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De¤erli meslektafllar›m›z, bültenimizin 40. say›s› ile sizlerleyiz. Gerek meslek
örgütümüz, gerekse ülke gündemi aç›s›ndan oldukça yo¤un ve sanc›l› bir yaz
mevsimini geride b›rakm›fl bulunuyoruz. Meslek örgütümüz TMMOB aç›s›ndan
geride b›rakt›¤›m›z aylara bakt›¤›m›zda, yetki k›s›tlamalar› ve bunun beraberin-
de getirdi¤i yo¤un bir mücadelenin, gündemimizin ana bafll›klar›ndan birini
oluflturdu¤unu belirtebiliriz. Ancak MMO Diyarbak›r fiubesi Yönetim Kurulu ola-
rak, örgütümüzün karfl›laflt›¤› müdahaleleri, ülkenin genel gündemi ve mevcut
iktidar›n ülke meselelerine genel bak›fl›ndan ayr› tutmuyoruz ve her ne flart al-
t›nda olursa olsun, demokrasi mücadelesinin sorunun kilit noktas› oldu¤unu bi-
liyoruz. Bu sebeple kendi cephemizden bu mücadeleye omuz vermenin ahlaki ve
temel bir sorumluluk oldu¤u bilinci ile hareket ediyoruz. 

Bültenimizin siz de¤erli meslektafllar›m›za ulaflman›n önemli kanallar›ndan bi-
ri oldu¤u bilinci ile her say›m›zda, mesle¤imiz ve ülke gündeminin yan› s›ra, kül-
tür-sanat ve yaflam›n di¤er alanlar›na dair haber, makale ve dosyalar sunmaya
çal›fl›yoruz. Her say›da daha fazla üye ve çal›flan›m›z›n katk› sunmas› ile birlikte
bültenimizin daha nitelikli hale geldi¤ini belirtmek istiyoruz ve bunun devam›n›
diliyoruz.

Siz üyelerimizin de katk›lar› ile haz›rlad›¤›m›z 40. say›m›zda, 2012-2013 ö¤retim
y›l› bafllang›c› sebebiyle üniversiteler dosyas› haz›rlad›k. Gerek makina mühen-
disli¤i bölümüne bu y›l ad›m atacak olan ö¤renci üyelerimizi bilgilendirmek, ge-
rekse halihaz›rda devam eden üyelerimizin bölümleri ile ilgili merak ettiklerini
yetkililerden duyurmak amac›yla, bölgemizdeki 5 üniversitenin makina mühen-
disli¤i bölüm baflkanlar› ile röportajlar yapt›k. 

Bildi¤iniz üzere flubemiz y›lbafl› itibariyle yasal zorunluluk haline gelen asansör
periyodik kontrollerini gerçeklefltirmek üzere Diyarbak›r ve ba¤l› illerdeki bele-
diyeler ile protokoller imzalad›. Halihaz›rda Diyarbak›r Kayap›nar Belediyesi, Bin-
göl Belediyesi, Batman Belediyesi, fianl›urfa Belediyesi ve fianl›urfa Karaköprü
Belediyesi ile imzalad›¤› asansör protokolleri ard›ndan çal›flmalar›na bafllad›.
Bültenimizde, bu çal›flmalar›n gidiflat›na dair haber ve makalelere yer verdik. 

40. say›m›zda ayr›ca üye ve çal›flanlar›m›z›n kültür-sanat içerikli makaleleri,
Kürtçe-Türkçe sözlük ve Kürtçe makalelerini de bulacaks›n›z. 

Yeni ve siz üyelerimizin beklentilerini daha fazla karfl›layacak bültenlerde bulufl-
may› diliyor, çal›flmalar›n›zda kolayl›klar diliyoruz. 

fiube Yönetim Kurulu
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fiube toplant› salonunda 14 Temmuz günü ger-
çekleflen toplant›ya, oda merkezinden OYK Sek-
reter Üyesi Ercüment Çervato¤lu, OYK Üyesi
Bünyamin Ayd›n ve Oda Müdürü Arife Kurto¤lu
kat›l›rken, flubemizden fiube Yönetim Kurulu
Baflkan› Mesut Çelik, fiube Baflkan Vekilimiz
Gurbet Örçen, fiube Sekreterimiz ‹lyas Çoban
kat›ld›. 

Toplant›n›n aç›l›fl›n› yapan fiube Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Mesut Çelik, Oda Yönetim Kuru-

lu’nun seçimler ard›ndan tüm flubelerde çal›flan-
lar ile gerçeklefltirdi¤i toplant›lar›n olumlu so-
nuçlar do¤uraca¤›na inand›¤›n› belirtti.

Daha sonra konuflan OYK Sekreter Üyesi Ercü-
ment Çervato¤lu, 44. Dönem çal›flmalar›, ülke
gündemi, meslek alan›m›za dair güncel geliflme-
lerin odaya yans›malar›na de¤indi. Ard›ndan söz
alan flube teknik ve büro görevlileri, kendi çal›fl-
ma alanlar› ve odaya dair öneri ve elefltirilerini
ifade ettiler. 

Oda Yönetim Kurulu 
flubemizi ziyaret etti
fiUBEM‹Z‹ ziyaret eden Oda Yönetim Kurulu üyeleri, fiube Yönetim
Kurulumuz ve flube çal›flanlar› ile toplant› yapt›
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fiube Yönetim Kurulu, asansör kazalar› ve al›nma-
s› gereken tedbirler konusunda kamuoyunu bilgi-
lendirmek amac›yla bas›n toplant›s› düzenledi. fiu-
be e¤itim salonunda 13 Temmuz tarihinde gerçek-
leflen bas›n aç›klamas›n› fiube Yönetim Kurulu
Baflkan›m›z Mesut Çelik, fiube Baflkan Vekilimiz
Gurbet Örçen ve fiube Sekreterimiz ‹lyas Çoban
yapt›. Yönetim Kurulumuz ad›na bas›n aç›klamas›-
n› yapan Mesut Çelik, 2 Temmuz tarihinde Diyar-
bak›r’da bir kamu hastanesinde meydana gelen
asansör kazas›na dikkat çekerek bafllad›¤› konufl-
mas›nda,asansörlerin gerekli denetimlerden geçi-
rilmemesi nedeniyle ciddi kazalar›n meydana gel-
di¤ini söyledi. 

Kentte son y›llarda meydana gelen ölümlü asan-
sör kazalar›n› hat›rlatan Çelik, “Bu ac› tablodan da
anlafl›laca¤› üzere, günlük yaflam›m›z›n bir parça-
s› haline gelen ve ço¤unlukla fark›nda olmad›¤›m›z
asansörler, ihmale gelmiyor ve denetimsiz asan-
sör can al›yor. Güvenli, sa¤l›kl›, ça¤dafl ve planl›

kentlerin oluflumunda asansör sistemlerinin gü-
venli¤i vazgeçilmez bir konu olmakla birlikte, bu
güvenli¤in sa¤lanmas› ancak ve ancak y›ll›k peri-
yodik kontrollerin uzman kiflilerce yap›lmas› ile
mümkün olmaktad›r. Nitekim, Makina Mühendis-
leri Odas›, Türkiye’nin çeflitli illerinde uzun y›llar-
d›r uzman mühendisler eliyle gerçeklefltirdi¤i on
binlerce kontrolle, olas› kazalar ve dolay›s›yla can
kay›plar›n›n önüne geçmeye çal›flmaktad›r” diye
belirtti. 

Yeni yasal düzenlemeler ile birlikte asansör kon-
trolleri konusunda bina yöneticilerinin sorumlu tu-
tuldu¤unu kaydeden Mesut Çelik, flubemizin Kaya-
p›nar Belediyesi ile imzalad›¤› protokol kapsam›n-
da periyodik kontrollere bafllad›¤›n› aktard›. Yakla-
fl›k 1300 asansörün bulundu¤u Kayap›nar’da flim-
diye kadar sadece 145 kontrol baflvurusunun ya-
p›ld›¤›n› dile getiren Çelik bu durumu “düflündürü-
cü ve kayg› verici” olarak nitelendirdi. Kayap›-
nar’da flimdiye kadar yap›lan asansör kontrolleri-
nin tümünde asansörler için “kullan›lmaz” raporu
verildi¤ine dikkat çeken Mesut Çelik, “Bu asansör-
lere uzman makina mühendislerince k›rm›z› renk-
te ‘kullan›lamaz’ etiketi yap›flt›r›lm›fl olmas›n›n,
riskin büyüklü¤üne dair ciddi bir emare oldu¤unu
düflünüyoruz” dedi.

Y›ll›k periyodik kontrol yapt›r›lmas›n›n önemine bir
kez daha vurgu yapan Çelik, konuflmas›n› flöyle ta-
mamlad›; “Tüm bu sebeplerle, Makina Mühendis-
leri Odas› Diyarbak›r fiubesi olarak, günlük yafla-
m›m›z›n ayr›lmaz bir parças› olan asansörlerin y›l-
l›k periyodik kontrolünün yasal bir zorunluluk ol-
du¤unu hat›rlat›yor ve geri getirilemez kay›plar›n
yaflanmamas› için, kontrollerin yapt›r›lmas› konu-
sunda herkesi duyarl›l›¤a davet ediyoruz.”

Yönetim Kurulumuzdan
‘asansörlerinizi kontrol
ettirin’ ça¤r›s›
fiube Yönetim Kurulu, asansör kazalar›na dikkat çekmek amac›yla bas›n
toplant›s› düzenledi. fiube Baflkan› Mesut Çelik, can ve mal güvenli¤i için
periyodik kontrollerin yap›lmas›n›n önemine dikkat çekti 
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Ba¤lar Belediyesi ve flubemiz, Ba¤lar ‹lçesi’nde
bundan sonra yap›lacak yeni yap›lar›n s›cak su,
kalorifer kazan›, buhar kazan›, k›zg›n su kazan›,
k›zg›n ya¤ kazan› gibi ›s›tma sistemleri ile gazl›
merkezi yakma sistemlerini ihtiva eden kazan
dairelerinin denetimlerinin yap›lmas› konusunda
protokol imzalad›. 2 Temmuz günü Ba¤lar Bele-
diyesi’nde gerçeklefltirilen protokol imza töreni-
ne Ba¤lar Belediye Baflkan› Yüksel Baran, fiube
Baflkan Vekilimiz Gurbet Örçen ve Ba¤lar Bele-
diye Baflkan Yard›mc›s› Nimet Tafl kat›ld›.  

Protokole göre, Ba¤lar Belediyesi s›n›rlar› içeri-
sinde yap› ruhsat› gerektiren tüm yap›lardaki; s›-
cak su, kalorifer kazan›, buhar kazan›, k›zg›n su

kazan›, k›zg›n ya¤ kazan› gibi ›s›tma sistemleri ve
gazl› merkezi yakma sistemlerinin ve kazan da-
iresinin denetimi flubemiz taraf›ndan kontrol
edilerek uygunluk raporu verilecek. 

Belediye, yap›/bina yetkilisinden, toplu beyanna-
me vermeden önce flubemizden “Bina Merkezi
Is›tma Sistemleri Uygunluk Raporu” almas›n› is-
teyecek. Belediye, uygunluk raporu alan ve rapo-
runda olumsuz ve eksik hususlar bulunmayan
binan›n toplu beyan›n› kabul ederek, binaya is-
kan ruhsat›n› verecek. Uygunluk raporu bulun-
mayan veya raporda eksiklerin olmas› durumun-
da söz konusu eksikler giderilmeden iskan ruh-
sat› verilmeyecek. 

Ba¤lar Belediyesi ile 
kazan uygunluk protokolü
imzalad›k
Diyarbak›r Ba¤lar Belediyesi ile flubemiz, Ba¤lar ‹lçesi’nde yeni yap›lar›n
kazan dairelerini denetleme konusunda protokol imzalad›. Protokole göre,
binalar›n iskan ruhsat› alabilmeleri için, flubemizden ›s›tma sistemleri ile il-
gili ‘uygunluk raporu’ almalar› gerekiyor
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‹zmir’in Selçuk ‹lçesi’ne ba¤l› Pamucak sahilinde
80’in üzerinde ö¤renci üyenin kat›ld›¤› kamp, 1 Ey-
lül 2012 tarihinde bafllad›. Kampa TMMOB ve MMO
Yönetim kurullar›n›n yan› s›ra çeflitli flubelerden
yönetici ve ö¤renci komisyonu üyeleri kat›ld›. 

Kamp›n aç›l›fl konuflmalar›n› Merkez Ö¤renci Üye
Komisyonu ad›na U¤ur Akdo¤an ve Oda Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Ekber Çakar yapt›. U¤ur Akdo-
¤an, özellikle TMMOB’nin sald›r›ya u¤rad›¤› bir dö-
nemde ö¤renci üyelerin faaliyetlerinin çok önemli
oldu¤unu belirtti. Oda Baflkan› Ali Ekber Çakar
kamp›n ö¤renci üyelerin oda kültür ve perspektif-
lerini kavramalar›, meslek alanlar›ndaki durumu,
mühendislik e¤itimi ve sorunlar› ile ülke ve dünya
analizini birlikte yapabilmeye yönelik katk› sa¤la-
mas›n›, verimli, üretken, e¤lenceli ve dostça bir
ortamda geçmesini diledi. 

Kamp boyunca Türkiye demokrasi mücadelesinde

meslek odalar›n›n yeri; çal›flma yaflam›, mühen-

disler, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i politikalar›; mü-

hendislik e¤itiminde felsefi çözümlemeler; yerel

yönetimler ve demokrasi; yaflam, kollektif etkinlik

ve diyalektik düflünce üzerine; 10 bafll›kta Türkiye

ve dünya analizi; enerji politikalar› ve HES karfl›t›

mücadeleler; Türkiye’de spor kültürü; TMMOB ve

oda örgütlülü¤ü; ö¤renci üye örgütlülü¤ü ve genç-

lik mücadeleleri konulu sunumlar yap›ld›. 

Kamp yaflam›nda yemek, bulafl›k, temizlik gibi ifl-

ler ö¤renci üyeler taraf›ndan ortaklafla ve nöbet

sistemiyle yap›ld›. Film gösterimi, bilgi yar›flmas›,

yüzme, satranç, tavla, voleybol, futbol, uzun atla-

ma, koflu, a¤›zda yumurta ile yürüme, ayaklarda

çuval ile yürüme yar›flmalar›n›n “MMO Olimpiyat-

lar› 2012” ad› alt›nda düzenlendi¤i kamp 9 Eylül

Pazar günü sona erdi.

MMO ilk ö¤renci 
üye kamp› gerçeklefltirildi 
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›, 1-9 Eylül tarihleri aras›nda ilk ö¤renci
üye kamp›n› genifl bir kat›l›m ve yo¤un bir programla gerçeklefltirdi. Çeflitli ko-
nularda sunumlar ve gezilerin yap›ld›¤› kampta kollektif bir ortam yarat›l›rken,
renkli kültürel etkinlikler de kamp› zenginlefltirdi



Makina Mühendisleri Odas›’n›n 1-9 Eylül 2012 tarih-
leri aras›nda ‹zmir Selçuk-Pamucak’ta düzenlenen yaz

kamp› baflar›yla tamamland›. Kampa bafllad›¤›m›z
ilk günden itibaren kollektif yaflam›n içerisine
girdik. Görev da¤›l›mlar› yap›ld› (bulafl›k, temizlik
vs.). Oturumlara konuflmac› olarak 22 kifli davet
edilmiflti. Bunlardan 18’i TMMOB ve MMO
çal›flan›yd›. Oturumlar›n temas› örgütlülüktü.
Konuflmac›lar da örgütlülü¤ün gelifltirilmesi, hay-
ata uygulanmas› konusu üzerinde durdular. Bugün
neredeyse tüm kurumlar› boyunduru¤u alt›na
alm›fl mevcut yönetime karfl› en çok ihtiyaç
duydu¤umuz fley de örgütlülüktür. MMO
örgütlülü¤ünün eflitsizli¤e, insan haklar› ihlaline,
adaletsizli¤e karfl› duruflu hakk›nda daha detayl›
bilgi ald›k. 

Oturum konular› seçilirken toplumsal olaylara karfl›
örgütlülük hedeflenmiflti. Örne¤in, HES’lerin
Karadeniz halk›n›n can›n› nas›l yakt›¤›n› anlatmak
üzerine bölgede yaflayan buna karfl› mücadele eden
bir MMO çal›flan› davet edilmiflti bu sayede birinci
a¤›zdan HES’lerin iç yüzünü ö¤renme flans›m›z oldu.
Ama ne yaz›k ki Türkiye’nin kanayan yaras› Kürt
Sorunu konusunda bir oturum yap›lmad›. Bu büyük bir
eksiklikti bence. HES’ler ve Kürt Sorununu
karfl›laflt›rma amac›yla söylemiyorum bunu. E¤er MMO
toplumsal olaylara karfl› örgütlenmeyi hedef alan ve bu
yönde çal›flmalar, bas›n aç›klamalar›, eylemler düzenliy-
orsa bu kamp süresi içerisinde oturumlara özerklik
konusunu da dahil etmesi gerekirdi bence.  Sonuçta
kampa çeflitli flubelerden kat›lan arkadafllar gelmiflti ve
bunlardan hepsi olmasa dahi herkesi yak›ndan
ilgilendiren özerklik konusunda yeteri kadar bilgiye sahip
olmayanlar vard›. Hem kat›lan arkadafllar›n empati kur-
malar›n› sa¤lamak, hem de Kürt halk›n›n asimile poli-
tikalar›na karfl› verdi¤i mücadele hakk›nda bilgi vermek
yerinde olurdu diye düflünüyorum. 

Düzenlenen etkinliklerle (spor müsabakalar, bilgi
yar›flmas›, satranç, tavla vs.) çok güzel vakit geçirdik.
Gelecek y›l da böyle bir kamp›n daha uzun süreli yap›lmas›n›
temenni ediyorum bu sayede birçok konu da tart›fl›lm›fl olur.
Kamp süresince büyük bir özveri ve fedakârl›k gösteren
MMO çal›flanlar›na çok teflekkür ediyorum. 

Sayg›lar›mla…

Mesut YILMAZ / ‹nönü Ünv. Ö¤renci Komisyonu Üyesi

“Örgütsüz

birey, birey ol-

maz.” gerçekten

de örgütlü¤ünün

temel anlamlar›n›

ve birey olman›n top-

lumsal kazançlar›n›

MMO ö¤renci üye kamp›nda

sergiledik. ‹lk olmas›, hiç kimsenin birbirini tan›mamas›

ve ayr›ca Diyarbak›r’dan gitmenin verdi¤i sorumluluk bizi

çok düflündürdü aç›kças›. Ancak kamp kat›l›mc›s› olan

Ercüment abi baflta olmak üzere, tüm teknik sorumlular

ve emekçilerin s›cakkanl›l›¤›, herkese eflit de¤er verdi-

¤inden olsa gerek, bizleri birbirimize çok çabuk yak›nlafl-

t›rd›. Ufak tefek sorunlar d›fl›nda kamp her an›yla verimli

geçti ve tüm arkadafllarla çok s›cak, samimi dostluklar

kurduk. Oturumlarda ele al›nan konular›n içerikleri her

ne kadar üzerinde günlerce tart›fl›lmas› gereken konular-

la doldurulmufl olsa da, tüm oturumlara tam kat›l›m sa¤-

lad›k ve çok yararl› geçti¤ine inan›yorum. Fakat bir Kürt

olarak benim veya ‘biz’e yap›lanlar› ayr› bir oturumda tar-

t›flmak ve konuflmak isterdim. Bunun kamptaki en büyük

eksiklik oldu¤unu düflünüyorum. Oturumlarda MMO ö¤-

renci örgütlülü¤ü konufluldu tart›fl›ld›, kolektif yaflamdan

bahsedildi ancak belirtmek isterim ki, kolektif yaflamak

örgütlü yaflam› sa¤lam›yor keza örgütlü yaflam da kollek-

tifli¤i. Örgütlülük; yaflam›n her alan›nda mücadeleyi be-

nimsemifl, gasp edilen haklara, yok edilen dillere karfl›

bireylerin toplumdaki kolektif örgütlülü¤üdür. Ve bunu

sadece ortak yaflam alanlar›nda de¤il, toplumun yaflad›¤›

her alanda yapmam›z gerekliydi. Bu kamp, bir tatil kamp›

de¤il, her fleyin en demokratik flekilde konufluldu¤u tart›-

fl›ld›¤›, fikirlerin özgürce beyan edildi¤i, z›tl›klar›n ortak

paydada birleflti¤i zengin ve renkli bir kampt›. Tüm gö-

rüfllerin birlefltirilmesinde ve kültürel zenginliklerin ayn›

atmosferde olmas›nda eme¤i geçen tüm görevli, yönetici,

sorumlu, aflç›, bekçi ve de¤erli kat›l›mc›lara can› gönül-

den teflekkür ediyor ve bu kamp atefli etraf›nda geçirece-

¤imiz nice buluflmalar diliyorum.

Devran TUR⁄UT / D.Ü Ö¤renci Komisyonu Üyesi



Makina Mühendisleri Odas›’n›n ö¤renci üyeleri, 1-9 Eylül
tarihleri aras›nda ‹zmir’in Selçuk ‹lçesi’ne ba¤l› Pamucak sahille-
rinde ö¤renci kamp› gerçeklefltirdi. Kampa Türkiye’nin çeflitli ille-
rinden gelen ö¤renci üyeler kat›ld›. 11 tane oturumun gerçekleflti¤i
kampta ö¤renciler sadece oturum moderatörlü¤ünü yapt›. 

