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“ÖZGÜR VE EŞİT BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞARAK 
SAVAŞIYORUZ”
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Bu sayımızda sizleri 
iklimlendirmenin hem 

örgütlü bir sektör olması 
için hem dünyada öncü 

bir sektör olması için uzun 
yıllardır çaba harcayan 

7235 sicil numaralı 
üyemiz Friterm Termik 

Cihazlar Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Makina Yüksek 
Mühendisi Ali Metin Duruk 

ile tanıştıracağız. Duruk 
ile örgütlü sektör olma 

mücadelesinin yanı sıra 
başarıyla sürdürdüğü 

meslek yaşamını, hiç ihmal 
etmediği Oda faaliyetlerini 

ve yine uzun yıllardır 
TEMA’nın içinde yer alarak 
sürdürdüğü doğa ve çevre 
mücadelesini konuştuk…
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Makina Mühendisi olma 
kararını nasıl verdiniz? Ailenizin 
kararınızdaki rolü ve desteği 
nasıldı? Mühendislik kararı 
hayatınızda sizi mutlu etti mi? 

Makina mühendisi olmaya veya 
daha doğrusu makinalarla ilgilen-
meye, ilkokulda öğretmenim Na-
zire Hanım’ın bizi bir bakır döküm 
atölyesine götürmesi, orada bakırın 
dökülerek plaka haline getirilmesi 
ve makinalarında bakır kap kacak 
haline gelmesini izletmesi ile başla-
dı. Konya Maarif Koleji’nde lise bir-
de okurken de, matematik ile fizik 
derslerini ve formüllerle uğraşmayı 
çok sevdiğimi fark ettim ve makina 
mühendisi olmaya karar verdim. O 
dönem hedefim klasik matematik 
ile sınav yapan ve özel bir sınavla 
öğrenci alan İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ne 
girmekti. Bu bende büyük bir arzu 
haline gelmişti. Aslında ODTÜ’nün 
sınavı da bağımsızdı ve bizim Maarif 
Koleji’nde modern matematik oku-
mamız da oraya uygundu. Ama ben 
İTÜ’yü istiyordum ve sınavlarında 
başarılı olarak buraya girdim.  İTÜ’yü 
Makine Yüksek Mühendisi olarak 
tamamlayınca çok mutlu oldum ve 
hiç pişmanlık duymadım. Halen ma-
kinalarla ilgilenmek sistem tasarımı 
yapmak ve üretmek en büyük mut-
luluğumdur.

Ülke ve dünyanın büyük toplum-
sal olaylara şahit olduğu 1968 
yılında İTÜ’ye girdiniz. Bu döne-
min ve eğitim hayatınızın yaşa-
mınızın şekillenmesindeki rolü 
üzerine neler söylersiniz?

İTÜ’ye giriş yılım 1967-1968 ve dün-
yanın büyük çalkantılara girdiği, 68 
olaylarının başladığı, kapitalizmin 
değerlerinin tartışıldığı yıllardı. Bu 
nedenle kendimi çok şanslı hissedi-
yorum. İstanbul Üniversitesi ile İTÜ, 
1968 öğrenci direnişlerinin odağı 
haline gelmişti. Sürekli okuyor,  fo-
rumlara, tartışmalara ve toplantılara 
katılıyorduk. Marksizm ve Sosyaliz-
me dayalı eşitlikçi bir dünya görüşü 
benimsemiştim. Tüm insanların eşit 
ve özgür bir dünyada yaşamasını 
hedefliyorduk. Batıdaki özgürlük-
çü düşünce Türkiye’de ilerici Kuvayı 
Milliyeci bir karışımla apayrı saygın 
bir konumda idi. Çeşitli sol grupların 
tek amacı vardı. Açlığın, yoksulluğun 
olmadığı adil ve eşit bir Türkiye dü-
şünüyorduk. 27 Mayıs 1960 hareketi 
iktidarın zorla el değiştirmesi nede-
niyle kötü bir siyasi örnek olmuştu. 
Ancak o zamana kadar yapılmış en 
özgürlükçü anayasa ve kanunlara 
ulaşmamızı sağlamıştır. 1968 hare-

