
8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlar, 
tüm kadınların eşit, özgür, şiddetsiz 
bir dünya mücadelesini selamlarız.

BÜLTEN
T M M O B  M A K İ N A  M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S I

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 5
S A Y I :  3 7 1

Ş U B A T - M A R T
2 0 2 1

05 09 21
BAŞYAZI
İKTİDARIN, KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET SORUNUNU 
ÇÖZME NİYETİ YOK 

ŞUBEDEN
YÖNETİM KURULUMUZDAN 
TUNÇ SOYER’E ZİYARET

KOMİSYONLARDAN 
COVID-19 SALGINI VE 
TOPLUMSAL CİNSİYET 
DİNAMİKLERİ
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Sanayinin Hizmetinde...

www.kalmem.org

MMO KALMEM
Kalibrasyon Laboratuvarı ve

Metroloji Eğitim Merkezi

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel 

Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

BOYUT LABORATUVARI
Mastar Blok, Uzun Mastar Blok

Halka Mastar, Halka Vida mastar
Tampon Mastar, Tampon Vida mastar

Elektronik Ölçüm Probu
Ölçü Pimi, Mikrometre Ayar Çubuğu

Çatal Mastar, Küre
Kumpas

Mikrometre
Mihengir

Ölçü Saati
Açı Ölçer

Elek
Radyus Şablonu

Sentil
Metre

Radyus Mastarları
Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı / Ölçme 
Mikroskobu

Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Lazerli Mesafe Ölçer

Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)
Kalınlık Komparatörü

Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift

Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi

Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü

Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre

Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi

İklimlendirme Kabinleri
Termal Kamera

Kuru Blok Kalibratör Fırın

ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre

Frekansmetre
Takometre

Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı

Multimetre
Pens Ampermetre

Osiloskop
AC/DC Akım Gerilim 

Kaynağı
Direnç

Multi Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı

Kaçak Akım Rolesi Test 
Cihazı

karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinası

Kronometre

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Analitik Terazi
Hassas Terazi

Kantarlar
Etalon Kütle 
(M1,M2,M3)

TORK - KUVVET  LABORATUVARI
Tork Anahtarı

El Tipi Kuvvet Ölçer

BASINÇ LABORATUVARI
Sayısal, Mekanik 

Manometre
Mutlak Basınç Ölçer

Vakum Ölçer
Basınç Kalibratörü

Basınç Anahtarı
Basınç Transducer
Basınç Transmitter 
Fark Basınç Ölçer

Barometrik Basınç Ölçer
HACİM LABORATUVARI

Pistonlu Pipet
Pistonlu Büret

Dispenser
Balon Jole

Ölçülü Silindir
Piknometre

Pipet(Taksimatlı)
Pipet(Tek Ölçülü)

Büret

HAVA HIZ  LABORATUVARI

Anemometre
 (Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli, 

Ultrasonik)

“Rüzgâr ve güneş ölçüm istasyonlarında kullanılan sensörlerin
kalibrasyonları akredite olarak laboratuvarımızca yapılmaktadır.”

“Rüzgâr ölçüm istasyonu uygunluk onay raporu ve ölçüm sonuç
raporu akredite olarak laboratuvarımızca hazırlanıp onaylanmaktadır.”

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
Adres: 243 Sk. No: 17  Kat:1 D:6 Bayraklı - İzmir  | Tel: (232) 348 40 50 - Faks: (232) 348 63 98 | kalmem@mmo.org.tr
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Melih Yalçın

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Evrim Aksoy

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Deniz Dinç Yılmaz
Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

YAYIN TARİHİ
9 Mart 2021 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

Kongre ve Sergi  Merkezi 
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

Faks: (232) 486 20 60 
www.izmir.mmo.org.tr

 
—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

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.

—

Yönetim Kurulumuzdan Tunç Soyer’e 
Ziyaret

Şubemizden Belediye Başkanlarına 
Ziyaret

Şubemizden İzmirgaz’a Ziyaret 

Konak Belediyesi ile Asansör Kontrol 
Protokolü İmzaladık

Koordinasyon Kurulu Toplantımız 
Gerçekleşti

Periyodik Kontrol Eğitimlerimiz Onlıne 
Olarak Başladı

Sanayi Kıt Kanaat Ayakta Duruyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi
2020-2021 Çalışma Dönemi 
3. Dört Aylık Çalışma Raporu (Özet)
(1 Ekim 2020–31 Ocak 2021)

 

Bülten’den 

Mesleki Sohbetler

Kentimizden Haberler

Teknoloji Gündemi
 

Kadın Komisyonu

Endüstri İşletme Mühendisliği 
Meslek Dalı Komisyonu

Briç Köşesi

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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2021 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken Türkiye’de kadına yönelik şiddet hız kesmiyor.

Kadına yönelik şiddet, tecavüz, katliam haberleri uzun zamandır Türkiye’nin gündeminde yer 
alıyor. Bunların bir kısmı özellikle sosyal medya aracılığıyla çok büyük tepkilere, kamuoyunun 
öfkesine neden oldu. Arkasından başta devlet kurumları olmak üzere birçok kurum ve kuruluş 
lanetler okudu. Minibüslerin, otobüslerin camlarına afiş oldu. Bu kadar güçlü bir kamuoyu 
oluşunca şiddetin yok olmasa bile azalacağı hissine de kapıldık. Kadınlar sokakta “bir kişi daha 
eksilmeyeceğiz” diye bağırdı. Kadın mücadelesi gelişti, Türkiye’de önemli bir politik kesim haline 
geldi. Ama her nedense kadına yönelik şiddette en ufak bir azalma olmadı, aksine arttı… 

Neden? Nedeni çok basit aslında. Çünkü siyasi iktidarın kadına yönelik şiddeti bırakın bitirmeyi, 
azaltmaya dahi niyeti olmadı hiçbir zaman. Kadına önce anne diyen, dışarıda hayatın içinde 
değil de evde oturmasını daha uygun gören, hepsinden korkuncu da kadını erkeğin namusu 
olarak gören insanlardan oluşuyor iktidar. Hâl böyle olunca kadına el kaldıranın elini kırarız sözü 
hep gazete manşetlerinde kaldı. İstediği zaman gece sabahlara kadar meclisi çalıştıran iktidar, 
kadına yönelik şiddete bir çare üretemedi, üretmedi. Siyasi iktidar isteseydi kadına yönelik 
şiddeti önleyebilir, önlemler alabilirdi ama istemedi. 

Böyle olunca da kadına yönelik şiddet cezasız kaldı. Cezaların caydırıcılığı olmadı. Erkek 
zihniyetiyle üretilen saçma sapan gerekçeler ceza indirimlerine neden oldu. Kamuoyu tepkisiyle 
gözaltına alınan katiller, tecavüzcüler tepki azalınca salıverildi. Salınanlar hapishane kapısında 
davul zurnayla karşılandı. Mahkemeye takım elbiseyle gelmek iyi hâl indirimine neden oldu. 
Böyle olunca da kadına yönelik şiddet uygulayanların gözünü korkutacak, onları caydıracak bir 
adalet sistemi bir türlü oluşmadı. Cezasızlık aksine şiddeti teşvik etti. “Biz yöneticiler, ülkemizde 
ölen her insandan sorumluyuz” diye başka ülke yöneticilerine gönderme yapan yöneticiler, bizim 
ülkemizde kadınlar öldürüldüğünde kılını kıpırdatmadı. 

