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Sevgili Meslektaşlarım,  
13 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılan ve 
başarılı bir şekilde sona eren 33. Dönem 
Genel Kurulumuzun ardından, 14 Ocak 2018 
Pazar günü gerçekleştirdiğimiz MMO İstanbul 
Şube 33. Dönem Seçimlerini, olumsuz hava 
koşullarına rağmen yoğun bir katılımla 
tamamladık. Seçimlerin sonucunda, İstanbul 
Şubemizdeki 48 yıllık gelenek bozulmadı ve 
üyelerimizin oy çokluğuyla verdiği karar ile 
33. Döneme adım attık.

O gün seçimlere gelerek mesleğine, 
meslek odasına ve geleceğine sahip çıkan 
tüm meslektaşlarıma teşekkür etmek isterim. 
Ülkemizin her geçen gün daha karanlık 
günlerden geçtiği bu süreçte, gerici ittifaklara 
karşı bizleri destekleyerek mesleğini, 
geleceğini ve ülkesini karanlığa teslim 
etmeyeceğini gösteren meslektaşlarımızın 
çoğunlukta olduğunu görmek bizleri 
fazlasıyla mutlu ediyor ve umutlandırıyor.

Değerli Meslektaşlarım,
Mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemizin 

geleceği için durmadan çalışıyoruz. Örgütlü 
ve iyi eğitimli bir mühendis topluluğunun 
kentimizi, ülkemizi ve hatta dünyamızı 
değiştirebileceğine inanıyoruz. Bu anlamda, 
geçtiğimiz iki yılda çok güzel adımlar attık ve 
yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönem;
Meslektaşlarımızın piyasada fahiş fiyatlarla 

almak zorunda kaldığı eğitimleri, Odamız 
faaliyetleri bünyesinde geliştirmeye ve 
meslektaşlarımızın nitelikli eğitim ihtiyacını 
kâr amacı gütmeden sağlamaya devam 
edeceğiz. Aynı zamanda bu eğitim 
faaliyetlerimizi bir üst seviyeye çıkarmak için, 
3D yazıcılar ve 360 derece video eğitimler 
gibi araç ve yöntemlerle teknolojik altyapımızı 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Üyelerimizle olan ilişkilerimizi 
güçlendirme yolunda adım atmaya ve 
gayret göstermeye devam edeceğiz. 
Üyelerimize gerek iş yerlerinde ziyaret 
gerçekleştirerek gerek telefonla arama 
yaparak ve gerekse dijital kanallar 
vasıtasıyla ulaşarak temas etmeyi 
sürdüreceğiz. Üyelerimizin Oda’nın verdiği 
hizmetlerle ilgili öneri ve şikayetlerini 
dinlemeye devam edecek ve kendimizi 
geliştirmeye ara vermeyeceğiz.

Aynı şekilde, kamusal denetim 
faaliyetlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini koruyacağız. Çünkü 
ne meslektaşlarımızı ne halkımızı ne de 
ülkemizi piyasacı/rantçı anlayışa teslim 
etmek niyetinde değiliz. Bu anlamda 
TMMOB’yi yıpratma ve TMMOB’ye bağlı 
Odaları etkisizleştirme girişimlerine karşı 
dimdik ayakta duracağız.

Son olarak, ülkemizin aydınlık geleceği 
olan Odamızın sevgili öğrenci üyeleri için 
yaptığımız örgütlenme, sosyal etkinlik, 
seminer ve panel faaliyetlerimize devam 
edecek, kısa zaman içinde hayata geçirmeyi 
planladığımız TMMOB Öğrenci Yurdu 
projesi için atılacak olan son adımları 
tamamlayacağız.

Demokratik haklarını kullanarak oy 
vermeye gelen tüm üyelerimize ve bizleri 
destekleyerek mesleğine, halkına ve 
ülkesine sahip çıkan tüm meslektaşlarımıza 
tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemde, 
daha nitelikli eğitim faaliyetlerinde, 
meslektaşlarımız için düzenlediğimiz 
sosyal etkinliklerde ve halkımız, ülkemiz ve 
mesleğimiz adına yaptığımız seminer, panel 
ve sempozyumlarda buluşmak üzere… 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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Mesleğine, Odasına, Ülkesine 
Sahip Çıkan Tüm Meslektaşlarıma 
Teşekkür Ederim!

Battal KILIÇ
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Kötü hava koşullarına 
rağmen 3225 mühendisin 

oy kullandığı seçimlerde 
Demokrat Makina 
Mühendisleri MAVİ LİSTE 
2850 oy alırken hükümetin 
bütün olanaklarıyla 
desteklediği Birlikte Değişim 
Grubu SARI LİSTE ise 325 oy 
aldı.

''Tüm Meslektaşlarıma 
Teşekkür Ederim''

Yeniden Yönetim Kurulu 
Başkanı seçilen Battal 
Kılıç, şunları söyledi: 
“Bugün seçimlere gelerek 
mesleğine, meslek odasına 
ve geleceğine sahip 
çıkarak oy veren tüm 
meslektaşlarıma teşekkür 
ederim. Ülkemizin her 
geçen gün daha da karanlık 
günlerden geçtiği bu süreçte 
AKP-MHP ortaklığına oda 
seçimlerinde de tanık olduk. 
Bugün meslektaşlarımız, 
mesleğini, geleceğini ve 
ülkesini karanlığa teslim 
etmeyeceğini tekrar 
gösterdi. Demokrat Makina 

Mühendisleri grubu olarak, 
AKP-MHP ittifaklı gruba karşı 
aldığımız bu zaferin 2019’da 
tek adamlık hevesinde olan 
ve bu hevese yandaşlık 
edenlerin çöküşünün 
başlangıcı olmasını diliyorum. 
Ayrıca bu zaferi bugün 
aramızdan ayrılan Hasan 
Akalın’a hediye ediyoruz. Bu 
daha başlangıç, mücadeleye 
devam!’’

''Mesleğimize Sahip Çıkmaya 
Devam Edeceğiz''

Demokrat Makina 
Mühendisleri Yönetim 
Kurulu Sekreterliğine 

yeniden seçilen İbrahim 
Tataroğlu ise, siyasi iktidarın 
TMMOB’ye ve Odalara dönük 
müdahalesine işaret ederek; 
“Dün olduğu gibi bugün 
de ülkemize, kentimize 
ve meslektaşlarımıza 
sahip çıkmaya devam 
edeceğiz. Meslektaşların 
yoksullaştırılmasına, kentin 
yağmalanmasına, kadın 
cinayetlerine, iş cinayetlerine 
karşı mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kâr hırsı ve 
menfaat uğruna ‘padişah 
çok yaşa’ diyenlere karşı 
‘Kral çıplak!’ demeye devam 
edeceğiz!” diye konuştu.

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) 
İstanbul Şube’nin 33. 
Dönem Olağan Genel 
Kurulu ve Seçimleri 13-
14 Ocak tarihlerinde 
gerçekleştirildi. 14 Ocak 
Pazar günü Karaköy’deki 
TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nde gerçekleştirilen 
seçimlerde Battal Kılıç 
başkanlığındaki mavi liste 
adayları oyların büyük 
çoğunluğunu alarak tekrar 
yönetime seçildiler.

Şubemiz 33. Dönem Genel Kurul
ve Seçimleri Gerçekleştirildi
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TMMOB Maki̇na Mühendi̇sleri̇ Odası
İstanbul Şube 33. Dönem Yöneti̇m Kurulu

Yedek Yöneti̇m Kurulu
1- Zekai̇ Şahi̇n
2- Tuncay Korkmaz
3- Eli̇f Soyvural
4- S. Ece Altınışık
5- Gürcan Ala
6- Mertkan Akay
7- E. Alkım Erdönmez

Asıl Yöneti̇m Kurulu
1- Battal Kılıç   - Yönetim Kurulu Başkanı                    
2- Ali̇ Haydar Karaçam - Yönetim Kurulu Başkanvekili
3- İbrahi̇m M. Tataroğlu - Yönetim Kurulu Sekreteri
4- C. Ahmet Akçakaya - Yönetim Kurulu Saymanı       
5- Aydan Adanır                             
6- Seyfetti̇n Avcı                             
7- Cafer Yıldız                        

MMO İstanbul Şube 32. Dönem Yönetim 
Kurulu Asıl Üyeleri; Battal Kılıç, Ali Haydar 
Karaçam, İbrahim M. Tataroğlu, Ahmet 
Akçakaya, Aydan Adanır, Seyfettin Avcı, Cafer 
Yıldız. Yedek Üyeleri ise; Zekai Şahin, Tuncay 
Korkmaz, Elif Soyvural, S. Ece Altınışık, Gürcan 
Ala, Mertkan Akay, E. Alkım Erdönmez’den 
oluştu.

Yöneti̇m Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
Makina Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesinin geçtiğimiz hafta yapılan genel 
kurul ve seçimlerinden ezici bir farkla 
ayrılan Demokrat Makina Mühendisleri 
33. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı 
yaptı. Geçtiğimiz dönemde de Şube Başkanı 

Olan Battal Kılıç yeniden şube başkanlığına 
seçilirken Şube Başkanvekili Ali Haydar 
Karaçam, Şube Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu, Şube Saymanı C. Ahmet Akçakaya 
oldu.

Battal Kılıç toplantıda yaptığı konuşmada; 
Odalarımızı ve TMMOB`yi etkisizleştirmeye 
çalışan AKP İktidarına karşı Şube Genel 
Kurulu ve Seçimlerinde en iyi cevabın 
verildiğini, emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, 
çalışanlarımıza ve Demokrat Makina 
Mühendislerine, ayrıca ruhen ve kalben 
destek veren emek ve meslek örgütlerine, 
demokrat, devrimci ve sosyalist tüm 
kurumlara ve kamuoyuna teşekkür ettiğini 
ifade etti.
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1966 Sivas Divriği doğumlu. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1991 yılına kadar ücretli 
çalıştı. 1991-2015 yılları arasında Mekanik Tesisat yapan kendi 
firmasında çalıştı. Beylikdüzü MDB’de bir dönem yönetici, 
Beylikdüzü Temsilciliğinde iki dönem Başkan, İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu’nda 32. Dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyeliği 
yaptı. 2015 yılında emekli oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Cafer YILDIZ | Makina Mühendisi
1977 Ankara Doğumlu. 2000 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Fakültesi, 2002 yılı Marmara 
Üniversitesi İşletme Yüksel Lisans mezunu. 2008-2011 
yıllarında MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği 
görevinde bulundu. Uzun yıllar özel firmalarda yönetim 
danışmalığı ve mühendislik hizmeti yaptı. Evli ve iki çocuk 
babasıdır.

E. Alkım ERDÖNMEZ | Makina Mühendisi

1960 yılında Hatay Altınözü’de doğdu. 1984 yılında Yıldız Üniversitesi 
Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 28. ve 29. Dönem 
Bakırköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlığı, 30. ve 31. Dönem’de 
Denetleme Kuruluğu Üyeliği ve iki dönem Doğalgaz Tesisat 
Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Doğalgaz sektöründe 
serbest çalışmaya devam ediyor. Evli ve biri kız iki çocuk 
babasıdır.

