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Gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmamasına, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu karar verir.
Yayımlanan yazılardaki sorumluluk
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk
ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar,
yazarlarına geri verilmez.

—

BÜLTEN’DEN

DEPREMIN
GÖSTERDIKLERI…

Samos açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem İzmir’de can kayıplarına neden oldu.
Uzun yıllardır irili ufaklı depremlerle sarsılan İzmir’de son yüz yılda bu şiddette bir deprem olmamıştı. Son
verilen bilgilere göre depremde 116 kişi öldü, yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Yitirdiğimiz yurttaşlarımızın
yakınlarına başsağlığı, yaralı olanlara ise acil şifalar diliyoruz.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce depremin hemen ardından başlayan hasar tespit çalışmalarının,
bültenimiz hazırlanırken son aşamasına geldiği açıklandı. İl Müdürlüğünün verilerine göre Karaburun,
Bornova, Karşıyaka, ve Bayraklı’da 4 bin 239 yıkılmış ve yıkılacak ağır hasarlı, 6 bin 929 orta hasarlı
bağımsız birim tespit edilmiş durumda.
TMMOB’a bağlı meslek odalarımızın temsilcileri depremin olduğu andan itibaren yıkımların en fazla olduğu
Bayraklı bölgesinde iki koldan çalışmalara başladı. Birinci çalışma hasar tespit, diğeri ise depremzedelere
yardım ve dayanışma.
Deprem anından itibaren alanda çok net görülen bir kaos ortamı vardı. Ciddi anlamda merkezi bir
koordinasyon eksikliği her taraf tan hissedildi. Tamamen yıkılan 5 binada yapılan arama kur tarma
çalışmalarına katılan binlerce kişi, yurdun dört bir yanından gelmiş belediye, diyanet ve çeşitli dini vakıflar
vs. kurdukları çadırlar, alana getirilen kullanılmış eşyalar, kimin ne yaptığı belli olmayan bir ortamda
sığınacak çadır bulmaya çalışan depremzedeler. Devletin başta AFAD ve Kızılay aracılığıyla alanda
“Patron benim” görüntüsü çizmesi her şekilde hissedildi. Yandaş basın da başta İzmir Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere alanda çalışan tüm kurum ve kuruluşları görmezden geldi.
İlk başta el birliğiyle eksiklikler giderilmeye çalışılsa da, ortalık biraz sakinleşmeye başlayınca bu sefer
dayanışma için alanda bulunanlar alandan zorla çıkarılmaya başlandı. TMMOB dayanışma çadırı da
defalarca alandan çıkarılmaya çalışıldı ama başta depremzedeler olmak üzere gönüllüler buna engel oldu.
Böyle bir ortamda şov yapmaya çalışan Bakanlar, devlet kurumları, siyasiler, diğer yandan canla başla
çalışan insanlar… Deprem ve yıkımları çok daha büyük olabilirdi. Ancak bu örnekten bile çıkaracağımız
çok ders var. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu deprem sonrası yapmış olduğu basın açıklamaları ile deprem
öncesi ve sonralarına ilişkin yapılacaklar konusunda kamuoyuna bilgi verdi. Bir an önce güncel bir Deprem
Master Planı hazırlamalıyız ve olası bir depremde tüm koordinasyon İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde
olmalı.

Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
700 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 40 ders
Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)
H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
800 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 50 ders

OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
İş Makinaları (Forklift) Kullanma
Eğitimİ
800 TL/KİŞİ+KDV
İş Ekipmanları (Vinç, Manlift, End.
Çekici, Transpalet ) Kullanma Eğitimi
500 TL/KİŞİ+KDV
Sanayi Tipi Kazanlar Operatör
Yetiştirme Kursu
09-11.12.2020 ( 3 gün /10.30-17.30)
800 TL/KİŞİ+KDV

Inventor Kursu
800 TL / KİŞİ+KDV
Cumartesi–Pazar (14.00–18.00)
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Doğalgaz Kullanımında Teknik
Personel Kursu
03.12.2020 (09.30-16.00/1 Gün)
500 TL/KİŞİ+KDV

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar (09.30-13.30)
1.000.00 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 7 Hafta / 70 ders

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu
750 TL/KİŞİ+KDV

CNC Programlama Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
900 TL /KİŞİ+KDV
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Bilgisayar kurslarında başvurulara
göre tarih belirlenecektir.
NOT
Bilgisayar kursları ücretlerinde
TMMOB üyelerine
%30 indirim uygulanmaktadır.

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik
Temel Bilgilendirme Kursu
700 TL/KİŞİ+KDV
Sağlık Tesislerinde Teknik Personel
Kursu
800 TL/KİŞİ+KDV
Buhar Ekipmanları ve Buhar
Sistemlerine Yönelik Temel
Bilgilendirme Eğitimi
H.içi (09.30-16.30) 500 TL/KİŞİ+KDV
Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu
(EN ISO 14731‘e göre)
(09.00-17.00/3 gün) 700 TL/KİŞİ+KDV
Pnömatik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV
Hidrolik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50 / Alper Tortoç
Başvuruları
www.kalmem.com
adresinden online olarak da
yapabilirsiniz.
Kalibrasyon eğitimi
ücretlerinde MMO üyelerine
%20 indirim uygulanmaktadır.

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
23-24.11.2020 (10.30-16.30)
25-26.11.2020 (10.30-16.30)
360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
07-08.12.2020 (10.30-16.30)
360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Teknik Personeli Kursu
360 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
235 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre planlanacaktır.
BİLGİ VE BAŞVURU
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(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre açılacaktır.

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER
AIAG-VDA P-FMEA SÜREÇ HATA
TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ
Tarih: 03 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL
Dış Katılımcı: 283 TL (% 18 KDV
Dâhil)
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME
Tarih: 03 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL
Dış Katılımcı: 283 TL (% 18 KDV
Dâhil)
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM
SİSTEMİ İÇ DENETÇİ
Tarih: 04-05 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)
ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM
SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME VE
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
Tarih: 09-10 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV
Dâhil)
YALIN ÜRETİM
Tarih: 10-11 Aralık 2020; 09.30-16.30
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)
AR-GE PROJE YÖNETİMİ
Tarih: 16-17 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)
TRİZ TEOREMİ-ÇELİŞKİLER
MATRİSİ ÜZERİNDEN İNOVATİF
PROBLEM ÇÖZÜMÜ SEMİNERİ
Tarih: 17-18 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

MEKANİK TASARIM SÜREÇLERİ
SEMİNERİ
Tarih: 23-24 Aralık 2020
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336
TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)
Mevcut yıl
a ilişkin aidat yükümlülüğü
olmayan Makina Mühendisleri
Odası üyeleri ile aynı firmadan 3
kişi ve üzeri katılımlarda indirimli
ücret uygulanır. Aynı firmadan
katılım 4 kişi ile sınırlıdır.
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr
http://mmoizmir.org

WEBİNAR
Renkli Söyleşiler – 10 //
Profesyonel Koçluk: Derin Dinle,
Güçlü Sor
Tarih: 19 Kasım 2020; 20.00-21.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/egitim/4969
Konuşmacı: Başak Beykoz

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI
Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi
(Çevrimiçi Eğitim )
23-25 Kasım 2020
Kaynakların Gözle Muayenesi
Ve Gözle Muayene Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
26-27 Kasım 2020
End. ve Büyük Tüketimli Tes.
Doğalgaza Dönüşümü Müh. Yet.
Kursu (Online Eğitim)
30 Kasım-3 Aralık 2020
Mühendislere Yönelik Uygulamalı
Temel Kaynak Eğitimi
7-11 Aralık 2020
Kasım–Aralık 2020 Eğitim
Programları
( https://makina.mmo.org.tr/
egitimler )
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç

EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER
BİLGİLER

1. İndirimli ücretler; MMO
üyelerine, şubemiz teknik birimler
hizmetlerimizden (periyodik kontrol,
kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri)
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair
ilgili eğitim bölümünden onay alınması
gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep
halinde, sadece kuruluşunuza özel
düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki
aynı eğitime aynı firmadan katılım
4 kişi ile sınırlıdır.
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ŞUBEDEN • HABER

KOORDİNASYON
KURULU
TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz 30. Dönem Koordinasyon Kurulu ilk
toplantısı 27 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

( Şube çalışmalar ının değerlendir ildiği ve gelecek dör t
aylık sürecin çalışma plan ve hedeflerinin oluşturulduğu Şube
Koordinasyon Kurulu Toplantısı, pandemi koşulları nedeniyle

online olarak gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu Üyeleri,
İl-İlçe ve İşyer i Temsilcileri, Oda organlar ında ve uzmanlık
komisyonlarında görev alan üyeler, Oda Delegeleri ile Şube
Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon Kurulu
toplantısında ülke gündemi, Oda ve Şube çalışmalar ı kurul
üyeleri taraf ından değerlendirilerek görüş ve öneriler ifade
edildi. Çevrimiçi olarak gerçekleşen toplantıya 68 Koordinasyon
Kurulu üyesi katıldı.

TESKON 2021
İÇİN SEKTÖR
DERNEKLERİNİN
TEMSİLCİLERİ
BİR ARAYA GELDİ
TESKON Yürütme Kurulu, sektör dernekleri
ile 7 Ekim 2020 tarihinde çevrimiçi bir toplantı
gerçekleştirdi.

(Odamız tarafından 2-5 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir’de
gerçekle ş t ir ilecek ol an 15. Ul us al Te s is at Mühendisliğ i
Kongresi hazırlık çalışmaları kapsamında sektör dernekleri ile
düzenlenen toplantı yoğun ilgi gördü. Toplantıya, sektörde
faaliyet gösteren Türk Tesisat Mühendisler i Derneği, Baca
İmal atç ıl ar ı ve Uygul ay ıc ıl ar ı Derneği, Deprem İzol asyon
Derneği, Doğal Gaz Cihazl ar ı Sanay ic iler i ve İş Adaml ar ı
Derneği, Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamlar ı Derneği,
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Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği, Isıtma Soğutma Klima
Araştırma ve Eğitim Derneği, Isıtma Soğutma Klima Araştırma
ve Eğitim Vakf ı, İklimlendirme Sanay i İhracatçılar ı Birliği,
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Isı Su Ses
ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, Mekanik Tesisat Müteahhitleri
Derneği, Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği, Türk Pompa
ve Vana Sanayicileri Derneği, Soğutma Sanayii İş İnsanları
Derneği, Temiz Enerji Vakfı, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği,
Tesis Yönetim Derneği, Temizoda Teknolojileri Derneği, Türkiye
Yangından Korunma ve Eğit im Vak f ı ve Ulusl ararası Tesis
Teknik Müdürler i Derneği temsilc iler i ile Hannover Messe
Fuarcılık temsilcisinin yanı sıra kongre yürütme ve düzenleme
kurulu üyeleri katıldı. Toplam 34 sektör temsilcisinin katılım
sağladığı toplant ıda sektör temsilc iler i, 15. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi’nin geliştirilmesine yönelik görüş ve
düşünceler ini dile getir ip katkı koyabilecekler i çalışmalar ı
paylaştılar.

ŞUBEDEN • HABER

AFETE KARŞI
DAYANIŞMA
(Kentimizde yaşanan deprem sonrasında TMMOB İzmir İl
Koordinasyon Kurulu da yurttaşlarımızla dayanışma amacıyla
çalışma yürüt tü. Manavkuyu’da bulunan Şehit Hakan Ünal
Park ı’nda Ege Deprem Koordinasyonu ile birlik te yapıl an
ve Şubemiz yür ütücülüğünde gerçekleş t ir ilen ç alışmada
TMMOB üyeler inin ve Şube üyeler imiz in de dayanışmal ar ı
ile hem depremzedeler in iht iy aç mal zemeler inin tespit i
ve temini konusunda destek olunmaya çalışılırken hem de
depremden etkilenen çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler
gerçekleştir ilerek, çocuklar için oyun alanlar ı oluşturuldu.
Bu ç alışmal arda des tekler ini es irgemeyen üyemiz Me t in
Akdaş’a, İZODER’e (Isı, Su ve Yangın Yalıtımcıları Derneği),
Boran Ambalaj'a ve tüm üyelerimize MMO İzmir Şubesi olarak
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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ODADAN • HABER

ENFLASYON VE
DÖVİZ TEHLİKELİ
VİRAJDA

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
63’üncüsünü, hızlanmış enflasyon ve döviz tırmanışı
ve bununla yaşanabilecek mal yokluğu riskine ayırdı.

(TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF
verileri kullanılarak yapılan analizde, üçüncü çeyrekte ısıtılan
ekonominin arkasında bırakt ığı yüksek enflasyon ve döv iz
tırmanışı sorunlar ına dikkat çekilerek, yılın son çeyreğinin
oldukça zorlu geçeceği uyarısı yapıldı. Dövizdeki tırmanışın
sanayici fiyatlarının maliyetlerini artırarak tüketici fiyatlarına
yansımasının kaç ınılmaz olduğuna dikkat çekilen analizde,
iktidarın döviz yokluğu nedeniyle ilaç, enerji ithalatında sorun
yaşayabileceği ve 1980’den bu yana görülmemiş mal yokluğu
sorunları ile karşılaşabileceğine dikkat çekildi. Analizde şu
noktalara vurgu yapıldı:
• 2020’nin ikinci çeyreğini yüzde 10 dolayında küçülmeyle
kapatan Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte zorlama unsurlarla,
ucuzlatılmış ve genişletilmiş kredi hacmi, bastırılmış döviz
kuru ile canlandırılmak istendi ve bu hesapsız ısınma, göreli bir
büyüme yarattıysa da son çeyreğe önemli kırılganlıklar taşıdı.
• 2020’nin üçüncü çeyreğinde sanayi üretiminde yüzde 4
dolayındaki artış, yine üçüncü çeyrek GSYH’nin artışının aynı
oranda gerçekleşmesini sağlamış olabilir. Üçüncü çeyrek milli
gelirinin de yüzde 4 oranında artmış olabileceğini söylemek
mümkündür. 2020’nin son çeyreğini oluşturan Ek im-Aralık
döneminde ise büyüme yerine, yüzde 6 dolayında bir küçülme
muhtemel görünüyor. Bu da 2020 yılının yüzde 2 küçülme ile
tamamlanmasına yol açabilir. AKP rejiminin Orta Vadeli Program
ya da YEP’te 2020 için öngördüğü hedef olan yüzde 0,3 ya da
binde 3 büyümenin tutturulması pek mümkün görünmüyor.
• Yüksek işsizlik, bütün vahametini koruyor. Resmi işsiz ya
da dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz’da 4 milyon 227 bin, işsizlik
oranı ise yüzde 13,4 görünürken iş aramayan umutsuzlar ve
eksik istihdamda olanlar dikkate alındığında, geniş anlamda
işsiz sayısı 10 milyon 371 bine, gerçek işsizlik oranı da yüzde
29,1’e kadar yükselmiş durumda.
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• Zorlanmış büyüme, bir yandan enflasyonu tetiklerken bir
yandan da güvensizliği artırarak döviz fiyatlarında tırmanışa
yol açtı. Tasarrufların dövize ve altına yönelişi ile birlikte döviz
fiyatı kontrolden çıktı.
• Altına sığınmanın yanında mevduat olarak dövizi seçme,
bir başka güvenli liman arayışı. Bankalardaki döviz mevduatı
6 Ek im 2020 it ibar ıyla 156,2 milyar dolara ulaşt ı. Gerçek
k işiler banka mevduatlar ının yüzde 58,4’ünü döv iz olarak
tutuyorlar. Yastık altına çekilen döviz ve altının miktarı ise
giderek artıyor. İktidara güvensizlikten kaynaklanan bu yöneliş
sorunları derinleştiriyor.

• İlk 8 ayda cari açık 26,5 milyar doları buldu. Bu açığın
f inansmanı iç in dış kaynak gir işi olmadığı gibi, kay ıt dışı
sermaye çıkışı da yaşandı. Merkez Bankası rezervleri, tarihi
boyutta, ilk 8 ayda 39 milyar dolar eritilmek zorunda kalındı.
• Yılın son çeyreğindeki viraja, tırmanış halindeki sanayici
f iyatl ar ı ile giren ekonomi, y ılın kal an ayl ar ında yük sek
enflasyon ateşini yaşayacak. Sanay ic i f iyatlar ı Ağustos ve
Eylül ayl ar ındak i ser t ar t ışl ar ını, önümüzdek i ayl arda da
sürdürecektir. Bunun, beraberinde özellikle dayanıklı tüketim
mallarında hızlı artışlara yol açması kaçınılmaz görünmektedir.
• Buna ek ol arak ik t idar, döv iz f iyatl ar ının t ırmanışını
önleme araçlar ını tüketmiş görünmektedir. TL faiz ar tışlar ı
da dövizi dizginlemede etkisiz kalmakta, özellikle içeride ve
dışar ıda güvensizlik, dövize, altına yönelişi ve bunlar ın da
yastık altına kaçış eğilimini artırmaktadır.
• Tırmanışı durmayan döviz fiyatları, önümüzdeki günlerde
birçok malın bulunmasını güçleştirebilir ve 1980’den bu yana
görülmeyen mal k ıtlıkl ar ı, yapıl amayan ithal at nedeniyle
yaşanabilir. Bu, değil AKP döneminde, 1980 sonrasında bunu
yaşamamış toplum için, döviz yokluğu nedeniyle bulunamayan
il aç ve ener ji başt a olmak üzere çeşitli mal ek siklikler i
memnuniyetsizliklerini hızla artıracaktır.
• Toplumun bu dayanılmaz durumdan ç ıkmak için politik
çözüm ar ay ışl ar ı da ar t ac ak, ekonomide ek s ikliğ i iy ice
hissedilen güvenin tesisi için de erken seçim talepleri biraz
daha güç kazanabilecektir.

TMOBB İKK•

BİR DEPREM ÜLKESİ
OLDUĞUMUZ
GERÇEĞİNİ
İZMİR’DE YENİDEN
GÖRDÜK
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan deprem
felaketi üzerine bir basın açıklaması yaptı.

(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi
Başkanlığı’nın aç ıkladığı ver ilere göre 30 Ekim 2020 Cuma
günü Ege Denizi Sefer ihisar aç ıklar ında saat 14.51’de 6.6
büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş t ir. Ülkemiz in
batısında yer alan pek çok yerleşim yerinde hissedilen deprem
sonucunda İzmir ’in Bayraklı ve Bornova İlçesindek i baz ı
binalar yıkılmış, çok sayıda yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.
Hayat ını kaybeden yur t taşlar ımızın yakınlar ına başsağlığı,
yaralılarımız için acil şifalar sağlık diliyoruz. İzmir halkının
acısını paylaşıyoruz.
Deprem ülkesinde yaşadığımız gerçeğini; yıkıcı sonuçlara yol
açan bir deprem ve ardından hayatının kaybeden yurttaşlarımız
aracılığı ile yeniden gördük.
Daha önce de defalarcabelir t t iğimiz üzere can kay ıplar ına
ve yıkıma; deprem gerçeği ve bilimsel, teknik gerekliliklere
rağmen gelişt ir ilen polit ikalar ve buna bağlı uygulamalar
neden olmaktadır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde tüm
yapıların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesi, var olan
yapılar ın sağlamlaştır ılması, gerekli tedbirler in alınmasıve
uygunsuz alanlara imar izni verilmemesi gerekmektedir.

Geçmişte yaşadığ ımız ve büyük y ık ıma neden ol an
depremler, yapı stokumuzun deprem güvenlikli olmadığını
or t aya koymuşken, sank i bir daha deprem olmayac akmış
gibi imar planlar ı yapılmakta ve rant politikalar ına devam
edilmektedir. İmar afları ile kaçak yapılaşma teşvik edilmiş,
yurttaşlarımız sağlıksız yapılaramahkum edilmiştir. Böylece
projesi olmayan, hiçbir mühendislik hizmeti almamış kaçak
yapılar ruhsatlandırılmıştır. 10 milyonun üzerinde kaçak yapı
ruhsatlandırılarak yapı stokumuzun proje uygunluğu ve deprem
dayanıklılığının denetlenme ihtimali de ortadan kaldırılmıştır.
Ya p ı a l a n ı n d a k i t e k s o r u n k a ç a k v e r i s k l i y a p ı l ar ı n
ruhsatlandırılması değil, yeni yapıların da gerekli mühendislik
hizmeti almadan yapılmasıdır. Kamusal anlayışla yürütülmesi
gereken yapı denet imi sistemi tümüyle t icar ileşt ir ilmesi
ve Odalar ımız ın meslek i yeterlilik, eğit im, belgelendirme
ve dene tleme gereklilikler i y apı dene t im süreçler inden
dışlanması, yeni binaların yapı güvenliği konusunda da riskler
doğurmaktadır.
Yaşanan deprem sonrasında, özellikle metropollerdeki deprem
toplanma alanlarına olan ihtiyacımızın ne denli büyük olduğu
bir kez daha or t ay a ç ıkmış t ır. O ysa y ıll ardır sistemat ik
biçimde kent merkezlerinde bulunan deprem toplanma alanları
yapılaşmaya açılmaktadır. Ülkemizi yönetenler yaşadığımız
ac ı deneylerden ders ç ıkarmalı ve görevler ini daha f azl a
gecikmeden yerine getirmelidir. Nitekim sonuçlarının çok daha
ağır olması beklenen, İstanbul depremi er yada geç kapımızı
ç al ac ak t ır. Boşa harc ayac ak bir günümüz dahi kalmamış
durumdadır.
TMMOB olarak İzmir’de yürütülmesi gereken arama-kurtarma
ve hasar tespit çalışmal ar ında İzmir halk ı ile dayanışma
içerisinde olarak yer almaya hazır olduğumuzu ve üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade ediyoruz. İzmir
ve çevresinde bulunan TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız
aracılığıyla deprem bölgesinde incelemeler titizlikle devam
etmektedir. Konuya ilişkin raporumuz en kısa sürede kamuoyu
ile paylaşılacaktır.
Bu vesileyle bir kez daha iktidarı acilen çağrılarımıza kulak
vermeye ve gereken önlemleri almaya davet ediyoruz.
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ODADAN•

İZMİR DEPREMİ
TMMOB İLK GÖZLEM
RAPORU KAMUOYU
İLE PAYLAŞILDI
İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen
deprem sonrası TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem
Raporu kamuoyu ile paylaşıldı. Ön Rapor, 2 Kasım
2020 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz ve beraberindeki heyetin katılımıyla
İzmir’de kamuoyu ile paylaşıldı.
( TMMOB Yönet im Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda
yönetim kurulu başkan ve üyelerinin katılımı ile oluşturulan
heyet inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere 1 Kasım 2020
tar ihinde İzmir’e git t i. Heyet çalışmalar ına 2 Kasım 2020
t ar ihinde düzenlenen ve ön raporun payl aşıl ac ağ ı basın
toplantısı ile başladı.
Ön raporun paylaşılacağı basın toplant ısı TMMOB Yönet im
Kur ulu Başk anı Emin Kor amaz ’ın konuşmas ı ile başl adı.
Ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu adına İnşaat
Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Eylem
Ulutaş raporun sunumunu gerçekleştirdi. Rapor sunumu yıkım
yaşanan ve hasar oluşan yapılardan çek ilen fotoğraf lar ın
paylaşılması ile son buldu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, İzmir halkına
başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Birlik
değerlendirmelerini aktardı.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise şöyle
konuştu:
“Depreme hazırlıklı olmamız gerekirken, her deprem sonrasında
büyük acılarla büyük maddi kayıplarla karşı karşıya geliyoruz.
Deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan, hepimizin içerisinde
bulunduğu yapıl ar ın depreme güvenlikli olup olmadığ ını
bilmiyoruz çünkü depreme karşı haz ırlıklı olmak sağlıklı
güvenlikli yapıl arda yaşamak ve bireysel ol anakl ar ımızl a
alacağımız önlemlerle sınırlı değildir. Depremin yol açtığı hasarı
zararı en aza indirgemenin yolu bilimsel teknik gerekliliklerin
tüm kr iterler ini har f iyen yer ine get irmekle mümkündür.
Deprem bir doğa olayı. Bir doğa olayını engelleyemeyiz ama
gerekli önlemler i alırsak vereceği zarar ı vereceği hasarlar ı
yaratacağı rant kayıplar ını en aza indirgeyebiliriz. Deprem
ve benzeri afetlerin açacağı zararları en aza indirgemenin bir
tek yolu vardır. Yer seçiminden başlayarak, içinde yaşadığımız
binalar ın hasarlar ın inşa ve denet im süreçler inde kamusal
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dene t imin mutl ak a sağl anıl mas ı deprem önces i deprem
esnası ve sonrası yapılacakların planlanması ve bu planların
gereklerinin harfiyen yerine getirilmesidir. Sağlıklı güvenlikli
yapılarda yaşam hakkı en temel insan haklarından birisidir.
Bu nedenle deprem ve benzeri afetlerin yol açacağı zararları
hasarları en aza indirmek devletin asli görevlerinden birisidir.
Deprem ve benzer afetler i en aza indirmek için biraz önce
saydığım halkanın bir bütün olarak gereklilikler in yer ine
getirilmesi gerekir. Deprem öncesi deprem esnası ve sonrası
yapılacaklardan herhangi bir isinde bir aksaklık olması bu
tür acı sonuçların yaşanmasının temel nedenidir. Deprem ve
benzeri afetlere hazırlık, bir devlet politikasının kararlı bir
şekilde uygulanacak devlet politikasını zorunlu kılmaktadır.”
TMMOB İzmir Depremi İlk Gözlem Raporuna BUR ADAN
ulaşabilirsiniz.
Basın topl ant ısına; TMMOB Yönet im Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Selçuk Uluata,
Mak ina Mühendisler i Odası Yönet im Kurulu Başkanı Yunus
Yener, İnşaat Mühendisler i Odası Yönet im Kurulu Başkanı
Taner Yüzgeç, İnşaat Mühendisler i Odası Yönet im Kurulu
Sekreter üyesi Özer Akkuş, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu üyesi Levent Darı, Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Hüsey in Al an, İçmimarl ar Odası Yönet im
Kurulu Başkanı Emrah Kaymak, Bilgisayar Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Atasoy, Harita ve Kadastro
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İpek, Elektrik
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Pala, Şehir
Plancıları Odası Yönetim Kurulu II. Başkanı Dilek Karabulut,
Mimarlar Odası Yönet im Kurulu üyesi Sinan Tütüncü, Gemi
Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Feramuz Aşkın, TMMOB İzmir İKK Sekreter i Aykut Akdemir,
İzmir İKK bileşenleri, Odaların Bube başkan ve üyeleri katıldı.
TMMOB HEYETİ DEPREM ARDINDAN İZMİR'DE İNCELEMELERDE
BULUNDU
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da
bulunduğu TMMOB Heyeti 1-2 Kasım 2020 tarihlerinde İzmir
deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Yık ımın gerçekleşt iğ i bölgelerde tespit ç alışmal ar ına ve
z iyaretlere başl ayan heyet arama kur t arma çalışmal ar ını
incel e dik t en sonr a İ zmir Bü y ük şehir Bel e di ye B a şk anı
Tunç Soyer ile görüştü. Geçmiş olsun dilekler inin iletildiği
görüşmede deprem sonrası yapılarda oluşan yıkım ve hasar
tespitine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu. Büyükşehir
Belediyes i ile TMMOB’nin birlik te yür üteceğ i ç alışmal ar
de ğe r l e nd ir il d i. D ur um t e sp i t i v e ç öz üm öne r il e r in in
geliştirilmesine yönelik çalışmalarda beraberliğin altı çizildi.
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İŞ YAŞAMINDA TACIZ
VE MOBBINGIN
PSIKOLOJIK YÖNÜ
VE BAŞ ETME
YÖNTEMLERI
R

