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ALİ METİN DURUK’U SONSUZLUĞA UĞURLADIK

-interaktif-

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak yan yana yürüdüğümüz 
meslektaşlarımızdan, abilerimizden Ali Metin Duruk’u kaybetmenin acısını 
yaşadığımız bir ayı geride bıraktık.

Odamızın 7235 sicil numaralı üyesi, meslektaşımız, ağabeyimiz Ali Metin 
Duruk’u hiç beklemediğimiz bir anda kaybettik. Makina Bülten’in bu 
sayısında, Metin Duruk hakkında yazılanlara ses vermek ve onu yeniden 
anmak istiyoruz.
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BAŞKAN’IN MESAJI

-başkan’ın mesajı-

Değerli meslektaşlarım,

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi olarak 
yan yana yürüdüğümüz 
meslektaşlarımızdan, 
abilerimizden Ali Metin Duruk’u 
kaybetmenin acısını yaşadığımız 
bir ayı geride bıraktık.

Bu sayımızda yayınlamayı planladığımız
komisyon ve temsilcilik sayfalarımızı ve üye
deneyimi sayfamızı bir sonraki sayımıza 
aktardık. Bu sayımızda Ali Metin Duruk’u 
biraz daha yakından tanımak, anlamak için 
onun hakkında söylenenlere kulak vermek 
istedik.

Şube çalışmalarımız planlandığı gibi 
yoğunlaşarak devam ediyor. Güneş Enerjisi 
Sektörü bilgilendirme, Yapay Zeka Atölyesi 
etkinliklerimizi gerçekleştirdik. Hackathon 
etkinliği için çalışmalarımız başladı.

Onur Yılı etkinliklerimiz en son Şişli 
Temsilcilik’te gerçekleştirilerek tamamlandı. 
Etkinlikler ile ilgili bilgilere ve fotoğrafların 
linklerine sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. 

Meslekte Onur Yılı etkinliklerimizin 
tamamlanmasının ardından Geleneksel Oda 
Gecesi etkinliğimiz bu yıl 16 Aralık tarihinde 
gerçekleştireceğiz.

Ve Makina Hangar projemizi hızlandırmaya 
yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bülten 
sayfalarında da görebileceğiniz gibi makina 
Hangar için çok kapsamlı ve hummalı bir 
çalışma yürütüyoruz. Tüm üyelerimizin bu 
projeye destek ve katkılarını bekliyoruz. 
Makina Hangar ile ilgili bilgilere buraya 
tıklayarak erişebilir, katkı sunabilirsiniz.

MMO İstanbul Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu üyelerimizin 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 
hakkında hazırladıkları yazıya, günün önemi 
nedeniyle yine bu sayımızda yer verdik.

Üyelerimizle birlikte çalışmalarımızı daha 
ileriye taşıyacağız. Mühendisin Gücü 
Geleceğin Gücü!

Sağlıklı günler dileklerimizle…

İbrahim M. Tataroğlu

MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı

https://makina.mmo.org.tr/BilimveTeknolojiHangari#destekle 
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Ali Metin Duruk Anısına

1948 yılında Akseki’de dünyaya 
gelen Ali Metin Duruk Odamızın 
7235 sicil numaralı üyesi.
1981 yılında Odamızın 27. 
Dönem Yönetim Kurulu 
Saymanlığı, 1976 yılında İstanbul 
Şubemizin 9. Dönem Yönetim 
Kurulu Saymanlığı, 1982-1985 
yıllarında Odamız 29. ve 30. 
Dönemler Denetleme Kurulu 
Üyeliği, Odamız ve Şube Genel 
Kurullarımızda Divan Başkanlığı 
görevlerini yürütmüş, TESKON 
Yürütme Kurulu Başkanlığı, Tesisat 
Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu 
Üyeliği, Makina Fabrika Bilim ve 
Teknoloji Hangarı Çalışma Grubu 
Üyeliği görevlerini yürüten şube 
Danışma Kurulu Üyemiz, Odamız 
çalışmalarında büyük emeği olan 
değerli meslek büyüğümüz Ali 
Metin Duruk, 19 Ekim tarihinde 
aramızdan ayrıldı.

Friterm A.Ş.’de halen Yönetim 
Kurulu Başkanı görevini 
yürütmekte olan Metin Duruk, 
Aroma A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı, İREKS A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Duruk İcra 
Kurulu Başkanlığı görevlerini 
yürütmekteydi. Friterm A.Ş. 
olarak Etik İtibar Derneği Kurucu 
Üyesi de olan Metin Duruk, TEİD 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştı.

İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği (İSKİD) ve 
Isıtma Soğutma Klima Araştırma 
ve Eğitim Vakfı’nın (ISKAV) 
kuruluşunda görev alan Duruk, bu 
dernek ve kuruluşların Yönetim 
Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 

Çeşitli Sivil Toplum Kuruşlarında 
görev alırken, İSO Meslek Komitesi 
Başkanlığı, TOBB İklimlendirme 
Meclisi Başkan Yardımcılığını 
yürütmüş olup meclis üyeliği 
görevine devam etmekteydi. İSİB 
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar 
Birliği Başkan Yardımcılığı, ISKAV 
Başkan Yardımcılığı görevlerini 
yürütmekteydi. Duruk, TEMA 
Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli 
Heyeti Üyesiydi.
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Metin Abi

İçimizde derin bir boşluk 
var. Tarif edilemez bir acı 
yaşıyoruz. 

Metin abi; toplumcu kimliğinin 
yanında, örgütlenmeye olan 
bağlılığı yanında, doğa sevgisi 
yanında çok iyi bir insandı. 
Yüreği insan sevgisi ile dolu bir 
insandı. Dokunduğu herkesin 
Metin Abi ile bir anısı olduğunu 
biliyorum ve inanıyorum ki 
bunların hepsi güzel anılardı. 
Metin Abi; kimseyi ayırt 
etmeyen, herkesi dinleyen, 
naif, ince ruhlu bir insandı. 
Çok iyi bir mühendisti. Çözüm 
odaklı insandı.

Bir ay kadar önce beraberdik 
Metin Abi ile. Yürütme 
Kurulu’nda olduğu Tesisat 
Kongresi’nin toplantısına 
gelmişti. İki gün bir arada 
olduk. “Ya Emin”, dedi, 
“çok tempolu yaşıyorsun. 
Kendine iyi bakman lazım. 
Ben Aksekiliyim. Akseki’de 
kekik yağı var”, dedi. “Bak, 
bundan her gün burnuna 
biraz çekersen, maskenin 
arasına biraz koyarsan, covide 
de iyi gelir, ciğerlere de iyi 
gelir, boğaza da iyi gelir.” 
Ayın 21’inde yine beraberiz. 
Ben 23’ünde Çanakkale’de 
Mimarlar Odası’nın bir 

toplantısına katıldım. Metin 
abi de 22’sinde İstanbul’a 
geldi. 23’ünde kekik yağını 
göndermiş, bir de mektup; el 
yazısıyla yazılmış, imzalanmış. 
“Kendinize iyi bakın” diyen 
bir not. Teşekkür için attığım 
mesaja cevaben, kendimize 
nasıl iyi bakmamız gerektiğini 
anlatan bir insandı.
Hayatı böyle yaşamak lazım. 
Bir aydının taşıması gereken 
bütün özellikleri taşıyan 
bir insandı. Toplumcu bir 
insandı. Metin abiye bir görev 
verdiğimiz zaman, Metin Abi 
başında varsa, içinde varsa 
biz onun başarıya ulaşacağına 
inanırdık. İşte Kartal’da 
yapılacak olan hangar, 
başında Metin Abi var, Sanayi 
Kongresi’ne tesisat alanından 
gelecek bildiriler, Metin Abi 
etrafında topladıklarıyla 
halleder… Tesisat Kongresi’nin, 
Tesisat Mühendisliği 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Dergisi’nin, Odanın kendi
uzmanlık alanındaki her türlü
işine koşturan bir insan ve
tüm bunları yaparken de doğa
sevgisinden, insan sevgisinden,
toplum sevgisinden hiçbir
zaman ödün vermeyen 

kararla bir insandı.

Işıklar içinde uyusun Metin Abi,
yıldızlar cenneti olsun. Anısı
önünde, mücadelesi önünde
saygıyla eğiliyorum.

Metin Duruk...

Çok önemli bir değerimizi,
abimizi, mühendisi,
”hazırlıksız”, beklemediğimiz
bir anda yitirdik; birlikte
yapacak çok şeyimiz vardı,
bunları konuşuyorduk hep…

Metin Abi’nin ne kadar çok
insana dokunduğunu, değişik
çevrelerden, birbiriyle ilişkisiz
insanlarla konuştuktan sonra
gördük, anladık. Bunun
sebebi; Metin Abi’nin, o çok
bildiğimiz; sorun yaratan
değil, çözüm üreten, yardımcı
olamaya çalışan yaklaşımı, tavrı
olduğunu.

Bende Metin Abi’yle ilgili ilk
fotoğraf karesi MMO Genel
Kurulu Divan Başkanlığı
görevini almasıydı. Odamızın
birçok kademesinde görev
aldı, o hep üretken, yapıcı,
verici tavrıyla MMO’nun
üretken üyelerinden biri idi.
En son Tesisat Kongresi’nde
(TESKON) beraber
çalışıyorduk. Yürütme Kurulu

Başkanlığı’nı üstlenmişti.

En başta da söylediğim gibi
yapacak çok şeyimiz vardı.
Yapacaklarımızı “onsuz”
onun da istediği şekilde
tamamlamaya çalışacağız.
Demokratik, özgür bir ülke ve
barış içinde bir dünya hayali
için mücadele etmeye devam
edeceğiz.

Evet, onu çok özleyeceğiz.
Anısı ürettiklerimizde,
yaptıklarımızda ve
mücadelemizde yaşayacak.

Yunus Yener
MMO Yönetim Kurulu Başkanı
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Metin ağabeye saygıyla, 
sevgiyle

Metin ağabey son derece 
sevecen, akıllı, mesleğini iyi 
bilen ve uygulayan bir insan. 
Aynı zamanda kuşağının tüm iyi 
özelliklerini taşıyor. Yani ülke 
ve toplum sorunları ile meslek 
ve meslektaş sorunlarına 
duyarlı, güvenilir, birleştirici, 
paylaşıma ve dayanışmaya 
önem veren biri.

Metin ağabeyin Odamızın 
çalışmalarında emeği büyük. 
Bugüne kadar kendisine verilen 
tüm görevleri yerine getirdi. 
Yetinmedi, önümüzü açacak 
pek çok öneride bulundu ve 
görev üstlendi.

O, bir işe el attıysa çözer diye 
düşünürüm hep.
Yakın zamanda Ankara’da 
görüştüğümüzde (ki son 
görüşmemizmiş) yine 
güleryüzlü, samimi ve 
sevecendi. Toplantıya 
katılmakla kalmadı bir 
binamızın sorununun 
çözümüyle ilgilenmeyi de 
ihmal etmedi. Binaya gitti, 
inceledi, yapılması gerekeni 
anlattı.

Onun zamansız ve ani kaybı 
inanılır gibi değil.

O artık fiziksel olarak yok ama 
ihtiyaç duyduğumuz her an 
yine yanı başımızda olacağına 
inanıyorum.

Metin ağabey de, onun 
önemsediği tamamlayamadığı 
işlere sahip çıkacağımız, 
yaşadıklarımızda, 
yaptıklarımızda, 
mücadelemizde yaşatmaya 
çalışacaklarımızın arasında 
yerini aldı.

İyi ki varmış ve iyi ki ben de 
onu tanımışım.

Seni unutmayacağım Metin 
Ağabey…

Elif Öztürk
MMO Yönetim Kurulu Sekreteri
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi olarak Metin
abinin 50 yıllık mesleki
tecrübesi ile anısı önünde
saygıyla eğiliyorum.

Şubemiz önünde yaptığımız
törende Metin abi yine hepimizi
bir araya getirmeyi başardı.
Onun hepimizi bir araya
getiren; sektör bileşenlerini,
üyelerimizi bir araya getirme ve
bir arada tutma kabiliyeti pek
çok anımızda, deneyimimizde
önemli bir yer tutuyor.

Pandemi süreci başladığında,
herkes ne yapacağını
bilmemenin şaşkınlığındayken
O’nun bir telefonu ile Odamız
İklimlendirme Teknik Kurulu’nu
kurdu. Yanlış ve çarpıtma
bilgilerin ortalıkta dolanıp kafa
karışıklığı yarattığı dönemde,
sektörün tüm temsilcilerini
bir araya getirerek ülkemize,
insanlara doğru bilginin
aktarılmasına en önemli görevi
üstlendi.

Törende de çokça bahsedildi,
yaşamı ile örnek bir abimizdi.
Son toplantımıza gribal
enfeksiyonu olduğu için
katılamayacağını belirtirken,
kimseye bulaştırmama
düşüncesiyle inceliğini de
gösteriyordu. Benim için,
Odamız için abi olmak,
bütün koltuklardan, bütün

makamlardan daha büyüktür.

Yine bu dönem hayata
geçirmeye çalıştığımız
Makina Hangar projesinde de
emeği çok büyüktür, daha da
yapacağı çok şey vardı. Onun
eksikliğini attığımız her adımda
hissedeceğiz.

Metin abimizin elli yıllık
emeği, tecrübesi yaptığımız
her çalışmada, her yapıda
izlerini taşıyor. Onun anısını,
mücadelesini gelecek yarınlara,
daha ileriye taşıyarak bizden
sonra gelenlere teslim
edeceğimize söz veriyorum.

Hepimizin başı sağ olsun, ışıklar
içinde uyusun…

M. İbrahim Tataroğlu MMO 
İstanbul Şube Yön. Krl. Bşk.
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

Metin Abi

Kendisini tanıdığım günden beri
kendisine hep Metin Abi diye
hitap ettim. Yanı başımda kan
bağım olmasa da Ailenin bir
büyüğü gibi her daim güven veren
varlığını hissettim. Ülkesine,
doğaya, Türk sanayisine daha
vereceği çok şey vardı. Metin
Abiyi bana göre erken kaybettik.
Ama yine de ömrüne pek çok şey
sığdırmıştı.

