Su Uzmaný, Makina

Yüksek

Geçtiðimiz günlerde meslekte 40.
yýlýnýdolduran ve TMMOB Makina
Mühendisleri Odasý'nýn "Meslekte
40. Yýl Plaketi'' ile onurlandýrýlan
dergimiz yazan Enis Burkut'la suyla
geçen yýllan üzerine konuþtuk. ..
"Çalýþankiþi için 41 yýl su gibi geçiyor. Öðrenmek, iþ yapmak için 41
yýl çok kýsa,, diyen Enis Burkut,
Alarko Ýzmir Þubesi'nin kuruluþunda Rahmetli Üzeyir Garih'le birlikte

Mühendisi

Enis Burkut;

çalýþýrken kendisinden gerek iþ
adamlýðý, gerekse mühendislik konularýnda çok þey öðrendiðini anlatýyor.
Endüstrilerde su kullarumý hakkýnda deðerlendirmelerde
bulunan
Burkut, "Her kurulan yeni sanayi
tesisi birçok yanlýþlarla kuruluyor .
Bu yeni kuruluþlar maddeye yatýrým
yapmayý biliyorlar da bilgiye yatýrým yapmayý bilmiyorlar'' diyor...

Söyleþi

sç: Enis Bey öncelikle

sizi biraz ta-

nýyabilir miyiz?

Enl5 Burkut: Tabii ki. Tam 64,5
yaþýnda olduðum için kendimi tam
olarak tanýtmam çok uzun $ürer .Size bir özet çýkarayým...Ýzmir nüfusu 300 bin kadarken Ýzmir Alsancak'ta doðdum ve ilkokuldan sonra
üniversite sonuna kadar hep Fransýzca eðitim gördüm, Galatasaray
Lisesi'ni bitirdikten sonra FransaLyon'da bulunan I.N.S.A. Politekniði'nden Makina Yüksek Mühendisi
olarak 1967 yýlýnda mezun oldum.
Askerlik biter bitmez Ankara'da
serbest çalýþrnaya baþladým, ancak
1971 yýlýndaki politik kriz sebebi ile
bu i1k iþim yalnýzca iki yýl sürdü.
Sonra Alarko Ýzmir Þubesi'nin kuruluþunda görev aldým. Rahmetli
Üzeyir Garih ile çok yakýn iliþkimiz

Ýkinci serbest çalýþmam Ocak 1984
de baþladý ve halen devam ediyor.
O dönemde "Suyu iyileþtirmek'' veya "suyu filtrelemek'' konulan henüz ülkemizde yoktu. Bu sebeple
ilk yýllarda "su'' konusu yanýnda
baþkaca tesisat mühendisliði iþleri
de yapýyordum. Su tekniði konusunda ülkemize getirdiðim yenilikleri gören tesisat mühendisi arkadaþlanm beni bir tür "büyücü'' sanýyorlardýo Oysa bugün konu ülkemizde yaygýnlaþtý,hatta "ayaða düþtü''. Þimdi manavlar dahi "arsenik
giderme cihazý'' satýyor!
Tabii bu arada üç çocuðum ve iki
torunum oldu. Fransýzca su tekniði
konularýnda yeterli bir dil deðil, Ýngilizcem de çok geliþti ve bu iki dil
sayesinde konumdaki yenilikleri
çok hýzlýtakip edebiliyorum.
sç:

41 yýllýk mühendis

olmak nasýl

bir duygu?

oldu çünkü o dönemde Alarko
içinde Fransýzcabilen yalnýzca Üzeyir Bey ve ben vardým. Bu sebeple
Alarko'nun Fransa iliþkilerini Üzeyir
Bey ile beraber yürütüyorduk. Üzeyir Bey'den gerek iþ adarnlýðý ve
gerekse mühendislik konularýnda
çok þey öðrendim, kendisine müteþekkirim.

