Kurdî tiﬂtek nexwendibû. Lê piﬂtî ku
min dil da zimanê xwe, min dest bi
xwendina pirtûkên Kurdî kir. Ez
dixwazim tehma vê xwendinê bi we re
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Çend Gotinên Pêﬂiyan
Aqilê sivik barê giran.
Aﬂ digere qeraﬂ pesnê xwe dide.
Baran ji ewrê reﬂ tê, kêf ji dilê xweﬂ tê.
Ker, keran bi deyn dixwirîne.
Ji tunebûna ﬂêran, rovî xwe nîﬂan dide wek mêran.
Mîr jî dimre evdal jî dimre.
Çêlikên guran ji mirovan re nabin bira.
Derdoyî pirbêj dibin, evîndar dengbêj dibin.
Goﬂtê herî baﬂ jî ziman e, goﬂtê herî xerab jî ziman e.
Heta dilê te diêﬂe, bila rûyê te biêﬂe.
Çav ji çavan ﬂerm dike bertîl keviran nerm dike.

parve bikim. Tehma çîrokên ku di
zarokatiya min de bi zimanê dayika
min ji min re hatibûn vegotin tu carî ji
bîra min neçûbû. Mezinên me yên
çîrokbêj dema ku dest bi vegotina
çîrokan dikir, wan em dibirin
dinyayeke din û bi xêra zimanê dayika
xwe em diketin nava xeyalên pir
xweﬂ. Hîn jî ez bêriya wan deman
dikim. Ma kî bêriya wan çîrok û
deman nake? Bi xêra xwendina
pirtûkên Kurdî ew demên çûyî yên
weke bihuﬂt li min vegeriyan.
Ez bixwe ji jiyana bajêr hez nakim.
Di van bajaran de bêdengî, aramî û
aﬂtî tune ne. her çar aliyên me kirine
beton. Dar, ber, çem, gol, girên
ﬂînahî û hemû tiﬂtên xwezayî nîn in.
Em bêpar in ji bêhna gul û sosinan, ji
dengê çivîk û vizîniya mêﬂan… Ji ber
vê yekê ez di van bajarên nexwezayî
de dibihecim. Ku em nikaribin bi
zimanê dayika xwe bijîn, qîmeta vê
jiyanê çi ye? Ez jiyaneke xwezayî û
birûmet xeyal dikim. Bi zimanê dayika
xwe nêzî xeyalên xwe dibim. Min fêm
kir ku xeyalên min di zimanê dayika
min de veﬂartî ne. Ez dixwazim hûn jî
vê kêfxweﬂiya ku min bi mijûlbûna
Kurdî bi dest xistiye bijîn. Ji bo vê
yekê dixwazim hinek xweﬂikî û dewlemendiyên zargotina zimanê xwe, gotinên pêﬂiyan, biwêj, tiﬂtanok û zûgotinokan bi we re parve bikim.
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Çend Biwêj
Hatin nav me biyanî, ji me standin rez û xanî.
Agir berda kayê xwe da ber bayê.
Ba hat, baran jî bi xwe re anî.
Çavên li deriyan xwelî li seriyan.
Çû gundê nenas, pesnê xwe da bê qiyas.
Derdê kezebê, da ser neqebê.
Dimirim dibehicim, ceh dibê ez birinc im.

Çend Tiﬂtanok
Tiﬂtekî min heye:
Canê wî goﬂt e.
Kincê wî derzî
Ev çi ye?

Vedikim naçe,
Girê didim, diçe.
Ev çi ye?

Qesra spî, bê pencere û bê derî,
Tê de rûniﬂtî ye bûkeke zerî.
Ev çi ye?

ﬁaﬂik li ser sera ye,
Bang dide ne mela ye.
Ev çi ye?

Apê min tê ji deﬂtê,
Barek strî li piﬂtê
Ev çi ye?

Çavzero simbêlbelo;
Li ser diwarê hembero.
Ev çi ye?

Çend Zûgotinok
Kurm qurm qul kir.
Rûvî li rê zivirî, rê li rûvî zivirî.
Piﬂk û miﬂk di kulê de.
Min piﬂk xwar û miﬂk ma tê de.
Çêçik û kûçik di male de. Çêçik firiya, min
çêçik xwar.
Kûçik firiya, min çêçik xwar.
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KÜRT D‹L‹ ÜZER‹NE
“Do¤al ve onurlu bir yaﬂam› hayal ediyorum. Anadilimle hayallerime
yaklaﬂ›yorum. Anlad›m ki hayallerim anadilimde sakl›d›r. Kürtçe ile u¤raﬂarak
yaﬂad›¤›m mutlulu¤u sizlerin de yaﬂamas›n› istiyorum.”

MEHMET EM‹N TÜMÜR
MAK‹NA MÜHEND‹S‹
(met.05@hotmail.com)
Dünyadaki diller dilbilimciler taraf›ndan yak›n-

ve do¤al olan hiçbir ﬂey buralarda yok. Gül ve k›r

l›k ve co¤rafyaya göre beﬂ ana dil ailesi olarak s›-

çiçeklerinin kokusundan, kuﬂ sesleri ve böceklerin

n›fland›r›lm›ﬂt›r.

v›z›lt› seslerinden yoksunuz. Bundan dolay› bu do-

1- Hint-Avrupa Dil Ailesi

¤al olmayan ﬂehirlerde kahroluyorum. Anadilimizle

• Aç›yorum gitmiyor. Ba¤l›yorum gidiyor. Bu

(‹ngilizce, Frans›zca, Kürtçe, Farsça)

yaﬂayamazsak bu yaﬂam›n ne k›ymeti olur ki? Do-

nedir?

2- Ural-Altay Dil Ailesi

¤al ve onurlu bir yaﬂam› hayal ediyorum. Anadi-

• Bir ﬂeyim var vücudu ettir, elbisesi i¤ne. Bu

(Fince, Macarca, Uygurca, Türkçe, Mo¤olca)

limle hayallerime yaklaﬂ›yorum. Anlad›m ki hayal-

nedir?

3- Bantu Dil Ailesi (Afrika dilleri)

lerim anadilimde sakl›d›r. Kürtçe ile u¤raﬂarak ya-

• Beyaz saray; penceresiz kap›s›z

4- Çin-Tibet Dil Ailesi

ﬂad›¤›m mutlulu¤u sizlerin de yaﬂamas›n› istiyo-

‹çinde oturmuﬂ sar› bir gelin k›z. Bu nedir?

(Çin ve Tibet dilleri)

rum. Bundan ötürü dilimin folklorik güzelli¤i ve

• Baﬂ›nda sar›k durur Hoca de¤ildir ezan okur.

5- Hami-Sami Dil Ailesi

zenginli¤ine iliﬂkin baz›; atasözü, deyim, bilmece

Bu nedir?

(Arapça, ‹branice, Habeﬂce)

ve tekerlemeleri sizinle paylaﬂmak istiyorum.

• Amcamd›r ovadan gelen

Birkaç Bilmece

S›rt›nda bir yük diken. Bu nedir?
Kürd dili Hint-Avrupa dil ailesi ‹ran dil grubun-

Bir Kaç Atasözü

da yer al›r. Kürtçenin beﬂ lehçesi vard›r, yak›nl›kla-

• Akl› hafif olan›n yükü a¤›r olur.

r›na göre iki bölüme ay›rabiliriz.

(ak›ls›z baﬂ›n yükünü ayaklar çeker)
• De¤irmen döner, de¤irmenci övünür.

1- Kürtçe Lehçesi, Sorani Lehçesi

(Alet iﬂler el övünür.)

2- Dimili Lehçesi, Gorani Lehçesi, Lori Lehçesi

• Ya¤mur kara bulutlardan,
keyif gönül hoﬂlu¤undan gelir.

Kürt dilinin baﬂka özellikleri de ﬂunlard›r:

• Eﬂek, eﬂe¤i borçla kaﬂ›r.

• Elagözlü dik b›y›¤› var.
Dikildi¤i yerse karﬂ›ki duvar. Bu nedir?
Birkaç Tekerleme
• A¤aç kurdu kökü deldi.
• Tilki yola, yol tilkiye döndü.
• Bir parça et ve fare bir delikte,

1- Kürtçe cinsiyet (eril-diﬂil )

• Aslan›n yoklu¤unda, tilki kendisini aslan gösterir.

özelli¤ine sahip bir dildir.

• Bey de ölür, fakir de ölür.

2- Kürtçe bükümlü bir dildir.

• Kurdun yavrusundan insana kardeﬂ olmaz.

3- Kürtçe Fonetiktir.

(Domuzdan post y›landan dost olmaz )

4- Kürtçe yar›m ergatif bir dildir.

• Dertli çok konuﬂur, âﬂ›k ozan olur.

Ben civcivi yedim.

5- Kürtçe eklemeli bir dildir.

• Etin en iyisi de dildir, etin en kötüsü de dildir.

Köpek uçtu ben civcivi yedim.

Dilimizle ilgili bu k›sa bilgileri sizinle paylaﬂ-

(dilin kemi¤i yok)

Ben eti yedim fare kald› yerinde.
• Civciv ve köpek evdedir.
Civciv uçtu,

mak istedim. Ben yak›n zamana kadar Kürt diliyle

• Yüre¤in ac›yaca¤›na, yüzün ac›s›n.