Oldukça güzel ve yo¤un bir program› olan kapta, ülkenin en önem-
li sorunlar›ndan Kürt sorununun tart›fl›lmamas›, üstelik tart›flanla-
ra müdahale edilmesi, en önemli eksiklerdendi. S›k s›k iflçi s›n›f›n›
yücelten ona dair sözler söyleyenlerin, Kürt sorununu iflçi s›n›f› ha-
reketinden ba¤›ms›z düflündüklerini kamptaki konuflmalar›ndan
ve hareketlerinden anlayabilmek mümkün. Bölgeden gelen ö¤ren-
cilerin oturumlarda söz almas› ve bölgedeki savafla dikkat çekme-
si de baz› yöneticiler taraf›ndan ‘hofl’ karfl›lanmad›. ‘Kürt sorunu-
nu burada çözemezsiniz’ diyerek kamp kat›l›mc›lar›na müdahale
edenler bile oldu. Hemen hemen toplumun her kesiminin Kürt so-
rununu tart›flt›¤›, sistem partilerinin bile bu sorunun çözülmesine
yönelik söylemlerde bulundu¤u bir zamanda, genifl bir kesime
seslenen bir örgütün bu hususta bir fley söylememesi kamp›n
elefltirilmesi gereken taraf›yd›. Ayr›ca kamp de¤erlendirmelerinde
bölgeden gelen ö¤renciler bu konuyu dile getirdi ve gelecek sene-
lerde yap›lacak olan kamplarda Kürt Sorununun ayr› bir oturumda
tart›fl›lmas›n› istedi. 

Oturumlarda tart›fl›lmayan bir di¤er konu ise Türkiye’nin d›fl politi-
kas›yd›. AKP hükümeti ileri demokrasi naralar› atarken de¤indi¤i
komflularla ‘s›f›r sorun’ söylemi ve devam›nda Suriye ile g›rtlak
g›rtla¤a gelmesi, Suriye'de Kürtlerin özyönetimlerini oluflturmalar›
ve AKP hükümetinin geliflmelere iliflkin tutumu gibi konular›n ko-
nuflulmamas› da kamp›n elefltirilmesi gereken di¤er bir yan›yd›.
Hele hele AKP’nin ‘zay›f karn›’ olan d›fl politika meselesi mutlaka
tart›fl›lmal›yd› ve bundan sonraki süreçte ö¤rencilerin, MMO genç-
li¤inin nas›l bir yol izlemesi gerekti¤i orada konuflulmal›yd›. Yine
her gün 5 kad›n›n öldürüldü¤ü bir ülkede bu konuyu konuflmamak,
kamp›n eksik kalan di¤er bir yönüydü.

Sonuç Olarak; bütün günleriyle e¤lenceli olan bu kamp kat›l›mc›la-
ra elbette birçok fley ö¤retti. Fakat ülkenin bence en önemli sorun-
lar› olan Kürt sorunu, kad›n sorunu ve özelde Suriye genelde d›fl po-
litikadaki durum bu kamp›n belki de her gün tart›fl›lmas› gereken
meseleleriydi. Her ne kadar böyle olmas› gerekti¤ini söylesek de
k›smen müdahale etsek de kamp komitesinin MMO yönetiminin
böyle karar almamas› elbette ki bir eksikliktir. Kampta, yap›lmas›
gereken en önemli fleyin yerellerdeki oda örgütlülü¤ünü güçlendir-
mek oldu¤u pek çok ö¤renci ve kat›l›mc›lar taraf›ndan söylendi. Ko-
lektif bir yaflam›n hakim oldu¤u kampta, bir dahaki kampta ö¤ren-
cilerin daha fazla inisiyatif almas› ve müdahil olmas›n› art›k bütün
kat›l›mc›lar tart›fl›yordu.

Erhan KURUL / F.Ü. Ö¤renci Komisyonu Üyesi 

“Sorunu so-
runsuzca çöz-
mek sakin ve
yarat›c› fikirler”
iflte bu, MMO 2012
kamp› slogan›… Ben,
çantam ve yoldafl›m Mu-
hammed’in kampa giriflteki s›cak ve samimi
karfl›lanmam›z, baflta bizi etkilemiflti. Yoldafl
Muhammed ile çad›rlara geçti¤imizde ikimi-
zin de a¤z›ndan ç›kan ilk sözler, “Bu kamp
çok güzel olacak”t›. Ve nihayetinde öyle oldu.
Ç›k›flta da çok güzel ö¤retici ve yarat›c› oldu-
¤unu söyledik.

Her fley çok güzel programlanm›flt›; söylefliler
ve çok de¤erli konuflmac›lar›n bana ve yoldafl-
lara çok fley katt›¤›ndan eminim. Popülist siya-
setten uzak oda yöneticileri belki de en hüma-
nist topluluktu. Ercüment abinin k›z›ndan ve
eflinden uzak olmas›, Osman abinin 40 günlük
bebe¤ini geride b›rakmas› ve di¤er oda yönetici-
si arkadafllar›n fedakarl›klar› 9 gün boyunca bi-
zim yan›m›zda bizimle bilgi paylafl›m›nda bulun-
malar› onlar›n ne kadar de¤erli insanlar oldukla-
r›n› gösterdi.

Gelecek kamplar›n da çok daha iyi ve besleyici
olaca¤›ndan eminim. Bizim aç›m›zdan sorunsuz
bir kampt›, sadece sabah sporuna daha fazla za-
man ayr›l›p, ilk gün serbest kürsü tarz›nda bir otu-
rum yap›lsa ve kifliler kendilerini ayr›nt›l› bir flekil-
de tan›tsa çok daha iyi olacakt›.

Son olarak eme¤i geçen tüm yoldafllara teflekkür
ediyorum. Bir yoldaflla geldi¤im kamptan, daha çok
yoldaflla geri dönüyorum. 24 saatlik yolculu¤un ve
kamp›n bitiminin çok yorucu ve üzücü oldu¤unu be-
lirtmek istiyorum. Kamp ateflinin içimizde sönme-
mesini umut ediyorum.

Cüneyt TAfi / BÜ. Ö¤renci Komisyonu üyesi



Makina Mühendisleri Odas›’n›n düzenledi¤i Ö¤renci Üye
Kamp› yo¤un bir programla geçti. Kamp, tüm kat›l›mc›-
lar aç›s›ndan oldu¤u gibi benim aç›mdan da farkl› ve e¤-
lenceli geçti. Kamp ortam›nda farkl› bölgelerden gelen
kat›l›mc›larla paylafl›mlar›m›z, samimi bir ortam yaratt›.
Bunun gerçekleflmesinde yöneticilerimizin büyük etkisi
oldu. 9 günlük kampta 12 oturum yap›ld›. Bu oturumlar›
flu flekilde s›ralayabiliriz;
> Özgürlük ve demokrasi
> Çal›flma yaflam› üzerine
> E¤itim üzerine
> Yerel yönetimler üzerine
> Yaflam ve diyalektik üzerine
> Neoliberalizm- iktisat-sanayileflme üzerine
> Enerji politikalar› ve mücadelesi üzerine
> Spor üzerine
> Örgütlülük üzerine 
> Gençlik mücadelesi ve ö¤renci üye örgütlülü¤ü üzerine

Bu oturumlarda baflta TMMOB Baflkan› Mehmet So¤an-
c› olmak üzere, MMO Baflkan› Ali Ekber Çakar, Ege Üni-
versitesi ö¤retim üyeleri, MMO yöneticileri ve gazeteci-
lerin verimli katk›lar› oldu. Kamp program› yo¤un olsa
da, denize girme, film izleme, dinletiler ve turnuvalar
(futbol, tavla , satranç, voleybol), tüm yorgunlu¤umuzu
ald› diyebilirim. Kamp›m›zda ayr›ca bilgi yar›flmas› ve
geziler de yap›ld›.

Sonuç ve de¤erlendirme

Kamp›m›z 9 gündü ve bir gününün Kürt sorununa ayr›l-
mas›n› isterdim. Bu iste¤imi de kamp sorumlular›na
ilettim. Bir sonraki y›l ayn› program gerçekleflirse, en az
bir gününün Kürt sorununun de¤erlendirilmesine ayr›l-
mas›n› talep ettim. Neden Kürt sorunu diyorum? 12 otu-
rum yap›ld› ve genelde her oturumda Kürt sorunu hava-
da kalacak flekilde konufluldu. Biz Kürt sorununa de¤in-
mek istemedi¤imiz zaman konuflmac›lar de¤iniyordu.
Biz bu konuya de¤indi¤imiz zaman konuflmac›lar konuya
kat›l›m sa¤lam›yorlard›. Böyle bir karmafla yaflan›yordu.
Sonuçta Kürt sorunu  Türkiye’nin kanayan yaras›.  Bu so-
runa tepeden bakmaktansa, görmemezlikten gelmek-
tense ve uzak durmaktansa, en az›ndan bir günümüzü
bu soruna ay›rmak gerekti¤ini düflünüyorum.

Sonuç olarak çok fley konufluldu, tart›fl›ld› çözüm arand›;
paneller, konferanslar, turnuvalar geziler yap›ld›. Farkl›
kültürde arkadafllar edinmek, kollektif  yaflam içinde ol-
mak, en önemlisi çad›r hayat› yaflamak beni son derece
mutlu etti. Böyle kamplar›n devam etmesini, örgütlülük
ve sosyal paylafl›m aç›s›ndan son derece önemli görüyo-
rum. Kamp›n düzenlenmesinde eme¤i geçen tüm çal›-
flanlar ve kamp sorumlular›na teflekkür ederim. (gelek
spas)     

Muhammed CALP / B.Ü. Ö¤renci Komisyonu Üyesi 



Bu y›l ilki düzenlenen
ö¤renci üye yaz kamp›
1-9 Eylül tarihleri ara-
s›nda ‹zmir Pamu-
cak’ta düzenlendi. Biz

de Diyarbak›r flube ola-
rak 10 arkadaflla kat›l-

d›k. Kamp›n ilk günü ‹zmir
otogar›nda karfl›land›k ve bi-

zi bekleyen araçlarla Pamu-
cak’a do¤ru yol ald›k. Burada bizi bek-

leyen kamp yöneticileriyle ve ö¤renci arkadafllarla tan›-
fl›p Pamucak’›n temiz havas›, dalga sesleri eflli¤inde
kahvalt› yapt›k. Kamp›n ilk günü ile ilgili duygular›m›
paylaflmadan edemeyece¤im; ilk gün, henüz saatler ve
günler geçmemiflken, kamp sonuna kadar ve elbette
kamp bittikten sonra da devam edecek olan s›k› dostluk
ba¤lar› oluflturmufl olacakt›k. Bunun bafll›ca sebeblerin-
den biri hayata ayn› pencerelerden bakmam›z›n yan› s›-
ra, Diyarbak›r fiube’ye duyulan sempatiyi gözard› etme-
mek gerekir. Kamp›n ilk günü diyorum, umar›m bundan
dolay› yad›rganmam, çünkü ilk gün bir baflkayd› ve bir o
kadar da anlaml›. Kamp boyunca bar›na¤›m›z olan çad›r-
lar›n kurulumu s›ras›nda tüm arkadafllar›n ve oda yöne-
ticilerinin tek vücut olarak, kaytarma yapmadan, istekli
ve mutlu bir flekilde emek harcamalar›, yaflayacaklar›
ortam› elleri ile infla etmeleri, örgütlü toplumlar›n ko-
münal olarak yaflayabilecekleri umudunu bir kez daha
yeflertti. Zaten amaç da buydu; gelece¤in mühendisleri
olan bizleri bir arada uyum, birlik ve dirlik içerisinde
mesleki kitle örgütümüz olan Makine Mühendisleri Oda-
s› çat›s› alt›nda örgütlü bir oda ile örgütlü bir gelece¤e
haz›rlama… Evet, amaç ve hedef buydu; örgütlü gelecek,
bu sayede ö¤renci üyeler TMMOB ve MMO’nun çal›flma
anlay›fl›n› ve ilkelerini daha yak›ndan tan›ma f›rsat› bula-
cak, bu ilkeleri daha ö¤renci s›ralar›ndayken MMO çat›s›
alt›nda yaflatma olana¤› bulacakt›. Kamp›n bu ba¤lamda
baflar›l› oldu¤u kanaatindeyim, zaten önümüzdeki dö-
nemlerde yurt genelinde ö¤renci arkadafllar›n çal›flma-
lar›yla bunu görece¤iz. 

Kamp›n biz ö¤rencilere bir baflka katk›s› da, yap›lan su-
numlard›. Meslek hayat›m›zda sermayeden yana de¤il
sermayeye karfl›, toplumcu, çevreci ve emekçi mühendis
profili ile ilgili yap›lan sunumlar bu aç›dan çok faydal›yd›.
Oturumlar›n çok baflar›l› ve zevkli oldu¤unu söylemeli-
yim, her oturumda flu kelimeler dökülüyordu dillerimiz-
den “Gelece¤in toplumcu mühendisleri olacaksak, daha
çok baflar›, daha çok özveri ve daha çok örgütlülük..”

Tüm bunlar›n yan›nda Diyarbak›r fiube olarak oturum-
larda veya sohbetlerde, ülke sorunlar›n›n yan›nda, böl-
gedeki ö¤renci sorunlar›, anadilde e¤itim, Kürt sorunu
ve kimlik ayr›mc›l›¤› gibi ülkenin kanayan yaras› olan so-
runlar› konuflma f›rsat› bulduk. Nas›l olmas› gerekti¤ini,
neler yapabilece¤imizi biz anlatt›k onlar dinlediler, onlar
anlatt› biz dinledik. ‹lk yaz kamp›, bu flekilde anlay›fll›,
seviyeli ve dopdoluydu. 

Kamp boyunca spor turnuvalar› yapt›k, tavla-satranç oy-
nad›k. Halaylar çekip, horonlar teptik. Bilgi yar›flmas›
düzenledik. Kamp gazetemiz ve kamp TV’miz vard›. Ö¤-
renci arkadafllar düflüncelerini gazetede hergün düzenli
olarak paylafl›yordu. Kamp TV’de kampta gün boyunca
ne yap›ld›ysa videoya kaydedilip, k›sa filmler haz›rlan›-
yordu. Akflamlar› bir günümüzü izleyip gülümsüyorduk.
Efes ve fiirince Köyü’ne gezilerimiz oldu, Efes’in tarihi-
nin, fiirince’nin flaraplar›n›n tad›na bakt›k. Kamp sonun-
da kamp de¤erlendirmesi vard›, tüm arkadafllar kamp›n
eksiklerinin ve güzelliklerinin bize katk›lar›n› anlatt›k.
Genel olarak flu sonuçlar ç›kt›; 

> MMO’nun gelece¤i olan bizlerin oda ve ö¤renci örgüt-
lülü¤ü için daha özverili çal›flmas› gerekti¤i,

> Ülkedeki rejim demokrasi aç›l›m›, Kürt aç›l›m›, halk-
lar›n, emekçilerin, yoksullar›n ezilenlerin hayat›n› nas›l
tehdit ediyorsa, ö¤rencilerin hayat›n› da tehdit etmekte
ve bizim de bu gidiflata dur demek için mücadele etme-
miz gerekti¤i,

> “Paras›z, bilimsel demokratik e¤itim” “eflit ana dilde
e¤itim” taleplerinin demokratik-özerk üniversite teme-
linde kazan›lmas› için mücadele edilmesi gerekti¤i,

> Bir sonraki kamp›n ö¤renci çal›flmalar›n›n, çal›fltayla-
r›n ve kurultaylar›n haz›rl›klar›na önceden bafllan›p, ye-
rellere daha fazla önem ve zaman ayr›lmas› gerekti¤i;
örgütlü duruflumuzu korumak ve güçlendirmenin yolu-
nin yerelleri güçlendirmekten geçti¤i, bunu için çal›fl›l-
mas› gerekti¤i yönünde düflünceler a¤›r bast›.

Son olarak, kamp program›n› haz›rlayan, 9 gün boyunca
bizimle ilgilenen, yeri geldi¤inde naz›m›z› kahr›m›z› çe-
ken, bu ifli gönüllülük temelinde yapan oda yöneticileri-
ne, bu ifli bofluna yapm›yorsunuz, eme¤iniz, zahmetiniz
bofla de¤ildir demek istiyorum. Yaflad›¤›m›z güzel gün-
ler, kazand›¤›m›z dostluklar ve bize katk›lar›ndan dolay›
yöneticilere teflekkür ederim.  

Fatih ES‹C‹ / H.Ü Ö¤renci Komisyonu Üyesi
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Diyarbak›r Kayap›nar Belediyesi ile flubemizin 28 Mart 2012 ta-
rihinde imzalad›¤› asansör protokolü ard›ndan asansör periyo-
dik kontrollerinin gidiflat›na iliflkin Kayap›nar Belediyesi’nde
bir bilgilendirme toplant›s› gerçeklefltirildi. Toplant›ya Kayap›-
nar Belediye Baflkan Vekili Mahmut Da¤, fiube Baflkan Vekili
Gurbet Örçen, Kayap›nar Belediyesi Baflkan vekilleri ve fiube
Asansör Komisyonu Üyesi Teknik Görevli Burhan Damar kat›l-
d›. Belediye Baflkan Vekili Mahmut Da¤’›n makam›nda 6 Eylül
günü gerçekleflen toplant›da ilk sözü alan Gurbet Örçen, Kaya-
p›nar Belediyesi ile odam›z›n imzalad›¤› protokol ard›ndan flu-
bemiz teknik görevlilerince yap›lan asansör periyodik kontrol-
lerine iliflkin bilgilendirmede bulundu. Çal›flmalara dair yap›-
lan çeflitli raporlama ve dökümantasyon çal›flmalar›n› da dos-
ya halinde Mahmut Da¤’a sunan Örçen, flimdiye kadar gerçek-
leflen kontrollerin yüzde 99’unda asansörlere k›rm›z› etiket ya-
p›flt›r›ld›¤› bilgisini verdi. ‹nsan can ve mal güvenli¤ini ciddi
tehlikeye sokan bu asansörlerin teknik sorunlar›n›n acil olarak
çözülmesi gerekti¤ini ifade eden Örçen, bu sorunlar›n gideril-
mesi için bina sakinlerine verilen 3 ayl›k sürenin de dolmak
üzere oldu¤unu söyledi. Bu sürenin tamamlanmas› ard›ndan
sorunlar›n› gidermeyen asansörlerin mühürlenmesi gerekti-
¤ini ifade eden Örçen, yaklafl›k 1500 asansörün bulundu¤u
Kayap›nar ‹lçesi’nden flimdiye kadar 200 küsur baflvuru yap›l-
mas›n›n da endifle verici oldu¤unu belirtti. Örçen, Kayap›nar
‹lçesi s›n›rlar› içerisindeki asansörleri insan yaflam›n› tehdit
etmeyecek bir noktaya getirebilmek için, belediye ve odan›n
bundan sonra koordineli bir flekilde çal›flmas›n›n önemine
dikkat çekti.

Ard›ndan konuflan Kayap›nar Belediye Baflkan Vekili Mahmut
Da¤, Kayap›nar ‹lçesi’nde mevcut olan asansör say›s› ile flim-
diye kadar odam›za yap›lan baflvuru say›s› aras›ndaki uçuru-
mun, ciddi bir sorunu ortaya koydu¤unu belirterek, konu üze-
rinde üzerlerine düflen çabay› göstereceklerini ifade etti. Da¤,
flimdiye kadar kontrolü yap›larak ciddi teknik sorunlar tespit
edilen asansörlerin bu sorunlar›n› gidermemeleri durumunda
mühürlenmelerinin, belediyenin insani ve hukuki sorumlulu¤u
oldu¤unu söyledi. Mahmut Da¤, vatandafllar›n konuyla ilgili bi-
linçlendirilmesi ve konunun hayatiyetinin ortaya konulabilmesi
için gerek yaz›l› metinlerin haz›rlanmas›, gerekse bina yöneti-
cilerini bilgilendirmeye yönelik toplant›lar›n gerçeklefltirilmesi
için çal›flma yürüteceklerini sözlerine ekledi. 

fiube Baflkan Vekili
Gurbet Örçen, asansör
periyodik kontrolleri ile
ilgili olarak Kayap›nar
Belediyesi ile imzala-
nan protokol ard›ndan
gerçeklefltirilen çal›fl-
malar hakk›nda bilgi-
lendirmede bulunmak
üzere Kayap›nar Bele-
diyesi’ni ziyaret etti.
fiimdiye kadar yap›lan
baflvuru say›lar› ve
kontrollerde elde edi-
len sonuçlar› de¤erlen-
diren Örçen, baflvuru
say›s›n›n yetersizli¤ine
dikkat çekti

Kayap›nar Belediyesi’ni
asansör kontrolleri 
hakk›nda bilgilendirdik
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fiube Asansör Komisyonumuz geçti¤imiz aylarda
çal›flmalar›n› devam ettirdi. 3 Eylül 2012 ve 30
Temmuz 2012 tarihlerinde flube toplant›
salonunda gerçekleflen  toplant›lara,
fiube Baflkan Vekili Gurbet Örçen,
fiube Asansör Komisyonu üyeleri ve
flube teknik görevlileri Burhan Damar,
Süleyman Ayd›n, Zülküf Tanr›verdi,
‹lyas Batbay ve Abdülkadir Y›lmaz ka-
t›ld›. Toplant›da a¤›rl›kl› olarak asan-
sör y›ll›k periyodik kontrollerinin gidi-
flat› de¤erlendirilirken, bir sonraki
toplant›ya kadar yap›lacak çal›flmalar
planland›. 