Enis Burkut: Çalýþankiþi için 41 yýl
su gibi geçiyor. Öðrenmek, iþ yapmak, koþuþmak sonunda çalýþan
için 41 yýl çok kýsa. Daha öðrenilecek çok þey var. Onun için "41 yýl-'
Ilk mühendisim" diyerek hava atmýyorum. Ancak þunu fark ediyorum
ki, karþýma çlkan müþteri sorunlanna çok hýzlýcave çok pratik çözümIer buluyorum.
O zaman 41 yýlda çok bilgi biriktirdiðimi fark ediyorum. Ýþin üzüntü
veren tarafý da var .Hiçbir sanayici
benim bu 41 yýllýk tecrübemden yararlanmak istemiyor .Bana böyle bir
talep ile gelen yok. Bu bilgi birikimini kullanamamak beni~ için
üzücü olduðu gibi, ülkemiz için bir
ekonomik kayýp gibi geliyor bana.
Her kurulan yeni sanayi tesisi birçok yanlýþlarla kuruluyor. Bu yeni
kuruluþlar maddeye yatýrýmyapmayý biliyorlar da bilgiye yatýnm yapmayý bilmedikleri için boþa harca-

nan çok para olduðunu üzülerek
görüyorum
sç: Yýllanný "Su"yla dolu geçiren
bir profesyonel olarak, "Su"yla nasýl
bir araya geldiniz? "Su"ya nasýl bakýyorsunuz?
Enis Burkut: 1984'de serbest çalýþmaya baþladýðýmdabu iþin sonunda
þirketimin Su Tekniði konusunda
uzman bir þirket olacaðýlli hiç düþünmerniþtim. Geriye bakýnca þaþýnyorum. Beni ve þirketimi "su'' konusuna yönlendiren üç þey sayabilirim. 1984'deki þirketim buhar ile
de uðraþýyordu. Dolayýsýyla kötü
kaliteli sular ile beslenen buhar kazanlannýn sorunlarýnýn bu suyun
kalitesinden olduðunu biliyordum.
Daha sonra gýda sanayiine verrniþ
olduðum bazý hizmetler sýrasýnda
gýdaya ternas eden ve gýda içine giren sulann kalitesinin ne kadar
önemli olduðunu gýda iþletmelerinden öðrendim ve bu konuda birçok
araþtýrmayaptýrn. Bir de yüzme havuzculuðum "su'' iþinin önemini bana öðretti. 1986 yýlýnda turizm yatýnmlanna "teþvik'' gelince, Ege'de
otellere yüzme havuzu sisterni kuracak hiç kimse yoktu. Benim araþtýrmacýözelliðirni bilen ve otelciliðe
de yatýr1ffiyaprnak isteyen sanayiciler beni yüzme havuzu konusunda
teþvik ettiler. Böylece Ege'nin ilk
yüzme havuzcusu oldum ve binlerce metreküp su ile haþýr-neþir olurken suyun bir çok özelliðini de keþfetrniþ oldum. Daha sonra gýda Ýhracatý geliþti ve Avrupa standartlanna
uyumsuz Ýhracat yapan gýda iþletmelerinin ürünleri Avrupa'dan geri
iade edildiðinde iþletmeler beni davet edip iþletmelerine saðlýklý su
üreten su hazýrlarna sistemleri sipariþ ettiler. Ýþte"Su Tekniði'' konusu
böylece bende ve þirketimde geliþti. Þimdi artýk ABD standardýnda uz-

Su ve Çevre Teknolojileri

.Sayý

24 .Ocak-Þubat

41 1

sç: Son dönemde kamuoyunda
sýkça tartýþýlan,,Arsenikli Sular" konusunda herkes bir þeyler söylüyor.
Arsenikli sular konusunda siz neler
söylemek istersiniz?