Psk. Suna SOYDAN ALPASLAN

( Psikoloji denince şüphesiz akla gelen en ünlü isimlerden
biri olan Freud, insanı hayatta iki şeyin mutlu edebileceğine
inanı yordu: se v mek ve ç al ışmak . Mu t l u ol ab il mek iç in
çalışmanın en az sevgi kadar gerekli olduğuna inanmak zor gelse
de, aslında üretebilmenin ve hem kendimize hem de çevremize
faydalı olmanın, hayatta kendimizi gerçekleştirebilmemiz için
ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde Freud’u daha iyi
anlayabiliriz.

Çoğumuz iş hayat ına yaşamımızı sürdürmek, kendimize ve
ailemize daha iy i bir hayat st andardı sağl ayabilmek iç in
katılsak da, aslında mesleğimizde gelişmek, kendimize olduğu
kadar ülke ekonomisine ve topluma faydalı olmak da bize
büyük tatmin sağlar. Mesleğimiz ve işimiz için yıllar boyu emek
verir, ailemize ya da kendimize ayırdığımız zamanın çok daha
fazlasını işimize adarız.
Hem duygusal, hem de profesyonel ol arak bunca yat ır ım
yaptığımız iş hayatımızda yaşadığımız olumsuzluklar ise doğal
olarak bizi derinden etkiler. Birer şiddet türü olan taciz ve
mobbing bu olumsuzlukların en yaralayıcı olanlarındandır.
İşyer inde, işverenimiz, yönet ic imiz veya iş arkadaşlar ımız

taraf ından maruz kalabileceğimiz her türlü olumsuz tutum,
bizi uzun dönemde birçok psikolojik rahatsızlık ile yüz yüze
get irmektedir. Bunlardan mümkün olduğu kadar korunmak
iç in ç aba s ar f e t mek, herhang i bir ol umsuz dav r anışl a
karşılaştığımızda da uygun baş etme yöntemlerini izleyebilmek
daha sağlıklı bir iş hayatı sürdürmemiz için elzemdir.
Tac iz kavramı, hukuki aç ıdan net olarak tanımlanmışt ır ve
toplum içinde de herkes tarafından kolayca anlaşılabilmektedir.
Hemen her yetişkinin, bir tacize maruz kaldığında bunu hızlı
bir şekilde fark edebilmesini ve gerekli aksiyonları alabilmesini
bekleriz. Öte yandan, mobbing kavramı özellikle kültürümüzde
henüz yaygın olarak anlaşılamamış, belirsiz ve tanımlanması
zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mobbing, “bir işyerinde, bir grup çalışanın, belirli bir çalışana
yönelik düşmanca davranışl arda bulunması, sonuç ol arak
bu ç alışan iç in iş yer indek i güven duygusunun k ır ılmas ı
ve göre v l er in i y er ine ge t ir me s in in zor l a şma s ı” ol ar ak
tanımlanabilir.

Mobbing kelimesi İngilizcede “çete” anlamına gelen “mob”
kelimesinden türeyen, dilimizde tam karşılığı olmayan bir
kelimedir. Farklı metinlerde psikolojik taciz veya psikolojik
yıldırma olarak çevrilebilmektedir. Mobbingin kökeninden de
anlaşılabileceği üzere, uzun süreli ve sistematik doğası gereği,
psikolojik “taciz” yerine psikolojik “yıldırma” olarak çevrilmesi
daha doğru görünmek tedir. Çünkü tac iz denildiğinde akla
genellikle bir kerelik, kısa süreli ya da sistematik olmayan
hareketler gelmektedir. Ayr ıca az önce de belir t ildiği gibi
taciz olarak kabul edilen davranışlarda (hakaret etmek, küfür,
sark ınt ılık vs.) netlik varken, mobbing normal koşullarda
olumsuz görülmeyecek birçok davranışı da içerebilir: bir
çalışanı toplantılara davet etmemek, sürekli çalışma yerini
değiştirmek, herhangi bir konudaki fikirlerini dikkate almamak
gibi.
Mobbing aç ısından bak ıldığında, uygulay ıc ı olan k işiler in
genellikle belirli özellikleri taşıdığı görülmektedir. Bunlar:
•
Yöneticiler ya da kıdemi fazla olanlar
•
Kendini/işini tehdit altında görenler
•
Empati yeteneği olmayanlar olabilir.
Mobbing davr anışl ar ına maruz k al an k iş iler in de belirli
özelliklere sahip olduğu söylenebilir:
•
Bulunduğu ortama göre azınlık olanlar (Erkek egemen bir
iş yerinde bir kadın çalışan veya tam tersi gibi)
•
Per formansı çok yük sek ol anl ar (Şaşır t ıc ı şek ilde bu
kişiler in birçoğu performans düşüklüğü ile suçlanmaktadır,
aslında diğer çalışanlar ın tehdit olarak görmesi sebebi ile
ortamda istenmemektedirler)
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•
Sessiz ve kendini savunamayan kişiler
Mobbingin en f azl a yaşandığ ı işyerler inin de baz ı or t ak
özellikleri bulunmaktadır:
•
Katı hiyerarşik yapıda olanlar
•
Yönetim sistemleri gelişmemiş olanlar

Ülkemizde t ac iz ve mobbing vakal ar ı ile ilgili çok f azl a
araştırma bulunmadığı için, istatistiksel bir analiz yapmak
çok zordur. Bununl a birlik te, yargıya t aşınmış ol ayl ar ve
mevcut araşt ırmal ara bak ıldığında, çalışma or t aml ar ında
bu tür olumsuzlukl ar yaşayan çok say ıda mağdur olduğu
anlaşılmaktadır. Bu durumun birçok sebebi arasında ilk akla
gelenler aşağıdaki gibi sayılabilir:
•
Şiddeti içselleştirmiş bir kültür yapısı
•
Ekonomik dalgalanmalar ve k ıt kaynaklardan ötürü iş
yaşamında ortaya çıkan yüksek stres
•
İş yaşamında profesyonel yönet im anl ay ışının henüz
yeterince gelişmemiş olması
Öte yandan, yine sosyal ve kültürel ortamdan dolayı şiddete
k ar ş ı se s ini ç ık ar amama, iş ini k ay be t me kor ku su ve y a
bilinç sizlik sebepler i ile bu olumsuzlukl ara maruz kal an
kişilerin çoğu haklarını arayamamaktadır.
Özellikle pandemi döneminde işten çıkarmalar yasal olarak

Taciz ve mobbing mağdurlarının yaşadığı sıkıntılara bireysel
olumsuzluklar olarak bakılmamalıdır. Olaylara şahit olan diğer
çalışanlar ın iş yer ine olan güvenler inin sarsılması, şirket
içindeki huzur ve düzenin bozulması, yetişmiş işgücünün kaybı
gibi dolaylı sonuçlar da işletmelerde büyük boyutlarda kayıplar
yaşanmasına yol açmaktadır. Resmin bütününe bakıldığında
ise, bu gibi sıkınt ılar ın işgücü kaybı ve önlenebilir sağlık
harcamaları gibi sebeplerden dolayı ülke ekonomisine her yıl
yüzbinlerce liralık yük getirdiği görülmektedir.
Bu derecede olumsuz sonuçlara yol açan taciz ve mobbing
davranışlarının önlenmesi için tüm Dünyada makro düzeyde
devletler, mikro düzeyde ise işletmeler her geçen gün daha
fazla önlem almakta ve yaşanan olumsuzlukların tespiti ve
mağdurlar ın desteklenmesi iç in çalışmalar yürütmek tedir.
A nc ak konu il e b ire y s e l ol ar ak da y ap ab il e c e k l e r im iz
bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
•
Farkındalık kazanmak: Hem kendimiz, hem de önem
verdiğ imiz k iş iler iç in bu t ar z dur uml ar ı hızlıc a tespit
edebilmek ve korunmak için konu ile ilgili bilgilenmek son
derece önem taşımaktadır. Günümüzde çalışanlar konuyla ilgili
birçok basılı kaynağa ya da internet sitesine ulaşabilmektedir.
Gerekli durumlarda çalışanlar işverenlerinden konuyla ilgili
eğitim aldırmasını da talep edebilirler.
•
Olumsuz davranışları uygulayan kişi ile yüzleşmek: Tacize
ya da mobbinge uğradığını düşünen bir çalışan, uygulayan
k işi k im olursa ol sun, derhal hangi davranışt an rahat sız
olduğunu belirtmelidir. Bazen yanlış anlaşılma yaşamamak için,
uygulayan kişi yönetici ise tepkisinden çekinildiği için bu tarz
yüzleşmeler ertelenmekte, davranışların şiddeti artıp, konu
içinden çıkılmaz bir hal alana kadar tepki verilmemektedir.
Oysa konu her ne olursa olsun uygun bir dille rahatsızlığını
belirtmek herkesin hakkıdır. Yaşanan olumsuzluğu içe atmak,
suskun kalmak hiçbir zaman çözüm getirmemektedir.
•
Üst yönet ime veya varsa İK bir imine bilgi vermek:
Uygulayan kişiye durumdan rahatsız olduğunuzu belirttiğiniz
halde olumsuz davranışlar devam ediyorsa, vakit geçirmeden
bir üst yöneticiyi ya da varsa kurumdaki İK birimini durumla
ilgili bilgilendirmek, konunun takip edilmesi ve önlenmesi için
önem taşımaktadır.

engellendiği için, birçok işletmede kişilerin istifaya zorlanmak
adına mobbing davranışlarına maruz bırakıldığı bilinmektedir.
Taciz ve mobbinge maruz kalan kişilerde iş performansının
kaybı ve somat ik şikâyetler görülmekte, bu kişilerde uzun
dönemde psikolojik rahatsızlıklar oluşabilmekte ve sıklıkla
izin alma, işe geç kalma davranışları gösterebilmektedirler. Bu
dönemde görülen rahatsızlıkların bazıları aşağıdaki gibidir:
•
Ağlama krizleri
•
Uyku bozuklukları
•
Aşırı kilo alma veya verme
•
Stres ve öfke artışı
•
Sosyal kaygı bozuklukları, panik atak
•
Depresyon ve intihar düşünceleri
•
Kendine zarar verme
•
Anti sosyal davranışlar geliştirme
•
Madde bağımlılığı
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•
Hukuki yollara başvurmak: Eğer çalışt ığınız kuruluş
bu davranışları önemsemiyorsa, önleyemiyorsa ya da bizzat
uygulayıcı ise yine en kısa zamanda bir avukat ile görüşüp
hukuk i ol ar ak t avsiye almak size durumu en az k ay ıpl a
atlatabilmek için yol gösterici olacaktır.
•
Psikolojik destek almak: Mar uz k aldığ ınız ol umsuz
dav r anış ne olursa ol sun, konuyl a ilg ili bir ruh sağlığ ı
uzmanından destek almak, yaşadıklar ınızın uzun dönemde
psikolojik sağlığınız üzer inde yapabileceği kalıc ı etkiler in
önüne geçebilmenizi sağlayacaktır.
Tüm çalışanl ar ın gerçek pot ansiyelini or t aya koyabildiği,
üretken, verimli, mutlu, onurlu bir çalışma hayatında buluşmak
dileğiyle...
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MOBBİNG
VE TACİZ
R

o Siber şiddet: Günümüzde gelişen iletişim teknolojileriyle
beraber hayatımıza giren şiddet biçimidir. Akıllı telefonlar ve
internet aracılığıyla gerçekleştirilen şiddet davranışlar ının
tümünü kapsamaktadır.