ketinin de bu iklimde yeşerdiğini 
unutmamalıyız.  Ancak ne yazık ki 12 
Mart ve 12 Eylül tüm bu özgürlükçü 
ortamı yok etti. Bu dönemde almış 
olduğum bilinç ve yaşam felsefesini 
hiç terk etmedim ve halen savunma-
ya devam ediyorum.  Özgür, eşit bir 
dünyaya ulaşma umuduyla ülkemiz-
de çalışıyor ve savaşıyoruz.

Meslek yaşamınızın başından 
beri üyesiniz ve birçok 
kademesinde görev aldınız. 
Odamız faaliyetlerine katkı 
sunmayı sürdürüyorsunuz. 
1980 darbesi gibi ülkenin en 
zor dönemlerinden birinde de 
yönetimde yer aldınız.  Biraz 
anlatır mısınız?

Odamıza 1973 yılında üye oldum ve 
Oda o günlerde sağ düşünceli mes-
lektaşlarımızın yönetiminde idi. Oda-
mızın toplum üzerinde önemli bir 
etkisi olacağını ve örgütlü hareketin 
gerekli olacağını düşündük. Türkiye 
Milli Gençlik Teşkilatı (TMGT)’de 10-
12 arkadaş ve abilerimizle toplan-
maya başladık. Aydın Meriç, Yavuz 
Bayülken, Yener Eren, Abdurrahman 
Arıman, Fevzi Şolt, Hulki Tanrıyar, 
Nurettin Yalçın aklıma gelen isimler.

Duruk Ailesi
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TMMOB’de ise Teoman Öztürk dö-
nemi başlamıştı. TMMOB zor olsa da 
1973’te sola geçmişti. Biz de Maki-
na Mühendisleri Odası’nın değişimi 
için uğraşmaya başladık. 1976’da 
İstanbul Şube Yönetimine seçilip 
saymanlık görevine geldim. 1980 
darbesi sonrası Odalar üzerine gidil-
meye başlandı. Bu dönemde tekrar 
görev alma zorunluluğu hissettim 
ve Ankara Merkezde sevgili hocamız 
Prof. Dr. Selçuk Somer’in başkanlı-
ğında görev alıp Merkez Saymanlığı 
yaptım. Selçuk Hoca demokrat yapı-
sı ve meslektaş sorumluluğu ile bu 
dönemde görev almayı kabul ede-
rek 12 Eylül rejiminde Odanın açık 
kalmasına katkı vermiştir.

Bu zorlu dönemde Oda çalışanla-
rımız işlerinden olmuş, binalarımız 
boşaltılmış gelirlerimiz hemen he-
men yok olmuştu. Çalışanlarımızın 
özellikle kıdem alacakları dolayısı ile 
sürekli haciz işlemleri ile uğraşıyor-
duk. Zor ve sıkıntılı bir dönemdi.

İlk kitaplarımızı basıp gelir elde et-
meye başladık ve şu anda Metropol 
Binası olan binamızı tamir ettirdik, 
kiraladık ve o sıkıntılı dönemleri geç-
tik. Daha sonra Odanın denetleme 
kurullarında çalışmaya devam ettim. 
Halen komisyonlarda çalışıyorum.

Odanın mesleki, teknik ve diğer 
faaliyetlerinin önemi hakkındaki 
genel düşünceleriniz nelerdir?

Odamız mesleki ve teknik yönden 
mühendislerin sürekli yaşam boyu 
bilgiye ulaşmaları, bilgiyi güncelle-
meleri konusunda iyi bir imkân aynı 
zamanda mühendislik ve teknisyen 
seviyelerdeki eğitim ve sertifikalan-
dırma konularında çok önemli gö-
revler yürütüyor.