Birkaç dimilkî atasözü

yaz›lm›ﬂ herhangi bir ﬂey okumam›ﬂt›m. Fakat dili-

(Kefilin eli cebindedir.)

Çend gotinên peﬂiyan bi dimilkî

me gönül verdikten sonra, Kürtçe kitaplar okuma-

• Göz gözden utan›r, rüﬂvet taﬂ› yumuﬂat›r.

ya baﬂlad›m. Bu okumalar›n bana verdi¤i keyfi si-

(Rüﬂvet kap›dan girince iman bacadan ç›kar )

zinle paylaﬂmak istiyorum. Çocukluk dönemimde
anadilimle bana anlat›lan hikâyelerin tad› hiçbir za-

Birkaç Deyim

man akl›mdan gitmedi. Hikâye anlatan büyükleri-

• Aram›za yabanc›lar geldi, ev ve ba¤lar›m›z› ald›-

miz, hikaye anlatmaya baﬂlad›klar› an, bizi baﬂka

lar. (da¤dan gelip ba¤dakini kovmak)

dünyalara götürür ve anadilimiz sayesinde çok

• Samanl›¤› ateﬂe verdi, kendini rüzgâra.

hoﬂ hayallere dalard›k. Ben hala o zamanlar› özlü-

(Fesat kar›ﬂt›rmak)

yorum. Kim o hikâyeleri ve zamanlar› özlemez ki?

• Rüzgâr geldi, ya¤muru da beraber getirdi.

Kürtçe kitaplar› okumamla birlikte o cennet gibi

(Belaya çatmak)

olan geçmiﬂ dönemlerim geri geldi.

• Gözü kap›larda olan, toprak baﬂ›na.

Ben ﬂehir hayat›n› sevmem. Bu ﬂehirlerde

• Gitti el köyüne, övdü kendini ölçüsüzce.

sessizlik, huzur, ve bar›ﬂ yok. Dört taraf›m›z be-

• Ci¤er ac›s›, kardeﬂ ac›s›ndan fazlad›r.

tonlaﬂt›r›lm›ﬂ. A¤açlar, ›rmaklar, göller, yeﬂil tepeler

• Ölüyorum kahroluyorum, arpa ben pirincim diyor.

• Ot kendi kökü üzerinde biter
Vaﬂ kokê xo ser riweno/hêﬂîn beno
• Ben kendimi eﬂek kendini bilir.
Ez bi xo her zî bi xo zaneno
• Delinin de¤irmeni susuzda döner
Arîyeyê gêjan/cinêran bê awe zî gêreno
• Yanl›ﬂ olan bacan›n duman›
düz tütmez
Pixêrîya çewte, çiraya donî raﬂt
nêancena

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

41

makina_34.qxd

4/15/11

5:55 PM

Page 42

TÊGIHÊN TEKNîKî YÊN BI TIRKî-KURDî
(TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKN‹K TER‹MLER)
SUAT YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKÎNEYÊ
zuhatyavuz@mynet.com

C

D

Cehennemlik

: Cihdojeh

Dan›ﬂma

: ﬁêwirdarî, agahdarî

Cetvel

: Rastek

Dan›ﬂmanl›k

: ﬁêwirmendî, ﬂêwirdarî

C›vata

: Pêç, cîwata

Davlumbaz

: Pixêrî, rojin

Cihaz

: Amêr

Dayanak

: Paldank, piﬂtek

Dayan›kl›

: Qewîn

Co¤rafya

Cetvel: Rastek

: Erdnîgar

Deformasyon : Bêteﬂeyîbûn

Ç
Çakmak

: Heste

Çakmakç›

: Hestefiroﬂ, hestesaz

(kesê ku hesteyan çêdike)
Çamaﬂ›rhane : Cilﬂok, kincﬂok
Çap

: Eﬂkêl, modine

Çapak

: Pelik

(gava tiﬂtê mîna hesin tên kutanê parçikên
hûrik ji berê dipeke)

De¤iﬂken

: Guhêrbar, guhêrok

Demir

: Hesin

Demirci

: Hesinker, hesinger, hedad

Demiryolu

: Rêhesin

Devirli

: Gerdar

Devir daim

: Dewr daîm, geran

Dikiﬂli

: Dirûtî, kêldayî

Dikiﬂsiz

: Nedirûtî, bêkêl

Dilekçe

: Daxwazname, arzname

Distribütörlük

: Belavkerî

Dondurucu:
Qerisîner, qerimîner

Çapraz

: Çeprast, çeperast

Çarkl›

: Çerxdar, biçerx

Diﬂli

: Dirandar, bididan, diranît, çerxa bidiran

Çarks›z

: Bêçerx

Dondurucu

: Qerisîner, qerimîner

Çekici

: Kaﬂker

Döküm

: Darêj

(ji bo erebeya ku tiﬂtan kaﬂ dike)

Döküm evi

: Darêjxane

Çekim

: Kêﬂ, kêﬂan, kiﬂan

Döﬂeme

: Raxe

Çekim Gücü

: Hêzekêﬂ

Çelik

: Pola

Çentik

: Kirt, kêrtik

Çevre

: Hawir

Çevre Bilimci

: Hawirnas

ZAZAKî (KIRMANCKî)

Çelik: Pola

Araﬂt›rmac›

: Cigêrayox, -e

Baﬂlang›ç

: Destpêkerdiﬂ

Çevre Bilimi

: Hawirnasî

Celse

: Roniﬂtiﬂ

Çevreci

: Hawirparêz

Çekim

: Antiﬂ

Çevirmen

: Wergêr

Derleme

: Arêkerdiﬂ

Çevirmenlik

: Wergêrî

Eﬂit

: Seyyewbînan
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D‹YARBAKIR ﬁUBE YEREL Ö⁄RENC‹ ÜYE KURULTAYI YO⁄UN B‹R
KATILIMLA GERÇEKLEﬁT‹
Ankara`da 26 Mart tarihinde yap›lacak Ö¤renci Üye Kurultay› öncesinde ﬂubemiz
bünyesinde Yerel Ö¤renci Üye Kurultay› gerçekleﬂtirildi.

Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda 05 Mart tarihinde yap›lan
kurultaya Genel Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Baki Ç›nar, ﬁube
Baﬂkan›m›z Mesut Çelik, ﬂube yönetim kurulu üyelerimiz, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisli¤i Bölüm Baﬂkan› Doç. Dr. Orhan Çak›r, Dicle
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisli¤i Bölümü Araﬂt›rma Görevlisi Gurbet Örçen, Dicle Üniversitesi, Harran Üniversitesi,
‹nönü Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve F›rat Üniversitesi mühendislik fakülteleri makine mühendisli¤i bölümlerinden 262 ö¤rencinin
kat›ld›¤› kurultay yo¤un ilgi gördü.
Kurultay 2 oturum ﬂeklinde gerçekleﬂti. Ö¤renci Üye Komisyonu
Baﬂkan› Sinan Öztemel’in yönetti¤i
oturumlar aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan baﬂlad›.
1. oturumda yaklaﬂ›k 30 ö¤ren-

ci, “MMO Ö¤renci Üye Örgütlülü¤ü”, “Mühendislik E¤itimi ve Geleceksizlik”, “Mühendisin Toplumsal
Rolü”, “Üniversitelerde Ö¤renci
Sorunlar›”, “E¤itimde Ayr›mc›l›k
(Anadilde E¤itim ve Cinsiyet Ayr›mc›l›¤›) baﬂl›klar›nda söz alarak
konuﬂtu.
Kurultay›n 2. oturumunda ser-

best kürsü konuﬂmalar› yap›ld›. Bu
bölümde ö¤renciler, cinsiyet ayr›mc›l›¤›, üniversitelerdeki polis bask›nlar›, ana dilde e¤itim, ö¤rencilerin
bar›nma sorunlar›, mühendislik eti¤i, Kürt sorunu vb. konularda ö¤renciler görüﬂlerini ifade etti.
Kurultay, soru-cevaplarla sona
erdi.
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Ö⁄RENC‹ ÜYE KURULTAYI GERÇEKLEﬁT‹
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›`n›n düzenledi¤i Ö¤renci Üye Kurultay› 2011,
Ankara`da ‹MO Teoman Öztürk Konferans Salonunda, 26 Mart 2011 Cumartesi günü,
gerçekleﬂtirildi.
güçlendirmektir. Odam›z›n gelecekte üyesi
ve yöneticisi olacak ö¤renci üyelerimizle iliﬂkileri geliﬂtirmektir. Oda Çal›ﬂmalar› hakk›ndaki düﬂünce ve beklentilerinizin al›nmas›d›r. Ö¤rencilikten baﬂlanarak, ö¤retim ve
meslek alanlar› ile ba¤lant›l› olarak ülke ekonomisi ve sanayisine iliﬂkin yöntemsel makro bak›ﬂ aç›s›n›n geliﬂtirilebilmesidir.
Bu özgür ve ba¤›ms›z platformda Odam›z› da sorgulaman›z›, varsa eksiklik ve
yanl›ﬂlar›m›z› aç›k yüreklilikle dile getirmenizi bekliyoruz. Dile getirece¤iniz her düﬂünce, geçmiﬂ kurultaylarda oldu¤u gibi Odam›z›n yar›nlar›na yön verecek; düﬂünsel birikimi ve prati¤inin geniﬂlemesine katk›da
bulunacakt›r.

