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Dergimizin yazarları arasında yer alan ve su arıtma teknolojileri konusunda ters ozmoz, elektro-
de-iyonizasyon ve diskli filtreler gibi birçok yeniliği Türkiye ile tanıştıran Burkut Su Tekniği Genel 
Müdürü Yüksek Mühendis Enis Burkut, meslek hayatında geçirmiş olduğu yolculuğu, su arıtımı 
konusunda ülkemizde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Su ve Çevre Teknolojileri dergisi 
okurları ile paylaşıyor.

ENİS BURKUT 
Burkut Su Tekniği A.Ş. Kurucusu 

“Eğitimli bir aile-
nin çocuğu ola-
rak 1944 yılında 
İzmir’de dünyaya 

gelmişim... Dedem Ali Burkut, Os-
manlı’nın son dönemlerinde Hey-
beliada’da Kaptan Okulu’nda Seyir 
Öğretmenliği yapan bilgili ve sevilen 
bir insandı. Annemin amcası Doktor 
Mazhar Germen ise Cumhuriyet’in 
ilk Aydın milletvekiliydi. Annemin 
diğer amcası Faik Germen de Ay-
dın’ın ilk eczanesini kuran kişiydi...” 

“Osmanlı’nın yıkılıp Cumhuri-
yet’in kurulmasının ardından dedem, 
İzmir’de gemilere hizmet veren bir 
mağaza olmamasının eksikliğini his-
setmiş ve 1928 yılında gemi malzeme-
leri satışı yapan “Ali Kaptan” mağaza-
sını kurmuş. Dedemin vefatı ardından 
yıllarca babam tarafından işletildi.” 

İzmir Alsancak...
“Çocukluğum, o zamanlar küçük 

bir şehir olan İzmir’de geçti. Şu an 
dört milyonun üzerinde bir nüfusa 
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sahip olan İzmir, o dönemde herkesin 
birbirini tanıdığı küçük bir şehirdi. 
Deniz oldukça temizdi ve Alsan-
cak’tan denize girilirdi. Denizin temiz 
olması nedeniyle yunusları, deniz kap-
lumbağalarını ve deniz atlarını göre-
bilme imkanına sahiptik. İlerleyen 
yaşlarıma doğru birçok şey gibi deniz 
de yavaş yavaş kirlenmeye başladı...” 

Burkut, bir kartal türü
“Soyadımız olan ‘Burkut’, Asya 

kıtasında yaşayan bir kartal türü-
dür. Bazı ülkelerde ‘Bürküt’ olarak 
adlandırılıyor. Yuvadan alınan Burkut 
kartalı yavrusu, avcı ailelerce yetiştiril-
dikten sonra kurt ve tilki avında kul-
lanılıyor. Soyadı kanunu sonrasında 
dedem Ali Kaptan da bu isme karar 
vererek, telgraf  aracılığıyla aile içinde 
ulaşabildiği herkese ulaşmış ve Burkut 
soyadının alınmasını önermiş...” 

Galatasaray Lisesi’ne doğru...
“İlkokulu Alsancak’ta tamamla-

dıktan sonra yine Alsancak’ta bulu-
nan ve Fransızca eğitim veren Saint 
Joseph Ortaokulu’na, ardından da bu 
okulun lise bölümü olmamasından 
dolayı İstanbul’da bulunan Galatasa-
ray Lisesi’ne devam etmiştim. Lisenin 
çok güçlü bir eğitim sistemi vardı ve 

neredeyse bütün öğretmenler Fran-
sız’dı. Bu nedenle coğrafya, tarih ve 
edebiyat derslerinin haricindeki tüm 
derslerde Fransızca eğitim alıyorduk. 
Ayrıca benim dönemimde, müzik ala-
nında önemli başarılara imza atan 
Timur Selçuk ve Barış Manço gibi 
isimler de bulunuyordu...” 

Tercihimi, Lyon’daki INSA’dan 
yana kullandım

“Meslek seçimi konusunda netleş-
tirmiş olduğum bir alan bulunmu-
yordu; fakat fen ve matematik ders-
lerine daha yatkın olmamdan ötürü 
mühendis olmayı tercih etmiştim... 
Bu süreçte, Fransa’nın Lyon şehrinde 
bulunan ve ünlü bir mühendislik 
okulu olan INSA’da (Institut National 
des Sciences Appliquees) eğitimime 
devam ettim.”