1977 yılında TÜTED’de Makina
Mühendisleri Odası’nda muhalif
olan grupların yaptığı toplantıda
tanıdım. Benden 5 yaş büyüktü.
Makina Mühendisleri Odası
ve TMMOB çalışmalarında
teknik, siyasi ve örgütleyici
olmanın yanında çok iyi bir
dost arkadaş ve ağabeydi. 1980
darbesinden sonra Metin Abinin
de ortak olduğu Termko A.Ş. adlı
soğutma firmasından çalışmaya
başladım. Sanki patron değil de
bir eğitmen gibiydi. 2 yıl sonra
bana kattıklarıyla kendi yolumu
çizeceğimi söylediğim zaman
ortaklarımla kurduğumuz yeni
işimizde de çok yardımcı oldu.
1987’de kuruluşunu yaptığımız
ISISO Sanayi Sitesi’nin Kurucu
Başkanlığına, kurucu olan tüm
ortakların önerisi ile Metin
Abi’yi seçtik. 174 dönüm arazide
120.000 m2 437 adet atölyeyi
soğutma, ısıtma, klima sektörüne
kazandırmanın onurunu birlikte
yaşadık. Benim heyecanlı, aceleci
ve tartışmacı davranışlarımı

beni sakinleştirerek önlerdi. 45
yıllık bir abi kardeş ilişkisi vardı.
Beklenmedik ve erken kaybımız
beni çok sarstı. TMMOB ve
Makina Mühendisleri Odası’nda
verdiği demokratik mücadelesini,
katkılarını hiç unutmayacağız.

Metin Abi’nin fotoğraflarına
yansıyan tebessümü, yaşam
sevinci bütün sıcaklığı ile bize
de geçiyordu. Yüreğinin kapıları
herkese açıktı. İnsanlara,
kırmadan, dökmeden, saygıyla,
sevgiyle yaklaşmak onun ana
karakteri idi. Çevresine yaydığı
paylaşımcı, demokrat yanı, ona
karşılık saygı ve sevgi olarak
geri dönüyordu. Yaşamın bütün
olumsuzluklarına rağmen o
pozitif enerjisi, çalışkanlığı,
tebessümü ile örnek ve farklı bir
duruşun olabileceğini hepimize
göstermişti. Her ülkeyi, halkı
birleştiren değerler vardır. Bu
değerler toplumun bir arada
yaşama kültürlerinin de ortak

Ümit Ülgen
23. Dönem 

MMO İstanbul Şube Yön. Krl. Bşk.
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

paydalarıdır. Bu değerler bazen
önemli kişilikler olarak ortaya
çıkarır ve çevre ile iyi bir bağ
kurarlar. Metin Abi işte o özel
insanlardan birisiydi. Çok farklı
çevrelerle çok iyi bağları vardı.
Etrafa müthiş bir güven aşılıyordu.

Son yolculuğuna uğurlarken ne
kadar sevildiğini, katılanların

üzüntüsünü hem Makina
Mühendisleri Odası’nda hem de
Ataköy Ömer Duruk Camiisi’nde
binlerce sevenlerinin gözlerinde
gördük. Metin Abinin erken kaybı
sadece ailesinin, bizlerin değil
Türkiye’nin bir kaybıdır.

Işıklarda uyu... Kardeşin Ümit

Ali Metin Duruk, sonsuzluk
uykuna huzur içinde, çiçekler
içinde, ışıklar içinde devam et.
Güle Güle Ağır Abi.

Metin Abi hepimizin abisi hem de
ağır abisi, şahsen benim makina
mühendisi olduğumdan bu yana
onunla 43 yıl dostluğumuz vardı.
Çocuklarımın Metin amcasıydı,
eşimi her gördüğünde ona
gelin diye hitap ederdi. Şube
Başkanımız İbrahim Tataroğlu’nu
genç Başkan diye el üstünde
tutar, TMMOB Eski Başkanımız
Mehmet Soğancı’yı, TMMOB
Başkanı Emin Koramaz’ı, MMO
Başkanı Yunus Yener’i , Önceki
Dönem Başkanımız Ali Ekber
Çakar’ı Odamız için TMMOB
için çok emek harcadılar diye
çok severdi. Hatta ölümünden
birkaç gün önce çok dolaşıyor
covit’den korunması lazım
diye Emin Koramaz Başkana
Akseki’den kekik yağı getirtmiş,
benim yanımda kargo ile adresine
göndermişti. Birçok işimizi, gerek
özel, gerekse mühendislik olarak
gerek sektörel olarak gerekse

Oda ve TMMOB işlerimizi
Metin Abi ile konuşur, değerli
görüşlerinden hep faydalanırdık.
Mesleğin yasalarını, mesleğin
kurallarını, çevreyi, doğayı,
yeraltı, yerüstü ve gökyüzü
kaynaklarının ülke yararına nasıl
kullanılacağını, mesleğimizin
etik kurallarını Metin Abi’den
öğrendik. Onun en büyük
özelliklerinden biri de örgütleyici
ve ikna ediciliğidir. Diğer yandan,
o bir İstanbul beyefendisiydi,
entelektüel, düzgün kişilikli, hak
yemez, sevecen, üst düzey bilgi
birikimine haiz, öngörü sahibi,

Tevfik Peker
26. ve 27. Dönem 

MMO İstanbul Şube Yön. Kur. Bşk.
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UNUTMAYACAĞIZ!

-acı kaybımız Ali Metin Duruk anısına-

ülkesini seven, emekten, halktan 
yana duruşlu, demokrat anlayışlı, 
bilge kişilikli, vicdan sahibi, doğa 
ve hayvan sever, iyi bir arkadaş 
olduğu gibi, iyi bir baba, iyi bir eş 
ve iyi bir yöneticiydi. Velhasıl iyi 
bir insanda olması gereken tüm 
güzel özellikler sanki Metin Abi’de 
vücut bulmuştu. Mesleğimizin 
ısıtma, soğutma, klima ve 
mekanik tesisat alanlarını tek 
tek örgütledi. Bu ülkenin de bir 
şansıydı, İSKİD, ISKAV, TTMD, 
İSİB’i örgütledi, mesleğin her 
noktasını kendisi örgütledi. Uzun 
yıllar İstanbul Şubemizin Danışma 
Kurulu sekretaryalığını yaptı. 
Benim başkanlığım sırasında iki 
dönem divan başkanlığını yaptı, 
diğer birkaç genel kurullarımızda 
da divan başkanlıklarımızı 
yaptı. Ankara’da merkez divan 
başkanlıkları yaptı. Makina 
Mühendisleri Odası’nın Merkez 
ve İstanbul şube yönetimlerinde 
bulundu, yönetim kademelerinde 
görev aldı.

1976’da İstanbul Şube yönetimine 
seçilip saymanlık görevine geldi. 
1980 darbesi sonrası dikta rejimi 
Odaların üzerine gelmeye başladı. 
Bu dönemde tekrar görev alma 
zorunluluğu hissetti ve Ankara 
Merkezde sevgili hocamız Prof. 
Dr. Selçuk Somer’in Başkanlığında 
görev alıp merkez saymanlığı 
yaptı. Selçuk hocamızla 
birlikte demokrat kişilikleri ve 
meslektaş sorumluluğu ile bu 
dönemde görev almayı kabul 
ederek 12 Eylül rejiminde 

Oda’nın açık kalmasına katkı 
vermişlerdi. Bu zorlu dönemde 
Oda çalışanlarımız işlerinden 
olmuş, binalarımız boşaltılmış, 
gelirlerimiz hemen hemen 
yok olmuştu. Çalışanlarımızın 
özellikle kıdem alacakları, dolayısı 
ile sürekli haciz işlemleri ile 
uğraşıyordu, zor ve sıkıntılı bir 
dönemdi. İlk kitaplarımızı basıp 
gelir elde etmeye başlanmıştı 
ve şu anda Metropol binası 
olarak adlandırılan binamızı 
tamir ettirildi, kiraya verildi 
ve o sıkıntılı dönemleri yavaş 
yavaş geçirmişlerdi. Daha sonra 
Odamızın Denetleme Kurullarında 
çalışmaya devam etti. Halen de 
Oda komisyonlarımızda çalışmaya 
devam ediyordu. Odamızın en 
büyük sempozyumu olan, iki yılda 
bir yapılan Teskon’un Yürütme 
Kurulu Başkanlığını yürütüyordu, 
diğer yandan İstanbul Şubemizin 
en önemli çalışmalarından 
biri olan Hangar projesi 
çalışmasının da yürütücülüğü 
görevini üstlenmişti. Tesisat 
Mühendisliği Dergimizin Yayın 
Kurulu ve Hakem Kurullarında 
da çalışmalarını sürdürmekte idi. 
Diğer yandan da TEMA Vakfının 
Yönetim Kurulu’nda çalışıyordu. 
Sektörün önemli yapılarından bir 
olan ISISO Sanayi Sitesi; yaklaşık 
500 atölyenin olduğu, Türkiye’nin 
belki de en güzel sanayi sitesi 
olan bu kuruluşta yaklaşık 
15.000 kişiye istihdam olanağı 
sunulmaktadır. Halen Başkanlığını 
yaptığım bu sanayi sitemizi Metin 
Duruk, Ümit Ülgen ve ben, hep 
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beraber kurduk. Onun içindir
ki Sanayi Sitemiz, Odamızın
önemli dostu olarak varlığını
sürdürmektedir.

Yaşadığım bir anekdotu
paylaşmak istiyorum, İstanbul
Şube Başkanlığım sırasında;
zannedersem 2006 yılı idi;
Şubemiz kapısından içeri
girdiğimde Metin Abi’nin
yüksek sesle birine bağırdığını
duydum. Ses 3. Kattan, Başkan
odasından geliyordu, Metin Abi
benim odamda karşısında da
soğutma malzemeleri satan bir
tüccar oturmakta idi. Tüccara
öyle bir bağırıyordu ki yer
yerinden oynuyordu, bu tüccar
Freon 12 gazıyla Freon 22 gazını
karıştırmış, piyasaya Freon 22
fiyatından bol miktarda sürmüş,
kâr hırsıyla üç kâğıtçılık yapmıştı.
Tüccara; “Kime sattı iseniz, tek

tek bu sahte gazları piyasadan
geri toplayacaksınız, ben de
senin kestiğin faturalar üzerinden
denetleyeceğim” dedi ve hileli
gazların tamamını piyasadan
toplattırdı.

Metin Abi sektörün tamamına
değen, arkadaşlarının tamamına
değen, birçok sosyal-toplumsal
dernekte yöneticilik yapmış, öncü
konumundaki Ağır Abimizdir.
Söylenecek o kadar çok fazla
şey var ki, şunu biliyorum Metin
Duruk yalnızca dostlarının,
sevenlerinin acı kaybı değildi,
O ülkemizin de en önemli acı
kayıplarından biridir. Seni hiç
unutmayacağız. Güle güle ışıklara,
sonsuzluk uykuna çiçekler içinde
devam et. Mesleğimizin ilkeli
ve etik kurallarına sahip insanını
saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Meslek Büyüğümüz Abimiz
Sevgili Metin DURUK… Sevgili,
değerli meslek büyüğümüz,
abimiz, dostumuz, Metin Duruk’u
kelimelere sığdırarak anlatmak
benim açımdan çok zor ve eksik
kalır…

Sevgili Metin Duruk abimiz,
ömrünün her vaktini bu ülkeye,
insanlığa ve doğaya çok şeyler
bırakmak için dünyaya gelmiş.
Yüreği insan, doğa ve ülke sevgisi
ile dolu, cesur ve yürekli, ilkeli
ve kararlı duruşuyla, önemli
değerdir…

Zeki Arslan
30. ve 31. Dönem 

MMO İstanbul Şube Yön. Krl. Bşk.
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Sevgili Metin Duruk’la ortak 
havayı soluyan insanlar kesinlikle 
hayatında değerli, unutamayacağı 
anılar yaşamıştır…

Metin Abiyi 19 Ekim sabahı 
kaybettiğimizi haberini aldığımda 
inanamadım… 

15-16 Ekim 2022 tarihinde 
Şile’de bir otelde, MTMD’mizin 
düzenlediği dünya, ülke, sektör 
ve gelecek üzerinde sorunlar 
ve çözümler üzerine tartışıldığı 
çalıştayda bir aradaydık…

Toplantı öncesi ve arasında 
Metin Duruk abi ile özel 
sohbetlerimiz oldu… Metin abi, 
Kızım Duru Deren’i Aachen 
RWTH Üniversitesi’nde makine 
mühendisliğinde eğitim hakkı 
kazanmasından dolayı kutladı, çok 
mutlu olduğunu, dünya ölçeğinde 
bir üniversite olduğunu, yüksek 
seviyede zor ve bir eğitiminin 
olduğunu ifade etti. Kızım 

Duru’ya başarı dileklerini 
paylaşmıştı.

Daha önce görüşmelerimize 
bağlı olarak 13 Nisan 2022 
tarihinde Friterm fabrikasında 
kendisini ziyaret etmiştim. Genel 
sohbet sonrası ziyaretimin ana 
konusunu paylaşmıştım. Bizlerin 
bugüne kadar projelerimizde 
ve tesislerimizde enerjinin daha 
verimli kullanılması yönünde 
çok güzel çalışmalar yaptığımızı, 
ancak enerji kaynağına veya 
enerjinin üretilmesine yönelik 
çalışma yapmadığımızı ifade 
etmiştim. Artık bizlerin enerji 
üretim alanında yer almamız 
gerektiğini paylaştım. Bu yönde 
çalışmalarımın olduğunu fakat 
üretim alanından gelmediğim için 
kendisinden fikir almak ve yol 
haritası oluşturmak için ziyaret 
ettiğimi bildirmiştim. Sevgili 
Metin abi, paylaştığım projenin 
önemli olduğunu bu yönde 
çalışmalarımı devam ettirmemi, 

MTMD etkinliği anısına 2. gün sabah toplantısı sonrası çekilen 
fotoğraf karesi…
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kendisinin destek olacağını ve 
benimle, bahsettiğim proje 
üzerinde daha önce çalışma 
yapmış, halen çalışma içinde yer 
alan uzman insanların iletişim 
bilgilerini paylaşmıştı. Çalışmalar 
belli bir noktaya geldiğinde tekrar 
üzerinde görüşelim, demişti.
Yine o gün bu projeyi de 
görüşmüştük. Bu konuyu Ümit 
Ülgen başkan ile görüşerek tekrar 
bir araya gelelim ve üzerinde 
konuşalım demişti.