TMMOB Makina Mühendisleri Odas›‘n›n (MMO) düzenledi¤i Ö¤renci Üye Kurultay› 2011 bugün Ankara‘da ‹MO konferans salonlar›nda yap›ld›. "Bask› Alt›nda
Geleceksizli¤e Do¤ru Ö¤rencilik ve Mühendislik" ana temas› alt›nda gerçekleﬂen kurultaya MMO Ö¤renci Üye Yönetmeli¤ine
göre üye olan 10 bin ö¤renci üyeyi temsilen
39 üniversiteden 690 delege kat›ld›.
Kurultay›n aç›l›ﬂ›ndan önce 1973-1980 dönemi TMMOB Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
yapan "Teoman Öztürk Belgeseli" gösterimi yap›ld›. Oda Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ali
Ekber ÇAKAR yapt›¤› aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
ﬂunlar› söyledi:
"Say›n Birlik Baﬂkan›m, Örgütümüzün
De¤erli Yöneticileri, Sevgili Ö¤renci Üye
Arkadaﬂlar›m, Sevgili Bas›n Mensuplar›,
Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu ad›na sizleri sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. 1999 y›l›ndan itibaren iki y›lda bir
düzenledi¤imiz Ö¤renci Üye Kurultay›m›za hoﬂ geldiniz. Kurultay›m›z›n üniversite
ö¤retimi ve mühendislik sorunlar› ile ülkemizdeki genel durum aras›ndaki ba¤lar› ku-
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rarak ufuklar›n›z› geniﬂletmesini diliyor, bütün eme¤i geçenlere teﬂekkür ediyorum.
De¤erli Arkadaﬂlar›m,
Biliyorsunuz, bu Kurultaya gelirken 18
ﬁubemizde Yerel Kurultaylar düzenlendi.
Bu uygulama ile kat›l›m sürecini bütün ö¤renci üyelerimize yaymaya çal›ﬂ›yor, ilgili
mühendislik disiplinlerinde okuyan yaklaﬂ›k
30 bin ö¤renciyle organik ba¤ kurmay› hedefliyor; bu geniﬂ kitle içinde düﬂünsel, örgütsel bir alan oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz.
Oda ile meslektaﬂ adaylar› aras›nda
ba¤lar›n oluﬂturulmas›, sizler ve bizler aç›s›ndan çok anlaml›d›r. ﬁu anda Oda organlar›nda ö¤renci üyelik faaliyetinden gelen
birçok yönetici arkadaﬂ›m›z›n bulunmas›,
sizlerin bu Odan›n öznesi oldu¤unuzu göstermekte; bizler için de bir yenilenme kayna¤› olarak önem taﬂ›maktad›r.
Tüm süreçleri sizler taraf›ndan belirlenip
planlanan kurultaylar› toplamadaki ana
amac›m›z; ö¤renci üyelerimizin düﬂüncelerini özgürce ifade edebilecekleri olgun bir tart›ﬂma ve ortak üretim ortam› haz›rlamakt›r.
Ö¤renci üyelerimiz aras›ndaki iliﬂkiyi, dayan›ﬂma ve birlikte mücadele etme ba¤lar›n›
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De¤erli Arkadaﬂlar,
Bütün çal›ﬂmalar›m›zda bizlere rehberlik eden, sizlere de çal›ﬂmalar›n›z› planlarken yol göstermesi gereken temel ilkelerimizden baz›lar›na de¤inmek istiyorum.
Öncelikli olarak, Odam›z ve üst birli¤imiz olan TMMOB‘nin mesleki demokratik
kitle örgütü hüviyetine dikkat çekmek istiyorum.
Odam›z, TMMOB‘nin en büyük Odalar›ndan biridir. Yayg›n mesleki hizmet sunumu, toplumsal duyarl›l›klar› ve üretkenli¤i ile
kamuoyunda sayg›n bir konuma sahiptir.
Odam›z, dar meslekçi bir meslek örgütü olmad›¤› gibi, dar anlamda siyaset de
yapmaz. Odam›z TMMOB çat›s› alt›nda,
meslek ve uzmanl›k alanlar›m›z› düzenleme,
koruma, geniﬂletme ve bu alanlara yönelik
müdahalelere karﬂ› mücadele eder.
Odam›z; ülkemizi, sanayi ve tar›m›m›z›,
dolay›s›yla mühendislik gerek ve uygulamalar›n› gerileten yeni liberal sald›r›lara karﬂ›
mücadeleyi ayn› potada buluﬂturan, geniﬂ
yorumlu bir meslek ve siyaset yaklaﬂ›m›na
sahiptir.
Odam›z emekten, halktan, sanayileﬂmeden, planl› kalk›nma, tam istihdam ve
hakça bölüﬂümden yanad›r. Demokrat, antiemperyalist, toplumcu bir karaktere sahip-

makina_34.qxd

4/15/11

5:55 PM

Page 45

tir. Oda çal›ﬂmalar›nda, meslek ve meslektaﬂ sorunlar›n›n, ülkenin ve halk›n sorunlar›ndan ayr›lamayaca¤› temel ilke olarak kabul edilir.
Odam›z ›rkç›l›¤›n ve gericili¤in karﬂ›s›ndad›r. Bar›ﬂtan, bir arada yaﬂamdan; insan
haklar›ndan; siyasal, toplumsal, akademik
özgürlüklerden ve kapsaml› bir demokratikleﬂmeden yanad›r.
Odam›z ve TMMOB‘nin, bütün iktidarlar ve rant çevrelerinden örgütsel ba¤›ms›zl›¤› esast›r. Odam›z gücünü yaln›zca örgütlü
üyelerinden, demokratik merkeziyetçi form
içindeki kat›l›mc›l›ktan al›r. "Birlikte üretme,
birlikte karar alma, birlikte yönetme" temel
ilkemizdir.
‹çinde yer ald›¤›n›z MMO örgütlülü¤ü
genel olarak böylesi bir yap›ya sahiptir ve
bu nitelikler bir gelenek olarak sizler taraf›ndan devral›nmal›d›r.
Sevgili Arkadaﬂlar,
E¤itim-ö¤retim, 1980 sonras›n›n neo liberal, piyasac›, gerici dönüﬂümünün do¤rudan yans›d›¤› bir alan olmuﬂtur. Özerk, demokratik, bilim ve teknik yuvalar› olmas›
gereken üniversitelerin "ﬂirket" ve "müﬂteri
odakl›" ticarethanelere dönüﬂtürülmesi, kamu yüksekö¤retim kurumlar›n›n kaynak
bulmak için öz varl›klar›n› pazarlamas›;
okullardaki polis egemenli¤i, bask›lar›n ola¤anlaﬂt›r›lmas› ve gerici siyasi hakimiyet, bu
alandaki kuﬂatma zincirini oluﬂturmaktad›r.
Hepimizin kald›r›lmas›n› istedi¤imiz
YÖK, 12 Eylül darbesinden sonra üniversiteleri bilimsel üretim ve toplumcu düﬂünceden uzaklaﬂt›rmaya çal›ﬂan iktidarlar›n vazgeçilmez bir ayg›t› olmuﬂtur. E¤itimde yeni
liberal ve gerici politikalar› sürdüren tüm iktidarlar gibi AKP döneminde de YÖK varl›¤›n› güçlendirerek sürdürmektedir.
Geçti¤imiz aylarda YÖK‘ün üniversitelere yollad›¤› güvenlik talimatnamesi ile
okullarda polis varl›¤›na yasal statü kazand›ran uygulamalara karﬂ› özgürlük isteyen
ö¤rencilere nas›l davran›ld›¤›n› biliyoruz. Bu
durum, AKP‘nin Türkiye projesinde üniversite ö¤rencilerine düﬂen pay›n ne oldu¤unu
göstermektedir.
Ancak eﬂitsizlikleri her geçen gün daha
fazla art›ran yeni liberal sömürü ve bunu
perdeleyen dinci, gerici politikalar karﬂ›s›nda gençlerimiz, tek seçene¤in "ﬂükretmek"
olmad›¤›n› göster-miﬂtir. Yanl›ﬂ olan her ﬂe-