Avrupa’yı ilk defa görüyorduk
“INSA bünyesinde çok farklı alan-

larda eğitimler veriliyordu, bense 
Makine Mühendisliği Bölümü’nü 
tercih etmiştim. Galatasaray Lise-
si’nden mezun olan üç arkadaşım da 
aynı dönemde benimle okula başla-
mışlardı. O dönemde havayoluyla 
seyahat oldukça lüks bir ulaşım yön-
temiydi. Bu nedenle gemiyle üç gün 
süren bir yolculuk ardından Marsil-
ya’ya ulaşmış, sonrasındaysa demir-
yolu ile Lyon’a varmıştık.”

INSA yatılı bir devlet 
okuluydu

“Okul, yatılıydı ve bir devlet okulu 
olması nedeniyle ücretli değildi; fakat 
yatak, kitap ve yemek için ücret öden-
mesi gerekiyordu. Sınıf  tekrarı gibi bir 
durum söz konusu değildi. Haziran 
ayının sonunda başarılı olan öğrenci-
ler eğitimine devam edebiliyor, başa-
rısız olan öğrencilerle de ilişik kesili-
yordu. Sıkı bir eğitim hakimdi. Yoğun 
bir çalışma gerektiriyordu. Dolayısıyla 
gevşek davranmamam, işi sıkı tutmam 

şarttı. Ben de öyle yaparak dört sene-
lik eğitim sürecinin ardından yüksek 
mühendis olarak mezun olmuştum. 
Okulda Fransızca eğitimin yanı sıra 
ikinci bir dil olarak İngilizce de öğre-
tiliyordu, bu sayede mezun olduğu-
muzda bir lisan daha öğrenmiştim...” 

47 yıl... Üç evlat, dört torun...
“INSA’da öğrenciyken, İsviçre’de 

yaz dönemi süresinde devam ede-
cek bir iş bulmuştum. İyi ki bu işe 
girmişim... Çünkü bu sayede, eşim 
Doreen’le tanışma fırsatı yakala-
mıştım. Doreen, Amerika’dan ailesi 
tarafından Fransızca öğrenmesi için 
İsviçre’ye gönderilmiş bir öğrenciydi. 
Yaz döneminde de çalışmak için İsviç-
re’de kalmıştı. Tesadüfler sonucu aynı 
şirkette çalışırken arkadaş olmuştuk. 
Türkiye’ye dönüp askerlik hizme-
timi tamamladıktan sonra dünya 
evine girmiştik. Fakat 47 yıllık evli-
liğin ardından, yaklaşık bir buçuk yıl 
önce maalesef  kendisini kaybettik... 
İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç 
çocuğumuz, dört de torunumuz var. 
Oğullarımdan Gıda Mühendisi olan 
Kaya, şirketimizde çalışma hayatını 
sürdürüyor. Büyük oğlum Adana’da 
eşiyle birlikte tarım sektöründe faa-
liyet gösteriyor. Kızımsa bugünlerde 
bebeklerin suyu tanımasını ve suyun 
içerisinde boğulmamalarını sağlayan 
dersler veriyor...” 

Askerlikte mesleğimi icra 
etmiştim

“1967 yılında mühendis olarak 
mezun olduktan sonra askerlik hiz-
metimi tamamlamayı arzu etmiştim. 
Ankara’daki Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığı’nın İnşaat ve Emlak Daire-
si’nde yedek subay mühendis olarak 
çalışmıştım. İki sene süren askerlik 
hizmetim boyunca mesleğimi icra 
etme ve okulda eğitimini almadığım 
‘Tesisat Mühendisliği’ni öğrenme fır-
satı bulmuştum...”
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İş hayatına ilk adım...
“İş hayatına ilk adımım, askerlik 

döneminde tanışmış olduğum meslek-
taşım Erol Baysal ile beraber kurmuş 
olduğumuz şirketle atılmıştı. Proje-
lerle başlamış olduğumuz iş süreçle-
rimiz, ilerleyen dönemde bazı taah-
hüt işlerine dönüşmüştü. O dönem 
Türkiye’de bilinmeyen ‘radyasyonla 
ısıtma’ konusunda fabrikalara kuru-
lumlar gerçekleştiriyorduk. Bunlardan 
bir tanesi çok büyük bir fabrika olan 
Kırıkkale Dökümhanesi’ydi. Fakat 
1971 yılındaki siyasi darbe sonrasında 
tüm sektörlerde durgunluk yaşanması 
bizleri de olumsuz etkilemişti...” 

