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   Yorulmadan beni takip edece¤inizi söylüyorsunuz. Fakat 
arkadafllar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu? Elbette 
yorulacaksınız. Benim sizden istedi¤im fley yorulmamak de¤il, 
yoruldu¤unuz zaman dahi durmadan yürümek, yoruldu¤unuz 
dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir. Yorgunluk her 
insan, her mahlûk için tabii bir halettir, fakat insanda yorgunlu¤u 
yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, iflte bu kuvvet yorulanları 
dinlendirmeden yürütür.
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De¤erli Meslektafllar›m›z;

MMO Antalya fiube Yönetim Kurulu

Makina Mühendisleri Odas› Antalya fiubesi olarak meslek ve meslektafllar›m›z›n sorunlar›na ve s›k›nt›lar›na 
kulak veriyor, bilim ve teknolojinin ›fl›¤›nda hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.	 

Odam›z, meslek içi e¤itimlerimize kat›lan üyelerimiz, alanlar›nda uzman niteli¤ine kavuflmalar› ad›na çeflitli 
e¤itimlere kat›l›yor, fiubemiz’e ba¤l› üyelerimiz bu anlamda yetki belgelerini tamamlamaktad›r. Bu baflar› 
zinciri günden güne büyüyerek bize hakl› bir gurur kazand›rmaktad›r. 

Makina Mühendisleri Odas› ayn› zamanda bir okul niteli¤i tafl›maktad›r. Meslek içi e¤itimlerimizin yan›nda 
temsilci¤imizde bundan sonra daha s›k yapaca¤›m›z; sanayi tesislerinde ve turistik tesislerde çal›flan 
personele yönelik kazanc›, so¤utmac› kurslar› ile havuz operatörü kurslar›, LPG sorumlu müdür ve dolum 
boflalt›m personeli kurslar› sayesinde, kalifiye personel ihtiyac›n› karfl›lamay› da sürdürece¤iz. Meslek içi 
e¤itimlerimizin h›z kazand›¤› bu dönem, havuz tesisat›ndan, havaland›rma tesisat›na, asansör avan 
kursundan, do¤algaz iç tesisat kursuna, enerji kimlik belgesi e¤itimlerine kadar çok say›da mesleki kursa 
imza att›k. Bu kurslar›m›z siz üyelerimizin talepleri ve mesleki geliflmelerin h›z›nda devam edecektir. 

Bu amaçlar do¤rultusunda fiubemize ba¤l› il ve ilçe temsilciliklerimizin hizmet binalar›n›n üyelerimize 
ve vatandafllar›m›za daha h›zl› daha konforlu hizmet verebilmesi ad›na yeniliyor, teknolojinin ve bilimin 
gerekliliklerini sunmaya çal›fl›yoruz. 

Antalya fiubesi çat›s› alt›nda Isparta ‹l Temsilcili¤imiz yeni konforlu, flehrin merkezinde hem LPG kontrolleri 
için uygun hem de üyelerimizin k›sa sürede ulaflabilece¤i yak›nl›kta yeni hizmet binas›na kavuflmufltur. 
Isparta ‹l Temsilcili¤i yeni hizmet binam›zda görev yapan personelimiz üyelerimize daha konforlu ve 
verimli koflullarda hizmet verebilecektir.  

fiubemiz ayn› tarihlerde yine Akdeniz Bölgesi’nin kuzey bölümünde yer alan Bucak ‹lçe Temsilcili¤imiz’i 
de yeni hizmet binas›na kavuflturarak bölgedeki üyelerimizin alaca¤› hizmetleri ayaklar›na tafl›maktan 
büyük mutluluk duymaktad›r. 

Akdeniz’in bat› bölgesinde yaflayan üyelerimizi ve vatandafllar›m›z› da unutmayarak, Finike ‹lçe Temsilcili¤imizi 
hizmete açt›k. Bu bölgede ferah bir mekan haz›rlayarak, üye hizmetleri, LPG, periyodik kontrol ve çeflitli 
e¤itimlerin gerçekleflmesi için mekan sorunun giderdik. Odam›z meslektafllar›na ve ülkesine hizmeti k›sa 
sürede sa¤layan, uzman mühendisleri ile bilimin gerekliliklerini yerine getiren anlay›fl›yla büyümektedir. 
Örgütümüz bugün bin 885 makine mühendisi, 120 endüstri mühendisi, 8 uçak ve uzayc›l›k mühendisi 
ve 3 gemi mühendisi olmak üzere 2 bin 16 rakam›na ulaflm›flt›r. 

Sizlerin deste¤i ve dan›flmanl›¤›nda büyümeye, ülkemize ve dünyaya mesleki çal›flmalar›m›zla ›fl›k tutmaya 
devam edece¤iz.
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fiubemizden Haberler

2 Temmuz 2011 fiube Dan›flma Kurulu fiube 
Toplant› Salonu’nda yap›ld›.

9-10 Temmuz 2011 Bucak ‹lçe Temsilcili¤i’nde 
Makina Mühendisi Ömer 
B›çak’›n e¤itmenli¤inde yap›lan 
LPG Dolum Boflalt›m Kursu’na 
26 kifli kat›ld›.

13 Temmuz 2011 fiube Toplant› Salonu’nda 
yap›lan “  TS 3817 Günefl 
enerjisi - Su ›s›tma sistemleri 
yap›m, tesis ve iflletme kurallar› 
(Projelendirmede F-Chart 
Yöntemi) ” Semineri’ni Yönetim 
Kurulu Üyesi ‹brahim Atmaca 
ve Akdeniz Üni. Arfl. Gör. Sezgi 
Koçak sundu.

14 Temmuz 2011 Makine Mühendisleri Odas› 
Antalya fiubesi Finike ‹lçe 
Temsilcili¤i yeni hizmet binas› 
Genel Baflkan›m›z Ali Ekber 
Çakar’›n kat›l›m›yla aç›ld›.

15 Temmuz 2011 Bucak ‹lçe Temsilcili¤i yeni 
h izmet  b inas ›   Gene l  
Baflkan›m›z Ali Ekber Çakar’›n 
kat›l›m›yla aç›ld›.

16 Temmuz 2011 Sosyal Etkinlik Komisyonu 
etkinlikleri çerçevesinde 
üyelerimizin kat›l›m›yla Kafl, 
Demre ve Noel Baba Kilisesi’ne 
gezi düzenlendi.

20 Temmuz 2011 E ¤ i t m e n l i ¤ i  M u r a t  
Türkmeno¤lu’nun yapt›¤› Araç 
Lastikleri konulu bir seminer 
verdi.

25-30 Temmuz 2011 Kazanc›  Kursu Makina 
M ü h e n d i s i  M u r a t  
T ü r k m e n o ¤ l u ’ n u n  
e¤itmenli¤inde fiube’de yap›ld›. 
Kursa 20 kifli kat›l›m gösterdi.

31 Temmuz 2011 fiube’de gerçekleflen LPG 
Tüplü Da¤›t ›m Eleman› 
Kursu’na 24 kifli kat›ld›. Kursun 
e ¤ i tmen l i ¤ i n i  Mak i n a  
Mühendisi Ömer B›çak yapt›.

6 A¤ustos 2011 CHP Milletvekili Gürkut Acar, 
fiube’yi ziyaret ederek, fiube 
Baflkan› ve üyelerden oda 
çal›flmalar› hakk›nda bilgiler 
ald›.

15 Temmuz 2011 Isparta ‹l Temsilcili¤i yeni 
h i zme t  b i n a s ›  Gene l  
Baflkan›m›z Ali Ekber Çakar’›n 
kat›l›m›yla aç›ld›.

Bilge - Mümin Kocaaku
K›zlar› Gökçe

28 A¤ustos 2011 fiube sosyal etkinlikleri 
çerçevesinde, scuba dal›fl 
kursuna kat›lan üyelerimiz Bir 
Y›ld›z Dal›c› Diplomalar›‘n› 
fiube Baflkan›  Hüseyin 
Barut‘tan ald›.

27 Temmuz 2011 fiube meslek içi e¤itimleri 
çerçevesinde Makina Yüksek 
Mühendisi Gürkan Düztepe, 
Mevcut  Yolcu ve Yük 
Asansörlerinin Güvenli¤ini 
Gelifltirme Kurallar› konulu 
seminer verdi.

Eylem - Murat Mutlu
O¤ullar› Mehmet Utku

Devrim - Mehmet Atilla GÜR
K›zlar› Ada

Songül - Bayram UÇAR
O¤ullar› Tolgahan Halil ‹brahim
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MMO Antalya fiube Isparta Temsilcili¤i Yeni Hizmet 
Binas› Aç›l›fl Törenine MMO Genel Baflkan› Ali Ekber 
Çakar kat›ld›. Isparta Vali Yard›mc›s› Bekir S›tk› 
Hanl›o¤lu ve il meslek odalar› temsilcilerinin de yer 
ald›¤› aç›l›fl törenini aç›l›fl konuflmas›n› Isparta ‹l 
Temsilcisi Prof. Dr. Mustafa Acar yapt›. Acar, baflta 
MMO Genel Baflkan› Ali Ekber Çakar olmak üzere 
Antalya fiube Yönetim Kurulu Üyeleri`ne yeni 
binalar›n›n kazand›r›lmas› konusunda teflekkür etti.

Makina Mühendisleri Odas›’n›n bir e¤itim merkezi 
oldu¤unu da vurgulayan Çakar, konuflmas›n› flöyle 
sürdürdü: “Toplumumuzun ç›karlar›na yönelik 
yap›m›zla hem meslektafllar›m›z›n bilgi ve 
birikimlerinin artmas› için çal›fl›yoruz hem de 
halk›m›z›n gereksinimlerine ça¤a uygun koflullarda 
cevap vermek için mekanlar›m›z›n bu koflullara 
uygun olmas›na dikkat ediyoruz. MMO mesleki 
uzmanl›k çal›flmalar›n›n ve akretide kurulufl niteli¤i 
artarak devam edecektir”.Vali Yard›mc›s› Bekir S›tk› Hanl›o¤lu ise, makinenin 

her sektörde ve her evde var oldu¤unu belirterek 
“ülkemizin kalk›nmas›na katk›da bulunan Oda 
üyelerine ve yöneticilerine bu anlamda teflekkür 
ediyorum” dedi. Do¤algaz baflta olmak üzere çok 
say›da mesleki hizmetin gerçekleflti¤i Isparta ‹l 
Temsilcili¤imiz de, mesleki e¤itimlerini rahatça 
gerçeklefltirebilece¤i, halk›m›za yönelik kazanc›, 
so¤utmac›, havuz operatörlü¤ü gibi e¤itimleri 
gerçeklefltirebilecekleri mekanlar›n yer ald›¤› konforlu 
yeni hizmet binalar›na kavufltu. Odam›z gün geçtikçe 
büyüyen, ülke menfaatleri do¤rultusunda mesleki 
çal›flmalar›n› sürdüren bir meslek kurulufludur” diye 
konufltu.
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Finike Hizmet Binas› Aç›ld›

Makina Mühendisleri Odas› Antalya fiube Finike ‹lçe 
Temsilcili¤i Yeni Hizmet Binas› Aç›l›fl Töreni’ne MMO 
Genel Baflkan› Ali Ekber Çakar kat›l›m gösterdi. fiube 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Finike`deki 
temsilcilik binas› aç›l›fl törenine kat›lan Ali Ekber  
Çakar; Makina Mühendisleri Odas›’n›n bir e¤itim 
merkezi oldu¤unu belirterek, Oda’n›n mesleki 
uzmanl›k çal›flmalar›n›n ve akretide kurulufl niteli¤inin 
artarak devam edece¤ini söyledi. Ali Ekber Çakar, 
Finike ‹lçe Temsilcili¤i ile art›k bölge halk›n›n 
hizmetlerine daha h›zl› cevap verece¤ini de sözlerine 
ekledi.

Finike`de çal›flan Oda üyeleri ve Finike Belediye 
Baflkan› Nail Dülgero¤lu ile ‹nflaat Mühendisleri 
Odas› Finike Temsilcisi`nin de kat›l›m gösterdi¤i 
aç›l›flta; MMO Antalya fiube Baflkan› Hüseyin Barut 
da flunlar› söyledi: “Bat› Akdeniz Bölgesi`nde 
temsilcilik açarak Kafl, Kumluca, Demre, Tekirova 
ve çevre yörelerde hizmet veren meslektafllar›m›z 
ile bölge halk›n›n Oda`dan beklentilerine h›zl› cevap 
verece¤imiz için mutluluk duyuyoruz”.		 