ye karﬂ› demokratik muhalefet yapma haklar›n›n zorlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› bir dönemde eﬂitlik, özgürlük, demokrasi istemlerini
hayk›ran ö¤renciler, gerçekte topluma bir
soluk ald›rm›ﬂt›r. Böylesi bir dönemde ö¤renci üye örgütlülü¤ünün yükseltilmesi ülkemizde toplumcu mühendislik gelene¤i ve
Oda örgütlülü¤ünün gelece¤ine etki edecek faktörlerin baﬂ›nda gelmektedir. E¤itimö¤retim ve meslek alanlar›m›za yönelen gerici liberal kuﬂatmaya karﬂ› bilimi rehber
alan örgütlü bilincin üniversitelerde ve her
alanda yayg›nlaﬂt›r›lmas›, ülkemizin ayd›nl›k
gelece¤i için az›msanamayacak bir öneme
sahiptir.
Sevgili Kat›l›mc›lar,
Mühendislik; bilimsel bilgiyi, do¤al güç
ve kaynaklar ile üretim sürecinde edinilen
teknolojik olanaklar› kullanarak toplum yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak ve daha ileri götürmektir. Bilim ve teknolojiyi insanla buluﬂturan bir mesle¤in mensuplar› olarak toplumsal sorumluluklar ve uygulama alanlar›m›z
günlük yaﬂam›n her noktas›n› do¤rudan ilgilendirmektedir. Ancak yeni liberal dönüﬂüm program›, meslek alanlar›m›z› do¤rudan etkilemektedir. Mühendisli¤in sanayi,
tar›m, kent ve toplum yaﬂam›na yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal-toplumsal hizmet niteli¤i aﬂ›nd›r›lm›ﬂt›r. Sanayi, çal›ﬂma yaﬂam›, iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i, yap›
denetimi, imar, tar›m, g›da, madencilik, orman, su kaynaklar›, enerji, çevre ve kentleﬂme ile ilgili yasalar ve yönetmelikler, rant
ve talana yönelik olarak düzenlenmektedir.
Bu politikalar, mühendislik uygulamalar› ve
e¤itiminde büyük tahribata yol açm›ﬂ; nitelikli iﬂgücü olan mühendislik iﬂsizlik oran›
artm›ﬂt›r. AKP döneminde "de¤iﬂim" ad›
alt›nda üniversiteleri ve meslek alanlar›m›z›
ilgilendiren birçok düzenleme yap›lmaktad›r. "Teknik ö¤retmen" yetiﬂtiren programa
tabi olanlara "mühendis" unvan› verilecek
olmas›, Teknoloji Fakülteleri ve "uzaktan
e¤itim" gibi mühendislik e¤itiminin temelini
aﬂ›nd›ran düzenlemeler, "reform/iyileﬂtirme"
ad› alt›nda kamuoyuna sunulmaktad›r.
Mühendislik bölüm ve fakültelerinin
gerçek bir gereksinime dayanmayan h›zl›
art›ﬂ›, bir yandan iﬂsiz mühendis say›s›n› art›r›rken meslektaﬂlar›m›z› meslek d›ﬂ› alanlarda düﬂük ücretle ve güvencesiz çal›ﬂmaya zorlamaktad›r.

2003-2010 aras›nda üniversite say›s›
78‘den 141‘e, Odam›za ba¤l› meslek disiplinleriyle ilgili bölümü bulunan üniversite say›s› 54‘ten 89‘a, fakülte say›s› 60‘tan 98‘e
yükselirken; bölüm say›s› (burslu ö¤renim
ve ikinci ö¤retim veren bölümler de ba¤›ms›z de¤erlendirilmek ﬂart›yla) 138‘den
306‘ya ç›km›ﬂt›r. Yani Odam›za ba¤l› disiplinlerle ilgili ö¤retim yapan üniversiteler %
65, fakülteler % 63, bölümlerde ise % 121
oran›nda yüksek bir art›ﬂ olmuﬂtur.
‹lgili mühendislik bölümlerinde ö¤renim
gören ö¤renci say›s›nda da benzer bir durum söz konusudur. 2003 y›l›ndan 2010‘a
ö¤renci kontenjan›nda % 148 art›ﬂ olmuﬂtur. Ancak e¤itime ayr›lan ödenekler, ö¤retim görevlisi say›s› ve üniversite koﬂullar› gibi göstergelerde eﬂde¤er bir art›ﬂ söz konusu de¤ildir.
E¤itim ve ö¤retimdeki teori-pratik
uyuﬂmazl›¤›, ö¤retim eleman› eksikli¤i, labaratuvarlar›n olmay›ﬂ›, deneysel malzeme
eksikli¤i, bilimsel bilginin geri plana at›lmas›
vb. bir dizi olgu, mühendislik ö¤retimini kemirmektedir.
Kad›n mühendisler, üniversite y›llar›ndan çal›ﬂma yaﬂam›na dek f›rsat eﬂitli¤inden uzakta, bask›y›, sömürü ve toplumsal
cinsiyet eﬂitsizliklerini birlikte yaﬂamaktad›rlar. Kad›n arkadaﬂlar›m›z›n sorunlar›n›n
Odam›z›n benimsedi¤i kat›l›m, demokratikleﬂme ve eﬂitlik tarihsel perspektifiyle de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Toplum yaﬂam›nda kad›n›n üzerindeki tüm egemenlik
ve bask›n›n kald›r›lmas›, ancak eﬂitlikçi, özgürlükçü bir toplumda biçimlenecektir.
Mevcut e¤itim sistemi de¤iﬂik kültürleri
kapsayacak demokratik ö¤eleri içermemektedir. Anadilde e¤itim k›s›tlanmakta,
zorunlu din dersleri üzerinden ve farkl› biçimlerde de¤iﬂik inançlar bask› alt›nda tutulmaktad›r.
Üniversite ö¤rencilerinin temel gereksinimlerini karﬂ›layabilmek ve e¤itimin baz› aﬂamalar›nda ödemek zorunda kald›klar› ücretler, ö¤renim olanaklar›na eriﬂim
ve kullan›mda ciddi eﬂitsizlikler ve yeni
sorunlar yaratmaktad›r. K›saca toplumsal,
s›n›fsal, cinsiyet eﬂitsizlikleri art›ran mevcut düzen, kapitalizmin "iﬂsizlik stoku"nu
geniﬂletme ve piyasaya düﬂük ücretli iﬂgücü yede¤i oluﬂturan programatik bir
yönelime sahiptir. Hepinizi sevgi ve dostlukla selaml›yorum."
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“D‹YARBAKIR D T‹P‹ CEZAEV‹’NDEN HERKESE MERHABA!”
“Kürt sorunu konusunda hiçbir çözüm politikas› olmayan AKP, Kürtlerin çözüm
önerisine MGK bildirileriyle yan›t vermiﬂ, önerinin hayat bulmamas› için elinden geleni
yapm›ﬂt›r. Her ﬂeye ra¤men DEMOKRAT‹K ÖZERKL‹K modeli, Türkiye’nin tüm bölgeleri
için bir çözüm modeli olmaya adayd›r.”

NECDET ATALAY
BATMAN BELED‹YE BAﬁKANI (D Tipi Kapal› Cezaevi)

DE⁄ERL‹ KATILIMCILAR,
Geçen hafta görüﬂüme gelen Batman ‹l Temsilcimiz Ahmet Bülent TEK‹K, Batman’da okuyan makine mühendisli¤i bölümü ö¤rencilerinin benden
26 Martta yap›lacak ö¤renci kurultay›
için yaz› istediklerini söyledi¤inde çok
duyguland›m. 99 y›l›nda gerçekleﬂen ilk
ö¤renci kurultay›na da beraber kat›lm›ﬂ,
birer ö¤renci ve birer makine mühendisi
aday› olarak bizleri ilgilendiren sosyal ve
siyasal konularda görüﬂlerimizi belirtmiﬂtik. O dönem de t›pk› ﬂimdiki gibi
yo¤un siyasal ve sosyal olaylar›n yaﬂand›¤› bir süreçti. Hatta Mart ay›nda yap›l-
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mas› planlanan kurultay›m›z Kürt ‹syan
Lideri Abdullah Öcalan’›n uluslar aras›
bir iﬂbirli¤iyle tutuklanmas› üzerine may›s ay›na ertelenmiﬂti.
Bu geliﬂmeler üzerine kurultay›m›z
daha çok Türkiye’nin demokratikleﬂme
krizleri ve Kürt sorunu üzerine yap›lan
tart›ﬂmalar›n yo¤unlu¤u içinde gerçekleﬂmiﬂ oldu. Ben de o dönemde bir
4.s›n›f ö¤rencisi olarak gelece¤imi tasarlarken, asl›nda Kürt olman›n ve demokratik standartlarla yönetilmeyen bir
ülkede yaﬂaman›n sorunlar› üzerinde
daha yo¤un bir ﬂekilde düﬂünmeye
baﬂlad›m. Ve çok do¤al geliﬂen bir ﬂe-