Nilay ABINIK- Psikolog
Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet 		
Çalışmaları Birimi İzmir Grubu

nilayabinik@gmail.com

( Mobbing ve taciz, günümüzde oldukça yaygın görülen
problemler olup şiddet çatısı altında değerlendirilmektedir.
Bu sebeple öncelikle, şiddetin ne olduğuna bakmakta yarar var
diye düşünmekteyim. Dünya Sağlık Örgütü, şiddeti “fiziksel güç
veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir
başkasına veya bir grup ve topluluğa uygulanması sonucunda
maruz kalan kişide yaralanmaya, ölüme ve psikolojik zarara
yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumu olarak
tanımlamaktadır. Şiddetin fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik
ve siber şiddet olmak üzere çeşitli biçimleri bulunmaktadır.
o Fiziksel şiddet: Kişinin fiziksel olarak zarara uğramasına

sebebiyet veren ve vücut bütünlüğünü tehdit eden her türlü
eylemi kapsamaktadır. Dövme, tokat atma, yumruk ve/veya
tekme atma, yakma gibi eylemler.
o Cinsel şiddet: Kişinin isteğ i dışında, istemediğ i bir
zamanda, mekânda veya biçimde cinsel içer ikli eylemlerde
bulunma, k işiy i c insel ilişk i yaşamak iç in zorlama, c insel
içerikli konuşmalarda bulunarak rahatsız etme, bir tehdit ve
kontrol etme aracı olarak cinselliği kullanma gibi eylemleri
içeren şiddet biçimidir.
o Psikolojik şiddet: Kişinin benliği ve duygusal iyilik halini
hedef almaktadır. Bağırma, küçümseme, aşağılama, hakaret ve
küfür etme, tehdit etme, küçük düşürme, yalıtma gibi baskı ve
kontrol kurma amacıyla yapılan eylemler.
o E k o n o m ik ş i d d e t : E k o n o m i k y ö n d e n ö z g ü r l ü ğ ü n
k ısıtlanması, bask ı ve kontrol alt ında tutulması amac ıyla
yapıl an her türlü eylemi kapsamak t adır. Çalışmasına iz in
ver meme, zorl a ç alış t ır ma, par a ver meme vey a elindek i
paray ı alma, işten at ılmasına sebep olacak veya kendisini
geliş t ir mes ini engelleyecek dav r anışl arda bulunma g ibi
eylemler.

Taciz dediğimiz şiddet davranışına baktığımızda, bahsedilen
şiddet biçimlerinden genellikle ilk akla gelen, cinsel şiddetin
içerisinde yer alan taciz durumu olmaktadır. Lakin taciz bu
durumdan ibaret değildir. Taciz; bizi rahatsız eden, onayımız
dışında gerçekleşen ve f iziksel temas içermeyen eylem, söz
ve davranışlardır. Bunlar genellikle ısrarlı ve tekrarlayıcı bir
biç imde gerçekleşmek tedir. Cinsel tac izde bunun yalnızca
cinsel yönden karşılığını görmekteyiz. Bunun yanında diğer
şiddet biçimleri içerisinde de tacizin farklı davranış örneklerini
görebilir iz. Her ne kadar f iz ik sel temas içermediğ i iç in,
f iziksel şiddeti dışarıda bırakıyor gibi görünse de tamamen
dışarıda kaldığını söyleyemeyiz. Çünkü hiçbir zaman bir taciz
durumunun fiziksel şiddete dönüşmeyeceğinden emin olamayız.
Ayrıca f iziksel yönden bir hasar verme durumu yokmuş gibi
görünse de etkileri bakımından oldukça ciddidir. Siber şiddet
içerisindeki taciz, dijital yollarla gerçekleşmektedir. Sürekli
ve tekrarlayıcı biçimde mesaj atmak, aramak, rahatsız edici
biçimde özel hayatıyla ilgili sorular sormak ve yorumlarda
bulunmak, saldırgan biçimde kur davranışlarında bulunmak,
cinsel içerikli mesaj ve medyalar göndermek, tehdit ve hakaret
etmek gibi eylemler örnek olarak ver ilebilir. Psikolojik ve
ekonomik şiddet içer isindeki taciz ise kişinin psikolojik ve
ekonomik yönden bir başkasını yıpratmak, ona engel olmak
veya eziyet etmek amacıyla sürekli ve tekrar eden davranışlarda
bulunmasıdır.
Çeşitli biçim ve davranışlar halinde gördüğümüz şiddet ve taciz
durumlarına toplumumuzda kadınların çok daha fazla maruz
bırakıldığı bilinmek tedir. Bu durum toplumun özellikler i,
sosyal etkenler, ilişkinin özellikleri ve kişisel özellikler gibi
çok çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bu sebepler
kadına yönelik şiddete
doğrudan yol açan
etkenler olmamakla
beraber, şiddetin ortaya
çıkma ihtimalini artıran
etkenlerdir.
•
Peki, kadına yönelik
şiddet in bir sorun
o l d u ğ u n u v e ş i d de t in
gerçekleşme iht imalini
ar t ıran faktörler i
bildiğimiz halde şiddeti
neden bitiremiyoruz?
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o
Çünkü toplumda kadına yönelik şiddeti devam ettiren
mekanizmalar mevcut.
o
Kültürel, ekonomik, yasal ve politik faktörler
Şidde t i ar t ır an ve dev am e t t iren f ak törler in temelinde
toplumsal cinsiyet yatmaktadır. Toplumsal cinsiyet, “herhangi
bir toplumun, kadınlar ve erkekler için uygun olduğunu
düşündüğü sosyal anlamda oluşturulmuş roller, davranışlar,
faaliyetler ve özellikler” olarak tanımlanmaktadır. Toplumun
ve k ül t ür ün k ad ın ve er kekl ere y ükl e d ikl er i, b i yol oj ik
cinsiyetleriyle ilişkili olarak ifade edilen, kadın ve erkek olmak
ile ilgili anlam ve beklentileri içermektedir. Toplumsal cinsiyet
ve ataerkil anlayış, kadını toplumda ikincil konumda, zayıf
ve bağımlı bir varlık ve dolayısıyla kadına yönelik şiddeti de
olağan olarak görmekte ve göstermektedir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin pandemi dönemiyle beraber daha
da görünür bir hal almış olduğunu görmekteyiz, özellikle de
çalışan kadınlar açısından. Pandemi öncesi, ev işleri ve varsa
çocuk ve yaşlı bakımı gibi işler halihazırda zaten kadınların
üzerindeydi. Bu süreçte evdeki işlerin yükünde oldukça büyük
bir ar t ış gerçekleşt i. Ev işler ine daha f azla zaman ayr ılır
oldu. Çocuk veya çocuklar okula giderdi, pandemiyle okullar
kapandı ve çocuklar evdeydi. Haliyle çocuk bakımı da normale
kıyasla daha zaman alıcı ve zorlu hale geldi. Çalışan kadınların
ek olarak düşünmesi ve sorumluluklar ını yer ine get irmesi
gereken bir de işleri vardı. Karantina döneminde birçok kişi
evden çalışmaya başladı. Dolayısıyla bir yandan evdeki işlerini
halletmesi bir yandan da çalışması gereken kadının tüm bu
işler i birbir inin iç ine geçmiş oldu. Evde ve işte yapılması
gereken işler ve bu işler in zamanlar ı ayr ı iken bu süreç te,
kadınlar için her birini aynı anda halletmesi gereken bir süreç
başlamış oldu. Haliyle dengeyi kurması da oldukça zor bir hal
aldı.

Özetlemek gerekirse, pandemi süreci kadın-erkek demeden
hepimiz için zorlu, yeni ve belirsiz bir süreç. Bu süreçle birlikte
stres, kaygı ve öfke düzeylerinde artışlar gerçekleşti. Bu durum
da saldırganlığın (pasif veya aktif) artışını beraberinde getirdi.
Aynı zamanda evden çalışma süreciyle birlikte iş yükünde de
artışlar gerçekleşti. Bunun en basit örneği olarak, iş yerinde
molalar verebilirken evde veremez olmayı söylemek mümkün.
İşverenlerde “zaten evdesin” anlayışı egemen olarak “kriz”i
kullanmaları söz konusu hale geldi. Ayrıca kısa çalışma ödeneği,
ücret siz izinler, daha düşük bütçelerle daha çok çalışmak
durumunda kalma gibi sorunlarla karşılaşıldı. Bunların yanında
bazı işverenler tarafından yasal olmayan işten çıkarmalar ve
işsizliğin bir tehdit arac ı olarak sunulması gündeme geldi.
Haliyle pandeminin getirdiği olumsuz psikolojik ve fizyolojik
etkilerin yanı sıra ekonomik kaygılar ve işsizlik korkusu da
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baş gösterdi. Bu süreçte taciz ve mobbingin de oldukça artmış
olduğunu görmek tey iz. Tüm bunlar ı değerlendirdiğimizde
ise, kadınların bu tür olumsuz davranış ve problemlerle daha
fazla karşılaştığını ve daha fazla olumsuz yönde etkilendiğini
biliyoruz.
•
Sonuç olarak, mobbing ve t ac ize her bir imiz maruz
bırakılabiliyoruz veya bizim dışımızda maruz bırakılan çalışma
arkadaşlarımız olabiliyor.
o Peki bu durumlarla biz nasıl baş edebiliriz? Ne yapabiliriz?

Öncelikle bu konuda farkındalık kazanmak oldukça önemli.
Farkında olmadığımız bir durumdan kendimizi koruyamay ız
çünkü. Bu husust a mobbingi ve t ac iz i doğru bir biç imde
tanımak büyük önem taşıyor. Bunun yanında “kurban” rolüne
girmemek, ses çıkarmak gerekiyor. Mobbing uygulayan kişi
ile yüzleşmek, sessiz kalmamak iç in etk ili bir yol olabilir
bu durumda ancak her zaman terc ih edilebilir bir yol da
olmayabiliyor. Kendi başımıza halledemediğimiz ve mobbingi
durduramadığımız noktada ise üst yönetime veya İK birimine
bu konuyla ilgili başvurulmalıdır. Yasal olarak da haklarımızı
bilmek ve gerek irse hukuk i süreçlere baş vur mak bizler i
koruyucu bir noktada bulunuyor tabii ki.
Psikolojik yönden kendimiz i koruyabilme nok t asında ise,
sosyal destek oldukça önemli. Sosyal destek; maruz bırakılan
biz isek, bunu yakın çevremizle paylaşmak ve çekinmeden
destek istemek veya bir yak ınımız maruz bırak ıldıysa ona
bizim destek olmamızı ifade ediyor en genel anlamıyla. Kişi,
maruz bırakıldığı mobbing ve/veya tacizin olumsuz etkilerinin
yanı sıra sosyal desteğin yokluğu veya azlığı durumunda
kendisini daha çok yalnız, çaresiz ve suçlu hissedebilmektedir.
Dolayısıyla durumu çözüme kavuşturma ihtimali de çok daha
düşük olabilir. Sosyal desteğin nasıl verileceği konusunda ise
yargılamadan ve küçümsemeden kişinin yalnızca yanında olmak
ve onu dinlemek büyük önem taşıyor. Yalnızca dinlemenin dahi,
psikolojik iyilik halimiz üzerinde olumlu bir etkisi var.
Sosyal desteğin yetersiz kaldığı veya etkili olmadığı, mobbing
ve tac iz in yarat t ığı olumsuz etk ilerle baş edilemediği ve
gündelik hayat ın işley işini de olumsuz yönden etkilemeye
başladığı noktada ise profesyonel destek almak gerekiyor. Kimi
zaman profesyonel destek almak maddi ve zaman yönünden
sık ınt ı yaratabiliyor. Ancak şunu unutmamak gerek iyor k i,
olumsuz etkinin düzeyi arttıkça o düşünülen şey her neyse
(zaman, para veya farklı bir şey), çok daha fazlası gidebiliyor.
Profes yonel des tek al ar ak bu zorlu sürec i atl atmak ile,
kazanılanın yanında kaybedileceği düşünülen şeyler çok küçük
kalacaktır.
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sor uml ul ukl ar ın k ar ş ılığ ında Ar- Ge böl ümler ine ay r ıl an
kaynakların yeterli olup olmadığıdır.