Profesyonel mühendislik konusun-
da istediğimiz seviyeye ve tanımlara 
gelememekle birlikte, gelecekte bu-
nun da sağlıklı bir şekilde kurulaca-
ğına inanıyorum.

Odamızın demokratik savunuculuk 
konusunda eşitli, hakça paylaşım 
mücadelesi ise bence en saygın gö-
revdir ve hiç bırakılmamalıdır.

Ülkemizde ne yazık ki genel fakirleş-
meye bağlı olarak meslektaşlarımı-
zın insanca yaşama seviyeleri geri 
gitmektedir. Asgari ücrete iş arayan 
meslektaşlarımızı gördükçe üzü-
lüyorum. Plansız, programsız, lise 
seviyesi üniversite açma sonucu bu 
durum ortaya çıkmıştır.

Şu anda Odamızda dergi ve kitap 
yayın kurullarında görev alıyorum. 
TESKON’da yürütme kurullarında ve 
hakemlik görevlerinde bulunuyo-
rum. TMMOB ve MMO hangi konuda 
göreve çağırırsa, görev yapmaya ça-
lışıyorum.

Oda faaliyetlerinin geliştirilmesi 
ve daha etkin kılınması için öneri 
ve tavsiyelerinizi bizimle paylaşır 
mısınız?

Oda faaliyetlerinin mesleki anlamda 
daha etkin hale gelmesi için ulusla-
rarası ilişkilerin güçlendirilmesi ve 
uluslararası esaslar içinde mühendis 
sertifikalandırılmasının takip edil-
mesi gerektiğini düşünüyorum.

Amerikalı öğretim üyesi ile Maarif Koleji yılları.

İTÜ Yılları (sağdan üçüncü) - 1968
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Mühendisin yaptığı ve denetlediği 
işlerden ve hizmetlerden sorumlu 
tutulması, buna yönelik sigorta me-
kanizmasının kurulması, bağımsız 
ücret ödeme mekanizmasının ta-
nımlanması gerekmektedir. Yaptırı-
mı olan sorumlulukların net ve açık 
tanımlanması mühendisliğin önünü 
açacaktır.

Özellikle serbest mühendislerin al-
dıkları ücreti, hizmet ürettikleri kişi 
ve kurumdan alması ve bunun üze-
rinde bir denetim olmaması, hizmet 
kalitesi ve etkinliğini düşürmektedir. 
Buna yönelik hangi tedbirler alına-
bilir araştırılmalıdır. Özellikle doğa 
ve çevre konusunda örneğin ÇED ra-
porlarına imza atan mühendislerin 
ücretini işverenden almaları, özgür 
rapor verme ve mühendislik yapma-
larının önündeki en büyük engeldir. 
İşveren, kendisine uygun rapor ve-
recek firmayı seçmektedir. İşverenin 
istediği raporun imzalanması, top-
luma karşı sorumluluğumuzu zede-
lemekte ve mühendislerin yeminini 
takip etmesini engellemektedir.

“Mühendis Etiği” konusunda çalış-
malar yapılması, şeffaf bir topluma 

ulaşmamızı sağlayacaktır. Ancak 
kapitalizm ahlakı, bağımsız mühen-
dis çalışmalarının önünde, özellikle 
bizim gibi örgütsüz ve tanımsız top-
lumlarda, en önemli engel olarak 
görülmektedir. Buna rağmen yılma-
dan ilkelerimizi savunmalı, topluma 
karşı sorumluluklarımızı takip edip, 
toplum çıkarlarını meslek ve kişisel 
çıkarlarımızın üstünde tutmalıyız.

TMMOB ve Odalarımız üzerinde 
özellikle son yıllarda artan, baskı 
ve kapatma girişimleri hakkında 
neler söylersiniz?