Finike Belediye Baflkan› Nail Dülgero¤lu ise, ilçe de 
ikamet edenlere verilecek hizmetin yeni ilçe binas› 
ile h›zlanaca¤›ndan dolay› sevinçlerini ifade etti.
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MMO Antalya fiube Bucak ‹lçe Temsilcili¤i Yeni 
Hizmet Binas› Aç›l›fl Törenine MMO Genel Baflkan› 
Ali Ekber Çakar kat›ld›.

 fiube Yönetim Kurulu Üyeleri ve Burdur ‹l Temsilcili¤i 
Baflkan› Osman K›sao¤lu`nun da yer ald›¤› aç›l›flta, 
MMO`nun 1954 y›l›ndan bu yana büyüyen ve bilim 
ve teknolojinin ›fl›¤›nda hizmetlerini sürdüren bir 
meslek örgütü oldu¤unun alt›n› çizen Ali Ekber 
Çakar, "Bucak ‹lçe Temsilcili¤imizin yeni hizmet 
binas› ile üyelerimize ve halk›m›za daha hijyenik ve 
daha konforlu bir ortamda hizmet sunaca¤›z. 
Toplumumuzun ç›karlar›na yönelik yap›m›zla hem 
meslektafllar›m›z›n bilgi ve birikimlerinin artmas› için 
çal›fl›yoruz hem de halk›m›z›n gereksinimlerine ça¤a 
uygun koflullarda cevap vermek için mekanlar›m›z›n 
bu koflullara uygun olmas›na dikkat ediyoruz" diye 
konufltu.

Bucak ‹lçe Temsilcili¤i Hizmet Binas› Aç›ld›

MMO Antalya fiube Baflkan› Hüseyin Barut ise, 
Antalya fiube`nin verdi¤i e¤itim ve hizmetler hakk›nda 
bilgiler verdi. Barut, " Bucak ‹lçe Temsilcili¤imizin 
uzun zamand›r talebi olan hizmet binas›n› açm›fl 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Aç›l›fla, 
Bucak Belediye Baflkan› Ramazan Ayaz, Bucak Sanayi 
ve Ticaret Odas› Baflkan› Hasan Yalç›n Meciko¤lu 
ile Meclis Baflkan› Hüseyin Erdem ve çok say›da 
Bucakl› kat›l›m gösterdi.
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Dan›flma Kurulu Toplant›s›’nda Sorunlar›m›za Çözümler Arad›k

“Ekmek Gibi Adaleti Talep Edelim”

CHP Milletvekili Gürkut Acar, Makina Mühendisleri 
Odas› (MMO) Antalya fiubesi’ni ziyaret etti. Acar, 
fiube Baflkan› Hüseyin Barut ve Oda üyeleriyle 
görüflerek TMMOB ve MMO’nun yaflad›¤› s›k›nt›lar 
hakk›nda bilgiler ald›. 

Milletvekili Gürkut Acar, “Sorunlar›n›z›n çözümünde 
Ankara`daki temsilciniz benim. Dört y›l boyunca bu 
görevimi en iyi flekilde yerine getirece¤im. Adalet

Dünya’n›n birçok yerinde difliyle t›rna¤›yla elde 
edilmifltir. Bize tepeden inme geldi¤i için k›ymetini 
bilmiyoruz. Oysa art›k ortak akl›n oluflmas› için 
a¤›rl›k verip ekmek gibi adaleti talep etmeliyiz” dedi. 

MMO fiube Baflkan› Barut ise, TMMOB’un hükümetin 
yeni oluflturdu¤u Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› 
içerisinde yer alacak Mesleki Denetimler Genel 
Müdür lü¤ü ’nün ça l › flma la r › y l a  yen iden  
düzenlenece¤ine dair çal›flmalar›n oldu¤unu söyledi. 
Hüseyin Barut, özellikle teknoloji fakülteleri ve 
yabanc› mühendis istihdam› ile meslektafllar›n›n ifl 
s›k›nt›lar› yaflamaya bafllad›¤›n› da belirterek, sözlerini 
flöyle sürdürdü: 

“Mühendislik mesle¤ini yerine getirmeyen ancak 
tabelas›nda mühendis yazan birçok iflletme var. 
Bunlar için yasal düzenlemelerin yap›lmas›n› istiyoruz. 
Bunun yan›nda çok say›da mühendislik fakültesi 
aç›l›yor. Art›k maalesef her ilde ve ilçede üniversiteler 
aç›l›yor. Bir ilçenin kalk›nmas› üniversitesinin olmas› 
demek de¤ildir. bilim yap›lacak yerde laboratuar 
yoksa nas›l mühendis yetifltirilebilir? Binalar yaparak 
mühendis yetifltiremeyiz”.

fiube Danıflma Kurulu Toplantısı`nın ikincisi çok 
sayıda üyenin katılımıyla düzenlendi. fiube Toplantı 
Salonu`nda yapılan Danıflma Kurulu`nun açılıfl 
konuflmasını fiube Baflkanı Hüseyin Barut yaptı.
Barut, yaptı¤ı konuflmada, TMMOB örgütlü¤ünün 
bilim ve teknoloji ıflı¤ında ülke ve halk yararına 
verdi¤i hizmetlerin önemine dikkati çekti. Makina 
Mühendisleri Odası‘nın TMMOB örgütlü¤ünün en 
etkin odası oldu¤unu da vurgulayan Barut, 
"Çalıflmalarımızı özellikle periyodik kontrol ve halka 
yönelik e¤itimler adına artırmalıyız.

Önümüzdeki süreçte üyelerimizle birlikte 
örgütlülügümüzün gücünü daha da ço¤altacak 
çalıflmalara imza atmayı hedefliyoruz. Bu hedef 
do¤rultusunda üyelerimizin mesleki yetkinliklerinin 
art›r›lmas›na yönelik mesleki e¤itimlerimize a¤›rl›k 
verdik. Alan›nda uzmanl›k sertifikas› almayan üyemiz 
hemen hemen kalmad›” diye konufltu.	

Hüseyin Barut, bina enerji yöneticili¤i e¤itimleri ile 
enerji kimlik belgesi e¤itimlerini gerçeklefltirerek 
Akdeniz Bölgesi’nde enerji alan›nda hizmet veren 
makine mühendislerinin sertifikalanmalar›n› 
sa¤lad›klar›n› da belirterek sözlerini flöyle sürdürdü: 
“Kendi öz kaynaklar›m›zla enerji üretimi konusunda 
uzman kiflilerin kat›ld›¤› panel ve seminerlerimiz 
oldu. Belediyelerde, Organize Sanayi Bölgesi’nde 
ve di¤er kurumlarda çal›flan meslektafllar›m›z› da 
düflündük ve onlar›n kat›labilece¤i zamanlarda 
kendilerine enerji verimlili¤i alan›nda seminerler 
düzenledik. fiube olarak hem mesleki hem de 
toplumsal tüm sorunlara sessiz kalmad›k, görüfllerimizi 
bas›n arac›l›¤›yla halk›m›zla paylaflt›k. Çal›flmalar›m›z› 
yorulmadan ayn› h›zda sürdürmeye devam edece¤iz.”
Toplantıda ayrıca söz alan MMO üyeleri, Oda gelir 
kaynaklarının artırılması ile ilgili görüfllerini açıkladı.
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Su Is›tma Sistemleri Semineri’ne ‹lgi Yüksekti

TS 3817 Günefl enerjisi - Su ›s›tma sistemleri yap›m, 
tesis ve iflletme kurallar› (Projelendirmede F-Chart 
Yöntemi) Semineri`ne üyelerimiz yo¤un ilgi gösterdi. 
fiube Toplant› Salonu`nda gerçekleflen semineri, 
MMO fiube Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üni. 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli¤i Bölümü 
Ö¤retim Üyesi Yrd.Doç. Dr. ‹brahim Atmaca ve Arfl. 
Gör. Sezgi Koçak sundu. 

Seminerde standard›n konusu, kapsam› ve amaçlar›, 
tasar›m kurallar›, tesis ve iflletme kurallar›, günefl 
enerjili s›cak su sistemlerinin projelendirilmesi, 
F-Chart yöntemi, F-Chart yöntemi ile uygulama örne¤i 
ve yöntemin faydalar› konular› anlat›ld›. 	

Seminerde, günefl enerjili s›cak su sistemlerinin 
projelendirilmesine dair kurallar› belirleyen TS 3817 
standard›nda dikkat edilmesi gereken önemli 
noktalara de¤inildi. Buna ba¤l› olarak bir günefl 
enerjisi sisteminde bulunmas› gereken elemanlar›n 
seçimi, boyutland›r›lmas›, tasar›m› ve uygulamada 
uyulmas› gereken kurallar anlat›ld›.

Asansör Güvenli¤i Masaya Yat›r›ld› 

fiube meslek içi e¤itimleri çerçevesinde Makina 
Yüksek Mühendisi Gürkan Düztepe, Mevcut Yolcu 
ve Yük Asansörlerinin Güvenli¤ini Gelifltirme Kurallar› 
konulu seminer verdi.   
Semierde, 
- Önemli tehlikelerin listesi 
- Güvenlik kurallar› ve koruyucu tedbirler
- En 81-80 in milli olarak uygulanmas›

fiube’den Haberler...

Seminerde özellikle günefl enerjili bir s›cak su 
sisteminin tasar›m aflamas›nda tüm y›l için ihtiyaç 
duyulan günefl enerjisi miktar›n› öngörme imkân› 
tan›yan F-Chart yöntemi ile hesaplama yöntemi 
üzerinde duruldu. Bu yöntemin geleneksel hesaplama 
yöntemine k›yasla ne tür avantajlar sa¤layaca¤›, 
yat›r›m ve iflletme maliyetleri aç›s›ndan faydalar›, 
uygun miktarda ve tipte kolektör seçimi gibi konular 
da seminerde anlat›lan konular aras›ndad›r. 

Bir Y›ld›zc› Dal›c› Diplomalar› Verildi 

fiube sosyal etkinlikleri çerçevesinde, scuba dal›fl 
kursuna kat›lan üyelerimiz Bir Y›ld›z Dal›c› 
Diplomalar›’n› fiube Baflkan› Hüseyin Barut’tan ald›. 
E¤itmenli¤ini Makina Mühendisi Mutlu Palalar ile 
Gökçek Alg›n, Üner Beköz ve ‹sa Alemdar yapt›¤› 
e¤itimler  üyelerimizin talepleri do¤rultusunda aç›lacak 
kurslarla devam edecek.
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Günefl Enerjili So¤utma Sistemleri – III

Yaz›n›n 3. k›sm›nda LiBr - su çifti ile çal›flan 
absorpsiyonlu so¤utma sisteminde kristalizasyon 
sorunundan, amonyak-su çifti ile çal›flan ansorpsiyonlu 
so¤utma sisteminden ve çift kademeli absorpsiyonlu 
so¤utma sistemlerinden bahsedilecektir.	

Kristalizasyon Sorunu

Suda çözülebilen lityum bromür, kat› haldeyken 
kristal yap› halindedir. LiBr - su çözeltisi, belirli 
konsantrasyon de¤erlerinde belirli kritik eriyik s›cakl›¤› 
de¤erlerine sahiptir. Konsantrasyon de¤erine ba¤l› 
olan bu kritik s›cakl›¤›n alt›na düflüldü¤ünde LiBr 
eriyikten ayr›larak kat›laflmaya bafllar. Bu olaya 
kristalizasyon ad› verilmektedir. Eriyik eflanjörü veya 
ekonomizör denilen eleman kristalleflme olay›n›n 
olma ihtimalinin en fazla oldu¤u yerdir. Kaynat›c›dan 
dönen zengin eriyik ekonomizörde kritik s›cakl›¤›n 
alt›na inerse, eriyik içindeki LiBr kristal hal alarak, 
eflanjörün borular›na tak›l›r ve t›kanmaya sebep 
olarak sistemin çal›flmas›n› engeller. En genel anlamda 
iki nedenden dolay› kristalizasyon olay› meydana 
gelmektedir. Bu nedenler ve kristalizasyonun 
önlenebilmesi için al›nabilecek önlemler afla¤›da 
maddeler halinde verilmifltir;

Kaynat›c›ya gitmek üzere, bu fakir eriyik tekrar 
eriyik eflanjörüne pompalan›r. Böylece yüksek 
s›cakl›ktaki fakir eriyik, eriyik eflanjörü borular›n› 
›s›t›r ve böylece zengin eriyik dönüfl borusu aç›l›r. 
Bu iflleme otomatik dekristalizasyon ifllemi ad› verilir. 

b) Absorber ve yo¤uflturucuda kullan›lan so¤utma 
suyu s›cakl›¤›ndaki büyük bir düflüfl de kristalizasyona 
sebep olan bir nedendir. So¤utma suyu s›cakl›¤› 
olmas› gerekti¤inden daha fazla düflükse, eriyik 
eflanjöründen geçen fakir eriyi¤in s›cakl›¤› da bir 
hayli düflmektedir. Bu düflüfl de, eriyik eflanjöründen 
geçmekte olan, kaynat›c›dan dönen zengin eriyi¤in 
s›cakl›¤›n› düflürmektedir. Hatta zengin eriyi¤in
s›cakl›¤› kristalleflme noktas›na kadar düflmektedir. 
Bu durumda, yo¤uflturucu ve absorberin so¤utma 
sular› kesilirse, fakir eriyi¤in s›cakl›¤› ve buna ba¤l› 
olarak zengin eriyi¤in s›cakl›¤› yükselece¤inden 
kristalleflme önlenebilmektedir.  