Toplant›larda ayr›ca, periyodik kontroller
sonras› k›rm›z› etiket yap›flt›r›lan kimi asan-
sörlerin, can güvenli¤i aç›s›ndan ciddi riskler tafl›-

d›¤› belirtilirken, bu asansörlerin eksikleri gideril-
meden kullan›lmamas› yönünde belediye ile da-

ha güçlü bir iletiflimin sa¤lanmas›
gerekti¤i üzerinde duruldu. 

fiube teknik görevlilerinin Kayap›-
nar ‹lçesi s›n›rlar› içerisinde gün-
lük ortalama 6 asansörün periyo-
dik kontrolünü gerçeklefltirdi¤i bil-
gisi de verilen toplant›larda, baflvu-
rular›n giderek artacak olmas› do-
lay›s›yla ihtiyac› karfl›lamak üzere
e¤itimlerin yap›lmas› gerekti¤i ifa-
de edildi. Komisyon bu kapsamda,
periyodik kontrollerin yap›ld›¤› Di-
yarbak›r, fianl›urfa ve Batman’da

periyodik kontrol e¤itimlerinin düzenlenmesi
yönünde planlama yapt›. 

fiube Asansör Komisyonu
toplant›s› yap›ld›
fiubemizin çeflitli belediyeler ile imzalad›¤› asansör protokolleri kapsam›nda
çal›flmalar›n› sürdüren fiube Asansör Komisyonu üyeleri biraraya gelerek
çal›flmalar›n gidiflat›n› de¤erlendiriyor
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1 Eylül Dünya Bar›fl Günü’nde binlerce kifli “ba-
r›fl” için alanlara ç›kt›. Suriye’deki geliflmeler ve
hükümetin Suriye politikas› üzerine her y›ldan
daha genifl kat›l›ml› olan mitinglerde “‹çeride, d›-
flar›da savafla hay›r” sloganlar›yla AKP iktidar›n›n
Suriye politikas› elefltirildi. Ankara, ‹stanbul, ‹z-
mir gibi kentlerin yan› s›ra Suriye’de yaflananlar-
dan en çok etkilenen Hatay’da da bir miting dü-
zenlendi. TMMOB yöneticileri ve üyeleri de mi-
tinglerde TMMOB pankart› arkas›nda yer ald›lar.

Hatay‘da düzenlenen mitinge TMMOB Yönetim
Kurulu II. Baflkan› Züber Akgöl, D‹SK Genel Bafl-
kan› Erol Ekici, TTB Merkez Konseyi Baflkan› Öz-
demir Aktan, demokratik kitle örgütleri, emek-
meslek örgütleri temsilcilerinin yan›n s›ra Hatay-
l›lar da genifl kat›l›mla destek verdiler. 

Ankara’da Toros Soka’ta toplanarak "Savafla ha-
y›r, bar›fl hemen flimdi", "Yaflas›n halklar›n kar-
deflli¤i", "Ülkede, bölgede, dünyada bar›fl" slo-
ganlar›yla Kolej Kavfla¤›’na yüründü. Burada ba-
r›fl, demokrasi ve özgürlük mücadelelerinde ha-
yat›n› kaybedenler an›s›na bir dakikal›k sayg› du-
ruflunun ard›ndan örgütler ad›na ortak aç›klama
Ankara Tabip Odas› Genel Sekreteri Selçuk Ata-
lay taraf›ndan yap›ld›. Ankara’daki mitinge
TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet So-
¤anc› ve Yönetim Kurulu üyeleri de kat›ld›. 

‹stanbul’da ise savafl karfl›tlar› Kad›köy Meyda-
n›’nda topland›. "Suriye‘de emperyalist müdaha-
leye hay›r" pankart›n›n tafl›nd›¤› mitingde kürsü-
den bar›fl ve adalet talepleri dile getirildi.

fiubemiz bünyesinde geçti¤imiz 3 ay
içerisinde 2 flantiye flefli¤i kursu dü-
zenlendi. 09-11.07.2012 ve 10-
12.09.2012 tarihlerinde düzenlenen
kurslar›, fiube Teknik Görevlisi Süley-
man Ayd›n verdi. fiube e¤itim salonu-
muzda gerçekleflen kurslar›n ilkine 22,
ikincisine ise 15 üyemiz kat›l›m sa¤lad›. 

Binlerce kifli bar›fl için
alanlardayd›

fiubemizde 
flantiye flefli¤i 
kurslar› düzenlendi
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Asansörlerin periyodik kontrolünün 01.01.2012 ta-
rihi itibariyle zorunlu hale gelmesi sebebiyle fianl›-
urfa Temsilci¤imiz fianl›urfa Karaköprü Belediyesi
ile protokol imzalad›. 24 Temmuz tarihinde Kara-
köprü Belediyesi’nde gerçekleflen imza törenine
Karaköprü Belediye Baflkan› Av. Nihat Çiftçi, Bele-
diye Baflkan Yard›mc›lar› Ömer Göçebeler, Mehmet
Gök, belediye teknik personelleri, fianl›urfa Temsil-
cili¤imiz Sekreteri Atilla Meral ve Temsilcilik Tek-
nik Görevlisi Nuriye Göçer Aytar kat›ld›. 

Temsilcilik Sekreterimiz Atilla Meral ve Karaköprü
Belediye Baflkan› Av. Nihat Çiftçi’nin karfl›l›kl› olarak
protokolü imzalamas› ard›ndan, Çiftçi bir aç›klama
yapt›. Karaköprü Beldesi’nde yap›laflmay› teflvik et-
tiklerini dile getiren Çiftçi, devamla flunlar› söyledi; 

“Karaköprü yeni bir flehir, asansörlerimiz yepyeni,
bunu biliyoruz ama sonuçta bir demirbafl, bir tek-
noloji ürünü bunlar›n y›ll›k bak›m› gerekiyor. Hem
yerel anlamda hem de teknik özelliklerine güvendi-
¤imiz Makina Mühendisler Odas›yla bir protokol
imzalad›k.” 

Ard›ndan söz alan fianl›urfa Temsilcili¤imiz Sekre-
teri Atilla Meral ise, periyodik kontrollerin yasal zo-
runluluk haline geldi¤ini hat›rlatarak, “Daha önce
fianl›urfa Belediyesi ile bir protokol imzalad›k. Bu-
nu daha önce fianl›urfa Belediyesi’ne de söyledik,
flimdi Baflkan›m›z Nihat Çiftçi’ye de söz veriyoruz,
kesinlikle sizi mahcup etmeyece¤iz. Bu protokolün
iki tarafa da hay›rl› olmas›n› diliyorum” dedi. 

Karaköprü Belediyesi ile
asansör protokolü imzalad›k

fianl›urfa ‹l Temsilcili¤i’nde flantiye flefli¤i
mühendis yetkilendirme kursu düzenlendi.
06-08.08.2012 tarihleri aras›nda temsilcilik
e¤itim salonunda gerçekleflen kursu, fiube
Teknik Görevlisi Süleyman Ayd›n verdi.
Kursa 15 üyemiz kat›l›m gösterdi.

fiantiye flefli¤i kursu
düzenlendi

Batman Temsilcili¤imiz “Do¤algaz mühen-
dis yetkilendirme kursu” düzenledi. Bat-
man Temsilcili¤i’nde 23.07.2012 tarihinde
bafllayan kursa, 21 üyemiz kat›l›m gösterdi.
Malatya Temsilcili¤i Teknik Görevlisi Yasin
Nacar’›n e¤itmenlik yapt›¤› kurs,
27.07.2012 tarihinde Diyarbak›r fiube’de
yap›lan s›navla sona erdi.

Batman Temsilcili¤i’nde
do¤algaz kursu 
düzenlendi
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TMMOB Elaz›¤ bileflenleri, F›rat Üniversitesi
(F.Ü) yeni Rektörü Prof. Dr. Kudbettin Demirda¤’›

makam›nda ziyaret etti. 23 A¤ustos tarihinde
gerçekleflen ziyarete, Elaz›¤ Temsilcili¤i Yürütme
Kurulu Baflkan› Mustafa Gür, Temsilcilik Sekre-
teri Ayhan Öztür ve temsilcilik yönetiminden Ha-
kan Yener’in yan› s›ra, ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Elaz›¤ fiube Baflkan› H›d›r Kaya ve Mimarlar Oda-
s› Elaz›¤ fiube Baflkan› Kaz›m Sanaç kat›ld›.
TMMOB heyeti ‘e yeni görevinde baflar›lar diler-
ken, ziyarette kent sorunlar›, üniversite hakk›nda
görüfl al›flveriflinde bulunuldu. Rektör    ise, yeni
dönemde TMMOB bileflenleri ile üniversitenin
dayan›flma içerisinde olmas› ve s›k s›k bir araya
gelmesi gerekti¤ini ifade etti. 

Karayollar› Bölge 
Müdürlü¤ü’ne 
TMMOB ziyareti
Karayollar› 8. Bölge Müdürlü¤ü’ne atanan
Hüsamettin Özendi’yi ziyaret etti. 23 A¤us-
tos tarihinde gerçekleflen ziyarete Elaz›¤
Temsilcili¤i Yürütme Kurulu Baflkan› Mus-
tafa Gür, Temsilcilik Sekreteri Ayhan Öztür
ve temsilcilik yönetiminden Hakan Yener’in
yan› s›ra, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Elaz›¤
fiube Baflkan› H›d›r Kaya ve Mimarlar Oda-
s› Elaz›¤ fiube Baflkan› Kaz›m Sanaç kat›ld›.
Ziyarette TMMOB heyeti Özendi’ye yeni gö-
revinde baflar› diledi. Ziyaretten duydu¤u
memnuniyeti dile getiren Hüsamettin
Özendi, ilk kez böylesi bir ziyaretle karfl›lafl-
t›¤›n› ve bundan onur duydu¤unu ifade etti.

TMMOB Elaz›¤ bileflenleri, yeni atanan F›rat Üni-
versitesi (F.Ü.) Rektör Yard›mc›s› ayn› zamanda
Makina Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Ha-
san Alli ile F.Ü. Rektör Yard›mc›s› Prof. Dr. Nuri
Orhan’› ziyaret ederek, yeni görevlerinde baflar›
dilediler. 23 A¤ustos tarihinde gerçekleflen ziya-
rete Elaz›¤ Temsilcili¤i Yürütme Kurulu Baflkan›
Mustafa Gür, Temsilcilik Sekreteri Ayhan Öztür ve
temsilcilik yönetiminden Hakan Yener’in yan› s›ra,
‹nflaat Mühendisleri Odas› Elaz›¤ fiube Baflkan›
H›d›r Kaya ve Mimarlar Odas› Elaz›¤ fiube Baflka-
n› Kaz›m Sanaç kat›ld›. Alli ve Orhan ziyaretten
duyduklar› memnuniyeti dile getirirken, üniversi-
te-oda iliflkilerinin önemine dikkat çektiler. 

Do¤algaz ‹ç Tesisat 
Kursu Düzenlendi
Elaz›¤ Temsilcili¤imiz, 27.08.2012 tarihinde Do-
¤algaz ‹ç Tesisat Kursu düzenledi. E¤itim salo-
nunda gerçekleflen kursu, Malatya ‹l Temsilcili¤i
Teknik Görevlisi Yasin Nacar verdi. 28 üyemizin
kat›ld›¤› kurs sonunda baflar›l› olan üyelerimiz
belgelerini temsilcili¤imizden alabilecekler.  

Yeni rektör 
yard›mc›lar›n› 
ziyaret ettik

TEMS‹LC‹L‹KTEN
ELAZI⁄

Yeni atanan F›rat Üniversitesi 
Rektörü’nü ziyaret ettik
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De¤erli meslektafllar›m›z, 2012-2013 e¤itim
ö¤retim y›l›n›n bafllamas›na az bir süre ka-
la, bültenimizin bu say›s›nda bölgemizde
makina mühendisli¤i bölümü bulunan üni-
versitelerin bölüm baflkanlar› ile bölümleri
hakk›nda röportajlar yapt›k. Gerek bölümde
halihaz›rda e¤itimlerini sürdüren ö¤renci
üyelerimiz, gerekse bu bölümde okumaya
hak kazanm›fl yeni ö¤renci üyelerimize bö-
lümleri hakk›nda yetkili kiflilerden bilgi ver-
meyi hedefledi¤imiz röportajlar›m›zda, Dic-
le Üniversitesi, F›rat Üniversitesi, Harran
Üniversitesi, ‹nönü Üniversitesi ve Batman
Üniversitesi’nin de¤erli bölüm baflkanlar›-
n›n görüfllerine yer verdik.

rö
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Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimini de-
¤erlendirebilir misiniz? Say›lar› h›zla artan üni-
versiteleri ele ald›¤›m›zda, verilen mühendislik
e¤itim düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimi belli bir
kaliteye ulaflm›flt›. Özellikle merkez üniversite-
lerde sa¤lanan bu kalitenin di¤er üniversitelere
tafl›nmas›nda gerekli alt yap› oluflturulamad›¤›
için tüm üniversiteler için benzer durumu belirt-
mek zor. Son y›llarda geliflmifl ülkelerdeki mü-
hendislik e¤itimi konusunda karfl›lafl›lan prob-
lemler ve ders programlar›n›n yetersizli¤i, gelifl-
mekte olan ülkelerin mühendislik e¤itimlerini de
olumsuz yönde etkilemektedir.    

Bölümünüzde I. Ö¤retimde (varsa II. Ö¤retim-
de) kaç ö¤renci mevcut? Her y›l kaç ö¤renci
mezun ediyorsunuz?

Bölümümüzde ikinci ö¤retim yok. Mezun say›m›z
de¤ifliklikler göstermekte, baz› y›llar 10 civar›n-
da iken geçen y›l 30 ö¤rencimiz mezun olmufltur.
Bu durum ö¤renci kontenjan› ile iliflkilidir ve
kontenjan art›fllar› bu say›n›n daha da artmas›na
yol açacakt›r.

Bölümünüzde verilen makine mühendisli¤i e¤i-
timini alt yap› (Laboratuar vb.)  aç›s›ndan nas›l
de¤erlendirirsiniz? Di¤er üniversitelerin maki-

ne mühendisli¤i e¤itimi ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda
elde etti¤iniz tespitler/eksiklikler nelerdir?

Laboratuvar olanaklar›m›z›n yeterli oldu¤unu
söylememiz mümkün de¤il. Bu konuda çal›flma-
lar›m›z söz konusu. Bununla birlikte, talafll› ima-
lat laboratuar›m›z ülkedeki say›l› laboratuarlar
durumuna gelmifltir. Benzer durum motor labo-
ratuar› için de ayn›d›r.     

Bölümünüz;  ö¤rencilerin staj yeri bulma konu-
sunda imkânlar sa¤l›yor mu?

Bölümümüz ö¤renciler için s›n›rl› say›da staj
olana¤› sa¤lamaktad›r ve bu durum kesinlikle
yetersizdir. fiehrimizin endüstriyel konumu en
büyük problemdir. Staj probleminin çözümünün
zaman alaca¤› ortadad›r. Bu konuda özellikle
ö¤rencilerimizi baflka flehirlere yönlendirmekle
problemin çözümünde baz› ad›mlar at›lm›flt›r.
MMO’nun bu konuda daha aktif olmas› staj ko-
nusundaki problemlerin çözümünde yararl› ola-
cakt›r.     

Okumakta veya mezun olan ö¤rencileriniz için
kariyer/istihdam takip sisteminiz var m›? ‹stih-
damlar› konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

Mezun ö¤rencilerimiz için takip sistemi var. Fa-
kat bu konuda mezun ö¤rencilerimizin yeterli
deste¤ini göremiyoruz. Mezun olan her ö¤renci-

Dicle Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisli¤i 
Bölüm Baflkan› Doç. Dr. Orhan Çak›r

Bölümümüz ülkemizde ve dünyada sayg›n
bir mühendislik dal›n›n e¤itimini vermekte-
dir. Bu konuda en iyisini sunmak için tüm
çabalar ö¤rencilerimize sunulmaktad›r
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mizin üniversitemiz internet sitesindeki formu dol-
durmas› konusunda yeterli çabay› göstermedi¤ini
görüyoruz.  

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar› ve istih-
dam durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar›n›n uygun
oldu¤u görüflündeyim. Bu noktada, özellikle bi-
linçli ö¤rencinin daha fazla flansa sahip oldu¤una
inan›yorum. Yabanc› dil ve bilgisayar konusunda
kiflisel beceriler ile birçok problemin afl›laca¤›na
inan›yorum. Yeterli e¤itim ve kiflisel geliflim ile her
üniversite mezununun istihdam konusunda prob-
lem yaflamayaca¤› düflüncesindeyim.

Bölümünüz-Sanayi iliflkisi ne düzeydedir? Bölü-
münüzün yerel ve bölgesel Sanayinin geliflimine
katk›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Bölümümüz ile sanayi aras›ndaki iliflkilerimiz ye-
terli de¤il. Burada flehrimizin ve bölgemizin ola-
naklar›n›n bu konudaki en büyük sorun oldu¤u gö-
rüflündeyim.   

Anabilim Dal›’n›z bünyesinde Lisansüstü e¤itim
yap›lmakta m›d›r? Bu konuda görüflleriniz nedir?

Yüksek lisans program›na ise 2011-2012 ö¤retim
y›l›nda baflland› ve flu anda ikinci y›l›n› doldur-

maktad›r. Hedeflerimiz büyük ve bunlara ulafl-
mak için her türlü özveriyi gösterece¤imizi belirt-
mek isterim.

Oda- üniversite- bölüm iliflkilerini de¤erlendirir
misiniz? MMO Diyarbak›r fiubesi’nden beklentile-
riniz nelerdir?

Bölümümüzün MMO ile iliflkileri her zaman güzel
olmufltur. Oda yönetiminin bu konudaki u¤rafllar›
bölüm olarak bizleri mutlu etmektedir. Ancak,
MMO-Üniversitesi-Bölüm iliflkilerinin kiflisel ilifl-
kiler yerine kurumsal bir yap›ya dönüfltürülmesi
gerçeklefltirilmelidir.

Son olarak Bölümünüzde okuyan veya  tercih
edecek ö¤rencilere neler söylemek istersiniz?

Bölümümüz ülkemizde ve dünyada sayg›n bir mü-
hendislik dal›n›n e¤itimini vermektedir. Bu konuda
en iyisini sunmak için tüm çabalar ö¤rencilerimize
sunulmaktad›r. Bu sayg›n mesle¤in e¤itiminde ö¤-
rencilerimizden gerekli hassasiyeti göstermelerini
beklemekteyiz. Tercih edecek ö¤rencilere ise hem
flehrimizin olanaklar›n›n, hem de bölümümüzün
olanaklar›n›n iyi oldu¤unu ve tercih etmeleri duru-
munda güzel ve kaliteli bir e¤itim zaman› geçire-
ceklerini belirtmek isterim.  
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Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜR F›rat
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makine Mühendisli¤i Bölüm 
Baflkan Vekili  

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimini de-
¤erlendirebilir misiniz? Say›lar› h›zla artan üni-
versiteleri ele ald›¤›m›zda, verilen mühendislik
e¤itim düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ülkemizde mühendislik e¤itimi veren eski ve
köklü fakülteler, verdikleri e¤itimin kalitesini
belgelemek ad›na MÜDEK ya da ABET gibi kuru-
lufllardan akreditasyon belgesi almakta ve belir-
li sürelerde denetlenmektedir. F›rat üniversitesi
Mühendislik Fakültesi bölümleri de Müdek’ten
akredite belgesi alm›flt›r. Bu ba¤lamda e¤itimin
kalitesini art›rmak için ö¤renci anketleri, me-
zunlar anketleri, iflveren anketleri, ders de¤er-
lendirmeleri vs. yap›lmakta ve bunlar e¤itim ko-
misyonlar›nca incelenmektedir. Bu incelemeler
sonucunda gerekli görüldü¤ünde ders program-
lar› ve içerikleri de yenilenmektedir. Dolay›s›yla
günün flartlar›na uygun dinamik bir e¤itim söz
konusudur. 

Yeni aç›lan fakülte ya da bölümlerde ise yeterli
say›da ve yetiflmifl ö¤retim üyesi yoktur. Ayr›ca
fiziki flartlar da (bina, derslik, laboratuar vs. gibi)
yeterli de¤ildir. Buna ra¤men bölümler sadece
birkaç ö¤retim üyesi ile kurulup yeterli geliflimi
göstermeden ö¤renci almaktad›r. Bu ise e¤itim
kalitesini düflürmektedir.  

Son y›llarda ö¤renci say›lar›ndaki h›zl› art›fl da
bafll›ca sorunlardan biridir. Bir s›n›fta 80-90 ö¤-
renciye ayn› anda ders anlatmak, özellikle ikinci
ö¤retimi bulunan bölümlerde 200 ö¤renciyi ayn›
anda s›nava tabi tutmak ve bu ö¤rencilerden ba-
flar› beklemek mümkün müdür?... 

Bölümünüzde I. Ö¤retimde (varsa II. Ö¤retim-
de) kaç ö¤renci mevcut? Her y›l kaç ö¤renci
mezun ediyorsunuz?

Birinci ve ikinci ö¤retime y›lda 85+85, dikey ge-
çifllerle birlikte olmak üzere yaklafl›k 180 civa-
r›nda ö¤renci al›nmakta bunlardan ortalama yüz
ila yüzeli civar›nda her y›l mezun verilmektedir. 

Bölümünüzde verilen makine mühendisli¤i e¤i-
timini alt yap› (Laboratuar vb.)  aç›s›ndan nas›l
de¤erlendirirsiniz? Di¤er üniversitelerin maki-
ne mühendisli¤i e¤itimi ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda
elde etti¤iniz tespitler/eksiklikler nelerdir?

Bölümümüzde verilen e¤itimi ister ö¤retim ele-
man› say› ve yeterli¤i aç›s›ndan, ister laboratuar
imkanlar› ve alt yap›s› aç›s›ndan ve isterse veri-
len e¤itim aç›s›ndan,  birçok üniversiteden daha
iyi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim.

Bölgenin imkans›zl›klar› baflkente uzakl›k, ye-
terli sanayi olmamas› maalesef  flehirlerin gelifl-
mesinde ve e¤itimdeki uygulamalarda olumsuz-
luk do¤uran etken olarak de¤erlendirilebilir. Yi-
ne de Bat› Bölgelerimizdeki üniversiteler ve  bir-
kaç büyük il d›fl›ndaki üniversitelerden alt yap› ve
ö¤retim kadrosu aç›s›ndan iyi bir yerde oldu¤u-
muzu ifade etmek isterim.

Bölümünüz;  ö¤rencilerin staj yeri bulma konu-
sunda imkânlar sa¤l›yor mu?