TMMOB üzerindeki siyasal baskı her 

dönemde olmuştur. Ancak son dö-
nemde topluma ve doğaya karşı işle-
nen suçlar, talanın kontrolsüz bir şe-
kilde artması nedeniyle TMMOB’ye 
bağlı Odalarının görevleri artmış 
ve toplum nezdinde önemli direniş 
merkezlerinden biri haline gelmiş-
tir. Bu nedenle mevcut siyasi yapı, 
TMMOB üzerine yoğun olarak git-
mektedir.

Toplumda ise TMMOB‘den beklenti 
artmıştır. STK’ların ve Odaların top-
lum nezdindeki itibarı, yapılan ka-
muoyu araştırmalarına göre yüksel-
miştir. Biz de bu beklentiye uygun 
davranmak zorundayız. Şu andaki 
baskılar, uygulanan yöntemler 12 Ey-
lül dönemini bile aratır durumdadır.

Kurucusu ve halen yönetim 
kurulu başkanı olduğunuz 
Friterm’in kuruluşundan, 
faaliyetlerinden ve sektördeki 
yerinden bahseder misiniz? 

1972’de mühendislik yapmaya başla-
dım. 1975’ten beri serbest olarak ça-
lışmaktayım. Çeşitli şirketler kurdum 
ve etkinliklerde bulundum. Bu çalış-
malarda her dönem, etik ilkelerle ça-
lışmak ve öncü olmayı hedefledim. 
Friterm’de 1979’da kurulmuş olan 42 

Nikah töreninde

ISKAV Genel Kurulu (üstte sağdan üçüncü)- 2010
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yılı aşkın ülkeye hizmet eden bir ku-
rumdur. Ben şirketin kurucusuyum. 
Ancak şirketin gücünün, çalışanların 
şirketi sahiplenmeleri ve yönetme-
leri ile güçleneceğine inanıyorum. 
Friterm’in kurumsal yapısı güçlü or-
ganizasyonu sağlamdır. 1998’den 
itibaren ısı transferi, eşanjör tasarı-
mı konusunda yazılımlara öncülük 
etmiş, Eurovent’te Avrupa’da ilk kez 
sertifikalanmış ve yarattığı ısı trans-
feri yazılımı  “FRT Coils”  ile tüm Tür-
kiye firmalarının yanında, Avrupa’da-
ki bir çok firmaya da DLL** vererek 
öncülük yapmıştır. Eurovent içinde 
etkin çalışan ve sertifikalandırılan 
Friterm, standart ve özel “Heat Exc-
hanger” (eşanjör) üretiminde lider 
firmalardan biridir ve olmaya devam 
etmektedir.

Türkiye’de ilk” Eurovent Certify 
All” programını tamamlayan ve 
Avrupa’nın teknolojik olarak ilk dört 
şirketi arasında olan Friterm; paslan-
maz borulu eşanjörlerdeki üretim 
öncülüğü ile kapasitesini yükseltmiş 
ve hava soğutmalı amonyak kon-
denseri üretiminde dünyada öncü-

lük etmiş ve ihracatı artırmıştır. Isı 
geri kazanım bataryalarında “Run a 
round coil” yazılım seçimleri gelişti-
rilmiş, Eurovent’te sertifikalandırıl-
mış ve yüzde 80-85 verime kadar ta-
sarım yapabilme imkanı sağlamıştır.