D‹YARBAKIR ﬁUBE BÜLTEN‹

kilde t›pk› sizler gibi bu kürsüye ç›kt›m
ve Kürt sorunu üzerine konuﬂmaya
baﬂlad›m. Kürt kimli¤im, ö¤renci ve
mühendis kimli¤imi bask›lamak durumunda kalm›ﬂt› bir kez daha.
ﬁimdi dönüp bakt›¤›mda, asl›nda
tekrar bu kürsüye ç›km›ﬂ olsam çok da
farkl› ﬂeyler söyleyemeyece¤imi üzülerek belirtmek isterim.
ﬁüphesiz ki insan haklar› ve demokrasi konular›nda sicili temiz ülkelerde bir ö¤renci kurultay› düzenlendi¤inde konuﬂulacak ﬂeyler, bizim ülkemizde konuﬂulacak ﬂeylerden çok farkl›d›r. Kürt co¤rafyas›nda yaﬂayan her
sosyal tabakadan insan› do¤rudan etkileyen ve bu etkiyi yaﬂam›n›n her alan›na yayan ﬂey kuﬂkusuz ki Kürt sorununun çözümsüzlü¤üdür. Çünkü gelece¤imizi kurgulad›¤›m›z bu co¤rafyada
bask›lanmaya çal›ﬂ›lan bir Kürt gerçekli¤i ve buna karﬂ› geliﬂen güçlü bir tepki hareketi vard›r.
Kuﬂkusuz ki Kürtlerin on y›llara dayanan mücadelesi sayesinde bugün
Kürt kimli¤i burjuva de¤erleri çerçevesinde ve bireysel haklar temelinde bir
kabul görmektedir. Ancak Kürt Kimli¤i
bireysel haklara indirgenemeyecek kadar köklü ve meﬂru bir de¤erdir. Art›k
Kürtler siyasal ve toplumsal haklar temelinde örgütlü bir yap›ya sahiptir. Ve
Kürtlerin kabulü de bu temelde olmal›d›r.
Bizler KCK tutuklular› olarak mahkemelerde Kürtçe savunma talebinde
bulunduk, ama reddedildi. AKP hükü-
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metinin demokrasi maskesi bu mahkemelerde teﬂhir olurken, Kürtler tüm kamuoyuna güzel bir mücadele örne¤i
sergileyerek, yarg›lan›rken yarg›layan
pozisyonuna geldi. Torba yasa kanunu,
Anayasa de¤iﬂikli¤i gibi tamamen birer
oyalama ve hegemonyas›n› güçlendirme çabas› içinde olan AKP zihniyeti,
Diyarbak›r KCK mahkemelerinde Kürtçe savunma duvar›na toslam›ﬂ, maskesi yerlere düﬂmüﬂtür. Anadil gibi savunulmas› bile düﬂünülmemesi gereken
bir durumla karﬂ› karﬂ›ya kalarak, bu
en do¤al hakk›m›z› mahkeme salonlar›nda hayk›rmak zorunda kald›k.
Meslek ve Sivil toplum örgütleri de
dahil olmak üzere toplumun tüm katmanlar›n› tek tipleﬂtirme ve kendine
benzeﬂtirme politikas›n› güden AKP
hükümeti yavaﬂ yavaﬂ totaliter bir rejimin kimli¤ini kazanmaktad›r.
Kars’taki bir heykele “ucube” diyen bir baﬂbakan, asl›nda farkl› düﬂünmeye, farkl› hissetmeye ve farkl› bir
bak›ﬂ aç›s›na olan tahammülsüzlü¤ünü
göstermeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Ülkemiz maalesef bir polis devletine do¤ru yuvarlanmakta, toplumun farkl› kesimlerinden gelen demokrasi talepleri keyfi uygulamalarla bertaraf edilmektedir.
Kürtler de sorunun bir taraf› olarak
kendi çözüm önerilerini DEMOKRAT‹K
ÖZERKL‹K temelinde formüle ederek
bir siyaset ata¤› baﬂlatt›lar. Bunu yaparken de bir tart›ﬂma zemini oluﬂturmay› ve demokratik özerklik kavram›n›n içeri¤ini hep birlikte doldurmay› niyet edindiler. Bunun için de Diyarbak›r’daki DTK çal›ﬂtaylar›na farkl› kesimlerden insanlar kat›larak bu kavram›n
pratikte nas›l anlam kazanaca¤›n› tart›ﬂt›lar. Olumlu ve olumsuz görüﬂler belirtilerek kavram›n uygulanabilirli¤i ve
Kürt sorununun çözümünde nas›l bir
rol alaca¤› tart›ﬂ›ld›.
Ama Kürt sorunu konusunda hiçbir
çözüm politikas› olmayan AKP, Kürtlerin çözüm önerisine MGK bildirileriyle
yan›t vermiﬂ, önerinin hayat bulmamas›

için elinden geleni yapm›ﬂt›r. Her ﬂeye
ra¤men DEMOKRAT‹K ÖZERKL‹K modeli, Türkiye’nin tüm bölgeleri için bir
çözüm modeli olmaya adayd›r.
Frans›z Devrimi sürecinde kullan›lan
bir deyim vard›. 1760 y›l›nda Diderot taraf›ndan kullan›lan bu deyim “AYDINLANMIﬁ DESPOTLAR” ﬂeklindeydi. Bu
deyim, Ayd›nlanma Filozoflar›n›n toplumun içine nüfuz etmeye baﬂlayan düﬂüncelerini kendi monarﬂilerini daha da
güçlendirmek için kullanan Prusya Kral›
Büyük Frideric, Rusya Çariçesi Büyük
Yeketerina vb. için kullan›lm›ﬂt›r. Toplumun çeﬂitli kesimlerinden yükselen demokrasi ç›¤l›klar›n›, kendi hegemonyalar›n› kurmak için sahtekârca oluﬂturduklar› kurumlarla ayd›nlanma felsefesini boﬂa ç›karmaya çal›ﬂ›yorlard›.
AKP iktidar›n›n Türkiye halklar›na
reva gördü¤ü ﬂey de bunun bir benzeridir. Emekçilerden ve Kürtlerden yükselen özgürlük ve eﬂitlik talepleri
AKP’nin kendine benzeﬂtirdi¤i baz› organlar›n da deste¤iyle manipüle edilerek toplum aldat›lmaya çal›ﬂ›l›yor.
Bunun fark›nda olan Kürt hareketi,
tüm örgüt ve kurumlar›yla çözüm modellerini ortaya koyarak AKP zihniyeti-

Ama Kürt sorunu
konusunda hiçbir çözüm
politikas› olmayan AKP,
Kürtlerin çözüm önerisine
MGK bildirileriyle yan›t
vermiﬂ, önerinin hayat
bulmamas› için elinden
geleni yapm›ﬂt›r. Her ﬂeye
ra¤men DEMOKRAT‹K
ÖZERKL‹K modeli,
Türkiye’nin tüm bölgeleri
için bir çözüm modeli
olmaya adayd›r.

nin yapmaya çal›ﬂt›¤› sahtekârl›¤› teﬂhir
etmiﬂtir. Kendi taleplerini “seçim baraj›n›n düﬂürülmesi, siyasi tutuklular›n serbest b›rak›lmas›, Kürt kimli¤inin anayasa güvencesine al›nmas› ve hakikatleri
araﬂt›rma komisyonlar›n›n kurulmas›”
gibi tamamen insani bir nitelikle minimum düzeye indirgeyen Kürt hareketinin ç›k›ﬂlar› karﬂ›s›nda çözümsüzlük
bata¤›na saplanan AKP bilinçleri dumura u¤ratma siyasetini sürekli uygulamaya çal›ﬂ›yor. ﬁüphesiz ki Kürtlerin
örgütlü gücü, Türkiye emekçilerinin ve
devrimcilerinin örgütlü gücüyle tam anlam›yla bütünleﬂti¤inde Türkiye’yi gerici
ve faﬂist zihniyetlerin hegemonyas›ndan kurtulacakt›r.
Ben bir son s›n›f ö¤rencisi olarak
99 y›l›nda kat›ld›¤›m kurultaydan sonra
meslek hayat›na at›ld›¤›mda, bunun
paralelinde asl›nda bir Kürt ve devrimci
olman›n sorumlulu¤u ve bilinciyle siyasi bir hayata da at›ld›¤›m›n fark›ndayd›m. Bir mühendis olman›n bilinci, bana ekolojik felaketlerin hangi düzenlerin
ürünü oldu¤unu, iﬂ güvenli¤i zafiyetlerin hangi bak›ﬂ aç›s›n›n sonucu oldu¤unu, taﬂeronlaﬂt›rma mant›¤›n›n nas›l bir
zihniyetle bilinçlere kaz›nd›¤›n›, savaﬂ
politikalar›n›n biz emekçilerin bütçesinden nas›l finanse edildi¤ini ve birilerinin
hegemonyas›n›n kal›c›l›¤› için sosyal ve
mesleki hayatlar›m›z›n nas›l tarumar
edildi¤ini gördüm. Bunun için birer mühendis olarak içinde örgütlendi¤imiz
hayat›n siyasi havas›n› istesek de istemesek de soluyaca¤›z.
Bundan dolay› hayat›n her alan›nda
örgütlü olmak, hiçbir kaleyi boﬂ b›rakmamak gerekiyor. Benim ilk örgütüm
odamd›. Daha sonra DTP il baﬂkanl›¤›
ve Batman Belediye Baﬂkanl›¤› yapt›m.
Ama oda kimli¤imin bana verdi¤i bilinç
örgütlü olman›n ne büyük bir erdem oldu¤unu bana hep yaﬂatt›.
Bu duygularla kurultay›n›z›n daha
örgütlü ve özgür yar›nlara bir vesile olmas›n› diliyor, tüm arkadaﬂlar› ve dostlar› sayg›yla selaml›yorum. 22.03.2011
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ﬁUBEM‹Z YEREL Ö⁄RENC‹ KURULTAYI SONUÇ B‹LD‹RGES‹
Bölge üniversiteleri bir yandan
Türkiye’deki üniversitelerin genel

¤› sald›r›lar sistem taraf›ndan he-

turdu¤u kad›n sorunu modern bir

def gösterilmenin bir sonucudur.