Bu konuda staj için yeterli olabilecek iflyerleri
konusunda gerekli giriflimlerde bulunulmakta-
d›r. Ancak son y›llarda ö¤renci say›m›z›n artma-

Bölümümüzde verilen e¤itimi ister ö¤retim ele-
man› say› ve yeterli¤i aç›s›ndan, ister laboratuar
imkanlar› ve alt yap›s› aç›s›ndan ve isterse veri-
len e¤itim aç›s›ndan,  birçok üniversiteden daha
iyi oldu¤unu rahatl›kla söyleyebilirim
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s› nedeniyle tam donan›ml› staj yerleri bulmada,
özellikle ilimiz d›fl›ndaki iflyerlerinin de tam biline-
memesinden kaynaklanan nedenlerden dolay› ye-
terli imkanlar› sa¤lamakta eksiklerimiz olabil-
mektedir. Bu konuda özellikle Makine Mühendis-
lerinin çal›flt›¤› veya sahibi ise iflyerlerinde ö¤ren-
cilerimize staj imkan› sunmalar›n› talep ediyorum.
Oda olarak bu konuda yard›mc› olman›z elbette
memnuniyet verir.  

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar› ve istih-
dam durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Makine mühendisli¤i mekanik ve enerji dönüflüm
sistemlerinin analizi, tasarlanmas›, üretimi, ifllet-
mesi gibi oldukça genifl bir kapsama sahiptir. Ma-
kine mühendisi; tasar›m, üretim yöntemleri gelifl-
tirme, üretim planlama ve uygulama ifllevlerini
üstlenir. Fabrikalarda üretim veya sat›fl mühendi-
si olarak çal›flabilece¤i gibi bak›m ve onar›m mü-
hendisi, kalite kontrol mühendisi olarak ta çal›fla-
bilir. So¤utma, ›s›tma ve havaland›rma sistemleri-
nin tasar›m›, üretimi ve gelifltirilmesi konular›nda
projeler üretir ve bu alanlarda istihdam edilirler.
Makine mühendislerine flantiyelerde, köprü baraj
yap›m›, enerji santralleri gibi büyük projelerde ol-
dukça ihtiyaç duyulmaktad›r. Makine mühendisi
araflt›rma merkezlerinde de çal›flmaktad›r.

Bölümümüzden mezun olan makine mühendisleri
yukar›da sayd›¤›m›z ifl imkânlar›n›n yan› s›ra özel-
likle son y›llarda popüler olan do¤al gaz sistemle-
ri proje ve uygulama alanlar›nda genifl ölçüde ifl
imkan› bulmaktad›r.

Bölümünüz-Sanayi iliflkisi ne düzeydedir? Bölü-
münüzün yerel ve bölgesel Sanayinin geliflimine
katk›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Üniversite ö¤retim üyelerinin sanayici ile ortakla-
fla projeler üretmesi (SAN-TEZ, TEYDEP gibi) hem
sanayicinin problemlerinin çözülmesi hem de bu
projelerden ö¤retim üyesinin makale yazmas› an-
lam›n› tafl›r. Bu konuda bölümümüzde çal›flmalar
gittikçe artmaktad›r. Ancak Elaz›¤’da sanayinin
henüz yeterince geliflmemifl olmas› büyük bir
problemdir.

Anabilim Dal›’n›z bünyesinde Lisansüstü e¤itim
yap›lmakta m›d›r? Bu konuda görüflleriniz nedir?

Makine Mühendisli¤i Anabilim Dal›nda Yüksek Li-
sans ve Doktora çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Hem
F›rat üniversitesinde ve hem de bölge üniversitele-
rindeki ö¤retim elemanlar›n›n yetifltirilmesine bü-
yük ölçüde katk› sa¤lamaktad›r.

Oda- üniversite- bölüm iliflkilerini de¤erlendirir
misiniz? MMO Diyarbak›r fiubesi’nden beklentile-
riniz nelerdir? 

Oda bölüm iliflkileri ö¤rencilerimiz odaya ö¤renci
üye olarak kat›lmakta, birinci s›n›flarla tan›flma
toplant›s› düzenlemekte odan›n tan›t›m› ve faali-
yetleri tan›t›lmakta. Ö¤rencilerimizin Belirli konu-
larda seminerler yap›lmas›, kurs talepleri, proje
destektalepleri, teknik gezi talepleri olmas›na ra¤-
men bu taleplerine olumlu cevap verilememekte.
Bölüm bu konuda büyük elefltiri almakla birlikte
ö¤renci üyeliklerinin amac›n›n ne oldu¤u konu-
sunda odan›n gereken katk› ve hassasiyeti göster-
medi¤i do¤rultusunda izlenim ortaya ç›kmakta. 

Oda Üniversite iflbirli¤i çerçevesinde genellikle
düzenlenen kongre-sempozyum-panel gibi top-
lant›lara kat›l›mlarda ister bildirili, konuflmac› is-
terse kat›l›mc› olarak üniversite taraf›ndan düzen-
lenen etkinliklerde maalesef yerini alamamakta.
Odan›n alm›fl oldu¤u ortak pro¤ram yapma konu-
su pratik uygulamas› olabilecek sempozyumlar
için bir ölçüde kabul görebilmekte ancak birçok
kongreler ve sempozyumlar özellikle ilgili bilim
dal› taraf›ndan organize edilmekte ve düzenlen-
mektedir. Odalar›n bu tür etkinliklerde kat›l›mc›la-
ra az da olsa destek sa¤lamas›n› ve konuyla ilgili
görüfl ve önerilerini sonuç bildirgelerinde yer ala-
cak flekilde kat›l›m›n› gerçeklefltirecek giriflimler-
de bulunmas›n› arzu etmekteyiz.

Son olarak Bölümünüzde okuyan veya tercih ede-
cek ö¤rencilere neler söylemek istersiniz? 

Bölümümüz Türkiye’ deki Makine Mühendisli¤i
Bölümleri içerisinde ‹ster Ö¤retim Üye ve Yard›m-
c›lar› say› ve yeterlik bak›m›ndan isterse bina ve
laboratuar imkanlar› aç›s›ndan yeterli donan›ma
ve sayg›n bir yere sahiptir. 

Bölümümüzde 2012-2013 ö¤retim y›l›ndan itiba-
ren ‹ngilizce Haz›rl›k s›n›f›n›n bafllamas› bölümü-
müzün tercih edilmesi aç›s›ndan de¤erlendirilme-
lidir. 

Üniversitemizin il merkezinde olmas› nedeniyle
ö¤rencilerimiz ulafl›m, yemek, bar›nma gibi ihti-
yaçlar›n› çok rahat bir flekilde sa¤layabilmektedir.
Güzel bir flehir, kampus ve huzurlu bir ortamda,
ayr›ca iyi bir e¤itim almalar›n› sa¤layacak yeterli
donan›m ve imkanlar›n›n olmas› nedeniyle Makine
Mühendisi olmaya gönüllü genç mühendis adayla-
r›n›n gönül rahatl›¤› içerisinde tercihte bulunabile-
cekleri bir bölüm oldu¤unu ifade edebilirim.

Teflekkür ederim 
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‹nönü Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Makine Mühendisli¤i
Bölümü Baflkan› 
Prof. Dr. Suat CANBAZO⁄LU 

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimini de-
¤erlendirebilir misiniz? Say›lar› h›zla artan üni-
versiteleri ele ald›¤›m›zda, verilen mühendislik
e¤itim düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ülkemizde mühendislik e¤itimi esas olarak
1800’lü y›llar›n ilk çeyre¤inden itibaren baflla-
m›flt›r. Bafllang›çta e¤itim çok a¤›r olarak gelifl-
mifl, aç›lan okul ve yerlefltirilen kifli say›s› bak›-
m›ndan s›n›rl› kalm›flt›r. 1940’l› y›llarla birlikte
bir ivme söz konusu olmufl, 1960’l› y›llardan iti-
baren yeni okullar›n aç›lmas› ve mevcutlar›n ge-
lifltirilmesi ile birlikte bir at›l›m gerçeklefltiril-
mifltir. Bu geliflim 1970’li y›llarda bir ara tama-
men kontrolden ç›km›fl, daha sonra kamuoyu-
nun da bask›s› ile tekrar belirli bir düzene otur-
maya bafllam›flt›r.

Ülkemizde çok iyi e¤itim veren ve uluslararas›
kalitede mühendis yetifltiren köklü fakülteler
bulunmakla beraber çok zay›f bir yap› ile mühen-
dislik e¤itimi vermeye çal›flan fakülteler de var-
d›r. Türkiye’de herhangi bir mühendislik bölümü
sadece kadrolu bir ö¤retim üyesi ile kurularak
ö¤renci al›p ö¤retime bafllarken; di¤er bir bölüm
ise uluslararas› ABET’in (The Accreditation Bo-
ard for Engineering and Technology) ülkemizde-
ki eflde¤eri olan MÜDEK’e (Mühendislik E¤itim
Programlar› De¤erlendirme ve Akreditasyon
Derne¤i) baflvurarak akreditasyon almaktad›r.

Ülkemizde mühendislik e¤itimi, genel mühen-
dislik e¤itimi veya genellikle 5. yar›y›ldan baflla-
mak üzere mühendislik alan›n›n opsiyonlar flek-

linde alt dallara ayr›larak temel derslere ilave
olarak ilgili opsiyon (dal) ile ilgili seçmeli dersle-
rin de verildi¤i uzmanlaflmaya önem veren iki
farkl› flekilde e¤itim uygulanmaktad›r. E¤itim
planlar›n›n ilk iki y›l› temel fen ve mühendislik
bilimleri dersleri a¤›rl›kl› olarak verilmekte, 3. ve
4. y›lda ise ilgili alana yönelik olarak temel ve uy-
gulamal› dersler genel veya dallara ayr›lma esa-
s›na dayanarak verilmektedir. Bununla birlikte
geliflen teknolojiye paralel olarak gittikçe önemi
daha da artmakta olan mühendislik alan›nda ül-
kemizde verilen mühendislik e¤itimi bölüm ba-
z›nda, MÜDEK’in ölçütlerine göre e¤itim verilen-
ler, verilmeyenler ve verilme yönünde haz›rl›k
yap›lanlar olmak üzere 3 gruba da ayr›labilir. 

Say›lar› h›zla artan üniversiteler ele al›nd›¤›nda,
verilen mühendislik e¤itiminin düzeyi bak›m›n-
dan akademik (ö¤retim eleman› ve yard›mc›lar›-
n›n say›s›), laboratuar, kütüphane ve fiziki altya-
p›s› yeterli düzeye ulaflm›fl olanlarda günümü-
zün gere¤i bir e¤itimin verildi¤ini söyleyebiliriz.
Ancak gelen ö¤renci kalitesinin gün geçtikçe
düflmesi ve en az›ndan her anabilim dal›nda bir
ö¤retim üyesi olmadan bölümlere ö¤renci al›n-
mas› önemli bir problem olarak ortadad›r.   

Bölümünüzde I. ö¤retimde (varsa II. ö¤retimde)
kaç ö¤renci mevcut? Her y›l kaç ö¤renci mezun
ediyorsunuz?

Bölümümüzde I. ö¤retimde 225 ve II. ö¤retimde
ise 140 ö¤renci mevcut olup, her y›l yaklafl›k 30
civar›nda ö¤renci mezun olmaktad›r.

Uluslararas› düzeyde e¤itim veren, araflt›rmalar
yap›p bilgi üreten, bunlar› yay›mlayarak topluma ve
insanl›¤a hizmet eden ve ulusal ihtiyaçlara uygun
teknolojik geliflmeyi vurgulayan, benzeri kurumlar
aras›nda öncü bir e¤itim ve araflt›rma kurumu olma
özelli¤ini sürdürmek e¤itim amaçlar›m›zd›r 
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Bölümünüzde verilen makine mühendisli¤i e¤iti-
mini alt yap› (Laboratuar vb.)  aç›s›ndan nas›l de-
¤erlendirirsiniz? Di¤er üniversitelerin makine
mühendisli¤i e¤itimi ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda elde
etti¤iniz tespitler/eksiklikler nelerdir?

Bölümümüzdeki 530 m2’lik mekanik atölye, 34
m2’lik malzeme test ve metalürji laboratuar›, 119
m2’lik Is› tekni¤i laboratuar, 119 m2’lik ak›flkanlar
mekani¤i laboratuar›, 17 m2’lik hidrolik makineler
laboratuar›,  17 m2’lik makine dinami¤i laboratua-
r›, 51 m2’lik motorlar laboratuarlar›nda; CNC ve
konvansiyonel tak›m tezgâhlar› yan›nda e¤itim ve
araflt›rma amaçl› makine-teçhizat ve deney sis-
temleriyle atölye ve laboratuar altyap›m›z›n verim-
li bir biçimde e¤itim-ö¤retim uygulamalar›n› yapa-
bilecek düzeyde oldu¤unu memnuniyetle belirt-
mek isterim. Bu deney sistemlerinin bir k›sm› ile
bilimsel araflt›rmalar yap›labilmekte ve yap›lan
çeflitli testlerle endüstriye de hizmet verilebilmek-
tedir.

Bunun yan›nda fakültenin mevcut bilgisayar labo-
ratuar›nda e¤itim-ö¤retim amaçl› kullan›labilen
98 adet Pentium bilgisayar mevcuttur. Bunlar e¤i-
tim (bilgisayar, programlama temel bilgi teknolo-
jileri, tasar›m, çizim ve nümerik analiz dersleri uy-
gulamalar› ile bitirme ödevi ve proje derslerinde)
ve araflt›rma (internet ve veri tabanlar› ba¤lant›la-
r› mevcut oldu¤undan literatür taramas›nda) mak-
satl› kullan›labilmektedir. Teknik resim çizimle-
rinde kullan›lan AutoCAD, SolidWorks, CAD ve
MatLab yaz›l›m programlar› mevcuttur. Sahibi Ma-
latyal› bir hemflerimiz olan YenaSoft Firmas› tara-
f›ndan bölümümüze hibe olarak kurulma sözü ve-
rilen 20 kiflilik bir CAD/CAM laboratuar›n›n 2012-
2013 güz yar›y›l› bafl›nda hizmete girece¤ini umu-
yoruz.

Di¤er üniversitelerin makine mühendisli¤i e¤itimi
ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda laboratuar, kütüphane ve fi-
ziki altyap› olarak iyi bir konumda oldu¤umuzu
söyleyebilirim. Ancak akademik altyap› (özellikle
ö¤retim eleman› ve yard›mc›lar›n›n say›s›) bak›-
m›ndan baz› anabilim (konstrüksiyon ve-imalat ile
makine teorisi ve dinami¤i) dallar›nda bir miktar
eksiklerimizin oldu¤unu ifade etmek isterim. 

Bölümünüz;  ö¤rencilerin staj yeri bulma konu-
sunda imkânlar sa¤l›yor mu?

K›smen MEB ve YÖK’ten gelen kamu kurumalar›-
na ait resmi staj kontenjanlar› ve sanayici ve ifl
adamlar› dernekleri gibi sivil toplum kurulufllar›-
n›n desteklerinin yan›nda, bölüm ö¤retim eleman-
lar› ve yard›mc›lar›n›n kiflisel gayretleri sonucunda

ö¤rencilerimize staj yerleri ayarlanabilmektedir.
Odam›z›n da bu konuda yard›mlar›n› bekliyoruz.

Okumakta veya mezun olan ö¤rencileriniz için
kariyer/istihdam takip sisteminiz var m›? ‹stih-
damlar› konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

Okumakta veya mezun olan ö¤rencileriniz için ka-
riyer/istihdam takip sistemimiz olmamakla birlik-
te, bölüm web sayfam›z arac›l›¤›yla böyle bir siste-
mi kurmay› planl›yoruz. Mezunlar›m›z›n % 90’›n
üzerinde bir oranda istihdam edildi¤ini biliyoruz. 

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar› ve istih-
dam durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Ülkemizde Makine, Elektrik-Elektronik ve ‹nflaat
Müh. gibi temel mühendislik alanlar›nda oldukça
genifl bir çal›flma alan› oldu¤u ve bu alanlarda
kendini yetifltirmifl iyi donan›ml› (özellikle ‹ngilizce
baflta olmak üzere en az bir yabanc› dili bilen ve
bilgisayar bilgisi iyi durumda olan) mühendislerin
istihdam edilme flanslar›n›n oldukça yüksek oldu-
¤unu ifade etmek isterim. Di¤er mühendislik alan-
lar›nda ise ifl imkânlar› k›s›tl› olup bu alanlarda
üniversite kontenjanlar›nda bir k›s›tlamaya gidile-
bilece¤i kanaatindeyim.

Bölümünüz-sanayi iliflkisi ne düzeydedir? Bölü-
münüzün yerel ve bölgesel sanayinin geliflimine
katk›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Bölümümüz-sanayi iliflkisi vasat bir düzeyde ol-
makla birlikte, üniversitemiz bünyesinde kurulma
ifllemleri tamamlanmak üzere olan Teknokent’in
faaliyete geçmesiyle birlikte bu iliflkinin çok daha
iyi düzeylere gelece¤ine inan›yorum. Firmalara
çeflitli konularda TÜB‹TAK TEYDEB projelerinde
dan›flmanl›k hizmetleri verilmektedir. Sanayi ku-
rulufllar›n›n ihtiyaç duyduklar› çeflitli konulardaki
baz› analizler ve teknik bilirkifli raporlar› da bölü-
mümüzde verilebilmektedir. Bölümümüzde yap›-
lan bilimsel araflt›rmalar ile yerel ve bölgesel sa-
nayinin geliflimine katk› sa¤lamaktad›r. Sanayi ku-
rulufllar›na yönelik Rüzgâr Türbini Pervanesi ve
Hamur Kesme Makinesi imalatlar› bölümümüz
ö¤retim üyelerinin destekleriyle gerçeklefltirilmifl-
tir. CNC Torna ve CNC Freze Tezgâhlar›m›z sana-
yiye hizmet verebilecek kapasitedir.  

Anabilim dal›n›z bünyesinde lisansüstü e¤itim ya-
p›lmakta m›d›r? Bu konuda görüflleriniz nedir?

Anabilim dal›m›z bünyesinde hem yüksek lisans
hem de doktora düzeyinde lisansüstü e¤itim yap›l-
makta olup, yüksek lisans program›m›zda 20, dok-
tora program›m›zda ise 5 ö¤rencimiz mevcuttur.
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Bu programlar›m›z gerek bölümümüze, gerekse
bölge üniversitelerine makine mühendisli¤i ala-
n›nda ö¤retim üyesi yetifltirilmesi yan›nda üni-
versite d›fl›nda piyasada çal›flan mühendislerin
ihtisas yapmalar› bak›m›ndan önemli bir misyo-
nu yerine getirmektedirler. 

Oda-üniversite-bölüm iliflkilerini de¤erlendirir
misiniz? MMO Diyarbak›r fiubesi’nden beklenti-
leriniz nelerdir?

Oda-üniversite-bölüm iliflkilerimiz iyi durumda
olmakla birlikte, çok daha iyi seviyelere gelmesi-
ni gönülden arzu etmekteyiz. Bölüm ö¤rencileri-
mize tan›flma çay›, mezuniyet yeme¤i, proje e¤i-
timleri, kitap-doküman deste¤i, söylefli prog-
ramlar› vb. bafll›klar›nda yap›lan etkinliklerin da-
ha s›kl›kla yap›lmas›n› temenni ediyoruz. MMO
Diyarbak›r fiubesi’nden; Malatya Temsilcili¤i’ne
daha fazla yetki ve sorumluluk vermesini ve yu-
kar›da belirtilen faaliyetlere desteklerin aratarak
devam etmesinin yan›nda, özellikle staj yeri te-
mini ve yeterli say›da staj kontenjan› ayarlanma-
s› konular›nda desteklerini bekliyoruz. 

Son olarak bölümünüzde okuyan veya tercih
edecek ö¤rencilere neler söylemek istersiniz?

Uluslararas› düzeyde e¤itim veren, araflt›rmalar

yap›p bilgi üreten, bunlar› yay›mlayarak topluma
ve insanl›¤a hizmet eden ve ulusal ihtiyaçlara uy-
gun teknolojik geliflmeyi vurgulayan, benzeri ku-
rumlar aras›nda öncü bir e¤itim ve araflt›rma
kurumu olma özelli¤ini sürdürmek e¤itim amaç-
lar›m›zd›r (vizyonumuz) . 

Uluslararas› düzeyde lisans, yüksek lisans ve
meslek içi e¤itim vererek, sanayi ve araflt›rma
kurumlar›nda tasar›m, üretim, uygulama ve Ar-
Ge çal›flmalar›nda baflar› ile görev alabilecek,
üretken, problem çözmede sistematik yaklafl›ma
sahip, tak›m çal›flmas›na yatk›n, çevreye duyarl›,
sosyal, ekonomi ve meslekî etik bilincine, so-
rumlulu¤una ve lider özelliklerine sahip Makine
Müh., Makine Yük. Müh. ve Dr. Makine Yük. un-
vanlar›na sahip mühendislerini yetifltirmek;
uluslararas› düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini
sa¤layan araflt›rmalar yaparak, ulusal sanayinin
problemlerine çözümler üretmek özgörevimiz-
din (misyonumuz). 