2009-2018 Yılları Arasında Dünyadaki Sektör Bazlı Ar-Ge
Gelişimi
(Kaynak: EUROPEAN COMMISSION, The 2019 EU Industrial
R&D Investment Scoreboard, 2019)
Birçok işle tme %0,3-% 1 ar as ında Ar- Ge odaklı y at ır ım
yaparak beklentileri karşıladığını düşünse de, Unicorn olarak
isimlendir ilen değerlemesi 1 milyar dolar ın üzer inde olan
şirketlerin bu açıdan oldukça cömert olduğu ve karşılığını da
aldığı gözlemlenmektedir. Dünyanın Ar-Ge üzerine en fazla
yatırım yapan ilk 25 firmasının ciroya oranla Ar-Ge harcama
ortalaması % 8.8 iken ilk 100 firmasında bu oran % 7.4’e, ilk
1000 firmasında ise % 4.7’ye gerilemektedir.
B a şk a b ir aç ıdan ül kem izde k i dur umu ince l e d iğ im izde
Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH)
içindeki payı % 1,06 mertebelerinde kalırken, Amerika Birleşik
Devletleri, Çin, Japonya, Almanya gibi ülkelerde bu oranın %
2’nin üzerinde olduğunu görmekteyiz.
(Kaynak: R&D World magaz ine, “Global R&D investment s
unabated in spending growth”, Mart 2020)

( Geleceğe koşulan maratonda, her yeni gün ortaya çıkan
engeller, y ar ış ın temposunu değ iş t ir irken, f ir mal ar ı da
ayak t a kalma stratejiler ini gözden geç irmeye itmek tedir.
Satış, üretim ve finans üçgeninde kurulan genel organizasyon,
yakın geçmişte hiç duyulmamış f irmaların bugün dünya devi
olmalarıyla birlikte tekrardan sorgulanmaktadır.
Nedir bu f irmalar ı parlayan y ıldız yapan, “unicorn” haline
getiren?
Fikr in yolculuğunda, sistemat iğini değişim üzer ine kuran,
insanl ar ı cesaretlendiren ve çözümler in olgunl aşmas ına
olanak sağlayan Ar-Ge süreçleri, günümüz dev kuruluşlarının
yenileşime (inovasyon) açılan kapılarının altın anahtarı haline
gelmiştir. Bu konuda yatır ım yapan, dijital çağı yakalayan,
nitelikli istihdamı kendisine temel prensip olarak edinen birçok
organizasyon, Ar-Ge süreçlerini iç beslenme kaynağı haline
getirerek kendisine yeni kapılar açmaktadır. Tüm iç akışların ArGe’den başladığı ve sona erdiği bu değişim, paralelinde Ar-Ge
yapılanmalarının üzerine de farklı sorumluluklar yüklemektedir.
Satış ve satış sonrası ekibinin eğitilerek mükemmelleştirilmesi,
kalite süreçlerinin hatasız hale getirilmesi, üretimin kesintisiz
olarak akması, maliyetlerin ve tüm finansalların hızlı ve anlık
olarak doğrulanabilmesi, İK süreçlerinin dijitalleştirilmesi gibi
daha sayılabilecek birçok konu başlığı Ar-Ge bölümlerinin ana
fonksiyonları dışındaki yan görevleri haline gelmektedir. Bu
noktada altı çizilmesi gereken husus, tüm bu geniş kapsamlı

2009-2019 Yılları Arasındaki Türkiye’deki Ar-Ge
Harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla (GSYH) İçindeki
Oranı
(Kaynak: TÜİK, Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri
Araştırması, Sayı No: 336767, 2019)
Sürdürülebilir büyümenin tohumu ol arak nitelenen Ar-Ge
bölümleri üzerine yapılan yatırımlarda, sektör bazında bazı
k ır ılmalar da yaşanmışt ır. Avrupa Birliği taraf ından 2019
yılında Ar-Ge yatırım harcamaları raporunda son 10 yılda ArGe harcamaları dünya genelinde % 67 artarken, odağın ortayüksek ve yüksek teknolojiye doğru kaydığı gözlenebilmektedir.
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Ge kaynak harcamalarında yıllardır başı çekerken, Avrupa’da bu
sıralama sağlık endüstrisi, bilgi teknolojileri ve uzay-havacılık
olarak gelmektedir. 44 ülkeden € 30 Milyon üzerinde Ar-Ge
yatırımı yapan 2500 f irmanın toplamda oluşturduğu € 823.4
Milyarlık Ar-Ge harcaması tüm dünya genelinde yapılan Ar-Ge
yatırımlarının yaklaşık % 90’ına denk gelirken, bunun yüzde
61,2’sini oluşturan bilgi teknolojiler i, otomot iv ve sağlık
endüstrileri sektörel olarak ön plana çıkmaktadır.

Ar- Ge s t r at e jiler inden bahse der ken, bugüne imz a at an
Tesla, Google, Apple vb. kurumlar ın son 20 y ılda at t ıklar ı
adıml ar ı incelersek göreceğ imiz t ablo gelenek sel
organizasyon yapılar ından uzaklaşarak uzmanlaşmay ı öne
ç ık ar an yeni mat r ik s f or ml ar a dönüş t ükler idir. Kendini
sürekli gelişt iren, kendi kurguladığı gelecek senar yolar ını
yıkabilecek alternatif yollar ı gene kendiler i kurgulayan bu
f irmalar, hızlı aksiyon alabilme yeteneğine de sahipt irler.
Genelde büyüdükçe hantallaşan organizasyonel yapı, bu yeni
tip şirket yapılanmalarıyla bu riski bertaraf etmiştir. Yatay
entegrasyon yapılanmalar ının ar t t ığı, hibr it raporlama ve
görev dağılımlar ının olduğu bu yeni düzen hızlı geliştiren,
sorumluluk veren ve bireysel hat a yapmaya iz in ver irken,
sistemsel gelişimi önemseyen bir yapıdadır. Bu yakl aşım
Ar-Ge personeller inin gelişimini hızlandırarak, genç yaşta
ciddi sorumluluklar alabilecek potansiyel üst düzey yönetici
adaylarının da parlamasına imkân vermektedir. Bu vesileyle
gel iş imini t amaml ay an aday l ar y a f ir mal ar ı ba ş ar ıl ar a
koşturmakta ya da tohumlarını attıkları yeni start-up’larla
farklı ufuklara yelken açmaktadırlar.

2018 Yılında Tüm Dünyada Yapılan Ar-Ge Yatırımlarının
Sektörel Dağılımı
(Kaynak: EUROPEAN COMMISSION, The 2019 EU Industrial
R&D Investment Scoreboard, 2019)

1998-2019 Apple Organizasyon Yapısındaki İnovasyon Odaklı
Değişim
(Kaynak: Harward Business Review, “How apple is organized
for innovation, November 2020)

2009-2018 Yılları Arasında Dünyadaki Sektör Bazlı Ar-Ge
Gelişimi
(Kaynak: EUROPEAN COMMISSION, The 2019 EU Industrial
R&D Investment Scoreboard, 2019)
Genel görünümü sağlayan bu resme, pandemi koşullarında
y ak ınl aş t ır ar ak bak ar s ak, göre ce ğ imiz il k k are il aç ve
teknoloji sektörlerine yapılan AR-GE yatırımlarının ne denli
hayat i öneme sahip olduğudur. Alt yapısını oluşturmuş ve
tasarladığı gelecek senar yolar ına hazırlanan Ar-Ge odaklı
firmalar, pandemik etkiyle mücadelede etkin bir rol oynarken
f inansal değerlemeler ini de üssel ol ar ak ar t ır mışl ardır.
Kr iz i y öne t e b il me k, f ik ir l er i e t k in ve hat a s ız ş e k il de
ürüne dönüştürebilmek işte tam da bu noktada şirketler in
Ar- Ge güç l er ini, p a z ar l ad ıkl ar ı b ir rekl am argüman ına
dönüştürmek tedir. Maske, siperlik, dezenfek tan, solunum
destek üniteleri, hijyenik hava koşullandırma üniteleri, hızlı
tanı kitleri, temizlik ürünleri, görsel iletişim uygulamalar ı,
çevrimiçi sipariş siteleri, temassız ödeme teknolojileri başta
olmak üzere sensör bazlı temas azalt ıc ı uygulamalar 2020
y ılının k az andır anl ar ıyken, k az anan mark al ar ın kes iş im
kümesinde Ar-Ge stratejiler ine verdikler i önemin olduğu
görülmek tedir. Değ işen iht iy ac a hızlı uyum ve yönet sel
kapasite, bu strateji oluşumlarının temel hareket noktasıdır.
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İş yapma stratejisi olarak da farklı bakış açısına sahip olan
bu yeni nesil firmalar, 24 saat tasarımı mümkün kılacak ortak
platformlarla farklı zaman dilimindeki çalışanların birbirini
tamamlarcasına çalışmalarına olanak sağlamaktadır. Zamanı
ver imli değerlendir irken kalitey i düşürmeme ve esnekliği
sağlayabilme adına kurgulanan global düşün-yerel üret gibi
iş yapma modelleriyle de bu stratejilerini besleyerek eldeki
tüm kaynakl ar ı en ver imli şek ilde kull anmanın yoll ar ını
geliştirmektedirler.

24 Saat Tasarım Yaklaşımı

KOMİSYONLARDAN • AR-GE VE İNOVASYON KOMİSYONU

Ülkemizde de dünyaya paralel Ar-Ge odaklı gelişmeleri yakalama
çabası olsa da, genel anlamda teknolojik evrimlerin yaratıcısı
de ğ il çoğunl ukl a uygul ay ıc ıs ı ol duğumu zu if ade e t mek
mümkündür. Bu konudaki farkındalık aslen üst düzeydedir,
lakin agresif rekabet koşulları ve yaşama mücadelesi, birçok
kurumun Ar-Ge odaklı yatırımların hızla nakde çevrilememesi
iç güdüsüne yenilerek projeler i ya ötelemesine ya da uzun
v ade ye y ay mas ına sebep ol mak t adır. Ar- Ge kült ür ünün
y ayg ınl aş t ır ıl mas ı ve f ir mal ar ı yenileş im f aaliye tler ine
cesaretlendirmek iç in merkezi yönet im taraf ından ayr ılan
bütçeler in ar t ış eğ iliminde olmas ına r ağmen f ir mal ar ın
iht iyac ına yeterli olup olmadığı tar t ışılmaktadır. İlaveten
ayrılan bütçelerin gerçekten potansiyeli olan ve ihtiyaç sahibi
adreslere ulaştırılıp ulaştırılamadığı da tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de altı çizilecek diğer bir husustur.

know -how üre tme, patent ç ık ar tma g ibi hedef lerle
bütünleştiğinde gerçekten anlam kazanacağıdır. 2018 yılında
bu bağlamda tüm dünyada yapılan 3.326.300 adet patentin
ülkeler baz ındak i dağılımı incelendiğinde dünyada birçok
sektörde yenileşime liderlik eden ülkeler in patent üretme
konusunda da ne kadar kabiliyetli olduğu gözükmektedir.