Amonyak - Su Çifti ‹le Çal›flan Absorpsiyonlu 
So¤utma Sisteminin Çal›flma Prensibi 

Bu sistemde so¤utucu ak›flkan olarak amonyak, 
absorbent olarak da su kullan›l›r. Absorberden ç›k›p 
bir pompa vas›tas›yla ›s› de¤ifltiricisinden geçerek 
›s›nan amonyak bak›m›ndan zengin eriyik kaynat›c›ya 
gelir. Burada, d›flar›dan verilen ›s›yla, so¤utucu 
ak›flkan buhar› buharlaflarak eriyikten ayr›l›r. 
Buharlaflarak kaynat›c›y› terkeden amonyak buhar›, 
yo¤uflturucuya girer. Kaynat›c›da eriyik içinden 
amonyak buhar›n›n  ayr›lmas›yla amonyak 
bak›m›ndan fakirleflen eriyik (fakir eriyik), ›s› 
de¤ifltiricisinden geçip, zengin eriyi¤e ›s› verdikten 
sonra absorbere geri döner. Kaynat›c›dan 
buharlaflarak yo¤uflturucuya giren amonyak buhar› 
burada yo¤uflarak d›flar›ya ›s› atar. Yo¤uflturucudan 
doymufl s›v› veya s›k›flt›r›lm›fl s›v› faz›nda ç›kan 
amonyak bir k›s›lma vanas› yard›m›yla buharlaflt›r›c› 
bas›nc›na geniflletilir. Buharlaflt›r›c›da buharlafl›rken 
buharlaflma için gerekli olan ›s›y› so¤utulan ortamdan 
çeker. Buharlaflt›r›c›dan doymufl buhar veya k›zg›n 
buhar faz›nda ç›kan amonyak buhar› absorbere 
girer. Absorberde, ›s› de¤ifltiricisinden geçip ›s› 
verdikten sonra bir k›s›lma vanas›nda absorber 
bas›nc›na k›s›lan fakir eriyik, buharlaflt›r›c›dan gelen 
amonyak buhar›n› yutar (absorbe eder). ‹fllem 
esnas›nda ›s› aç›¤a ç›kar. Yutma iflleminin iyi bir 
flekilde gerçekleflmesi için, aç›¤a ç›kan ›s›n›n 
absorberden at›lmas› gerekir.

a) Eriyik pompas›nda güç düflümü oldu¤unda, 
otomatik dekristalizasyon sistemi çal›flmaz ve 
kristalizasyon olay› meydana gelir. Kristalleflme olay› 
meydana geldi¤inde eriyik eflanjörünün absorbere 
dönüfl borusu t›kand›¤›ndan, kaynat›c›dan dönen 
zengin eriyik absorbere geri dönemez ve böylece 
kaynat›c›da eriyik seviyesi git gide yükselir. Bir by 
- pass borusu kullan›larak kaynat›c›da biriken bu 
eriyik absorbere gönderilebilir. Böylece absorberdeki 
fakir eriyik s›cakl›¤› yükselmifl olacakt›r.

Yrd.Doç.Dr. ‹brahim ATMACA
Akdeniz Üni.Müh.Mim.Fak.

Makina Müh. Bölümü Ö. Üyesi
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fiekil 1. Çift kademeli paralel ak›fll› absorpsiyonlu 
so¤utma sistemi basitlefltirilmifl ak›fl diyagram›

fiekil 2. Çift kademeli seri ak›fll› absorpsiyonlu so¤utma 
sistemi ak›fl diyagram›

Absorber içinde tekrar amonyak bak›m›ndan zengin 
hale gelen eriyik (zengin eriyik), bir pompa vas›tas›yla 
tekrar kaynat›c›ya gönderilir. Is› ekonomisi için, 
absorberden kaynat›c›ya gönderilen zengin eriyik, 
kaynat›c›dan dönen fakir eriyik taraf›ndan bir ›s› 
de¤ifltiricisinde ›s›t›l›r.

Çift Kademeli Absorpsiyonlu So¤utma 
Sisteminin Tan›t›lmas›

Çift kademeli absorpsiyonlu so¤utma sistemlerini 
kullanmaktaki öncelikli amaç, yüksek s›cakl›kl› ›s› 
kayna¤› sa¤land›¤›nda tek kademeli sistemde elde 
edilebilenden daha yüksek so¤utma tesir katsay›s› 
(COP) de¤erleri elde edebilmektir.

‹ki kademeli absorpsiyonlu so¤utma sistemleri, 
solüsyonun absorberden kaynat›c›ya ak›fl›na göre 
paralel ve seri ak›fll› olarak ikiye ayr›labilir.
fiekil 1.’ de görüldü¤ü gibi, paralel ak›fll› çift kademeli 
absorpsiyonlu so¤utma sisteminde, absorberdeki 
solüsyon birinci ve ikinci kademedeki kaynat›c›lara 
ayr› ayr› gönderilir. Her iki kaynat›c›daki konsantre 
(zengin) solüsyon tekrar birleflir ve absorbere geri 
döner.

fiekil 2.’ de görüldü¤ü gibi, seri ak›fll› çift kademeli 
absorpsiyonlu sistemde absorberdeki solüsyon ilk 
önce birinci kademedeki kaynat›c›ya gönderilir. 
K›smen konsantre solüsyon daha sonra ikinci kademe 
kaynat›c›ya gönderilir.

Paralel ak›fll› sistemler, seri ak›fll› sistemlere göre iki 
avantaja sahiptir;

1. Birinci kademe kaynat›c›ya giren solüsyonun 
debisi seri ak›fll› sistemlerin hemen hemen yar›s› 
kadard›r. Subuhar›n›n doyma flartlar›na ulaflmas› 
için solüsyon s›cakl›¤›n› yükseltmekte daha az ›s›ya 
ihtiyaç olacakt›r. Bu yüzden, sistemin so¤utma tesir 
katsay›s› (COP) daha yüksektir.

2. Tek bir ›s› eflanjöründe ak›fl oldu¤undan dolay› 
daha düflük bir bas›nç düflümü olaca¤›ndan paralel 
ak›fll› sistem için gerekli maksimum bas›nç daha az 
olacakt›r. Paralel ak›fll› sistem kristalizasyon 
bölgesinden seri ak›fll› sisteme göre daha uzakta 
çal›flmaktad›r.

KAYNAKLAR: 
1) Yi¤it, A., Atmaca, ‹. Günefl Enerjisi, Alfa - Aktüel 
yay›nevi, 2010
2) Atmaca, ‹. Günefl Enerjisi Kaynakl› Absorpsiyonlu 
So¤utma Sisteminin Simülasyonu. Yüksek Lisans 
Tezi, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002.
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“Bu Denizi Hiç Unutamad›m”

SEÇK‹

Yaz› - Foto¤raf: Hamit SEÇ‹L

Karanl›kta, yaflam›n k›y›s›ndan göz k›rpar 
deniz feneri.  Ki o yol gösterendir, uçsuz 
bucaks›z denizin ortas›nda nerede oldu¤umuzu 
söyleyen.  T›pk› tanr›lar gibi… Varl›¤› güven 
veren. Ki o emek ister; t›pk› sevmek gibi. Ancak; 
seversen yakars›n o atefli. Yol gösterirsin, uzak 
denizlerin sevdal›lar›na...

Tophane’den Yat Liman›’n› izlerken, ya¤mur 
çiseliyordu. 27 y›ll›k hasreti iyice depreflmiflti. Art›k 
uzaktan bakmak dindirmiyordu bu özlemi. Gözyafllar› 
süzülüp akarken,  Kemer aç›klar›na bakarak, “Hava 
açacak” dedi. Beni Fener’ime götürün diye sesiz bir 
ç›¤l›k att›. Ya¤mur dindi. Gözleri ›fl›ldad›. Bastonundan 
yard›m almadan bir ç›rp›da kalk›verdi oturdu¤u 
sandalyeden. Koflar ad›mlarla Tophane’den Yat 
Liman›’na indik. H›z›m›za rüzgar bile yetiflemedi. 
Tüm dünya durmufltu polis noktas›ndan Fener’in 
bulundu¤u alana girdi¤imizde. Kalp at›fllar› kalenin 
surlar›na çarp›p, limandan boncuk mavisi Akdeniz’e 
aç›l›yordu. Denizciler selama durdu, onu gördükleri 
vakit. Bir kufl uçtu limandan.  

Mendirekte oturmufl denizin keyfini sürenler aya¤a 
kalkt›, o geldi¤inde. Hiçbirini görmedi gözü. Rüzgar› 
arkas›na alm›fl, Fener’e do¤ru yürüyordu. Burna 
geldi¤imizde hafifçe bafl›n› kald›rd›, gündüzde yan›yor 
fener art›k diyerek gözyafllar›na hakim olamad›. 27 
y›ll›k özlem dinmiflti. 

Yat Liman›’n›n girifline koydu¤um sandalyeye oturup, 
bafllad› anlatmaya: Fatma Doman’›m ben, fenerin

tek kad›n bekçisi. 1956 y›l›nda kocam Ahmet’in 
sa¤l›k sorunlar›ndan dolay› yakmaya bafllad›m fenerin 
ateflini ta ki 1983 y›l›n›n, bir gün do¤umunda 
söndürene dek. Ve bir daha da hiç gelemedim. Bu, 
o günden sonra ilk geliflim.  Hiç akl›mdan ç›kmad›. 
Her gece rüyalar›mdayd› fenerin atefli. Gelmeye hiç 
cesaret edemedim.

Antalya’ya Haber Sal›nm›fl
Özelikle kocas› Ahmet Doman’›n 1958 y›l›nda 
vefat›n›n ard›ndan çevre taraf›ndan yad›rgand›¤›n› 
söyleyen Doman,  o dönemde iflinin elinden al›nma 
tehdine karfl›, dönemin Antalya Valisi Niyazi Ak›n’›n 
makam›na ç›k›fl›n› flöyle anlat›yor: Beyim öldü¤ünde 
buradan sorumlu memur beni buraya koymak 
istemedi. Tüm Antalya’ya haber salm›fl; ‘Fenerci öldü. 
Fenere talip var m›?’ diye…  O gün Antalya Valisi’ne 
ç›kt›m k›z›m Nevin’le beraber. Üç çocu¤umun 
oldu¤unu ve yapacak baflka hiçbir iflim olmad›¤›n› 
söyledim. Vali “Hiç merak etme ben senin iflini 
halledece¤im” dedi ve fenere gidip yakmam› söyledi.

Antalya’n›n Tek Kad›n Fenercisi
Antalya’n›n tek kad›n fener bekçisi olan 84 yafl›ndaki 
Fatma Doman, fener bekçili¤inin ‘erkek’ ifli oldu¤unu 
düflünenlerin meraklar›n› gidermek için kendisini 
görmeye geldi¤ini anlat›yor: O dönem ‹stanbul’daki 
müdürlükten beni görmeye gelmifllerdi bu nas›l bir 
kad›n diyerek. Bu erkek ifli kad›n ifli de¤il ama 
mecburdum. Çocuklar›m vard›. Feneri beklemeyi 
mecbur sevdim. Ya¤mur f›rt›na çok olurdu buralarda. 
F›rt›na fenerin tepesinden aflard›.



SEÇK‹

Fenerin isi ç›kard›. Duman camlar› da¤lar gözükmezdi. 
10 y›l boyunca hiç izin kullanmadan çal›flt›m. 10 
seneden sonra teknisyenler geldi ‹stanbul’dan rica 
ettim. Bana izin verdiler. Her hesab›n› ben tuttum 
fenerin. Gazla yanarken çok zorluk çektim. Ard›ndan 
tüplü sisteme geçildi. Akflam yakar sabah 
söndürürdüm feneri. Duydum flimdi güneflle 
çal›fl›yormufl. Karanl›kta, yaflam›n k›y›s›ndan göz 
k›rpar deniz feneri.  Ki o; yol gösterendir, uçsuz 
bucaks›z denizin ortas›nda nerede oldu¤unuzu 
söyleyen.  T›pk› tanr›lar gibi… Varl›¤› güven veren. 
Ki o emek ister; t›pk› sevmek gibi. Ancak; seversen 
yakars›n o atefli. Yol gösterirsin, uzak denizlerin 
sevdal›lar›na.