Metin Abi’yi, TMMOB MMO 
İstanbul Şubesi’ne üye olmadan 
önce tanıdım. YTÜ’de son sınıfta 
öğrenimimi devam ettiriyor, 
diğer taraftan Karaköy’de 
iklimlendirme sektöründe bir 
firmada çalışıyordum. (1991-
1995) Aynı zamanda Friterm 
fabrikasında soğutma alanında 
yaklaşık staj eğitimi yapıyordum 
onunla tanıştığımda.

TMMOB MMO İstanbul Şube 
çalışmalarımızda, 1998-2022 
yılları arasında 24 yıl kesintisiz 
çok sayıda etkinliğimizde her 
zaman ilk aklımıza gelen Metin 
Duruk meslek büyüğümüzün 
içinde olmadığı, görüşünü ve 
katkılarını almadığımız bir etkinlik 
olmamıştır. TMMOB MMO 
İstanbul Şube faaliyetlerine ve 
çalışma raporlarına baktığımızda 
meslek büyüğümüz abimiz Metin 
Duruk’un çok değerli emeği 
görülmektedir.

MMO İstanbul Şube Başkanı 
olduğum dönemde mevcut siyasi 

iktidar, TMMOB’nin meslekten 
gelen bilgi birikimi ile meslek, 
meslektaş, kent ve ülke sorunları 
üzerinde eleştirilerine tahammül 
edemeyerek anayasal kuruluş 
olan TMMOB’nin etkinliğini 
etkisiz hale getirmek için anti-
demokratik yasal düzenleme 
sürecine girmişti. Ülkenin en 
geniş emek ve demokrasi güçleri 
TMMOB’ye sahip çıkıyor, yasa 
değişikliğine karşı kampanyalar 
yürütüyor, etkinlikler yapılıyordu. 
Bu etkinliklerden bir tanesi; 
TMMOB tarihinde ilk defa 
gerçekleşen, sektör derneklerinin 
imzasının yer aldığı Mesleğimize, 
Odamıza, Ülkemize Sahip 
Çıkıyoruz! çağrı metni ve basın 
açıklamasıdır. İşte bu basın 
açıklamasının sağlanmasında 
Metin Duruk meslek 
büyüğümüzün, abimizin içinde 
olduğu sektör derneklerinin 
imzası vardır.

MMO İstanbul Şube için, MMO 
ve TMMOB için Metin Duruk 
meslek büyüğümüzün, abimizin 
tarif edilemez bir emeği ve yeri 
vardır. Odamızın çok sevdiğim 
bir sözü vardır. “Gücünü örgütlü 
üyesinden alan bağımsız bir 
örgütüz!” Metin abi işte tam da 
bu ifadeyi ömrü boyunca hayata 
geçiren örgütlü bir üyemiz ve 
uzun maraton koşan bir yürekti…
Arkasında ölçülemeyecek kadar 
çok değerli yapıtlar bıraktı…

Kendisini sevgi, saygı ve özlemle 
anıyorum… Işıklar içinde uyusun.
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Metin Abi’ye saygıyla...

Metin Abi’yi saygı ve sevgiyle anarak
başlamak istiyorum.
Oda camiasında Metin Abi’yi
tanımayan çok az insan vardır.
Odanın, Genel Merkez dâhil
tüm organlarında görev almıştır.
Defalarca genel kurullarımızda
divan başkanlığı yaptı. Kongre
ve sempozyumların değişmeyen
üyelerinden biriydi. Oda ile ilgili
ne sorun varsa ilk danıştığımız
insanlardandı.

Yüz yüze ilk sohbetimiz, ISISO
Sanayi Sitesi Yönetimi’nde oldu.
O yıllarda ben, gıda konusuna çok
ilgiliydim. Hatta 12 arkadaş ISISO
Sanayi Sitesi içinde AŞGANA
isminde bir yemek üretim fabrikası
kurduk. Bu yerin kiralanmasında
Metin Abi’nin kolaylaştırıcı bir rolü
olduğunu biliyorum. Aynı süreçlerde
site yönetiminin olduğu binada bir
restoran ihtiyacı olduğunu Metin
Abi’yle konuştuk. Ben projelendirdim,
ancak yeterli finans sağlayamadığım
için bu proje hayata geçmedi.

Özellikle meslek alanlarımızla
ilgili her türlü dernek ve vakfın
kuruluşunda kurucu olarak yer almış,
yöneticiliğini yapmıştır. Mesleğimizin
ve sanayimizin gelişmesinde örnek
çalışmalar yapmıştır. İyi bir ekolojist
ve çevreci idi. Maddi, manevi her
konuda desteğini esirgememiştir. En
son TESKON Yürütme Kurulu’nda
onunla birlikte olmaktan çok gurur
duydum. Yıllarca Tesisat Mühendisliği
Dergisi Yayın Kurulu’nda görev yaptı.
Her zaman önerileriyle yol gösterici
oldu.

İstanbul Şube’nin şu an Kartal
Belediyesi ile yaptığı protokol gereği
Makina Hangar çalışma grubunda
yine Metin Abi vardı.

Oda ile ilgili çalışmalara çok
önem verirdi. Devamlı kafa
yorardı. Özellikle gençlerin Odayı
sahiplenmesine çok sevinirdi ve
onlara önerilerde bulunurdu.

Son zamanlarda beraber yaptığımız
bir sohbette Şube Yönetimi’ne şöyle
bir öneride bulundu: “Gençleri
anlamak için belli bir yaş grubunu
hedefleyen bir anket yapalım” dedi.
“Çünkü yeni gelen kuşağı anlamak,
Oda çalışmalarını kolaylaştırmada
bize mutlaka faydalı olacaktır.”
Kartal Bilim, Dönüşüm ve Girişim
Merkezi çalışmalarında bize çok ümit
verdi. Bizler de çok umutlandık. Ama
ömrü vefa etmedi.
Belki de çok yorgun düştü. Bir sabah
uyandık. O aramızda yoktu.

Işıklar içinde uyu Metin Abi. Seni çok
özleyeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla.

Battal Kılıç
32. ve 33. Dönem 

MMO İstanbul Şube Yön. Krl. Bşk.
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Sevgili Metin Duruk Başkanımı,
Metin Ağabeyimi ilk önce İstanbul
Şube seçimlerinde Divan Başkanı
olarak görmüş, ben de mekanik
tesisat iklimlendirme sektöründe
çalışmayı tercih ettikten sonra
da sektörümün duayeni olarak
tanımıştım. Akabinde Türkiye
Voleybol Federasyonu ile Kadın
Voleybol Ligi için sponsorluk
imzalarken televizyonda
gördüğümde, kendisiyle gurur
duymuştum. (Nitekim bu konu
hakkında Bilgin Gökberk’in
kendisinden bahsettiği yazıyı da
paylaşmak isterim. (Aromacılar,
Cumhuriyet Kadını yetiştiriyor
- Bilgin Gökberk (milliyet.com.
tr) ) Tanıdıkça da kendime idol
olarak benimsedim. Eminim ki
bizim sektörde olan birçok kişi
için de idoldü. Benim adıma ne
büyük şans ki idolüm dediğim bir
kişiyle birçok alanda mesai yapma
şansım oldu. Özellikle Oda ve
Sektör çalışmalarında ulusal ve
uluslararası platformlarda beraber
yer alma ve tecrübesinden
faydalanma onuruna eriştim.
Benim için açıkçası çok özel
deneyimlerdi bunlar.

Metin Abi, Odamızın en zor
zamanlarında görev almış hem
İstanbul Şube’de hem de Oda da
saymanlık görevlerini layığıyla
yerine getirmiş ve ilerideki
nesillere de örnek olmuştur.
Sektör için inanılmaz çabalar
göstermiş, sektörün büyümesi,
yurtdışında etkin bir aktör
olmasını sağlamak adına birçok

proje üretmiş ve bu projelerin
birçoğunu gerçekleştirmişti. Aynı
zamanda etik kurallara son derece
bağlı ve bu etik kuralları sektöre
de ülkemize de yaymak için çaba
sarf edenlerin en başında gelen
bir kişiydi.

Metin Abi özellikle mekanik
tesisat sektöründeki birçok
kişi için herhangi bir şeye karar
verirken danışılacak ve fikir
alınacak ilk kişi olarak akla gelirdi.
O da asla bundan rahatsız olmaz
herkes için bir çözüm üretmeye
elinden geliyorsa da o konuda
destek olmaya çalışırdı, bu da
aynı zamanda onu çok mutlu
ederdi. Bana da bu anlamda
en başta fikirsel daha sonra da
çıktığım yolda firmaları ile destek
olmuştur. Bu anlamda da kendimi
yine çok şanslı hissediyorum.
Umarım yine kendisi uzaklardan
bizleri gözlüyor, yaptıklarımız ve
yapacaklarımızla gurur duyacaktır.

Kendisi hep gençlere önem veren

C. Ahmet Akçakaya
MMO İstanbul Şube Yön. Krl. Sek.
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gençlerin gelişmesi için elinden
geleni yapan bir kişiydi. Özellikle
meslek liseleri nezdinden
yaptıkları projelerin ileride birçok
kişiye, kuruma örnek olacağını
düşünüyorum. En son projesi
de Antalya’da tarım üzerine bir
meslek lisesinin kurulması idi
ve bunun için büyük çaba sarf
ediyordu, hatta birçok kurumu da
harekete geçirmişti. Bu projeleri
beni çok heyecanlandırıyor,
ülkemiz adına da çok mutlu
ediyordu.

Bütün bunları yaparken yine
ülkemiz, dünyamız ve doğamız
içinde çaba sarf ediyor ve
TEMA’nın da yönetim kurulunda
yer alıyordu. Bu kadar bütüncül
faydalı bir insanın aramızdan çok
erken ayrıldığını, sektörümüz,

mesleğimiz, odamız, ülkemiz,
dünyamız ve doğamız adına büyük
bir kayıp olduğunu düşünüyorum.
Yeri kolay kolay doldurulamaz
büyük bir insanı kaybettik. Ben
de kendi adıma kendisine çok
saygı duyduğum, değerli meslek
büyüğümü, idolümü ve renktaşımı
her şeyden öte sohbetinden
ve fikirlerinden büyük keyif
ve destek aldığım büyüğümü
yakınımı, arkadaşımı kaybettim
çok üzgünüm.

Metin Abi çok sevdiği korumaya
çalıştığı doğaya, toprağa geri
döndü, ben de kendisini ve
öğretilerini, ilkelerini gelecek
nesillere aktarmak için elimden
geleni yapacağımın sözünü
veriyor, kendisini saygı ve
minnetle anıyorum.

30 yıl kadar olmuş bizim
Odacılığa başlama hikâyemiz.
Hem MMO hem İstanbul Şube.
Bu 30 yılda aralıksız, firesiz
Metin Abi hep yanımızdaydı. 8
sene Oda başkanlığı, 12 sene
TMMOB başkanlığı, onlarca
etkinlik, onlarca görüşme,
onlarca konuşma yaptım ve bu
süreçte kendisinden çok şey
öğrendim. Odanın yürüttüğü
büyük işlerin içinde bir sıra
neferi olarak yer aldı. Oda
Yönetim Kurulu’nun verdiği
görevle son Teskon’un Yürütme
Kurulu toplantısına katıldı.
Pandemi nedeniyle ertelenen
bir kongrede yürütme kurulu
oluşturacağız, Metin Abi’ye

başkanlığı teklif ettik. Zorla
kabul ettirdik Yürütme
Kurulu Başkanlığını. İyi ki
yüz yüze görüşme yapmışız,
toplantı yapmışız. 5-6 saat bir

Mehmet Soğancı

43. Dönem 
TMMOB Yön. Krl. Bşk.
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aradaydık; geçmişi konuştuk,
geleceği konuştuk. Teskon’da
görev verilmiş, orada ne
yapacağımızı konuştuk. İyi ki
bu topraklardan sevgili Ali
Metin Duruk geçmiş. İyi ki

böyle bir insanı tanımışım. Anısı
önünde saygıyla eğiliyorum.
Metin Abi bizimle birlikte, Oda
var oldukça bizim yanımızda,
bizimle birlikte var olacak.

Değerli dostlar, hepimizin
hayatında bazı insanlar
olur, bir dönem gelir geçer.
Mutlaka dokunuşları olmuştur.
Metin Abi de TMMOB
örgütlülüğünde, MMO’nun
örgütlü yapısında, İstanbul
Şubemiz örgütlülüğünde
mutlaka birimizin hayatına
bir şekilde dokunmuştur.
Çünkü örgütlü yapıyı sever.
Bireysel olarak sorunların
çözülemeyeceğini bilir. Sektör
dernekleri ile Oda ilişkilerini en
üst düzeyde tutmaya çalışan,
bu ilişkileri ön plana çıkarmaya
çalışan biriydi. Mesleğimizin,
meslektaşlarımızın sorunları,
sanayicimizin sorunları ile ilgili
hayatının son gününe kadar
neler yapabileceğini düşündü.
Her zaman çaba içerisinde,
uğraş içerisinde, mücadele
içerisinde olan bir abimiz, bir
dostumuz, bir meslektaşımız,

bir yol arkadaşımızdı. Onu
kaybettik, çok üzgünüz.
Kelimelerin bittiği noktadayız.
Mücadelesi önünde, yaptıkları
önünde saygı ile eğiliyorum.
Yıldızlar yoldaşı olsun. Onu
dostlarıyla birlikte uğurladık.
Ama Oda yapımızda, Oda
çalışmalarımızda, örgütlü
yapımızda hep var olacaktır.