man bir Su Tekniði þirketi olduðumuzu övünerek söyleyebilirirn. Deneyimli mühendis ve teknisyen
kadromuz ile TÜfkiye'deki tüm sanayi bölgelerine hizmet verebiliyoruz.
Hatta bu sene yurt dýþýnadahi birkaç
su hazýrlamasistemi ihraç ettik.
sç: Bugün su kýtlýðýçekerý Türkiye'nin geçmiþine bugününe ve geleceðine baktýðýnýzda suyla olan
iliþkisini nasýl deðerlendiriyorsunuz?
Enis Burkut: Bu konu hem çok
derin bu konu ve hem de benlýn
ihtisasýmýn dýþýnda sayýlýr.çünkü
biz suyun kalitesini düzelten bu
kuruluþuz. Su varsa biz vanz. Su
yoksa zaten bize müracaat eden
olmaz.
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Enis Burkut: Arsenikli sular konusunda ülkernizde teknikten ziyade
politika ve ticaret konuþuluyor .Bu
konuda Burkut Þirketi yalnýzca Türkiye'de geçerli olan resrni yönetmelik sýnýrlan içinde konuþuyor ve
kendisi yorum yapmýyor. Bildiðiniz
gibi Su ve Çevre Dergisi'nin Mart
2008 sayýsýnda yayýnlanan "Ýçme
Suyu Kalitesi Ne Olmalý'' isimli rnakalemde bu konuya da deðinrniþtim. 25730 Sayýlý,17 Þubat 2005 tarihli Resrni Gazete'de Saðlýk Bakanlýðý'nca yayýnlanan "Ýnsani Tüketim
Arnaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik''
gerek Arsenik olsun ve gerekse
baþkaca zararlý rnaddeler ile ilgili
her soruya "hukuken'' cevap veriyor. Bu resrni yönetmelik içme sulanndaki en üst Arsenik deðerinin
"Milyarda Bir -ppb'' birÝmi ile 10
ppb olmasýný þart koþuyor. Avrupa
Birliði, Dünya SaðlýkÖrgütü ve Türkiye Curnhuriyeti yönetmelikleri Arsenik konusunda böyle bir deðer
koyuyorsa bizim veya bir baþkasýnýn bu konuda yorum yapmasýna
gerek yoktur görüþündeyim. Bence
þehir sulannýn kalitesi en kýsa zamanda bu yönetmeliðe uygun hale
getirilmelidir .
sç: Suyun ana kullaným alanlanndan biri de endüstriyel üretim sahasýoBir su profesyoneli olarak bu sahada, iþletmelerin yaklaþýmlan, yapýlan yanlýþlar hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
Eni5 Burkut: Evet, bizim iþimizin
% 90 kadan endüstriyel proses suyu
hazýrlama sistemleri kurmaktýr .Ancak endüstriyel su hazýrlama konusunda, bir fabrikanýn ilk kuruluþu