Seyfettin AVCI | Makina Mühendisi
1951 yılında Merzifon Amasya’da doğdu. Lise öğrenimini 
Robert Kolej’de tamamladı. 1978 yılında Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Makina Bölümünden mezun oldu. Otomotiv 
Sanayiinde 33 yıl çeşitli kademelerde yönetici olarak çalıştı. 
Halen Otomotiv işkolunda çalışmalarını sürdürmektedir. 
MMO İstanbul Şube Kadıköy Temsilcilik Yürütme 
Kurulunda görev aldı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mertkan AKAY | Makina Mühendisi

1967 yılında Giresun’da doğdu. İlk ve ortaöğretimini Giresun’da tamamlandı. 
1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 30. ve 31. Dönem Oda’nın çeşitli komisyonlarda çalıştı. 31. 
Dönem’de Ümraniye Temsilcilik Saymanlığı, 32. Dönem’de Şube Yönetim 
Kurulu Yedek Üyeliği görevlerinde bulundu.  2008 yılına kadar kendi 
işyerinde mühendislik hizmetlerini sürdürdü. 2008 yılından itibaren özel 
bir firmada Proje Şefi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Aydan ADANIR | Makina Mühendisi
1982 İstanbul Doğumlu. 2006 yılı Karadeniz Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 31. dönem MMO Tuzla Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Yedek Üyeli, Asıl Üyeliği ve Başkanlık, 32. Dönem’de MMO 
Tuzla Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlığı yaptı. 2008 
yılından itibaren özel bir tersanende planlama 
bölümünde çalışıyor. 

Gürcan ALA | Makina Mühendisi

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tekirdağ Anadolu Lisesinden 2000 yılında 
mezun oldu. Makina Mühendisliği Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Yıldız 
Teknik Üniversitesinde 2005 ve 2009 yıllarında bitirdi. MMO İstanbul Şube 
Bakırköy Temsilcilik 28. ve 29. Dönem Yürütme Kurulu Üyeliği ve Oda’nın 
çeşitli komisyonlarında, 30. 31. 32. Dönem Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen proje yönetimi ve mekanik tesisat 
proje alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışıyor. 

C. Ahmet AKÇAKAYA | Makina Mühendisi
1989 yılında Tekirdağ’da doğdu. 2012 yılında Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 
mezun oldu. 31. Dönem Bakırköy Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyeliği ve 32. Dönem Bakırköy Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Saymanlığı görevi yaptı. Enerji sektöründe özel bir firmada 
Proje ve Tasarım Mühendisi olarak çalışmaktadır. C sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanıdır.

S. Ece ALTINIŞIK | Makina Mühendisi

1987 yılında Ordu Aybastı’da doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makina 
Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Öğrenci Üye Komisyonu’nda 
aktif görevler aldı. 2013-2015 yılları arasında MMO İstanbul Şube Üye İlişkileri 
Birim Sorumluluğu, Şişli Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeliği,  2016-2017 yılları 
arasında MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği görevlerinde 
bulundu. Firmaların endüstriyel dönüşüm süreçlerinin tasarlanması ve 
yürütülmesi konusunda hizmet veren bir firmada faaliyet yürütüyor.

İbrahim M. TATAROĞLU | Makina Mühendisi
1980 Diyarbakır doğumlu. 2006 Gazi Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği ve 2007 Endüstri Mühendisliği bölümlerinden 
fakülte birincisi olarak mezun oldu. 31. ve 32. Dönem’de MMO 
Ümraniye Temsilcilikte Yürütme Kurulu Üyeliği yaptıı. Bu 
görevinin yanı sıra Sosyal Etkinlikler Komisyonunda yer aldı. 
Sağlık sektöründe global bir ilaç firmasında kalite denetimi 
faaliyetlerini yürütmektedir.

Elif SOYVURAL | Endüstri Mühendisi

1966 Malatya Arguvan doğumlu. 1988 İTÜ Makina Mühendisliği 
bölümünden mezun oldu. Oda’nın çeşitli komisyonlarında görev yaptı. 
29. Dönem Ümraniye Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyeliği, 30.Dönem 
Ümraniye Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanlığı, 45. ve 46. Dönem 
Oda Onur Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25 yıldır Sivil Toplum 
Örgütlerinde gönüllü görev yapmakta ve Hidrolik Pnömatik 
sektöründe çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Haydar KARAÇAM | Makina Mühendisi
1961 İstanbul doğumlu. 1983 yılı Yıldız  Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği Fakültesi, 1984 yılı İstanbul Üniversitesi 
İşletme İktisadı Enstitüsü mezunu. 1992-1995 yıllarında MMO 
Bakırköy Temsilciliği ve 2013-2017 yıllarında MMO Beylikdüzü 
Temsilciliklerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 
Uzun yıllar özel firmalarda mühendislik hizmeti yaptı. Evli ve iki 
çocuk babasıdır.

Tuncay KORKMAZ | Makina Mühendisi

1954 Sivas Divriği doğumlu. 1981 yılında Ankara D.M.M.A. Makina 
Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Makina Mühendisleri Odası’nın 
çeşitli komisyonlarında görev yaptı. Oda Onur Kurulu, TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu, MMO İstanbul Şube 26. ve 27. Dönem Yönetim 
Kurulu Sekreterliği, 32. Dönem ise Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. Mekanik Tesisat alanında çalışıyor. Evli ve 
iki çocuk babasıdır.

Battal KILIÇ | Makina Mühendisi
1965 Tokat Reşadiye doğumlu. Liseyi İstanbul Pertevniyal 
Lisesi’nde okudu. Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
bölümü mezunu. 2012 yılından bu yana Oda çalışmalarında aktif 
yer almaktadır. 29. ve 30. Dönem Başakşehir Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanlığı, 31. ve 32. Dönem’de MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği görevlerde bulundu. Özel bir 
şirkette yönetici olarak çalışmaktadır.

Zekai ŞAHİN | Makina Mühendisi
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Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube 33. Dönem 
Yönetim Kurulu
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Sevgili meslektaşlarımız ve değerli 
üyelerimiz; 

33. Dönem Genel Kurul ve Seçimlerini başarıyla 
tamamladık. Genel Kurul’a katılarak bizleri 
dinleyen ve fikirlerini paylaşan üyelerimize 
ve Meslek Odalarının Seçimlerine katılarak 
oylarını kullanan 3225 üyemizin her birine 
teşekkürlerimizi sunarız. Geçtiğimiz dönemde 
olduğu gibi bu dönemde de yalnızca ülkemizin 
ve halkımızın çıkarlarını savunacağımızı, meslek 
ve meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrı ele alınamayacağının bilincinde olarak 
hareket edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz.
 
Neler Yapacağız?
Geçtiğimiz iki yıl boyunca, mesleğimiz ve 
meslektaşlarımızın geleceği adına hayata 
geçirdiğimiz projelerimizi, 33. Dönemde 
gerçekleştireceğimiz yeni projelerle birlikte 
geliştirmeye devam edeceğiz. Bu projeler 
arasında, daha öncesinde de belirttiğimiz 
üzere Makina Mobil, Makina TV, Online Proje 
Denetimi, dijitalleşme faaliyetleri, uygulamalı 
eğitim merkezleri, Makina Fabrika ve nicesi 
bulunuyor.
Tüm üye ve meslektaşlarımızın, Odamızın 
faaliyetlerinden ve çalışmalarından 
yararlanmaları adına sürdürdüğümüz Üye 
İlişkileri faaliyetlerimizi de 32. Dönemdeki 

kararlılığımız ve azmimizle yürütmeye devam 
edeceğiz. Makina Mühendislerinin meslek 
odası olarak, üyelerimizle olumlu ilişkiler 
geliştirmek ve sürdürülebilir şekilde temas 
halinde olmak, meslektaşlarımızın gelişimlerini 
takip etmek ve eğitimleri için olumlu adımlar 
atmak ve ayrıca hem mesleki hem de hukuki 
alanlarda yanlarında durmak için durmaksızın 
çalışacağız.
Aynı şekilde halkımızın ve ülkemizin çıkarlarını 
gözetmek adına, üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz ve her fırsatta dile getirdiğimiz 
kamusal denetim faaliyetlerimizin devamını 
sağlayacağız. Meslektaşlarımıza karşı 
geliştirilen piyasacı/rantçı politikalara 
karşı mücadele edecek ve mesleki 
örgütlülüğümüzden aldığımız güçle hem 
hukuki olarak hem de fiili olarak bu sorunlarla 
mücadele etme yöntemleri geliştireceğiz. 
TMMOB’ye bağlı tüm Odalara karşı kurulan 
baskılara ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmaya 
çalışılmasına karşın meslektaşlarımızı, halkımızı 
ve ülkemizi korumak için direnmeye devam 
edeceğiz.
33. Dönemde meslektaşlarımızın, üyelerimizin, 
halkımızın ve ülkemizin her daim yanında 
olacağımızın sözünü veriyor, meslek odamıza, 
mesleğimize ve ülkemize sahip çıkan herkese 
tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Meslektaşlarımızın, Odamızın ve 
Üyelerimizin Her Daim Yanında 

Olacağımıza Söz Veriyoruz!
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TMMOB Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı, 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği, TMMOB 

Denetleme Kurulu Üyeliği, TMMOB İstanbul 
İKK Sekreterliği, MMO 
Yönetim Kurulu Üyeliği, 
MMO Onur Kurulu 
Üyeliği, MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu 
Üyeliği ve Saymanlığı, 
MMO İstanbul Şube 
Sekreterliği görevlerinde 
bulunmuş olan ve 
TMMOB örgütlülüğüne, 
ülkemizin eşitlik, özgürlük 
ve demokrasi mücadelesine katkılarıyla 
bilinen Hasan Akalın, 15 Ocak’ta sevenleri 
tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube önünde 
yapılan törende Oda ve mücadele arkadaşları 
Akalın’ı son yolculuğunda da yalnız bırakmadı. 
İstanbul’da geniş bir kesim tarafından 
tanınan ve sevilen Akalın’ın cenazesi MMO 
İstanbul Şube’nin önünden kaldırılarak Fatih 
Mezarlığı’na defnedildi.

Oda ve mücadele arkadaşlarının yanı 
sıra yaşamını sürdüğü Kocamustafapaşa 
mahallesinden komşularının, esnafın ve 
dostlarının yoğun katılım sağladığı cenaze 
törenine TMMOB Yönetim Kurulu Üyelerinin 
tamamı katılım gösterdi.

MMO İstanbul Şube önünde düzenlenen 

cenaze töreni ilk olarak Akalın’ın anısına 
saygı duruşu ile başladı. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Onun 

yaşamı, bu kadar sınırlı ve 
dar bir paragrafla ifade 
edilemeyecek mücadele 
süreçleri ile doluydu. Onu 
bir devrimci, bir demokrat 
ve bir aydın sorumluluğu 
içinde aldığı rollerle 
tanıyoruz. Bu ülkenin yüz 
akı olmuş kurumlarında 
aktif görevler aldı’’ dedi. 
Akalın’ın TMMOB’un 

değerli bir mücadele arkadaşı olarak 
anılmaya devam edileceğini kaydeden 
Koramaz, Akalın’ı unutmayacaklarını ve 
unutturmayacaklarını ifade ederek sözlerini 
tamamladı.

Emin Koramaz’ın konuşmasının ardından 
söz alan MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç ise Akalın’ın haysiyetli 
bir yaşama çok inandığını, yani insana inanıp 
ona değer verdiğini anlatırken Akalın’ın 
emekten ve demokrasiden yana mücadele 
çizgisinin ömrü boyunca var olduğunu ve 
arkadaşlarının da bu değerleri sonuna kadar 
savunacağını dile getirdi.

Hasan Akalın cenaze namazı sonrası çok 
sayıda yakını ve sevenlerinin omuzlarında son 
yolculuğuna uğurlandı.