Alarko yıllarım ve Üzeyir 
Garih Bey

“Profesyonel bir iş arayışına gir-
diğim dönemde Alarko firmasının 
İzmir’de şube açacağını öğrenmiş 
ve başvuruda bulunmuştum. O 
dönemde, faaliyet gösterdiğim alanda 
bilgi sahibi olan çok fazla mühendis 
bulunmuyordu. Daha öncesinde 
Alarko firmasıyla olumlu bazı iş iliş-
kileri geliştirmiş olmamız, Alarko fir-
masının kurucularından Üzeyir Garih 
Bey’in dikkatini çekmiş ve benimle 

görüşmek için Ankara’ya gelmişti. 
Başvurumun kabul edilmesinin ardın-
dan, İzmir’e yerleşmiştim. O dönem 
Alarko bünyesinde çok sayıda mühen-
dis olmasına rağmen Fransızca bilen 
tek mühendis bendim. Sonraki süreçte 
Üzeyir Garih Bey ile yakın bir şekilde 
çalışmaya başlamış ve Fransa ile yürü-
tülen ticari ilişkilerde birlikte çalışmış-
tık. Üzeyir Garih Bey de mühendis 
olduğundan işleyişlerle ilgili süreçleri 
yakından takip ederdi. Dolayısıyla 
birlikte ciddi mesai harcardık. Her 
fırsatta bilgilerini paylaşır, iş hayatım-
daki gelişimime katkı sağlardı. Bilge 
bir kişiliğe sahipti...” 

Burkut Su Tekniği’ne doğru...
“Alarko’dan ayrılmamın ardından 

farklı iş alanlarında çalışmalar yürüt-
meye başlamıştım. Bu süre zarfında 
Amerika’ya gitmiş ve bazı araştırma-
lar yapma şansı yakalamıştım. Tür-
kiye’ye dönüş yaptıktan sonra da ilk 
kez o dönemde su alanında çalışma-
lar yapmaya karar vermiştim. Buhar 
kazanlarında yaşanan bozulmalar ve 
patlamalar veya ihraç ettiğimiz gıda 
ürünlerin iade nedenleri genelde 
sudan kaynaklanıyordu. Sanayide 
birçok sorunun nedeni suydu. Türki-
ye’de su arıtımıyla ilgili ciddi bir bilgi 
eksikliği bulunuyordu. Soğutma kule-
leri çöküyor, ısı eşanjörleri kireçlenip 
tıkanıyordu. Bu problemlerin tespitini 
yaptıktan sonra su arıtımı konusunda 
çalışmalara başladım. ‘Enis Burkut 
Mühendislik’ ismiyle kurduğum şirket 
büyük bir gelişim gösterdi. Şirketin 

kuruluşundan yaklaşık on sene sonra 
bazı çalışanlarımla birlikte ‘Burkut Su 
Tekniği Ltd.’i kurduk. Şirket zaman 
içerisinde anonim şirkete dönüştü. 
Yaklaşık 35 yıldır su alanında çalış-
malar yürütüyorum. O dönem Tür-
kiye’de bu alanda çalışan şirket yoktu, 
şu ansa çok fazla şirket ve dolayısıyla 
sıkı bir rekabet var...”

Türkiye’de birçok bilinmeyen 
teknolojiyi tanıttık

“Çok okuyan ve araştırma yapan 
bir kişiliğim var. İki dil biliyor olmam 
nedeniyle uluslararası alanda yaşa-
nan gelişmeleri yakından takip 
edebiliyorum. Yurtdışına yaptığım 
seyahatlerde edinmiş olduğum sek-
törel bilgileri Türkiye’ye getirerek 
uygulanmasını sağlıyorum. Yapmış 
olduğum bu çalışmalar sonrasında 
Türkiye’de daha önce kullanılmayan 
birçok teknolojinin tanınmasına kat-
kıda bulunduğumu söyleyebilirim. 
Sanayideki proses suyunun ‘Ters 
ozmoz’ tekniğiyle hazırlanması, çelik 
fabrikalarındaki demir oksit (Tufal)’in 
katı ayırıcı cihazlarla kolay bir şekilde 
sudan ayrılmasını sağlayan sistemleri 
ve ‘Elektro-de-iyonizasyon’ tekniği ile 
su saflaşması sağlayan cihazları Tür-
kiye’ye ilk biz getirdik. Daha sonra 
içme sularının ultra filtrasyonla 0.02 
mikron seviyesinde filtrelenmesini 
sağlayan sistemler kurduk. 20 mik-
rona kadar su filtrasyonunun basitçe 
yapabilen diskli filtreleri Türkiye’ye 
getirdik...” 