k›l›fta kendini daha ﬂiddetli gös-

sorunlar›n› bar›nd›r›rken bir yandan da bölgenin kendine özgü so-

termektedir. Ülkemizde kad›n soYüz y›llard›r süre gelen ayn›

runun geldi¤i nokta devasa boyut-

runlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalmakta-

zihniyet bölge insan›na siz yosu-

lara ulaﬂm›ﬂt›r. 7 y›lda %1400 ar-

d›r. Bu durum bölgedeki üniversi-

nuz, kimli¤iniz yok, kültürünüz za-

t›ﬂ gösteren kad›n cinayetleri ﬂid-

telerde ö¤renim gören ö¤rencilerin

ten hiç olmad› nidalar›yla inkârc›l›-

detin sadece bir aya¤›d›r. Taciz

sorunlar›n›n çeﬂitlili¤ini art›rmakta-

¤›n› pekiﬂtirdi. Uluslararas› huku-

d›r. Bu ba¤lamda sorumluluklarda

kun savunmuﬂ oldu¤u anadilde

artmaktad›r.

e¤itim hukuk sistemimizin hukuksuzlu¤una yenik düﬂtü. Okul s›ra-

Türkiye’deki üniversitelerin ge-

lar›ndaki yüzbinlerce Kürt çocu¤u-

nel sorunu ve kanl› bir darbenin

nun yok edilen gelece¤i birli¤imi-

ürünü olan YÖK ve onun temsil

zin ve dirli¤imizin harc› oluverdi.

etti¤i zihniyetin yaratt›¤› bölgemizdeki üniversite ö¤rencilerinin
de 30 y›ll›k kâbusudur. Bu kâbusla ortaya ç›kan ve katlanarak artan ö¤renci katk› paylar›, e¤itim
hakk›n›n belli bir zümrenin hizmetine tahsis edilmesine yol açmaktad›r. Giderek artan harçlar› hakl›
gören bu vahim zihniyet gelecek
gelecek y›llar›n üniversite ö¤rencileri için ne denli zor olaca¤›n›n bir

Anadilde e¤itimin bir bireyin yetiﬂ-

tecavüz ve dayak ile taçlanan ataerkil anlay›ﬂ kanunlar›n ve devletin
erke¤in yan›nda yer almas›yla birlikte kad›n üzerindeki bask›s›n›
gün geçtikçe artt›rmaktad›r.
Bütün bu ﬂartlarda kad›n ol-

mesinde en önemli etken oldu¤u-

man›n zorlaﬂt›¤› ülkemizde haklar›

nu vurgulayan bilim, üniversiteleri-

için direnen tüm kad›nlar›n ‘’8

mizde bir gerçeklik olarak kabul

Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gü-

edilmedi. ﬁu an birkaç üniversite-

nünü’’ tüm içtenli¤imizle kutluyo-

nin öncülü¤ünü yapt›¤› anadil e¤i-

ruz. Aram›zda bulunduklar› için

timi kesinlikle anadilde e¤itimin

kendilerine teﬂekkür ediyoruz.

yerine koyulamaz. Bölgenin
önemli bir parças› olan üniversite

1. Türkiye ve bölgedeki

ö¤rencileri de her durumda ana-

ö¤renci sorunlar›

dilde e¤itim hakk›n›n savunucusu

2. Anadilde e¤itim

olacakt›r.

3. Kürt sorunu ve kimlik

göstergesidir.

ayr›mc›l›¤›
TMMOB’nden beklentimiz anaMaddi yönden tehdit edilen ö¤-

dilde mühendislik e¤itimi konu-

renciler fiziki bask›larla da yo¤un

sunda taraf olmas›d›r. Sadece

olarak karﬂ›laﬂmaktad›r. Muhalif,

TMMOB’un de¤il sendikalar›n,

solcu ve Kürt ö¤rencilere karﬂ›

meslek odalar›n›n ve bütün

4. Kad›n sorunu ve günümüz
ataerkil toplum sorunlar›
Yerel Kurultay›m›zda yukar›da
özetlenen dört konu yo¤un ﬂekil-

sürdürülen sindirme politikas› ve

STK’lar›n Kürt çocuklar›n› bu kar-

güvenlik güçlerinin estirdi¤i terör

maﬂadan kurtaracak kararl›l›kta

bölgedeki üniversiteleri birer ha-

ad›m atmas› gerekti¤ine inan›yo-

baﬂl›¤› alt›nda anadilde e¤itim,

pishaneye çevirmiﬂtir. Bununla da

ruz. Aksi takdirde bu dil ve kültür

kimlik ayr›mc›l›¤› ve cinsel ayr›m-

yetinmeyerek çeﬂitli bahaneler ileri

soyk›r›m›n›n seyircisi durumunda

c›l›k alt konu baﬂl›klar› çerçevesin-

sürülerek aç›lan soruﬂturmalar ö¤-

olan herkes bu soyk›r›m›n orta¤›

de yo¤un bir ﬂekilde tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.

rencilerin en tabi hakk› olan ö¤re-

olacakt›r.

Arkadaﬂlar›m›z›n Kürtçe ve Türkçe

de tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Kürt sorunu ana

konuﬂmalar›ndan derlenmiﬂ bu

nim hakk›n› k›s›tlamaktad›r. Kürt
ö¤rencilere bat›da faﬂist odaklar›n,

Bir baﬂka sorun olarak tart›ﬂ›-

görüﬂlerin bölgenin gerçeklerini

bölgede ise asker ve polisin yapt›-

lan ve ataerkil bir dünyan›n oluﬂ-

oluﬂturdu¤unu bilmenizi isteriz.
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ﬁUBE GÜNLÜ⁄Ü
OCAK 2011

13.01.2011 Batman ‹l temsilcili¤i

18.01.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi F›rat

Sekreter Üyesinin istifas› ve yedek

04.01.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

ﬁ‹MﬁEK’in askerlik görevi nedeniyle

yönetim kurulu üyeli¤inden as›l üye--

toplant›s› yap›ld›.

Yönetim Kurulu üyeli¤inden istifa ta--

li¤e geçiﬂ sonucu yönetim kurulu--

06.01.2011 M‹EM gözetim kriterleri

lebi uygun görüldü, ‹l Temsilcilik

muzun görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki ﬂe--

kapsam›nda ﬂubemizde “Do¤algaz

sekreter üyeli¤ine Süleyman Kaz›m

‹ç Tesisat ve Mekanik Tesisat Uy--

IﬁIK atand›, boﬂalan yönetim kurulu

gulamalar›" konulu seminerler dü--

üyeli¤ine de ‹smail ACAR’›n atan--

zenlendi.

mas› yap›ld›.

07.01.2011 ﬁube Kad›n Komisyonu

14.01.2011 Muﬂ ‹l Temsilcili¤inde

toplant›s› yap›ld›.

yemekli üye toplant›s› yap›ld›.

08-09- 01.2011 “LPG Dolum-Boﬂal--

15.01.2011 Diyarbak›r Büyükﬂehir

t›m (Pompac›) Kursu” düzenlendi.

belediyesinde gösterime giren Kaf--

13.01.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

kas Tebeﬂir Oyunu adl› tiyatro oyu--

• Abdullah TEK‹N

toplant›s› yap›ld›.

nuna, Üye, ö¤renci üye ve ﬂube ça--

ﬁube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

13.01.2011 Malatya ‹l Temsilcili¤i

l›ﬂanlar›yla kat›l›m sa¤land›.

• Hakan SUBAﬁI

Yönetim Kurulu üyesi Ali Kemal AS--

17-19.01.2011 “Binalarda Enerji

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

LAN’›n Tunceli Üniversitesinde

Performans› Yönetmeli¤i” kapsa--

• ‹smet EMER

Araﬂt›rma Görevlisi olarak çal›ﬂmaya

m›nda enerji kimlik belgesi düzenle--

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

baﬂlamas› nedeniyle yönetim kurulu

yecek uzmanlara enerji kimlik bel--

• Hasan ESEN

üyeli¤inden istifa talebi kabul görül--

gesi (EKB) uzman› yetiﬂtirme e¤itimi

ﬁube Yönetim Kurulu Üyesi

dü, yerine Yönetim Kurulu sayman

verildi.

28-29.01.2011 Meslek ‹çi E¤itim

üyesi olarak 53164 sicil nolu Niyazi

18.01.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

Merkezi kapsam›nda "Havaland›rma

ERBAY’›n atanmas› yap›ld›.

toplant›s› yap›ld›.

Kursu" aç›ld›.

kilde belirlendi.
• Mesut ÇEL‹K
ﬁube Baﬂkan›
• Ahmet ÇET
ﬁube Baﬂkan Vekili
• Bülent ÖZDEL
ﬁube Yönetim Kurulu Sekreter Üye

18.01.2011 ﬁubemiz iﬂyeri temsilcileri belirlendi.
S.No

Üye Sicil No

‹ﬂyeri Ad›

Üye Ad›

1

Devlet Su ‹ﬂleri 10.Bölge Müd.

33305

HAKAN MERTO⁄LU

2

Karayollar› 9.Bölge Müdürlü¤ü

38055

Nurettin YILMAZ

3

Diyarbak›r ‹l Özel ‹daresi

48782

Buket UÇAN

4

Diyarbak›r B.ﬁehir Belediyesi

62397

Zeki SABAZ

5

Diyarbak›r ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü

76895

Ahmet Septi ERDÜNDAR

6

Dicle Üniversitesi

22657

Haluk KEJANLI

7

Temsan A.ﬁ

68272

‹lhan ÖCAL
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30-31.01.2011 Meslek ‹çi E¤itim

seminer düzenledi.

toplant›s› yap›ld›.