2018 Yılında Tüm Dünyada Yapılan Patent Başvuru
Sayılarının Bölgesel Dağılımı
Kaynak: World Intellectual Property Organization, WIPO
Statistics Database, March 2020

Merkezi Yönetim Bütçesinden Ayrılan Ar-Ge Ödeneklerinin
Yıllar İçindeki Değişimi
Kaynak: TÜİK, Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma
Geliştirme Faaliyetleri için Ayrılan Ödenek ve Harcamalar,
2019-2020
Dünyada benzer i seç im durumlar ı olduğunda, sağlıklı
ekonomik koşulları olan firmalar ya planlarını ötelememekte ya
da daha farklı bir stratejiyle konuya yaklaşmaktadır. Rekabetin,
gelişmenin önüne geçmesini engelleyen ülkeler, politikalarını
rakipler i beraber çalışmaya cesaretlendirerek yapmaktadır.
Finansal ve proje tabanlı desteklerle böylece alanında dev
rakip f irmalar, stratejik ortaklıklara girmekte, riski bölerek
daha s ağl ık l ı y ar ınl ar a Ar- Ge he de f l e r in i ö t e l e me de n
bakmaktadırlar. Bu gibi stratejik ortaklıklar ticari kaygıları
dizginlerken, aslen 1+1’den 2’den fazlanın ç ıkar ılabilmesi
için yoğun çabanın gösterildiği yenileşim merkezleri haline
gelmek tedir. Baz ı duruml arda bu birlik telikler s tr atejik
ortaklarca evlilik aşamasına gelmekte ya da çok uzun vadeli
anlaşmalarla geleceği beraber şekillendirme hedeflerine kadar
evirilebilmektedir.
Kurumsal stratejiler in hedef lerle hayat bulduğu şirketler
dünyasında, Ar-Ge bölüm hedeflerinin ölçülebilir hale gelmesi
de oldukça k ıymetlidir. Geçmişte proje başlangıç ve bit iş
tar ihler inin hedef olarak koyulduğu zamanlar ar t ık ger ide
kalmış ve sonuç odaklı yönetim anlayışının gereği olarak firma
hedeflerine erişim düzeyi, bütçe tutarlılığı, yapılan yatırımın
geri ödemesi, teşvik imkânlarından yararlanma düzeyi, Ar-Ge
büyüme oranları gibi birçok farklı etmen hedeflerin arasına
giriş yapmıştır. Hedefler özelinde özellikle üstünde durulması
gereken husus, Ar-Ge projelerinin sayısı ve terminleri tutturma
başar ılar ının ancak sürdürülebilirlik, bilgiy i içselleşt irme,

Yu k ar ı d a ç e k il e n b ü t ü n r e s im k ar e l e r in i ar k a ar k a y a
oynattığımızda göreceğimiz kayıt, yenileşim gücünü efektif
olarak kullanılabilen şirketler in bayrağı sonrak i nesillere
taşırken, yolu Ar-Ge’den geçmeyen f irmalar ın kaybolacağı
gerçeğidir. Bu noktada bizlere de düşen, geçmişimize bakarak
tar ihin kodlar ını doğru okumak ve açtığı yolda, gösterdiği
hedefe hiç durmadan yürümek için bilimin ışığını ve Ar-Ge
kültürünü odak olarak seçmek olacaktır.
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EUROPEAN COMMISSION, The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2019
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KOMİSYONLARDAN • YAPI DENETİM UZMANLIK KOMİSYONU

4708 SAYILI
KANUNA DAİR
YAPI DENETİM
KOMİSYONU
GÖRÜŞLERİ
MMO İzmir Şubesi Yapı Denetim Uzmanlık
Komisyonu, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında
Kanun ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde
yapı denetim konularında meslektaşlar ve diğer
disiplinler ile koordineli olarak yapı denetim
konularında görüş oluşturmak ve bunları TMMOB
MMO ve kamuoyu ile paylaşmak noktasında
görüşlerini ifade etme gereği duymuştur.

( 30. Dönem Yapı Denetim Uzmanlık Komisyonu olarak
faaliyetlerini pandemi dolayısıyla online olarak sürdürmekte
olan komisyonumuz 5’inci toplantısını gerçekleştirmiştir. Yapı
denetim konular ında son dönem gelişmeler ve oluşumlarla
ilgili olarak komisyon görüşlerimiz şu şekildedir.
Yapıların denetimini yapan Yapı Denetim Kuruluşları 4708 sayılı
yapı denetim hakkında kanunun yükümlülükleri doğrultusunda
yapının karkası diye ifade edilen stat ik yapısından 15 y ıl,
ince işçilik diye ifade edilen diğer imalatlar ından ise 2 yıl
sorumlu tutulmuştur. Bu sorumluluk, yapının müteahhidini
de kapsamaktadır. Durum böyle iken müteahhit taraf ından
yapılacak yapının hukuken güvence altına alınması noktasında
y e t e r s iz o l d u ğ u k an a a t in de y iz . K on u y a ör n e k o l m a s ı
maksadıyl a, devlet yapıl ar ının ihale edilmesi durumunda
bilindiği üzere önce 2886 sayılı devlet ihale kanununda ve
sonra yürürlüğe giren 4734 sayılı ihale kanunları hükümlerinde
ihaleye katılacak yükleniciler ilk aşamada yaklaşık maliyetin
% 3’ü oranında banka teminat mektubu vermekle yükümlüdür.
İşin ihalesi üzer inde kalan müteahhit f irmalar ın ise ihale
bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat mektubu vermeleri
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gerekmektedir. Ayrıca teklif aşırı düşük sınır değerinin altında
kalırsa ve sözleşme imzalanması durumunda % 9 teminat
alınmaktadır (4734 sayılı yasası ile ihale edilen işler için). Bu
teminatların nasıl çözüleceği de ihale yasasında belirtilmiştir.
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Yasa çıktıktan sonra bir
müteahhit t araf ından yapımı gerçekleşecek inşaat ın Yapı
Denet im Kuruluşlar ı taraf ından denetlenmesi zorunlu hale
get ir ilmişt ir. Ancak gerek yapı müteahhidi gerekse yapıy ı
denetleyen yapı denet im kuruluşu, yapının fen ve sanat
kurallar ına göre yapıldığı ve denetlendiğini, aksi durumda
sorumluluklarından dolayı yapı sahibine/sahiplerine vermekle
yükümlü oldukl ar ı o işe ait herhang i maddi bir teminat
bulunmamaktadır.
Diğer yandan gene devlet yapıları yapım aşamasında müteahhit
tarafından all risk sigortası ile sigorta ettirilirken 4708 sayılı
Yapı Denet im Hakk ında Yasa’da bu durum güvence alt ına
alınmamıştır. Yapının denetimini üstlenen mühendis ve mimar
kontrol ve denetim elemanlarının hiçbir sigorta sistemi ile iş
ve mesleki olarak sigorta ettirilmediği de aşikârdır.
02 Mar t 2019 t ar ihl i Re smi Ga ze t e de y ay ıml anan Yap ı
Müteahhitler inin Sınıflandır ılması ve Kay ıtlar ın Tutulması
Hakk ındak i Yönetmelik ’te ve 03 Ek im 2020 t ar ihli Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Yapı Müteahhitlerinin
Sın ı f l an d ır ıl m a s ı v e K a y ı t l ar ın Tu t u l m a s ı H ak k ın d ak i
Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile son
dönemde kent sel dönüşüm çerçevesinde yapılmak t a ol an
binalar ın müteahhitler inin, işi yar ım bırakarak vatandaşı
mağdur etmekte ve kentsel dönüşüm noktasında sürdürülen
depreme karşı güvenli bina yapılması hususlar ını sek teye
uğratmakta olduğu gerekçe olarak or taya konulmuştur. Bu
amaçla getir ilen Yapı Müteahhitler inin Sınıflandır ılması ve
Kayıtların Tutulması Hakkındaki Yönetmelik’te müteahhitler 15
sınıfa ayrılmıştır.
Yönetmelikle yapı sınır bedeli denilen kr iter get ir ilerek iş
deneyim tutarı ile yapı sınır bedeli arasındaki oranlamalarla
m ü t e a h h i t l e r s ı n ı f l a n d ı r ı l m ı ş t ı r. H e n ü z u y g u l a m a
yönetmelikleri çıkartılmamış olan düzenleme, müteahhitleri
memnun etmezken kentsel dönüşüm bekleyenler açısından ne
gibi sonuçlar doğuracağı açık değildir. Ekonomik olarak yapı
müteahhitler inin sınıflandır ılması ve kay ıtlar ın tutulması,
sektörün beklediği bir yöntem olarak belirsiz iken kentsel
dönüşüm bekleyenler, yapı ve denetim elemanları gibi sektörün
temel unsurl ar ına hukuken hiçbir güvence get ir ilmediğ i
gözlenmiştir. Bu itibarla beklenen sonuca ulaşma noktasından
çok uzaktır.

BRİÇ

Hazırlayan: End.Müh. Mahir Ulaş Akcan
mahirulas@gmail.com

3.Bölüm

Tablo ile özetlemeye ve g r uplamaya çalıştığımız 1♠
açışına verilen yanıtları irdeleyelim.

BRİÇ SİSTEMLERİNDE KONUŞMALAR
Briçin kendine ait bir dili vardır. Bu kodlanmış dilde
sadece 15 kelimeye izin verilmektedir. Bunlar: Sanzatu,
Pik, Kör, Karo, Tref l, Kontr, Sürkontr, Pas ve 1’de 7’ye
kadar olan rakamlardır. Bu sözcükleri kullanan ortaklar,
ellerini birbirlerine anlatırlar ve oynamak için en uygun
kontratı bulmaya çalışırlar. Nihai kontratı belirlemek için
yapılan bu konuşmalar Natürel ve Artifisyel olmak üzere
ikiye ayrılırlar.
Doğal (Natürel) Konuşmalar; doğrudan kendi anlamını
taşır. 2♦ demek elimizdeki karo varlığını gösterir ve
karo kozunda 8 löve yapabileceğimizi anlatır. Yapay
(Artifisyel) Konuşmalar; kendi anlamının dışında, özel
bir anlaşmayla belirlenmiş farklı anlamlar taşır. 2♣ açışı,
tref l kozunda 8 löve vaadimizi değil 23 ve üzeri puana
sahip kuvvetli bir elimiz olduğunu gösterir.1
1 SEVİYESİNDE AÇIŞLARA VERİLEN YANITLAR:
2.Bölü mde 2 Oy u nu 1 Seviyesi nde Açma k konusu nu
incelemiştik. 1 seviyesi üzerindeki açışlara geçmeden
önce sıcağı sıcağına ortağımızın 1 Majör veya 1 Minör
açışlarına vereceğimiz yanıtları inceleyelim. Bunlar:
Pas geçmek, fit (tutuş) göstermek, yeni renk söylemek,
yeni renk ardından tutuş, sanzatu deklare etmek şeklinde
gruplandırılabilir.
1♠ Açışına Yanıtlar:
Açış

1♠
Anlamı:
5+ kart
Pik;
11-21
Onör
Puanı
(OP)

Yanıt

Anlamı

PAS

0-5 OP

Pas geçmek

2♠

6-10 OP ve 3 kart Pik

3♠

11-12 OP ve 3+ kart Pik

4♠

13+ OP ve 3 kart Pik ya da
10 – OP ve 4+ kart Pik, Dengesiz el

2♣

11+ OP ve 5+ kart Tref l; 3 karttan az Pik

2♦

11+ OP ve 5+ kart Karo; 3 karttan az Pik

2♥

11+ OP ve 5+ kart Kör; 3 karttan az Pik

3♣/♦/♥

6-10 OP ve söylenen renkte iyi 6+ kart

Sıçramalı Yeni
Renk Söylemek

Y.Renk / 3♠

16+ OP ve 3+ kart Pik

Y.Renk / 4♠

13-15 OP ve 3 kart Pik

Gecikmiş Fit
Göstermek
(Yeni Renk
Ardından
Tutuş)

1 NT

6-10 OP ve 3– Pik ve 4– Kör, Dengeli
el ya da
11-12 OP ve Pik dışında 5 kartlı rengi
olan Dengesiz el (Forsing Sanzatu)

2 NT

11-12 OP ve 3– Pik ve 4– Kör, Dengeli el

3 NT

13+ OP ve 3– Pik ve 4– Kör, Dengeli el

4♣/♦/♥

13+ OP; 4+ kart Pik; söylenen renk tek/
şikan

Direkt Fit
(Tutuş)
Göstermek

Yeni Renk
Söylemek

Sanzatu
Deklare Etmek

Splinter

Fit (Tutuş) Göstermek:
Geçen say ı m ı zd a önceli k li amacı m ı zı n koz u majör
renkte (♠ ve ♥) belirlemek ve zon yapma potansiyelimizi
araştır mak olduğunu söylemiştik. Pik renginde or tak
ile birlikte en az 8 karta sahipsek f it yakalamışızdır.
Puanımız 25-26 civarı ise 4♠ ile zon deklare ederiz.
Or t ağı n açtığı rengi y ü kselt mek anlamı na gelen f it
vermek ya da tutuş farklı seviyelerde olabilir. 1♠ açışı
yapan Açıcıda en az 5 kart pik ve 12+ puan (çok kaliteli
pikler ile 10-11 puan) olduğunu bilen Cevapçı, onun en az
ve en çok puanlarını kendi puanı ile toplayarak vereceği
yanıtın seviyesini belirler. 12 puanda varsaydığı ortağına,
kendisinde bulunan 6-10 arası puan ile sınırlayıcı (limit
bid) olan 2♠; 11-12 arası puan ile zona davet edici
(invitational) olan 3♠; 13 ve üzeri puan ile artırmayı
durdur ucu (preemptive) anlam taşıyan 4♠’der. Her üç
durumda da Cevapçı fit için gereken 8 adet pikten en
az 3’üne sahip olmalıdır. 10’dan az puan ve toplamda 9
ve üzerinde toplam pik kesin iken yapılan 4♠ deklaresi
blokatif amaçlıdır. Rakibe deklare yeri bırakmamak için
yapılır. Bu tip farklı anlamlar içeren deklarelerde yanlış
anlaşılmamak için ortağınızla bazı kabuller üzerinde
önceden konuşmanız gerekir.
Örnekleri inceleyelim:
Açanın Eli:
♠AKQ98
♥54
♦K764
♣97