Ali Ekber Çakar

43-44-45-46. Dönem 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı
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Bir duayenin ardından…

Sektörümüzün kıymetli Ağabeyi, 
sektör duayenimiz, Yönetim 
Kurulu Başkanı olduğum İSKİD’in 
kurucu üyesi ve daha birçok 
sektör derneğinin de kurucu 
üyesi olan Sayın Metin Duruk’un 
ani vefatının şokunu herkes 
gibi ben de yaşıyorum. İSKİD 7. 
Dönem (2005-2006) yönetim 
kurulu başkanlığını da yapmış 
ve daha birçok kez derneğimiz 
yönetim kurullarında görevler 
almış derneğimizin kurucu 
üyelerinden Sayın Metin Duruk, 
İSKİD’in hafızasında en üst 
noktalarda yer alan kişilerden biri 
olarak her daim en güzel şekilde 
hatırlanacak.

Sektör ve dernek hafızamızın 
gelecek kuşaklara kalıcı olarak 
aktarılması için zoom üzerinden 
bu sene içerisinde başladığımız 
“Sektör Sohbetleri” konulu bir 
çalışma yürüttük. Bu çalışmada 
duayenimiz Sayın Metin Duruk 
da konuk olarak yer alacak, 
anılarını ve çalışmalarını bizlerle 
paylaşacaktı. Ancak kendisinin 
yoğunluğu sebebiyle daha 
ileri bir tarihte konuk olarak 
katılma durumu oluştuğundan 
kendisini ağırlayamadık. Şimdi 
ani vefatını da düşündüğümde 
keşke diyorum, bir video 
çalışması yapabilseydik ve 
kendi sesinden İSKİD anılarını 
ölümsüzleştirebilseydik…
Ülkemiz ve sektörümüz, yeri 
kolay dolmayacak, yokluğu çok 
derinden hissedilecek çok yönlü, 

çok aktif bir insanı kaybetti. Sn. 
Metin Duruk, vizyonu, disiplini, 
enerjisi, yardım severliği, insana, 
doğaya, hayvanlara ve ülkesine 
olan derin sevgisi, saygısı ile 
hepimiz için örnek olan çok 
kıymetli bir büyüğümüzdü. 
Bugün sektörde olup da Metin 
Ağabey ile anısı olmayan ya da 
bir diyaloğu olmamış hemen 
hemen kimse yoktur diye 
tahmin ediyorum. İletişime 
açık alçak gönüllü kişiliği ile 
hepimize çeşitli vesilelerle 
dokundu. Sektörümüzün 
kurumsallaşmasına ve global bir 
oyuncu olarak yer edinmesine 
bir karşılık beklemeden maddi, 
manevi büyük emek verdi. 
Sektörümüzü ilgilendiren 
birçok önemli sorunun çözümü 
için başvurulan, görüşü alınan 
ilk adresti. Umuyorum bizler 
arkasında bıraktığı, yıllarca yoğun 
emek verdiği bu yapıyı ona layık 
şekilde devam ettireceğiz. Bu 
konuda en alt kademeden en 
üst kademeye kadar tüm sektör 
çalışanlarına kadar çok büyük 

Ayk Serdar Didonyan
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı
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görevler düşüyor.

Ne mutlu Duruk ailesine ki  Ali 
Metin DURUK belki bir şekilde 
aramızdan ayrıldı ancak
yaptıkları, eserleri, yatırımları,
iyilikleri gibi birçok eser ile Metin
DURUK ismi sonsuza kadar
hatırlanacak ve yaşayacak.

Sayın Metin Duruk’u çok

arayacağız, çok özleyeceğiz.
Sektör duayenimizi saygı, sevgi
ve bize bıraktığı değerleri ile
anarken hepimizin başı sağ
olsun. Ben kendisini sanal
toplantılarımızdaki o güzel arka
duvarındaki “Yeşil Yol” görseliyle
hatırlayacağım.

Işıklar İçinde Uyusun, Toprağı Bol
Olsun.

TEMA Vakfı Sizi Hiç
Unutmayacak

Sayın Ali Metin Duruk, 2017’de
TEMA Vakfı gönüllümüz olarak
çıktığı yolda; önce Mütevelli
Heyeti üyemiz olmuş, ardından
Yönetim Kurulu’na katılması
yönündeki ısrarlarımıza
dayanamayarak onlarca
sorumluluğunun arasında, Vakfımız
için bu görevi kabul etmişti.

“TEMA Vakfı, Türkiye’nin en büyük
örgütlü sivil toplum kuruluşu
konumundadır” diyen Duruk,

bu ısrarımızı ve bizi kıramayışını
bir söyleşisinde şöyle anlatmıştı:
“Daha önce TEMA Vakfı ile Aroma
markası olarak Karaman’da elma
fidanları için bir çalışma yapmıştık.
Yıllar sonra Mütevelli Heyeti’ne
girdim. Ardından Yönetim
Kurulu’nda da olmamı istediler.
İlk etapta itiraz ettim ama benim
daha önceki STK tecrübelerime
istinaden ısrar ettiler, ben de kabul
ettim. Şu anda TEMA Vakfı’nın
Yönetim ve İcra Kurulu’nda görev
alıyorum. İtiraf etmeliyim ki
oldukça zor ve sorumluluğu büyük
bir görev…” [1]

TEMA Vakfı Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Ali
Metin Duruk Anısına
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Gençler ve çevre hep 
önceliği oldu

Ali Metin Duruk’un TEMA Vakfı’na 
katkıları hiçbir zaman yalnızca 
bu görevleri ile sınırlı kalmadı. 
Kişiliği ve yapısı gereği insanlarla 
hep bir arada olmayı, paylaşmayı, 
dayanışmayı severdi ve tüm 
çalışmalarda aktif rol almaya 
çalışırdı.

Gençlerle arası her zaman çok 
iyiydi, onlarla birlikte çalışmalar 
yapmaya çok önem verirdi. 
Genç TEMA’ların bir araya 
geldiği toplantıları kaçırmaz, bu 
toplantılarda yan yana geldiği 
gençleri dinler ve fikirlerini 
önemserdi.
Duruk, yine bir söyleşisinde 
gençlere, doğayı ve çevreyi 
akıllarından çıkarmamalarını 
öğütleyerek şöyle sesleniyordu: 
“Genç arkadaşlarıma, sürekli 
‘yeniyi araştır, kendini geliştir, 
doğa ve çevreyi öne al’ derim. 

‘Tüm dünya insanlarına ve 
canlılarına karşı sorumlu olduğunu 
düşün ve paylaş’ diyorum. 
İnsanların mutlu olmaları için çok 
ve lüks tüketmeleri gerekmiyor. 
Sade bir yaşam, kendinize ve 
ailenize vakit ayırmanızı sağlar ve 
mutluluk verir.” [2]

İyi bir yönetici, iyi bir insan…

Herkesin ağabeyi, işçinin, 
Akseki’nin babası, kadınların 
destekçisi ve iklimlendirme 
sektörünün lideri gibi sayısız 
unvana sahip olan Sayın Ali Metin 
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Duruk, bizim için; iyi bir insan, 
Atatürkçü, yurtsever, hayırsever, 
hayvansever, gönüllü, yönetici 
kısacası iyi olan her şeydi.

Özellikle savunuculuk 
çalışmalarına önem veren Sayın 
Ali Metin Duruk’un dünyaya 
ve doğaya bakışını biraz olsun 
aktarabilmek için onun sözlerine 
kulak verelim: “Dünyanın ve 
ülkemizin, iklim değişikliği ve 
çevre konusunda, kapitalizmin 
getirdiği kritik noktada, büyük bir 
tehlike içinde olduğu düşüncesi ile 
TEMA Vakfı Yönetim Kurulu’nda 
görev aldım. Kişilerin başarılarının, 
firma başarısını getirdiğine, 
bireysel ve kurumsal başarının 
da mühendisliği üst seviyede 
uygulamak, ortak örgütlü davranış, 
paylaşmak, etik kurallardan 

hiçbir şekilde taviz vermemekten 
geçtiğine inanıyorum. Bu yaşam 
felsefesinin beden ve ruh sağlığımı 
desteklediğini, çevrem ve toplum 
için bu çalışmaları yaparken, aslen 
kendimi mutlu ederek sağlıklı ve iç 
barışa sahip bir insan olabildiğim 
kanısındayım.” [3]
Vakfımızın çalışmalarını üstün 
gayret ve içten gönüllülük ruhu 
ile desteklemiş olan kıymetli 
büyüğümüz, dostumuz merhum 
Ali Metin Duruk’un değerli 
hatırasını daima içimizde 
yaşatacak, gelecek kuşaklara daha 
yaşanabilir bir dünya bırakabilmek 
için yaptığı çalışmaları hiç 
unutmayacak, devam ettireceğiz.

Ruhu şad olsun.

[1] https://www.termodinamik.info/soylesi/tema-nin-gelecegi-koruma-
calismalarina-sektorumuzden-de-destek-var-metin-duruk

[3] https://www.termodinamik.info/sektorun-hafizasi/mesleginde-50-yillik-
deneyimi-ardinda-birakan-a-metin-duruk-anlatiyor 

[2] https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/08__2.pdf

[1] https://www.termodinamik.info/soylesi/tema-nin-gelecegi-koruma-calismalarina-sektorumuzden-de-destek-var-metin-duruk
[3] https://www.termodinamik.info/sektorun-hafizasi/mesleginde-50-yillik-deneyimi-ardinda-birakan-a-metin-duruk-anlatiyor 
[2] https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/08__2.pdf
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METİN DURUK,

“Naber Ertuğrulcum” diyerek
lafına başlardı, nezaket, saygı,
sevgi ve samimiyet dolu
konuşmasına…

METİN DURUK abimle
karşılaşmamız 2005 yılının
sonlarına doğru oldu. Bir
sektör kuruluşu İZODER
olarak başlattığımız “YALITIM”
konusundaki aktif bilinç
oluşturma çalışmalarımızın
dikkat çeken dönemiyle başladı.
İZODER’in kurumsallaşma
çalışmaları kendisinin dikkatini
çekmiş, tam bir STK’cı olan Metin
DURUK bizi ve yalıtımı izlemeye
almıştı.

METİN DURUK demokrat
bir dünya görüşüne sahip biri
olarak, ortak akla ve birlikteliğin
gücüne inanmış biriydi. Sürekli
sektörler ve kurumlar arası
birliktelik ve işbirliği için çabalar,
buna öncülük ve liderlik ederdi.
Kendisinin önayak olduğu
birçok oluşumu söyleyebilirim.
Resmi bir sıfatı olmasa da 10-
12 yıldır başarı ile yürütülen,
iklimlendirme sektöründe faaliyet
gösteren bir derneği bir araya
getirdiği “Sektörel Platformu”nu
kurmuştu. 9-10 derneğin
başkanlarının 2-3 ayda bir araya
geldiği bu platform başka alanlara
etki eden ve katkı koyan güç
odağı haline gelmiştir. ISKAV
onun sayesinde bir arada kalmış
ve güçlenmiştir.

METİN DURUK, bir patron,
sanayici kimliğinden çok bir
kanaat önderi, lideri olarak
inandırıcı davranış ve ifadeleri ile
çevresini etkileyebiliyordu.

Fikirlerini, görüşlerini ve
düşüncelerini açık ifade edebilen,
sonuna kadar savunan ancak,
karşı fikrin varlığına saygı duyan
varlığını kabul eden, hatta bazen
kendi savunduğu fikirlerinin eksik
veya yanlış olduğunu gördüğünde
özür dileyebilen son derce
erdemli, biriydi.

METİN DURUK, çok iyi bir
mühendisti. İyi bir yönetici
olmasının yanı sıra iyi bir
mühendis olarak sektörel çalışma
gruplarında genç mühendislerle
bir araya gelir, zaman ayırır, hem
onlara örnek olup, yön verir,
konulara katkı koyardı.

METİN DURUK, çok yönlü
bir insandı. Sadece sektörel
birliktelik değil, çevre duyarlılığı

Ertuğrul Şen
İZODER Yön. Krl. Bşk. Yrd.
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çok yüksek, insanları sevdiği gibi, 
diğer canlıların dostuydu. Tema 
gibi çok önemli bir kurumda 
hem yönetiminde hem de 
önemli bağışçılarından biri olarak 
mütevelli heyetinde yer alıyordu.

Benim iş dünyasından tanıdığım, 
beni etkileyen, kendisinden 
birçok şeyi yaşayarak, görerek, 
tartışarak öğrendiğim biri oldu 
METİN DURUK.

Bazen şaşırırdım, bu kadar çok 
yönlülüğü nasıl zaman bulup, 
isteyip, bıkmadan usanmadan 
yapar insan ki, her türlü varsıllığı 
olan biri olarak, işte O METİN 
DURUK’tu…

Rahat uyu, ışığın bol olsun, saygı 
ve sevgiyle, Metin abi…

Sayın, Metin Duruk Abim 
Hakkında;

Sevgili Dostlar ne denir 
bilmiyorum. Sözün bittiği yer, 
Metin Abim çok çok önemli, 
değerli, kıymetli, sektörel 
büyüğümüz ve çok önemli büyük 
bir kayıp. Metin Abim, ülkem için, 
sektör için, sanayi için, STK’lar 
için, çok çok büyük bir kayıp ve 
yeri doldurulamaz çok önemli bir 
değer.

Metin Abim çok önemli bir Aile 
Reisi, iyi bir Eş, iyi bir Baba, iyi bir 
Abi, Amca Duruk Ailesinin çok 
çok kıymetli büyüğü, iyi mühendis 
etik kurallara çok önem veren 
uygulayan, benim için eşsiz bir 
kıymet ve Abi.