Yıllar önce İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayanlar, bugün bundan vazgeçmeye çalışıyor. Ülke 
açlıktan, yoksulluktan, adaletsizlikten kırılıyorken bazı siyasi çevrelerin tek derdi nedense 
İstanbul Sözleşmesi oluyor. Çünkü kadının hayatın içinde erkekle eşit düzeyde olmasını 
hazmedemiyorlar, siyasi aidiyetleri, dünya görüşleri buna müsaade etmiyor. Böyle olunca da 
sokakta oluşan öfke yasamaya, yürütmeye, yargıya yansımıyor. Bu nedenle her zaman şunu 
söylüyoruz: ‘Kadın cinayetleri politiktir.’ Siyasi iktidarın toplam politikasının bir parçasıdır. Bu 
nedenle onlardan bu sorunu çözmelerini beklemiyor hatta çözeceklerine de inanmıyoruz. Bu 
sorunu toplum olarak hep beraber çözebiliriz, başka çare yok. Bu nedenle herkese, her kurum 
ve kuruluşa iş düşüyor. Odamız bu konuda yönetici ve çalışanlarıyla elinden gelen tüm çabayı 
harcamaya hazır. Kadına yönelik şiddet konusunda hiçbir zaman susmadık, susmayacağız. 

Şube Yönetim Kurulu

İKTİDARIN, KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET 

SORUNUNU ÇÖZME 
NİYETİ YOK

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

Autocad (2d)  Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)

1.000.00 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) 
1.100.00 TL /KİŞİ+KDV  

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
1.100.00 TL / KİŞİ+KDV  

Cumartesi–Pazar (14.00–18.00) 
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

1.200.00 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 7 Hafta / 70 ders

CNC Programlama Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 

1.100.00 TL /KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Kullanma 
Eğitimİ

900 TL/KİŞİ+KDV

İş Ekipmanları (Vinç, Manlift, End. 
Çekici, Transpalet ) Kullanma Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

22–24.03.2021 (13.30-18.30)
900 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

H.içi (09.30-16.00/1 Gün) 
550 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
750 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

800 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

1.000 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30)
700 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

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
15–16.03.2021 (10.30-16.30)

390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

05–06.04.2021 (13.30-18.30)
390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Teknik Personeli Kursu
390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
255 TL/KİŞİ (KDV Dâhil) 

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

IATF 16949:2016 Otomotiv 
Kalite Yönetim Sistemi Temel 

Bilgilendirme
Tarih:10 -11  Mart 2021, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: 
https://makina.mmo.org.tr/

egitim/5662
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL

Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim 
Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç 

Denetçi Semineri
Tarih: 19-20 Mart 2021, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: 
https://makina.mmo.org.tr/

egitim/5757
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL

Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)
20 Mart 2021

İstatistiksel Proses Kontrol
Tarih: 20 Mart 2021, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: 
https://makina.mmo.org.tr/

egitim/5776
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240TL

Dış Katılımcı: 283 TL (%18 KDV Dâhil)

Toplam Verimli Bakım ve 
Metodolojileri

Tarih: 22-23 Mart 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: 

https://makina.mmo.org.tr/
egitim/5761

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi 
Temel Bilgilendirme Semineri
Tarih: 25 Mart 2021, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: 
https://makina.mmo.org.tr/

egitim/5760
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL

Dış Katılımcı: 283 TL (%18 KDV Dâhil)

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / Çağlar Çimen

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarak da 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

http://mmoizmir.org/?page_id=1436
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VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 
25015 sicil numaralı üyesi 

YAVUZ EPİK'i ve
50718 sicil numaralı üyesi 

SERDAR GÖKKAYA'yı
 kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 

yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER WEBİNAR

ÜCRETSİZ SEMİNERLER

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi (Çevrimiçi)

15-20 Mart 2021
-

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi 

Eğitim)
22-24 Mart 2021

-
Şantiye Şefliği ( Çevrimiçi Eğitim )

24-26 Mart 2021
-

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu ( Çevrimiçi)

29 Mart - 4 Nisan 2021
-

Periyodik Kontrol Temel Eğitimi 
(Çevrimiçi Eğitim)

30-31 Mart 2021
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA)
Tarih: 27 Mart 2021, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: 
https://makina.mmo.org.tr/

egitim/5777
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 
TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 240TL
Dış Katılımcı: 283 TL (%18 KDV 

Dâhil)

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi İç Denetçi

Tarih: 2-3 Nisan 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt:

 https://makina.mmo.org.tr/
egitim/5661

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 /2212 - 2214

ikm-izmir@mmo.org.tr 

http://mmoizmir.org

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.

Renkli Söyleşiler-13: Numeroloji

Konuşmacı: End. Müh. Ezgi Yıldız
Tarih: 11 Mart 2021 Perşembe, 

20.00-21.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.

mmo.org.tr/egitim/5796

Akıllı Şirkete Giden Yol Haritası 
(Sürdürülebilir Başarının 

Formülü–Kurumsal Hafızadan 
Akıllı  Şirkete Giden Yol Haritası)

Konuşmacı: Dr. Müh. Gülay Savaş
Tarih: 17 Mart 2021 Çarşamba, 

20.00-21.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.

mmo.org.tr/egitim/5784

İNSAN KAYNAKLARI ÜCRETSİZ 
EĞİTİMLERİ

Pazarlama ve Satışta Analitik 
Yaklaşım

Tarih: 16-17 Mart 2021, 10.00-16.00
Eğitmen: Dr. Atakan Gerger

Genel Metroloji ve Kalibrasyon 
Semineri

Tarih: 24 Mart 2021, 10.00-15.00
Eğitmen: Mak. Müh. Alper Tortoç
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ŞUBEDEN • HABER

(Şubemiz Yönetim Kurulu, 10 Şubat 2021 tar ihinde İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Ziyarette, 
Şubemiz çalışmalar ına dair bilgilendirmede bulunulurken, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Şubemiz işbirliği ile yapılacak 
çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

(Şubemiz Yönetim Kurulu 5 Ocak 2021 tar ihinde Konak 
Belediye Başkanı Abdül Batur’u, 20 Ocak 2021 tarihinde Çiğli 
Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’yü, 27 Ocak 2021 tarihinde ise 
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’yu ziyaret etti. 

Ziyaretlerde, Şubemiz ile ilgili belediyeler birlik teliğinde 
yapılabilecek çalışmalar üzerinde durularak görüş alışverişinde 
bulunuldu.

YÖNETİM 
KURULUMUZDAN 
TUNÇ SOYER’E 
ZİYARET

ŞUBEMİZDEN 
BELEDİYE 
BAŞKANLARINA 
ZİYARET

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e bir 
ziyaret gerçekleştirildi.

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından Konak, Çiğli 
ve Karabağlar Belediye Başkanlarına birer ziyaret 
gerçekleştirildi.
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ŞUBEDEN • HABER

(22 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette yönetim 
kurulu üyeler imiz İ zmir Doğal Gaz Dağ ıt ım A.Ş. Genel 

(Şubemiz ile Konak Belediyesi arasında, ilçe sınırları içindeki 
asansörler in y ıllık per iyodik kontroller inin Asansör Kontrol 
Merkezimiz personelince gerçekleştir ilmesi doğrultusunda 27 
Ocak 2021 tarihinde bir protokol imzalandı. Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Melih Yalçın ile Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur aras ında imzalanan protokol kapsamında ilçedek i 
asansörler in per iyodik kontrol ler i önümüzdek i dönemde 
Şubemiz taraf ından gerçekleştirilecek. 