Cevapçının 1.Eli:
♠J75
♥K9
♦QJ985
♣ J 10 8

12 OP, 5 kart Pik ile
1♠ açış

8 OP, 3 kart Pik ile 2♠
tutuş

Cevapçının 2.Eli:
♠J75
♥K98
♦AQ98
♣ J 10 8

Cevapçının 3.Eli:
♠ J 10 7 5 4
♥9
♦AQ985
♣ 10 8

11 OP, 3 kart Pik ile 3♠
tutuş

4+ kart Pik, Dengesiz
el ile 4♠ tutuş

4 ♠ dek la re si n i n zon i la n ı i le a r t ı r may ı du rdu r ucu
olduğuna, 3♠ deklaresinin ise zona davet edici olduğuna
di k kat edeli m. Cevapçı n ı n 11-12 OP gösteren eli ne
karşılık Açanın zon puanı olan 25 puana ulaşması ve

1Amaçları ve ortağı yönlendirme bakımından sistem konuşmaları için Emin Yaykın - Sorularda Briç kitabını (S.95-96) inceleyiniz. Kitaba
www.tbricfed.org.tr adresinden de erişebilirsiniz.
2Önceki bölümü okumak için: https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/ekim-2020
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4♠ diyebilmesi için 13-14 puana sahip olması gerekir. 2.
örnekte kozun Pik olacağı kesinleştiğine göre Açan son
kararı vermek için elindeki onör puanına tref l ve körden
gelen 2 kısalık puanını da ekleyerek hesap yapar. Açanın
puanı ar tık 12 değil 14’t ür. Cevapçının (2.Elinde) 3♠
tutuşu ile puanının 11-12 olduğunu bilen Açıcı toplam
puanı 25 ya da 26 olarak hesaplar ve 4♠ ile zon deklare
eder.
Yeni Renk Söylemek:
2 seviyesinde sıçrama yapmadan yeni bir renk göstermek
11+ puan ve o ren kten 5 adet kar t göster ir. Elimizde
3 kar t t an az Pi k olduğ u nu söylemeye san ı r ı m gerek
yok. Eğer 3 ya da daha fazla Pik olsaydı puanımızın
limitine göre fit gösterirdik. Elimiz 11’den daha az (6-10)
puanda ancak oldukça iyi 6 ve daha fazla kartta yeni renk
içeriyorsa bu kez Sıçramalı Yeni Renk deklare ederiz.
Detayları tablodan inceleyebilirsiniz.
Sanzatu Deklare Etmek:
Pik renginde fite sahip değilsek 11 OP altındaki dengeli ya
da dengesiz el ile 1NT; 11-12 OP ve dengeli el ile 2NT; 13+
OP ve dengeli el ile 3NT deklare ederiz.
Bir önceki örnekteki Açanın eline karşılık aşağıdaki
Cevapçı ellerini inceleyelim:
Cevapçının 4.Eli:
♠75
♥98
♦QJ98
♣ A K J 10 8

Cevapçının 5.Eli:
♠75
♥9
♦985
♣ A K Q 10 8 6 5

11 OP, 5 Kart Tref l ile
yeni renk 2♣ yanıtı

9 OP, 6+ kart Tref l ile
sıçramalı yeni renk 3♣

Cevapçının 6.Eli:
♠75
♥98
♦J985
♣ A K J 10 8

Cevapçının 7.Eli:
♠75
♥K98
♦J985
♣ A K J 10

9 OP ile 1NT yanıtı
(denge fark etmiyor)

12 OP, dengeli el ile
2NT yanıtı

4. ve 6. ellerdeki tek fark puandır. 11 OP altındaysak 1
Majör açışa 1NT demekten başka çare yoktur. 5. elde Tref l
yoğunluğumuzu sıçrayarak; 7.elde puan ve dengemizi
2NT ile gösteririz.
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Yeni Renk Ardından Tutuş (Gecikmiş Fit):
Cevapçının elinde 3 ve daha fazla pik ile 16 ve daha fazla
puan varsa, doğrudan 4♠ ile f iti gösterip zon deklare
et memelidi r. Bu du rdu r ucu bi r dek laredi r ve Açana
daha ileri bir kontrata gidilemeyeceğini anlatır. Şilem
oynanacak el zonda kalabilir. Bu duruma sebep olmamak
için Cevapçı, önce kendisinde olan ikinci rengi söyler ve
ardından 3♠ ile kuvvetli elini tarif eder. Açan, elindeki
olası 16 ve üzer i puan ile Cevapçının en az 16 olan
puanını toplayarak Şilem ve hatta Büyük Şilem oynama
olasılığını araştırır. Örnek üzerinde açıklayalım.
Güney

Batı

Kuzey

Doğu

1♠

Pas

2♣

Pas

2♥

Pas

3♠

Pas

Pas

Pas

Pas

?

2♥ = 12-15 OP, 5+ kart ♠ ve 4 kart ♥
3♠ = 16+ OP, 3+ kart ♠ ve 5+ kart ♣
(2♣= 11+ OP, 3– Kart ♠, 5+ kart ♣)
Açanın Eli:
♠AKQ98
♥J754
♦K7
♣97

Cevapçının Eli:
♠ J 10 7 5
♥A
♦K98
♣ A K J 10 8

Ör nek te oy u nu açan Gü neyi n alt li m it i n i n 12 puan
olduğunu biliriz. Üst limitinin 15 puan olduğunu, ikinci
t u rda açanın kendi duvar ı olarak tanımlanan 1 sayı
üstünün (yani 2♠) altında deklare vermesi (burada 2♥) ile
anlarız. Bu konuyu ileride “Açanın 2nci Tur Deklareleri”
konusunda detaylandıracağız. Kuzeyin önce 2♣ ile yeni
renk söylemesi bize ilk etapta fit yokmuş gibi düşündürse
de ardından sıra kendine geldiğinde 3♠ t ut uşu 16 ve
üzeri puanı ve pik fiti olduğunu gösterir. Örneğimizde
Kuzeyin 3♠ konuşması ile pik kozu belli olduktan sonra
Güney, onör puanlarına kısalık puanlarını ekler ve hangi
seviyede oy nanacağı karar ını ver ir. (Burada sadece
puanlara göre karar verilmemeli, muhtemel kayıpları
da hesaplayarak alınacak löve sayısını bulmaya yarayan
kayıp eller hesabı da yapılmalıdır. Sizler de Güneyin
son deklaresini hem toplam puanlara hem de geçen
sayımızda açıkladığ ımız k ayıp eller he sabına göre
bulmaya çalışınız.)
1♥ Açışına Yanıtlar:
1 Kör açışına verilen yanıtlardan pas deme, direk ya da
gecikmiş fit gösterme ve NT deklare etme kriterleri az
önce anlattığımız 1 Pik açışına verilen yanıtlar ile aynıdır.
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Daha net anlaşılması için Pike göre oluşturduğumuz ilk
tablodaki Piklerin yerine Kör yazarak 1♥ açışına yanıtları
sizler oluşturabilirsiniz. Yeni renk gösterme konusunda
bir temel fark vardır. 1♠ açışına sadece 2 seviyesinde
yeni renk gösterilebilirken 1♥ açışına 1 seviyesinde (1♠)
yeni renk gösterilebilir. Bu durumda sıçrama ve splinter
kavramları da gösterilen yeni renk (pik) için değişecek
ve gösterdiği anlamlar aşağıdaki gibi olacaktır.
Açış

1♥
Anlamı:
5+ kart
Kör;
11-21
Onör
Puanı
(OP)

Yanıt

Anlamı

1♠

5+ OP ve 4+ kart Pik; 3 karttan az Kör

2♣

11+ OP ve 5+ kart Tref l; 3 karttan
az Kör

2♦

11+ OP ve 5+ kart Karo; 3 karttan
az Kör

Yeni Renk
Söylemek

2♠/3♣/3♦

6-10 OP ve söylenen renkte iyi 6+ kart

Sıçramalı Yeni
Renk Söylemek

3♠/4♣/4♦

13+ OP; 4+ kart Kör; söylenen renk
tek/şikan

Splinter

1 Minör Açışlara Yanıtlar:
Açış

1♦
Anlamı:
Uzun Minör
♦;
5-5 veya 4-4
Minörler;
5 Majörü
olmayan;
11-22
Onör Puanı
(OP)

Yanıt

Anlamı

PAS

0-5 OP

2♦

6-10 OP, 4 kart Karo, 4’lü Majör yok
ya da (Inverted Minor 11+ OP)

3♦

11-12 OP, 4+ kart Karo, 4’lü Majör
yok
ya da (Inverted Minor 6-10 OP)

5♦

13+ OP, 4 kart Karo, 4’lü Majör yok

1♥/1♠

5+ OP, Majör Renkte 4+ Kart, 4’den
az Karo

Yeni Renk

5-9 OP ve söylenen renkte 6 kart

Sıçramalı Yeni
Renk (Jump
Shift)

5-8 OP, Yeni Renkte 6+ kart / 7+ kart

Blokatif
Yeni Renk
(Preemptive)

2♥/2♠

3/4 Renk

Açış

1♣
Anlamı:
Uzun
Minör ♣;
3-3
Minörler;
5 Majörü
olmayan;
11-22
Onör Puanı
(OP)

Pas geçmek

Yanıt

Anlamı

PAS

0-5 OP

2♣

6-10 OP, 5 kart Tref l, 4’lü Majör yok
ya da (Inverted Minor 11+ OP)

3♣

11-12 OP, 5+ kart Tref l, 4’lü Majör
yok
ya da (Inverted Minor 6-10 OP)

5♣

13+ OP, 5 kart Tref l, 4’lü Majör yok

1♦/1♥/1♠

5+ OP, Söylenen Renkte 4+ Kart,
5’den az Tref l

2♦

7-9 OP, 4 kart Karo, 5 kart Tref l

2♥/2♠

5-9 OP ve söylenen renkte 6 kart

3/4 Renk

5-8 OP, Yeni Renkte 6+ kart / 7+ kart

11-22 arası puana sah ip ve 5 Kar t majör ü ol mayan
dengesiz ellerle veya NT açışı puan kriterine uymayan
dengeli ellerle 1 minör açışı yapılır. Açış minör renkte
olsa da önceliğimiz majör renkte fit bularak zon/şilem
oynamaktır. Cevapçı elinde 4’lü majör renk varsa onu
deklare eder. Her iki majörden 4’er kartı varsa önce daha
ucuz olan rengi (Kör) deklare eder.
Majörde f it (toplamda en az 8 kar t) yoksa 3NT için
araştır ma yaparız. Bu seçenek de olası değilse 13 ve
üzeri OP ile zon seviyesinde (5♦/♣) f it gösterebiliriz.
Minörde tutuş göstermenin majör tutuşuna göre farkı fit
olmasına karşın kısalık puanının eklenmemesidir. Karo
açışı en az 4 kart karo ile olduğu için fit göstermeyi en
az 4 kart karo ile; Tref l açışı en az 3 kart Tref l ile olduğu
için fit göstermeyi en az 5 kart Tref l ile yaparız.
Ortağın 1 Minör açışına 4 ve üzeri kart ile Fit göstererek
en az davet eli anlatmak için Inver ted Minör (Minör
Fiti) konvansiyonu kullanılır. Inverted minörde, uygun
zonu bulmak ya da minör f iti yok ise minör kozda 3
seviyesinde kalmak amaçlanır. Bu konuyu daha sonra
detaylandıracağız, şimdilik bizler f it göster meyi ilk
anlamına ve puan değerler ine göre değerlendirelim.
Tablolarda fit göstermenin ifade ettiği her iki anlam da
yer almaktadır.