Geliflen teknolojiye paralel olarak gittikçe önemi
artmakta olan Makine Mühendisli¤i alan›nda,
yukar›da belirtilen vizyonumuz ve misyonumuz
do¤rultusunda 21. yüzy›l›n gerektirdi¤i bir e¤i-
tim-ö¤retimi vermedeki gayretlerimiz imkânla-
r›m›z ölçüsünde artarak devam edecektir.
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Harran Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Prof. Dr. Hüsamettin Bulut

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimini de¤er-
lendirebilir misiniz? Say›lar› h›zla artan üniversi-
teleri ele ald›¤›m›zda, verilen mühendislik e¤itim
düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Mühendislik ciddi e¤itim gerektiren ve gerek teo-
rik gerek deneysel anlamda altyap›s› sa¤lam al›n-
mas› gereken bir e¤itimdir. Ülkemizde teorik an-
lamda birçok üniversitede benzer e¤itimin verildi-
¤ini söyleyebiliriz. Özellikle son y›llarda aç›lan üni-
versitelere gerek yurt d›fl›ndan doktoras›n› ta-
mamlam›fl ö¤retim üyelerinin, gerek yurt içinden
köklü üniversitelerden doktoras›n› yapm›fl olan
ö¤retim üyelerinin gelmesi ile birlikte verilen mü-
hendislik e¤itiminin hemen hemen tüm üniversi-
telerde benzer oldu¤unu söyleyebiliyoruz. Elbette
e¤itim düzeyinde bir eflitlik oldu¤unu söyleyemiyo-
ruz ama benzer oldu¤unu söyleyebiliyoruz. Bö-
lümlerin web sayfas›na girerek verilen mühendis-
lik e¤itimini çok rahat görebiliyoruz. Bu noktada
mühendislik e¤itiminin teorik anlamda Türkiye’de
çok iyi oldu¤unu söyleyebiliriz ama deneysel an-
lamda do¤rudan piyasan›n istedi¤i düzeyde oldu-
¤unu söyleyemiyoruz. Pratik uygulamalar aç›s›n-
dan e¤itim düzeyi maalesef istenen düzeyde de¤il.
Belki bu verilen e¤itim ile de ilgili, yani e¤itimin
daha çok teorik alt yap› üzerine kurulmufl olmas›
da bunu do¤urmufl olabilir.

Bölümünüzde I. ö¤retimde (varsa II. ö¤retimde)
kaç ö¤renci mevcut? Her y›l kaç ö¤renci mezun
ediyorsunuz?

Bölümümüzde hem birinci hem de ikinci ö¤retim

var. Geçen sene ikinci ö¤retimde ilk mezunlar›m›-
z› verdik.  Birinci ö¤retime ilk olarak 1993 y›l›nda
ö¤renci ald›k. Toplam ö¤renci say›m›z birinci ö¤re-
tim için flu anda 286. Bunlar›n 23’ü k›z, 263’ü er-
kek. ‹kinci ö¤retimde ise 11 k›z ö¤rencimiz, 211 de
erkek ö¤rencimiz olmak üzere toplam 222 ö¤ren-
ci var. Toplamda da 500’ün üzerinde ö¤renci var.
Makina mühendisli¤i zor bir e¤itim, her y›l 72 ö¤-
renci al›yoruz ama bunun az bir k›sm› mezun olu-
yor. Dönemlik mezun veriyoruz, ikinci dönem yak-
lafl›k 20 mezun veriyoruz. Dönem içerisinde de
10’a yak›n oluyor. 

Bölümünüzde verilen makine mühendisli¤i e¤iti-
mini alt yap› (laboratuar vb.)  aç›s›ndan nas›l de-
¤erlendirirsiniz? Di¤er üniversitelerin makine
mühendisli¤i e¤itimi ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda elde
etti¤iniz tespitler/eksiklikler nelerdir?

Bölümümüzde makine mühendisli¤i e¤itim için
altyap› laboratuarlar›m›z var. Biz daha çok ö¤ren-
ciye yönelik laboratuarlar oluflturmaya çal›fl›yoruz.
Yine zirai aletler fabrikas›ndaki makine altyap›s›,
konstrüksiyon ve imalat laboratuar› olarak kullan-
mak üzere bölümümüzün hizmetinde bulunmak-
ta. Bunun yan›nda bölümümüzün özellikle enerji
a¤›rl›kl› olmas› sebebiyle iklimlendirme-so¤utma
laboratuar›m›z, enerji laboratuar›m›z, yine bölge-
nin yenilenebilir enerji kaynaklar› içerisinde günefl
aç›s›ndan potansiyeli yüksek oldu¤undan, günefl
enerjisi laboratuarlar›m›z mevcut. Laboratuar› ö¤-
rencilerimize ders uygulamalar›nda gösterdi¤imiz
gibi, üçüncü s›n›fta ö¤rencilerimize her hafta bir
laboratuar› gezdiriyoruz, kendilerinin pratik yap-

Mühendislik ciddi e¤itim gerektiren ve gerek
teorik gerek deneysel anlamda altyap›s› sa¤-
lam al›nmas› gereken bir e¤itimdir. Ülkemiz-
de teorik anlamda birçok üniversitede benzer
e¤itimin verildi¤ini söyleyebiliriz
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malar›n› sa¤l›yoruz. Bölümümüzde olmayan ba-
z› laboratuarlar› da d›flar›da sanayide kendileri-
ne gösteriyoruz veya meslek yüksek okuluna
Dünya Bankas› taraf›ndan al›nan deney setleri
üzerinde gösteriyoruz. Örne¤in motor laboratua-
r› bizde de olmas›na ra¤men ö¤rencileri saniye-
ye götürerek motor laboratuar›n› sanayide de
gösteriyoruz. Di¤er üniversiteler ile karfl›laflt›r-
d›¤›m›zda tabi ki alt yap›s›n› tamamlamaya çal›-
flan bir bölümdür ve bu zamanla tamamlan›r. Bu
noktada ald›¤›m›z deney cihazlar› ve laboratuar-
lar en son ve en güncel cihazlard›r. Eski üniver-
siteler ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda bu noktada cihaz-
lar›m›z daha yeni, daha güncel cihazlard›r. Ek-
sikler elbette var çünkü bir laboratuar kurmak
istedi¤inizde üniversite yönetiminin sizi destek-
lemesi laz›m, fakat ayr›lan bütçe de az oldu¤u
zaman istedi¤iniz laboratuar cihaz›n› alam›yor-
sunuz. Bunun d›fl›nda laboratuar aç›s›ndan bizim
akademik personel olarak veya yüksek lisans
ö¤rencileri ile yürüttü¤ümüz projelerde ald›¤›-
m›z cihazlar var. Ölçüm cihazlar› ve deney setle-
rimiz var. Bunlar da yine ö¤rencilerimizin hizme-
tinde bulunmaktad›r. 

Bölümünüz,  ö¤rencilere staj yeri bulma konu-
sunda imkanlar sa¤l›yor mu?

Do¤rudan bir imkan sa¤lam›yoruz fakat resmi
olarak bize gelen staj yeri duyurular›n› ö¤renci-
lerimiz ile paylafl›yoruz. Bunun yan›nda, makina
fabrikas›nda da geçen senelerde ö¤rencilerimi-
ze staj yeri bulduk. 

Okumakta veya mezun olan ö¤rencileriniz için
kariyer/istihdam takip sisteminiz var m›? ‹stih-
damlar› konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

Do¤rudan bir takip sistemimiz yok fakat bölüm
web sayfas›nda eski ö¤rencilerimizin bizimle ile-
tiflim kurabilece¤i bir adresimiz var. Eski ö¤ren-
cilerimiz buradan bizimle iletiflime geçebiliyor-
lar. Ve mezun olan ö¤rencilerimizi kaybetme-
mek için, isim, okula girifl-ç›k›fl tarihlerini web
sayfam›zda yay›nl›yoruz. Genelde ö¤rencilerimi-
zin mezun olduktan sonra istihdam konusunda
sorunla karfl›laflt›klar›n› görmedik. Tabir yerin-
deyse, buharlafl›p gidiyorlar. Bölgemizde kalan-
lar ile belki görüflebiliyoruz, ço¤u zaman istih-
dam ile ilgili talepler olmas›na ra¤men buna ce-
vap veremiyoruz. 

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar› ve is-
tihdam durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

Mühendislik disiplinleri içerisinde istihdam alan›
en genifl olanlar temel mühendislik alanlar›d›r.
Bunlar makine mühendisli¤i, inflaat mühendisli¤i
ve elektrik elektronik mühendisli¤idir. Bunlar›n
piyasada do¤rudan karfl›l›¤› oldu¤u için istihdam
sorunu yaflanmamakta. Çünkü bunlar›n hem im-
za yetkisi var hem de piyasa taraf›ndan temel mü-
hendislikler çok iyi bilinmekte. Di¤er mühendislik
alanlar› olan endüstri mühendisli¤i, tekstil mü-
hendisli¤i veya bilgisayar mühendisli¤i gibi bö-
lümlerin bölgemizde piyasada direkt karfl›l›¤› ol-
mad›¤› için ve sanayi de çok geliflmedi¤i için istih-
dam sorunu yaflanmakta. Bölümümüz aç›l›rken
de bölgenin ihtiyac› göz önünde bulunduruldu
ama özellikle endüstri mühendisli¤inde yeterince
ö¤retim görevlisi bulunmad›¤›ndan aç›lmad›. Fa-
kat biliyoruz ki bölgede ihtiyaç ve direkt karfl›l›¤›
olmad›¤› için endüstri mühendisli¤i bölümünden
mezun olanlar istihdam sorunu yafl›yor. 

Bölümünüz-sanayi iliflkisi ne düzeydedir? Bölü-
münüzün yerel ve bölgesel sanayinin geliflimi-
ne katk›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Ticaret Sanayi Odas› ile iliflkilerimiz mevcut, yine
KOSGEP üzerinden sanayi ile bir iliflkimiz mev-
cut. Bu anlamda iliflkilerimizin iyi düzeyde oldu-
¤unu söyleyebiliriz, fakat bunun daha ileri düzey-
lere getirilmesini ümit ediyoruz. Sanayi fianl›ur-
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fa’da yeni yeni gelifliyor, sanayi gelifltikçe bölümle
olan iliflkisi de daha ileri düzeye gelecektir. fiu an
DPT’nin destekledi¤i, Ticaret Sanayi Odas› ve fian-
l›urfa Belediyesi ile ortak yürüttü¤ümüz bölgedeki
yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m› ile ilgi-
li devam eden bir proje var. Bunun yan›nda bölü-
mümüz sanayide de¤iflik kurumlarca desteklenen
projelerde dan›flmanl›k hizmeti sunmakta. Ve sa-
nayicilere AR-GE projelerinde destek vermekteyiz.
Ve bölümümüzün yerel ve bölgesel sanayinin geli-
flimine katk›s›, verdi¤i mezunlard›r. 

Anabilim dal›n›z bünyesinde lisansüstü e¤itim ya-
p›lmakta m›d›r? 

Bölümümüz, mühendislik fakültesinde hem yük-
sek lisans, hem de doktoras› olan tek bölümdür.
Gerek ö¤retim üyesi anlam›nda, gerekse araflt›r-
ma olanaklar› aç›s›ndan iyi bir konumday›z. fiu an-
da 31 yüksek lisans ö¤rencimiz, 8 tane de doktora
ö¤rencimiz mevcut. Yüksek lisansa genelde böl-
gedeki mezunlar baflvurmakta. Doktora e¤itimine
ise daha çok akademik olarak ilerlemek isteyen
mezunlar baflvurmakta. Bu da bölümümüz aç›s›n-
dan önemlidir. 

Oda-üniversite-bölüm iliflkilerini de¤erlendirir
misiniz? MMO Diyarbak›r fiubesi’nden beklentile-
riniz nelerdir?

Oda ile iliflkilerimizin her zaman iyi olmufltur. Ge-
rek okuyan ö¤rencilerimiz ile ilgili gerekse mezun
olan ö¤rencilerimiz ile ilgili sürekli fikir al›flveriflin-
deyiz. Beklentimiz, ö¤rencilerimize daha fazla tek-
nik ve sosyal destek sa¤lanmas›. Bu noktada geçen
y›l ö¤renciler ile yapt›¤›m›z teknik gezi oda taraf›n-
dan desteklendi.  Yine her sene özellikle yeni gelen
ö¤rencilerimizin meslekle tan›flt›r›lmas› konusun-
da oda ile görüfl al›flveriflinde bulunuyoruz. 

Son olarak bölümünüzde okuyan veya tercih ede-
cek ö¤rencilere neler söylemek istersiniz?

Burada bölümün tüm imkanlar›ndan azami dere-
cede faydalanmalar›n› istiyoruz. Makina mühen-
disli¤i piyasada karfl›l›¤› olan bir bölüm. Siz kendi-
nizi gelifltirdi¤iniz sürece de¤eriniz artar. Bölümü-
müzde okuyan ö¤rencilerimiz AutoCAD ve Solid-
Works programlar›n› ö¤renerek mezun oluyorlar.
Buraya gelen ö¤rencinin son y›la b›rakmadan hat-
ta ilk y›ldan yabanc› dil sorununu çözmesi gereki-
yor. Bölüm güzel bir bölüm, nitelikli bir bölüm,
ama zor bir bölüm. Ancak bu zorluk ö¤rencinin bu
bölümü sevmesi ile afl›labilir. Severek ve ileride
kendini iyi gelifltirmifl bir ö¤renci olarak görerek
bu bölümü tercih ederlerse daha baflar›l› olurlar.
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Batman Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisli¤i Bölüm
Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Hamit AD‹N

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimini de-
¤erlendirebilir misiniz? Say›lar› h›zla artan üni-
versiteleri ele ald›¤›m›zda, verilen mühendislik
e¤itim düzeyini nas›l de¤erlendirirsiniz?

Ülkemizde verilen mühendislik e¤itimi geliflmifl
ülkelerden farkl› olarak, endüstriden kaynakla-
nan gereksinimler ve endüstrinin karfl›laflt›¤›
mühendislik sorunlar› göz önüne al›nmadan dü-
zenlenmektedir. Bu durum endüstrinin gereksi-
nimlerine uygun mühendislerin yetifltirilmeme-
sine yol açmaktad›r. Ayr›ca bölümlerin y›ll›k kon-
tenjan say›lar›n›n belirlenmesi konusunda arz-
talebe göre ülke ihtiyaçlar› çerçevesinde yap›l-
mad›¤›ndan ne yaz›k ki birçok üniversite mezunu
iflsiz kalmakta veya meslekleri d›fl›ndaki ifllerde
çal›flmaktad›rlar. Say›lar› h›zla artan üniversite-
ler ile ilgili olarak; bireysel, toplumsal ve ülke
geliflimini temel alan bir yaklafl›mla aç›lan her
e¤itim kurumu bir geliflme ölçütü olarak de¤er-
lendirilebilir. Bu durumu üniversite baz›nda ele
ald›¤›m›zda nitelikli akademik e¤itim, uzmanlafl-
ma kavramlar›na dikkat edildi¤i takdirde üniver-
site say›s›ndaki art›fl elbette son derece iyi bir
geliflmedir.

Bölümünüzde I. ö¤retimde (varsa II. ö¤retimde)
kaç ö¤renci mevcut? Her y›l kaç ö¤renci mezun
ediyorsunuz?

Bölümümüzde lisans I. ö¤retimde 185, II. ö¤re-
timde 183 olmak üzere toplam 368 ö¤renci, yük-
sek lisansta ise 39 ö¤renci ö¤renim görmekte-
dir. ‹lk olarak 2011-2012 e¤itim ö¤retim y›l›nda
lisanstan 19 ö¤rencimizi mezun ettik. 

Bölümünüzde verilen makine mühendisli¤i e¤i-
timini alt yap› (laboratuar vb.)  aç›s›ndan nas›l
de¤erlendirirsiniz? Di¤er üniversitelerin maki-
ne mühendisli¤i e¤itimi ile karfl›laflt›rd›¤›n›zda
elde etti¤iniz tespitler/eksiklikler nelerdir?

K›sa bir geçmifli olmas›na ra¤men bölümümü-
zün alt yap› çal›flmalar› h›zl› bir flekilde ilerlemifl
durumdad›r. Mevcut merkez yerleflkede yeterli
derslik, laboratuar vb. alt yap› sa¤lanm›fl olmak-
la beraber, fakültenin yeni kampüs alan›ndaki
yerleflkesinde ö¤rencilerin tüm ihtiyaçlar› göz
önüne al›narak kalitenin daha da yükseltilmesi
planlanm›flt›r. Üniversite e¤itim ve ö¤retiminin
önemi ve zorlu¤u nedeniyle köklü üniversiteler-
de dahi eksiklikler söz konusuyken, bölümümü-
zü di¤er üniversitelerle k›yaslamaktan ziyade,
geliflimin h›z›n›n yüksek oldu¤unu vurgulamak
gerekir.

Bölümünüz;  ö¤rencilere staj yeri bulma konu-
sunda imkânlar sa¤l›yor mu?

Bölümümüz, ö¤rencilerimize gerek ilimizde ge-
rek di¤er illerde bulunan çeflitli resmi veya özel
kurum ve kurulufllarda (TPAO, TÜPRAfi, All Alç›
fabrikas›, Öz Y›lmaz Makine vb.) staj yeri bulma
konusunda imkânlar sa¤lamakta ve yol göster-
mektedir.

Okumakta veya mezun olan ö¤rencileriniz için
kariyer/istihdam takip sisteminiz var m›? ‹stih-
damlar› konusunda neler söyleyebilirsiniz? 

Bu konu ile ilgili herhangi bir takip sistemimiz
henüz mevcut de¤il. Ancak mezun say›m›z art-

Fakültemiz tarihinin bafllang›c› olan 2008-2009 e¤itim-ö¤-
retim döneminde aç›lan makine mühendisli¤i bölümünde,
uluslararas› standartlarda lisans ve F›rat Üniversitesi Ma-
kine Mühendisli¤i bölümü ile ortak lisansüstü e¤itim prog-
ram›yla verilen e¤itim-ö¤retimin amac›, mühendis, araflt›r-
mac› ve bilim insan› yetifltirmeye yönelik gereken katk›y›
sa¤lamakt›r



Ma
kin

a M
üh

en
dis

ler
i O

da
s›

28

t›kça önümüzdeki y›ldan itibaren böyle bir sistem
kurulmas› düflünülmektedir. 

Ülkemizde mühendislik çal›flma alanlar› ve istih-
dam durumu hakk›nda bilgi verir misiniz? 

En genifl mühendislik alanlar›ndan biri olan maki-
ne mühendisli¤i bölümü mezunlar› fabrikalarda,
flantiyelerde, santrallerde, araflt›rma merkezle-
rinde; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en kü-
çük bir arac›n üretildi¤i yerlere kadar uzanan ge-
nifl bir alanda çal›flma olana¤›na sahiptirler. Maki-
ne mühendisleri, kendi ad›na iflyeri açma olana¤›-
na da sahiptirler. Özellikle mekanik tesisat sis-
temlerinin projelendirilmesi ve uygulanmas› alan-
lar›nda makine mühendislerine ihtiyaç duyulmak-
tad›r. Ayr›ca ilimizde yeni kullan›lmaya bafllan›lan
do¤al gaz ile ilgili flirketlerde çal›flma imkân› bu-
lunmaktad›r.

Bölümünüz-Sanayi iliflkisi ne düzeydedir? Bölü-
münüzün yerel ve bölgesel Sanayinin geliflimine
katk›s› hakk›nda bilgi verir misiniz?

Bölümümüzün içeri¤i gere¤i sanayiden uzak ol-
mas› söz konusu de¤ildir. Gerek ilimiz gerekse
bölgemiz sanayinin k›s›tl› olmas›na karfl›n h›zla
geliflim göstermekte oldu¤u taraf›m›zca dikkate
al›nmaktad›r. Yap›lacak çal›flmalarda sanayi ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmas›na yönelik birlikteliklerin
sa¤lanmas› hedeflenmektedir. Üniversitemizin
geliflimi bölge sanayinin kalitesini ve giriflimcili¤i-
ni olumlu olarak etkileyecektir.

Anabilim dal›n›z bünyesinde lisansüstü e¤itim ya-
p›lmakta m›d›r? 

Bölümümüz 2011-2012 e¤itim ö¤retim y›l› bahar
dönemi itibariyle F›rat Üniversitesi ile ortak lisan-
süstü e¤itime bafllam›fl olup, flu anda kay›tl› 40 li-
sans üstü ö¤rencisi bulunmaktad›r.

Oda-üniversite-bölüm iliflkilerini de¤erlendirir
misiniz? MMO Diyarbak›r fiubesi’nden beklentile-
riniz nelerdir?

Bölüm olarak odan›n üniversitemiz ve bölümümüz
aç›s›ndan yeri ve önemi iyi bilinmekte olup, imkân-
lar çerçevesinde iflbirli¤i sa¤lanmaktad›r. Oda
temsilcili¤i destek ve faaliyetleriyle mühendis
adaylar›m›z›n gelece¤e yönelik planlamala-
r›nda yol gösterici olmaktad›r. Bölüm ola-
rak biz de, ö¤rencileri odaya ö¤renci üyeli¤i
ile ad›m atarak s›cak iliflkiler kurmalar› ko-
nusunda yönlendirmekteyiz. Odan›n yeni ku-
rulmufl bir üniversite oldu¤umuzu dikkate ala-
rak desteklerini artt›rmas› önem arz etmektedir.

Son olarak bölümünüzde okuyan veya tercih ede-
cek ö¤rencilere neler söylemek istersiniz?

Bilim ve teknolojideki geliflmelere paralel olarak
ülkeler aras›ndaki s›n›rlar›n adeta sembolik hale
gelmesiyle; ulusal kültürün, ekonominin, bilimin
ve sosyal yaflam›n etkilenmesi, dolay›s›yla de¤ifli-
me u¤ramas› kaç›n›lmaz hale gelmifltir. Bu etkile-
flimin do¤al sonucu olarak özellikle yüksek ö¤re-
timde rekabet; araflt›rma-gelifltirme etkinliklerin-
de ve beklenen ç›kt› olarak ileri teknoloji düzeyin-
de at›l›m› zorunlu hale getiren bafll›ca unsur konu-
mundad›r. 

Fakültemiz tarihinin bafllang›c› olan 2008-2009
e¤itim-ö¤retim döneminde aç›lan makine mühen-
disli¤i bölümünde, uluslararas› standartlarda li-
sans ve F›rat Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bö-
lümü ile ortak lisansüstü e¤itim program›yla veri-
len e¤itim-ö¤retimin amac›, mühendis, araflt›rma-
c› ve bilim insan› yetifltirmeye yönelik gereken kat-
k›y› sa¤lamakt›r.

Uygarl›¤›n gelifliminde bafll›ca paya sahip olan ma-
kine mühendisli¤i genifl bir ilgi alan›na sahip olup,
geçmiflte ve günümüzde oldu¤u gibi gelecekte de
bu önemini koruyacak mesleklerden biridir. 