Merkezi kapsam›nda "So¤utma

26.02.2011 ﬁube üyelerimize Hazar

08.03.2011 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i

Kursu" aç›ld›.

Baba Kayak Tesislerine da¤ yürüyü--

kad›n üyeleri ile il temsilcilik yöne--

ﬂü düzenlendi.

tim kurulu üyeleri yemekli toplant›

26.02.2011 sosyal etkilikler kapsa--

yap›ld›.

ﬁubat-2011
01.02.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

m›nda Hazar Baba Kayak Merke--

toplant›s› yap›ld›.

zi’ne gezi düzenlendi.

08.02.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

26-27.02.2011 ﬁubemiz ve ba¤l›

toplant›s› yap›ld›.

temsilciliklerde çal›ﬂan teknik görev--

12.02.2011 ﬁube mali denetlemesi

lilerimize yönelik araç projelendirme

yap›ld›.

e¤itimi verildi.

15.02.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

28.03.2011 5 Mart’ta Diyarbak›r’da

Komisyonu 3.toplant›s›na ﬂubemiz

toplant›s› yap›ld›.

düzenlenecek Yerel Ö¤renci Üye

ö¤renci üyelerinden; Sinan ÖZTE--

17.02.2011 Diyarbak›r yaﬂanan

Kurultay› öncesi; Dicle Üniversitesi,

MEL, ‹srafil YILDIRIM ve Recep

LPG Patlamas› ile ilgili ﬁube Yöne--

Batman Üniversitesi, F›rat Üniversi--

DO⁄MUﬁ kat›ld›lar.

tim Kurulu üyelerimiz Mesut Çelik,

tesi, Harran Üniversitesi ve ‹nönü

15.03.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

Bülent Özdel, Abdullah Tekin, Sait

Üniversitesindeki Makina Mühendis--

toplant›s› yap›ld›.

Bahçe ve ﬁube Müdürümüz Meh--

li¤i Bölümü Ö¤renci Üye temsilcileri

22.03.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

met TARHAN, Diyarbak›r Valisi

ile ﬁubemizde bir araya gelindi.

toplant›s› yap›ld›.

Mustafa TOPRAK’› makam›nda zi--

venli¤i Kapsam›nda ‹ﬂverenlerin Gö-rev Yetki ve Sorumluluklar›” konulu
seminer gerçekleﬂtirildi
12.03.2011 Merkez Ö¤renci Üye

22.03.2011 Cizre ‹lçe Temsilcili¤i
MART-2010

yaret ettiler.

10.03.2011 "‹ﬂçi Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Gü--

Teknik Görevlisi Mustafa SOYSAL

19.02.2011 Oda Genel Merkezinde

01.03.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

düzenlenen 2.Sekreter Saymanlar

toplant›s› yap›ld›.

toplant›s›na ﬁubeden; ﬁube Sekre--

02.03.2011 Mardin ‹l Temsilcili¤i

teri Bülent ÖZDEL, ﬁube Sayman›

üyeleri ile yemekli toplant› yap›ld›.

Abdullah TEK‹N, ﬁYK Üyesi ‹smet

05.03.2011 Ö¤renci Üye Kurultay›

Tesisat Mühendis Yetkilendirme”

EMER ve ﬁube Müdürü Mehmet

2011 kapsam›nda Yerel Ö¤renci

kursu düzenlendi.

TARHAN kat›ld›lar.

Üye Kurultay› Diyarbak›r’da Sümer--

26.03.2011 Ankara’da düzenlenen

19.02.2011 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i üye--

park Resepsiyon salonunda düzen--

Ö¤renci Üye Kurultay›na ﬁubemiz

lerimize Hazar Baba Kayak Tesisle--

lendi. Kurultaya; Dicle Üniversitesi,

etkinlik alan›ndaki illerden 70 ö¤--

rine da¤ yürüyüﬂü düzenlendi.

Batman Üniversitesi, F›rat Üniversi--

renci üye ile kat›l›m sa¤land›.

21.02.2011 Diyarbak›r yaﬂanan LPG

tesi, Harran Üniversitesi ve ‹nönü

27.03.2011 Ankara’da düzenlenen

Patlamas› ile ilgili ﬁube Yönetim Ku--

Üniversitesindeki Makina Mühendis--

Ö¤renci Üye Kurultay›n›n sonuç bil--

rulu üyelerimizden Mesut Çelik, Bü--

li¤i Bölümünde ö¤renim gören top--

lent Özdel, Abdullah Tekin, Hasan

lam 262 ö¤renci kat›l›m sa¤lad›.

Esen ve Sait Bahçe ile ﬁube Müdü--

05-07.03.2011 Meslek ‹çi E¤itim

rümüz Mehmet Tarhan Diyarbak›r

Merkezi kapsam›nda LPG dolum te--

Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Osman

sisleri ve sorumlu müdürlük e¤itimi

Baydemir makam›nda ziyaret ettiler.

düzenlendi.

22.02.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

07.03.2011 ﬁubemiz, Yeniﬂehir Be--

toplant›s› yap›ld›.

toplant›s› yap›ld›.

lediyesi ve EMO Diyarbak›r ﬁubesi

31 Mart -02 Nisan 2011 Gebze’de

25.02.2011 Meslek ‹çi E¤itim Mer--

aras›nda bir protokol asansör proto--

düzenlenen III.Enerji Verimlili¤i Kon--

kezi (M‹EM) gözetim kriterleri kap--

kolleri imzaland›.

gresine ﬁube Müdürü Mehmet TAR--

sam›nda araçlar konusunda 2 ayr›

08.03.2011 ﬁube Yönetim Kurulu

HAN kat›ld›.
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ARAMIZA KATILAN YEN‹ ÜYELER‹M‹Z
S‹C‹L NO

ADI SOYADI

KAYIT TAR‹H‹

82379

SEFA AKTAﬁ

01/12/2011

82381

HÜSEY‹N ARSLAN

01/03/2011

82380

ÖMER FARUK HAT‹PO⁄LU

01/10/2011

82378

ADEM YILDIZ

01/12/2011

82283

ABDULLAH AKYIL

12/22/2010

82563

MUSA KIRCI

01/11/2011

82560

EZG‹ ALGAN

01/11/2011

82561

HÜSEY‹N ERKAN

01/11/2011

82770

OZAN D‹CLE KILIÇ

02/08/2011

82686

ALPER DURSUN

02/03/2011

82687

GÖKHAN ARSLAN

02/01/2011

82797

ONUR DURAK

02/09/2011

82796

TU⁄BERK ÖNAL

02/07/2011

82798

GÖKSEL GÖKÇEGÖZ

02/07/2011

82858

AHMET KAYA

02/16/2011

82854

HAMDULLAH ÖNEN

02/16/2011

82855

COﬁKUN BAKIR

02/16/2011

82856

ENES BEKÇ‹

02/14/2011

82857

HÜSEY‹N ÖZDO⁄AN

02/11/2011

82859

MEVLANA SANCAKO⁄LU

01/21/2011

82860

MEHMET ZIRI⁄

02/17/2011

82944

SADIK SAYIN

02/24/2011

82943

MEHMET FARUK ÇEL‹K

02/21/2011

82945

OKAN ‹NAN

02/18/2011

82954

U⁄UR BAYAM

02/23/2011

82947

ABDURRAHMAN IﬁIK

02/21/2011

82948

HÜSEY‹N GÖKSU

02/21/2011

82946

CAFER TAYYAR DOLGUN

01/05/2011

83085

EMRE YILDIRIM

02/24/2011

83086

TANER KAPIKIRAN

02/23/2011

83088

MAL‹K ARIKAN

02/25/2011

83089

‹LYAS DO⁄AN

02/24/2011

83087

AYGÜN AYDIN

02/25/2011

83084

CELAL KISTAK

03/03/2011

83083

AL‹ SERKAN AVCI

03/03/2011

83186

HÜLYA ÖZCAN

03/09/2011

83134

MEHMET EM‹N ATAN

03/04/2011

83169

SERKAN ÖZMEN

03/08/2011

83185

SUAT DAﬁN‹K

03/15/2011

83187

ADEM AÇ‹K

03/07/2011

83188

ÖNDER AKSÜT

03/11/2011

83292

FAHRETT‹N YILDIZ

03/24/2011
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ÜYELERDEN HABERLER...
Do¤um
• Ayd›n Çakmak’›n o¤lu oldu.
• Lale Gümüsel’in k›z› oldu
• Yusuf BAL‹’nin k›z çocu¤u oldu.
• Neslihan ‹nan’›n çocu¤u oldu.
Minik bebeklere sa¤l›kl› uzun ömürler dileriz

‹ﬂ De¤iﬂiklikleri
• Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i Baﬂkan› Mustafa Gür Mak. Müh. Bölüm Bﬂk. Yrd. oldu.
• Yaﬂar Biçer Mak. Müh. Bölüm baﬂkan› oldu.
• Serhat Kaya Kayap›nar belediyesinde iﬂe baﬂlad›
• F. Önder Budakﬂ›n Yafa Plastikte iﬂe baﬂlad›
• Ayd›n Delibalta Final ‹nﬂaatta iﬂe baﬂlad›
• Ömer Çelebi Eser Diyarbak›r Is›ngazda iﬂe baﬂlad›
• Nevruz Kayran Dicle HES’te iﬂe baﬂlad›
• Ayetullah Yokuﬂ Zirve Do¤algaz Müh.’te iﬂe baﬂlad›
• Ahmet Kaya ALINAK Do¤algazda iﬂe baﬂlad›
• Abdulkerim Parlam›ﬂ Gökalp Grup ‹nﬂaatta iﬂe baﬂlad›
• Abdulmelik Gümüﬂ Re-Ba ‹nﬂaatta ‹ﬂe baﬂlad›
Üyelerimizin yeni görevlerinde baﬂar›lar dileriz

Dü¤ün - Niﬂan
• ‹dris ELÇEO⁄LU niﬂanland›.
• Sezer BAYRANO⁄LU evlendi.
• Ak›n Çevik evlendi.
• Elaz›¤ ‹l Temsilcilik Sekreteri Kenan BALC‹ niﬂanland›.
Çiftleri tebrik eder ömür boyu mutluluklar dileriz

Hastal›k
• Muﬂ ‹l Temsilcili¤inde çal›ﬂan Büro Görevlimiz Sultan Akayd›n böbrek
• Ameliyat› oldu.
Geçmiﬂ olsun dileklerimizle acil ﬂifalar dileriz.