sýrasýndabizim fikrimiz ve 41 yýllýk
mühendislik bilgimiz genelde kullanýlmýyor.Sanayideki su kullanýmýný
ve iþletmeciliði bilmeyen bir tesisat
mühendisine yaptýrýlan projelere
göre yalan-yanlýþ su tasfiye cihazlarý satýn alýnýyor, hem de 24 saat x
360 gün þartlarýna dayanýklý olmayan en ucuz olanlarýndan. Daha
sonra iþletme çalýþmayabaþladýðýnda yanlýþlar ortaya çýkýyor. Sil baþtan tekrar doðru cihazlar aranýyor
ve iþte sanayi iþletmecisi o zaman
bizi buluyor .çünkü biz yanlýþ projeler ile yapýlan ilk yatýrýmlara genelde teklif bile vermiyoruz. Sanayici daha sonra yanlýþlarýdüzeltmek
için bizim hizmetlerimizi kullanýyor.
Bu konuda anlatacaðým yanlýþlar
buraya sýðmaz,bir kitap oluþturur.
sç: Ýþletmeler su iyileþtinne konusuna neden önem venniyorlar?
Enis Burkut: Aslýnda bu konu tarihsel bir konu. Ülkemiz yeni yeni
sanayici oluyor .Onun için ülkemizde bu tarihsel yanlýþlarýnyapýlmasý
nomýal.. Sanayi ülkesi olmadýðýrnýza
göre sanayi yatýrýrnýyapan ilk jenerasyon sanayici üretim yapacaðý konuya önem veriyor .Örneðin kaðýt
sanayii kurulacaksa, kaðýdý üreten
makinalar inceleniyor , bu konuda
danýþmanlardan yararlanýlarak belki
de en doðru kaðýt üretim makinalan satýn alýnýyor.Kaðýt iþletmeciliðini
bilen kiþiler yatýnmcýlara"Buhar kazaný da lazým'', "su tasfiye cihazý da
laztm'' dedikçe yatýnmcýlar bu laflan anlayarnýyor. Yatýnmcý diyor ki
"Biz kaðýt üreteceðiz, buharla, suyla ilgimiz yok!'' Ýþtetarihsel olay dediðim bu ve ben bu konuþmalara
çok þahit oldum. Sanayiyi bilmeyen
yatýnmcýiçin buhar ve su ihtiyaç dýþý göründüðünden bu iþler için en
ucuz fiyata ve yalan-yanlýþ cihazlar
satýn alýnýyor. Ýþletmezar zor bir yýl
çalýþtýktansonra yatýnmcýlar yanlýþ-

Söyleþi

rým yazýlarýmýdergiden kesip dosyalýyorlar ve bu dosyayý sýk sýk kullanýyorlar .Bu da hiç yoktan iyi. Kitap yazmak için bir hazýrlýk yaptým
ancak bu iþin ne kadar çok zaman
alacaðýnýgörünce þimdilik bu konuyu rafa kaldýrdým.

lan yaþayarak görüyorlar ve doðru
cihazlar satýn alýnmasýna izin veriyorlar .Konuyu
profesyonellere
devretmeyen yatýnmcýlar ikinci satýn alma iþini de yanlýþ yapabiliyorlar. Buna da çok þahit oluyoruz. Bu
süreci ülkemiz yaþayacaktýr, tarihi
etkileyemeyiz ve deðiþtiremeyiz.
sç: Ýþletmelerdeki personelin
rni için neler yapýlabilir?

eðiti-

Enis Burkut: Çok güzel bir konuya deðindiniz. Eðitim zaten Türkiye'nin çok genel bir sorunu, yalnýz
iþletmeleri kapsamýyor. Bugün taksi þoförü dahi nasýltaksicilik hizmeti verl1ir bilmeden taksicilik yapýyor. Her konuda eðitim þart ve eðitimin "ücretii" olduðunu herkesin
anlamasýlazým. Üniversite imtihanýna girecek çocuðu için vatandaþ
saatý 100 lira öðretmen parasý veriyor , trilyonluk fabrikanýn su hazýrlama bölümüne bakan teknisyeni
eðitmek için biz yalnýzca yol parasý
istediðirnizde dahi iþletme yetkilisi
biz~ yol parasý vermek i5temiyor.
Bu durumu ben anlamýyorum. Herhalde bu konuya da "tarihsel" diyeceðiz ve gönlümüzü hoþ tutacaðýz.
sç: Su Tekniði konusunda Türkçe
yayýn yok denecek kadar az. Siz bu
konuda bir kitap yazmayý düþünüyor musunuz?
Enl5 Burkut:
kalelerimi