Ucuz ve yetersiz sistemler 
tercih ediliyor

“Günümüzde internet sayesinde 
istenilen bilgiye ulaşabilmek oldukça 
kolaylaştı. Fakat buna rağmen yatı-
rımcılar su tekniği konusuna hakim 
olmadıkları için yatırım sırasında 
‘suyun önemi’ konusunda yeterli 
bilinç seviyesinde değiller. Dolayısıyla, 
örneğin enerji tesisi kuran yatırımcı 
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buhar türbinine girecek olan suyun 
çok saf  olması gerektiği konusunu 
idrak edemiyorlar. Ülkemizde daha 
düşük maliyetli ürünlere yönelme eği-
limi bulunuyor. Bu da, sanayi işlet-
melerinin bakım – onarım için çok 
sık durmasına yol açıyor. Su, yılın 12 
ayı süresince değişkenlik gösterebilen 
bir materyaldir. Depremlerin yaratmış 
olduğu hareketlilikler yeraltı sularının 
yapısında değişimlerin yaşanmasına 
neden olabiliyor. Bir yatırımcının 
bunun farkına varması ve yatırım 
sırasında bu kıstasları dikkate alması 
pek görülen bir durum değil. Diğer 
gelişmiş ülkeler de benzer süreçlerden 
geçti, biz de aynı süreçlerden geçe-
ceğiz. İkinci jenerasyon sanayiciler 
su konusunu düşünerek yatırımlarını 
gerçekleştirecekler. Birçok işletme 
sudan kaynaklı kayıplar yaşıyor, ürün 
kaliteleri düşüyor. Yurtdışına ihraç 
edilen ürün, suyun yeterli kalitede 
olmaması nedeniyle geri gönderiliyor. 
İnanıyorum ki sanayicimiz kötü tecrü-
beleri yaşadıkça, zaman içerisinde bu 
durum düzelecek. Diğer taraftan bazı 
alanlarda yasal düzenlemeler bulunu-
yor. Fakat bu yönetmeliklerin uygu-
lanması ve denetlenmesi konusunda 
hem sanayi hem de kamu kurumların-
daki personelin çok yeterli olmadığını 
görüyoruz...” 

Birçok şaşırtıcı olayla da 
karşılaşıyoruz

“İş hayatım boyunca şaşırtıcı 
olaylarla karşılaştım... Mesela dep-
rem nedeniyle yeraltı sularında 
büyük değişimler yaşandığına şahit 
olduk. Kuyudan normal bir su temin 
edilirken, bir süre sonra gazlı sular 
kuyunun içerisinde oluşmaya baş-
lamış ve işletme durmak zorunda 
kalmıştı. Türkiye’de sanayi tesislerin 
bir kısmı tarım arazilerinde kurulu. 
Tarım arazilerinde toprağın verimini 
artırmak amacıyla azotlu gübreler 
kullanılıyor. Bu gübreler toprak için 

oldukça yararlı olurken, insan sağlığı 
açısından zarar teşkil ediyor. Yağmur 
sularıyla birlikte toprakta yer alan 
amonyak gibi maddeler, yeraltı sula-
rına karışarak, insanların kullanmış 
olduğu kuyulara ulaşıyor. Bu nedenle 
bir işletmede 30 kişi aynı gün sudan 
zehirlenip hastaneye kaldırılmıştı...” 