Denizle Konuflurdum
1960’l› y›llar Antalya’s›nda Kaleiçi Yat Liman›’n›n ticaret 
merkezi oldu¤unu söyleyen Doman, “O dönemde 
liman çok kalabal›k olurdu. Vapurlar gelip giderdi 
Antalya’ya. Ticaret bu limandan dönerdi. fiimdi 
bak›yorum da sadece yatç›lar ve bal›kç›lar kalm›fl” 
diyerek Kaleiçi Yat Liman›’ndaki de¤iflimi anlatt›. 
Liman›n güzelli¤inin ise her daim baki kald›¤›n› dile 
getiren Doman, “Bu denizi hiç unutamad›m. Boncuk 
mavisi” diyerek,  deniz sevgisini flu flekilde anlatt›:

Deniz çok güzel. ‹nsan›n gam›n›, derdini al›yor.
Çal›fl›rken her sabah feneri söndürdükten sonra 
denizle konuflurdum. Kimsecikler duymazd›. Çok 
isterdim denizi gören bir evim olsun diye ama olmad›.

Kaleiçi’ni Çok Seviyorum
35 y›l boyunca Kaleiçi’nde yaflad›ktan sonra turizmin 
tarihi mahallede canlanmaya bafllamas›yla 80’li y›llar›n 
sonunda evini satarak Antalya’n›n baflka bir 
mahallesine tafl›nan Doman, “Darac›kt› soka¤›m›z, 
araba geçmezdi. Tüm yaflam›m›z o sokakta geçerdi.
Gözüm halen Kaleiçi’nde. ‹yi günüm, kötü günüm 
hepsi burada geçti. Kaleiçi’ni bu yüzden çok 
seviyorum”  diyerek mahallesine olan ba¤l›l›¤›n› 
anlatt›. Evinin bahçesinde çeflit çeflit meyve a¤açlar›n›n 
oldu¤unu söyleyen Doman, “fiimdi Güzeloba’da bir 
apartmanda oturuyorum. Eskis i  gibi de 
yürüyemedi¤imden gelemiyorum art›k buralara. 
Eskiden sabahlar› feneri söndürdükten sonra 
Tophane’ye ç›kar manzaray› seyrettikten sonra evime 
giderdim. Tophane çok de¤iflmifl. Eskiden böle 
de¤ildi. Çok özlemiflim buray›. Oturunca eski zamanlar 
akl›ma geldi. Gözyafllar›m› tutamad›m. Çok çile 
çektim ama de¤di çekti¤im çileye. fiimdi çok 
mutluyum.
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“LPG ‹stasyonlar› Standartlara Uygun Olmal›d›r”

MMO’dan BASIN AÇIKLAMALARI

LPG‘nin güvenli kullan›m› mevzuatla güvence alt›na 
al›nm›fl olmas›na ra¤men standartlara uygun 
tasarlanmam›fl LPG Otogaz istasyonlar›nda sürekli 
denetim gereklili¤i birkaç gün önce yaflanan bir 
patlama ile bir kez daha anlafl›lm›flt›r. 

27.06.2011 tarihinde fianl›urfa‘da saat 08.30 civar›nda 
Karaköprü Beldesi Karfl›yaka Mahallesi Gap Caddesi 
No: 19 adresinde bulunan Nahya Kayacan Petrol 
‹nfl. Özel Güv. Sist. San. ve Tic. Ltd. fiti. Akaryak›t 
‹stasyonunda bir patlama meydana gelmifltir. Patlama 
akaryak›t istasyonunun hemen alt›nda yer alan 
bodrum kattaki mefruflat deposunda elektrik flalterinin 
kald›r›lmas› ile meydana gelmifltir. Patlamada ölen 
vatandafl›m›z›n yak›nlar›na baflsa¤l›¤›, onlarca yaral›ya 
acil flifalar diliyor, kamuoyunun üzüntüsünü 
paylafl›yoruz. Bilindi¤i üzere 5703 say›l› S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› 

(LPG) Piyasas› Kanunu‘nun 15. maddesi gere¤ince 
TMMOB‘ye ba¤l› ilgili meslek Odalar› taraf›ndan 
sorumlu müdür, tanker floförü, dolum personeli, tüp 
dolum personeli, tüp da¤›t›m araçlar›n›n floförleri 
ve tüp da¤›t›m personeli, tanker dolum personeli, 
test ve muayene elemanlar› ve otogaz LPG dolum 
personeli, pompac›lar ile tesisat, projelendirme ve 
imalat›nda görev alan di¤er personelin e¤itilmesi ve 
belgelendirilmesi yasal bir görev olarak verilmifl; bu 
iflletmelerin ise e¤itimlerini tamamlayarak vas›fl› 
personel bulundurmalar› zorunlu hale getirilmifltir. 
Ancak Odam›zca yap›lan incelemede söz konusu 
Otogaz ‹stasyonunda halen atanm›fl bir sorumlu 
müdür bulunmad›¤› tespit edilmifltir..

Odam›z›n da içinde yer ald›¤› teknik bilirkifli heyetinin 
ön incelemesine göre patlama mefruflat atölyesinde 
gaz birikmesi sonucu oluflmufltur. Patlama mahallinin 
hemen üst taraf›nda bulunan LPG Tank›nda herhangi 
bir patlama olmam›fl, ancak istasyonda maddi hasar 
meydana gelmifltir. Patlaman›n yafland›¤› bölgede 
gerek atölyede gerekse mahalle çevresindeki 
vatandafllar›n sürekli gaz kokusundan flikayetçi 
oldu¤u ve uyar›larda bulundu¤u ancak flikayetlerinden 
sonuç al›namad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Ayr›ca gerek LPG Otogaz ‹stasyonunun gerekse LPG 
Tank›n›n hemen alt›nda her gün onlarca çal›flan›n 
bulundu¤u bir atölye ve lokantan›n varl›¤›, öncelikle 
istasyon yerinin tercihi ve konumu konusunda kayg› 
uyand›rmaktad›r. Ülkemizde benzer onlarca 
istasyonun bulunmas› konunun önem ve vahametini 
göstermektedir. Yetkililerin LPG ‹flyeri Ruhsat› 
düzenlenmesi aflamas›nda bu v.b. hususlara dikkat 
etmesi gerekti¤i aç›kt›r.
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Bu ve benzeri olaylardan hareketle, yeni facialar›n 
olmamas› için öncelikle;

•LPG Otogaz istasyonlar›n›n ilk aç›l›flta zorunlu 
standart olarak TS 11939/Ocak 2001 standard› 
kapsam›nda TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi‘nin olmas› 
ve bu belgelerin vizelerinin her y›l düzenli olarak 
yap›lmas›, 

•Sorumlu Müdür gözetiminde periyodik test ve 
kontrol ler inin düzenli  olarak yap›lmas› ,

•Günlük test ve kontrollerin mutlaka yap›lmas› ve 
depolama ikmal gibi hususlarda TS 11939, TS 1445, 
TS14496 ve TS 1449 standartlar›na uygun ifllem 
yap›lmas›, 

•5703 say›l› S›v›laflt›r›lm›fl Petrol Gazlar› (LPG) Piyasas› 
Kanunu gere¤ince her bir istasyonun mutlaka bir 
sorumlu müdür bulundurmas› ve LPG yak›t›yla ilgili 
çal›flan personelin e¤itimlerinin tamamlanarak sorumlu 
müdür nezaretinde kay›tlar›n›n tutulmas›,

•LPG Otogaz ‹stasyonlar›n›n proje uygunlu¤u, onayl› 
vaziyet plan› ( imar müdürlü¤ü onayl ›) ,  

•MMO‘dan sertifikal› Sorumlu Müdür sözleflmesi, 

•Yol geçifl izni, 

•‹stasyonlarda çal›flanlar›n E¤itim Sertifikas›, 

•Alet ve cihaz, (konum gösterir) 

•1/1000-1/5000 ölçekli imar plan›, 

•LPG Tank Kapasite Raporu (MMO‘dan al›nacak), 

•LPG otogaz bayilik sözleflmesi, 

•TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, 

•Yang›n ve patlamalar için itfaiye görüflü, 

•Sanayi Ticaret ‹l Müdürlü¤ü görüflü, 

•Sa¤l›k koruma band› taramas›, 

•Emisyon izni (Çevre ‹l Müdürlü¤ü‘nden), 

•Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortas› 
bulunmas›,

•LPG Otogaz istasyonlar›n› denetleyen kurulufllar›n 
düzenli denetim yapmas›, standartlara uymayan 
istasyonlar›n yak›t sat›fllar›n›n durdurulmas›,

•‹flyeri Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Sorumlu Müdür 
bulundurmayan istasyonlara ana firmalarca kesinlikle 
LPG sat›fl› yap›lmamas›,

•LPG dönüflümleri ruhsatlar›na ifllenmemifl araçlara 
kesinlikle LPG Otogaz ikmali yap›lmamas›, 

•Kaçak LPG sat›fl› ve kaçak istasyonlar›n tespit 
edilerek mutlaka yasal ifllemlerin bafllat›lmas›, 

•LPG piyasas› kapsam›nda yetkilendirilen ve bu 
alanda faaliyet yürüten tüm kurum ve kurulufllar ile 
sektörün ele vererek ivedilikle gerekli tedbirleri 
almas› gerekmektedir. Benzer facialar yaflanmamas› 
için yukar›daki önlemlerin al›nmas› gerekti¤i bilgisini 
kamuoyunun dikkatine sunar›z.

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan›
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“Demiryolu Tafl›mac›l›¤›nda Afl›r› Gerileme Durdurulmal›d›r”

Kaynaklar›n› karayollar› üzerinden uluslararas› petrol 
ve otomotiv tekellerine ak›tarak demiryolu ve 
denizyolu tafl›mac›l›¤›n› gerileten d›fla ba¤›ml› ulafl›m 
politikalar› bu durumun bafll›ca nedenidir. AB uyum 
programlar›, Dünya Bankas› ve IMF`ye verilen 
taahhütler uyar›nca serbestlefltirme, özellefltirme, 
"yap–ifllet–devret", "yap–ifllet" ve "kamu–özel sektör 
ortakl›¤›" yoluyla kamunun güçsüz k›l›n›p özel 
sektörün güçlendirilmesi politikalar› uygulanmaktad›r. 
Bu kapsamda TCDD’nin yeniden yap›land›r›lmas› 
yoluyla altyap› ve iflletmecili¤in bölünmesi, kurum 
yap›s›n›n parçalanmas›, faaliyetlerin yatay bölünmeye 
tabi k›l›nmas›, özellefltirme ve tafl›nmazlar›n sat›lmas›, 
istihdam›n azalt›lmas›, teknik yeteneklerin zay›flat›lmas› 
yoluyla demiryollar›n›n yerli, yabanc› sermayeye 
aç›lmas› hedeflenmifltir.

Azalt›lan personelle çok ifl ç›karma, esnek ve 
güvencesiz çal›flma koflullar›, performansa ba¤l› ücret 
politikas›, siyasi ve ehil olmayan kadrolaflma, iflgücü 
kalitesinin düflürülmesi; istasyonlar› kapatma, yolcu 
trenlerinin azalt›lmas›, lojmanlar›n sat›lmas›, permi 
haklar›n›n kald›r›lmas›, hastane ve e¤itim tesislerinin 
kapat›lmas› söz konusudur. 

"Genel Demiryolu Kanunu Tasar›s›" ve "TCDD 
‹flletmesi Genel Müdürlü¤ünün Yeniden 
Yap›land›r›lmas› ve Türkiye Demiryolu Tafl›mac›l›¤› 
Afi Kurulmas› Hakk›nda Kanun Tasar›s›" ile bir bütün 
olarak 154 y›ll›k demiryolu kazan›mlar› ve TCDD’nin 
tasfiyesi amaçlanmaktad›r.