TMMOB ve MMO’nun çeşitli kurullarında görev almış olan; eşitlik, 
özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkılarıyla tanınan Hasan Akalın’ı 

15 Ocak’ta son yolculuğuna uğurladık...

Hasan Akalın’ı
Son Yolculuğuna Uğurladık



Hasan Akalın 1950 yılında Malatya Arapgir’de doğdu. 1965’te İstanbul’a 
gelerek yaşamının bundan sonrasını burada geçirdi. Pertevniyal 

Lisesi’nde eğitim gördüğü yıllarda toplumsal meselelere karşı duyarlılık 
geliştirmeye başladı. Liseden sonra mühendislik mesleğini seçmesindeki 
en önemli etkenlerden biri Kadir Çetinkor oldu. 1972 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. O dönem İstanbul 
Yüksek Öğrenim Kültür Derneği’ne gidip gelmeye ve mücadele içerisinde 
yer almaya başladı. 1977 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun olarak 
makina mühendisi oldu. Mezun olur olmaz o dönem Ankara Oda yöneticisi 
olan Oğuz Türkyılmaz’a evraklarını teslim ederek Oda’ya kaydını yaptırdı. 
1978’de TMMOB delegesi oldu. O dönem TMMOB’un en geç delegesi 
kendisi olmuştu. İlk iş deneyimine dayısının Taksim’de bulunan 
ofisinde proje çizmekle başladı. Orada başlayan serbest 
mühendislik çalışma hayatını yaşamının sonuna kadar 
devam ettirdi. Meslek hayatı boyunca tesisat ve proje 
alanında çalıştı. Sağlığı yettikçe çalışmaya da devam 
etti. Serbest mühendislik mesleğini seçmesindeki en 
önemli etkenlerden biri, o dönem TMMOB ve MMO 
çalışmalarında aktif olarak yer almak istemesinden 
kaynaklıydı. 1980’de ülkenin çok sıkıntılı olduğu bir 
dönemde, darbenin hemen ardından MMO İstanbul 
Şube Yöneticisi oldu. 1981’de İstanbul Şube’de 
saymanlık görevinde bulundu. Daha sonra İstanbul 
Şube yönetiminde, başkanlık hariç hemen her görevde 
yer aldı. 2007 yılında emekli oldu. Şube yöneticiliği 
yaptığı dönemlerde özellikle mesleki ağırlıklı 
kurslara ve eğitimlere çok önem verdi. İstanbul 
Şube’de yöneticilik yaptığı 2 yılda TMMOB 
İKK sekreterliği görevinde de bulundu. O 
dönemde İstanbul’da çok ses getiren 
işler yapıldı. 1992 yılında TMMOB Genel 
Kurulu’na seçildi. TMMOB’un ilk kitlesel 
mitingi onun 2. Başkan olduğu dönemde 
yapılmıştır. Emekli olduktan sonra Oda ile 
hiç bağını koparmayıp mücadele arkadaşları ve 
dostları ile görüşmeye devam ederek Oda’nın 
bütün etkinliklerinde yer aldı. 2018 Ocak ayında 
aramızdan ayrıldı.

Hasan Akalın Kimdir?
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"Bu 
örgüte geldiğim 

zaman ilk tanıdığım 
arkadaşlarımı, bugünlerde 

gördüğümde tıpkı o zamanki 
duyguları, hisleri, heyecanı aynen 
yaşıyorum ve mutlu oluyorum. İyi 
ki bu örgütte bu güzel insanlarla 

bulunmuş ve mücadele 
etmişim. Ne mutlu ki hâlâ 

da devam
ediyoruz…"

‘’Biz 
Teoman Öztürk’ün 

mirasını devraldık ve 
sürdürdük. Ne mutlu ki, 

şimdiki kuşaklar da o mirasa çok 
güzel sahip çıkıyor ve mücadeleyi 

sürdürüyor. O yüzden TMMOB bedeli 
ne olursa olsun, o dönemde olduğu 
gibi şimdi de sözünü söylemekten 

hiçbir zaman çekinmedi ve yine 
çekinmeyecektir Zaten bu 
yüzden iktidarların gözüne 

hep batıyoruz.’’



Hasan Akalın’ın Ardından Arkadaşları Anlatıyor…

"Gözleri̇nden Öperi̇z Hasan"
TMMOB ve MMO’nun çeşitli kurullarında görev almış olan; eşitlik, 
özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkılarıyla tanınan Hasan 
Akalın’ın ardından mücadele arkadaşları, onunla ilgili anılarını, 

paylaşımlarını ve bir ömre sığmayan dostluklarını anlattılar…

29 Ocak 1993 akşamı… Sevgili Sezai’nin 
ölüm haberini aldığımız gün, şimdi Asansör 

Kontrol Birimi olarak kullanılan Sümer 
sokaktaki Oda Merkezimizde tanımıştım Hasan 
ağabeyi. Sevgili Hatice ağlamaktan tanınmaz 
haldeydi. Hasan ağabey bir yandan ağlıyor 
ve bir yandan da Hatice’yi teskin etmeye 
çalışıyordu. Sarıldık birbirimize, kırk yıllık 
dostlar gibi. 30 Ocak’ta TMMOB binası ve 31 
Ocak’ta İstanbul Şubemiz önünde yapılan 
anmalarda Sezai’ye verdiğimiz sözün gereğini 
birlikte yerine getirdik.  Sezai’nin özverisini ve 
mücadele gücünü mücadelemizde yaşattık. 
Ankara Şube’de 10 yılı aşkın hüküm süren ırkçı-
gerici yapıya son verdiğimizde Hasan ağabey 
TMMOB ikinci Başkanı olarak bu kavganın hem 
en üst düzey yöneticisi hem de sıradan bir 
neferiydi. 

İnsanlar vardır: ilk temasta güven duyarsınız. 
Özü sözü bir, zor günde kaçmaz, arkadaşını 
kucaklar, iyi insan, doğru insan, dürüst insan 
dersiniz. Kanınız kaynar. Hasan ağabey de öyle 
bir insandı. Yaşamının her kesitinde direnmenin, 
dayanışmanın güzelliğini yaşadı.  Devrimciydi, 
yol arkadaşımızdı.  Mütevaziydi, sevecendi, 
duyarlıydı. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve 
kardeşçe bir yaşam sevdalısıydı. Yüreği insanca 
bir yaşam ve sömürüsüz bir dünyadan yana 
atanlardandı. Hasan ağabey ve yitirdiğimiz tüm 
yoldaşlarımızın istem ve özlemleri, bizlerin 
yol göstericisi olacaktır. Onlara eşit, özgür 
ve demokratik bir Türkiye sözümüz var. Ve 
bu sözü mutlaka gerçekleştireceğiz. Hasan 
ağabey, iyi ki seni tanıdım. Sen o sevecen; 
son günlerinde dahi umut dolu, coşku dolu o 
kocaman yüreğinle hep aramızda olacaksın. 
Seni asla unutmayacağız.

Hasan ile dostluğum İKK 
çalışmalarına rastlar. Onun da 

Malatyalı oluşu, aynı toprakların 
insanı olarak bizi daha çok 
yakınlaştırdı. Elbette devrimci 
demokrat kimliği hemşerilikten 
çok daha önde yer alırdı. İnsani 
ilişkileri, dostluğu ve arkadaşlığı çok 
konuşulması gereken özellikleriydi. 
İKK ve İMOK (İstanbul Meslek 
Odaları Koordinasyonu) çalışmaları 
onun daha çok dost biriktirdiği 
çalışmalar olmuştur. Hatice ile 
evlenmesi de o döneme denk gelir. 
Hatice’nin ölümü gerçekte onu 
çok etkiledi, Oda çalışmaları bir 
parça tesellisi olsa da… Ne yazık ki 
hayat onu genç yaşta yaşamdan 
kopardı. İyi bir dost, iyi bir eş, iyi bir 
baba ve arkadaştı. Işıklar içinde yat 
sevgili dostum hep gönüllerimizde 
olacaksın.

Emin Koramaz:
"Kocaman Yüreğinle Hep Aramızda Olacaksın"

Murat Fırat:
"Hep Gönlümüzde Olacaksın"
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Yoldaşım Hasan Akalın’ı 
cezaevinden çıkıp İstanbul’a 

geldiğim 1989 yılında tanıdım. 
Çok hızla gelişen gerçek 
bir dostluğumuz oldu. Eşi; 
sonsuzluğa uğurladığımız sevgili 
Hatice ile de o dönemlerde 
yakın dostluğumuz olmuştu. 
Yaşamı boyunca haktan ve 
ezilenden yana olan Hasan 
sosyalizmi kişiliğinde özümsemiş 
olan ve onu yaşayan bir insandı. 
Onurlu bir yaşamın ender 
temsilcilerinden biri idi. İnsanlığın 
devrimci mücadelesinin bir 
neferiydi. O, her zaman için 
bizim yaşamımızda varlığının 
hissettirecek ve Türkiye Sosyalist 
mücadelesinde yaşayacaktır.

Hasan'la 1987'de tanıştım ve 30 yıl boyunca 
en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Özellikle 

TMMOB'ye yaptığı katkı unutulmayacaktır. Kişilik 
olarak kolay bulunulmayacak özelliklere sahipti. 
Sakin ve saygılı tavrı İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu'nun etkili çalışmasını ve diğer kuruluşlarla 
ortaklaşmasını sağladı. Sevgili eşini kaybetmesi 
onu çok üzdü ve kendi hastalığını da hiç 
söylememeyi seçti. Vefatından çok kısa bir süre 
önce görüp konuşabildiğim için çok mutluyum. 
Onu çok özleyeceğim.

1980 Kasım ayının başında Suat Sezai 
Gürü ile birlikte kaldığımız Ankara’daki 

evimizde yakalanıp, tutuklandıktan sonra 
gözlerim bağlanarak bir Reno araba içinde 
Ankara Emniyeti’nin DAL (Derin Araştırma 
Laboratuvarı) Grubu’na getirilmemle 
başlayan maceram, Mamak Askeri 
Cezaevinde bir hücrede geçen 3 yılın 
sonunda Askeri Mahkemenin tahliye kararı 
vermesiyle 1983 Aralık ayında sona ermişti.

Tahliye olup anne babamın evine gidince 
önce Ankara’daki yakın akrabalarım ve 
arkadaşlarımla hasret gidermiş sonra 
da Ankara dışındakilerle de benzer 
buluşmaları yapmak istemiştim. Bir süre 
sonra İstanbul’a gittim. Önce DAL’da 
gördüğü işkenceler sonucu adeta 
gözümüzün önünde öldürülen Behçet 
Dinlerer arkadaşımızın eşini ziyaret ettim. 
Sonra da tabii ki ev arkadaşım Sezai’yi 
görmek istedim. Fakat Ankara’daki 
evimizde kurulan karakoldan şans eseri 
kurtulan Sezai kaçak konumdaydı. Ben 
de hapishaneden yeni çıktığımdan takip 
edilebilirdim. Sezai ile görüşeceğim diye 
de onun yakalanmasına neden olmak 

istemiyordum. Hasan profesyonel olarak 
MMO İstanbul Şube’de çalışıyordu. 
Hasan’ı 12 Eylül öncesinde MMO’daki 
ortak faaliyetlerimiz nedeniyle tanımıştım. 
Devrimci ve kesinlikle güvenebileceğim 
bir arkadaştı. Hasan vasıtasıyla Sezai ile 
görüşebileceğimi tahmin ediyordum 
bunun için MMO İstanbul Şubesi’ne 
gittim. Şubedeki geçmiş olsun, çay kahve 
faslından sonra konuyu açtım. ‘’Tamam, 
biraz bekle, birazdan birlikte çıkarız ben 
seni götürürüm’’ dedi.

Bir süre sonra İstiklal Caddesi’ndeki 
Ankara Han’dan çıktık. Takip edilmemek 
için bir yandan arkamızı kollayarak o hana 
girip arka kapısından çıkarak, bu pasaja 
girip bir alt kata inip diğer kapısından 
çıkarak ve karanlık koridorlardan süzülerek 
sonunda Şişhane’nin daracık sokaklarından 
geçip Bankalar Caddesi yakınlarındaki 
bir iş hanına girip üst kata çıktık. Yardımcı 
Ticaret’in zilini çaldık. Karşımdaki masada 
Sezai Gürü oturuyordu. Sarıldık hasret 
giderdik. Hasan, 12 Eylül’ün en karanlık 
günlerinde bile bu tür yardımlarını 
arkadaşlarından hiç esirgememişti.