(Şube çalışmalar ının değerlendir ildiği ve gelecek dör t 
aylık sürec in çalışma plan ve hedef ler inin oluşturulduğu 
Şube Koordinasyon Kurulu Toplant ıs ı, pandemi koşul lar ı 
nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Şube Yönetim Kurulu 
Üyeler i, İl-İlçe ve İşyer i Temsilc iler i, Oda organlar ında ve 
uzmanlık komisyonlar ında görev alan üyeler, Oda Delegeler i  
ile Şube Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon 
Kurulu toplantısında ülke gündemi, Oda ve Şube çalışmalar ı 
kurul üyeler i taraf ından değerlendir ilerek görüş ve öneriler 
ifade edildi. Çevr im iç i olarak gerçekleşen toplant ıya 81 
Koordinasyon Kurulu üyesi katıldı.

ŞUBEMİZDEN 
İZMİRGAZ’A ZİYARET 

KONAK BELEDİYESİ 
İLE ASANSÖR 
KONTROL 
PROTOKOLÜ 
İMZALADIK

KOORDİNASYON 
KURULU 
TOPLANTIMIZ 
GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından İzmir Doğal 
Gaz Dağıtım A.Ş.’ye bir ziyaret gerçekleştirildi.

Şubemiz ile Konak Belediyesi arasında, ilçedeki 
asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin 
Asansör Kontrol Merkezimiz tarafından yapılması 
doğrultusunda protokol imzalandı.

Şubemiz 30. Dönem üçüncü dört aylık 
çalışmalarının değerlendirildiği Koordinasyon 
Kurulu toplantısı 17 Şubat 2021 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Müdürü Ahmet Yet ik ile görüştü. Görüşmede Şubemiz ile 
İzmirgaz ortaklığında yapılabilecek çalışmalara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
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(Sayın Üyemiz, 

Bilindiği üzere, iş ekipmanlar ının periyodik kontroller ini 
gerçekleştirecek kişilerin eğitimlerine yönelik Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü ile odamız arasında Protokol imzalanmış olup, 
bu protokol çerçevesinde söz konusu kişiler in eğit imi ve 
belgelendirilmesi faaliyetlerimiz devam etmektedir. 

İlgili Bakanlık taraf ından söz konusu eğitim faaliyetlerinin 
online olarak uzaktan eğitim ile yapılabileceği taraf ımıza 
bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda planlanan çevrimiçi eğitimlerin tarihleri ve 
kayıt linkleri aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen kayıt 
linklerinden eğitim detaylarına ulaşabilir ve kayıt işleminizi 
tamamlayabilirsiniz. Başvurular kontenjanla sınırlıdır.

Makina Portal ve kayıt linkleri üzerinden gerçekleştir ilen 
kayıt sonrasında eğitim detaylarında belirtilen evrakların 
eğitim öncesinde eksiksiz iletilmesi ve kesin kayıt onayının 
alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Bilgi ve Başvuru : egitim-izmir@mmo.org.tr

PERİYODİK KONTROL 
EĞİTİMLERİMİZ 
ONLINE OLARAK 
BAŞLADI

ŞUBEDEN • HABER

Eğitimin Yapılacağı İl Eğitim Tarihi

İZMİR
30-31.03.2021 
(13.00-19.00 Çevrimiçi Eğitim)

https://makina.mmo.org.tr/egitim/5704?ref=3

İZMİR
28-29.04.2021 
(13.00-19.00 Çevrimiçi Eğitim)

https://makina.mmo.org.tr/egitim/5705?ref=3

İZMİR
26-27.05.2021  
(13.00-19.00 Çevrimiçi Eğitim)

https://makina.mmo.org.tr/egitim/5706?ref=3
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• 2020’nin tamamında kredi hacmi 2019’a göre yüzde 33’e 
yakın artt ı ve 3,8 tr ilyon TL’ye yaklaşt ı. Sanayinin 2020’de 
kullandıklar ıyla kredi borcu 1 tr ilyon TL’yi aştı. Sanayicinin 
kredi borcu 2019’a göre yüzde 32’ye yakın arttı. Böylece toplam 
banka kredileri içinde sanayi f irmalarının payı da yüzde 29,3’e 
ulaştı.

• T icar i k rediler in ve tüket ic i k rediler in in daha çok 
kamçılanmasıyla, ekonomi, geniş anlamda da sanay i, dibe 
vurmaktan kurtarıldı ama iki yan etki, enflasyon ve cari açık 
ar t ışlar ı, hem büyüme hız ını kest i hem de 2021’e önemli 
kamburlarla girilmesine yol açtı.

• Yur t iç i üret ic i ya da sanay ic i f iyatlar ı 2020’de yüzde 
25,15’i; imalat sanayii ürünlerindeki yıllık f iyat artışı da yüzde 
27,3’ü buldu.

• Sanayinin harareti, cari açığı da büyüttü. 2020’de imalat 
sanayiinde ithalat artarken ihracat azaldı ve dış ticaret açığı 
20 milyar dolara yaklaştı. Bu sonuç, 37 milyar dolara yakın açık 
veren cari dengeyi doğrudan şekillendirdi.

• Kas ım 2020’den it ibaren yükselt ilen f aizler in kredi 
kullanımını, tüket ic i kredi talepler ini azaltması, bunun da 
iç talebi daraltması umuluyor. Pandeminin, dünyada aşılama 
sürec ine geçilmesine karşın, etkisi henüz azalt ılamadı. Bu 
durum, sanayi ürünlerine olan iştahsızlığı yok etmedi ve sanayi 
hem iç hem dış talepteki düşük iştahın etkisinde, 2021’de de kıt 
kanaat yaşanacak gibi görünüyor.

• Enflasyon ve cari açık, önümüzdeki dönemde de genelde 
ekonomi özel olarak da sanay i aç ıs ından kr it ik önemde. 
Özel l ikle yükselen ithal emt ia f iyatlar ı önem kazanıyor. 
Petrol, gıda, metal gibi ürünler in uluslararası piyasalar ı 
yükseliyor. Türkiye sadece enerji değil, ana metal ve gıda gibi 
sektörlerde de ciddi ithalatçı konumunda. Hem üretim hem de 
tüketim yapısında ithalat oldukça yüksek. Bu nedenle, emtia 
f iyatlarındaki artışlar bir yandan ithalat faturasını kabartırken 
diğer yandan girdi maliyet i kanalıyla enf lasyonu olumsuz 
etkiliyor. Eylülden bu yana petrol f iyatları yüzde 50, ana metal 
ve tarımsal emtia f iyatları yüzde 20 civarında yükseliş gösterdi. 
Diğer ürün f iyatlarında da önemli artışlar var. Bu gelişmeler 
ithalat f iyatlarını ciddi şekilde yukarı çekmeye başladı. Dünya 
emtia f iyatlar ındaki yükseliş, Türkiye’nin enflasyon ve car i 
işlemler dengesine dair en önemli risk ve 2021’in de en önemli 
tehdidi.