Fit Göstermek

Minörde çift sıçrama yaparak 4 seviyesinde tutuş yapmak
3NT seviyesini geçtiğinden cevapçı y üksek puan ile
bu t ut uşu k ullan maz. 4 Seviyesinde f it göster mek o
renkte 7 ve üzeri kart ve zayıf el ile rakibin konuşmasını
engelleyici (blokatif, preemptive) olarak yapılır.
Hem 1♦ hem 1♣ açışına Sanzatu Deklare Etme durumları
aşağıdaki gibidir

Açış
Pas geçmek
1♦ / 1♣
Fit Göstermek

Yeni Renk

Sıçramalı Yeni
Renk (Jump
Shift)

Blokatif
Yeni Renk
(Preemptive)

Yanıt

Anlamı

1♠

6-10 OP, Açış yapılan renkten (Karo/Tref l) 4 kart

2♣

11-12 OP, Açış yapılan renkten 4 kart, Dengeli el

2♦

13+ OP, Açış yapılan renkten 4 kart, Dengeli el
(ya da 12-14 OP, 4 (Karo/Tref l)-3-3-3 el)

M i nör açışla rd a kafa m ı z bi r m i k t a r d a ha ka r ışm ış
olabilir. Karşılıklı konuşmalar, alt ve üst limitleriyle
elimizi mümkün olan en net şekilde tarif etmek için
yapıl ı r. M i nör açışı n a rd ı nd a n gelecek ya n ıtla r ve
sonrasındaki gelişimleri örneklendirdikçe konunun daha
somutlaştığını göreceğiz.
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Örnekleri inceleyelim:
Açanın Eli:
♠K9
♥543
♦KQ64
♣KQ97

Cevapçının 1.Eli:
♠AJ7
♥9
♦AJ985
♣ J 10 8 6

13 OP, 4-4 Minör ile
1♦ açış

11 OP, 4+ kart Karo ile
3♦ tutuş

Cevapçının 2.Eli:
♠AJ7
♥KJ9
♦J985
♣ J 10 8

Cevapçının 3.Eli:
♠87
♥KJ9876
♦J98
♣ J 10

11 OP, 4 kart Karo,
dengeli el ile 2NT

6 OP ile sıçramalı yeni
majör renk 2♥

13 OP ve 4’er minör ile 1♦ açışına, elin denge durumuna
bakılarak 11-12 OP, 4 ve üzeri kart karo ile verilecek
ik i yanıt vardır: Dengeli el ile 2NT, dengesiz el ile
3♦. Az önce anlattığımız üzere 4 kart veya daha fazla
majör rengimiz olursa öncelikle majör fiti araştırırız.
Cevapçının 3. eli bu duruma bir örnektir.
Alıştırma 3:
Konuyu daha somut bir örnek üzerinde inceleyelim ve
Kuzey-Güney ortaklığının deklarelerini tartışalım.
Zon Durumu: Doğu/Batı
Güney

Batı

Kuzey

Doğu

1♣
3♠

Pas

2♠

Pas

Pas

4♠

Pas

Pas

Pas

Güney
♠AQ5
♥2
♦AJ53
♣K9872

Kuzey
♠J87642
♥J83
♦92
♣AJ

Güney: Kartları dağıtır ve 5 majörü olmayan, dengesiz,
5- 4 minör eliyle u z u n olan minör ü nü 1 seviyesinde
deklare ederek (1♣) açış yapar.
Kuzey: 7 OP ve 6 kart pik ile Sıçramalı Yeni Renk (2♠)
deklare eder.
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Güney: Or tağının sıçrayarak yeni ren k deklaresiyle
göst e rd iğ i 6 k a r t pi k i le ke nd isi ndek i 3 k a r t pi k i
toplar. Hangi seviyede f it göstereceğini bulmak için
kendisindeki puanlara kısalık ve fazla koz puanlarını
ekler (14+2+1=17). Ortağının 5-9 arası puanı ile toplam
puanlarının en az 22 olduğunu görür. Fitini gösterir (3♠).
Ku zey: O r t ağ ı n ı n f it i n i görerek kend i pu a n ı n ı pi k
kozuna göre yeniden hesaplar (7+1+1= 9). Güneyin 3♠
ile gösterdiği 16 -18 arası puanı kendi puanına ekler.
Toplam puanlarının 25-27 arasında olduğunu görür ve
zon deklare eder (4♠).
Güney: Zondan daha ileri gidilemeyeceğini bildiği için
Pas der.
A l ı ş t ı r m a 2 ’ n i n Ya n ı t l a r ı : G e ç e n s a y ı m ı z d a
kurduğumuz oyunu inceleyelim ve soruları yanıtlayalım.
Kuzey
♠J875
♥KQ87
♦A95
♣J6
Zon Durumu: Yok
Batı
♠Q3
♥J9654
♦876
♣KQ8

G
B
K
1♦
PAS 1♥
2NT PAS ?
PAS PAS

D
PAS
PAS

Doğu
♠ 10 9 6 2
♥ 10 3
♦ K 10 2
♣9743

Güney
♠AK4
♥A2
♦QJ43
♣ A 10 5 2

1.
Güneyde oturuyorsunuz, kartları siz dağıttınız. Kaç
Onör puanınız var? Açışta ne deklare edersiniz? Kuzey
size yanıt olarak neden 1♥ demiş olabilir?
18 OP ile 1♦ açış yaparız. Majör renkte fit aramak için
ortağımız yeni renk olan 1♥ deklare eder.
2.
Ko n u ş m a l a r ı s ı r a y l a i n c e l e y i n i z . O r t a k lığ ı n
toplamda kaç Onör Puanı var? 2NT diyerek dengeli
elinizi ve 18-19 OP’niz olduğunu belli ettiniz. Neden
doğrudan 3NT demediniz? Bu durumda kaptan kimdir ve
nihai kontrat ne olmalıdır?
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O r t a k lığ ı n gerçek te 18+11=29 OP va rd ı r a nca k bi z
or tağımızın puanını net olarak bilmiyor u z ve sahip
olabileceği en az puana göre hesap yaparız. Ortağımızın
ye n i r e n k s öyle me si nd e n k ay n a k l ı e n a z 5 pu a n ı
olmalıdır. Kendi puanımız ile toplayarak alt limitini 23
puan olarak hesapladığımız ortaklığımızın üst limitini
henüz bilmediğimiz için majör f iti olmayan, dengeli
elimiz ile 2NT diyerek ortağımızı zona davet ederiz.
Kaptan artık Kuzeydir. Bizim 2NT deklaremiz 18-19 OP
gösterir. Kendisindeki puanları üzerine ekleyerek 2930 OP’yi hesaplayan Kuzey nihai kontratı 3NT olarak
belirler.
3.
Siz deklaran oldunuz. Batı Tref l Q atak ederek
başlıyor. 5NT (yani 3NT + 2 = 11 El) yapmaya çalışınız.
Rakibin alacağı eller hangi renkler olabilir?
Rakip Tref l ve Karodan birer el alır. Oyunda Batının
uzun Kör rengi tehlikelidir. Rakip Kör J ile el alırsa
alabileceğiniz fazla 2 löveyi kaybedersiniz. Bu nedenle
ilk eli Tref l Q’a verdikten sonra eğer Batı Karo oynamazsa
son ele kad ar ra k ibe el ver memeli, eli n izden defos
verirken de kalan son Körü vermelisiniz. Muhtemelen
Batı Tref l K ile devam eder ve siz de Güneyden As ile
alırsınız. Eğer Batı Karo oynarsa Kuzeyden Karo Ası
çıkmanız gerekmez. Karo K ile ikinci eli de Doğudaki
rakip almışsa Doğu tekrar Tref l oynar. Bu durumda da
yine Güneyden Tref l As ile almalısınız.
Sonuç olarak: Tref l Q ve K’dan birisi el yapar, diğerini
As ile almalıyız. Karo K ise rakibin kesin lövesidir.
Bunlar dışında verdiğiniz löveler varsa oy unu tek rar
oynamanızı öneririm.

SORU-YORUM
Geçen sayımızda sorduğumuz soruyu yorumlayarak bu
bölümü tamamlayalım. Herkese sağlıklı günler dilerim.
Soru 3:
Standart Amerikan Beşli Majör sistemi ile oynanan bir
briç oyunda aşağıdaki el ile Güneyde oturan oyuncunun
deklarelerini belirtiniz.
Zon Durumu: Kuzey/Güney
Güney

Batı

Kuzey

Doğu

Pas

1♥

Pas

?

Pas

2♥

Pas

?

Pas

Pas

Pas

♠ A 10 4
♥74
♦QJ3
♣ A Q 10 9 4

Yorum 3:
Kuzey: Kartları Batı dağıtır ve açar eli olmadığı için pas
der. Kuzey 5+ kart Kör ve 11-21 arası OP gösteren 1♥ açış
yapmıştır.
Güney: Doğunun pas geçmesinin ardından 13 OP ile
ortaklıklarının alt limitinin 24, üst limitinin 34 olduğunu
hesaplar. Körde fit gösteremeyen 11+ OP ve 5+ kart Tref l
gösteren bir el ile 2♣ deklare eder.
Kuzey: Or tağının puanının en az 11 olduğ unu bilse
de kendisindeki puanla topladığında kesin bir yargıya
varamaz ve özel bir anlamı olmayan ancak puanının en
çok 19 olduğunu gösteren 2♥ deklare (re-bid) eder.
Güney: Forsing olmayan ve artırmayı durdurucu nitelikte
bir deklare yapar. 13 OP’na or tağından eklenecek en
çok puanla gidilecek son yer i n zon olduğ u nu gör ü r
ve 3 NT deklare eder. (Bir oyundan alınan bu örnekte
Kuzeyin 5-3-2-2 dağılımlı bir eli olduğunu ve puanının
13 olduğunu belirteyim.)
Yanıt: 2♣ / 3NT
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ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
Özel Medicana International İzmir Hastanesi taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına yüzde 15 oranında
indirim uygulanacaktır.
Adres: Yenişehir, İşçiler Cd. No: 126, 35170 Konak / İzmir
Tel: (0232) 970 35 35
Web: https://www.medicana.com.tr/international-izmir
EGE-RAD ÖZEL BORNOVA TIP MERKEZİ
Ege-Rad Özel Bornova Tıp Merkezi taraf ından, üyelerimize
ve birinci derece yakınlarına Hekimlik Uygulamaları Veri
Tabanı f iyat listesi üzerinden yüzde 50 oranlarında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 186 Sk. No: 23/A Yükseliş Plaza
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 503 05 76 – (0232) 503 05 84 – (0232) 503 05 89
Web: www.egeradtipmerkezi.com/
ÖZEL EGEBİL KOLEJİ
Özel Egebil Okulları Sahilevleri Kampüsü’nde, üyelerimizin
çocuklarının 10 Eylül 2020 tarihine kadar yapılacak
kayıtlarında yüzde 25 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Sahilevleri Mah. Venüs Sk. No: 14 Narlıdere / İzmir
Tel: (0232) 285 49 22
Web: www.egebil.com.tr
DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına yüzde 20-35 oranlarında indirim
uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-3
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75
Web: www.dilekkarahan.com.tr
DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, İstanbul,
Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), araç
ekspertiz hizmetlerinde üyelerimize yüzde 20 oranında indirim
uygulanacaktır.
Doğu
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr

Pas

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyelerimize
yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum
Karşısı) Bornova / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: http://www.technokids.com.tr/
e-posta: bornova@technokids.com.tr
ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına eğitim ücretlerinde yüzde 30 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50
e-posta: vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com
LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve alkol dâhil
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1477 Sokak No: 12/A
Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 422 50 20
ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mahallesi 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53
Web: www.dusunurkolejiguzelbahce.com
ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli muayene
ve tedavi hizmetlerinde yüzde 10-20 oranlarında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com
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ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Evka-3 Mahallesi Ankara Cc No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06
Web: www.fenbilimleri.com
VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyelerimize ve birinci
derece yakınlarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 52
Çankaya / İzmir
Tel: (0232) 484 09 93
İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu taraf ından, üyelerimizin 3,
4 ve 5 yaşındaki çocuklarına yüzde 15 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
Web: www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim
ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına eğitim
ücretlerinde yüzde 25 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Naldöken Mahallesi 1237/4 Sokak No: 2 Evka-3 Bornova
/ İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okulları taraf ından, üyelerimize ve birinci
derece yakınlarına yüzde 50 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Niyazi Ersoy İşhanı No:
8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com
BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından, üyelerimize
ve birinci derece yakınlarına bire bir eğitimlerde ve grup
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B Blok
Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 0543 247 3 247
Web: http://birebiringilizce.com.tr
İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okulları taraf ından,
Mavişehir Kampüsü’nde üyelerimizin çocuklarına yüzde 20
oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05
www.izmiristek.k12.tr
ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklarına yüzde 25
oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0535 378 62 86 - www.onurbilimanaokulu.com
MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyelerimize yüzde 10
oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50 - Web: www.medicalparkizmir.com
ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okulları taraf ından, üyelerimizin çocuklarına yüzde 10
oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 374 Sok. No:
118 Bornova–İzmir
Tel: 445 77 78
Web: www.ugurokullari.k12.tr
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve birinci derece
yakınlarına linansüstü eğitim programlarında yüzde 30
oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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