Muammer Koçer:
"Halktan ve Ezilenden Yanaydı"

Tayfun Mater: "Onu Çok Özleyeceğiz"

Uğur Ayken: "Yardımlarını Arkadaşlarından Hiç Esirgemezdi"
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Sevgili Hasan,
Çok zamansız ayrıldın aramızdan. Son 

nefesine kadar yaşam ümidini yitirmediğini 
biliyorum. İstanbul’a ilk geldiğimde Oda 
çalışmalarında ilk tanıdığım insanlardan 
biriydin. Sıcak karşılamanı hiç unutmuyorum. 
Daha sonraki süreçlerde iyi bir arkadaş, iyi bir 
dost ve iyi bir aile gibi olduk.

Oğlunuz Utku’nun bende yeri çoktur. Oda 
etkinliklerinde masalarda, sandalyelerde 
uyuduğunu hiç unutmam. Utku biraz da 
yaramaz ve hareketli bir çocuktu. Hatice onun 
peşinden koşmaktan doğru düzgün yemek bile 
yiyemezdi. İlkokula başladı, yine aynı masada 
oturuyoruz, Utku bana döndü ve dedi ki, "Battal 
Amca bende matematik kafası var." bu sözü 
çok hoşumuza gitmişti. Gel zaman git zaman 
sonunda o da Makina Mühendisi oldu. Utku’nun 
Şimdi, senin bıraktığın yerden aynı kararlılık 
ve aynı sevda ile yola devam edeceğine 
inanıyorum. Hasanım, senin yüreğindeki insan 
ve doğa sevgisini hiç unutmayacağız. TMMOB 
İKK denince akla hep Hasan Akalın gelir. Bir 
derviş gibi tüm çevrede etkin vardı. TMMOB 
ve MMO için vermiş olduğun mücadele, 
mücadelemize örnek olacak.

Hatice’nin yaşama erken veda etmesi sende 
büyük iz bıraktı. Dost sohbetlerinde biz bunu 
hep hissettik. Mücadelen mücadelemizde 
yaşayacak. Hatice de sen de aramızdan çok 
erken ayrıldınız. Işıklar içinde uyuyun, yıldızlar 
yoldaşınız olsun. 

Hasan ağabey aramızdan 
ayrıldığında arkasında birçok iz 

bıraktı. Benim için de oldukça değerli 
ve önemli bir dosttu. Ben Hasan 
ağabeyi 1978 yılında tanıdım ve 
dostluğumuz sonuna kadar sürdü. 
Sosyal yönü güçlü, herkesle diyalog 
içinde olan biriydi. Etkinliklerin 
çoğuna birlikte giderdik ve ben de 
onunla beraber bulunmaktan büyük 
keyif alırdım.  En zor anlarında bile 
insanlara moral verir, dertlerine 
çare olmaya çalışırdı. İnsanlara 
sürekli güzel sözler söylemeyi 
eksik etmeyen pozitif biriydi. 
''Gözlerinden öperim'' ve ''İş ekmek 
hürriyet'' cümleleri dilinden düşmez; 
''Nasılsın?'' diye sorulduğunda hep 
bu cümleleri tekrar ederdi. Hasan Abi 
benim meslektaşım, hemşerim, yol 
arkadaşım, sırdaşım ve dostumdu. 
Hem benim hem de ailem için 
önemli ve değerli bir kişiydi. Onun 
yokluğu benim için büyük bir kayıp 
ve içimde büyük bir boşluk bıraktı. 
Her gün evimizin penceresinden 
birbirimizi gördüğümüz günler geride 
kaldı. Sevdiğim bir canı, mahallemizin 
sokağında, ofisinde göremez oldum. 
Onu her daim özleyecek ve saygıyla 
anacağım.  Hoşça kal Hasan ağabey, 
gözlerinden öperim.

Battal Kılıç: "Yüreğindeki İnsan
Sevgisini Hiç Unutmayacağız"

Muharrem Üşümüş:
"Hep Saygıyla Anacağız"
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Makina Mühendisleri Odası’na 
daha öğrenciyken gitmeye 

başlamıştım. Oda’da tanıştığım 
ilk insan Hasan Akalın oldu. 
Dostluğumuz, arkadaşlığımız 
kırk yıl sürdü. O dönemde 
tanıdığım güzel insanlardan; 
Onur, Sezai ve Hasan aramızda 
yok artık, İskender ise zorunlu 
gurbetçi. Hasan’ı; elinde 
tespih, koltuğunun altında 
dosyalar, gülen mavi gözleri 
ile anımsarım geçmişten. 
Daha sonra hayatına giren 
Hatice’si, Utku’su ve ekmek 
parası için koşuşturması, bir 
de her telefon konuşmasından 
sonra ‘’gözlerinden öperim’ 
sözleri… Aslında sadece 
benim gözlerimden değil 
tüm dostlarının gözlerinden 
öperdi. Ortak arkadaşlarımızla 
sohbetlerimizde adı geçtiğinde 
en son görüşen arkadaşımız 
Hasan’ın hepimizin gözlerinden 
öptüğünü mutlak iletirdi. Hasan, 
TMMOB mücadelesini, özverili 
ve beklentisiz olarak yaşamı 
boyunca sürdüren gerçek bir 
demokrattı. TMMOB ilkelerini 
hayata geçirmek ve sürekliliğini 
sağlayabilmek için mücadele 
eden ender demokrat 
mühendislerdendi. Amansız 
hastalığa yakalandıktan sonra 
dokuz ay yaşadı. Hastalığın 
türüne bağlı olarak tabiplerin 
tahmin ettiği süreyi biliyordu, 
buna rağmen Oda sorunlarıyla 
çok yakından ilgileniyor, 
her toplantıya gitmeye 
çalışıyor, Oda gidişatı ile ilgili 
düşüncelerini ve kaygılarını dile 
getiriyordu. Hasan’ı dostluğu, 
arkadaşlığını karşılıksız sevgisi 
ile özleyeceğim ve yaşamım 
boyunca unutmayacağım. 
Hasan’ın TMMOB-MMO tarihinin 
sayfalarında, ödünsüz demokrat 
olarak yer alacağına inanıyorum.

Üzeyir Uludağ: "Yaşamım
Boyunca Unutmayacağım"
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1977 yılından itibaren Devrimci Mühendis-
Mimar hareketini örgütleyenler arasında yer 

alan Hasan Akalın, Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ve TMMOB’de yöneticilik; 
TMMOB İstanbul İKK’da ise sekreterlik 
yapmıştı. Yaşamı boyunca inandığı yoldan hiç 
sapmadan ve mücadelenin hep en önünde 
yer alan, alçak gönüllülüğü kadar kararlılığıyla 
da kavgamızın sıra neferi devrimci mühendis, 
yoldaşım, mesai arkadaşım, eylem arkadaşım, 
sırdaşım, sokak arkadaşım, Odamızda 
birlikte yöneticilik yaptığım arkadaşım, hayatı 
hayatıma değen arkadaşım, yıldız yumruklu 
arkadaşım, ışığın bol olsun; yıldızlar yorganın 
olsun. Bitmedi daha sürüyor bu kavga ve 
sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Nal sesleri sönüyor perde perde, atlılar 
kayboluyor güneşin battığı yerde! 
Atlılar atlılar kızıl atlılar, atları rüzgâr kanatlılar…
Yolun yolumuzdur… 
Sen hep mücadelemizde 
yaşayacaksın…

1977’de tanıdım sevgili arkadaşımı… 
Siyasî mücadelenin en sıcak günleriydi, 

mücadelenin mesleki alanında TMMOB ve 
MMO'daki çalışmalarıyla hepimize örnek oldu. 
Bizlerin heyecanlı ve aceleci davranışlarına 
karşı Hasan sabırlı, sakin ve sessiz yapısıyla 
bize dinginlik aşılıyordu. 12 Eylül Darbesi’nin 
karanlık günlerinde, derneklerin ve odaların 
kapatıldığı günlerde MMO İstanbul Şube’nin 
emanetçilerinden biriydi. TMMOB ve 
MMO’nun hemen hemen bütün kurullarında 
görev aldı. Demokrat geleneği sırtlayıp 
bugüne getirenlerden biriydi. Hayatı bireysel 
çıkarlar yerine toplumsal yarar mücadelesiyle 
geçti. Hasan bir görev adamıydı, ülkesine ve 
halkına karşı sorumluluklarını yerine getirdi. 
Amansız hastalık önce sevgili eşini kısa süre 
sonra da Hasan’ı aramızdan aldı.

Işıklar içinde uyu sevgili arkadaşım seni 
unutmayacağız. Seni, açtığın her telefonda 
bizlere söylediğin "gözlerinden öperim 
"cümlesiyle uğurluyorum.

Tevfik Peker: "Mücadelemizde Yaşayacaksın"

Ümit Ülgen: "Gözlerinden Öperiz"



Hasan Abi ile ilk tanışmamız 1985’e dayanır. O zaman en genç mühendis adayı halimizle seçimlere 
girmeyi ve genç mezun arkadaşları yönetime sokmaya niyetleniyorduk. Bu düşüncelerimizi 

Oda ortamlarında ifade edince Hasan Abi o sakin ve aceleci haliyle bizi kenara çekip “olmaz 
çocuklar, Oda kaçmıyor ya gelin bir miktar etrafı tanıyın, sonra yönetimleri düşünürsünüz” minvalli 
bir konuşma yapmış idi. Onun o dingin laflarını daha sonra tartışıp aday çıkarmaktan vazgeçmiştik. 
Sonraki senelerde yönetici olunca bu lafları hep hatırlamışımdır. Hatice Ablanın son günlerinde 
Maslak’ta hastanede bana söylediği “gidiyor İlter gidiyor”u da hiç unutmayacağım. Hasan Abinin 
İstanbul’a gelişini anlattığında attığımız kahkahalar hiç dinmeyecek. Seni unutmayacağız Abi.
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Hasan abi,
Bugün önümüzden akıp gittin, 

gidişini seyrederken bir yoldaşın 
ne de güzel anlattı seni, hem de 
bir cümleyle “Hasan yaşarken 
kendi heykelini yaptı.” Bir cümlede 
anlatıverdi işte seni. Seni ve “paşa” da 
yarattığın o kocaman dünyayı tanımış 
olabilmenin verdiği mutlulukla 
dinledim, seni ve senin hikayelerini. 
Bir hayatı doldurabileceğinden 
çok daha fazla dostla, yoldaşla 
terk ediyorsun, ey yolcu. TMMOB 
bugün senin o hala anlatırken 
gözlerinin nasıl da parladığı “Bursa 
Mitingi”nin fotoğrafını paylaşmış, biz 
seni yüreğindeki yumruklu yıldızın 
içine işledik. Hasan abi, “o park”, “o 
kediler”, ofisindeki “o pano”, uğruna 
mücadele ettiğin odan, biz, artık biraz 
daha eksiğiz. Sezgi ile düğünümüzde 
bize içirdiğin o “arapgir” şarabını 
hiç unutmayacağız, seni hiç 
unutmayacağız. Seni yüreğimizin 
yanına koyduk, seni orada 
yaşatacağız. En mutlu anlarımızda 
belki “ senin o güzel ellerinden” 
içtiğimiz arapgir şarabı kadar güzel 
olmasa da, kaldırılan her kadehte bir 
yerin olacak.

Bugün tesadüf ya Nazım’ın da 
doğum günü, sen bizim mavi 
gözlü devimizsin... Suat Sezai Gürü 
anmalarında hep okunan, hüzün ve 
mutlulukla karışık dinlediğimiz bir 
Arkadaş Zekai Özger şiirini, şimdi sana 
okuyacağız, hüzün ve mutlulukla, 
selam sana yolcu, saygı sana...