Tüm bunların yanı sıra eğitime 
de büyük önem veren bir 
şirketsiniz…
Teknolojik öncülüklerin yanında “Fri-
term Akademi” kurulmuş ve şirket 
için eğitimlerin yanında tüm sektö-
re, bayilere, üniversite öğrencilerine 
teknik ve etik, gelişim eğitimleri ve-
rilmektedir. Türkiye’de etik kodlarını 
ilan eden ilk KOBİ olup, iklimlendirme 
sektöründe etik kodların etkinleştir-
mesi ve yaygınlaşması için çalışmış ve 
çalışmaktadır. Etik İtibar Derneği’nin 
“kurucu üyesi” olma onurunu taşı-
yan Friterm, İklimlendirme Soğutma 
Klima İmalatçıları Derneği  (İSKİD),  
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı  (ISKAV) gibi örgütlerin 
kurucu üyesi olmuş, sektör örgütlen-
mesine öncülük etmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluk projele-
rinden “Doğaya Dost Sanayi” sloganı 
ile Friterm Akademi de, tüm stajyer-
lerimizden (her yıl yetmiş beş civarı) 
gönüllü olanlarına, doğa ve çevre 
eğitimlerini vermiştir. Bunun yanın-
da 2009’dan beri sokak hayvanları ile 
ilgili olarak “Bizim Sokağın Çocukları” 
projesi, altı adet OSB’de yürütülmek-
te olup, çeşitli ödüller kazanmış ve 
AB’de örnek proje olmuştur. Bu gö-
nüllü çalışmaya şu ana kadar tüm 
stajyerlerimiz katılmış ve etkin pro-
jeler gerçekleştirmişlerdir.

Friterm doğaya, hayvanlara doğru-
dan zarar veren veya verme ihtimali 
olan hiçbir projede görev almaya-
cağını ve katkıda bulunmayacağını, 

etik kodlarını da ilan etmiştir. Örne-
ğin nükleer santrallar, hayvanat bah-
çeleri vs. gibi konularda direk üretim 
yapmayacağını ilan etmiştir. Friterm 
de cinsiyet eşitliği vazgeçilmez bir 
hedef olup, asgari yüzde 40 çalışanı 
kadındır. Cinsiyet eşitliğinin toplu-
mumuzu ileriye doğruya götürecek 
en önemli motor güç olduğuna ina-
nıyoruz.

Meslek hayatınızın neredeyse 
tamamını iklimlendirme ve ha-
valandırma sektöründe serbest 
çalışarak geçirdiniz ve dünyadaki 
teknolojik gelişmeleri de yakın-
dan takip ediyorsunuz. Türkiye ve 
dünyadaki durum hakkında genel 
değerlendirmeleriniz nelerdir? 
Ben özellikle endüstriyel soğutmada 
uzmanlaşmış bir kişiyim. İklimlendir-
me sektörümüz, Avrupa’da ve dün-
yada öncü konumda olup, üretim ve 
ARGE’de gelişmeye devam etmekte-
dir. Yasalar, mevzuat, yönetmelikler, 
AB mevzuatları yönünden örgütlü 
yapımız nedeniyle etkin çalışıyoruz 
dolayısıyla yasa ve yönetmeliklerin 
sağlıklı olarak devreye girmesinde 
başarılı oluyoruz. 

Metin Duruk kızı 1 yaşındaki kızı Şirin Duruk  Dalyan'da

Metin Duruk

** Dynamic Link Library
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AB direktiflerinin, hızlı bir şekilde ül-
kemize uyumlandırılması ve gecik-
meden devreye girmesini amaçlıyo-
ruz. Şu anda en önemli çalışmamız, 
AB Yeşil Mutabakat çalışmalarıdır. Bu 
kapsamda sektörümüzün bilinçlen-
dirilerek, sınırda bir “Karbon Vergisi” 
ile karşılaşmasının engellenmesi-
dir. Dünyada katma değeri yüksek, 
mühendislik ağırlıklı, özgün ve özel 
tasarım ürünlere yoğunlaşarak ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum. 
Türkiye’nin sermayesi yok, ancak 
Cumhuriyet döneminde yetişmiş 
mühendisliği güçlü durumdadır. Bu 
nedenle buna uygun strateji geliştir-
meliyiz.

İklimlendirme ve havalandırma, 
etkin sivil toplum kuruluşlarıyla 
güçlü örgütlü yapısı olan bir sek-
tör. Sizin de bu örgütlü yapının 
oluşmasında ve faaliyetlerinde 
büyük katkılarınızın olduğunu 
biliyoruz. Biraz anlatır mısınız?