ODADAN • HABER

(TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, 
Strateji Bütçe Başkanlığı, İSO, IMF verileri kullanılarak yapılan 
analizde, sanay inin 2020’nin ilk yar ıs ında ser t düşüşler 
yaşadıktan sonra ikinci yarıda kredi, kur, vergi teşvikleriyle 
ayak ta kaldığ ı ve 2020’de yüzde 1 ila 2 aras ı büyüdüğü 
belir t ildi. Genelde ekonominin, özelde sanay inin 2021’e 
önemli kırılganlıklar taşıdığı vurgulanan analizde şu noktalara 
değinildi:

• Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sanayi sektörü, 
pandeminin damgasını vurduğu 2020 y ılını küçülmeden, kıt 
kanaat ayakta geçirdi. Ancak, bu kıt kanaat da olsa ayakta 
durma, i ler iye dönük öneml i k ır ı lganl ık l ar b ir ik t irerek 
gerçekleşti. Genişletilmiş para polit ikası, kredi genişlemesi, 
büyümüş bütçe açığı, bastır ılmış döviz kuru, düşük tutulmuş 
kredi faizleri ile zorlanan iç talep, genelde ekonomiye, özelde 
sanayiye su üstünde 2020’yi geçirme imkanı verse de, ileriki 
y ıllarda suyun üstünde durmayı güçleştirecek önemli yükler 
bindirdi.

• Sanay i, ekonominin yüzde 3 büyüdüğü 2018’de ancak 
yüzde 1,4 büyüyebildi. 2019’da yüzde 0,7 küçülen ekonominin 
2020’de de yüzde 2’lik GSYH ar t ışı temposunun ger isinde 
kalarak ancak yüzde 1,2 büyüdüğü tahmin ediliyor. Özellikle 
imalat sanayiinin 2018’de büyümesinin yüzde 1,1’de kaldığı, 
2019’da yüzde 2,3 küçüldüğü hatırlatılmalıdır. Omurgada ciddi 
aşınmalar vardır.

SANAYİ 
KIT KANAAT 
AYAKTA 
DURUYOR

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
67’ncisini, sanayinin 2020’de yaşadıkları ve 2021’e 
taşıdığı sorunlara ayırdı. 



MMO İzmir Şubesi | Şubat-Mart 2021 | 12

de etkileyen şiddetli deprem, inşaat sektöründeki rant odaklı 
üret imin sonuçlar ının ne boyutlara varabileceğini tekrar 
hatırlatmıştır. Kentimizin merkezine çok yakın olmayan bir 
mesafede meydana gelen depremde dahi 116 yur t taşımız 
yaşamını yitir irken, İzmir’in altından geçen fay hatlarından 
kaynaklanabilecek olası bir deprem iç in büyük bir felaket 
senaryosunun zihinlerde oluşması hiç de mantık dışı değil. 
Dar bir alanda yıkıma sebep olan deprem sonrasında ortaya 
çıkan görüntü de, bu felaket senaryosunun içeriğinin ne kadar 
korkutucu olabileceğine dair işaretti. Böylesi dar alan için bile 
hızla çözüm üretemeyen devlet kurumları bir yanda dururken, 
acil ihtiyaçların giderilmesi doğrultusunda sorumluluk alan 
ve bu sorumluluğu gücü oranında başar ıyla yer ine getiren, 
aralar ında Şubemiz ve TMMOB İzmir İKK’nın da yer aldığı 
sivil inisiyatifler, dayanışmanın önemine ve değerine dikkat 
çekti. Ancak devlet, kendi acizliğini, eksikliğini görünür kılan 
dayanışma çalışmaları karşısında da ceberutluğunu göstererek 
çeşitli inisiyatiflerin çalışmalarını polis zoruyla engellemeyi 
tercih etti. Bu süreçten geriye, kolektif bir çabanın birçok 
zorluğu daha kolay üstesinden gelinebilir hale get irdiğini 
gösteren deneyimin yanı sıra, iktidarın, kendisi ve yandaşları 
dış ında k imseye k itlelerle temas alanı tanımamak adına 
felaketlerin yaralarının sarılma sürecinde bile zor ve baskıdan 
kaçınmayacağı gözlemi kaldı.  

Par l amentoda çoğunluğu e l inde bulunduran AKP-MHP 
örtülü koalisyonunun, 2018 yılı yaz aylar ından beri devam 
eden ve her geçen gün sonuçları vahimleşen ekonomik kriz 
karşısında,  ekonomi yönetimini “damada”  vermeyi tercih 
etmesinin bedelini milyonlar ödemeye devam ediyor. “Damat”, 
batan ekonomiyi bırakıp sırra kadem basarken, arkasındaki 
enkazın bedelini ülke emekçileri, yoksulları ödemeye devam 
ediyor. Markette, pazarda her yurttaş taraf ından görülebilen 
astronomik f iyat ar t ışlar ına karşın TÜİK taraf ından 2020 
y ıl ı enf lasyonu yüzde 14,2 olarak aç ıklandı. Bu oranın 
gerçekl ik ten ne kadar uzak olduğu, hükümet in b iz zat 
kendisinin köprü geçiş, vergi, traf ik cezası gibi kalemlerde 
uyguladığı yüksek oranlı zamlardan bile aç ık bir şek ilde 
görülebiliyor. İnşaat rant ına dayalı ekonominin y ıllardan 
beri öngörülen ve son 2 yıllık süreçte de gözler önüne serilen 
t ıkanmışlığı, pandeminin de etkisiyle bir k ısım ayr ıcalıklı 
kes im har ic indek iler iç in ekonomik y ık ımı hızl andırdı. 
Yıllardan beri söylediğimiz ve artık herkes taraf ından görülen 
odur ki, bu iktidar gitmeden, hatta mevcut üretim-bölüşüm 
ilişk iler i değişmeden ekonominin herkes iç in insanca bir 
yaşam sunar duruma gelmesi imkânsızdır. 

İktidarın artık normali haline gelen demokrasi karşıtlığının 
önemli bir örneği, y ine bu dönemde gözler önüne ser ildi. 
Bo ğa z i ç i  Ün i ve r s i t e s i ’nde  s e ç iml e  b e l i r l enme y e re k 
Cumhurbaşkanı kararıyla atanan açık AKP’li rektör Melih Bulu, 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
2020-2021 ÇALIŞMA DÖNEMİ 

3. DÖRT AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (ÖZET)
(1 Ekim 2020–31 Ocak 2021)

Şubemizin 30. Çalışma Döneminin üçüncü dört ayını kapsayan 
bu rapor, Şube 30. Olağan Genel Kurulu’nda üyeler imizin 
görüş ve önerileri ile zenginleştirilen Şube Çalışma Programı 
doğrultusunda gerçekleşen çalışmalardan oluşmaktadır. 