İbrahim M. Tataroğlu: Sen
Bizim Mavi Gözlü Devimizsin

Sevgili Hasan Abi’yi 1997 yılında MMO İstanbul 
Şube’de Danışma Kurulu toplantısında tanıdım. 

O günü çok iyi hatırlıyorum. ÖDP kurucu üyesi 
ve İstanbul İl Yöneticisi olmam nedeni ile bolca 
ÖDP‘den konuştuk. Oda ilk tanışma sürecimden 
ve YILDIZ-DER ile MMO İstanbul Şube’nin ortak 
etkinliklerden bahsedip, düşüncelerimi paylaşmıştım 
onunla. Çok sakin bir şekilde Zekiciğim, ‘’ÖDP de 
siyasi çalışma yapman çok önemli ama burasıda 
senin meslek örgütün burası da çok önemli buralara 
sahip çıkın’’ demişti.  Bu tanışma sonrası MMO 
İstanbul Şube’de 1998 Ümit Ülgen başkanlığında 
Şube Sekreteri olmam sebebi ile Hasan Abi ile 
Şube Oda ve TMMOB düzeyinde sürekli görüş 
alışverişi içindeydik. Tüm etkinliklere katkı koyan 
aynı zamanda birçok etkinlik için görüşünü aldığımız 
Oda emekçimizdi.  O dönem İKK Sekreteri Hüseyin 
Ok arkadaşımızın kaza sonucu ölümümden sonra 
TMMOB İKK Sekreterliği görevini üstlenmiştim. 
Hasan Abi’nin uzun süre İKK Sekreterliği görevini 
üstlenmesine bağlı olarak bu paralelde kendisinin 
örgüt birikiminden çok istifade ettim. Yine Hasan 
abi MMO İstanbul Şube Y.K. seçimleri sürecinde 
demokrat üyeler üzerinde geniş bilgi sahibi 
olduğu için örgüt belleğine sahip birisiydi. Tüm 
etkinliklerimize sevgili eşi Hatice ablamızla birlikte 
gelerek destek verirlerdi. Bir etkinliğe yeni doğmuş 
oğlu Utku ile gelmişti Hatice Abla ile Hasan Abi, 
‘’Zekiciğim bak bizim oğlumuz Utku yarın Makina 
Mühendisi olacak o da gelecek bayrağı sizin 
elinizden alacak ‘’ demişti. Gerçekten öyle oldu Utku 
şimdi Makina Mühendisi olarak aramızda. Hasan Abi 
Sevgili Hatice ablayı kaybedince çok üzülmüştü. 
Hasan Abi yüreğindeki insan sevgisini o kadar 
büyütmüştü ki etrafında iyiden ve güzelden yana 
ne varsa seven, paylaşan insandı. Kendisiyle her 
görüşmemizde eşimi ve kızlarımı sorar gözlerinden 
benim yerime öp diyerek selam gönderirdi. Kendisini 
çok özleyeceğiz. Kendisini ve anısını hep yaşatacağız. 

Zeki Arslan: "Anısı Hep Yaşatacağız"

İlter Çelik: "Hasan Akalın Hep Yol Göstericiydi"



Dünyanın enerjiye olan gereksinimi önlemez 
bir hızla artarken, sürdürülebilir enerji 

politikalarının benimsenmesi ve yenilebilir 
enerji kaynaklarının kullanılması büyük 
önem taşımaktadır. MMO İstanbul Şube’nin 
bu stratejiler çerçevesinde düzenleyeceği 
‘’Enerji Yöneticiliği Eğitimi’’ ile enerji yöneticisi 
adaylarına sanayide ve binalarda enerji 
verimliliğini ve tasarrufu artırıcı yöntemleri, 
teorik bilgi ve uygulamalarla aktarmayı 
amaçlıyor. 

26 Mart -04 Nisan tarihleri arasında yapılacak 
olan eğitim ile katılımcılar endüstriyel 
işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile 
ilgili faaliyetleri; enerjinin verimli kullanımı, 
atıkların değerlendirilmesi ve mevcut enerji 
kayıplarının önlenmesi konuları kapsamında 
öğrenecek ve yetkinliğe sahip olacaklar.

Enerji Yönetimi Nedir?
Enerji Yönetimi, kısıtlama uygulamaksızın 

-yani gerekli olan 3 ışıktan 1'ini söndürerek 
değil; akıllı mühendislik çözümleri uygulayarak- 
enerjinin en verimli şekilde kullanılmasıdır. 
Diğer bir açıdan tesislerde enerji yönetimi 
açıklanırsa ürün/hizmet/metrekare başına 
düşen enerji giderlerini enerjiyi verimli 
kullanarak azaltmaktır, aynı enerji ile daha 
çok üretim yapmaktır, karlılığın artmasıdır. 
Enerji yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten 
veya çevresel tüm koşullardan fedakârlık 
etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin 
verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış 
ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır. 
Enerji atıklarının değerlendirilmesi, enerji 
verimliliğinin artırılması ve mevcut enerji 
kayıplarının önlenmesi yoluyla tüketilen enerji 
miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal 
refahı engellemeden, kalite ve performansı 

düşürmeden en aza indirilmesini ilke 
edinmektedir.

Kimler Katılabilir?
Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik 

alanında veya teknik eğitim fakültelerinin 
makina, elektrik veya elektrik-elektronik 
bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim 
almış kişiler kabul edilir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar Nereler?
Mevcut mevzuata göre sertifika sahibi 

kişilerin yapabilecekleri işler genel çerçevesi ile 
aşağıdaki gibidir: 
Sanayide Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip 
mühendisler; Enerji Verimliliği Danışmanlık 
şirketlerinde ücretli veya sözleşmeli danışman 
olarak çalışabilir, sanayi kuruluşlarında, 
organize sanayi bölgelerinin enerji yönetim 
birimlerinde ve elektrik üretim santrallerinde 
tam zamanlı olarak enerji yöneticisi olarak 
görevlendirilebilirler. Verimlilik artırıcı proje 
(VAP) hazırlama ve uygulama hizmetleri, tüzel 
kişiliği olan EVD şirketleri tarafından yapılabilir. 
Bina enerji yöneticisi sertifikasına sahip 
mühendisler ve teknik eğitim fakültelerinin 
makina veya elektrik bölümlerinde lisans 
eğitimi görmüş kişiler, enerji yöneticisi atama 
zorunluluğu olan binalara danışman olarak 
hizmet verebilirler.

MMO İstanbul Şube'nin Enerji Yöneticisi Eğitimi 2018 yılı planı açıklandı. 
İlk eğitim 26 Mart- 04 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Enerji Yöneticiliği Eğitimlerimiz Başlıyor!

Eğitim Modülü Eğitim Tarihi
1.Modül + 2.Modül 26 Mart- 04 Nisan 2018
1.Modül + 2.Modül  14- 23 Mayıs 2018
1.Modül + 2.Modül 04- 13 Haziran 2018
1.Modül + 2.Modül 24 Eylül- 03 Ekim 2018
1.Modül + 2.Modül 12- 21 Kasım 2018
1.Modül + 2.Modül 17-26 Aralık 2018  
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Makina Bülten’in önceki 
sayılarında yapay zekâ 

ve yazılımlar tarafından 
kontrol edilen otonom 
sistemlerden, sanayi 
devriminin dördüncü 
hamlesi olan ve insan-
makine iş birliğini temel alan 
endüstri 4.0’dan, depolama 
ve lojistik yönetiminde 
gelişmiş entegre sistemlere 
sahip akıllı ve özerk robotlar 
hakkında birkaç yazı 
kaleme almış ve geleceğin 
görüntüsünü çizmeye 
çalışmıştık.

Şimdi ise, geleceğin 
teknolojilerinin üretim ve 
tasarım süreçlerindeki 
rolünün yanında, perakende 
ve pazarlama sektöründe 
ne gibi değişimlere yol 
açacağına dair birkaç 
örnek göstereceğiz. Kendi 
kendisini geliştirebilen 
yapay zekâ, gelişmiş kamera 
ve sensörler, akıllı takip 
sistemleri ve kasiyersiz 
ödeme teknolojileri ile yavaş 
yavaş değişmeye başlayan 
perakendecilik sürücüsüz 
otonom servis araçları ve 
yüz tanıma teknolojileri 
ile ne sipariş edeceğinizi 
anlayan akıllı ekranlar ile 
insanoğlunun geleceğine 
dair ilk izlenimleri veriyor.

Perakendecilikte geleceğin 
bir ön izlemesi sayılabilecek 
teknolojik değişimlerin 
başında gelen kasiyersiz 
mağazalar, yakın gelecekte 
perakende sektörünün en 
önemli unsurlarından birisi 
olacak gibi gözüküyor. 

Son dönemlerde pek çok 
perakende şirketinin bu 
değişime önayak olacak 
adımları attığını görmeye 
başladık. İspanyol bir tekstil 
devinin, mağazalarından 
birkaçına kasiyersiz ödeme 
sistemi getireceğini 
duyurması, Çinli bir e-ticaret 
şirketinin kasiyersiz ödeme 
sistemini deneyeceği bir 
kafe açması ve son olarak 
uluslararası bir perakende 
satış şirketinin kasiyersiz 
ödeme teknolojilerine 
yatırım yapması dünyadaki 
en büyük örnekler olarak 
karşımıza çıkıyor.

Henüz birçoğu geliştirme 
ve test aşamasında olan 
bu örnekler arasında bir 
tanesi var ki eğer haberlere 
yansıyanlar doğruysa, 
yakın zamanda ABD’de 
kasiyersiz ödeme sistemiyle 
onlarca mağaza açılabilir. 
ABD merkezli büyük bir 
e-ticaret şirketi, 2016 
yılı Aralık ayında, 
test amaçlı olarak 
kasiyersiz ödeme 
sistemlerini test 
ettikleri bir mağaza 
açtı. Dört yıllık bir 
ön çalışmanın 
test edildiği 
mağazada 
bulunan 
kamera ve 
sensörler 
aracılığıyla 
müşterilerin 
raflardan neler 
aldıkları takip 
edilebiliyor ve 
bir akıllı telefon 

uygulaması sayesinde 
alınan ürünler sanal sepete 
eklenebiliyor.

Perakendecilikte devrim 
yaratacağı beklenen bu 
teknoloji tam olarak şöyle 
çalışıyor: Akıllı telefonunuzda 
bulunan ve kişisel kredi 
kartınızın tanımlı olduğu 
uygulamayı markete 
girmeden önce kapıdaki 
cihaza okutuyorsunuz. 
Raflardan aldığınız ürün 
her ne ise sanal sepetinize 
ekleniyor; eğer vazgeçip 
rafa geri yerleştirirseniz de 
sepetinizden çıkarılıyor. Akıllı 
sensörler ve kameraların 
takip ettiği alışverişiniz 
tamamlandığında, yani çıkışa 
ilerlediğinizde alışverişinizi 
tamamlamış oluyorsunuz. 
Tutar ise kredi 

Gelecek: Kasiyersiz Mağazalar
ve Otonom Sistemler
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kartınızdan otomatik olarak 
çekiliyor.

Satın alma işlemlerinizi 
muazzam bir biçimde 
hızlandıracak olan bu 
teknoloji, gelecekte 
hayatlarımızın ne şekilde 
değişeceğine dair bazı 
fikirler edinmemizi 
sağlayabilir. Akıllı robotların 
ya da takip sistemlerinin 
kullanılacağı bu sistemler 
için verilebilecek bir diğer 
örnek ise dünyanın ilk 
‘insansız seyyar marketini’ 
yapan ABD’li bir başka 
şirket. Yine bir başka akıllı 
telefon uygulaması ile 
kullanılabilen bu sistemle, 
taze sebze-meyve alışverişi 
yapmak isteyen bir kişi 
kendisine en yakın otonom 
aracı çağırarak, kapısına 
kadar gelen araçtan istediği 
ürünleri seçiyor. İlk başta 
herhangi bir ödemenin 
yapılmadığı bu sistemde, 
tüketicinin aldığı ürünlere 

göre 

yapılan hesaplamayla 
faturalandırma yapılıyor. İlk 
prototipi tamamlanmış olan 
seyyar manav, perakende 
satış yapan marketler 
için de fırsat niteliğinde. 
Sponsorluk sağlayacak olan 
marketler bu seyyar manavı 
deneyerek ileride kendi 
ürünlerini de satabilecekler. 
Sebze-meyvenin yanı sıra 
taze ve sıcak fırın ürünlerinin 

de bu otonom araçlar 
vasıtasıyla satılabileceği 

düşünülüyor.