İklimlendirme sektörünün örgüt-
lü bir sektör olması, dünyada ve 

Avrupa’da öncü bir sektör olması için 
sürekli katkıda bulunmaya çalıştım. 
1993 yılında İSKİD’in kurulmasın-
da, 1997’de ISKAV’ın kurulmasında 
öncülük ettim ve kurucu oldum. Bu 
arada TTMD (Türk Tesisat Mühendis-
leri Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği),  
SOSİAD (Soğutma Sanayi İş İnsan-
ları Derneği), DOSİDER (Doğal Gaz 
Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları 
Dermeği) ve İZODER (Isı Su Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği) kurul-
du ve sektör örgütlülüğünde önemli 
adımlar atıldı. Daha sonra TOBB İk-
limlendirme Meclisi, İklimlendirme 
Sanayi İhracatçılar Birliği  (İSİB) ku-
ruluşlarıyla sektör örgütlülüğünü 
tamamladık. 1995’de Avrupa’nın 
üretim merkezlerinden biri 2005’de 
Avrupa’nın Teknoloji Üretim merkez-
lerinden biri olma hedefini koyduk 
ve bunları gerçekleştirdik. 

İSKİD, Avrupa’da EUROVENT’e üye 
olarak uluslararası boyuta ulaştı. Şu 
anda otuzun üstünde onaylı AR-GE 
merkezi, sektöründe araştırma geliş-

tirme yapmaktadır. Bunun yanında 
sektörümüzde AR-GE ve ÜR-GE tüm 
firmalarımız için bir yaşam felsefe-
miz olmuş ve Avrupa’da öncü konu-
ma gelmişlerdir. Teknolojik olarak 
Avrupa’da öncü konumumuzu sür-
dürmekteyiz ve bundan geri kalma-
mak için “Sektör Strateji Belgesi”’nin  
birincisi 2010 yılında sektör dernek-
leri tarafından yapıldı ve takip edil-
di, şu anda ikincisi yürütülmektedir. 
Strateji belgelerini hayata geçirme-
de, İklimlendirme Meclisi öncülü-
ğünde tüm dernekler, vakfımız ve ih-
racatçı birliğimiz görev almış ve beş 
yıllık bir planı takip etmektedir.

Dünyadaki dijitalizasyon, yapay 
zeka, BIM*** gibi konularda öncü 
olmak için, eğitim, danışmanlık 
çalışmaları başlatılmış, İSKİD/İSİB 
öncülüğünde ÜR-GE çalışmaları 
sürmektedir. ISKAV vakfımız, tüm 
bu konulardaki danışmanlıkları ver-
meye devam etmektedir. Dünyada 
güçlü olduğumuz alanlardaki öncü 
konumuzu kaybetmek istemiyoruz. 
Sektör, dünyanın en büyük üçüncü 
fuarı olan ISK-SODEKS fuarını örgüt-
lemiş ve etkin bir şekilde sürmesi 
için İklimlendirme Meclisi, İSİB ile yo-
ğun işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 
Halen ISKAV Yönetim Kurulu üyeliği, 
İSİB Başkan Yardımcılığı, İklimlen-2018 İstanbul

*** BIM: (Building Information modeling 
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dirme Meclisi Üyeliği görevlerimi 
sürdürüyorum. Sektör örgütlülüğü, 
gelişme, teknoloji takibi, sorunların 
hızlı çözümüne katkı sağlamaktadır.

Uzun yıllardır üretim ve sanayiye 
hizmet eden bir iş insanı olarak, 
sanayi, üretim ve büyüme konu-
larında, ülkemizdeki durum hak-
kında neler söylemek istersiniz? 

Sanayi ve üretimin, eşitlikçi ve pay-
laşımcı bir temelde olmadığı sürece, 
topluma bir şey vermediğini son 30 
yıldır uygulanan politikalar sonucu 
gördük.  Cumhuriyetin ilk dönemi 
çok daha az üretim ve daha az milli 
gelir vardı ancak, paylaşım; o fakir-
liğe rağmen daha eşitlikçiydi. Şunu 
sormalıyız; “Hangi toplum daha mut-
ludur?”