Raporumuz, COVID-19 pandemisinin tüm dünyada toplumsal 
yaşamı, ekonomiler i, uluslararası ilişkiler i, kısacası bütün 
bir hayatı alt üst ettiği, 1 milyonu aşkın ölüme sebep olduğu, 
Türkiye’deki yansımalarının zirve yaptığı, Türkiye’nin bölgesel 
güç olma çabasıyla savaş üstüne savaşa girdiği, felaketin eksik 
olmadığı, İzmir ’deki depremde 100’den fazla yur t taşımızı 
y i t irdiğ imiz, muhal i f s iyasetç iler in sudan bahaneler le 
tutuklandığı, ifade ve eylem özgürlüğünün ayaklar alt ına 
alındığı, ekonominin zamana yayılmış-süreklileşen kr izinin 
giderek büyüdüğü 120 günlük zaman dilimini kapsamaktadır. 
Bu y ı l ın başl ar ında Ç in’de or t aya ç ıkan koronav irüs, 
ul aş ım ve e tk ileş im koşul l ar ının z iyades iy le gel iş t iğ i 
dünyada alınan türlü tedbire rağmen neredeyse tüm dünya 
ülkeler ine hızla yay ıldı. Türk iye de bu süreç te maalesef, 
AKP-MHP koalisyonunun süreç yönet imi konusundaki türlü 
başar ısızlığından bir ine şahit oldu. Koronavirüsün mevcut 
olduğu topraklarda umre z iyaret i yapan ve hiçbir tedbir 
olmaksız ın ülkeye dönen binlerce k işinin büyük k ısmının 
karant ina koşul l ar ına al ınmamas ına yönel ik kamuoyu 
tepk is inden önce tedbire yönel ik hiçbir adım atmayan 
iktidar, ancak bu tepki ve baskıyla çeşitli önlemler aldı. Fakat 
geciken önlemler sonrasında Covid-19 pandemisi ülkemizde 
de etkisini hızla arttırmaya başladı. Salgının ilk dalgasında 
aç ıklanan günlük ver iler 4-5 binler i geçmezken, ilerleyen 
dönemlerde, özellikle de sonbahar aylarında Sağlık Bakanlığı 
sayıları kelime oyunları ile daha fazla gizleyemez hale geldi 
ve gerçeğe daha yakın vaka ve ölüm say ılar ı aç ıklanmaya 
başlandı. Salgın sürecini sağlıklı ve şeffaf yönetmeyen iktidar, 
herkese “evden ç ıkmama” çağr ıs ı yaparken emekç iler in 
fabrikalara kilitlenmesine göz yumdu ya da ücretsiz izinde 
günlük 39 tl ile yaşamaya mahkûm ett i ve bu uygulamayı 
bugüne kadar sürdürdü. Çarkların dönmesi adına pandeminin 
yayılmasına göz yuman iktidar, tüm kaygılar ının ekonomik, 
yani sermayenin ç ıkarlar ı çerçevesinde oluştuğunu bir kez 
daha gözler önüne serdi. Aşılama sürec ine dair de adeta 
umut tac ir i gibi hareket eden ikt idar ın iddiası, Ocak ay ı 
sonuna kadar ülkeye 40 milyon aşının gelmesi ve günde 1,5 
milyon k işinin aşılanması şeklinde iken, gelen aşı say ısı 
bu miktardan çok uzakta kaldı. Aşılamanın başladığı 20 
günlük sürede ise toplam 2,5 milyon yur t taşın aşılanmış 
olması, iktidarın salgınla mücadeleye dair iddialarını ne kadar 
gerçekleştirebildiğini gözler önüne serdi. 

Pandemi sürerken Ege Denizi’nde meydana gelen ve kentimizi 

SUNUŞ
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öğrenci ve akademisyenlerden büyük tepki gördü, hatta Bulu 
kendisine yönet im kadrosu oluşturmakta dahi zorlandı. Bu 
atamayla bir kez daha görülen şudur: Partili cumhurbaşkanıyla 
başlayan “par t il i olma” k imliği, resmen değil se de f iilen 
yukar ıdan aşağıya doğru silsile halinde giderek part ili vali, 
par t ili kaymakam, par t ili rektör ve par t ili devlet memuru 
olma durumunu, hatta şartını ülkeye dayatıyor, bütün olarak 
ülkenin bugününü ve geleceğini bir partinin kendi dar çıkarları 
doğrultusunda belirlediği polit ikalara endeksliyor. İkt idar 
par t isinden olmayanın devlet in hiçbir kademesinde görev 
alamayacağı, vereceği katkıdan ve yetkinliğinden bağımsız 
olarak par t il i olmanın bir konuma yerleşmek iç in yeterl i 
ve tek kr iter olarak görüleceği günler çok yakınımızda. Bu 
gidişata dur demek, bütün demokrasi güçler inin görev idir. 
Bu anlamda, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin mücadelesi 
sadece bir rek tör atamasına karş ı ç ıkma, bunun yönünü 
değ iş t irme mücadeles i değ il , Boğaz iç i Ünivers ites i ’nde 
temsilini gördüğümüz despot ik-otor iter yönet imin ülkenin 
bütün alanlarındaki yansımalarına karşı bir mücadeledir. Bu 
mücadeleye güç vermek, demokrasi özlemi çeken her yurttaşın 
ve emek-demokras i güçler inin görev i olarak karş ımızda 
durmaktadır. Başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerdeki 
gözaltılarla birlikte İzmir’de de sesini yükseltmek isteyenlere 
yönelik gerçekleşen polis saldır ısı ve gözalt ılar ın yanında, 
gözaltındaki gençlere çıplak arama uygulanması, bu görevin 
önemini bize gösteren örneklerden sadece biridir.

Bütün bu gidişata karşı sesini yükselten, örgütlenen, hak 
arama mücadelesine girişen her kesim iktidarın hedef indedir. 
Bizlerin kriz, pahalılık, savaş ve işsizlik karşısında söylememiz 
gereken il k sözümüz var ve bu sözü söy lemek ten ger i 
durmayacağız. Bu süreçte, TMMOB örgütlülüğüne ve diğer emek 
ve meslek örgütlerine, topluma krizden çıkış doğrultusunda yol 
gösterme, örgütlülüğünü güçlendirme ve baskı politikalarına 
karşı mücadele etme, her zaman söylediğimiz üzere, “aklın 
kötümserliğinin karşısına iradenin iyimserliğini” koyma görevi 
düşmektedir. 

Önümüzdeki dönemde TMMOB örgütlülüğünü ileriye taşıyacak, 
antidemokratik uygulamalara gerektiği şekilde direnecek bir 
irade ortaya koymanın gerekliliği ortadadır.  

Başta TMMOB olmak üzere Odalar ımız, mevcut ik t idar ın 
ant idemokrat ik, bil imsel temelden uzak düzenlemeler ine, 
kr iz in bedelini aralar ında meslek taşlar ımız ın da olduğu 
emekç i l e re  öde t me ç abal ar ına k ar ş ı  y a sa l  ve  meşr u 
zeminde sonuna kadar mücadele ederek, demokratik meslek 
örgütlerimizi geleceğe taşımaya kararlıdır. 

Yıllardan bu yana olduğu gibi bugün de baskı ve yasaklara 
karşı özgürlük ve demokrasiy i savunma görev i önümüzde 
durmaktadır. TMMOB ve MMO örgütlülüğü olarak bu görevde 
üzerimize düşen pay her ne ise bunu hakkıyla yerine getirmek 
için daha fazla çabalamalı, bir bütün olarak örgütlülüğümüzü 
harekete geçirmeliyiz. 

Değerli Üyelerimiz,
Önümüzdeki süreçte mesleki örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi 
ve Odamıza bu örgütlülüğümüzden alacağımız güçle sahip 
çıkmamız büyük önem taşıyacaktır. Bu süreçte Şubemiz, tüm 
etkinlikler ini örgütlü üyesinden ve halkımızın desteğinden 
aldığı güçle ve çalışma ilkeleri doğrultusunda yürütmeye devam 

ederken, sizlerin gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarımıza katkı 
ve kat ılımınız yalnızca Odamız aç ısından değil, ülkemizde 
demokrasisinin gelişmesi açısından önemli olacaktır. 