Ulusal ve uluslar aras› düzeyde gerçeklefltirdi¤i
bilimsel çal›flmalarla bilimsel yetkinli¤ini kan›tla-
m›fl akademik kadronun temel amac›; ülkemiz bi-
lim ve teknolojisine katk› yapmas› beklenen ö¤-
rencilere mevcut birikimini yans›tarak, üretime
dönüflen özgün bilimin ve teknolojinin esas›n›
oluflturacak altyap›y› kurmakt›r.

Üniversitemizin ve fakültemizin geliflmifl e¤itim-
ö¤retim, araflt›rma ve uygulama imkânlar›n› kulla-
narak, yetkin akademik kadronun teorik ve uygu-
lama esasl› bilimsel katk›s›yla, etik de¤erlere sa-
hip,  bilgi ça¤›n› yakalayan mühendis ve araflt›rma-
c›lar›n kayna¤› olan makine mühendisli¤i bölümü
olmak dile¤i ile…
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Bilindi¤i gibi asansörlerin piyasaya arz›ndan
sonraki süreci ele alan ve bütün kullan›m
ömrü boyunca uyulmas› gereken asgari kri-
terleri getiren “Asansör Bak›m ve ‹flletme
Yönetmeli¤i” 18.11.2008 tarih ve 27058 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl olup,
18/05/2009 tarihinde zorunlu uygulamaya
girmifltir. Bu yönetmelik gere¤ince, güvenli
ve iflletme yönünden uygun flekilde çal›flt›¤›-
n›n tespiti için, hizmete al›nmas›n› müteakip
iki y›l sonra, devam›nda y›lda en az bir kere
bina sorumlusu taraf›ndan her asansörün
y›ll›k kontrolünün yap›lmas› gerekmektedir.
A tipi bir muayene kuruluflu olan odam›z bu
görevi flubelerimiz vas›tas›yla yapmaktad›r.

Bu yetki ile Diyarbak›r fiubemiz ve ba¤l›
temsilciliklerimizde asansörlerin y›ll›k peri-
yodik kontrollerinin yap›lmas› konusunda
çal›flmalar Nisan ay›ndan itibaren bafllat›ld›.
Asansör çal›flmas›n›n uzun süreçli bir çal›fl-
ma oldu¤unu bilerek bafllad›k. Bu konuda
halen yaflad›¤›m›z s›k›nt›lar mevcut olmas›-
na ra¤men, yapm›fl oldu¤umuz çal›flmalar›n
sonuçlar›n› yavafl yavafl almaktay›z ve bu so-
nuçlar› sizlerle paylaflmak istedik. 

fiubemiz ve il temsilciliklerimizde belediye-
lerle yap›lan görüflme sonucunda; Diyarba-
k›r’da Kayap›nar Belediyesi, Bingöl Beledi-
yesi, Batman Belediyesi, fianl›urfa Belediye-
si ve fianl›urfa Karaköprü Belediyesi ile pro-
tokoller imzaland›. Ancak Malatya ve Elaz›¤
belediyeleri ile yap›lan görüflmeler olumsuz
sonuçlanm›fl olup, Bismil, Ad›yaman beledi-
yeleri ile görüflmeler halen devam etmekte-
dir. Bu çal›flmalar devam ederken flube ve
temsilcilik bünyesindeki toplam 10 persone-
lin e¤itim süreçleri tamamland›. 

Yap›lan protokol çal›flmalar› sonucu, y›ll›k
kontrollerin yap›lmas› için ekipler oluflturul-
du ve kontrol için gerekli altyap› çal›flmalar›
tamamlanmaya çal›fl›ld›. Ancak Bingöl ve
Batman belediyeleri ile protokol imzalan-
mas›na ra¤men halen kontrollere bafllana-

mad›; bu illerdeki asansörlü bina adresleri-
nin tespiti konusunda çal›flmalar›n bitmesi
beklenmektedir. 

Diyarbak›r ve fianl›urfa’da ise ilan, reklam
çal›flmalar› ile halk›n bu konuda bilgilendi-
rilmesi sa¤lan›lmaya çal›fl›ld›. Ayr›ca asan-
sör derne¤i ile yap›lan görüflmelerle de bu
kontroller hakk›nda bilgilendirilmeler yap›l-
d›. Amac›m›z özellikle randevu sistemi ile bu
kontrollerin yap›lmaya çal›fl›lmas›d›r. 

fianl›urfa’da toplamda 27 baflvuru yap›lm›fl ve
bu baflvurulardan 16’s›n›n kontrolü e¤itimli
personellerimiz arac›l›¤›yla gerçeklefltirildi.
Bu kontrollerin tümünde (%100) asansörlere
yap›flt›r›lan etiket k›rm›z› renkli. Yani bu asan-
sörler can güvenli¤i aç›s›ndan tehlikeli. 

Diyarbak›r’da bu alandaki kontroller daha
h›zl› gerçeklefltirildi. Kayap›nar Belediyesi
s›n›rlar› içerinde kontrollere 25.06.2012 tari-
hinde baflland›. Randevu sistemi ile al›nan
baflvurular›n ard›ndan kontroller e¤itimli
personeller taraf›ndan sistemli bir flekilde
sürdürülüyor. fiubemize toplamda
01.09.2012 tarihi itibariyle 231 bina yönetici-
si baflvuruda bulundu. Bu baflvurulardan
204 bina asansörü kontrol edildi. Bu kon-
trollerden 2. kontrolü yap›lan asansör say›s›
ise 2. Bu asansörlerin 200 tanesi k›rm›z› eti-
ketli olup, 2 tanesi de sar› etiketli. Bu sonuç-
lar, yap›lan kontrol say›s› ve ortaya ç›kan
gerçe¤in nas›l vahim oldu¤unun bir kan›t›.
Yap›lan kontroller sonucu asansörlerin
%98’i can güvenli¤i riskini gösteren k›rm›z›
etikete sahip. Bu durum, yap›lanman›n yeni
oldu¤u, en eski yap›n›n 10 y›ll›k oldu¤u dü-
flünülen Kayap›nar ‹lçesi’ndeki asansörlerin
teknik olarak kullan›lamaz durumda oldu-
¤unu gösteriyor.

Bizler 2. kontrollerde bu asansörlerin can
güvenli¤i aç›s›ndan uygun hale getirilmesini
umut ediyoruz ve bu konuda bilgilendirme
çal›flmalar›m›z devam etmektedir. 

Y›ll›k asansör 
kontrollerinde son durum

Gurbet ÖRÇEN
Mak. Yük. Müh.
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12 Eylül darbesi sonras› yüz binlerce insan ak›l almaz ifl-
kenceler görmüfl, gözalt›nda kaybedilmifl, cezaevlerinde
ölüme terk edilmifl ve gencecik insanlar›n aralar›nda ol-
du¤u 50 kifli dara¤ac›na gönderilmiflti. Ancak, emek ve de-
mokrasi güçleri için 12 Eylül sadece bask›, fliddet, iflkence
de¤il, ayn› zamanda emekçilerin kazan›lm›fl tüm haklar›-
n›n üzerinden silindir gibi geçildi¤i, özellefltirmelerin, d›fla
ba¤›ml›l›¤›n artt›¤›, "gülme s›ras›n›n" sermayeye geldi¤i
y›llard›. 

ABD emperyalizminin deste¤i ve denetiminde gerçekleflen
12 Eylül darbesi, "demokrasilerde uygulanamaz" denilen
24 Ocak 1980 kararlar›n›n önünü açm›fl, sonraki y›llarda
izlenecek neo-liberal politikalara bir anlamda yol temizli-
¤i yapm›flt›r. ‹flbirlikçi hükümetlerin oluflturdu¤u prog-
ramlarla ülke ekonomisi yeniden yap›land›r›lmaya bafllan-
m›fl, bu amaçla yerli sanayi yabanc› sermayeye peflkefl çe-
kilmifl, kamusal hizmetler piyasaya aç›larak ticarilefltiril-
mifl, ülke ekonomisi baflta tar›m ve sanayide olmak üzere
her sektörde d›fla ba¤›ml› hale getirilmifltir. Uygulanan
politikalar ayn› zamanda mühendislik hizmetlerini de etki-
lemifl, mühendisli¤in sanayi, tar›m, kent ve toplum yafla-
m›na yönelik, bilimsel teknik temellerdeki kamusal, top-
lumsal hizmet niteli¤i gün geçtikçe afl›nd›r›lm›flt›r. 

Kendisi bizzat 12 Eylül askeri darbesi ve 28 fiubat süreci-
nin ürünü olan AKP iktidar›n›n, darbeyle hiçbir sorunu
yoktur ve elbette darbeyle hesaplaflmak ya da darbecileri
yarg›lamak gibi bir derdi de bulunmamaktad›r. Anayasa
referandumunda 15. Maddeyi bir yem olarak ortaya atan
AKP iktidar›, bu sayede anti-demokratik maddelerle dolu
referandum paketini kolayl›kla geçirmeyi baflarm›flt›r. 

Darbeyle hesaplaflmak, 12 Eylül‘ün bütün düzenlemeleri-
nin ve sonuçlar›n›n ortadan kald›r›lmas›yla mümkündür.
Gerçek bir hesaplaflman›n yolu, 12 Eylül‘ü tüm kurum ve
kiflileriyle yarg›lamaktan, emekten ve halktan yana, eflit-
likçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasaya sahip olmak-
tan geçmektedir. 

Bu gerçekleri her f›rsatta dile getiren Makina Mühendisle-
ri Odas›, darbe ortam›nda ve bugün mesle¤imize ve ülke-
mize yap›lan sald›r›lara karfl› eflit, özgür, demokratik, tam
ba¤›ms›z ve bar›fl içinde bir Türkiye‘yi savunmaya devam
edecektir.

12 Eylül faflizmi 
AKP iktidar› ile sürüyor
Üzerinden 32 y›l geçmesine
ra¤men 12 Eylül 1980 aske-
ri darbesi, anayasas›, 
kurumlar› ve zihniyeti ile 
hala ayakta duruyor ve 12
Eylül rejimi, bugün de 
AKP eliyle sürüyor

Ali Ekber ÇAKAR
Makina Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkan›
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Ji we hemûyan re!..
Va ye ez dimirim. Ji bo na vê yekê kesekî sûcdar nekin. 
Hele ji fesadiyê, ji bîr nekin ku, rehmetî hez nedikir.

Dayika min, xwiflkên min, rêhevalên min! Min bibaxflînin. 
Ev ne hal e, ez dizanim (ji kesekî re jî pêflniyar nakim),
lê ji bo min tu rê nemabû.

Lîlî, ji min hez bike.
Rêhevalê Hikumat! Malbata min: 
Lîlî Brîk,diya min, xwiflkên min û Veronîka                     
Vîtoldovna Polonkaya ne.  Li wan xwedî derkevî ,  
ez ê kêfxwefl bibim..

Helbestên neqediyayî bidin Brîk’an, çi pêwîst be ew dikin.
Tedî dibêjin ya :               

“Hebû tunebû”

Ma kefltiya evînê ya biçûk
dikare li hember herikandina çemê jiyanê 

li ber xwe bide!
Dawiya dawî li ber xwe ne da û parçe bû…

Êfl
Nefladî

Neheqiyên beranber
Ne hewceyê bi bîrxistinê ne:

Ez û feleka qehpe fît bû ne.
Û hûn kêfxwefl bin 

bes e.

(Li kêleka termê helbestvan hatiye dîtin)

Wergera Kurdî: Suat YAVUZ
Helbest: Vladimir Mayakovski
zuhatyavuz@mynet.com
Not: Vladimir Mayakovski’nin 
“Son Mektup”adl› fliirinden çeviri yap›lm›flt›r. 



1926 y›l›nda Zare filmiyle bafllayan
Kürt sinemas›n›n günümüzde geldi¤i nokta-
ya de¤inmek istiyorum. 1926’da Rus sinema-
c›lar› taraf›ndan çekilen, oyuncular› ve sena-
ristleri Rus ama, A¤r› Da¤› eteklerinde yafla-
yan Kürtlerin yaflant›lar›n› konu alan bir film.
‹lk defa 2 y›l önce Ermenistan arflivlerinden

ç›kar›lan ve ‹stanbul’dan sonra Diyarbak›r’da
gösteriminin yap›lmas›yla Zare’yi izleme
imkan› buldum. Filmin gösterilece¤i salona
gitti¤imizde yer bulamam›flt›k  ama ikinci
günde ayakta da olsa izleme imkan› buldum,
filmin her karesi bende büyük bir heyecan
yaratt›. Filmden ç›kt›¤›mda büyük bir mutlu-

Salih ÇEL‹K

Cegerxwin Kültür Merkezi

sinema birimi ö¤rencisi
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lukla eve dönmüfltüm. Film; Kürtlerin göçebe
yaflant›s›n›, misafirperverliklerini ve Rus hükü-
metinin tüm u¤rafl›lar›na ra¤men Kürtleri sava-
fla taraf yapamamas›, Kürtlerin asker olmamak
için direnmelerini anlat›yor. Belki filmi Kürtler
çekmemiflti ama Kürtleri konu alm›flt›. 

Kürt sinemas›n› Türkiye’de bafllatan flüphesiz
Y›lmaz Güney’dir. Yol, Sürü, Endifle, Duvar ve di-
¤er filmleri Türkiye sinemas›na damga vuran
filmlerdir. Yol filminde hem Kürt gelenek göre-
neklerine hem de Kürtler üzerindeki bask›lara
büyük bir elefltiri getirilmekte ve Türkiye’de ya-
flanan darbe döneminin insanlar üzerindeki etki-
sini yans›tmaktad›r. ‹mral› Adas›’nda tutuklu bu-
lunan 6 arkadafl›n bayram iznine ç›kmas›yla bafl-
layan film, 6 kiflinin apayr› öykülerini ele almak-
ta, yolculuk boyunca kiflilerin iç hesaplaflmas›na
tan›kl›k etmemizi sa¤lamakta. Bunun yan›nda
hapishanenin dört duvar aras› olmad›¤›n›, insan-
lar›n kendi beyninde duvarlar oluflturdu¤unu
gözler önüne sermektedir. 

Bahman Gobadi de Y›lmaz Güney gibi Kürt Sine-
mas›ndan dünyada söz ettiren yönetmen-
lerdendir. Bahman Gobadi Kaplumba¤alar Da
Uçar, Sarhofl Atlar Zaman› ve Anemin Ülkesinin
fiark›lar› gibi filmleriyle Kürt sinemas›n› dünya
sinemas›na tafl›may› baflarm›flt›r. Sarhofl Atlar
Zaman› filmi ile büyük bir baflar› yakalam›flt›r.
Tümü amatör olan oyuncular›n gerçek yaflamda-
ki rollerini oynamalar› bu baflar›y› getirmifltir.
Film; Kürtler aras›na ‹ran, Irak ve Türkiye tara-
f›ndan çekilmifl s›n›rlarda, zorlu da¤l›k co¤rafya-
da at s›rt›nda kaçakç›l›k yapan Kürtlerin yaflam›-
na ayna tutmaktad›r.

Türkiye’de 90 sonras› çekilen Mem û Zin, Ifl›klar
Sönmesin, Günefle Yolculuk ve Büyük Adam Kü-
çük Aflk gibi filmler de heyecan yaratm›flt›r.  

Navenda Çanda Mezopotamya’n›n (NÇM) ‹stan-
bul’da kurulmas› ard›ndan Türkiye’de Kürtlerin
demokrasi mücadelesi ve yaflad›klar› sorunlara
daha fazla de¤inilmeye bafllanm›flt›r. NÇM bün-
yesinde çekilen Ax , Foto¤raf ve Bahoz, yine ya-
k›n zamanda çekilen Gitmek gibi filmlerde Kürt-
çe çok etkin bir flekilde kullan›lm›flt›r. Ax filmin-
de köy yakmalar; Foto¤raf filminde askere giden
bir Türk genci ile gerillaya giden bir Kürt gencin
ayn› otobüste yolculu¤u; Bahoz filminde ise üni-
versitede okuyan Kürt ve sol görüfllü gençlerin
karfl›laflt›¤› zorluklar konu edinilmifltir. NÇM ay-
r›ca sinemaya, Kaz›m Öz, Hüseyin Karabey, Öz-
kan Küçük ve Özcan Alper gibi önemli isimler

kazand›rm›fl, bu yönetmelerin yapt›¤› filmler
Türkiye sinemas›na önemli katk›lar sunmufltur.

Sinema üzerindeki sansürün azalmas› ve bölge
illerinde sinema atölye ve kurslar›n›n bafllama-
s›yla birlikte, amatör sinemac›lar›n›n yetiflme
koflullar› da oluflmufl ve genç sinemac›lar yap-
t›klar› filmlerle festivallerin gündemine oturma-
y› baflarm›flt›r. Bu da Kürtlerde, yaflad›klar› ac›

ve sevinçleri en iyi kendilerinin sinemaya aktara-
bilecekleri düflüncesine yol açm›flt›r. Foto¤raf,
‹ki Dil Bir Bavul, Bahoz, Min Dit, Mefl, Sen Uçtun
Ben Kald›m, Babam›n Sesi , ‹z gibi filmlerin ya-
n›nda Dersim 38, Kara Vagon, 5 Nolu Ceza Evi ve
daha bir çok belgesel ve filmler yurt içi ve yurtd›-
fl› festivallerde ön s›ralarda izleyiciyle buluflur-
ken, olumlu elefltiriler alm›fl ve Kürt sinemas›n›n
heyecan yaratmas›n› sa¤lam›flt›r.

Bu y›l düzenlenen ‹stanbul Film Festivali’nde
yaklafl›k 30 Kürt film ve belgeseli yer ald›. Göste-
rilerde filmlere ilgi hayli yüksekti. Bir belgeselin
söyleflisi bittikten sonra bir kad›n izleyici bana
flunlar› söyledi; “Bu festivalde 10’a yak›n Kürt
film ve belgeseli izledim, bunlar beni o kadar et-
kiledi ki, Kürtlere bak›fl aç›m› de¤ifltirdi. Eskiden
Kürtler bizden ne istiyor diyordum, flimdi ise biz
Kürtlerden ne istiyoruz diyorum ve Kürtler hak-
k›nda flimdiye kadarki düflüncelerimden dolay›
sizden özür diliyorum.” Bu sözler beni çok duy-
guland›rm›flt›. 

Günümüzde Diyarbak›r, Batman, Mardin, Der-
sim, Erbil, Duhok gibi Kürt kentlerinin yan› s›ra,
Avrupa’n›n birçok ülkesinde de büyük film festi-
valleri düzenlenmektedir. Gün geçtikçe çekilen
film say›s›n› artmas› Kürt sinemas›n›n geliflimi
ve tan›t›m›na büyük katk›lar sa¤lamaktad›r. Bu
da Kürtlerin yaflant›lar› ve demokrasi mücadele-
lerini dünyaya daha iyi anlatma imkan› yarat-
maktad›r.

Babam›n Sesi filminden bir kare
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07.01.1905’te Ad›yaman’›n Kahta ‹lçesi’ne ba¤l›
Narince Köyü’nde do¤du. Mirdésan aflireti lideri-
nin o¤ludur. 1915 y›l›nda babas›n› kaybetti. Bunun
üzerine afliretin bafl›na geçen amcalar› taraf›ndan
yetifltirildi. 1926 y›l›nda fiéx Sé›d ‹syan›’ndan sonra
fiukr› ve Nur› amcalar› ile birlikte tutukland›. Am-
calar›, Diyarbak›r Cezaevi’nde idam edildi; kendisi
de Denizli Cezaevi’nde 2 y›l kald›ktan sonra
1928’de bir genel afla sal›verildi. 1929 y›l›nda, 26
Kürt afliret lideriyle birlikte tutukland›ysa da az bir
cezayla kurtuldu.

Devletin bask›c› yönetimi sebebiyle 24 Aral›k
1929’da Suriye’ye kaçmak zorunda kald›. Orada,
Xoybun Partisi’ne üye oldu Hawar Dergisi’nde pek
çok fliir, fabl, hikaye, makale, deneme, tan›t›m ve
de¤erlendirme yaz›s› yay›mland›. Kürt edebiyat›n›n
önde gelen flair ve yazarlar›ndan olan Apé/Amca
Osman Sebri 1954 y›l›nda Latin harfli Kürt Alfabe-
si’ni oluflturarak F›rt›na, Dertlerimiz, Dört Kahra-
man gibi kitaplar›n› bu alfabeyle yay›nlad›. Bunla-
r›n yan› s›ra henüz bas›lmam›fl pek çok fliiri vard›r.

1957 y›l›nda baz› Kürt yurtseverleriyle Suriye Kürt
Demokrat Partisi’nin kuruluflunda yer ald› ve par-
tinin genel sekreterli¤ine seçildi. 11 Ekim 1993’te
vefat eden Osman Sebri’nin kabri Suriye’deki Ber-
keviré Köyü’ndedir.

Mamoste Osman Sebrî, daha önce Kürtçe olarak
yay›mlanan hat›rat›nda Dîyarbekir'in E¤il-Gêl ‹lçe-
si’nden Mirdasî Emirli¤inin bir parças› olduklar›n›
ve 3 parçaya ayr›l›p 3 ayr› bölgeye da¤›ld›klar›n›
anlat›r. Bir bölümünün Ankara-Konya aras›ndaki
Haymana Ovas›’na yerleflerek ad›na "Evdil-Hey
Beg Mirdesileri", ‹kinci bölümünün Dîyarbekir
da¤lar›na yerleflerek, "Terrikan Mirdesileri",
Üçüncü bölümünün de Ad›yaman'a yak›n Nemrut
Da¤›’n›n do¤usundaki Gerger ‹lçesi çevresindeki 3
köye yerleflen “Gawestî Mirdesileri” oldu¤unu an-

lat›r. Yabani do¤a koflullar› ile iç içe yaflayan Ga-
westî Mirdesilerinin bir ferdi oldu¤unu ve aile ola-
rak her daim ayr› düfltükleri Dîyarbekir'in E¤il co¤-
rafyas›na dönüp yeniden yerleflmek istediklerini
an› kitab›n›n girizgâh›nda heyecanla anlat›r.