Vefat
• ﬁeyhmus A¤›rman’›n amcas› vefat etti
Ölene rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dileriz.
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M‹EM KAPSAMINDA GERÇEKLEﬁEN KURSLAR
KURSUN ADI

VER‹LD‹⁄‹ YER

KURS TAR‹HLER‹

ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ UZMANI (YEN‹ TAS. B‹NA) E⁄‹T‹M‹

D‹YARBAKIR

17-19.01.2011

HAVALANDIRMA TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

D‹YARBAKIR

28-29.01.2011

SO⁄UTMA TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

D‹YARBAKIR

30-31.01.2011

YANGIN TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

D‹YARBAKIR

04-06.02.2011

LPG DOLUM TES‹SLER‹ VE OTOGAZ ‹STASYONLARI

D‹YARBAKIR

05-07.03.2011

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

12-14.03.2011

D‹YARBAKIR

14-16.03.2011

YETK‹LEND‹RME KURSU

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

18-19.03.2011

ASANSÖR MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

24-26.03.2011

DO⁄ALGAZ ‹Ç TES‹SAT MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

D‹YARBAKIR

24-27.03.2011

YANGIN TES‹SATI MÜHEND‹S YETK‹LEND‹RME KURSU

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹

25-27.03.2011

SORUMLU MÜDÜR KURSU
LPG DOLUM TES‹SLER‹ VE OTOGAZ ‹STASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR KURSU
ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ UZMANI (YEN‹ TAS. B‹NA) E⁄‹T‹M‹
ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHEND‹S

M‹EM GÖZET‹M KR‹TERLER‹ KAPSAMINDA
GERÇEKLEﬁEN SEM‹NERLER
NO

SEM‹NER ADI

‹L‹

TAR‹H‹

1

Mekanik Tesisat Uygulamalar›

D‹YARBAKIR

06.01.2011

2

Do¤algaz ‹ç Tesisat Uygulamalar›

D‹YARBAKIR

06.01.2011

3

‹klimlendirme Sistemleri

D‹YARBAKIR

31.01.2011

4

Sanayi Tesislerinde Do¤algaz Dönüﬂümleri

ELAZI⁄ ‹L TEM.

03.02.2011

5

Kazanlarla Kaskat Is›nma Sistemleri

ELAZI⁄ ‹L TEM.

03.02.2011

7

Sanayi Tesislerinde Do¤algaz Dönüﬂümleri

ADIYAMAN ‹L TEM.

18.02.2011

8

Kazanlarla Kaskat Is›nma Sistemleri

ADIYAMAN ‹L TEM.

18.02.2011

9

Araçlarda 3. Dingil ‹lavesi

D‹YARBAKIR

25.02.2011

10

Araçlarda Motor ﬁase Tadilatlar›

D‹YARBAKIR

25.02.2011

11

Pnömatik Sistemler Semineri

VAN ‹L TEM.

01.03.2011

12

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Semineri

VAN ‹L TEM.

02.03.2011

13

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler Semineri

VAN ‹L TEM.

02.03.2011

14

Pnömatik Sistemler Semineri

MUﬁ ‹L TEM.

03.03.2011
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SEM‹NER ADI

‹L‹

TAR‹H‹

15

Makina, Araçlar ve Asansörlerde Hidrolik Sistemler semineri

MUﬁ ‹L TEM.

03.03.2011

16

Madeni Ya¤lar

MUﬁ ‹L TEM.

05.03.2011

17

Taﬂ›t Lastikleri

MUﬁ ‹L TEM.

05.03.2011

18

Do¤algazda Baca Uygulamalar›

D‹YARBAKIR

25.03.2011

19

Merkezi Kazanlarla Is›nma ve Yo¤uﬂma

D‹YARBAKIR

26.03.2011

20

Havaland›rma Tesisat› Uygulamalar›

D‹YARBAKIR

31.03.2011

21

Kazanlarla Kaskat Is›nma Sistemleri

D‹YARBAKIR

31.03.2011

LPG PERSONEL E⁄‹T‹MLER‹
NO

KURS ADI

‹L‹

TAR‹H‹

1

LPG DOLUM BOﬁALTIM POMPACI KURSU

D‹YARBAKIR

08-09.01.2011

2

LPG DOLUM BOﬁALTIM POMPACI KURSU

D‹YARBAKIR

15-16.01.2011

3

LPG DOLUM BOﬁALTIM POMPACI KURSU

MALATYA

22-23.01.2011

4

LPG DOLUM BOﬁALTIM POMPACI KURSU

ADIYAMAN

29-30-01.2011

5

LPG DOLUM BOﬁALTIM POMPACI KURSU

D.BAKIR

23-24.03.2011

GERÇEKLEﬁEN TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z
D‹YARBAKIR ﬁUBE
MEKAN‹K TES‹SAT
ARAÇ PROJELEND‹RME
SISDIRMAZLIK
MOTOR ﬁASE
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

OCAK
3
63
1572
9
25

ﬁUBAT
14
95
1646
4
45

MART
20
97
1797
8
26
1

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

OCAK
5
8

ﬁUBAT
4

MART
2
7

12
1
8
626
190

1
5
1
11
601
119

7
1
9
840
170

A⁄RI ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
LPG SIZDIRMAZLIK

OCAK
239

ﬁUBAT
135

MART
297

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ARAÇ PROJE SAYISI
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
MOTOR ﬁASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

OCAK
1

ﬁUBAT

51
3
5
180
185

60

MART
4
1
63

3
170
192

5
208
197

B‹NGÖL ‹L TEMS‹LC‹⁄‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
MOTOR ﬁASE

OCAK

ﬁUBAT

1

1

MART
1
1
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140
69

127
31
1

212
69

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

OCAK
116
57

ﬁUBAT
99
68

MART
130
70

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

OCAK

ﬁUBAT

55
90

21
100
2

MART
1
49
122
9

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
DO⁄ALGAZ PROJE SAYISI
MOTOR-ﬁASE
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K
ARAÇ PROJE SAYISI

OCAK
355
4
208
475
1
5

ﬁUBAT
246
4
196
483

MART
964
4
311
735

39

33

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ASANSÖR AVAN PROJES‹
ASANSÖR UYGULAMA PROJES‹
DO⁄ALGAZ PROJES‹
ARAÇ PROJELEND‹RME
ÇEﬁ‹TL‹ KONULARDA GERÇEKLEﬁT‹R‹LEN B‹L‹RK‹ﬁ‹L‹K S.
LPG TAD‹LAT ESK‹ MONTAJ
LPG YEN‹ MONTAJ

OCAK
6
11
12
59
33
857
238

ﬁUBAT
5
16
9
23
47
12
698
350

MART
9
4
27
8
103
14
457
354

MUﬁ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MOTOR ﬁASE
LPG SIZDIRMAZLIK
LPG MONTAJ/ DEMONTAJ
ARAÇ PROJE SAYISI (A.‹.T.M)
PROJE V‹ZES‹
LPG MONTAJ/ DEMONTAJ

OCAK

ﬁUBAT

131
36

77
50
1

MART
1
215
40
3

MARD‹N ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ 2011
PER‹YOD‹K KONTROL
MOTOR ﬁASE
LPG SIZDIRMAZLIK
ARAÇ PROJE SAYISI (A.‹.T.M)
PROJE V‹ZES‹
ASANSÖR PROJE

OCAK

S‹‹RT MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

OCAK
105
15

ﬁUBAT
90
13

MART
120
18

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

OCAK
35
36

MART
3
34

20

ﬁUBAT
2
48
11
12

35
1108
973

26
1362
421

43
1375
1062

VAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹
MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹
ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA
ARAÇ PROJE SAYISI
ASANSÖR ‹ﬁLETME RUHSATI
MOTOR ﬁASE
LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

OCAK
2
2
48
0
1
527

ﬁUBAT
3
3
62
0
6
506

MART
8
5
67
20
18
262
439

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU
LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU
MEKAN‹K TES‹SAT

2
36

4
624
6
2
1

ﬁUBAT
1
4
532
25
2

MART
4
754
40
1
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