Doğru sistemlerle çözüm 
üretmek mutluluk verici

“Suyla ilgili bir konuda doğru 
şekilde hareket ederek başarı sağla-
mak, mutluluk veren bir durum. Yap-
mış olduğum projeler içerisinde yer 
alan ve bir dere suyundan saatte 150 
ton kaliteli su üretilip, soğutma kule-
sine aktarılması, iyi bir araştırma yap-
mayı gerektiriyordu. Dere suyu sürekli 
değişebiliyor. Yağmurdan sonra rengi 
kahverengi olabiliyor ya da yakında 
bulunan bir sanayi tesisinin atıksuyu 
dereye karışabiliyor. Bu kadar değiş-
ken bir dereden, bir sene boyunca 
aynı kalitede suyu alabilmek oldukça 
emek gerektiriyordu ve biz böyle bir 
tesisi kurabildik. Başka bir işletmede 
ise çok yüksek kaliteli su kullanımı 
gerekiyordu ve işletme sahipleri bu 
durumun farkındaydı. Teklifler alıp, 
ucuz sistem tercih etmek yerine bilgi-
mize güvenerek, gerekli olan sistemin 
tarafımızdan kurulmasını istediler. Bu 
çok gurur verici bir durum oldu. Bu 
tesis için en uygun çözümü belirledik 
ve gerekli olan sistemin kurulumunu 
gerçekleştirdik. En doğru uygulama 
ile yaptığımız tesis 6 sene geçmesine 
rağmen hala sorunsuz bir şekilde çalı-
şıyor...” 

Odak noktamız proses suyu
“Firma olarak odak noktamız pro-

seste kullanılan su ve kısmen de içme 
suyu. Bu kapsamda Türkiye’de her 
türlü ihtiyaca cevap verebilecek cihaz-
ların bulunmuyor olması nedeniyle 
söz konusu cihazları ithal ediyoruz. 
Uluslararası firmalarla işbirliklerimiz 

bulunuyor. Dünyadaki en büyük su 
arıtma şirketi olan Fransız Suez fir-
ması bunlardan birisi. Geçen sene, 
özellikle ters ozmoz tekniği konu-
sunda çok başarılı olan Almanya’da 
üretilen Lewabrane membranları-
nın distribütörlüğünü aldık. Bunun 
dışında, İtalya’da bulunan, bakteri 
geçirmeyen kartuş üretimi yapan BEA 
firmasının ürünlerini ithal ediyoruz. 
Belçika’da bulunan Jumag firmasının, 
çelik fabrikalarındaki tufalları ayır-
mak için üretilen filtrelerinin ithalatını 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Hydroflow 
firması tarafından üretilen ve radyo 
frekansı ile kireç taşlarının oluşmasını 
önleyen cihazların da distribütörlü-
ğünü yapıyoruz.  Temsilciliklerimize 
ek olarak filtreler, katı ayırıcılar, ters 
ozmoz cihazları, ultra filtrasyon cihaz-
larının üretimini gerçekleştiriyoruz.” 

Soğutma suları ısı 
eşenjörlerinin tıkanmasına 
sebep oluyor

“Su soğutma kuleleri tabiatla iç 

MMO tarafından Enis Burkut’a 
50. hizmet yılı için verilen plaket
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içe olan cihazlardır. İçlerinden mil-
yonlarca metreküp tabii ortam hava 
geçerek görev yaparlar. Ortam havası 
içindeki tozlar, topraklar, samanlar, 
böcekler, polenler gibi doğada yer 
alan maddeler suya karışır. Bu mad-
delerin ayıklanması için çok başarılı 
filtrelerin olması gerekiyor ve biz 
bu konuda 15 yıl süresince uzman 
olduğumuzu söyleyebilirim. Soğutma 
suyuna havadan gelen her türlü mad-
deyi, kendi geliştirdiğimiz bir teknikle 
filtreleyebiliyoruz, böylece ısı eşanjör-
leri ve chiller bakımları azalıyor...”

Ayrı bir odam yok
“Şirketimiz İzmir’de bulunmasına 

rağmen İskenderun, Çorlu, Bursa, 
Gaziantep gibi Türkiye’nin birçok 
şehrine hizmet veriyoruz. İş arka-
daşlarımla aynı ortamda çalışmak-
tan keyif  alan biriyim. Ayrı bir odam 
bulunmuyor. Çalışanlarımıza hep 
aynı konunun önemine vurgu yapa-
rım, ‘takım çalışması’... İşyerimizde 
oldukça önemli çalışmalar yürütüyo-
ruz ve sadece bireylerin değil, tüm 
çalışanların katkısıyla başarıya ula-
şıyoruz...” 