1975 y›l›nda Sürat Demiryolu Proje’sinin yat›r›m 
program›na al›nmas› ile bafllayan "h›z" öyküsü ani 
kararlarla kaosa dönüflmüfl ve en sonunda 22 Temmuz 
2004 tarihinde Haydarpafla-Ankara seferini yapan 
"h›zland›r›lm›fl tren"in Sakarya’n›n Pamukova ilçesinde 
raydan ç›karak devrilmesi sonucu 41 yurttafl›m›z 
ölmüfl, 81 yurttafl›m›z yaralanm›flt›. Bu olay üzerine 
"h›zland›r›lm›fl tren" ve demiryolu politikalar› kamuoyu 
nezdinde daha tart›fl›l›r olmufltur.

Odam›z Ulafl›mda Demiryolu Gerçe¤i Raporu ile 
mevcut durum, sorunlar ve izlenmesi gereken 
politikalar› ayr›nt›l› olarak belirlemifltir. Odam›z ve 
konuyla ilgili duyarl› çevrelerin tespit etti¤i üzere, 
demiryollar›, 1950’lerden itibaren karayolu a¤›rl›kl› 
ulafl›m politikalar› lehine ikinci planda kalm›flt›r. 
Demiryollar›n›n yüzde 41,5’i Cumhuriyetten önce 
yap›lm›fl; 1923–1950 aras›nda y›lda ortalama 172 km; 
1950 sonras›nda y›lda ortalama 34 km demiryolu 
infla edilmifltir. 1950 y›l›nda 9 bin 24 km olan toplam 
demiryolu hatt› uzunlu¤u bugün 11 bin 52 km’dir. 
61 y›lda yaln›zca bin 981 km demiryolu yap›lm›flt›r. 
Anahat yap›m› ise 1951 sonras›nda toplam 972 km, 
y›ll›k ortalamas› ise 16 km olarak gerçekleflmifltir. 
Sonuçta demiryolu yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›nda 
ola¤and›fl› gerilemeye yol aç›lm›flt›r. 1950 y›l›nda 
demiryolu tafl›ma oranlar› yolcuda yüzde 42, yükte 
yüzde 78 iken, bugün yolcuda yüzde 1,8’e, yükte 
yüzde 5,4’e gerilemifl; karayolu tafl›mac›l›¤› ise ayn› 
dönemde yükte yüzde 19’dan yüzde 94,6’ya, yolcuda 
ise yüzde 98,3’e yükselmifltir.  

Uluslararas› istatistiklere göre Türkiye 21 Avrupa 
ülkesi aras›nda demiryolu ile yolcu tafl›mada yüzde 
2,3 ve yük tafl›mada yüzde 4,4 oran› ile sondan ikinci 
s›radad›r.
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Oysa do¤ru bir demiryolu politikas›, hat kapasitesi, 
arazi, maliyet, kullan›m ömrü, güvenlik, enerji 
verimlili¤i, petrole ba¤l› olunmamas›, çevre gibi 
temel unsurlara ve kamusal hizmet perspektifine 
dayand›r›lmal›d›r. Afla¤›daki öneriler bu aç›dan 
de¤erlendirilmelidir.

•Mutlaka ciddi bir "Ulaflt›rma Ana Plan›" yap›lmal›; 
bu plan kapsam›nda, demiryolu, denizyolu, havayolu 
ve karayolu için ayr› ayr› Ana Planlar haz›rlanmal›d›r. 

•Ulafl›m politikalar› karayolu, denizyolu, demiryolu, 
havayolu tafl›mac›l›¤›n›n, seri, ekonomik, çevreci, 
güvenli ve h›zl›, tek bir tafl›ma zinciri oluflturacak 
flekilde entegre edilmesini içeren Kombine 
Tafl›mac›l›¤a yönelim ekseninde belirlenmelidir. 

•Tüm ulafl›m modlar› aras›nda uyum sa¤lanarak yük 
ve yolcu tafl›mada a¤›rl›k demiryolu tafl›mac›l›¤›na 
verilmeli, demiryolu tafl›ma oranlar› planl› olarak 
art›r›lmal›d›r. 

•Ulaflt›rman›n bütünü ve demiryollar›nda, altyap›, 
araç, arazi, tesis, iflletme ve tafl›nmazlara yönelik 
bütün özellefltirmeler ve belediyeler ile üçüncü 
flah›slara devirler durdurulmal›d›r. 

•Yeni rayl› sistemlerin mevcut ulafl›m a¤lar› ile 
entegrasyonu sa¤lanmal›, Ankara–‹stanbul hatt› ile 
Bo¤az Tüp Geçit projesi aras›nda ba¤lant› kurulmal›, 
kentlerde baflta metro olmak üzere hafif rayl› sistemler 
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 

•Ulaflt›rma master planlar›nda, birim enerji tüketimi 
daha düflük olan demiryolu ve denizyolu sistemlerine 
öncelik verilmeli, mevcut sistemler kapasite ve 
verimlilikleri gelifltirilerek kullan›lmal›; ulafl›mda 
petrol ba¤›ml›l›¤›n›n azalt›lmas› hedeflenmeli; mevzuat 
bu do¤rultuda gözden geçirilmelidir.

•Hizmet d›fl› b›rak›lan bak›m ve tamir atölyeleri ve 
bütün tesisler yeniden ifllevli k›l›nmal›d›r.

•TCDD’nin parçalanarak ifllevsizlefltirilmesi, siyasi 
kadro atamalar› ve her düzeydeki uzman kadro 
k›y›m›na son verilmelidir. TCDD’nin personel aç›¤› 
siyasi de¤il mesleki ve teknik ölçütler içinde 
giderilmeli; "performansa göre ücret", "toplam kalite 
yönetimi" v.b. uygulamalar kald›r›lmal›d›r.	

•TCDD’nin borçland›r›lmas› ve zarar ettirilmesi 
politikas› terk edilerek TCDD borçlar› kamu taraf›ndan 
üstlenilmelidir.  

•Dünya Bankas› ve uluslararas› sermayenin istemleri 
do¤rultusunda haz›rlanan Demiryolu ve TCDD Kanun 
Tasar›s› Taslaklar› geri çekilmelidir. 

•TÜDEMSAfi, TÜVASAfi, TÜLOMSAfi gibi TCDD 
fabrikalar› lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye 
getirilmeli, montaj de¤il üretim esasl› bir yap›ya sahip 
olmal›; demiryolu yan sanayisine (ray, tekerlek v.b.) 
yat›r›m yap›lmal›d›r. 

•TCDD, nitelikli personel yetifltirilmesi için 
üniversiteler ve meslek odalar›yla iflbirli¤i yapmal›, 
meslek içi e¤itim gelifltirilmeli, kapat›lan Meslek 
Liseleri yeniden aç›lmal›d›r. 

•Demiryolu modlar›ndaki at›l kapasitelerin 
de¤erlendirilmesi için iflletme iyilefltirmeleri yap›lmal›; 
demiryolu hatlar› ciddi ve bütünlüklü bir tarzda 
onar›larak yeniden yap›land›r›lmal›; ulafl›m güvenli¤ini 
etkileyen hatlar en k›sa sürede onar›lmal›, 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimleri 
karfl›lanmal›d›r. 

•Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek projelerde 
meslek odalar›, üniversiteler ve ilgili meslek 
örgütlerinin görüflleri al›nmal›, karar süreçlerine 
kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r. 

Ali Ekber ÇAKAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odas› 

Yönetim Kurulu Baflkan›
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Yaflan›lan ortamlarda ›s›tma ve so¤utma amac›yla 
kullan›lan ve gün geçtikçe yayg›nlaflan split klimalar, 
bu mekânlarda bulunan insanlar›n sa¤l›¤›n› direkt 
olarak etkilemektedir. Bu nedenle klimalar›n bak›m› 
ve kullan›m› büyük önem tafl›maktad›r. Bugün 
klimadan kaynakl› oldu¤u ileri sürülen bir olayla 
ilgili sizlere bilgiler aktaraca¤›m.

“Kliman›n Patlamas› Mümkün De¤ildir”

Sadece klimalar yüksek bas›nçtan dolay›  desibeli 
yüksek bir ses oluflumuna sebep olabilir. Meydana 
gelen alev oda içerisindeki di¤er alanlara s›çrayarak 
yang›na neden olmufltur. Olayda can kayb› 
yaflanmamas› bir flanst›r. Mevcut klimalar›n, periyodik 
kontrollerinin yap›lmas› bu tür olaylar›n yaflanmas›n›n 
önüne geçecektir.

Yaflanan bu olay bas›na “klima patlad›” fleklinde 
yans›yarak, kliman›n patlay›c› bir cihaz oldu¤u 
izlenimi verilmifltir. Ancak standartlara uygun üretilen 
ve yetkili klima servisleri taraf›ndan montaj› yap›lan 
klimalarda patlama durumunun yaflanmas› 
olas›l›ks›zd›r.  Ülkemizde özellikle Antalya gibi s›cak 
iklime sahip bölgelerde, split klima kullan›m› çok 
yayg›nd›r. Buna benzer olaylar›n yaflanmamas› için 
halk›m›z›n klima al›rken iklimlendirme hizmeti veren 
yetkili klima ma¤azalar›n› tercih etmeleri ve alacaklar› 
kliman›n gereken üretim ve kalite belgelerinin 
olmas›na dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu yetkili 
firmalar, odan›n hacmine, cephesine, kaç›nc› kat 
oldu¤una ve izolasyonuna vb. kriterler sayesinde 
klima tavsiyesinde bulunabilirler. Bu öneriler ›fl›¤›nda 
al›nan klimalar; oda ›s› ihtiyac› kapasitesine uygunlu¤u 
belirlenerek al›naca¤› için, enerji tasarrufu içinde 
çok önemlidir.

Klimalar›n temizli¤inin periyodik olarak yap›lmas› 
sa¤l›kl› bir yaflama kap› açarken, bak›m› yap›lmayan 
klimalar, ideal filtreleme yapamayaca¤›ndan toz, 
partiküller ortamda kal›r, küf mantarlar› oluflur. Bu 
nedenle Antalya gibi iklime sahip bölgelerde 6 ayda 
bir split klima iç üniteleri kimyasal ilaçlarla bak›m› 
yap›lmal› ve elektrik ba¤lant›lar› da mutlaka kontrol 
edilmelidir. Elektrik ba¤lant›lar›n›n ayr›ca mutlaka 
bu konuda ehliyetli kifliler taraf›ndan yap›lmas› 
gerekir.

Öte yandan al›flverifl merkezleri, hastane, otel, okul 
ya da toplu tafl›m araçlar› gibi kamuya aç›k alanlarda 
kullan›lan klima ya da havaland›rma sistemlerinin 
temizli¤inin yap›l›p yap›lmad›¤›na iliflkin bir denetleme 
mekanizmas› maalesef bulunmamaktad›r. ‹nsan 
sa¤l›¤›n› tehdit eden klima sistemlerinin periyodik 
kontrolünün yap›lmas›na yasal mecburiyetin 
getirilmesi gerekti¤inin alt›n› tekrar çiziyorum.	

Hüseyin BARUT
MMO Antalya fiube Baflkan›

10 Temmuz 2011 tarihinde Antalya Meydan Kava¤› 
Mahallesi’nde bir apartman dairesinde meydana 
gelen yang›n›n, kliman›n patlamas›yla olufltu¤u bas›na 
yans›m›flt›r. Konuyla ilgili uzman meslek odas› olarak 
kamuoyunu do¤ru bilgilendirmek amac›yla olay 
yerine giden bilirkifli meslektafl›m›z ve itfaiyeden 
ald›¤›m›z bilgiler do¤rultusunda çal›fl›r vaziyette olan 
split kliman›n, iç ünitesinde elektrik ba¤lant›s›ndan 
kaynaklanan bir problemin meydana gelmesiyle alev 
oluflmufl ve iç ünite plastik aksan› yanmaya bafllam›flt›r. 
Ç›kan alev ise iç ünite gaz ba¤lant› borular›n›n 
ba¤lant› rakorlar›n›n gevflemesinden veya 
çatlamas›ndan dolay› bir patlama sesi oluflturmufltur. 
Ama bu patlama yang›n› tetikleyen veya sebep olan 
bir olay de¤ildir. Çünkü split  klimada kullan›lan 
gazlar yan›c› veya parlay›c› bir özelli¤e sahip de¤ildir.



“Lunaparklarda Çal›flan ‹flçilerin Güvenlik Önlemleri Yetersiz”

fiUBE’den BASIN AÇIKLAMALARI

Tehlikeli makinelerin bulundu¤u buna benzer 
bölümlerde çal›flan iflçilerin sa¤l›k ve güvenlik ile 
ilgili “özel görevi olmas› nedeniyle” özel olarak 
e¤itilmesi gerekir. 