Geleceğin 
perakendecilik 
sektörüne 
getireceği 
değişimlerle ilgili 
bir başka örnek ise 
dünya çapında 40 

kadar lokasyonda 
hizmet veren 

bir fast food 
restoran 

zincirinin 
geliştirdiği ve yüz 

tanıma teknolojisi 
ile müşterilerinin 
hangi ürünlerden 
sipariş edeceğini 

tahmin eden bir sistem. 
Daha önce hamburger 
köftelerini pişirmek için 
robotları kullanması ile 
gündeme gelen şirket, 
müşterisinin yalnızca bir 
kiosk kullanarak sipariş 
vermesine olanak tanıyor. 
Yüz tanımlama teknolojisi 
ile çalışan ve yüz analizi 
ile müşterilerin ne sipariş 
edeceklerini anlayabilen bu 
teknoloji, kişilerin yüzlerini 
veri tabanına kaydederek 
bir sonraki siparişi için 
de tahmin ve önerilerde 
bulunabiliyor. Üstelik 
bulut sistem sayesinde, 
bu kioskların bulunduğu 
başka bir mağazadan 
alışveriş yaptığınız zaman 
da tanınacak ve oluşturulan 
‘sadakat hesabı’ sayesinde 
dünyanın bir başka 
noktasında da size özel 
hizmet alabileceksiniz. 
Yüz tanıma teknolojisini ve 
altyapısını geliştiren şirket 
test aşamalarının sorunsuz 
ilerlemesi durumunda, 
bu teknolojiyi 2018 yılında 
tüm mağazalarına yaymayı 
düşünüyor.



Bulunduğumuz noktadan bakıldığında, 
geleceğin insanoğlunu hızlandıracağını, 
geliştirilen teknolojilerin kişiye özel 
kılınacağını ve gelişmiş görüntülü sistemler 
ve mobil uygulamalar aracılığıyla ‘ID’lerimizin 
pek çok şirketin veri tabanında yer alacağını 
görebiliyoruz. Otonom sistemler ve 
robotik teknolojiler vasıtasıyla, fiziksel ve 
hatta zihinsel gücüne çok daha az ihtiyaç 
duyulacak olan insanoğlunun bu teknolojik 
devrim sırasında nerede yer alacağını 
kestirebilmek ise oldukça zor. Çünkü gün be 
gün geliştirilen ancak henüz hayatımızda tam 
olarak yer almayan bu teknolojilerin getirileri 
kadar götürülerinin de olacağı kesin.

Engelli parkuru koşabilen, düz ve ters 
takla atabilen ve hangi koşulda olursa olsun 
devrilmeden yürüyebilen robotlardan, sanat 
eserleri ortaya koyabilen yapay zekalara; 
satranç ve Dota gibi strateji oyunlarında en 
becerikli insan rakiplerini, ‘oyun deneyimlerini 

geliştirerek’ yenebilen yazılımlardan, 
büyük ölçüde bir insan gibi konuşabilen ve 
kendisine sorulan sorulara oldukça tutarlı 
ve mantıklı cevaplar verebilen ‘Sophia’ya 
kadar yaratılan her bir teknoloji bir taraftan 
hayatımızı kolaylaştıracak fakat bir taraftan 
da insana olan ihtiyacın azalmasına sebep 
olacak. 

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Dünya 
Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 
rapora göre robotlar 5 yıl içinde 5 milyon 
kişiyi işsiz bırakabilir. Bu beş milyon kişinin 
ise en fazla 2 milyonu açılacak olan yeni 
sektörlerde istihdam edilebilecek. Bu 
nedenle geleceğimiz üzerine iyi düşünmeli, 
insana ve eğitime olan yatırımlarımızı 
artırmalıyız. Çünkü gelecek; insan bilimleri, 
mühendislik, yapay zekâ, tasarım ve sanal 
gerçeklik gibi alalarda iyi eğitim almış 
olan insanlara büyük fırsatlar sunacak gibi 
görünüyor.
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1- 3 Boyutlu yazıcıdan kalp yaptılar 
2- İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi

 3- Elektriği ileten fakat ısıyı iletmeyen metal bulundu 
4- Kara Deliği Galaksi Merkezinden Dışarı
Fırlatan Gravitasyonel Dalgalar Keşfedildi

5- Ispanak Yaprağı Üzerinde İnsan Kalp Dokusu Üretildi
6- Yapay DNA İçeren Organizma Üretildi

7- Yaşlanma Etkileri Farelerde Geri Döndürülebildi
8- Dünyanın İlk Yapay Embriyosu Petri Kabında Üretildi

9-Tarihin İlk Uzay Ülkesi Asgardia'ya
Türkiye'den Rekor Başvuru

10-Sigaranın DNA ya Verdiği Zarar Haritalandırıldı
11-Fizikçiler, Negatif Kütleye 

Sahip Bir Sıvı Üretmeyi Başardı
12-İlk Defa Kafa Nakli Yapılarak

İki Başlı Fare Elde Edildi
13-NASA, Bir Dış Cüce Yıldız Sisteminde

Yedi Adet Gezegen Buldu
14-Midede Kendi Enerjisini Üreten

Yutulabilir Aygıt Tasarlandı
15-DNA Eşlenmesi İlk Kez Filme Alındı

16-Fizikçiler Schrödinger'in Kedisini
Nasıl Çoğaltacaklarını Buldular

17-Evrenin En Büyük Haritası Oluşturuldu

Bilim insanları, bir yandan mevcut yaşamımızı 
kolaylaştıracak yeniliklere imza atarken bir 

yandan da yeni yaşam alanları kurabileceğimiz 
gezegenler için çalışmalarını sürdürüyor. Biz de 

2017 yılına damga vuran bilimsel gelişmeleri 
sizler için derledik.

2017 Yılına Damga Vuran

Bilimsel Gelişmeler 
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TMMOB tarafından 
düzenlenen Sanayi 

Kongresi 8-9 Aralık 2017 
tarihlerinde İMO Teoman 
Öztürk Salonu, Ankara’da 
gerçekleştirildi. 1987 yılından 
itibaren geleneksel olarak 
iki yılda bir düzenlenen 
sanayi kongrelerinin yirmi 
birincisi, “Sanayisizleşen 
Türkiye ve Mühendisler” ana 
temasıyla düzenlendi. Siyasi, 
ekonomik, kültürel, kısaca 
bütünüyle toplumsal bir kaos 
ve bilinmezliğin yaşandığı 
bir ortamda gerçekleştirilen 
kongrede sanayinin güncel 
durumu ve mühendislerin bu 
sanayi ortamı ile olan ilişkisi 
üzerinde konuşmalar ve 
tartışmalar yapıldı.

Bu kongrede dikkat çeken 
en önemli nokta, kongreye 
az sayıda sanayicinin katılmış 
olmasıdır. Bu gerçeğin 
bir açıklaması, bir kısım 
sanayicinin, sanayinin 
sorunlarını bilimsel bir 
ortamda tartışmak yerine, 
çözümü iktidara yakın 
odaklarda aramaları, diğer bir 
açıklaması da bir diğer gurup 
sanayicinin de sanayiden çok 
umutlu olmadıkları olabilir.

Kongrede, diğerlerinin 
yanı sıra, konuşmacıların 
ele aldıkları ve üzerinde 
tartışılan, bu yazı dizisinde 
tartışmaya açılan belli 
başlı konular aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:
• Küresel Kapitalizmin 
Tasarımında Yeni Eğilimler
• Dünyada ve Türkiye'de 
Sanayisizleşme Eğilimleri, 
Büyüme Dinamikleri

• Sanayinin Mekansal Dağılımı
• Mühendisler: Fabrika, 
Toplumsal Yaşam ve Kent 
Deneyimleri Araştırması 
• MMO Raporları: Makina 
İmalat Raporu, OSB Raporu, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
İşletmeleri Raporu
• Büyük Durgunluk Sürerken 
Endüstri 4.0
• Sanayisizleşen ve 
Mühendissizleşen Türkiye 
ve  Yeni Bir Kalkınma–
Sanayileşme Paradigmasına 
İhtiyacımız Var

Teknolojik Gelişmeler
ve Değişim

Dünya tarihinde 100 -150 
yılda bir rastlanabilecek, 
küresel bağlamda siyasi, 
ekonomik, teknolojik, 
bütünüyle toplumsal bir 
değişim sürecinde yaşıyoruz. 

Bu süreci anlamanın 
yolunun öncelikle dış 
dinamikleri anlamaktan 
geçtiği bir gerçektir. Küresel 
egemen güçler 1970’lerde 
başlayan kendi ekonomik 
bunalımlarına çözüm 
olarak, özünde Keynesçi 
ekonomik sistemi terk ederek 

yerine neoliberalizmi ihdas 
etmişlerdir.

Bugünkü Kapitalist 
Emperyalist sistemin, 
neoliberalizmin 
trasformasyonu bağlamında 
belki de en çarpıcı özelliği, 
üretimin küreselleşmesi 
ve üretimin düşük ücretli 
ülkelere kaydırılmasıdır. 
Üretimin küreselleşmesi, 
büyük çoğunluğu emperyalist 
ülkeler kökenli Çok Uluslu 
Şirketlerin muazzam şekilde 
genişlemesi ve küresel 
ölçekte her yöne ulaşabilme 
imtiyazlarında ifadesini bulur. 
Yoksul çevre ülkelere bırakılan 
tek alternatif, “ihracata dönük” 
sanayileşmedir. 

Mekânsallaşma dönemi ve 
küresel emek arzı artarken, 
ülkeler arasındaki ücret 
farklılıklarından yararlanmak 
isteyen sermayeye, üretim 
sürecini farklı coğrafi alanlarda 
yeniden yapılandırma fırsatı 
sunmaktadır. Verimlilik artışı 
yerine düşük ücretlerle 
kârını artırma tercihi ise 
şirketlerin küçülmesine, 
sanayi kapasitesinin ve 
gücünün azalmasına, hizmet 

Mertkan Akay
Makina Mühendisleri Odası

İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 ÜZERİNE NOTLAR (1)

Teknolojik Gelişmeler ve Ekonomik Güç
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sektörünün payının artmasına 
yol açmaktadır. Bu süreçte 
sermaye/emek arasında, 
katmanlaşma döneminde 
sağlanan uzlaşma, emek 
aleyhine bozulurken daha 
fazla sayıda işgücü, daha 
az iş ve daha az sermaye 
için rekabet eder hale 
gelmektedir. Küresel üretim 
süreci sermaye birikimini 
artırmak ve daha çok iş 
yaratmak yerine, iş ve 
yatırımları ülkeler arasında 
yeniden dağıtmaya hizmet 
etmektedir.