Êflîr bir Mîr ailesinin erken do¤mufl çocu¤u olarak
akranlar›ndan daha çelimsiz ve zay›ft›r Osman.
Ama babas› hep okumas›n› ister. Hatta Mekteb-i
Mülkiye-yi fiahane'yi okuyup da diploma almaz ise
miras›ndan mahrum b›rakaca¤› kelam›n› bile eder.

‹flte daha çocuk yafltaki Osman Sebrî'nin hayat› bu
denli yüksek beklentilerin ve 1915 cihan harbi ve
sonras›ndaki Kürt hareketlenmelerinin yaflatt›kla-
r› içinde geçer. fiêx Sêîd k›yam›n›n ayak seslerinin
Ad›yaman Mirdesilerine ulaflmas› üzerine kendi
cephelerinden isyanc›lara destek olmak için haz›r-
l›klar›na tan›kl›k eder. Ad›yaman Mirdesilerinin
"k›yam"a verdi¤i deste¤in ve isyanc›lar›n "Diyarba-
k›r kuflatmas›"n›n zaaflar›n› bir siyasal analist gibi
an›lar›nda irdeler. ‹syan'›n "tez elden" bast›r›lmas›
ve "k›yamc›lar›n" derdest edilip fiark ‹stiklâl Mah-
kemeleri'nde yarg›lanmalar›n›n derin izleri, mah-
keme heyetinin hat›r› say›l›r rüflvetlerle kay›rmala-
r› ve de zalimli¤i bir yaflam boyu "genç" Osman'›n
haf›zas›ndan asla silinmez. Hatta sonraki hayat›n-
daki Kürdi siyasal kimli¤ine ve tav›r al›fl›na o tan›k-
l›klar yön verir.

Amcas› fiukrî yarg›lanan ve idam edilecekler ara-
s›ndad›r. Amcas› sonunun geldi¤ini görünce ken-
dilerine ihanet edenlerden Bedir A¤a'y› öldürmesi-
ni son arzusu olarak ye¤enine söyleyip der ki; "‹n-
tikam›m›z› al›p Bedir A¤ay› öldürdü¤ünde, bir te-
penin üzerine ç›k ve nerede olursan ol yüzünü Dî-
yarbekir'e do¤ru dönüp 'Amca intikam›n› ald›m'
diye ba¤›r" der. Amcas› bu vasiyetine baflka fleyler
de ekler: "Yi¤it ol, dürüst ol, olgun ol ki yolun so-
nuna vard›¤›nda özgür ve muzaffer olas›n."

Mustafa ‹LHAN
Teknik Görevli

Bir siyaset ve edebiyat ustas› 

Osman Sebrî
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Tabi amcas›n›n bu vakur vasiyeti ve idam›ndan
sonra yaflam›ndan süzülerek kurdu¤u dostluklar
üzerinden "hayat bilgisi"ni pekifltirir.

Önce Adana mahpusunda Hüseyin Hilmi Atik
Beg'den Kürtlük bilincini al›r. Sonra bir tren yol-
culu¤u esnas›nda önceden ad›n› duydu¤u ve
trende kendi gayretiyle tan›flt›¤› Dîyarbekirli Ce-
milpaflazade Kadri Beyden Kürtlük bilincini pe-
kifltiren yeni fleyler ö¤renir.

‹syan sonras›yla birlikte 7 y›l süreyle do¤udan
bat›ya mahpusluklar, kaçak ve sürgünlükler, ça-
t›flmalar, tan›flmalar Osman Sebrî'nin yo¤un ve
s›k› yaflanm›fll›klar›na yol verir.

Amca vasiyeti üzerine Bedir
A¤ay› öldürdükten sonra yü-
zünü Dîyarbekir'e dönüp
"Amca intikam›n› ald›m" der
ve meflakkatli çabalarla Suri-
ye'ye geçer. 1930'lu y›llar›n
Hoybun önderleri ile arkadafl-
l›klar, dostluklar, ülkeye siya-
seten girifl ç›k›fllar ve hep asi
ve hep bafl›n›n dikine mücadele
ve hep isyankâr bir profil çizer Osman Sebrî. Sö-
zün kantar›, kantar›n topuzu kime de¤erse de¤-
sin gözünün yafl›na bakmadan sertçe vuran bir
üslubun an› yaz›c›s› olur. Kimi ifadeleri baflkala-
r›n›n a¤z›ndan aktararak, kimilerini de kendi göz-
lemlerine dayanarak aktar›r. Hak teslimiyeti de
yapar. H›rpalay›c›, imleyici ifadeler de kullan›r!

Kürt ulusal hareketinin önde gelen kültür ve ak-
siyon adamlar›ndan biridir Osman Sebri. Bu co¤-
rafyada güç dengelerinin de¤iflti¤i bir dönemde
yaflam›fl, rejimle iflbirli¤i yaparak keyif sürmek
yerine kiflisel ç›karlar›n› bir yana b›rak›p tarihin
ve talihinin önüne ç›kard›¤› a¤›r toplumsal so-
rumluluklar› yerine getirmekten kaç›nmam›flt›r.
Bu sebeple defalarca tutuklan›p yarg›lanm›fl,
idamdan dönmüfl, hapsedilmifl, sürgüne gönde-
rilerek susturulup sindirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Varl›kl› bir feodal ailenin lideri oldu¤u halde bi-
reysel ve ailevi rahat›n› bozma pahas›na yap›lan
haks›zl›k ve zulme bafl e¤meyen Sebri, mücade-
lesini hem siyasi hem de kültürel ve yaz›nsal
alanda devam ettirerek modern Kürt siyasetinin
ve edebiyat›n›n temel tafllar›ndan biri olmufltur.

An›lar: Nuri ve fiükrü a¤alar›n idam edilifli

"Jandarmalar›n ayak seslerini duyup toparlan-
d›k. Saat akflam›n dokuzuydu. Aceleyle amcala-
r›m›n ellerini öptüm. Onlar› idama götürürlerken

arkalar›ndan bakt›m. Amcam›n sesini bir kez da-
ha duydum:

"Yi¤it ol, dürüst ol, olgun ol ki yolun sonuna var-
d›¤›nda hür ve muzaffer olas›n."

Oradan ç›k›p do¤ruca yata¤›ma gittim. Küçüm-
senmeyecek bir yük alm›flt›m üstüme. Devlet
tüm mal varl›¤›m›za el koymufl, sonra da amca-
lar›m› öldürmüfltü. Yol gösterecek bir büyü¤üm-
den mahrum kald›¤›m gibi, bak›ma muhtaç 16
çocu¤un sorumlulu¤u da bana b›rak›lm›flt›. 10 y›l
evvel babam› kaybetti¤imde fiukrî amcam, onun
yoklu¤unu hissettirmemiflti bana. Ben bu çocuk-

lara onlar kadar iyi bakabi-
lecek miydim? Düflünceleri-
min a¤›rl›¤› alt›nda kendim-
den geçmiflim.

Ertesi sabah uyand›¤›mda
günefl do¤mufltu..."

“Afliret hayat›nda a¤a her
fley oldu¤u için onun yok-
lu¤uyla pek çok fley de
yok olur. fiükrü amcam›n

idam›ndan sonra ailemizin durumu çok kötüye
gitmiflti. Hangimiz a¤a olmak istese, her fleye
bafltan bafllamas›, yeni yard›mc›lar edinmesi ve
devletin deste¤ini de almas› gerekiyordu. Zira
devlet destek vermedikçe lider olmak mümkün
de¤ildi art›k.

Ailemizde eskiden beri ikilik vard›. Do¤du¤um
günden bu yana a¤a olmak isteyenler aras›ndaki
çekiflmeler bitmezdi. Amcalar›m idam edildik-
ten, ben de 2 y›l sürgünde kald›ktan sonra aile
içerisindeki rakiplerimiz yeniden harekete geç-
mifl, etraflar›na adam toplam›fllard›. Tabi a¤al›¤›
ellerine almalar› için devlet taraf›ndan destek-
lenmeleri de gerekiyordu; bu da mümkün de¤il-
di. Zira devletin idarî memurlar› a¤alara yard›m
etmek yerine bizzat a¤a olmaya karar vermifller-
di. Böyle olunca da rakiplerimiz amaçlar›na ula-
flamam›flt›.”  
Li sere te ye berz hat xemilandin 
Ba taceke gewr 
Ji we roje da tu xoflewisti 
Li nik me kurdan 
Hinge tu bu qiblegah ji bo mirov 
Di nava cihanda

KAYNAK
>“Osman Sebrî, Hat›ralar›m”. Kürtçeden çeviren 
Abdullah Koçal.  Lis Yay›nevi. May›s 2012, Diyarbak›r.
> fieyhmus D‹KEN Diyarbak›r - B‹A Haber Merkezi
> 30 Haziran 2012, Bianet internet sitesi
> “Agiri”  1982
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Özgürlük ve adalet ad›na çok ac›lar çek-
tik, hala özgürlü¤ü ve adaleti ar›yoruz.
Bir yandan da kölelik ruhlara sinmifl, kö-
leleflmeyi özgürlük, taraftar›na iltimas›
adalet sayanlar var. Onlar böyle davrand›
diye ne özgürlük ne de adalet elbette as-
l›ndan vazgeçecek de¤il, zira asl›n› inkâr
soysuzluktur ve ne özgürlük ne de adalet
soysuz kelimeler de¤ildir.

“Allah adaleti emreder”

‹nsan›n ifli budur yani adaleti yürürlükte
tutmak ve beslemek zira emr ifltir. Allah
insana “senin iflin adalet olmal›” der.
Adalet yoksa özgürlük de olmaz. Özgür-
lü¤ü suda bal›¤› rahat b›rakmak olarak
al›rsan›z, suyu kirletenlerin ortaya koy-
du¤u adaletsizli¤i göremezsiniz. 

‹çimdeki ses “insan›n en insani aray›fl›n›
yaz” dedi¤inde dald›m. ‹flkenceleri, hak-
s›zl›klar›, insan›n hayra yönelen enerjisi-
ni engelleme çal›flmalar›, varl›k içinde
insana açl›k çektirenleri, baflka hayatlara
kast etmeyi hükümranl›k sayanlar›, fer-
yatlar›, gözyafllar›n›, solmufl bedenlerin
karfl›s›na geçip ruhlar›n› fleytana satan-
lar› düflündüm.

Özgürlük yürüyüflleri… Adalet aray›fllar›
geldi akl›ma.

“iyi olan› kötü olandan ay›rma bilgisi, yö-
nelimi, fiiliyat› olarak adaleti… ‹nsan›n
içinde “tanr›sal bir ses” olarak adaleti ve
merhameti… Ve insana düflen bu sese
kulak vermektir” diyenlerin üzerinden
yüzy›llar geçti¤i halde, içlerindeki “tanr›-
sal sese de¤il fleytani sese” kulak verip
hayat› canl› ve cans›z varl›klara zehir
edenleri düflündüm. Ben bunlar› düflü-
nürken belki Sokrat veya onun talebesi
Platon oturmufltu karfl›ma.

Platon bir insan olarak “dört ana erdem

var diyordu: bilgelik, cesaret, kendine
hâkim olma ve adalet!”

Bilge olmayan›n cesareti, kendine hâkim
olmayan›n insan› ve hayat› ihya edecek
adaleti mümkün de¤ildi. Erdemli bir ör-
gütlülük adaleti, merhameti besler ve
do¤ru bir cesaret üretirdi. Bir örgütlülük
ki, adaleti beslemiyor, merhametten yok-
sun ve bilgelik üretmiyorsa, o örgütlülük
erdemli olamazd›. Bir örgütlenme ki, yal-
n›zca iktidara niyetlenmifl ve erdemi söz-
de b›rakm›flsa, hayata ve insana katk›s›
lafta kal›rd›.

Bana dediler ki; adaleti anlamak istiyor-
san adaletsizli¤e bak! Çevrene bak, ne
adalet veya ne adaletsizlik olarak alg›la-
n›yor. Adaleti ilk olarak arayaca¤›n yer
yöneticilerin anlay›fl› ve uygulamalar›d›r.
Adalet yöneticinin olmazsa olmaz erde-
midir. Ve haks›zl›k-zulüm adaletin karfl›-
t›d›r. Yönetici haks›zl›k ve zulüm irtikâp
etti¤i, bunlara müsamaha gösterdi¤i an-
da erdemini yitirmifl veya üzerini külle-
mifl olur. Adaletini yitiren bir yönetici ya
erdeme dönmeli ve döndürülmelidir veya
bulundu¤u yeri terk etmelidir. Böylece
erdem yaflamaya devam etmelidir.

Bana dediler ki; insan›n devredilemez
haklar› vard›r. Yönetici bu haklar› kiflide
yaflat›r. Bu haklar› yaflamak için insan›n
ihtiyac› olan ise özgürlüktür. Kifli özgür
olmal›, adil olmal›, yönetici ve yönetim
kadrolar›, toplumsal ortak akl›n merkezi
olarak devlet kiflinin özgürlü¤ünü yaflat-
mal›, haks›zl›klar› önlemeli, önleyici dü-
zenlemeler yapmal›, zulme mani olmal›
ve adaleti tesis etmelidir. Hakk› ayakta
tutma adaletin oluflabilme flart›d›r. Hak-
k›n yaflam özgürlü¤ü yoksa adalet de yok
demektir. Özgürlü¤ün olmad›¤› yerde
adalet de olmaz. Özgürlü¤ü yaflatmak

Kendi sular›m›zda yedi¤imiz vurgunun zalimlerini din ile tarif edenlere 
rastl›yoruz. Zalimin dindar›n› dinsizini tan›ml›yoruz. Özgürlü¤ü iflkence ile yok
edenlerin ibadet terimi ile buluflmalar›n› konufluyoruz. Oysa zalimin dini 
olmaz, mazluma da dini sorulmaz

Özgürlük ve adalet üzerine

Necip CENG‹L
Makina
Mühendisi
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asl›nda adaleti yaflatmakt›r. Özgürlükleri yafla-
ma ve yaflatma dengesidir adalet.

‹yi olan› kötü olandan ay›rma erdemi olarak ada-
leti tekrar ele al›rsak, iyi olan› kötü olandan ay›-
rabilme kiflinin özgürlü¤üne ba¤l›d›r. Özgür de-
¤ilseniz iyi ve kötüyü birbirinden ay›ramazs›n›z, o
cesareti ortaya koyamazs›n›z. Özgür de¤ilseniz
denetleyemezsiniz, öneri oluflturamazs›n›z, se-
çim hakk›n›z olmaz, seçme hakk›n› insanl›¤›n
faydas›na fiiliyata geçiremezsiniz. Baflkalar›n›n
cebren onaylatt›¤› iyiler ve kötüler olur hayat›n›z-
da, onlar üzerinden zelil bir hayat yaflars›n›z.
Despot yap›lar böyledir. Despot yap›lar köle ruh-
lar yetifltirir. Köle ruhlar sayfalar ve sat›rlar üze-
rinden adaleti ve özgürlü¤ü okur ancak bunlar›
kendi realitelerine uydururlar.

Sonra Çiçero’nun kanun ve adaleti tarifini oku-
dum…

“E¤er cahil ve yeteneksiz insanlar ilaçlarla flifa
vermek yerine ölümcül zehirleri sal›k verirlerse
buna, muhtemelen, doktorlar›n tedavisi dene-
mez. Y›k›c› bir düzenleme olmas›na ra¤men bir
ülke onu kabul etse bile bir ülkedeki bu tip bir
kural kanun olarak adland›r›lamaz. Bu nedenle,
kanun, her fleyin en kadimi ve asl› olan do¤a ile
ve iyiyi savunan ve kötüyü cezaland›ran do¤an›n
standartlar›yla uyum içinde olmak kofluluyla,
adil olanla adaletsiz olan aras›ndaki ayr›md›r.”

Kanun adaleti esas almal›, üstünlerin oyununa
figüranl›k yapmamal›d›r. Diktatörlerin ve zalim-
lerin ülkesinde kanun, üstünlerin oyununda figü-
rand›r. Onlar›n istediklerini söyler. Özgürlük mü
getirmek istiyorsunuz? Kanunlar› haz›rlayanlar

her fleyden önce makamlara kul olmamal›d›r.
Makamlara kul olanlar, kendi tutsak beyinleriyle
adaleti tesis edemez, özgürlü¤ü besleyecek bir
ifllevsellik gerçeklefltiremez.

fiu gün olmufl, insana tan›nan hayat hakk›n›n
üzerinden kim bilir kaç bin y›l geçmifl, biz hala
adaleti ve özgürlü¤ü ar›yoruz. Demek ki bulama-
m›fl›z. Elbette bulamad›¤›m›z fleyi arayaca¤›z.
Aray›fl sürecek. Bu ayn› zamanda bir trajedi,
çünkü arayan biziz, yok eden biziz. Kendi nan-
körlü¤ümüz içinde debeleniyoruz. Bir yandan
“adil dediklerimizin tarihi reklam›n›” yap›yoruz.
Di¤er taraftan zalim dediklerimizin ö¤retilerin-
den devlet anlay›fllar› devfliriyoruz. Vurgunu ken-
di sular›m›zda yedi¤imiz için kurtaracak kim var
dedi¤imizde, alay eden yüzlerle karfl›lafl›yoruz.
Emevi vurgunu, Abbasi vurgunu ve di¤erleri…
Zindanda iflkence gören imamlar ve as›rlar son-
ra insan yetifltirmek için yola ç›k›p, kendi çocu-
¤unu öpmek için bile az zaman bulanlara yap›lan
iflkenceler… Vurgunu kendi sular›m›zda yerken,
zalimin dini olmaz sözünün tefsirini yafl›yoruz.
Bu bilgiye ra¤men, kendi sular›m›zda yedi¤imiz
vurgunun zalimlerini din ile tarif edenlere rastl›-
yoruz. Zalimin dindar›n› dinsizini tan›ml›yoruz.
Özgürlü¤ü iflkence ile yok edenlerin ibadet teri-
mi ile buluflmalar›n› konufluyoruz. Oysa zalimin
dini olmaz, mazluma da dini sorulmaz. 

‹nsan do¤mak bir arma¤an, bu arma¤an› kirlete-
cek hiçbir fley kabulüm de¤ildir, diyebilmek ge-
rekir. S›n›rlar›n bölmedi¤i, s›n›r arzular›n›n insan
kan›ndan beslenmedi¤i, insan› yaflatman›n ortak
ak›l ve talep oldu¤u, adil ve adaleti uygulayan öz-
gürlük anlay›fl›nda buluflmak dileklerimle…
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Dema ku em li rojeva welatê me dinihêrin
tevliheviyek bêser û bin tê dîtin. Desthi-
latdarî mafê pelçikandina  gelan, olan û
kêmaran di xwe de dibîne û yê ku wekî wî
nafikirin û wekî wî tevnagerin li hemberî
wan bi hovane tevdigere. Wekî tê zanîn
wekilên Kurd di hilbijartinê de bi dengên
bijare hatibûn hilbijartin. Lê niha serok-
wezîr bi fermanî  (ku mafekî wî yê wiha
tune ye) ji darazê re dibêje fezlekeyên
wekîlên Kurd amade bikin û biflînin mec-
lîsê çi pêwîst be em ê bikin.

Tê gotin ku di Komara Tirkiyê de demok-
rasî heye, lê bi gotina serokwezîr em fêm
dikin ku Komara Tirkiyê ber bi diktatoriyê
ve diçe. Di damezirandina komarê de  ji
xeynî Tirkan mafê tu kes û kusan nehati-
ye dayîn û ji aliyê wezîrê dadê yê wê demê
Mahmût Esat Bozkurt ve ji bo gelên din
pifltî têkçûyina serhildana agirî mafek
tenê hatiye diyar kirin, ew maf jî xizmet-
karî û koletî  bû.  Tu kes, tu kom û tu ge-
lî ev bindestî, bêrûmetî û bêxîretî nepeji-
randiye. Ji ber vî ferasetî em li dîroka ko-
marê dinihêrin her tim alozî, gengeflî,
pevçûn, serhîldan û raperîn çebûne.

Di destpêka damezirandina komarê de
kurd hatine xapandin; ji ber nerazibûnan,
Kurdan wekî berê serîhildane û nirxên
xwe yên hêja  fiex Saîd û Seyîd Riza di
pelên dîrokê de bi cî kirine. Hîna jî rape-
rîna Kurdan didome. Di damezirandina
komarê de ne tenê kurd hemû alîgirên
mirovahiyê hatine pelçikandin. Civak-
parêz û helbestvanên navdar Nazim Hîk-
met ji ber zext û zorên desthilatdarên ko-
marê ji welat rewiya û bi hesreta welêt ji-
yana xwe ji dest da. Wekî Nazim Hîkmet,
Yilmaz Guney û Ehmed Kaya jî li derveyî
welat bi hesret jiyana xwe ji dest dan.

Ji aliyê artêfla komarê ji sala 1960 ‘an vir
ve  deh sala carekê derbe hatiye çêkirin.
Û derbeya dawîn ya ku di 12 îlona 1980’an
de çêbibû hîna jî bandora wê di sala
2012’an de jî didome. Ji ber ku ev za-
gonên makeqanûna derbeyê hêzek pir
xurt dide desthilatdariyê  ji bo bin pê ki-
rinên mafên mirovan, desthilatdar jî nax-
wazin ev hêz ji destên wan derkevin. Di
dîroka komarê de li  Dersîmê bi hezaran
mirovên bêsûç hatine qetîlkirin, li Ozalpa
Wanê sî û sê gulle, li Mereflê, li Çorûmê û
li Sêvazê,  bi pifltgiriya desthilatdaran  dî-
sa gel hatine kufltin. Û herî dawî li Robos-
kiyê sî û çar can . Û bi temenê komarê ve
girêdayî bi sedan ciwanên vî welatî hatine
kufltin û kufltin niha jî didome. Ji xeynî
mirovên birûmet kes nabêje edî bes e. 