Özellikle yaz aylar›nda halk›m›z›n kalabal›k gruplar 
halinde e¤lendikleri lunaparklarda herhangi bir olay 
veya yang›n ç›kmas› halinde buralar›n güvenli bir 
flekilde boflalt›lmas›ndan, makinalar›n operatörlerinin 
e¤itimlerine kadar sorgulanmas› ve denetlenmesi 
gereken birçok nokta var. ‹lk yard›m, acil t›bbi 
müdahale, kurtarma ve yang›nla mücadele 
konular›nda, iflyeri d›fl›ndaki kurulufllarla irtibat› 
sa¤layacak gerekli düzenlemeleri iflverenin yapmas› 
gerekir. ‹flverenin ilkyard›m, yang›nla mücadele ve 
tahliye iflleri için, iflyerinin büyüklü¤ü ve tafl›d›¤› 
özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda e¤itimli, 
uygun donan›ma sahip yeterli say›da kifliyi görev 
vermesi halinde buna benzer kazalar minimuma 
inecektir.

‹flveren, sa¤l›k ve güvenlik önlemlerinin de¤iflen 
flartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun 
sürekli iyilefltirilmesi amaç ve çal›flmas› içinde 
olmal›d›r. Bu üzücü olaylar›n yeniden yaflanmamas› 
için gerekli önlemleri önce iflveren almal›, çal›flan 
personelinin ifl sa¤l›¤›n› ve güvenli¤ini riske 
sokmamak için onlar›n e¤itilmesine öncelik vermelidir. 
Lunapark ve benzeri makinelerin kullan›m›n› yapan 
iflçilerin de daha duyarl› olarak tüm kurallara uymas› 
gerekir. Al›nan önleyici tedbirler ile seçilen çal›flma 
flekli  iflçilerin sa¤l›k ve güvenlik yönünden korunma 
düzeyini yükseltmeli ve iflyerinin idari yap›lanmas›n›n 
her kademesinde uygulanmal›d›r. Bir iflçiye herhangi 
bir görev verirken, iflçinin sa¤l›k ve güvenlik yönünden 
uygunlu¤u göz önüne al›nmad›¤› takdirde maalesef 
benzer kaza haberlerini duyaca¤›z. 

Hüseyin BARUT 
MMO Antalya fiube Baflkan›

Geçti¤imiz hafta kentimizde bulunan bir lunaparkta 
yaflanan kaza bir kez daha ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i 
konusunda s›n›fta kald›¤›m›z› gösterdi. Maalesef 24 
yafl›ndaki genç bir vatandafl›m›z›n ölümü ile 
sonuçlanan bu kaza e¤itimsizli¤in ve ifl güvenli¤inin 
eksikli¤inin bir sonucudur. Trabzon, Ad›yaman, 
‹stanbul ve Bal›kesir’den sonra Antalya’m›zda da 
yaflanan lunapark kazas›, hem makinelerin periyodik 
kontrollerinin zaman›nda ve eksiksiz yap›lmas›n› 
yeniden gündeme getirdi hem de e¤lence 
mekanlar›nda görev yapan iflçilerin ifl güvenliklerinin 
yeterince sa¤lanmad›¤› yeniden ispatland›.	 

Lunapark iflvereninin olayla ilgili yapt›¤› aç›klamay› 
gazetelerden okudu¤umuzda iflçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i 
noktas›nda gerçekten endifle duyduk. Aç›klamada, 
hayat›n› kaybeden iflçinin girmemesi gereken tehlikeli 
alana girdi¤i belirtilmifl ve ölümü ile ilgili tüm 
sorumluluk iflçiye b›rak›lm›flt›r. Ve belirtilen detaya 
göre; hayat›n› kaybeden iflçi bu ifle 1 gün önce 
al›nm›flt›r.‹flçinin kulland›¤› makineleri tan›mas›, 
bulundu¤u ifl yerindeki cihazlar ile ilgili e¤itilip 
e¤itilmedi¤i olay›n en önemli k›sm›d›r. Oysaki iflveren, 
iflle ilgili her konuda iflçilerin sa¤l›k ve güvenli¤ini 
korumakla yükümlüdür. ‹fl Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i 
Yönetmeli¤i’nin 13. Maddesi’nde de belirtildi¤i gibi; 
“‹flveren, her iflçinin çal›flt›¤› yere ve yapt›¤› ifle özel 
bilgi ve talimatlar› da içeren sa¤l›k ve güvenlik e¤itimi 
almas›n› sa¤lamak zorundad›r”. ‹flçilerin ifle 
bafllamadan önce ile ifl ekipmanlar›n›n de¤iflmesi 
halinde ve yeni teknolojilerin kullan›lmaya 
bafllanmas›ndan hemen önce e¤itim almas› gerekir. 
E¤itim, de¤iflen ve yeni ortaya ç›kan risklere uygun 
olarak yenilenmelidir.
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Seçimler öncesi ç›kard›klar› torba yasa ile çal›flanlar›n 
haklar›n› birçok alanda k›s›tlayan iktidar bununla 
yetinmemifl, 6 Nisan 2011 tarihinde TBMM tatile 
girmeden önce hükümete kanun hükmünde 
kararname ç›karma yetkisi vermifltir. "Kamu 
Hizmetlerini düzenli etkin ve verimli bir flekilde 
yürütülmesini sa¤lamak üzere kamu kurum ve 
kurulufllar›n›n teflkilat, görev ve yetkileri ile kamu 
görevlilerine iliflkin konularda yetki kanununu" 
meclisten geçiren AKP; mühendis, mimar, flehir 
planc›lar›n›n meslek alanlar›na ve mesleki örgütlerine 
iliflkin düzenlemelere hemen koyulmufltur. Anayasaya 
ve yetki yasas›na ayk›r› bu düzenlemeler ilgili 
TMMOB’ne ba¤l› meslek odalar›n›n etkisizlefltirilmesi 
ve iktidara ba¤l› kurulufllar haline getirilmesi 
amaçlanmaktad›r. 
08 Haziran 2011 tarihinde yay›nlanan Kanun 
Hükmünde Kararnamelere göre baz› bakanl›klar 
birlefltirilip kapat›larak yerlerine Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanl›¤›, Avrupa Birli¤i Bakanl›¤›, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤›, Çevre-Orman ve 
fiehircilik Bakanl›¤›, Ekonomi Bakanl›¤›, Gençlik ve 
Spor Bakanl›¤›, G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤›, 
Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›, Kalk›nma Bakanl›¤› 
kurulmufltur.
636 say›l› kanun hükmümdeki kararname ile 
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› ile Çevre ve Orman 
Bakanl›¤› kapat›lm›fl, bu iki bakanl›k “Çevre, Orman 
ve fiehircilik Bakanl›¤›” ad› alt›nda birlefltirilmifl 
ard›ndan 4 Temmuz 2011 tarihli 644 ve 645 say›l› 
kararnamelerle Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ile 
Orman ve Su ‹flleri Bakanl›¤› kurulmufltur. Bu 
kararnameler 636 say›l› kararnameye göre yerel 
yönetimler, meslek odalar› ve kamu yarar› aleyhine 
çok daha a¤›r hükümler tafl›maktad›r.
Yeni kurulan Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› ile yerel 
yönetimlerin planlama ve denetim yetkileri ellerinden 
al›nmakta ve merkezi idareye devredilmektedir. 
Çevre ve flehircilik Bakanl›¤›n›n birlefltirilmesi ile 
“kentsel ve k›rsal rant” üzerindeki sermaye birikim 
süreci h›zland›r›lmak istenmektedir. Çevre mevzuat›n›n 
de¤ifltirilmesi ile k›y› alanlar›, orman ve mera d›fl›na 
ç›kar›lan alanlar ve gece-kondu bölgeleri rant 
paylafl›m›na aç›k hale getirilmektedir. Finans 
merkezleri ve benzeri özel proje alanlar› ile özel 
yap›m gerektiren yap›laflmalar ve Toplu Konut ‹daresi 
Baflkanl›¤› taraf›ndan yap›lacak uygulamalar 644 
say›l› kararname ile Bakanl›¤›n yetkisine devredilerek 
yerel yönetimler ve meslek odalar›ndan gelen
engellemeler ortadan kald›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r.
645 say›l› kararname ile kurulan Orman ve Su ‹flleri 
Bakanl›¤› eli ile ormanl›k alanlar›m›z ve 
sukaynaklar›m›z baflta olmak üzere yer alt› ve yerüstü 
zenginliklerimizin piyasalaflt›r›lmas› ve talan edilmesi 
amaçlanmaktad›r.

“Amaç Teslim Almak”

“Amaç Teslim Almak”

Bütün bu süreci iktidar partisinin seçim döneminde 
de ifade etti¤i Galataport, Haydarpafla, Kanal-‹stanbul, 
3. Köprü, Vak›f Üniversiteleri, Sa¤l›k Üsleri gibi 
büyük kentsel projelerle, kent rant› üzerindeki 
paylafl›m›n önündeki çevre ve ormana iliflkin mevzuat 
engellerinin ortadan kald›r›lmas› olarak yorumlamak 
mümkündür.
TMMOB’ne ba¤l› odalar›n hak, yetki ve görevleri 
anayasan›n 135.maddesine ve 6235 say›l› TMMOB 
yasas›na ra¤men 645 say›l› kararname ile bakanl›k 
bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlü¤ü`ne 
devredilmifltir. Anayasaya ve yetki yasas›na ayk›r› 
bu devir ile demokratik iflleyiflin tüm usul ve esaslar› 
çi¤nenmifltir.  
Hukuki aç›dan oldu¤u kadar siyasal etik ve demokrasi 
anlay›fl› aç›s›ndan sorunlu olan bu düzenlemelerle 
do¤al varl›klar›m›z›n piyasalaflt›r›lmas› ve rant u¤runa 
elden ç›kar›lmas›n›n önünde en büyük engel olarak 
görülen TMMOB ifllevsizlefltirilmeye ve teslim 
al›nmaya çal›fl›lmaktad›r. 
Ülkenin yarg›s›n›, e¤itimini, tüm kurumlar›n› düzene 
ve hizaya sokmaya çal›flan AKP iktidar› TMMOB’yi 
de yandafllar›n›n ç›karlar› do¤rultusunda düzenlemek 
istemektedir.
Bilim ve tekni¤in geliflimi, mühendis, mimar ve flehir 
planc›lar›n›n yeterlili¤i ve meslek odalar›n›n kurallar› 
ve iflleyifli bakanl›k bünyesinde ki bir genel müdürlü¤e 
teslim edilemez. Mühendis, mimar ve flehir 
planc›lar›n›n düflünce ve emekleri iktidar yandafllar›na 
ve dünya ticaret örgütünün tafleronlar›na teslim 
edilemeyecek kadar kutsald›r. Bilimin üretti¤i hizmet 
iktidar bürokratlar›n›n yürürlü¤e koyacaklar› normlarla 
hayata geçirilemez. Akl›n ve bilimin ›fl›¤›na inanm›fl 
ve bu ülkenin emekten ve halktan yana olan 
mühendis, mimar ve flehir planc›lar› ve mesleki 
örgütleri kanun hükmünde kararnamelerle iktidar›n 
dümen suyuna sokulamaz. Bu ülkenin mühendis, 
mimar ve flehir  planc› lar ›  bi l imden ve 
örgütlülüklerinden ald›klar› güçle yeni statüko yaratma 
hevesinde olanlar› kendi statükolar›nda yok olmaya 
mahkum edecektir.
‹ktidar›, kentlerimiz, k›y›lar›m›z, denizlerimiz, tar›m 
alanlar›m›z, do¤al kaynaklar›m›z ve ülkemizin gelece¤i 
aç›s›ndan bir kez daha düflünmeye davet ediyoruz. 
Bu ülkenin do¤al kaynaklar›n› ve güzelliklerini kamu 
yarar› ve gelece¤imiz aç›s›ndan korumaya çal›flan 
Mühendis, mimar ve flehir planc›lar› geçmiflte oldu¤u 
gibi gelecekte de ülkenin geliflmesi ve korunmas› 
yolunda katk›lar›n› ve hizmetlerini her türlü 
engellemeye karfl›n sürdüreceklerdir.       