30.  Dönemin üçüncü dör t  ay ında gerçek le ş t ird iğ imiz 
çalışmalar ımızın özetini görüşler inize sunarken, bu süreçte 
Şube çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

1) ODA ve ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Bu dönemde Yönetim Kurulumuz taraf ından gerçekleştirilen 20 
toplantıda, 142 karar alındı.

21 Ocak 2021 tarihinde, Şubemiz birimlerinde üretilen hizmet 
ve yürütülen çalışmalar ın diğer bir imler ve yönetim kurulu 
ile paylaşılması amacıyla Şube çalışanlar ı ve Şube Yönetim 
Kurulunun bir araya geldiği iki toplantı düzenlendi.

Şubemiz e tk inl ik al anındak i ünivers i te ler le sürdürülen 
işbirliğinin bir parçası olan 1. sınıf öğrenc iler ine yönelik 

“Mühendisliğe Gir iş” dersler ine kat ıl ım kapsamında, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makina Mühendisliği Bölümü 
1. sınıf ve  İYTE Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf 
öğrencilerine  “Mühendislik, Etik ve Mesleki Birlik” başlığıyla 
mesleği ve Odamızı tanıtıcı sunum gerçekleştirilirken, Manisa 
Celal Bayar Ener ji Sistemler i Bölümü öğrenciler ine Öğrenci 
Üye Komisyonu çalışmaları ve Rüzgâr Enerjisi konulu bir sunum 
gerçekleştirildi.

Karabağlar, Konak, Bornova, Çiğli Belediyeleri ziyaret edilerek 
Şubemiz ile birlikte gerçekleşt ir ilecek çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Doğalgaz Dağıtım f irması ziyaret edildi.

Şubemiz üyelerine yönelik aidat kampanyası başlatıldı.

Konak Belediyesi ile asansör Per iyodik Kontrol Protokolü 
imzalandı.

Odamızın kuruluşunun 66.yıl dönümünde meslekte 25, 40, 50 
ve 60. yıllarını dolduran üyelerimiz için önceki yıllarda olduğu 
gibi bu yıl da bir özgeçmiş kitapçığı hazırlanarak üyelerimize 
Meslekte Onur Yılı plaketleri adreslerinde teslim edildi.

Ayrıca bu dönemde Kızgın Yağ Kazanı, Ütü Kazanı İl Serpantili, 
Tip Buhar Kazanı Taslak Rapor ve Kontrol Kriterlerine İlişkin 
görüş ile Oda SMMH Asgari Ücretine ilişkin Şubemiz görüş ve 
önerileri iletildi.

Üye İlişkileri Ve Örgütlenme

Odamız ın gücünü, üyeler imiz in oluş turduğu b il inc iy le, 
üyeler imiz ile örgütsel ilişkinin ve ilet işimin etkin şekilde 
sürdürülerek üye ilişkilerimizi geliştirmek hedef i ile Yönetim 
Kurulumuz, Üye İlişkileri ve Örgütlenme üzerine tek gündemli 3 
toplantı gerçekleştirmiştir.
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Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ilinin ağır etkilendiği, 
can kayıplarının ve yıkımların gerçekleştiği deprem sürecinde 
Makina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi Deprem Gönüllüler i 
dayanışma pl at formu ile üyeler imize duyuruya ç ıkarak 
depremden etkilenen üyeler imizin ve depremzedeler imizin 
iht iyaçlar ına yönelik destek kampanyası başlat ıldı. Deprem 
sürec inde Şube emekç isi ve Şube Yönet im Kurulu üyeler i 
saha taraması yaparak ve deprem bölgeler inde iht iyaçlar ı 
belir leyerek, çadır kurarak desteğe iht iyac ı olan üye ve 
depremzedelerin tespitler i yapıldı ve bu ihtiyaçlar giderildi. 
Çadır alanlar ında kurulan çocuk oyun alanlar ı ile deprem 
y ık ım ın ın  f ar k ında o l mad ığ ı  dü şünülen ve  unu t u l an 
çocuklar ımız iç in çalışmalar ve atölyeler gerçekleşt ir ildi. 
Gerçekleştirilen bu etkinliklerde ve atölyelerde gerek lojistik 
gerekse güvenli alan oluşturulabilmesi adına şubemiz etkili rol 
oynamıştır.

TMMOB bünyesindeki tüm odalar ile birlikte farklı deprem çadırı 
alanlarında çadır kurularak depremzedelere destek verildi.

Depremin Y ık ımını Dayanışma ile Aşal ım çağr ıs ı ile tüm 
üyeler imiz deprem sürecinden olumsuz etkilenen kesimlerle 
dayanışma göstermeye davet edilerek, yapılan yardımlar elden 
teslim edilirken, deprem çadırlarının kaldırılmaya başlanılması 
ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem dayanışma 
çalışmasına destek olundu.

Bu dönemde Şubemize 82 meslektaşımızın üye kaydı yapılmış 
ve toplam üye sayımız 11 bin 820 olmuştur.

Mekanik tesisat, doğalgaz, araç ve asansör proje alanlarında 
çalışan meslektaşlar ımızdan bu dönemde yeni SMM kaydı 
yaptıran ve SMM belgesini yenileyen üye sayımız 182 olmuştur.

Üniversitelerle İlişkiler

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Teneler, 3 Aralık 2020 
tar ihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enst itüsü (İ Y TE) Makina 
Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi 80 kişinin, 8 Aralık 2020 
tar ihinde ise İYTE Ener ji Sistemler i Mühendisliği Bölümü 1. 
sınıf öğrencisi 31 kişinin katıldığı derslerde “Mühendislik, Etik 
ve Mesleki Birlik” başlıklı sunum gerçekleştirmiştir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ener ji Sistemler i Bölümü 
öğrencilerine yönelik 23 Aralık 2020 tarihinde dijital ortamda 
düzenlenen Enerjili Günler V2 kapsamında, Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyesi Görkem Teneler, MMO-Öğrenci Üye Komisyonu-
Rüzgâr Enerjisi konulu bir sunum yapmıştır. 

Basın-Yayın Ve Halkla İlişkiler
Şube Bültenimiz aylık periyotlar ile online olarak yayımlanmaya 
devam etmişt ir. Bölgemizdeki basın ve yayın kuruluşlar ıyla 
kurumsal iletişim sürdürülmüştür. Bu dönem 3 basın bülteni 
medya kuruluşlarına iletilmiştir. Şubemizin açıklamaları yazılı, 
görsel ve internet basınında 17 haberle yer almıştır. 

Şube web sitesinin güncelleme çalışmaları birimimiz taraf ından 
yürütülmüştür. Şube etk inl ikler ine kat ıl ımın ar t ır ılması 
amacıyla web sitemizin yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan 
duyuru çalışmaları yapılmıştır. 

TMMOB-Diğer Odalar ve Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler
TMMOB İzmir İKK taraf ından düzenlenen etkinliklere katılım 
bu dönemde de sürmüştür. Çeşitli demokratik kitle örgütleri 
ve sendikalar ile birçok platformda bir araya gelinmeye devam 
edilmiştir. 
Şube Sosyal-Kültürel Etkinlikleri

Şubemiz sosyal ve kültürel etkinlikleri bu dönemde pandemi 
koşulları nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)                                                                                               

İnsan Kaynakları Merkezi Ücretsiz Eğitim Etkinlikleri

İnsan Kaynakl ar ı  Merkez i  üc re t s iz eğ i t im e tk inl ik ler i 
kapsamında iş arayan üyelerimize çeşitli konularda seminerler 
programlanmışt ır. Düzenlenen 5 adet seminere 64 k iş il ik 
katılım olmuştur.