M.Emin TÜMÜR
Makina
Mühendisi

ROJEV
Niha jî bi hezaran siyasetmedarên Kurd di girtîgehan de ne. Mafê paras-
tinê jî ji wan re nayê dayîn. Dîsa rojnemevanên çapemeniya azad yên
bêsûç di girtîgehê de ne. Dixwazin bi zimanê dayika xwe parastinê bikin
lê ev maf jî nayê qebûl kirin
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Bi derbeya 12 îlona 1980’an de bi sedan  kes di
girtîgehan de hat kufltin û bi sedhezaran kes jî di
girtîgehan de hatin rizandin. Bi taybetî li girtîge-
ha ( zîndana) Amêdê îflkenceyên ku hatine kirin
mirov nikare bi lêv bike. Ji ber zext û zorên diha-
tin kirin girtiyên ku bedena xwe dan ber êgir, ên
ku di greva birçîbûnê de û ên  îflkenceyan de ha-
tin kufltin gelek in. Ev kirinên komarê ji bo miro-
vahiyê eyb,fedî û flermek pir mezin bûn û di pelên
dîrokê de jî bi cih bûne, nayê ji bîr kirin.

Niha jî bi hezaran siyasetmedarên Kurd di girtî-
gehan de ne. Mafê parastinê jî ji wan re nayê da-
yîn. Dîsa rojnemevanên çapemeniya azad yên
bêsûç di girtîgehê de ne. Dixwazin bi zimanê da-
yika xwe parastinê bikin lê ev maf jî nayê qebûl
kirin.

Dema ku siyasetmedarên Kurd dizî bikirana, bi
tenê ji bo berjewendiyên xwe tevbigeriyana, guh
nedane mafê gelan û cîvakan, li kirinên dij miro-
vahiyê re dengê xwe dernexistana, rojnamevanên
girtî jî li gorî dilê desthilatdaran nûçeyên vir û
tewfl çêkirana, rastî nenivîsandibana ne di girtî-
gehê de diman û ne jî gef li wan dihat xwarin. Ew
jî dê di nav kêf û flahiyê de jiyaneke bêxiret bido-
mandana. Desthilatdarî ji bo kes
û gelan jiyanek bi rûmet pir
dibîne, çawa ku bixwe li
ber hêzên navnetewî
yê mezin serî xwar

dike, dixwaze heman  bêxîretiyê bine serê her-
kesî jî. Lê em dibînin ku mirovên birûmet vê
bêxîretiyê napejirînin û li ber xwe didin. Bi goti-
na camerên hêja yê nod û yek salî Vedat Turka-
lî  “heke zimanê dayika min bi dersên hilbijartî
bê dayîn ez ê dîn û har bibim.” Ev gotin rastiya
kirinên desthilatdarên vî welatî  bi hevokekê ra-
dixe ber çavan.

Desthilatdarên komarê di demeke kin de ji bo
her mijarê digotin sifir pirsgirek. Lê niha em di-
bînin ku  her mijar bû  pirsgirek.  Li derve bi cî-
ranên xwe, li hundir bi gelê xwe re di nav pirs-
girêkan de  ne. Û ji bona ku  Kurd di nava hemû
netewan de bindest bimînin çi xerabî ji destên
wan tê dikin. Ji ber  van tîfltan em her roj di roj-
name û nûçeyan de kufltina ciwanên vî welatî
dixwînin û temafle dikin.

Bi kurtasî ji ber tirsonek û bêxîretan ji dema da-
mezirandina komarê û heta roja me pirsgirek
neguherîne û çareser nebûne, her dem û roj;

Kufltin, kufltin, mirin, mirin, koçberî, koçberî,
berjewendî, berjewendî, neheqî, neheqî û hwd.
bûye rojeva welatê me.

Dîvê bê zanîn ku gelên vî welatî aflitî, wekhevî
û biratî dixwaze.  Gelên vî welatî dev ji qiri-

ka yên ku li dijî van tevdigerin dê berne-
de. Kesên dijberên  gelan dê hesap bi-

din dîrokê û gelan.



Obje Tiflte, camid, tiflt
Objektif Tiflteyî, camidî, objektîf
Ocak Tifik, kuçik, argun, ocax
Ofis Kargeh, nivîsgeh, ofîs
Ok Tîr, tîrik
Ola¤an bütçe Budçeya asayî
Ola¤an harcamalar Lêçûnên asayî, xerckirinên asayî
Ola¤anüstü bütçe Budçeya awarte, budçeya ne asayî
Olanak Derfet, îmkan
Olas› Dibeyîtî, dibetiyî, belkiyî
Olas›l›k Dibetî, gumanî, dibeyî
Oluk Çiranek, çirtonek, çirik, flirînek
Olumlamak Erêyandin, erenî kirin
Olumsuzlamak Neyînandin, neyînî kirin
Onar›m Veher, selih, tamîrat
Onarmak Veherandin, selihandin, tamîr kirin, saz kirin
Onay Pejir, pesend, tasvîb
Ondal›k kesir Lefa dehane, lefa dehekî
Operatör Operator
Optimum Bafltirîn, çêtirîn
Orak Das, dasok
Oran Rêje, nîspet
Orant›l› Rêjedar, birêje
Organizasyon Sazûman
Orijinal Resen, xwedar, xwemalî
Orta vadeli kredi Perka maweya navîn, qerza dema navîn
Ortak pazar Bazara hevpar
Ortakl›k Hevpari, pardarî, hevbeflî, parmendî
Ortalama Nîvekî, kêmûzêde, navekî, nîvînkirin
Ortalama kar Kara kêmûzêde, qezenca têkra
Otoban fiahrê, otoban
Otomatik Xwegerî, xwedkar, xwebar, otomatîk
Otomobil Otomobîl, trimbêl
Oynak Lîstok, livok, miqlik, leqok

Ödeme emri Fermana peredayînê
Ödenek Pêdanî, diravdanî
Ö¤e Regez, hêman
Ö¤renim program› Bernama fêrbûnê/hînbûnê
Ö¤ütmek Hêran, hêrandin, hêrtin
Ölçek Pîvek, pîvang, olçek
Ölçü, ölçmek Pîvan, pîvandin, peyîftin
Ölçüt Pîvik, pîver, krîter
Ölüm tehlikesi Xetera mirinê
Ön tekerlek Tekerê pêflî-yê
Öncelik Pêflanî, pêflik, pêflikî
Önerge Pêflniyarname, pêflniyazname
Önlük Pêflmalk, pêflmal, bervang, 

berdilk-berkofl(jibo zarokan)
Örgü Honan, mûnîn(karê honandinê)
Örnek Mînak, nimûne, wekok, embaz
Örs Sindan
Övendere Misas
Özdefl Jihev, heman, wekhev, hevyek
Özel anlaflma Peymana taybet
Özel giriflim(sektör) Beflexweyî, rahîjmendiya 

serbest, pengava taybetî
Özel mülkiyet Xwedaniya taybetî, samanê xweyî
Özel sigorta Bîma taybet, dabînkirina xweyî
Özellefltirme Xwemalîkirin, arizîkirin
Özellik Taybetî, taybetmendî
Özerk kurulufl Saziya xweser
Özet Puxte, kurte
Özgüç Xwehêz
Özgül a¤›rl›k Teqil, teql
Özgün Nûser, xwemal, resen
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FERHENGA ZARAVÊN TEKNÎKÎ YA BI TIRKÎ-KURDÎ
TÜRKÇE-KÜRTÇE TEKN‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü

Suat YAVUZ
ENDEZYARÊ MAKîNEYÊ
zuhatyavuz@mynet.com

O Ö
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Duysal TAN evlendi

Ali ÇAPAR evlendi

Saim ORHANO⁄LU evlendi

Cem BAfiTÜRK evlendi

Mehmet Ali BEYO⁄LU evlendi

F›rat YILDIZ evlendi

Hasan ÖZKAY evlendi

Zeynep ÖZER evlendi

Mutluluklar dileriz

Mahmut DEM‹R’in bebe¤i oldu

Hasan Basri DO⁄AN’›n bebe¤i oldu

Yasin ERO⁄LU’nun bebe¤i oldu

Oktay AVCI’n›n bebe¤i oldu

Mustafa Balo¤lu’nun bebe¤i oldu

Nur ERTEK‹N EMER’in bebe¤i oldu

Mutlu ve sa¤l›kl› bir ömür dileriz

ÜYELERDEN HABERLER

DO⁄UM

DÜ⁄ÜN
N‹fiAN

Hüseyin ALAGÖZ’ün annesi vefat etti

Evren S‹L‹ER’in annesi vefat etti 

Refik ORHAN’›n kardefli ve day›s› vefat etti

Mustafa GÜR’ün annesi vefat etti

Mehmet Hamza AKIN’›n kay›npederi vefat etti

Sedat AYDIN’›n babas› vefat etti

Yak›nlar›na sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz

VEFAT
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Temmuz-2012

02.07.2012 fiubemiz, Ba¤lar Belediyesi ile s›cak
su, kalorifer kazan›, buhar kazan›, k›zg›n su ka-
zan›, k›zg›n ya¤ kazan› gibi ›s›tma sistemleri ile
gazl› merkezi yakma sistemlerini ihtiva eden
kazan dairelerinin denetimlerinin yap›lmas› ko-
nusunda protokol imzalad›. Protokolü Ba¤lar
Belediye Baflkan› Yüksel Baran ile fiube Baflkan
Vekili Gurbet Örçen imzalad›.

03.07.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

10.07.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

13.07.2012 fiube Yönetim Kurulu Baflkan› Me-
sut Çelik, fiube Baflkan Vekili Gurbet Örçen ve
fiube Sekreteri ‹lyas Çoban, Diyarbak›r’da yafla-
nan asansör kazalar›na dikkat çekmek amac›y-
la flube konferans salonunda bas›n toplant›s›
düzenledi. Aç›klamada, asansörlerin periyodik
kontrollerinin düzenli olarak yap›lmas› ça¤r›-
s›nda bulunuldu. 

14.07.2012 OYK Sekreter Üyesi Ercüment Çer-
vato¤lu, OYK Üyesi Bünyamin Ayd›n ve Oda Mü-
dürü Arife Kurto¤lu flubemizi ziyaret etti. OYK
üyeleri fiube Yönetim Kurulu ve tüm flube çal›-
flanlar› ile 2 ayr› toplant› gerçeklefltirdi. 

17.07.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

21-21.07.2012 Ad›yaman ‹l Temsilcili¤inde LPG
Dolum Boflalt›m (pompac›) Kursu düzenlendi

23.07.2012 Batman ‹l Temsilcili¤inde Do¤algaz
Mühendis Yetkilendirme Kursu düzenlendi.

24.07.2012 fianl›urfa ‹l Temsilcili¤i, fianl›urfa
Karaköprü Belediyesi ile asansör periyodik
kontrol protokolü imzalad›. Protokolü, Kara-
köprü Belediye Baflkan› Av. Nihat Çiftçi ile fian-
l›urfa ‹l Temsilcili¤i Sekreteri Atilla Maral imza-
lad›. 

26.07.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

30.07.2012 fiube Asansör Komisyonu topland›.

31.07.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›. 

A¤ustos-2012

07.08.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›. 

11-12.08.2012 Bingöl ‹l Temsilcili¤inde LPG
Dolum Boflalt›m (pompac›) Kursu düzenlendi

14.08.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

23.08.2012 Elaz›¤ Temsilcili¤i Yürütme Kurulu

üyeleri yeni seçilen F›rat Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kudbettin Demirda¤’› ziyaret ederek,
baflar› diledi. 

23.08.2012 Elaz›¤ Temsilcili¤i Yürütme Kurulu
üyeleri, yeni seçilen F›rat Üniversitesi rektör
yard›mc›lar› Prof. Dr. Nuri Orhan ve Prof. Dr.
Hasan Alli’yi ziyaret ederek baflar› diledi. 

23.08.2012 Elaz›¤ Temsilcili¤i Yürütme Kurulu
üyeleri, yeni atanan Karayollar› 8. Bölge Müdü-
rü Hüsamettin Özendi’yi ziyaret ederek baflar›
dilediler. 

24-25.08.2012 fianl›urfa ‹l Temsilcili¤inde LPG
Dolum Boflalt›m (pompac›) Kursu düzenlendi

27-30.08.2012 Elaz›¤ ‹l Temsilcili¤i’nde Do¤al-
gaz ‹ç Tesisat Kursu düzenlendi. 

28.08.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

Eylül-2012

01-09.09.2012 ‹zmir’in Pamucak ‹lçesi’nde ilki
düzenlenen MMO Ö¤renci Üye Kamp›’na fiube
Baflkan Vekili Gurbet Örçen ile flube ve temsil-
ciliklerden toplam 10 ö¤renci üyemiz kat›ld›.

01-02.09.2012 Malatya ‹l Temsilcili¤i’nde LPG
tafl›ma personeli e¤itimi düzenlendi. 

03.09.2012 fiube Asansör Komisyonu topland›.

04.09.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

06.09.2012 fiube Baflkan Vekili Gurbet Örçen ve
fiube Teknik Görevlisi Burhan Damar, Kayap›-
nar Belediye Baflkan Vekili Mahmut Da¤’› ma-
kam›nda ziyaret ederek, flubemizin yürüttü¤ü
asansör y›ll›k periyodik kontrolleri hakk›nda bil-
gilendirmede bulundu. 

10-12.09.2012 Diyarbak›r fiube’de flantiye flef-
li¤i kursu düzenlendi. 

11.09.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› ya-
p›ld›.

18.08.2012 fiube Yönetim Kurulu toplant›s› yap›ld›. 

19-21.09.2012 ‹fl güvenli¤i kapsam›nda Ad›ya-
man ‹l Temsilcili¤i’nde vinç e¤itimi verildi.

22.09.2012 tarihinde Eskiflehir’de yap›lan En-
düstri Mühendisleri Kurultay› Düzenleme Kuru-
lu toplant›s›na, Endüstri Mühendisi ‹lhami Bir-
kan kat›ld›. 

24-26.09.2012 Diyarbak›r fiube’de LPG Dolum
Tesisleri ve Otogaz ‹stasyonlar› Sorumlu Müdür
kursu düzenlendi.

24-27.09.2012 Malatya ‹l Temsilcili¤i’nde Do-
¤algaz ‹ç Tesisat Mühendis Yetkilendirme kursu
düzenlendi.
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Abdulsamet GÜNEfi
Elaz›¤

A. ‹lker TANDO⁄AN
Ad›yaman

Adnan DO⁄AN
Batman

Adnan fiIKGENÇ
Diyarbak›r

Ahmet Okan KESK‹N
fianl›urfa

Ali ÇAM
Malatya

Baran TOPRAKÇI
Diyarbak›r

Burak HELVACI
Elaz›¤

Burak fiAH‹N
Malatya

Burhan GEZER
Batman

Bütel TAfi
Elaz›¤

Cihan BA⁄DU
Batman

Deniz SAKCI
Mufl

Elif ÖZKAPLAN
fianl›urfa

Emrah Ali KAMBUR
Batman

Emrah SÜNKÜR 
fianl›urfa

Engin KOYUN
Diyarbak›r

Eren EMRE
Malatya

Ersin YALÇIN 
Elaz›¤

Feridun HAKAN
Van

F›rat EKMEN
Batman

Fuat ERTAfi
Elaz›¤

Gonca KARAÇ‹L
Elaz›¤

Göksel DO⁄AN
Elaz›¤

Hakan BELET
Van

Hakan ERDEM
Batman

Hakan fiAH‹N
Malatya

Haldun HASAR 
Bingöl

Hamdi TAÇGÜN
Malatya

Hamza BORA
Diyarbak›r
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H.Harun ARSLAN
Ad›yaman

Hasan ÖZEROL
Ad›yaman

Hüseyin ÇER‹
Diyarbak›r

Hüseyin ÇOBAN
Batman

Hüseyin ÖZPOLAT
Elaz›¤

‹.Halil TÜRKER
fianl›urfa 

‹brahim LEBLEB‹C‹
Malatya

‹dris ALAN
Batman

‹lyas GÖRGÜLÜ
Bingöl

‹smail KAYIfiLI
Elaz›¤

Mahmut ARSLAN
Ad›yaman

Mehmet AL
Batman

Mehmet ARI⁄TEK‹N
Diyarbak›r

Mehmet ÇERMAN
fianl›urfa

Mehmet KÜÇÜKAVCU
Elaz›¤

Mehmet Mesut CAN
Diyarbak›r

M.S›dd›k AYDIN
Diyarbak›r

M.fiirin EREN
Diyarbak›r

Mesut B‹ÇEN
Diyarbak›r

Mete fiEKERDEN
Ad›yaman

M.Bar›fl YILMAZ
Malatya

Muhammed KARA
Malatya

M.Mustafa UYAR
Elaz›¤

Muhittin ÖZERG‹N
Mardin

Murat ARSLAN
Ad›yaman

Murat TURHAN
Malatya

Mustafa AYBAR
Malatya

M.Berat GÖRDÜK
Diyarbak›r

M.Ercan GÜNDÜZ
Malatya

Mustafa GÜNDÜZ
fianl›urfa
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Mustafa KOYUN
Diyarbak›r

Müge YILMAZ
Elaz›¤

Naman GÖRDEG‹R
Batman

Nebahat AKBAfi
Van

Necla A⁄DUK
Batman

Nedim BAfiARAN
Batman

Nigar RAMAZANO⁄LU
Batman

Nurgül KAYA
Diyarbak›r

Ömer AÇAR
Diyarbak›r

Ö.Faruk DOLMAZ
Malatya

Ömer KAVUR
Ad›yaman

Özkan ASLAN
Diyarbak›r

Pelin ULUÇAY
Ad›yaman

P.Selvi ERDO⁄AN
Ad›yaman

R.Alper BU⁄RATEK‹N
Malatya

S. Ufuk KARAASLAN
Ad›yaman

Sedat AYDIN
Diyarbak›r

Sedat OKUR
fianl›urfa

Selahattin YILDIRIM
Elaz›¤

Sevil ORHAN
Elaz›¤

S.Saydam TEK‹N
Elaz›¤

S›dd›k AKMAN
Diyarbak›r

Sinan ÖZTEMEL
fianl›urfa

Sipan Süleyiman
Mardin

fiuayip GÜNBATTI
Diyarbak›r

Tahir BAYAT
Elaz›¤

V.Gürkan ARSLAN
Diyarbak›r

Veysi SÜMEN
Van

Yunus AYDIN
Batman

Yücel ‹SEN
Batman

Zeki AKSON
Mardin
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2012 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z

D‹YARBAKIR fiUBE TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT

ARAÇ PROJELEND‹RME

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG MONTAJ

MOTOR fiASE

ASANSÖR AVAN 

ASANSÖR UYGULAMA

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

B‹L‹RK‹fi‹LK

KAZAN UYGUNLUK PROJES‹

BACA GAZI ÖLÇÜMÜ

ASANSÖR PER‹YOD‹K KONTROL

ASANSÖR KONTROL

43

15

317

342

6

32

5

8

129

10

30

43

204

331

4

13

6

1

5

48

2 

17

45

146

288

5

7

6

4

3

7

13

52

4 

ADIYAMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT

ARAÇ PROJELEND‹RME

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG MONTAJ

MOTOR fiASE

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA

4

1

89

195

3

17 

4

3

70

125

8

1 

3

5

52

136

4

20 

BATMAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

ASANSÖR PROJES‹ AVAN

ASANSÖR PROJES‹ UYGULAMA

ARAÇ PROJE SAYISI 

MOTOR fiASE

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

18

18

32

1

45

109 

14

15

8

16

2

5

90 

8

116

A⁄RI ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG MONTAJ

22

53

26

30

29

29
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2012 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z

B‹NGÖL ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

60 39 42

1

B‹TL‹S MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG MONTAJ

LPG SIZDIRMAZLIK

59

5 

49

3

50

8

C‹ZRE ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG MONTAJ

1

12

2

2

3

7

TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU 4 3

ELAZI⁄ ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT PROJE SAYISI

ASANSÖR AVAN PROJE SAYISI

ASANSÖR UYGULAMA PROJE SAYISI

DO⁄ALGAZ PROJE SAYISI

MOTOR-fiASE

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

B‹L‹RK‹fi‹L‹K

ARAÇ PROJE SAYISI

252

195

347

1

35

1

1

4

1 

198

312

11

268

4

185

374

26 

MALATYA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

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 SAYISI

LPG SIZDIRMAZLIK

LPG YEN‹ MONTAJ

42

22

6

1

13

2

380

267

43

50

45

15

311

239

38

25

21

10

1

264

191

HAKKAR‹ MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU
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TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL 2012 TEKN‹K H‹ZMETLER‹M‹Z

MARD‹N ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

ARAÇ PROJE SAYISI (A.‹.T.M)

ASANSÖR AVAN PROJE

ASANSÖR UYGULAMA

LPG MONTAJ

LPG SIZDIRMAZLIK

MEKAN‹K TES‹SAT

MOTOR fiASE

TRAF‹K B‹L‹RK‹fi‹L‹K

1

26

29

34

1

1

4

14

23

16

2

15

14

20

2

fiANLIURFA ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

ARAÇ PROJE SAYISI 

ASANSÖR  UYGULAMA 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

MOTOR fiASE

ASANSÖR PER‹YOD‹K KONTROL

DO⁄ALGAZ PROJE V‹DE

ASANSÖR KONTROL

7

45

629

21

2

7

3

3

1 

9

24

532

13

1

5

7

1 

1

37

489

41

1

2

5

4 

VAN ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

MEKAN‹K TES‹SAT PROJES‹

ASANSÖR PROJES‹ (AVAN + UYGULAMA)

ARAÇ PROJE SAYISI 

MOTOR fiASE

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

B‹L‹RK‹fi‹L‹K EKSPERT‹ZL‹K

25

21

17

4

26

249

2 

17

14

31

2

12

216 

17

18

25

1

8

179

MUfi ‹L TEMS‹LC‹L‹⁄‹ TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG MONTAJ

LPG SIZDIRMAZLIK

35

7

30

3

30

9

S‹‹RT MESLEK‹ DENET‹M BÜROSU TEMMUZ A⁄USTOS EYLÜL

LPG SIZDIRMAZLIK RAPORU

LPG MONTAJ TESP‹T RAPORU

5

28

2

17

1

26
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