Kapitalist üretim sisteminin en vah-
şisinin uygulandığı ülkemizde, bir 
de şeffaflıktan uzak, ahbap çavuş 
ilişkisinde bir paylaşım olunca, top-
lum gün geçtikçe güç kaybediyor, 
eziliyor ve daha fakirleşiyor. Sonuçta 
sanayi, üretim, büyüme; halkı esas 

alan bir temelde olmaz ise mutsuz 
bir toplum yaratır. Topraktan başla-
yarak tarım üretimini esas alan bir 
üretim modeli ile sanayi ve hizmet 
sektörünü, eşitlikçi sosyal bir temel-
de geliştirmemiz gerekir. Toplumun 
“eğitim, sağlık, barınma ve gıdaya”  
erişimlerinin garanti altına alındığı 
ve bunların insanlık hakkı olduğu bir 
sistemde sanayi, üretim ve büyüme 
mutluluk sağlar.

Meslek yaşamınızdaki yoğunlu-
ğunuzun yanı sıra sosyal aktivite-
lere de sıkça katılıyorsunuz, doğa 
ve yaşam sevginizi, TEMA’ya 
katkılarınızı biliyoruz örneğin. 
Biraz bahseder misiniz?

Türkiye’nin en büyük STK’sı konu-
munda olan dokuzyüzellibin gönül-
lüye sahip TEMA Vakfında, Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyeliği yapıyorum. 
Dünyanın en önemli sorununun 
kaybedilen doğa, toprak, çevre, or-
manlar, su, yaban hayatı vb. olduğu-
nu biliyoruz. Burada çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam ediyoruz. Kaz 
Dağları, Kirazlı Maden Direnişinde, 
TEMA öncü olmuş ve Türkiye Maden 

Haritalarını çıkararak, gelmekte olan 
büyük tehlikeden tüm toplumun ha-
berdar olmasını sağlamıştır. Bu ko-
nudaki savunuculuk çalışmaları beni 
heyecanlandıran bir çalışmadır.

Biz 68 kuşağı olarak, topluma karşı 
sorumluluğu yüksek bir kuşak ola-
rak yetiştik. Ülkemizin mutluluğu 
öncelikliydi ancak bir müddet sonra 
bu anlayış değişmeye başladı. Özel-
likle 1980 sonrası değişim hızlı oldu. 
Dünyamızı hızla tüketmeye başladık. 
Dünyamızın evrende çok küçük ve 
kırılgan dengesindeki bir gezegen 
olduğunu anlamadık. Çevre sorun-
ları son dönemde yaşamamızı hızla 
etkilemeye başladı. Türkiye’deki or-
man yok olursa, Yunanistan, Bulga-
ristan çevre ülkelerin etkilendiğini, 
Amerika, Avustralya kıtalarındaki 
yangınların, değişimlerin bizleri et-
kileyeceğini; denizlerdeki plastik 
kirliliğinin deniz yaşamını bitirdiği-
ni; dünyanın ısınmasının, buzulların 
erimesinin birbirine bağlı bir bütün 
olduğunu kavradık ve tüm bunlara 
karşı savaşmak gerektiğini düşün-
düm. Sonuç olarak “iklim değişimi” 
en büyük sorun olarak görülüyor. 