TMMOB Antalya ‹l Koordinasyon Kurulu



SEÇK‹

Sualt› Tarihi
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Sualt› tarihi, deniz ve sualt› ile ilgili bilinen en eski 
efsanelerden G›lgam›fl Destan› ile bafllar, Sedna, 
Kalavela, Tamarua, Eski Türk-Altay yarat›l›fl efsaneleri 
ile öykülenir. Mitolojide de deniz ve sualt› ile ilgili 
birçok tanr› ve efsaneleri anlat›l›r. Dal›c›l›kla ilgili 
gerçek anlamda ilk bilinenler, antik ça¤dan kalan 
yaz›l›/çizili kaynaklara dayan›r. Sualt›yla birliktelik 
artt›kça, inciyi, süngeri, mercan› ve yararl› fleyleri 
keflfeden insano¤lu, “daha fazla” elde etmek amac›yla, 
derinli¤i de artt›rmak zorunda kalm›flt›r. Ortaça¤da 
keflifler yap›lsa da MS. ilk 1500 y›l, sualt› çal›flmalar› 
da geliflim aç›s›ndan en yavafl ilerleyen dönemdir. 
16. yüzy›ldan itibaren Leonardo Da Vinci ile 
bafllayarak, Robert Boyle, John Dalton, Robert Fulton, 
William Henry ve J. Charles gibi birçok bilim adam›n›n 
bilimsel bulufllar› ve sualt› uygulamalar› ile 19. yüzy›l›n 
sonuna kadar bilim ve teknolojinin geliflim h›z›nda 
da bir art›fl yaflansa da, 20. yüzy›lda bu ilerleme 
h›z›n›n, belki de birkaç kere katlanarak artt›¤› 
söylenebilir.

1939 y›l›nda Frans›z Donanmas›’n›n genç 
subaylar›ndan P. Tailliez ve J. Cousteau arkadafllar› 
F. Dumas ile birlikte su alt›nda nefes tutmak yerine 
su alt›nda nefes alarak dal›fllar yap›p daha uzun 
süreler kalabilmek için çal›flmalara bafllar. Öncelikle, 
yüzeyden dalg›ca bas›nçl› hava gönderen basit aletle 
denemeler yaparken, hortumun y›rt›lmas› nedeniyle 
22 metredeki Dumas’›n bo¤ulma tehlikesi 
atlatmas›ndan dolay›, dalg›c› yüzeyden ba¤›ms›z hale 
getirerek, su alt›nda serbest kalmas›na olanak 
tan›yacak, dalg›c›n üstünde tafl›nan güvenilir bir alete 
ihtiyaç duyuldu¤una karar verirler.

Suyun alt›n› keflfetmek belkide her insan›n düfllerini 
süslemifltir. Avlanmak, keflfetmek, tekneleri tamir 
etmek veya ele geçirmek istekleri, hazineler bulma 
hayalleri su alt›nda uzun süre kalabilme iste¤ini 
artt›rm›flt›r.  ‹nsan türünün deniz içinde yaflam›fll›¤›n› 
gösteren bir ipucu olmamas›na ra¤men en az›ndan 
5000 y›ld›r denizden ayr› kalmad›¤› da bilinmektedir. 
Bu birlikteli¤in nedenleri beslenme, ticaret, savafl, 
arkeoloji, merak, keflif, bilimsel çal›flma olarak 
özetlenebilir. Çal›flmalar›n birço¤unun derin sularda 
yap›lmas› ihtiyac› nedeniyle teknoloji önem 
kazanm›flt›r.

1942 y›l›na gelindi¤inde dal›c›n›n kendi üstünde 
tafl›d›¤› sualt› solunum aparatlar› ile dal›fllar 
yap›labilmektedir, fakat kullan›lan aletlerle havan›n 
devaml› akmas› yada elle kontrol edilen bir vanan›n 
aç›l›p kapanmak zorunda olmas› sebebiyle yeterince 
ifllevsel olmam›flt›r. Ayn› y›l içinde, J. Cousteau ile 
Paris’te bir do¤algaz flirketi olan Air Liquide’in 
mühendislerinden E. Gagnan’›n tan›flmas› sayesinde, 
scuba dal›fllar›nda yaflanacak devrimsel bir yenili¤in 
ilk ad›m› at›l›r. Deneyimli bir dalg›ç olan Cousteau’nun 
su alt›yla ilgili malzemesel ihtiyaçlar› bilmesi ve 
Gagnan’›n gaz vanalar› mekani¤i hakk›nda uzman 
olmas› ile ikili güçlerini birlefltirdiler ve 1943‘de “Su 
Akci¤eri” ad›n› verdikleri istek valfli bir dal›fl 
regülatörünü gelifltirdiler. Testlerde baflar›l› olan 
regülatöre “Aqua-Lung” ad›yla patent ald›lar. Bu 
tasar›m modern scuba dal›fl›n geliflimini sa¤lam›flt›r.

Yüksek bas›nçl› hava ile doldurulmufl tüpteki havay› 
soluyarak, yüzeye ba¤›ml› olmaks›z›n yap›lan aletli 
dal›fl, SCUBA -Self Contained Underwater Breathing 
Apparatus- kelimelerinin bafl harflerinden oluflmufltur.

Rekreasyonel (E¤lence/Hobi Amaçl›) Dalg›çl›k ile 
ilgili bu yaz›m›z›n amac› tüplü dal›fl severlerin dal›fl 
tarihi konusunda k›sa bilgiye sahip olmalar› ve tüplü 
dal›fl konusunda ciddi ve yetkin e¤itmenlerden e¤itim 
almalar›n›n, bilgilerini sürekli tazelemelerinin hayati 
önem tafl›d›¤›n› bir kez daha vurgulamakt›r! 

CMAS (Dünya Sualt› Aktiviteleri Konfederasyonu) 
üyesi olan TSSF (Türkiye Sualt› Sporlar› Federasyonu) 
denetiminde, tecrübeli e¤itmenler nezaretinde, kaliteli 
scuba malzemeleri ile sa¤lam bir temel e¤itim almak 
ve Odam›z etkinli¤inden yararlanmak için lütfen 
telefon ile baflvurunuz.

Mutlu PALALAR  
(CMAS-TSSF 1* dal›fl e¤itmeni) / Mak.Müh.

Kaynak
Beköz,Ü; Baklavac›,O; Sualt› Teorisi Aç Ofset, 2007



SEÇK‹

“Kültürümüz Topra¤a Gömülmek Üzere”

Kiralar o kadar yüksek ki ekmek param›z› zor 
ç›kar›yoruz. Çarfl›ya insan transferi yap›lmazsa el 
eme¤imizle kiram›z› karfl›lamak flöyle dursun, hepimiz 
teker teker pes edip  kültürümüzü topra¤a gömmek 
zorunda kalaca¤›z” diye yaflad›klar› zorluklar›n alt›n› 
çiziyor. 

“Eme¤imizi terk mi edelim?”
Demirciler Çars›s›’n›n en eski ev sahiplerinden Bak›r 
Ustas› Yusuf Matur, 30 y›ld›r yapt›¤› bak›r ifllemecili¤ini 
art›k yapamad›¤›n›, dükkan›n›n ancak züccaciyecili¤e 
dönmesiyle ayakta kalabildi¤ini belirtiyor. Yusuf 
Usta, “Çarfl›m›z yenilendikten sonra zanaat öldü. 
Sanat›na y›llar›n› veren bak›r ustalar›, demirciler ve 
kalayc›lar çarfl›y› b›rakmak zorunda kald›. Kiralar›m›z 
300 TL iken 800’e kadar yükseldi. fiimdi söyleyin 
bana hediyelik eflya satmazsam sanat›m› nas›l yapaca¤› 
ben de mi di¤er arkadafllar›m gibi eme¤imi terk  mi 
edeyim?” fleklinde üzüntüsünü dile getiriyor.

Anadolu kültürünün en önemli sembollerinden bak›r 
iflçili¤i, b›çakç›l›k, kalayc›l›k, çekiç ustal›¤› sanatlar› 
Antalya Demirciler Çarfl›s›’nda yok olmamak için 
son direniflini yap›yor. Antalya’n›n ilk sanayisi olarak 
gösterilen Demirciler Çarfl›s›, yeni yüzüne 
kavuflmas›n›n ard›ndan eski günlerini yeniden 
diriltmeye çal›fl›yor. 

75 y›ll›k tarihiyle bu günlerde flehrin merkezinde 
kalan Demirciler Çarfl›s›’nda hayat, çekiç ç›nlamalar›yla 
sürüp gidiyor. Y›llard›r al›n teri ile emek verdikleri 
sanatlar›n› b›rakmak noktas›na gelen Demirciler 
Çarfl›s› zanaatç›lar›, çarfl›daki dükkan say›s›n›n 
yenilenme ile 48’den 28’e düfltü¤ünü söylediler.

“Ekme¤imizi zor ç›kar›yoruz”
5 y›l önce Antalya’ya gelerek baba mesle¤ini ayakta 
tutmaya çal›flan Ali Koço¤lu, Büyükflehir Belediyesi’ne 
ait dükkanlar›n iki y›ld›r kapal› oldu¤unu anlat›yor. 
Ali Koço¤lu, “‹nsanlar›n, özellikle turistlerin çarfl›m›za 
çekilmesi için hiçbir çal›flma yap›lm›yor. Kapal› 
dükkanlar aç›lmal›, bu çarfl›ya hareket getirilmelidir.

Yaz› - Foto¤raf : IfiIK TUNCEL
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Çarfl›da umut da var 
Demirciler Çarfl›s›’n›n en ünlü bak›rc› ustalar›ndan 
bir i olan Mustafa Kasapkara, 7 yafl›nda 
Kahramanmarafl’ta bafllad›¤› mesle¤ine son 20 y›ld›r 
Antalya’da devam ediyor. Günün ilk ›fl›klar›yla birlikte 
dükkan›n› açt›¤›n› söyleyen Mustafa Usta, hava 
karar›ncaya dek bak›ra flekil veriyor. 40 y›ld›r mesle¤in 
her aflamas›nda bulundu¤unu dile getiren Mustafa 
Kasapkara, son y›llarda bak›rdan yap›lan mutfak 
eflyas› ve hediyelik eflyalara talebin yeniden 
olufltu¤unu belirtiyor. Gelece¤e umutlu bakan Mustafa 
Usta, kültürümüzün önemli el sanatlar›ndan birisi 
olan bak›r iflçili¤inin unutulmamas› için o¤lu Ekrem’e 
el vermeye haz›rlan›yor.

Çarfl›da bak›r ifllemecili¤i yapan ve en fazla çeflidi 
dükkan›nda sat›fla sunabilen Erdo¤an Demir ise, 
Türkiye’nin hiçbir yerinde hem bak›rc›lar, hem 
kalayc›lar hem de sobac›lar›n bir arada oldu¤u baflka 
bir çarfl› olmad›¤›n› vurgulayarak,“Burada el emeklerini 
b›rakmayan ve bir gün herfleyin düzelece¤ine umut 
eden tüm zanaatç›lar, bir arada sanatlar›n› hala 
yaflatmaya çal›fl›yor hem de para kazanmak için k›r› 
k›rk yar›yor”diyor. Demir ayr›ca, çarfl›da alt yap› 
sorunlar›n›n çözülmedi¤ini, bu s›k›nt›lar› Antalya 
Valilili¤i baflta olmak üzere konu ile ilgili tüm 
yetkililere ilettiklerini ancak ciddiye al›nmad›klar›n› 
söylüyor: “Bir dokun bin ah iflit. Buras› çok de¤erli 
bir yer. Turizm ve tarih bir arada. Bir avuç insan 
kald›k kimse bizi ciddiye alm›yor. 3 ay sonra buradaki 
dükkanlar›n kapanmas› an meselesi”.
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SEÇK‹

“Türkiye’de böyle bir mekan yok”

“Bak›r›n ç›nlamas›n› duymazsam bafl›m a¤r›r”
“Bak›ra flekil vermek beyinde bafll›yor. Eline çekici 
al›yorsun ve örse yerlefltirdi¤in madeni ifllemeye 
bafll›yorsun. Sadece elimizle de¤il, haf›zam›za 
iflledi¤imiz motiflerle bak›ra flekil veriyoruz” diyen 
Mustafa Usta,  bak›r ifllemecili¤inin el eme¤i göz 
nuru bir meslek oldu¤unu belirterek,  devletin bu 
zanaata sahip ç›kmas› gerekti¤ini flöyle aç›klad›: 
Bak›r iflçili¤i kültürümüzün en önemli sembollerinden 
biridir. Bu kültürü devam ettirebilmek için babam 
beni bende o¤lumu yetifltirdim. Bak›r›n ç›nlamas›n› 
duymazsam bafl›m a¤r›r benim. 

Anadolu Kültürü’nde bir zamanlar mutfaklar›n en 
önemli araç ve gereçlerinin yap›ld›¤› bak›r›n, çeli¤in 
mutfa¤a girmesiyle, ikinci plana at›ld›¤›n› söyleyen 
Mustafa Kasapkara, yüksek ateflte kullanmay›p, kalay› 
zaman›nda yap›ld›¤› taktirde bak›r kaplar›n mutfakta 
en sa¤l›kl› araçlar oldu¤unu belirtiyor.  Bak›r mutfak 
araçlar›n›n üzerine yap›lan ifllemeler ve kalay›yla 
daha fl›k bir görünüm kazand›¤›n› dile getiren 
Kasapkara, eme¤inin karfl›l›¤›n› mutfaklarda 
görmekten gurur duydu¤unu söylüyor.