Bizi çok erken ve zamansız terk 
ettin be Abi! Daha çok yapacak 
işin vardı Metin Abim. Beni niye 
yetim bıraktın Metin Abi, olur mu 
Metin Abi. Ben kimi arayacağım. 
Kime soracağım, her konuda 

kimden bilgi alacağı. Toplantılarda 
kimden feyz alacağım. Kime 
takılacağım, kimle dertleşeceğim, 
kimle maça gideceğim, gol 
olduğunda atkıyı kime sallayacak, 
gol yediğimizde senin o suratını, 
bizlere bakışını, nasıl unuturuz. 
Kim bana diyecek “Ne olacak 
bu takımın durumu, neden sahip 
çıkmıyorsun” diye.

Sevgili Metin Abi hangisini 
anlatsam, o kadar çok anılarımız 
var ki, evet... “Sözün bittiği 

Hüseyin Erdem
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı
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yer” Akseki’ye nasıl gideceğiz.
Senin Akseki sevgin. Bizi Akseki
de ağırladığın günler. Birlikte
yürüdüğümüz Akseki günleri.
Düğmeli evler. Bize önerdiğin
“tahin yiyin çocuklar” Tahinin
önemi ve faydaları. Akseki de
geçirdiğimiz günler. Hani bana
keçi alacaktın. Yeniden çobanlık
yapacaktım ne oldu Metin Abi.
Bana söz vermiştin, Tokat kebabı
yiyecektik ne oldu Metin Abi.
Metin Abi ne kadar yapıcı, iyi
öğütlü, her konuda bilgili, Akil
insan. Çevre dostu. Dağcı.
Koruyucu. Bize yol gösteren.
Reşadiye yaylalarını düşünen,
hayvan haklarını savunan, kadın
haklarını savunan, gençlere iyi
öğütlü, mesleği sevdiren, bizlere
her zaman örnek olmuş. Metin
Abim niye? Niçin? Metin Abi.

Çok erken oldu Abi. Sen bizi bu
şekilde bırakmazdın Metin Abi.
Cansın... “Adam gibi Adamdın”
Abi.

Metin Abim; seni yazmakla
bitmez. Sayfalar yetmez. Abi
ışıklar içinde uyu. Mekânın
cennet olsun, rahmet diliyorum,
önünde hep saygıyla eğiliyorum.
Unutmayacağız Abi. Yolunda
izinde gideceğiz. Gösterdiğin
yolda ve öğrettiğin kurallarda,
sana layık olmaya çalışacağım
Abi. Ne nedir bilmiyorum bizi
erken terk ettin Abi. Ruhun şad
olsun. Güler yüzünle karşımızda
duruyorsun Abi. Anılarını
yaşatacağız. Söz veriyorum.

Saygılarımızla Abim.

Üzüntümüz çok büyük. Kaybımız
çok büyük. Yeri doldurulamayacak
bir duayen mühendis
büyüğümüzü, büyük bir değeri
kaybettik. Çok zamansız ve ani
kaybettik.

Sektör STK’ların neredeyse
tamamında kurucu üyeydi. Çok
başarılı bir iş insanı olduğunu
zaten biliyoruz. Burada STK’larda
yaptıklarından söz edeceğim.
Metin Duruk; kariyerin sadece
maddiyatla sınırlı tutulmaması
gerektiğini, paylaşmayı, yardımcı
ve destek olmayı, mühendisçe
ve en önemlisi insanca nasıl
doğru yaşanacağını, yaşayarak ve

uygulayarak öğretti bize. Olumlu
tutumu ile sektör derneklerinin
uyumla ve kutuplaşmadan
birlikte çalışmasında önemli
katkıları oldu. Etik konusu Metin

Nermin Köroğlu Isın
TTMD Yön. Krl. Bşk. Yrd.
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Bey’in derneklerin gündemine 
getirdiği ve ısrarla takip ederek 
gerçekleşmesi yönünde yol 
alınmasını sağladığı çok önemli bir 
alan oldu. Sektörün gelişmesinde 
her kademede yer almış, hayatını 
yardım ve fayda üretmeye 
adamış, insan ve çevre dostu iyi 
kalpli, güler yüzlü, mütevazı ve 

birçok farklı görevde aynı anda 
etkin rol alabilen çok çalışkan 
insan. Işıklar içinde uyusun. 
Sektörümüze ve ülkemize 
kattığı değerleri hiçbir zaman 
unutmayacağız, bize hep ilham 
verecek. Sektörümüzün başı sağ 
olsun.

Sözler bazen kifayetsiz kalır.

Sevgili Metin Duruk’u anlatmak 
bir yazı için çok zor bir amaç olur. 
Ama onun yaşantısından esintiler 
yakalanmasını sağlayabiliriz.

İlkeli bir yaşam

68 kuşağının toplumsal etik 
değerlerine sahip bir mühendis 
olarak, verili olanaklarla en iyi 
sonuçlara ulaşmak onun temel 
tarzıydı diyebiliriz. Bu yönüyle 
tam bir realistti diyebiliriz.

Örgütlü bir yaşam

İklimlendirme sektörünün 
örgütlenmesi sanırım onun 
temel çalışmalarından birini 
oluşturuyordu. ISKAV ve İSKİD 
kuruluşunda bizzat bulunmuş, 
SOSİAD kuruluş sürecinde 
olmamakla beraber sonrasında 
çok özel katkılar vermiştir. 
Bu kuruluşların uluslararası 
ilişkileri kurması için özel bir 
uğraş vermiş, Eurovent ve Area 
gibi çatı kuruluşların üyelik ve 
yönetimlerinde yer alınması için 
vizyon oluşturmuştur.

Doğaya Dost Sanayi 

Friterm firması eşi ile birlikte 
kurduğu ve vizyon olarak doğaya 
dost sanayi konseptini hayata 
geçirmeye çalıştığı özgün bir 
örnektir. Firmanın gelişimi bu 
vizyon çerçevesinde devam 
etmiş ve günümüzde uluslararası 
ilişkilere sahip, saygın bir yapı 
haline gelmiştir. Başlangıçta 
büyük endüstriyel soğutma 
uygulamaları yapılırken, daha 
sonra soğutma makinaları imalatı 
temel olmuş ve müteahhitlik 
süreçlerinden çıkılmıştır. 
Borulu kanatlı ısı değiştiriciler 
konusunda uzmanlaşmış 
olan yapı, ölçme tekniği ile 

Hayati Can
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kapasite garantisi sağlayan 
laboratuvarları, uluslararası 
geçerliliğe sahip belgeleri ile bir 
dünya markası haline gelmiştir. 
İlk yurtdışı adımı sayılabilecek 
IKK fuarının üzerinden 28 yıl 
geçmiştir. Bugün Avrupa, Asya 
ve Afrika kıtalarında birçok 
ülkede fuarlara katılan, bayilik 
ve temsilcilik organizasyonları 
ile gelişkin bir yapıya ulaşmıştır. 
Firmanın yeni hedefi Amerika 
kıtasıdır. Şu anda bazı ticari 
ilişkiler başlamış ve yakın 
zamanda fuar aşamasına doğru 
ilerleyecektir. Bugün dünyanın 
temel sorunlarının başında 
gelen iklim değişikliği konusu, 
Doğaya Dost Sanayi konseptinin 
ne kadar doğru bir adım 
olduğunun başka bir kanıtıdır.  
Friterm örgütlenmesinde 
temel felsefe, kendi kendini 
yöneten bir fabrika olmasıdır. Bu 
yüzden tüm üretim süreçlerinin 
yanı sıra sosyal etkinlikler de 
komisyon çalışmaları etrafında 
örülmüş ve çalışanların kararları 
ortak olarak aldıkları yapılar 

oluşturulmuştur. Bizim Sokağın 
Çocukları projesi bu noktada 
özel bir yere sahiptir. Perihan 
Duruk tarafından yönetilen proje, 
insana bağlı yaşam sürdüren 
kedi ve köpeklerin sokakta kendi 
başlarına yaşam mücadelesi 
içinde kalmalarını bir sorun olarak 
tespit etmiş ve sanayi sitelerinde 
sokakta yaşayan hayvanların 
temiz su, gıda ve sağlığa ulaşımını 
sağlayan bir çalışma örgütlemiştir. 
Fabrikanın içinde bulunduğu 
iki organize sanayi bölgesinde 
artık kedi ve köpekler için sağlık 
barınağı, beslenme alanları 
sağlanmış ve site yönetimleri 
tarafından takip edilmektedir.

Fabrika içinde cinsiyet eşitsizliğini 
ortadan kaldıracak adımlar 
atmış ve istihdamda eşit sayıda 
çalışan hedefini koymuştu. Bugün 
Friterm çalışanlarının yarısı 
kadınlardan oluşur. Gezi isyanının 
aydınlatıcı etkisinden söz 
ederken LGBTi bireylerin toplum 
tarafından kabul edilişini olumlu 
bir gelişme olarak kabul ederdi. 
Friterm firmasını farklı yapan şey 
bu vizyonudur. 

Yaşama saygılı bir hayat

Felsefi olarak birçok insan 
tarafından dillendirilse de yaşama 
saygılı bir hayat sürmek sanıldığı 
kadar kolay değildir. Ama bazı 
şeyler var ki, geriye dönülemez 
sorunlar yaratır. Bunlardan biri 
nükleer santrallerdir. Metin 
Duruk nükleer konusunda, hâkim 

Tavla turnuvası şampiyonu…
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olamadığımız bir şeyi mühendislik 
olarak destekleyemem demiştir. 
Geriye bıraktığı atıkları ile 
milyon yıllık bir yaşamı rehine 
haline getirmek doğru değildir. 
Kaldı ki bugün en ileri teknolojik 
bilgiye sahip olduğunu iddia 
eden ülkeler bile sorunlarla 
boğuşuyor. Çernobil ve 
Fukişima Metin Duruk’un ortaya 
koyduğu mühendislik etiğinin 
ne kadar doğru olduğunu bize 
hatırlatır. Aynı zamanda hayvan 
sömürüsüne dayanan parkları 
da olumlamazdı. Bu nedenle 
ilke kararı olarak nükleer 
tesislere ve hayvan sömürüsüne 
dayalı parklara teknik destek 
verilmemesi gerektiğini ifade 
ederdi.

Üçüncü Köprüye Karşı 
Yaşam Platformu tarafından 
organize edilen 2010 Kadıköy 
buluşmasına bizzat gelmiş ve 
kürsüde yaptığımız konuşmalar 
için teşekkür etmişti. Sanırım 
paralel düşüncelere sahiptik. 
Ülkede devam eden çevre 
mücadelelerine duyarlılıklar 
göstermiş ve bu duyarlılık onu 
Tema yönetimine taşımıştır. 
Siyanürlü altın tesisi çalışmaları, 
sanırım üzerine çok çalıştığı 
bir alan oldu. Üç beş kuruş 
kazanacağız diye ülke topraklarını 
zehirliyorlar diye tepki verirdi. 
Tema birçok çalışmaya öncülük 
etmiş, bugün bir milyon üye 
sayısına gelmiş büyük bir halk 

hareketi olmuştur. Yapılan tüm 
çalışmalar bilimsel esaslara 
dayandırılmış ve bu ilke, toprak 
talanına karşı durmalarının temel 
altyapısını oluşturmuştur. Sevgili 
Cemalettin Küçük ile ortak 
projeler geliştirmeye çalışıyordu. 

Bugünkü siyasi koşullarda 
muhalefetin bir arada olmasını, 
tüm muhalefetin özellikle 
sosyalistlerin parlamentoda 
bağımsız bir yapı oluşturarak 
ülke ve dünya sorunlarına ilişkin 
bağımsız fikirlerinin topluma 
ulaştırılmasının önemine 
değinirdi. Laikliğin çok önemli bir 
kazanım olduğunu düşünürdü.
Tavla oynamayı severdi. SOSİAD 
olarak yaptığımız turnuvada iki 
kez şampiyon olmuştu. Tavla için 
yarısı şans, yarısı oyun bilmek 
derdi.

Çok renkli, güzel bir hayatı oldu 
diyebilirim. Bilimi ve tekniği 
temel alarak, disiplinli bir çalışma 
ile hayatını sürdürmüştü. Onun 
yaratığı boşluğu doldurmak 
benim için zor olacak. Onu 
şimdiden özlüyorum.

Saygıyla
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Hepimizin büyüğü, sevgili Metin 
Ağabeyi kaybettik. Üzüntümüz 
sonsuz. Büyüklüğü; ülkesine, 
İTÜ’ye, üniversitelere, eğitime, 
İTÜ Makina Fakültesi’ne, Sivil 
Toplum Kuruluşlarına, ISKAV’a, 
Odamıza ve Soğutma Sanayi’ne 
verdiği desteklerden ve yaptığı 
işlerden; yaşça değil. Çok erken 
kaybettik. Yoksa eminim, daha 
yapacağı çok önemli işleri vardı.

Üniversitelerde soğutma 
eğitimine, soğutma konusundaki 
çalışmalara, araştırmalara çok 
önem verdi, toplantılar düzenledi. 
Odanın tesisat kongresine, 
üniversite deney tesisatlarının 
üretilmesine yardımcı oldu. 
Bugün de fabrikada doktora 
deney tesisatları üretilmektedir.

Üniversitelerde İklimlendirme 
Bölümü açılmasını destekledi. İyi 
ki, yine erken yaşta kaybettiğimiz 
kıymeti Hocamız Prof. Dr. Osman 
F. Genceli’nin yazdığı MMO 295 
nolu Soğutma Tesisatı kitabının 

güncelleştirilmesi görevini bize 
verdi ve ben de onunla çalışma 
ve daha iyi tanıma fırsatı buldum. 
Kısa bir süre sonra bu kitap 
güncelliğini yitirecek ve bir 
başka meslektaşımız bu kitabı 
yenileyecektir. Fakat her zaman, 
özelikle MMO’nun Soğutma 
Tesisatı konularındaki yayınlarında 
Metin Ağabeyimizin desteği genç 
kuşak mühendislerimiz tarafından 
hatırlanacaktır.