Paralel şekilde, Türkiye’de 
24 Ocak 1980 kararlarına 
kadar uygulanan “ithal 
ikamesi” sanayileşme 
modelinin yerine, Türkiye’ye 
dayatılan “ihracata dönük” 
sanayileşmedir. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin ekonomik anlamda 
küreselleşme sürecine tam 
entegrasyonu açısından 
gerekli adımlar belirlenmekte, 
sanayi stratejileri bu adımlara 
uygun araçlarla donatılmaya 
çalışılmaktadır. Bu durum 
kentin ve işçi sınıfının da 
sanayinin gerekleri üzerinden 
yeniden şekillendirilmesi 
anlamına gelmektedir.
Özellikle 2000’li yıllarda 
Türkiye’de üretken sermaye, 
artan esneklik, yaygınlaşan 
tedarik ağları, parçalanan, 
taşeronlaşan emek ve kentsel 
mekan üzerinde kendini inşa 
etmiştir. Üretken sermayenin 
yeni mekânı bu anlamda 

OSB’ler, plansız çevre sanayi 
yerleşkeleri ve merdiven 
altı atölyeler şeklinde 
kademelenmiştir.

Teknolojik Gelişmeler
ve Ekonomik Güç

Diğer yandan ileri sanayi 
ülkeleri ucuz emeğe dayalı 
üretimin küreselleşmesine 
karşın ve emperyalist ülkelerin 
keskinleşen rekabetinin 
bilim ve teknolojiye 
yansımasının sonucu olarak, 
üretimin son derece yoğun 
otomasyonuna imkân 
verecek ileri teknolojileri 
geliştirme yolunda hayli 
mesafe kaydetmişlerdir. 
Bunlar, diğerlerinin yanında, 
akıllı robotlar, yapay zekâ, 
nesnelerin interneti, 3-boyutlu 
yazıcılar, büyük veri ve analiz 
olarak sayılabilir.

Gelişen teknolojiler üzerinde 
hegomonya kurmak, dünya 
üzerinde ekonomik güç olma 
yolunda verilen en önemli 
savaş olmaktadır.

Heyecan veren teknolojik 
gelişmelerin hızlandığı 
gözlemlenmektedir. Son 
yıllarda iletişimdeki hızlı 
gelişmeler, bilgiye daha önce 
eşi görülmemiş ulaşım ve 
hudut ötesi iş birliği imkanlarını 
sağlayarak bireyleri 
güçlendirmiştir. Bugün ana 
başlık veri ve artan oranda 
da yapay zekâdır (AI). Bunlar 
hiyerarşik organizasyonları 
bilginin kontrol ve analizinde 

Mertkan Akay

güçlendirmektedir.
Teknolojik gelişim üzerine 

yarış özellikle ABD ve Çin 
arasında sürmektedir. Her 
iki ülkenin dev teknoloji 
şirketleri, diğer gelecek nesil 
teknolojilerinin yanı sıra; 
yapay zekâ ve süper bilişim 
konusunda çalışmalarını 
hızlandırmaktadırlar. Kazananın 
gelecek çeyrek yüzyıllara, 
ekonomik ve jeopoitik olarak 
hükmedeceği söylenebilir.    

TMMOB tarafından 
düzenlenen son Sanayi 
Kongresi 2017 verileri 
üzerinden hareketle, 
Makina Bülten’e eklenmesi 
planlanan bu yazı dizisi, 
Makina Mühendisleri 
Odası’nın ilgi alanında olan 
sıcak başlıkları tartışmaya 
açmaktır. Bu bağlamda da 
Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube’nin 33.dönem 
Yönetim Kurulu’nun önünde 
duran çalışmalara katkıda 
bulunmaktır.
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Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 
Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi bileşenleriyle oluşturulan TMMOB 
Asbest Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
İstanbul Asbest Raporu hem asbestin kullanım 
alanlarının detaylıca araştırıldığı hem de 
İstanbul için mevcut risklerin neler olduğunu 
göstermesi açısından önem taşıyor.

Asbest, doğal yollardan oluşmuş, lifsi yapıya 
sahip bir grup mineral için kullanılan ortak bir 
terimdir. Asbest minerallerinin çok ince lifler 
haline gelmesi, liflerin uzunluğu, elastikiyet ve 
sağlamlığı, asit ve bazlara karşı dayanıklılığı, 
sesi ve suyu izole etmesi, yanmaya karşı direnç 
ve elektrik akımına karşı izolasyon özelliği 
nedeniyle sanayide yüzlerce farklı işkolunda 
kullanılmasını sağlamıştır.

Kullanım Alanları
Asbesti ilk kullananlar, mineralin ateşte 

yanmadığını fark ederek adeta büyülenen 
antik Yunanlılardır. Asbesti aydınlatma amaçlı 
lamba fitili olarak kullanmaya başlayan 
Yunanlılar daha sonra zırh ve giysi yapımında 
da asbest kullanmışlardır. Yüzyıllar içinde 
mükemmel madde olarak kabul edilen asbest, 
binlerce farklı malzemenin üretiminde ürünleri 
güçlendirmek ve yanmaz hale getirmek 
için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

20. yüzyılda kullanım alanları çeşitlenmeye 
devam etmiş; 1980’li yıllara gelindiğinde ısı 
ve ses yalıtımında, sürtünmeye ve yanmaya 
dirençli malzeme üretiminde, dekorasyon 
ve güçlendirme amaçlı olarak inşaat, tekstil, 
kimya, otomotiv, gemi ve uçak sanayinde 
artarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Asbest temasının gelişmiş ülkelerdeki 
nedeni esas olarak madencilik ve endüstri 
ortamlarında gelişen mesleksel ilişkilerdir. 
İşçiler asbest madenlerinde ve bazı iş 
kollarında doğrudan, bazı iş kollarında ise 
zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak 
asbest ile temas etmişlerdir. Yine bu maden 
veya iş yerlerinin çevresinde yaşayanlar ise 
oluşan çevre kirliliği nedeniyle, daha düşük 
yoğunlukta da olsa asbest ile temas etmek 
durumunda kalmışlardır. 

Ancak 1990’lı yılların başında toksik madde 
olduğunun kesin olarak ortaya konması ve 
Mezotelyoma kanserinin başlıca nedeni 
olduğunun saptanmasıyla gelişmiş ülkelerin 
tümünde asbest kullanımı yasaklanmıştır. 
Belçika ve Hollanda 90’lı yılların başında asbest 
üretim ve kullanımı tamamen yasaklanmıştır. 
Avrupa Birliği’nde 2005 yılından itibaren AB’ye 
üye tüm ülkelerde, Türkiye’de ise 2010 yılından 
itibaren ülke genelinde asbest üretimi ve 
kullanımını tamamen yasaklanmıştır. Ancak 
bu tarihe kadar inşa edilen sayısız ev, devlet 
dairesi, okul, hastane, askeri üst ve pek çok 

Dünyada kanser yapıcı maddeler listesinde “kesin kanserojen” 
olarak tanımlanan “asbest”in üretimi ve kullanımı AB'de 2005 yılında, 

Türkiye'de ise 2010 yılında tamamen yasaklandı. Ancak bu tarihe kadar 
inşaatlardan endüstriyel ürünlere kadar sayısız yerde kullanılan asbestin 

yarattığı tehlike halen devam ediyor!

İstanbul Kanser Riski Altında!
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endüstriyel ürün vasıtasıyla 
asbest halen hayatımızın her 
anında yer almaktadır. Öte 
yandan Hindistan, Rusya 
gelişmekte olan bazı ülkeler 
ve gelişmemiş ülkelerde 
asbestin üretimi ve endüstride 
kullanımı devam etmektedir.

Yapımında Asbest kullanılan 
bazı malzemeler

- Ateş yakılan büyük 
ocakların ve kazanların 
duvarları

- Elektrik hatlarının, 
kabloların yalıtımı

- Gaz maskeleri
- Gemi yalıtımı ile 

otomobillerin, trenlerin fren 
balataları

- Çatı ve yer kaplama 
malzemeleri

- Su ve kalorifer boruları
- Tost makinası, elektrikli 

fırın, tencere kulpu, saç 
kurutma makinası gibi bazı ısı 
üreten elektrikli ev aletlerinin 
ısı temas bölgeleri

- Teflon tencere ve tava gibi 
mutfak gereçleri

Asbest ve Sağlık
Asbest lifleri fizikokimyasal 

özelliklerine bağlı olarak 
kolayca ufalanıp, toz haline 
gelebilir ve lifler çoğunlukla 
gözle görülmez. Herhangi 
bir ortamda asbest miktarı, 
ortamda metreküp başına 
düşen lif sayısı olarak ölçülür. 
Asbest lifleri havalandıklarında 
hava akımı az olsa bile 
günlerce havada asılı kalabilir. 
Soluma yoluyla vücuda girip 
ciğerlere yerleşen mikron 
boyutunda asbest lifleri, 
kimyasal bileşimleri ve fiziksel 
özelliklerine bağlı olarak 
zaman içinde enflamasyona 
neden olabilir.

Asbestli ürünlerinin imhası 
da çevresel bir etkiye 
sahiptir. Yanlış bertaraf ve 
imha faaliyetleri (İstanbul’da 

süren kentsel dönüşüm 
sürecinde olduğu gibi) 
asbestin bulunduğu yerde 
kalmasından daha fazla lifin 
çevreye salınabilmesine 
neden olmaktadır. Dolayısıyla 
asbest ile günlük yaşantıda 
insan teması epidemiyolojik 
olarak aşağıdaki gibi 
sınıflandırılabilir.

Asbeste bağlı hastalıklar 
birkaç on yıl sonra ortaya 
çıkar. Bu hastalıklardan 
özellikle asbestosis, 
akciğer kanseri, plura ve 
mezotelyoma türleri önemlidir 
ve modern epidemiyolojinin 
en çok çalışılan konularıdır.

Sonuç
Asbestli yapı ürünlerinin 

üretim ve kullanımı 2010 
yılından bu yana yasak 
olmasına rağmen, 2010 öncesi 
yapılarda bulunan asbestli 
ürünlerin varlığı; özellikle de 
kentsel dönüşüm ile yıkılan 
yapıların atıklarıyla asbest 
liflerinin çevreye dağılması ile 
gelecek en az 20 yılın önemli 
bir sağlık ve çevre sorununu 
oluşturmaktadır.

Ülke genelinde mevcut 
bina stoku göz önüne 
alındığında geçmişte yapılmış, 
günümüzde kullanılmaya 
devam eden ve kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkımı 
gerçekleşecek birçok binada 
asbest içeren malzemelerin 
kullanıldığı bilinmektedir. 

Dolayısıyla mevcut stokta 
yapılacak bakım, onarım, 
güçlendirme ve yıkım 
işlerinde çalışanlar, aileleri 
ve aynı çevre komşuları 
bilmeden ciddi boyutta 
asbeste maruz kalma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Asbestin uzaklaştırılması 
işleminde de ‘Asbestle 
Çalışmalarda Sağlık ve 
Güvenlik Önlemleri Hakkında 
Yönetmelik’ gereğince 
uygun önlemler alındıktan 
sonra uzaklaştırma işlemi 
yapılmalıdır. Asbestle 
çalışılacak bölge karantinaya 
alınmalı, çalışanların uygun 
ekipman ve donanımla 
çalışmaları sağlanmalıdır. 
Asbest uzaklaştırıldıktan 
sonra bertarafı da yine uygun 
önlemler alındıktan sonra 
yapılmalıdır.

Asbest sınır değeri 8 
saatlik çalışma için 0,1 lif/
cm3’tür. Kentsel dönüşüm 
kapsamında bina yıkımlarının 
yapıldığı bölgelerde ortaya 
çıkan asbeste bölge halkı 
daha fazla süreyle maruz 
kalabilmektedir. Ayrıca 
bina yıkımlarının birden 
fazla olduğu bölgelerde 
ortaya çıkan asbest miktarı 
artmaktadır. Kentsel dönüşüm 
bölgelerinde binalarda ayrı 
ayrı uyulması gereken asbest 
söküm kurallarına ek olarak 
bu bölgelerde düzenli ortam 
ölçümü de yapılmalıdır.



MIT araştırmacıları 
karbondioksit çıkışı 

olan santral emisyonlarını; 
otomobil, kamyon ve uçaklar 
için kullanılabilir yakıtlara 
dönüştürebilecek bir sistem 
geliştirdiler. Üstelik bu sistem, 
atık karbondioksiti çeşitli 
ürünlerin kimyasal ham 
maddelerine dönüştürmek 
için de kullanılabilecek.