Şirket olarak küçülmeye 
gitmiyoruz

“Ekonomik durgunluk dönemle-
rinde yatırımlarımı eksiltmem ve yatı-
rım planlarımı ertelememem. Dünya 
savaşlarından sonra Almanya ve 
Japonya gibi ülkeler oldukça olumsuz-
luklar içindeyken, kararlılıkla üretime 
ve çalışmaya odaklanmaları sayesinde 
diğer ülkelerden çok daha iyi seviye-
lere geldiler. Bunlar hep yaşandı. Ben 
de hiçbir zaman karamsar olmadım 
ve hep aynı çizgide devam ettim. Tür-
kiye’de son üç yıldır ekonomik açıdan 
bir durgunluk yaşanıyor; ancak ben 
bu durgunluğun daha da fazla devam 
edeceğine inanmıyorum. Ülkemizde 
dinamik, aktif  bir nüfus var. 80 mil-
yonluk nüfusa sahip bir ülkede yaşa-

nan durgunluğun uzun yıllar devam 
edeceğini düşünmüyorum. Şirket 
olarak biz de bu durumu gördüğü-
müzden büyüme yönünde adımlar 
atıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin ekono-
mik potansiyelini sadece ülke içeri-
sindeki 80 milyonluk nüfus ile değer-
lendirmek de doğru değil. Yurtdışında 
da 80 milyon kişiye erişmiş durumda 
olan bir ülkeyiz. Müteahhitlerimiz, 
yurtdışında birçok ülkeye hizmet veri-
yor, ihracatımız yüksek seviyede. Bu 
açıdan baktığımızda, 160 milyonluk 
bir potansiyele sahibiz...”

Makale yazmaktan keyif 
alıyorum

“Son teknolojik gelişmeler araş-
tırma yapma konusunda insanları 
oldukça rahatlattı. 52 yıllık mühen-
dislik hayatımda hiç boş kalmadan, 
sürekli araştırdığımdan beynimde 
mesleki açıdan büyük bir kütüphane 
oluştu. Makale yazmak için bu bilgi-
leri toparlamak yeterli oluyor. Yaz-
mış olduğum makaleler kendi bilgi 
birikimimden oluşuyor. Yüz elliden 
fazla makale kaleme aldım ve bu 
makaleler Su ve Çevre Dergisi başta 
olmak üzere teknik dergilerde yayın-
landı. Makale yazmak benim için çok 

keyifli bir uğraş. Çünkü bilgilerimi, 
tecrübelerimi paylaşmak, insanlara 
bilgi kazandırmak, gurur verici bir 
durum... Kitap okumayı da seviyo-
rum. Bu kapsamda eski romanları 
yeniden okuduğum da oluyor. Örne-
ğin geçtiğimiz yıl Yaşar Kemal’in İnce 
Memed romanını yeniden okudum. 
Bir tarih yazarı olan Abdullah Ziya 
Kozanoğlu’nun kitaplarını da beğe-
nerek okuyorum. Galatasaray Lisesi 
Mezunları Derneği ile ABD’deki 
AWWA (American Water Works 
Association) Derneği’nin üyesiyim. 
AWWA Derneğinin yüz yılı aşkın bir 
süredir faaliyette olması nedeniyle 
geniş bir bilgi birikimi bulunuyor ve 
üye olarak bu bilgilere ulaşabiliyor 
olmam da bana çalışmalarımda katkı 
sağlıyor...”

Bilgi birikimini bir sonraki 
kuşağa aktarmak...

“Birlikte çalıştığım oğlum Kaya 36 
yaşında. Oğlumla çalışmak mutluluk 
verici bir durum. Çünkü birçok firma, 
kurucusunun işten uzaklaşması son-
rası devamlılığını yitiriyor. Avrupa’ya 
bakıldığında uzun yıllar devam eden 
firmalar olduğunu görebiliyoruz. Bu 
bakımdan kazandığımız bilgi biri-
kiminin devam ettiğini görmek, 35 
yıllık birikimini bir sonraki kuşağa 
aktarmak güzel bir duygu. Oğlum 
Gıda Mühendisi olduğundan bakte-
rilerle ilgili konulara oldukça hakim. 
Bakterileri tanıyor olması, kendisine 
büyük avantaj sağlıyor; çünkü suyun 
en büyük sıkıntılarından biri bak-
teri. Bakterilerin öldürülmesi birçok 
kişi tarafından öğrenilmiş durumda, 
ancak ölen bakterilerin ceset olarak 
suyun içerisinde var olduğu gerçeği 
göz ardı ediliyor. Gıda sanayisinde 
suyun içerisinde yer alan bu cesetler, 
ürünlerle temas ediyor ve gıdalara ula-
şıyor. Nasıl ki bir canlı öldüğünde kok-
maya başlıyor, bu bakteriler de suyun 
içerisinde kokmaya başlıyor...” l 
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