Anısına saygıyla…

Prof. Dr. İ. Cem Parmaksızoğlu
İTÜ (Emekli)

Herkes için Metin abi, Metin 
Bey olan Metin amca her zaman 
benim için amca idi. Babama 
bile tüm STK toplantılarında 
Vural Bey diye hitap ederken, 
Metin amcaya hiç Metin Bey 
diyemedim. Her ne kadar kan 
bağımız olmasa da benim gerçek 
amcam Metin amca idi. En güzel 
anılarımız ISKAV bünyesinde 
ilk defa başlattığımız Executive Ayça Eroğlu
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eğitimlerdeki İstanbul’un 
dışarısındaki zamanlarda, Anadolu 
Efes maçlarında geçti. Sektörün 
ilk URGE projesinin görevini 
bana Metin amca ve Vural Bey 
vermişti. Vural Bey, benim 
tümüyle sektörel projeyi değerli 
hocam Güven Alpay hocanın 
önderliğinde yapmamı uygun 
buldu, Metin amca da beni daha 
da desteklemek için 8 senedir 3. 
URGE projesinin tüm Yürütme 
Kurulu toplantılarına girdi ve 
her zamanki gibi önümüzü 
açtı. Metin amca, Vural Bey, 
Hüseyin Bey, Mürşid Abi ve 
Mustafa Beylerle gittiğimiz 
Anadolu Efes basketbol maçları 
ise onların çocuk yönlerini 
keşfetmeme neden oldu, birlikte 
maça gidip sonrasında da hep 
birlikte işkembe çorbası içmeye 
giderlerdi. Vural Beyle olan 
çekişmelerinde Metin amcanın 
tarafını tuttuğumda babam 
daha çok sinirlendiği için Metin 
amca mest olurdu :) Hatta en 
son maçlardan birinden sonra 
işkembe çorbacısından Metin 
amca beni aradı, Cuma akşamı 
saat 23 gibi, ben de o saatte 
telefonuma bakmıyorum. Ertesi 
sabah aradığımda “işkembeciye 
çağıracaktık seni ve Yakup’u 
neden açmadın” diye sitem 

etmişti. Babamla birlikte 
onların futbol maçlarından 
sonra işkembe çorbacısına veya 
öncesinde nargileciye gitmeleri 
klasikleşmişti. Vural Bey’in 
vefatından sonra da her gittiğinde 
ya bana mesaj atar ya da beni 
arardı. 

Eroğlu ailesinde Metin amcanın 
yeri her zaman ayrıdır. Annem 
ile bir sürü anısı, Ayşegül’ün 
projelerine çok değerli 
dokunuşları vardır. Vural Bey 
yaşadığı müddetçe sektörde 
en fazla proje ürettiği dava 
arkadaşı olmuştur. Onun 
insanlara dokunan sevecen 
halini, kendi bildiklerini nasıl 
heyecan ile anlattığını ve ikna 
etmeye çalıştığını, tüm sektör 
ve toplum için enerjisini ve 
entelektüel birikimini sonuna 
kadar kullanmasını, ilkelerini, 
çalışkanlığını, hümanistliğini her 
zaman özleyeceğim. Ben Metin 
amcanın sadece fiziksel olarak 
bizi bıraktığına ama manevi 
olarak bizi yukarıdan izlediğine 
ve izleyeceğine inanıyorum. 
Yakından tanıma şansına eriştiğim, 
babamın 40 senelik arkadaşı 
olan ve benim amcam olan 
Metin amcayı sevgiyle, saygıyla 
anıyorum.
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Merhaba,

29 Mayıs 2022 tarihindeki Akseki 
gezimiz.

Akseki gezimizde bize tüm 
misafirperverliği ve doğa sevgisi ile 
güler yüzünü hiçi eksik etmeyen Metin 
Bey’in vefatı ile yıkıldık. Nurlar içinde 
uyu.

Güzel yürekli insan… 

Sevgili A. Metin Duruk anısına, 
Zamanla unutulmayan her değerli insan 
gibi icraatıyla, fikirleriyle ve vizyonuyla 
Metin Bey aramızda yaşamaya devam 
edecek.

Ülkesi, sektörü için etik değerlerini 
ortaya koyan, doğduğu topraklara 
vefasını gösteren gerçek bir yurtsever, 
örnek bir iş insanı idi.

Hümanist kimliği ile çalışanlarına, 
çevresine ve doğaya verdiği hizmetleri 
ve bir Aksekili olarak Akseki’ye katkıları 
ile hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bir Akseki sevdalısı olan Sevgili Metin 
Bey, vasiyeti üzerine Akseki’de toprağa 
verildi. Çok erken olan bu kaybımız 
başta ailesi olmak üzere sevenlerini çok 
üzmüştür. Hepimizin başı sağ olsun.

Ünsal Taşkın

Sevgi Erdoğan
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Gezi Davası’nda tutuklanan 
arkadaşlarımız için başlatılan 
Adalet Nöbeti devam ediyor. 

“Adalet istiyoruz, Gezi’ye 
özgürlük!” çağrısıyla Gezi Parkı 
Davası’nda arkadaşlarımızın 
hukuksuz bir şekilde hapsedilmesi 
ardından Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi önünde 
başlayan Adalet Nöbeti’nin 189. 

Firmanız çalışanlarının 
ihtiyaçlarına uygun, firmalara özel 
eğitim programları hazırlayarak 
salonlarımızda veya firmanızın 
salonlarında teorik ve uygulamalı 
eğitim olarak gerçekleştirebiliriz. 

Tesisat, imalat, kalite, işletme ve 
yönetim, proje yönetimi, bilgisayar 
programları, IT, satış pazarlama, 
kişisel gelişim gibi birçok 

gününde, nöbeti İstanbul Şube 
olarak devraldık.

Hukuksuz biçimde tutuklu bulunan 
arkadaşlarımızla birlikte üretmeye, 
mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Karanlık Gider, Gezi Kalır!

kategoride ihtiyaçlarınıza özel 
eğitimler için aşağıdaki iletişim 
adreslerinden bizlere ulaşarak 
talepte bulunabilirsiniz. 

İLETİŞİM

Telefon: 0530 5174318
E-posta: semineristanbul@mmo.
org.tr

Adalet Nöbeti Devam Ediyor

Kurumsal Eğitimlerimiz

-şube’den haberler-
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22 Ekim’de Kadıköy İ.D.E.A. 
sosyal tesisinde gerçekleşen 
etkinliğimizde yapay zekâ alanında 
çalışan ve bu alana ilgi duyan 
meslektaşlarımızla buluştuk. 
MMO Şişli Temsilcilik üyemiz M. 
Yiğit Özgenç’in eğitmenliğinde 

gerçekleşen eğitim hem konu 
anlatımı hem soru cevap 
kısımlarıyla gün boyu sürdü.

Etkinliğe katılım gösteren 
meslektaşlarımıza teşekkür ederiz!

Yapay Zeka Atölyesi

Aralık 2022

ŞUBE’DEN HABERLER

26 Ekim’de İstanbul Şube’de 
“Güneş Enerjisi Sektörü” ile 
ilgili bilgilendirme oturumları 
gerçekleştirildi. Katılımcıların 
konuşmacılara birebir sorularını 
sordukları görüşmeler öğleden 
sonra giriş kat fuaye alanında 
gerçekleştirildi. MMO Öğrenci 

Komisyonu etkinlikte hem dinleyici 
olarak yer aldı hem de stajlar 
konusunda katılımcı kurumlarla 
irtibata geçti. Güneş enerjisi 
alanında çalışan ve bu alana ilgi 
duyan meslektaşların bir araya 
geldiği etkinliğe destek veren tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz!

1E1 Güneş Enerjisi

-şube’den haberler-
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Meslekte 5-10-15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60-65 yılları
Onur Yılı Belgelerinin verildiği
etkinliklerimiz Kartal-Tuzla-
Beylikdüzü-Kadıköy-Ümraniye
temsilcilik bölgelerimizde
tamamlandı. Kasım ayında
Başakşehir-Bakırköy ve Şişli
Temsilcilik onur yılı etkinliklerimiz
devam edecek.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası İstanbul Şubesi Kadıköy ve
Ümraniye İlçe Temsilciliklerinin
Düzenlediği Meslekte Onur Yılı
Etkinliği 21 Ekim 2022 Cuma günü
Novada Cemal Süreya Salonu
Ataşehir’de gerçekleştirildi.
Kadıköy ve Ümraniye İlçe
temsilciliklerinin düzenlediği
mühendislik mesleğinde 5, 10, 15,
20, 30, 35, 45, 55 ve 65. yılını
dolduran üyelerimizin onur yılı
belgelerinin verildiği etkinliğin
açılış konuşmasını Kadıköy İlçe
Temsilcilik Başkanı Görkem Kızıltan
Ustalı gerçekleştirdi.

Ustalı sözlerine, odamız ve
mesleğimiz açısından büyük
kaybımız Ali Metin Duruk’u
anarak başladı. Bir MMO üyesi

olarak; oda çalışmalarında aktif
görev almasının başlangıcı olan
keyifli anısını paylaşarak sözlerine
devam ederek, Makina Hangar
çalışmalarında her bir üyenin
yapacağı katkının ne kadar değerli
olduğunun altına çizerek “sizin
desteğiniz olmadan eksiğiz”
diyerek tüm üyelerden proje için
katkı sunmalarını istedi.

Ardından Ümraniye Temsilcilik
adına Ümraniye İlçe Temsilcilik
Başkanı Erkan Özbakır Şubemiz
ve Temsilciliğimiz 35. Dönem
çalışmalarından bahsetti ve
üyelerimizden Oda çalışmalarına
desteklerinin önemini vurguladı.

Kartal-Tuzla-Beylikdüzü-Kadıköy Temsilcilikleri 
Onur Yılı Etkinliklerimiz Tamamlandı

-şube’den haberler-
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TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi 
Bakırköy ve Başakşehir İlçe 
Temsilciliklerinin Düzenlediği 
Meslekte Onur Yılı Etkinliği 4 
Aralık 2022 Cuma günü Yunus 
Emre Kültür Merkezi Bakırköy’de 
gerçekleştirildi.

Emeğin, mesleğin, geçmişin 
ve deneyimin takdir edilip 
onurlandırıldığı mühendislik 
mesleğinde 5, 10, 15, 20, 30, 
35, 45, 55 ve 65.yılını dolduran 
üyelerin belgelerinin verildiği 
Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri 
kapsamında bir araya gelindi.

Açılış konuşmasını Bakırköy 
İlçe Temsilcilik Başkanı 
Fatih Aydınlı gerçekleştirdi. 
Aydınlı konuşmasında Teoman 
Öztürk, Suat Sezai Gürü ve 
yakın zamanda kaybettiğimiz 
Ali Metin Duruk gibi meslek 

duayenlerini anarak sözlerine 
başladı. Meslektaş dayanışmasını 
vurgularken üyelerin meslek 
odasına etkin katılımının önemini 
vurguladı.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı M. İbrahim 
Tataroğlu konuşmasına şöyle 
başladı; “Gücünü üyelerimizin 
mesleki birikimlerinden alan 
ve bu meslektaş dayanışması 
ile birlikte büyüyen ve gelişen 
Odamızın faaliyetlerinin 
katılımcısı örgütleyeni ve 
bileşeni olarak daha güçlü bir 
meslek alanı mücadelesine 
katkılarınız bizleri her zaman 
yüreklendirecektir”.

Tataroğlu, “Etkin Üye, Güçlü 
Oda anlayışıyla yola çıktığımız 
35. Dönemde amacımız mesleki 
örgütlenmemizi en üst seviyelere 
taşımak ve geleceğimizi 

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi adına Şube 
Saymanı Aydan Adanır söz aldı. 
Adanır konuşmasında Şube 
faaliyetlerinden ve 35. Dönem 
devam eden Makina Öğrenme 
Merkezi ve Makina Hangar 

projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyelerinin de katıldığı etkinlik, 
üyelere belgelerinin verilmesinin 
ardından kokteyl ile devam etti.

Bakırköy-Başakşehir Temsilcilikleri Onur Yılı Etkinliği

-şube’den haberler-
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bilimsellik temelinde kurmaktır” 
diyerek sözlerine devam etti.

Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Sekreteri C. 
Ahmet Akçakaya konuşmasında 
Şube faaliyetlerini anlatarak son 
beş yıldır sürdürülen dijitalleşme 
faaliyetlerini, Makina Portal, 
Makina Mobil ve Makina Chatbot 
gibi dijitalleşen Oda çalışmalarını 
anlattı. Akçakaya konuşmasında; 
Makina Öğrenme Merkezinden 
ve Kartal’da yapımı devam eden 
Makina Hangar projesine ve 
ayrıca son yıllarda yapılan en 
önemli araştırmalardan biri olan 
İstanbul’da Yaşayan Mühendisler 
Araştırması’na kadar 35. Dönem 
Şube çalışmalardan bahsetti.

Etkinlik üyelerimize belgelerinin 
verilmesinin kokteyl ile devam 
etti. 

Hackathon etkinlik serimizin 
dördüncüsünü 18-22 Kasım tarihleri 
arasında, “Yeşil Teknoloji” başlığıyla 
enerji konusunda gerçekleştireceğiz. 
Enerjinin odak sorunlarının 
anlatılacağı yayınlarda, katılımcıların 
sundukları projelerden ilk üçe 
girenleri, bağımsız ve alanında 
uzman meslektaşlarımızdan oluşan 

jüri üyeleri, “kalıcı ve sürdürülebilir” 
olması kriterlerine göre belirleyecek. 
Özellikle öğrenci ve mesleğe 
yeni başlamış meslektaşlarımızın 
katılımıyla gerçekleşen interaktif 
ve eğlenceli proje yarışmamız için 
makina.mmo.org.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

Hackathon

-şube’den haberler-
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Toplantıya OGEM adına Melih Gürel, MMO İstanbul Şube adına Adem 
Doğan, Özgür Arslan ve Engin İnan katıldı.
Melih bey bugüne kadar yapılan çalışmalardan ve OGEM’den bahsetti. 
Kendisine Makina Hangar sunumu yapıldı. Destekleri ve önerileri talep 
edildi. Network yaratma, startup dünyası, coworking area alanların 
yönetilmesindeki deneyimlerinden bahsedildi.