Dergilerde

çýkan ma-

takip eden okurlarýmdan

ara sýra bu istek geliyor. Bu okurla-
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sç: Piyasada hýzla çoðalan "Su Tasfiye Þirketleri" hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Bu þirketlerin hepsi "Su
Tekniði"ni bilerek mi bu iþlere giriyorlar?
Enis Burkut: Yukarýda sözünü ettiðim gibi manavda dahi arsenik giderici cihaz satýlýyor.Bu da çoðalan
"Su Tasfiye Þirketleri'' nin kalitesi
hakkýnda bir fikir veriyor .Genelde
"Su Tasfiye Þirketleri''nin çoðu yalnýzca "suyýýn ýslak olduðunu biliyor!'' Ülkemizde bizÝm gibi su tekniðini, "Ýlim'' olarak kabul eden kuruluþlar çok az. Þu soruyýý da sorabilÝrsiniz: "Ýyi Su Arýtma ÞÝrketleri''ni
halkýmýz nasýl bulacak? Arayacak,
soracak, kendisine verilen referaQÞlardan birkaçýna muhakkak telefon
edip referansýn doðruluðunu araþtýracak. Tabii doðruyýý bulmak kolay
deðil. Arkadan þu soru da sorulabiLÝr:"Su bilgisi olmayan bu þÝrketler
nasýl su arýtma cihazý satabiliyor?"
Güzel bÝrsöz var; "Kör satýcýnýnkör
alýC1sý
olurmuþ". Herkesin su tekniði konusunu bilmesine Ýrnkan yok.
Ýyi niyetli vatandaþ satýcýnýnaðzýndan çýkan söze inanýyor ve kör satýcý ile kör alýcýbuluþmuþ oluyor. Tabii ki satýn alýnan cihaz ya kýsa
ömürlü oluyor veya arzu edilen görevi yapmýyor. Her evde su laboratuvarý olmadýðýnagöre vatandaþ satýn aldýðýcihazýn ürettiði su kalitesi
hakkýnda doðruyýý bilemiyor .
sç: Dikkat ettim de siz Burkut Þirketi'nin iþlerinden söz ederken "Su
Tasfiye" tabirini kullanmýyorsunuz,
"Su Ýyileþtirme" diyorsunuz.

Enis Burkut: Çünkü "Su Tasfiye''
veya "Su Arýtma,, tabirlerinÝn anlamý
son yýllarda bozuldu ve az önce anlattýðýmýzgibi halka "Kör Satýcý''olarak hizmet veren þirketleri tarif
eden tabirler halÝne geldi. Biz su
tekniðÝni iyi bilen bir kuruluþ olduðumuzdan ve kendimizi kör satýcýlardan ayýrmak maksadý ile yaptýðýmýz iþe "Su Ýyileþtirme'' diyoruz.
sç:

Dergimizde

leleriniz

yayýnlanan

maka-

en çok okunanlar

arasýnda

yer alýyor. Okuyuculardan

size ne

tür mesajlar geliyor?

Enis Burkut: Bazý okuyucular yalnýzca teþekkür etmek için bana mesaj gönderiyorlar .Ömeðin
suyun
klorlanmasý ile ilgili makalem için
bana çok yerden teþekkür geldi. Taa Rize Belediyesinden dahi geldi.
Bazý meraklý okuyucular çok güzel
sorular soruyorlar ve bu sorular benim için yeni bir makaleye ilham
kaynaðý oluyor. Bazýokuyucular ise
ne zaman kitap yazacaðýffi1soruyor.
sç: Burkut

Su Tekniði

son dönem-

de hangi çalýþmalarý yürütüyor?

Enis Burkut: Son yýllarda sanayicimiz her suyun filtre edilmesi gerektiðini öðrenmeye baþladý. Dolayýsý
ile son iki yýl içinde, tam otomatik
yýkamalý su filtresi satýþlanmýzdaartýþoldu. Soðutma sulannýn filtrasyonunun gerekli olduðunu makalelerim ile iþleticilere bir bir anlatarak
vurguluyorum.
Bizirn deneyirnirnize güvenen sanayi kuruluþlan soðutma sulan için
bizden, bizim geliþtirdiðimiz özel
filtreleri temin ediyorlar ve çok kýsa
zamanda iyi sonuç aldýklanný fark
ediyorlar.
Aqua1ROL-SK markasý ile geliþtirdiðirniz bir soðutma suyu filtresi çok
baþanlý oldu ve bununla gurur duyuyoruz. .