GEZEL‹M GÖREL‹M

Sak›z (Chios) Adas›
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Tahir AYFER  
Karayollar› 13. Böl. Müd.

Makina Mühendisi

‹lk olarak 10 kilometre uzakl›ktaki adan›n güneyinde, 
Türkiye'ye bakan Karfas tatil beldesine ve plaj›na 
gidiyoruz.  Bu plaj adada görebilece¤iniz çok nadir 
kum plajlardan birisidir. Buradan sonra yar›m saatlik 
bir yolla Pirgi’ye var›yoruz. Tüm Yunan Adalar›’nda 
oldu¤u gibi burada da sokaklar dar ve binalar birbirine 
çok yak›n.

Pirgi’nin özelli¤i d›fl duvarlar›n›n hepsinin çok özel 
dizaynlarla ayn› sistemle ifllenmifl olmas›. Buradan 
6 kilometre ötede çok sakin ve temiz Emporios 
Plaj›’na geçip doyas›ya yüzüp, denize naz›r Yunanl›lara 
özgü yemek ve yiyeceklerden tadabilirsiniz. Ve inan›n 
Türkiye’de ödeyecek oldu¤unuz tutar›n yar›s› kadar 
fiyatlarla karn›n›z› t›ka basa doldurabilirsiniz. Örne¤in 
biz yüzdükten sonra Volcano Restoran’da kalamar, 
cac›k, Yunan salatas›, sarma vs. yiyerek kifli bafl› 15 
Euro ödedik.

Sak›z Adas› Çeflme'den 45 dakikal›k feribot yolculu¤u 
ile ulaflabilece¤iniz mesafede olup adaya feribotla 
gidilmektedir. Sabah 9.30 da kalkar Çeflme'den sak›z 
(chios) Adas›’na. Dönüflü ise akflam 17.00’dedir. E¤er 
konaklamak isterseniz deniz k›y›s›nda çok temiz 
oteller, bar ve restoranlar bulunmaktad›r. Biz feribottan 
iner inmez karfl›daki araba kiralama ofisinden küçük 
bir araç kiralad›k. Limitsiz kilometre ve 24 saat sizde 
kalmak üzere araç için 30 Euro ödedik. Eflyalar›m›z› 
araca at›p hemen dört taraf› deniz gören ve geceli¤ini 
45 Euro’ya tuttu¤umuz Chandris Oteli’ne yerlefliyoruz 
ve vakit kaybetmeden aday› keflfetmeye ç›k›yoruz. 
Yollar hep beton asfalt. Bu küçük adada bile çok 
düzgün fakat dar yollar mevcut. Her yer Türkçe 
tabelalarla   dolu ve Türklerden baflka turiste rastlamak 
da pek mümkün de¤il.

Emporios Plaj›’n›n özelli¤i volkan›n kenar›nda olmas› 
ve tafllar›n›n simsiyah renklerde olmas›d›r. Denizin 
temizli¤i ise baflka bir güzelli¤i… Ö¤le yeme¤inden 
sonra adada görülmesi gereken bir baflka yere 
Mesta’ya geçiyoruz. Buran›n özelli¤i ise darac›k 
sokaklar› ve tafl evleridir. Ayr›ca çok flirin bir meydan› 
var. Yunanl›lar çok s›cak ve iyimser insanlar, yard›m 
etmekten zevk al›yorlar.

Meydanlar›nda oturup s›cak çikolata içerken 
arkadafllar›m›zda ball› yo¤urt söylediler. Tabi tatt›ktan 
sonra dayanamay›p ben de bir ball› yo¤urt söyledim.
Sak›z Adas›’n›n ekonomisi sak›z a¤açlar›ndan elde 
edilen damla sak›zlar›d›r. Sak›z Adas›’n›n Yunan 
Adalar›’n›n en zengini oldu¤u söylenir. Mesta’dan 
sonra arac›m›z› harita üzerinden takip ederek adan›n 
bat›s›ndan sürüp o güzelim sular›nda yüze yüze 
Volissos’a var›yoruz. Akflam olmadan da Sak›z 
merkezine dönüyoruz. Dönüfl yolunda adan›n 
manzaras›n› tepeden izlemek ayr› bir keyifti. Gezerken 
görüyorum ki her yer ekili-dikili. Sak›z a¤açlar›, 
narenciye, üzüm ba¤lar›, çam a¤açlar›, tüm aday› 
yeflille dokumufl.



GEZEL‹M GÖREL‹M

 Akflam›na ise k›y› band›nda barlar ve restoranlar  
t›kl›m t›kl›m. Kazara Delfinia ad›nda bir restorana 
oturuyoruz.Sonradan ö¤reniyoruz ki buran›n en 
güzel yeriymifl.Üç kifli jumbo karides,mangalda 
k›zart›lm›fl hellim peyniri, barbun bal›¤›, Yunan 
salatas› yiyip yaln›zca 50 Euro ödüyoruz, tabi üzerine 
içti¤imiz kahveler ve sütlü yeflil çaylar da cabas›…

Ertesi gün dönüfl günümüz ve sabah arac›m›za atlay›p 
k›y›dan kuzeye do¤ru yol al›yoruz. Yine çok güzel 
plajlar› geçerek küçücük bir sahil kasabas› olan 
Lagada’ya giriyoruz. Burada bir sabah kahvesi içip 
kiralad›¤›m›z arac› teslim etmek üzere dönüyoruz. 
Tam dolu olarak ald›¤›m›z arac› doldurmak için

girdi¤imiz benzin istasyonlar›nda hiç insan 
göremiyoruz. Herkes akaryak›t pompas›n› dayay›p 
kendi dolduruyor deposunu. Siz siz olun yabanc›l›k 
çekmemek için önce bankamatik gibi makineye ne 
kadar yak›t almak istiyorsan›z o paray› yat›r›yorsunuz. 
Sonra tabancay› al›p arac›n›z› dolduruyorsunuz.

Adadan sak›z ile ilgili reçeller, mastika, magnet ve 
özellikle taze flam f›st›¤› reçelini alabilirsiniz 
sevdiklerinize götürmek üzere. Hepsi çok ama çok 
ucuzdu. K›sacas› Sak›z Adas›’nda geçirece¤iniz birkaç 
güne de¤er çünkü bu adada tatil ve al›flverifl çok 
hesapl›.
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Ö⁄RENC‹ ÜYELER‹M‹Z’den

Bilmem ki Neden…
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Gözde Tu¤çe SARDO⁄AN  
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisli¤i Bölümü Ö¤rencisi

   Öncelikle merhaba, kendimi size tan›tarak yaz›ya 
bafllamam›n daha do¤ru oldu¤unu düflünüyorum. 
Ben Akdeniz Üniversitesi’nde Makina Mühendisli¤i 
e¤itimi alan hatta almaya bafllayacak olan haz›rl›¤› 
bu sene bitiren Gözde Tu¤çe Sardo¤an. Neden mi 
böyle bir yaz›yla girifl yapt›m ya da ilk yaz›m neden 
bu oldu derseniz ben de bilmiyorum. Belki de as›l 
sorun da bu. E¤er bir fleylerin yan›t›n› kendi kendime 
verebilmifl olsayd›m “bilmem ki neden” de demezdim 
ve sizinle de paylaflmaya cesaret edemezdim. Siz de 
isterseniz bu nedenlerimin bir ucundan tutup 
okumaya bafllayal›m.

     Kahvalt›da  bir kibrit kutusu peynirden daha 
fazla yiyemedi¤inizi, istedi¤im anda istedi¤im yerde 
olmay›fl›m› ama yine de özgür oluflumu, gerçekleri 
söyleyenin de¤il, arada gezinenlerin yanl›z kalmay›fl›n›, 
buna ra¤men yaln›z kalmaktan korkmay›fl›m›, 
insanlar›n çok mutsuzken bile gününün di¤er yar›s›n› 
sevmedi¤i bir iflte, sevmedi¤i kiflilerle harcay›fl›n›, 
ne istedi¤imizi bir kaç saniye önce ya da sonraya 
kadar tamamen bilemeyiflimizi, herhangi bir güncel 
olaydan, savafltan, bar›fltan, ünlü birinin uzatmal› 
sevgilisinden ayr›l›fl›ndan sonra borsan›n nas›l inip 
ç›kt›¤›n›, neden bunca paras›z insan varken onlar 
için paran›n bas›lmad›¤›n›, kentsel dönüflümün olumlu 
bir cümleyken nas›l olumsuzluklar do¤urdu¤unu, 
bir cep telefonunun haberleflme amac› d›fl›ndaki 
sosyal statü belirleyici rolünü, bikinili, hatta bikinicisiz 
foto¤raflar›n›n sanat ad› alt›nda tan›d›¤›n, az tan›d›¤›n 
ve hiç tan›mad›¤›n binlerce insanlarla paylafl›lmas›n›, 
insanlar aras›ndaki çarp›k iliflkileri, makyajs›z yüzün 
çok az sevilmeye bafllanmas›n›, sabahlar› uyanmak 
istemedi¤imiz bir saatte vapura kofluflturmam›z›n 
nedenini, akflam tekrar yataca¤›m bir yata¤› her 
sabah neden düzenledi¤imi, neden bazen ç›plak 
ayak yürümek istedi¤imde asl›nda onlar›n da istedi¤i 
o olmas›na ra¤men garip bakt›klar›n›, üstüme hem 
kareli hem çiçek desenliyi birlikte giydi¤imde neden 
dönüp bakt›klar›n› -bakmasalar belki pijamayla 
ç›kmaya cesaret edebilirdim- seni kendinden daha 
çok bilen birinin di¤er gün nas›l selam veremedi¤in 
birine dönüfltü¤ünü, neden sokakta aniden durup 
istedi¤imiz yerde müzik yapmam›z›n 'saçmalamak' 
oldu¤unu, vapurlarda, otobüslerde ve bilimum ulafl›m 
araçlar›nda müzik olmad›¤›n›, tek bir adam›n sözüyle 
Kad›köy- Befliktafl aras›n› neden yine o adam› izlemek 
zorunda kal›fl›m›z› ve buna insanlar›n ses 
ç›karmay›fl›n›, diz hizas›ndaki bir etekten, yani diz 
alt›nda kalan bir bacak görüntüsünden nas›l tahrik 
olunabildi¤ini, bir kitab›n, bir flark›n›n, bir resmin

nas›l yarg›lanabildi¤ini, bir sanatç›n›n nas›l san›¤a
dönüfltürülebildi¤ini ve BUNCA ‹NSANIN BU 
DURUMU NASIL  KANIKSAYAB‹LD‹⁄‹N‹  
anlayam›yorum. 

Bazen birçok hatay› göz ard› etmiflken siz, tek bir 
hatan›zda nas›l vazgeçildi¤inizi, okul seçiminde, 
meslek seçiminde, efl seçiminde, aile seçiminde nas›l 
bilmeden rast gele oluflumlar› bekledi¤imizi 
,oluflmas›n› bekledi¤imizi ve bilemedi¤imizi... 
Bütün gün istedi¤im renklerle odamdaki hal›n›n, 
duvarlar›n ve parkenin boyanmas›n› umursamadan 
resim yapmam›n beni mutlu eden nadir fleylerden 
biri olarak kalmas›n›, insanlar›n so¤uktan korunmak 
d›fl›nda neden daha fazla elbiseye ihtiyaç duyduklar›n›, 
kitap okumay› bazen sevip bazen sadece 
numaraland›r›lm›fl a¤aç istifi olarak görmemi, 
istemedi¤im için bir yere gitmeyi reddetmenin neden 
bencillik oldu¤unu, zaten do¤arken ölürken ve 
yaflam›m›z›n ço¤unu “ben” olarak geçirirken 
bencilli¤in neden kötü bir fley olarak düflünüldü¤ünü, 
tek bafl›na dolaflmay› hiç denememifl arkadafllar›m›, 
dostluk ve aflk kavramlar›n›n gerçek anlamlar›n› 
anlayamadan yaflayanlar›, anne babam›n birçok hayal 
k›r›kl›¤› görmüfl olmalar›na ra¤men hayatlar›n› sonuna 
kada r  na s › l  çocuk l a r ›n ›  düflünmek ten  
vazgeçemediklerini anlayam›yorum... 

Yine de tüm bunlar güzel bir fley olabilir!



RAFTAK‹LER

Karmate / Nani
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