Metin Duruk(sağdan ikinci)
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TEMA topraktan başlayarak çevre so-
runlarını gündemine alan bir STK’dır. 
Ormanlar kaybolunca, sular, sulak 
alanlar yok olunca toplumun toprak-
larını terk etmek zorunda kaldığını, 
üretimin gerilediğini, açlığın arttığı-
nı en önemlisi yaşam kalitesi ve kül-
türünün yok olduğunu gördüm. Ne 
yazık ki olabildiğine gelişmiş finans 
sermayesini beslemek için, dünya-
mızı yok ediyoruz. Sürdürülebilir bir 
dünya için şu andaki tüketimimizi 
yarıdan daha aşağı indirmemiz ge-
rekiyor.  Şu anda tüketimi karşılamak 
için iki buçuk dünya gerekli, bu bizi 
yok oluşa götürüyor. Buna karşı sa-
vaşmak hepimizin sorumluluğunda; 
TEMA bu konularda anaokulların-
dan başlayarak üniversitedeki “Genç 
Tema’lılara”  dokunan bir eğitim 
programı uyguluyor. Yılda altıyüzbin 
genci eğitiyor ve çevre bilinci yüksek 
bireyler haline getiriyor.

TEMA olarak madenciliğin özellik-
le altın madenciliğinin ülkemize ve 
dünyaya geri dönülmez zarar ver-
diğini, direnilmesi gerektiğini düşü-
nüyoruz. Kapitalist tanımlarla değer 
olarak tanımlanan  altının, yüzde 

95’inin, stok külçe ve ziynet olarak 
kullanıldığını düşünürsek, kapitalist 
tanımların mantıksızlığını kavrayabi-
liriz. Bunun için maden sahası ruhsat 
talanının hangi boyutlara geldiğini 
belirten açıklamalar ve maden saha 
haritaları yayınlıyoruz. Tüm siyasi 
görüşlerin üstünde, savunuculuğun 
toplumumuza karşı bir sorumluluk 
ve devrimci bir politika olduğunu 
düşünüyorum. Hepimize büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Tüketimi 
azaltmalı ve değer tanımlarımızı de-
ğiştirmeliyiz.

Son olarak bunca yıllık deneyim-
leriniz ışığında, meslektaşlarını-
za, genç mühendislere 
ve mühendis adayla-
rına neler söylemek 
istersiniz?

Mühendislik, analitik 
düşünmeyi gerektiren 
bir eğitim olup, toplumu 
şekillendiren bir mes-
lek grubudur. Özellikle 
makina mühendisliği, 
toplumsal değişimin 
temelini oluşturur. Bu 

konuda genç makina mühendisleri-
nin sorumluluk bilinci içinde hareket 
etmeleri, etik davranıştan uzaklaş-
madan yapılan tüm üretimlerin, top-
lum için olduğu bilincine ulaşmaları 
gerektiğini düşünüyorum.

Bireysel çıkarlarla yapılan mühen-
dislik çalışmaları, yapan kişiye mut-
luluk vermediği gibi uzun vadede 
itibar kaybı ile kısa süreli elde edilen 
kazançların uzun vadede kayıplara 
dönüştüğünü gösterir. Mühendis, 
itibari ile yaşar. Güncel bilgiyi ve 
gelişimi takip eden, etik bir yaşamı 
esas alan her mühendisin mutlu ya-
şadığını düşünüyorum. Kendimize 
karşı sorumluluğumuz, topluma kar-
şı sorumluluğumuzu besler.  Mutlu 
olmak istiyorsak bilgiyi, üretimi, ya-
şamı, sevgiyi paylaşmak zorundayız. 
Hiçbir şey toplumsal yaşam, doğaya 
ve çevreye karşı sorumluluğumuzu 
unutturmasın diyorum.

Genç arkadaşlarıma, sürekli “yeni-
yi araştır, kendini geliştir, doğa ve 
çevreyi öne al” derim. “Tüm dünya 
insanlarına ve canlılarına karşı so-
rumlu olduğunu düşün ve paylaş” 
diyorum. İnsanların mutlu olmaları 
için çok ve lüks tüketmeleri gerek-
miyor. Sade bir yaşam, kendinize ve 
ailenize vakit ayırmanızı sağlar ve 
mutluluk verir.

2020 Antalya TEMA etkinliği-(üst sağdan ikinci)