Yeni membran temelli 
sistem, MIT’de doktora sonrası 
araştırma yapan Xiao-Yu Wu, 
Ahmed Ghoniem ve makina 
mühendisliği bölümünde 
görev yapan Profesör Ronald 
C. Crane tarafından geliştirildi. 
Lantan, kalsiyum ve demir 
oksit bileşiklerinden oluşan 
bir membran, karbondioksit 
akımından oksijenin geçmesini 
ve karbonmonoksitin geride 
kalmasını sağlıyor. Arda 
kalan diğer bileşikleri ise 
laboratuvarlarında oksijen 
ve hidrojen üretimi de 
dahil olmak üzere birçok 
uygulamada kullanabilecekleri 
şekilde değerlendiriyorlar. 
Bu işlem sırasında üretilen 
karbonmonoksit tek başına 

yakıt olarak kullanılabildiği 
gibi, hidrojen ve/veya su ile 
birleştirilerek metanol ve 
sentetik gazlar gibi birçok sıvı 
hidrokarbon yakıt kimyasalı 
olarak da değerlendirilebiliyor. 
Bu yöntem elektrik üretim 
süreçlerine uygulandığı 
takdirde fosil yakıt kullanımının 
küresel ısınmaya olan etkisini 
azaltabilecek karbon tutma, 
kullanma, depolama ya 
da CCUS (Karbondioksitin 
jeolojik depolanması) gibi 
teknolojilerin bir parçası haline 
gelebilir.

Oksijen Atomlarının Basınç 
Farkı Olmaksızın Ayrılması 
Sağlanıyor

Araştırmacılar perovskit 
olarak bilinen yapıya sahip 
olan membranın oksijen 
için yüzde yüz seçici 
olduğunu ve yalnızca bu 
atomların geçmesine izin 
verdiğini söylüyor. Oksijen 
ayırma 990°C'ye kadar olan 
sıcaklıklarda gerçekleşiyor 
ve bu işlemi sürdürmenin 
yolu membrandan akan 
karbondioksitten ayrılan 

oksijenin diğer tarafa gelene 
kadar tutulmasını sağlamaktan 
geçiyor. Bu işlem, membranın 
karbondioksit akımının 
karşı tarafında bir vakum 
oluşturarak yapılabiliyor ancak 
bu yöntem çok fazla enerji 
gerektiriyor.

Bu nedenle araştırmacılar 
vakum yerine hidrojen ya 
da metan gibi bir yakıt akışı 
kullanıyor. Bu malzemeler 
o kadar kolayca okside 
ediliyor ki oksijen atomları 
basınç farkı olmaksızın 
membrandan çıkıyorlar. 
Membran aynı zamanda 
oksijenin geriye doğru 
hareket etmesini ve tekrar 
karbondioksit oluşturmak için 
karbonmonoksit ile reaksiyona 
girmesini de önlüyor. Enerji 
azaltma sorununun çözülmesi 
için uygulamaya bağlı 
olarak bazı vakum ve yakıt 
kombinasyonlarının bir arada 
kullanılması yeterli olabilir.

Wu, “Sürecin devam etmesi 
için ihtiyaç duyulan enerji 
girişinin bir kısmı elektrik 
santrallerinden bir kısmı da 
güneş enerjisi veya atık ısı gibi 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) geliştirilen yeni yöntem 
sayesinde atık karbondioksit, kullanılabilir bileşiklere dönüştürülüyor.

Santral Emisyonları Yakıta 
Dönüştürülebilecek
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diğer kaynaklardan sağlanabilir” diyor. Aslında 
proses, ısıyı kimyasal formda gerektiğinde 
kullanmak için saklamaya olanak sağlıyor 
(Diğer birçok enerji depolama formlarına kıyasla 
kimyasal enerji depolaması çok yüksek enerji 
yoğunluğuna -birim kütle başına depolanan 
enerji miktarı- sahiptir).

Wu ve Ghoniem prosesin çalıştığını 
kanıtladılar. Devam eden araştırmalar 
membran boyunca oksijen akış hızlarının 
nasıl arttırılacağını membranın üretimi 
için kullanılan materyali ve yüzeylerin 
geometrisini değiştirerek veya yüzeylere 
katalizör malzemeleri ekleyerek 
incelemekteler. Araştırmacılar ayrıca 
membranı çalışma reaktörlerine entegre 
etme ve reaktörü yakıt üretim sistemi ile 
birleştirme üzerinde de çalışıyorlar. Bu 
yöntemin nasıl ölçeklenebileceğini ve ayrıca 
karbondioksit emisyonlarının yakalanması 
ve dönüştürülmesindeki diğer yaklaşımlarla 
karşılaştırıldığında hem maliyet hem de 
toplam santral işletmesi üzerindeki etkilerini 
inceliyorlar.

Bu Yöntem Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmanın 
Yanında Maliyetleri Düşürmek İçin Başka Bir 
Potansiyel Gelir Akışı da Sağlayabilir

Wu, Ghoniem'in grubunun ve diğerlerinin 
daha önce üzerinde çalıştığı bir doğal gaz 
enerji santralinde, gelen doğal gazın iki 
akıma ayrılabileceğini söylüyor. Biri elektrik 
üretmek üzere yakılıp saf karbondioksit akışı 
oluşturur diğeri ise oksijene tepki veren yakıt 

kaynağını sağlayan yeni membran sisteminin 
yakıtı tarafına gider. Bu akım santralden ikinci 
bir çıktı olarak sentez gazı olarak bilinen ve 
yaygın olarak endüstriyel yakıt ve ham madde 
olarak kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit 
karışımını üretir. Ayrıca sentetik gaz, mevcut 
doğal gaz dağıtım ağına da eklenebilir.

Proses, her seviye karbondioksit 
konsantrasyonu ile çalışabiliyor. Wu, bu 
süreci %2 ile %99 arasındaki her seviyede test 
ettiklerini ancak yüksek konsantrasyonda 
daha verimli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle 
geliştirilen yeni yöntemin geleneksel fosil 
yakıtlarla enerji üreten elektrik santrallerinde 
kullanılması daha uygun gözüküyor.

Bu araştırmayı inceleyen ve Çin Bilimler 
Akademisi’nde kimyasal fizik profesörü olan 
Xuefeng Zhu, “Sürdürülebilir termal enerjilerin 
kimyasal enerjiye dönüştürülmesinde 
karbonmonoksit üretmek için karbondioksit 
kullanmak önemli. Oksijen geçirgenlikli 
membran kullanımı tepkime sıcaklığını 
1500°C'den 1000°C'ye düşürür ve geleneksel 
karbondioksit ayrıştırma işlemine kıyasla büyük 
bir enerji tasarrufu sağlar. Bu nedenle bu 
çalışmaların sürdürülebilir enerji ve membran 
prosesleri için önem taşıdığını düşünüyorum.” 
diyor.

Kaynak:
Turning Emissions Into Fuel / David L. 

Chandler | MIT News Office
Çeviri:

Taşkınege Taşpınar | MMO İstanbul Şube



26

şubat 2018  Etkinlik Takvimi

Seminer 17
ŞUBAT

Mali Tablolar Analizi

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

webinar 15
ŞUBAT

Saha Üretim Takip Sistemi 

Online Eğitim

Seminer 24
ŞUBAT

Uygulamalı Excel Başlangınç ve Orta Seviye

MMO İstanbul Şube

Seminer 10
ŞUBAT

ISO 10006 Proje Yönetimi Metodolojisi

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Söyleşi 21
ŞUBAT

 Pompa Sistemleri ve Yenilikçi Çözümler 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Eğitim 08
ŞUBAT

 Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı 
Eğitimi 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Eğitim 01
ŞUBAT

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme 
Kursu 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Eğitim 16
ŞUBAT

Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis
Yetkilendirme Kursu

MMO İstanbul Şube

Eğitim 03
ŞUBAT

Temel Bilirkişilik  3-4-10-11 Şubat 2018 

MMO İstanbul Şube

Eğitim 02
ŞUBAT

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 16
ŞUBAT

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Eğitim 17
ŞUBAT

Temel Bilirkişilik - 17-18-24-25 Şubat 2018 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 22
ŞUBAT

Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 

MMO İstanbul ŞubeEğitim 22
ŞUBAT

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Eğitim 23
ŞUBAT

Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursu

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy

Eğitim 16
ŞUBAT

Şantiye Şefliği

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy 

Sosyal Etkinlik 07
ŞUBAT

33. Dönem Kadıköy/Ümraniye Temsilcilik 
Çarşamba Buluşması

MMO Kadıköy Temsilcilik

Sosyal Etkinlik 07
ŞUBAT

 33. Dönem Beylikdüzü Temsilcilik Çarşamba 
Buluşması 

MMO Beylikdüzü Temsilcilik



şubat 2018  Etkinlik Takvimi

Üyelerimizi Çarşamba
Buluşmalarına Davet Ediyoruz

9 Şubat’ta Safranbolu-Ilgaz 
Gezisine Gidiyoruz!

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul 

Şubesi tarafından 
organize edilen Çarşamba 
Buluşmaları etkinlikleri 
Şubat ayında Kadıköy / 
Ümraniye ve Beylikdüzü 
temsilciliklerinde 

düzenlenecek. Üye ve 
mesleki çalışmalara yönelik 
konuşmaların ve sunumların 
gerçekleştirileceği etkinlikte 
Oda’ya yeni kayıt olmuş 
üyelerle Oda arasındaki 
iletişimi güçlendirmeye 
yönelik adımlar atılacak. 

Şubat ayı Çarşamba 
Buluşmaları etkinlikleri 
7 Şubat tarihinde MMO 
Beylikdüzü Temsilcilik ve 
MMO Kadıköy / Ümraniye 
Temsilciliklerinde saat 
19.30’da eş zamanlı olarak 
düzenlenecek. 

Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, 

eğitim ve üye buluşmalarının 
yanı sıra üyeleriyle arasındaki 
iletişimi güçlendirmek ve 
keyifli zaman geçirmelerini 
sağlamak amacıyla 9 Şubat 
2018 tarihinde Safranbolu-
Ilgaz’a gezi düzenliyor. 09-13 
Şubat tarihleri arasında 
düzenlenecek olan doğa ve 
kültür gezisinde katılımcılar 
Safranbolu UNESCO 
tarafından Dünya Mirasları 
Listesi’nde ön sıralarda yer 
alan Yörük Köyü’nü görme 
fırsatı yakalayacaklar. 
Safranbolu Sokakları, 
Kaymakamlar Evi, Cincin 
Hanı, Hamam, Mehmet Paşa 
Camii, Hükümet konağı ise 
uğranacak diğer noktalar 
olacak.
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Akıtsam deliren sevdamı
köpürür mü hayatı besleyen su

ey benim
yedi başlı kartalım

her başını
bir dağ başlangıcında koyanım

senin
böyle diri bir akarsu gibi kıvrılan gövdendir

bizim aşkımızı solduranların korkusu
çünki elbette bir su

kendi akacağı toprağın sertliğini bilir
ve suyun gövdesiyle yırtılınca toprak

artık ırmak mı ne denir
işte devrim

ona benzer bir akışın hızına denir

yarın ne olur bilirim ben
bahar gelir, otlar büyür

ölüm de yapraklanır
bir dağ bulur uzun uzun bakarım

bir çam ağacı gölgesi
güzel kokular veren

bir damla güneş görünce
sana da gülümseyeceğim yarın 

şimdi senin uzanıp yattığın otlarda
yarın yeni bir yeşillik büyüyecek

Arkadaş Zekai Özger

Suat Sezai Gürü’yü Kaybedişimizin 
25. Yılında Özlemle Anıyoruz...