Komisyon Bilgilendirme Toplantıları ve Webinarlar

Gerçekleş t ir i len 13 adet webinara 1171 k iş il ik kat ıl ım 
gerçekleştirilmiştir. 

Üyelerimizi İşe Yönlendirme Çalışmaları

Şubemiz İnsan Kaynakları Merkezi’ne 01.01.2018-31.12.2020 
tar ihler i arasında başvuruda bulunan ulaşabildiğimiz 300 
şube üyemiz,  Ocak ay ı iç inde arandı. Şube baz ında yeni 
oluşturduğumuz dijital özgeçmiş sistemine aktif iş arayışında 
olan 189 üyemizin özgeçmişleri girilmiştir. 

Çalışmaya başlayan üyelerimizin adres bilgileri güncellenmiş;  
iletişim bilgileri listelenerek;  işyeri temsilciklerimiz ile ilgili 
çalışma yürütebilmemiz iç in şubemiz örgütlenme bir imine 
iletilmiştir.

Bu dönemde birimimizce Makine Portal üzerinden 86 iş ilanı 
yayımlanmış, 11 üyemiz işe başlamıştır.

2) ŞUBE EĞİTİM HİZMETLERİ

Teknisyenlere Yönelik Kurslar   

Bu dönemde düzenlenen 59 kursa toplam 528 kişi katılmıştır.

Eğitim Merkezi Kursları

Bu dönemde düzenlenen 18 kursa ise 326 kişi katılmıştır.

Çevrim İçi Sertif ikasyon Eğitimlerinin Sınavları

Bu dönemde gerçekleşt ir ilen 77 çevr im iç i ser t if ikasyon 
sınavına 329 kişi katılmıştır.

İnsan Kaynakları Merkezi Taraf ından Düzenlenen Kuruluş İçi 
Eğitimler

İnsan Kaynakları Merkezimiz taraf ından düzenlenen toplam 3 
kuruluş içi eğitime 29 kişi katılmıştır. 
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Genel Kat ıl ıma Aç ık Eğ it im Programlar ında Düzenlenen 
Eğitimler

Bu dönemde gene l  kat ı l ıma aç ık eğ i t im programımız 
kapsamında düzenlenen  13 eğitime toplam 63 kişi katılmıştır.

3) MESLEKİ DENETİM VE TEKNİK HİZMETLER  

Periyodik Kontroller 

1 Ekim 2020-31.01.2021 tarihleri arasında 563 f irmada 9 bin 
262 cihaz kontrolü yapılmıştır. 

Mesleki Denetim

1 Ek im 2020-31.01.2021 tar ihler i aras ında 53 mekanik 
tesisat projesinin ve 2 asansör uygulama projesinin mesleki 
denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Motorlu Araçlar Bilirkişiliği 

01 Ek im 2020-31 Ocak 2021 tar ihler i arasında 411 arac ın 
motor, şase numaralarının orijinalliği, azami yüklü ağırlığı ve 
silindir hacimleri incelenmiş ve bu araçlar hakkındaki inceleme 
raporları ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Mutfak Havalandırma Bilirkişiliği 

01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tar ihler i arasında 73 işyer inin 
mutfak havalandırma sistemi hakk ında inceleme raporlar ı 
düzenlenmiş ve bu raporlar f irmalara iletilmiştir.

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü ve Merdiven Basınçlandırma 
Bilirkişiliği 

01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 7 binanın 20 adet 
yangın merdiveni basınçlandırma sistemi hakkında inceleme 
raporlar ı düzenlenmiş ve bu raporlar kurum/kuruluşlara 
iletilmiştir. 

“Iş Ekipmanlar ının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartlar ı 
Yönetmel iğ i” kapsamında 15 f abr ikada Yang ın Tes isat ı 
Uygunluk Raporu düzenlenmiştir. 

Teknik Ölçümler 

Şubemiz etkinlik alanında 01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tarihleri 
içerisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında 4 f irmada 
teknik ölçümler gerçekleştirilmiştir.

Bilirkişilik ve Ekspertizlik Hizmetleri

Şubemiz, bölgemizde 01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tar ihler i 
arasında toplamda 42 kurum, kuruluş ve f irmaya bilirkişilik ve 
ekspertizlik hizmeti verilmiştir.

Ayrıca Şubemiz ile İZMİRGAZ A.Ş. f irması arasında imzalanmış 
olan protokol çerçeves inde 01 Ek im 2020-31 Ocak 2021 

tar ihler i arasında 179 adet Kazan Dairesi Tesisatı Uygunluk 
Raporu düzenlenmiştir. 

Şubemiz 01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında 71 adet 
merkezi sistem kazan dairesinde baca uygunluk kontrolü ve 
77 adet binaya ait Hava Atık Gaz Sistemi bacası kontrolünü 
gerçekleştirmiştir.

 NDT Tahribatsız Muayene Çalışmaları

01 Ekim 2020- 31 Ocak 2021 tarihleri arasında çeşitli yöntemler 
ile (VT, MT, PT, UT, İmalat Kontroller i) 13 f irmaya hizmet 
sunulmuştur. 

Rafların Statik Analizi ve Rafların Periyodik Kontrolleri

01 Ekim 2020-31 Ocak 2021 tar ihler i arasında 19 f irmada 
bulunan 4 farklı tip raf ın ve 7 farklı tip ekipmanın statik analizi, 
5 farklı f irmanın raf sisteminde bilirkişilik hizmeti sunulmuş, 1 
f irmada termal inceleme ve 7 f irmanın bünyesinde bulunan 
rafların tümünün periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmiştir.

4) ASANSÖR KONTROL MERKEZİ (AKM)

AKM Faaliyetleri

Asansör Kontrol Merkezi, 

Onay l anmış kuruluş kapsamında,  Sanay i  ve Teknolo j i 
Bakanl ığ ı taraf ından 01.10.2020 tar ihinde uzak tan of is 
denet imi, 08.10.2020 tar ihinde uzak tan saha denet imi 
gerçekleştirilmiştir. 

Şubel i akreditasyon yapıs ında 2020 y ıl ı  iç denet imler i 
tamamlanmıştır. Bu dönem içerisinde QDMS Denetim modülü 
aktifleştirilmiş ve planlamalar modül üzerinden takip edilmeye 
başlanmıştır. 

Muayene ve PGD Hizmetleri

Muayene hizmetleri kapsamında f irmalara tahribatsız muayene 
(NDT) raporlamalar ı, yürüyen merdiven protokol kontroller i 
devam etmektedir.

Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetleri

01.10.2020–31.01.2021 tar ihler i arasında 177 asansörün 
tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, 3340 asansörün periyodik 
kontrolü, 2368 asansörün eksiklik kontrolü, 178 asansörün 
ik inc i eksiklik kontrolü olmak üzere toplam 6055 kontrol 
gerçekleştirilmiştir.