Hangarın tarihinin hikayeleştirilmesinden, yönetim modellerine doğru bazı 
öneriler sundu.

İBB OGEM | 21.09.2022  | Online Toplantı

MMO İstanbul Şube Sanayi Çalışma Grubumuz Makina Hangar 
projemizin çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Makina Hangar Çalışma Grupları Faaliyetlerinden

GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) | 
22.09.2022 | Online Toplantı

Toplantıya GUHEM adına Furkan Tokmak, MMO İstanbul Şube adına 
Hasan Özger, Özgür Aksu, Hakan Adem Doğan ve Özgür Arslan katıldı.

Çocuk Atölyeleri ve özelde Mizarlabs’ın gönderdiği konsept ve 
Mizarlabs’ın çalışmalara sunacağı katkı değerlendirildi. Dünyadaki ve 
Türkiye’deki örneklerden bahsedildi.

GUHEM ile işbirliği yapmak yönünde adımlar atılmaya devam edilecek.

-şube’den haberler-
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Toplantıya Omron adına Nurcan Konak (marketing manager), Cengiz 
Tanrıverdi (ürün), Betül Karasinan (pazarlama, iletişim), MMO 
İstanbul Şube adına Hasan Özger, Emre Kıral, Özgür Arslan ve Özgür 
Aksu katıldı.

Makina Hangar sunumunun yapıldığı toplantıda Omron tarafından 
yeniden ayrıntılı değerlendirilip çözüm sunulabileceği, özellikle dijital 
dönüşüm atölyelerinde destek sunabilecekleri belirtildi.

Toplantıya İnfinia adına Cihan Cidaci  ve MMO İstanbul Şube adına 
Hasan Özger, Adem Doğan ve Özgür Arslan katıldı. Makina Hangar 
projesi üzerine bilgilendirme yapıldı ve görüşler alındı.

İbrahim Tataroğlu, Ahmet Akçakaya, Alkım Erdönmez, Hasan Özger, 
Emre Kıral, Özgür Arslan ve Sait Avcı’nın katıldığı toplantıda Makina 
Hangar mimari çalışması değerlendirildi.

İbrahim Tataroğlu, Uğur Ayken, Battal Kılıç, Hasan Özger, Emre 
Kıral, Ömürden Sezgin, İnan Ülgen, Sait Avcı ve Özgür Arslan’ın 
katıldığı toplantı Makina Hangar’da gerçekleştirildi. Toplantıda 
yapılacak çalışmalar üzerine değerlendirme yapıldı, mimar proje 
tekrar ele alındı, sosyal medya görselleri için video ve fotoğraf 
çekimleri yapıldı.

Toplantıya İBB OGEM koordinatörü Melih Gürel, OGEM İnovasyon 
Proje’den Sinem Cepni, MMO İstanbul Şube adına Hasan Özger, 
Ömürden Sezgin, Emre Kıral, Adem Doğan ve Özgür Arslan katıldı.

OGEM İnovasyon Proje bölümünden yararlanılabilecek desteklerle 
ilgili bir teklif hazırlanacağı belirtildi.

Omron | 23 Eylül 2022 | Online Platform

İNFİNİA | 3.10.2022 | Online Toplantı

Çalışma Grubu Toplantısı | 6.10.2022

Çalışma Grubu Toplantısı | 8.10.2022

İBB OGEM | 3.10.2022 

-şube’den haberler-
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Endüstri 4.0 ve Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi |
4-6.10.2022

Tuzla Marina’da gerçekleştirilen etkinliklere İbrahim Tataroğlu,
Alkım Erdönmez, Hasan Özger, Emre Kıral ve Özgür Arslan
katıldı. Stantlar ziyaret edilip Makina Hangar projesi hakkında
bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlikte; Abb Robotik, Entek, Omron, Smc, Tuna Tartı, Mitsubishi
Elektrik, Altınay Robotik, Promanage Doruk Otomasyon,
Tezmaksan, Honeywell, Göktekin Enerji, İltekno Enerji, Escon
Enerji, Gsl, Pakkens, Staubli, Robotex ve Yaskawa firmaları ile
görüşüldü.

İnşaat Çalışma Grubu’ndan Uğur Ayken ile Sanayi Çalışma Grubu’nun
bir araya geldiği toplantıya Hasan Özger, Emre Kıral, Ömürden
Sezgin, Sait Avcı ve Özgür Arslan katıldı. Toplantı Makina Hangar’da
gerçekleştirildi.

Siemens Bina Ürünleri Departman Yöneticisi Mert Ulaş ile
Görkem Ustalı, Uğur Ayken tarafından Makina Hangar gezdirilerek
bilgilendirildi. Siemens’in projeye sunabileceği katkılar hakkında
konuşuldu, değerlendirme yapıldı.

Mimari alanlar üzerine çalışma yapmak üzere Makina Hangar’da bir
araya gelindi. Revizyonlar üzerine değerlendirme yapıldı. Toplantıya
Uğur Ayken, Battal Kılıç, Alkım Erdönmez, mimarımız Gökhan Halil,
Hasan Özger, Emre Kıral, İnan Ülgen, Said Ataklı, Sait Avcı ve Özgür
Arslan katıldı.

Siemens ile Görüşme | 10.10.2022

Çalışma Grubu Toplantısı | 12.10.2022

-şube’den haberler-
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Makina Hangar projesi ile ilgili yapılabilecek üzerine gerçekleştirilen
toplantıda Makina Hangar sunumu yapıldı. Toplantıya İnovasyon
Projeden Sinem Ucal Çepni,  İBB OGEM Koordinatörü Melih GÜREL,
Jupiter Danışmanlıktan Özerk Şener, İdil Totay Gülsoy, Sezen Gungor,
MMO İstanbul Şube’den Adem Doğan, Emre Kıral ve Özgür Arslan
katıldı. İnovasyon Proje firması yapabileceği desteklerle ilgili teklif
sunacağını belirtti.

MMO İstanbul Şube binasında Hannover Messe firması ile 
görüşüldü. Makina Hangar projesi aktarıldı ve görüşleri alındı. Birlikte
yapılabilecekler konusunda görüşüldü. Toplantıya Hannofer Messe
adına Annika Klar, Zafer Erkanar, MMO İstanbul Şube adına İbrahim
Tataroğlu, Uğur Ayken, Alkım Erdönmez, Hasan Özger, Ömürden
Sezgin, Emre Kıral ve Özgür Arslan katıldı.

MMO İstanbul Şube’de Hangar maliyetleri ve finansman konuları
üzerine toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İbrahim Tataroğlu, Ahmet
Akçakaya, Battal Kılıç, Uğur Ayken, Hasan Özger ve Özgür Arslan
katıldı.

Enosad Yönetim Kurulu Üyelerine Makina Hangar gezisi yapıldı. Enosad
Yönetim Kurulu toplantısına katılarak maket üzerinden Makina Hangar
projesi anlatıldı. Toplantıya İbrahim Tataroğlu, Alkım Erdönmez, Hasan
Özger, Emre Kıral ve Özgür Arslan katıldı.

SahaExpo Fuarı’na katılınarak firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Etkinliğe
Emre Kıral, Özgür Arslan ve Said Ataklı katıldı. Etkinlikte Ottonom
firmasından Uğur Sevilmiş, Gamze Gizem Çevik, Onur Vatansever ile
görüşüldü. Ayrıca Penta Bilgisayar, Fe-tech, Numesys, Ogusoft ve
Dener firma stantları ziyaret edildi.

İnovasyon Proje | 14.10.2022

Hannover Messe | 17.10.2022

Çalışma Grubu Toplantısı | 25.10.2022

Enosad | 27.10.2022

SahaExpo Fuarı | 28.10.2022

-şube’den haberler-
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Kartal Belediye Başkan Yardımcısı ile MMO İstanbul Şube’den İbrahim 
Tataroğlu, Battal Kılıç ve Emre Kıral’ın katıldığı Makina Hangar üzerine 
bir görüşme gerçekleşti.

Toplantıya Autodesk firmasından Evren Arın, Penta Bilgisayar’dan 
Çetin Yıldırım, MMO İstanbul Şube adına Emre Kıral, Adem Doğan 
ve Özgür Arslan katıldı. Makina Fabrika tanıtımı yapıldı. Birlikte 
yapılabilecekler üzerine görüşüldü. Autodesk firması etkinliklerinin 
Makina Hangar’da gerçekleştirilebileceği üzerine görüşüldü.

Makina Hangar’da mekanik tesisat uygulamaları üzerine görüşüldü. 
Tavan yüksekliği, havalandırma vb. konular konuşuldu. Toplantıya 
Sarven Çilingiroğlu, İnan Ülgen, Hasan Özer, Ali Aluç, Aydan Adanır, 
Ömer Usta ve Sait Avcı katıldı.

Toplantıya Lego Education adına Zeki Devrim Sırdaş, Feyzullah Bey, 
MMO İstanbul Şube adına Hakan Adem Doğan, Hasan Özger ve Özgür 
Arslan katıldı. Toplantıda Makina Hangar çocuk sergi ve atölyeleri 
üzerine görüşüldü.

MMO İstanbul Şube’de Makina Hangar çelik asma kat projesi 
finansmanı hakkında toplantı yapıldı. Toplantıya Battal Kılıç, Uğur 
Ayken, Sedat Gümüşkaya, Sait Avcı ve Özgür Arslan katıldı.

Kartal Belediyesi | 1.11.2022

AUTODESK | 2.11.2022 | Online Toplantı

Çalışma Grubu Toplantısı | 5.11.2022

Çalışma Grubu Toplantısı | 10.11.2022

Çalışma Grubu Toplantısı | 8.11.2022

-şube’den haberler-
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Toplantıya Siemens Dijital Deneyim ve Uygulama Merkezi adına Özgür 
Aslan, MMO İstanbul Şube adına Hakan Adem Doğan, Hasan Özger ve 
Özgür Arslan katıldı. Toplantıda Makina Hangar uygulamalı eğitimleri 
ve Siemens’in bu alanda yaptığı faaliyetler üzerine görüşüldü. Özgür 
Aslan proje alanını gezmeye davet edildi.

Toplantıda mekanik öneri raporu değerlendirildi. Malzeme alınabilecek 
firmaların tespit edilmesi çalışmasına başlandı. Toplantıya; Turgut 
Bozkurt, Aydan Adanır, Mehtap Öncel, Metin Dağıstanlı, Görkem 
Kızıltan Ustalı, Mukadder Gültekin ve Özgür Arslan katıldı.

Siemens Dijital Deneyim ve Uygulama Merkezi | 
10.11.2022

Makina Hangar Malzeme Sponsorlukları Komisyonu 
Toplantısı | 10.11.2022

-şube’den haberler-
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MMO Kadın Mühendisler 
Komisyonu

25 Kasım 1960 tarihinde 
Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo 
Diktatörlüğü’ne karşı mücadele 
eden üç kadının (Mirabel 
Kardeşler) cesetlerinin uçurumun 
dibinde bulunduktan sonra 
olayın kaza olarak yansıtılması 
sonrasında, vahşi bir şekilde 
öldürüldüklerinin anlaşılması 
üzerine ülkede büyük tepki 
başlamıştır. Bu cinayetten sonra 
artan ayaklanmalarla beraber, 
ABD Yönetimi Trujillo rejiminden 
taraftarlığını geri çekmiş ve 30 
Mayıs 1961’de Trujillo bir suikast 
ile öldürülmüştür.  Uzun bir süre 
1981’de Dominik Cumhuriyeti’nde 
yapılan Latin Amerika Kadın 
Kurultayı’nda 25 Kasım, kadına 
yönelik şiddete karşı mücadele 
ve dayanışma günü kabul 
edilmiştir. Bu tarih kadınların 
en fazla güvende hissettikleri 

yerde, bizzat kendi evlerinde 
maruz kaldıkları suça bir son 
verebilmek konusunda farkındalık 
yaratabilmek için referans bir 
tarih olarak seçilmiştir. Bugün, 
kadın dayanışmasının bir kaybı 
ama aynı zamanda bir kazanımıdır. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde bugün 
için eylemler, yürüyüşler ve 
kongreler düzenliyor. 39 yıl sonra 
1999’da 25 Kasım tarihi, Birleşmiş 
Milletler tarafından resmen
‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma Günü’ilan 
edilmiştir.

Ülkemizde ne yazık ki kadına 
yönelik şiddet ve kadın 
cinayetleri her geçen gün 
artarak yükselmektedir. İktidar 
yetkilileri kadın cinayetlerinde 
azalış olduğunu iddia ederken 
veriler, bu iddiaları yalanlıyor. 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu (KCDP) ekim ayı 
verilerini paylaştı. Verilere göre 

-komisyonlarımızdan-

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele 
Günü, Tarihi, Önemi ve Mücadelemiz!
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geçen ay 34 kadın erkekler 
tarafından katledildi. Yılın ilk 
10 ayında 275 kadın erkekler 
tarafından katledildi. Her gün 
en az bir kadın cinayeti meydana 
gelirken 2021 Ekim’e göre 
bu senenin aynı ayında kadın 
cinayetlerinde yüzde 88 artış 
gerçekleşti.

Savaş ve şiddet bu denli korkunç 
boyutlara ulaşmışken bugün 
özellikle geleneksel söylemlerle 
güçlendirilen kadın düşmanı 
politikalar sistemli bir şekilde 
hayata geçirilmekte; kadınlara 
sömürü, şiddet ve ölüm bir yaşam 
biçimi olarak dayatılmaktadır. Bu 
suçu işleyen katiller “öldürme 
hakkımı kullandım” diyecek kadar 
pervasızlaşmaktadır. Direnen 
kadınlara yönelik baskı her 
geçen gün artmaktadır. Kadına 
yönelik şiddet evden sokağa, 
tüm toplumsal alana, işyerlerine, 
akademik ortama kadar artarak 
yaygınlaşmaktadır.

Şiddeti onaylayan, meşrulaştıran 
bakış açısı değişmedikçe kadına 
yönelik şiddet azalmayacaktır. 
Biz artık hayatı yaşanmaz kılan 
şiddet kültürünün mağdurları, 
uygulayıcıları, tanıkları 
olmamalıyız. Kimsenin bizim 
adımıza “yasal” veya “yasadışı” 
zeminde şiddet uygulamasını 
istememeliyiz. Adil, eşit, ayrımsız, 
şiddetsiz bir dünyada yaşamak 
için mücadele etmeliyiz. Tükenen 
umutları, kaybolan hayalleri hep 
birlikte yeniden canlandırmak 
zorundayız. Bunun sorumluluğu 

hepimize düşüyor.

Tüm dünyada kadınlar 
yaşam hakları için mücadele 
ediyor. Dünya’nın herhangi 
bir noktasından ateşlenen 
fitil çok kısa zamanda bütün 
Dünya’da yankılarını bulabiliyor. 
Örnekleyecek olursak; 2017’de 
Amerikalı bir aktristin bir 
tweet’iyle başlayıp tüm Dünya’ya 
yayılan “metoo” hareketi, 
2020’de Şilili kadınların dünyaya 
yayılan danslı protestosu ‘Las 
Tesis’ ve son olarak İran’da 
başörtüsü takma kurallarına 
uymadığı gerekçesiyle ‘ahlak 
polisi’ tarafından gözaltına 
alındıktan sonra öldürülen 22 
yaşındaki Mehsa Emini’nin 
ardından kadınların başlattığı 
özgürlük protestoları bunlardan 
bazılarıdır.

Kadınların şiddetten kurtulmak 
için geliştirdikleri yöntemlerin 
Dünyanın yaşanılabilir hale 
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getireceğine inanıyoruz. Bu 
toprakların bu yöntemlere her 
zamankinden daha fazla ihtiyacı 
var.

Bizler, evde sokakta ya da 
çalıştığımız yerlerde kadınlar 
olarak yaşadığımız baskı, şiddet ve 
sömürünün arkasında feodalizmin, 
kapitalizmin ve emperyalizmin 
olduğunu biliyoruz. Farklı 
kimliklere sahibiz ve çalışma 
alanlarımız da benzer değildir 
ancak maruz kaldığımız şiddet 
aynıdır. Kadınların, kadın oldukları 
için karşı karşıya kaldıkları şiddet, 
taciz, tecavüz, güvencesizlik gibi 
sorunların çözümünde örgütlü 
bir mücadele verilmesi gerektiği 
açıktır.

Günümüzde iş hayatındaki 
kadınların yaşadığı şiddetlerin 
başında ise “psikolojik şiddet” 
geliyor. Bu aslında erkeklerin, 
kendilerinden belki de daha fazla 
çalışarak aynı kademeye gelmiş 
kadınlara “kadın olduğu için” 
orada bakış açısından da kaynaklı. 
Bu durumdan her 8 Mart’taki 
“sosyal sorumluluk projesi gibi 
gösterilen” “kadın çalışanlar, 
kadın istihdamı” gibi cümleler 
kuran şirketlerin de payının büyük 
olduğu söylenebilir.

Bir kadın evli ve anneyse eşi 
ne kadar “modern” olursa 
olsun; yemek, ütü, çocukların 
sorumlulukları direkt ondan 
bekleniyor. Eş olarak ev işlerini 
yapıyor olsa dahi esas görev 
kadının diye düşünülüyor. Ya 

da yaptığını “yardım” olarak 
görüyor. Eşinin de çalıştığını 
görmüyor. Görse bile erkek 
olarak çalışıyor olmasının en 
büyük sorumluluğunu kendisinde 
görüyor. Biz kadınlar ise sadece 
cinsiyetten bağımsız hak ettiğimizi 
almak istiyoruz. Günümüzde 
çokça duyduğumuz “Cam tavan”, 
“labirent” metaforlarıyla ifade 
edilen engellemelere maruz 
kalmak istemiyoruz.

Biz kadınlar bizi yok sayan, 
emeğimizi ve bedenimizi 
sömürenlerin egemenliğini, 
bulunduğumuz her noktada 
örgütlenerek ve dayanışma 
ilişkilerimizi güçlendirerek 
ortadan kaldıracağımıza 
inanıyoruz.

Bu kapsamda da makine 
mühendisleri kadın mühendisleri 
komisyonu olarak tüm kadın 
mühendislerimizi dayanışmaya 
çağırıyoruz. Kasım ayı boyunca 
yapacağımız etkinliklere 
katılımınızı bekliyoruz. Bir 
farkındalık çalışması olarak 
başlattığımız “Mühendislikte 
Cinsiyet Eşitliği Fotoğraf 
Etkinliğimize” katılım göstererek 
bizlere 15 Kasım tarihine kadar 
fotoğraflarınızı göndermenizi 
bekliyoruz. 23 Kasım tarihinde 
de yapacağımız “İş Hayatında 
Kadın Mühendisler” panelimizde 
buluşmak dileğiyle diyoruz. 
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CO2 Direktifleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Yeni 
Gümrük Duvarları mı Olacak?

-uzman gözünden-

Ahmet Saim PAKER
 

Enerji Komisyonu Üyesi, Makine İmalat 
ve CE Komisyonu Başkanı

İstanbul Anadolu Yakası Organize 
Sanayi Bölgesi organizasyonu ve 
öncülüğünde kurulan T.C. Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığı, BAREM, 
İstanbul Kalkınma Ajansı, UGETAM 
ve Academia sponsorluğunda 
gerçekleştirilen etkinliğe T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa 
Birliği Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Bahar Güçlü ve Entegre 
Raporlama Derneği Türkiye 
(ERTA) Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Finans, Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) 
kurucu direktörü Sayın Prof. Dr. 
Güler Aras’ın konferans sunumlarını 
dinleme fırsatı buldum. Bu yazıyı 
hazırlama fikri bu konferans sonrası 
olgunlaştı. 
ISO 9000 ülkemizde TS 

6000 serisi standartlar olarak 
yayınlandığında, standarda sahip 
olmayan kuruluşların Avrupa’ya 
ihracat yapamayacakları 
söylemleri olmuştu. Söylemlerin 
doğrulandığını görmekle kalmadık, 
CE işaretleme direktifi ile de çok 
daha sınırlayıcı uygulamalarla 
yüzleştik. Bu durumlar sanayimizi 
olgunlaştırdı. Günümüzde, 
yukarıdaki iki yaklaşım gümrük 
duvarları denetimi ile kontrol 
ediliyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
kapsamında karbon ticareti 
düzenlemeleri, malların serbest 
dolaşımına yönelik çift katmanlı 
bir engel olarak sanayicilerin 
önünde belirmek üzere. Gümrük 
duvarlarını aşmış olsak dahi karbon 
ayak izimizin büyüklüğü pazardaki 
konumumuzu tehdit edebilecektir. 
Bu aşamaya nasıl gelindiğini ve bu 
mekanizmanın nasıl işleyeceğini 
yazımızda özetle ele alacağız.

Gerekçeler ve Harekete Geçiş
Sürdürülebilirlik tüm bu çalışmaların 
odağındaki temel dayanak. 
Bugünün ve yarının yaşanabilir 
dünyası, insanlığın ihtiyaçlarını 
karşılamak için oluşturduğumuz 
kurum ve kuruluşların faaliyetlerine 
bağlıdır. Sadece bugünün 
değil gelecek kuşakların da 
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ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ana 
fikri ile çevresel faktörleri zarara 
uğratmandan yani insan, hayvan ve 
bitki sağlığını tehlikeye sokmadan 
faaliyetlerin devam ettirilmesini 
sürdürülebilirlik olarak tanımlıyoruz. 
Sürdürülebilir bir mekanizmanın 
oluşturulmasında gerekli olan 
dönüşüm ekonomik, sosyal ve 
çevresel alanlardaki düzenlemelerle 
gerçekleştirilmektedir. İşte Avrupa 
Yeşil Mutabakatı (AYM) da bu 
konudaki uluslararası bir kararın 
vücut bulmuş halidir.

Tarihçe ve Uygulamaları Başlatan 
Yasa
AYM ile Avrupa Birliği (AB) 2050 
yılına kadar, sera gazı emisyonlarının 
sıfırlanmasını hedeflemektedir. 
AYM’nin adil ve müreffeh bir 
toplum oluşturmadaki stratejisi; 
kaynakların verimli ve rekabetçi 
yapıdaki bir ekonomi inşasıdır. 
Özellikle rekabetçi bir piyasa 
koşulu bu stratejinin mekanizmasını 
yapılandırmaktadır. Bu konudaki 
yol haritasının ara durakları da 
oluşturulmuştur. Ara durak olarak 
2030 yılı belirlenmiştir. Sera 
gazı emisyonlarının bu durağa 
ulaşıldığında %55 azaltılması 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 
da ihtiyaç olan enerjinin %40’nın 
yenilenebilir enerji kaynaklarından 
temini hedeflenmiştir. Tüm bunlar 
kapsamında Temmuz 2021’de “Fit 
for 55” 55’e Uyum Paketi (55UP) 
yasa teklifi çıkarılmıştır. 

Gelişmeler
AB bölgedeki karbon salınımını 
azaltmak için Sınırda Karbon 

Düzenleme Mekanizması (SKDM) 
“Carbon Border Adjustment 
Mechanism – CBAM” aracılığı ile 
ticarette yeni vergiler ve tarife 
dışı engeller oluşturmaktadır. 
AB komisyonunun iklimle ilgili 
hedeflerinin gerçekleştirilmesi için 
birincil koşul olarak; ekonominin 
genelinde karbon oluşumu 
ve salınımının etkin biçimde 
fiyatlandırılması önemlidir. 55UP 
ile sera gazı emisyonlarının 
hesaplanması ve raporlanması birlik 
üyelerinden talep edilmiştir. Karbon 
azaltım yolculuğunda doğrulanmış 
emisyon raporları üyelerin 
gündemine girmiştir. Bu doğrultuda 
AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 
(Circular Economy Action Plan-
CEAP) oluşturmuştur. Hazırlanan 
planla sürdürülebilir ürün inisiyatifi 
geliştirilmiştir. Eko-tasarım (Eco-
design) direktifleri oluşturularak 
ara mallar da dâhil nihai malların 
tasarımdan başlayarak bertarafına 
kadar tüm yaşam döngüsü boyunca 
“Life cycle assessment” karbon 
ayak izine dair düzenlemeler 
getirmektedir. Bu çerçevede 
üretim tesislerinin ve ürünlerin 
karbon ayak izleri, oluşturulan 
bağımsız doğrulayıcı kurumların 
raporları ile tescil edilecektir. 

AYM ile öne çıkan konular:
• Karbonsuzlaşmayı sağlayacak 
yenilikçi ürün çalışmalarına 
odaklanma.
• Yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaştırılması.
• Tedarikte bağımlılığın azaltılmasına 
yönelik dijital altyapıların ve ürün 
pasaport sisteminin kurulması.
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• Hedeflere ulaşmada AB içi ve dışı 
iş birliklerinin geliştirilmesi. (AB 
temiz hidrojen iş birliği, endüstriyel 
veri işbirliği vb.)
• Döngüsel ekonomi sistemine 
işlerlik kazandırılması
• Üretim süreçlerinde verimliliğin 
arttırılmasında dijitalleşmeye önem 
verilmesi. 

Uygulamalar
Karbon ticareti ile IFRS 
(International Financial Reporting 
Standard) esas olan ülkemizdeki 
Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları da yenilenerek 
bilançolarda karbon ticaretine 
yönelik yeni başlıkların açılması 
Türkiye Muhasebe Standartları’nın 
(TMS) geliştirilmesi söz konusu 
olacaktır.

Kurumun karbon ayak izi, 
onaylanmış doğrulayıcılar 
tarafından raporlanacak ve 
resmileştirilerek dijital izlenebilirlik 
sağlanacaktır.

Ürünün ayak izi tespit edilecek ve 
etiketinde tanımlanacaktır.
Endüstriyel simbiyoz1 uygulamaları 
hayata geçirilerek ayak izini 
küçültecek atık ve kaynak 
yönetimlerinin ortak yönetimi 
özellikle organize sanayi siteleri ile 
başlayarak yaygınlaşacaktır.

Değerlendirmeler 
SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması) ile sınırlar aşılmış 
olmasına rağmen, ürünlerimiz daha 
uygun fiyatlı olsa da karbon ayak 
izi yeterince küçük değilse pazarda 

konumlanamayacaktır. Bu sebeple 
yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yapılan yatırım artacak ve karbon 
ticaretinde yeşil enerjinin kullanımı 
önem kazanacaktır. 

Karbon ayak izi rekabete dâhil 
edilerek sadece kurumların 
kontrolü ile mümkün olabilecek 
ayak izi küçültme uğraşıları ancak 
belli düzeylere kadar mümkün 
olacağı için ülkenin genel 
politikaları ve karbon ayak izi de 
doğrudan ürünün karbon ayak 
izini etkileyecektir. Bu durum 
AB dışındaki birçok ülkenin 
piyasalardaki rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkileyecektir. 
Profesyonel yöneticiler ve 
firma sahipleri olarak bugünden 
hazırlıklarımıza başlamamız büyük 
önem arz etmektedir. Ülkemiz 
bürokrasisi bu yapılanmaya göre 
gerekli düzenlemelere başlamıştır. 
Kurumlar olarak bu düzenlemelerin 
yanı sıra AB yapılanmalarını da 
takip ederek, gereklerini proaktif 
yaklaşımlarla sağlamamız büyük 
önem arz etmektedir. Bugün 
Avrupa Birliği ile başlayan bu 
düzenlemelerin, Dünya üzerinde 
pek çok pazarda da uygulamaya 
alınacağının bilinci ile gerekli 
atılımları yapmalıyız. Yapacağımız 
çalışmalar, bize engel teşkil 
edebileceğini düşündüğümüz tehdit 
unsurlarını da fırsata çevirebilir.
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