5) KALİBRASYON LABORATUVARI VE METROLOJİ EĞİT İM 
MERKEZİ (KALMEM) 

MMO KALMEM Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğit im 
Merkezimiz sanayi kuruluşlarına ve Odamız birimlerine verdiği 
eğitim ve kalibrasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Yeni hizmet 
alanımız olan Rüzgâr Deney i kapsamında Rüzgar Ölçüm 
İstasyonu Kurulum denetimlerini sürdürmektedir.
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Kalibrasyon Hizmetler i: MMO Kalibrasyon Laboratuvar ı ve 
Metroloji Eğitim Merkezi’nin akreditasyon kapsamında “Basınç, 
Boyut, Kütle, Terazi, Tork, Kuvvet, Elektr ik, Zaman-Frekans, 
Sıcaklık, Bağıl Nem, Hava Hızı” kalibrasyonları yer almaktadır.
Düzenli olarak hizmet ver ilen sanay i kuruluşlar ının yanı 
sıra, Odamızın Muayene Kuruluşu, Merkez Çevre Laboratuvarı 
ve Asansör Kontrol Merkezi bir imler in kalibrasyon hizmet i 
ihtiyaçları merkezimizce karşılanmıştır. 

MMO KALMEM taraf ından, 1 Ekim 2020–31 Ocak 2021 tarihleri 
arasında, 606 hizmet başvurusu doğrultusunda 3735 adet 
cihazın kalibrasyonu yapılmıştır. Ayrıca, Odamızın Periyodik 
Kont rol B ir imler i,  A sansör Kont rol Merkez i ve Merkez 
Laboratuvarı’na ait 829 adet cihaz kalibre edilmiştir.

6) ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI 

7. KAİZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ (8-10 Nisan 2021)

Şubemiz Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
taraf ından 8-10 Nisan 2021 tarihinde yedinci kez düzenlenecek 
ol an Kaizen Pay l aş ıml ar ı  e tk inl iğ i  iç in çal ışma grubu 
toplantılarda bir araya gelerek Kaizen El Kitabı ve organizasyon 
detayları ile ilgili çalışmalarını tamamlayıp etkinlik içeriğinin 
son şeklini belirlemişlerdir.

Etk inl ik kapsamında her kategor ide başvuran K A I ZEN 
çalışmalar ı arasından en iy i uygulamalar seç ilecekt ir. Bu 
bağlamda bireysel değer lendirmeler t amamlanmış olup, 
ek ip değerlendirmeler i devam etmektedir. Seç ilen Kaizen 
çal ışmalar ı 8-10 Nisan 2021 tar ihinde internet s itemiz 
üzerinden sergilenecektir. 

7) TEPEKULE KONGRE ve SERGİ MERKEZİ ÇALIŞMALARI 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezimizde bu dönem pandemi 
koşulları nedeniyle etkinlik gerçekleştirilmemiştir.

HİZMETİN TÜRÜ EKİM KASIM ARALIK OCAK

Bilirkişilik Hiz. - 4 1 1

Bilirkişilik İçin Görevlen-
dirilen Üye Sayısı

- 2 - -

Mekanik Tes. ve Asansör 
Avan Prj. Den. Hiz.

3 1 - -

Asansör Uygulama Prj. 
Den. Hiz.

- - - -

Traf ik Bilirkişilik Hizm. 
(Motor-Şase num.)

22 22 20 15

Lpg Pompacı Eğitimi 
Kursları

- - - -

Lpg Pompacı Eğitimi Kurs-
ları Kursiyer Sayısı

- - - -

Üyelik belgesi sayısı 2 2 2

Yeni üye kaydı sayısı 1 4 3

Kimlik Yenileme sayısı - - - -

Yıllık Aidat Ödenti Sayısı - - - -

Belge Yenileme (Forklif t 
vb) sayısı

- - - -

Şantiye Şefliği Belgesi 
Sayısı

- - -

Yayın satış sayısı 2 - - -

İş makinaları (forklif t,t.
vinci., milkrun vb, kazancı 

kursu eğitimi
-

1 
(Kazancı 
Kursu)

-

İş mak. katılım sayısı - - - -

Doğalgaz İşletmeciliği 
Kursu

- - - -

Doğalgaz İşletmeciliği 
Katılım sayısı

- - - -

8) MANİSA İL TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMALARI 

Manisa İl Temsilc iliğimizde geçt iğimiz sek iz ayda yapılan 
mesleki ve teknik çalışmalar aşağıda verilmiştir:

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ocak - 28 Şubat 2021 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

BATU EKMEKCİ
VOLKAN KAYA
FERHAN VİDİNLİOĞLU
SEFA AYBERK RÜZGAR
ONUR KODAK
FATMA SENİYE OLTEN
FATİH DEMİR
KORAY MADEN
EMRE KUTİL
MERT SAYGEL

NUR DİLARA BAYRAM
SAMET AKAR
ALPER ERTUĞRUL
HANDE TOPAL
FERHAT YÜZER
LATİF ÇALIK
BERKAY AYTÜRK
ERHAN UYGUÇ
VOLKAN FİDAN
SANER ÇÖLCÜ

VOLKAN ÖNAL
EREN KURT
ONUR MISIRLIOĞLU
ÖZGE KIZILDAĞ
HANDE TAŞKIRAN
ABDULLAH BEYAZ
HASAN BERKAY İNAN
ARİF NEŞET KARA
MUSTAFA UMUT ÖZEL
MERT MUTLU ALADAĞ

MERT UMUL
MEHMET YAŞAR
GÖRKEM DOĞAN
DUYGU GİRAY
ERCAN CABAR
İSMET AKKOCA
GÜLCESU KILIÇ
ALİ RIZA GEDİK
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BİR MESLEK 
DUAYENİNİN 
PORTRESİ

( Vansan f irmasının kurucusu olan ve İzmir’de mühendislik 
meslek alanında önemli çalışmalara imza atan Ertöz, kentte 
üretimin gelişmesinde de büyük pay sahibi. Ertöz, Şubemiz 
yürütücülüğünde gerçekleşt ir ilen Tesisat Mühendisliği 
Kongreler ine de (TESKON) başlangıc ından bugüne dek 
katkıda bulunan isimlerden.

Daha or taokul ve l ise y ıl lar ında, teyzesinin eş i Celal 
Amca’nın ustabaşı olarak çalıştığı ve zirai sulama pompaları 
üretilen atölyede zaman geçiren Ertöz, burada pompaların 
nasıl yapıldığına dair gözlemde bulunarak gelecektek i 
çalışmalarına ilişkin ipucu veriyormuş.

Ertöz’ün Urla’da başlayıp İzmir’de devam eden yaşamında 
önemli k ilometre taşlar ından bir i İ TÜ Teknik Okulu’na 
girmesi. Okuldaki dersler inde de büyük başar ı gösteren 
Ertöz, öğrenimini tamamlamasının sonrasında staj amacıyla 
Finlandiya’ya giderken, burada stajla yetinmeyip bir pompa 
fabrikasında çalışmaya başlamış. Özden Ertöz, bu ilk işini 
şöyle anlatıyor: 

“İlk işim, deney standında pompa deneylerine yardım etmekti. 
Daha sonralar ı o zamanlarda bilg isayar olmadığından 
deneyi yapılan pompaların karakteristiklerini nokta nokta 

Bu ayki sayımızla birlikte, Şubemizin deneyimli ve 
meslek alanımızda önemli çalışmalara imza atmış 
üyeleriyle röportajlara başladık. Bu röportajların 
ilkini, Şubemizin en deneyimli üyelerinden olan 
Özden Ertöz ile gerçekleştirdik. 

çizmek en yorucu işim olmuştu. Bu fabrikada çalışmamın 
en büyük avantajı, fabrikanın Helsinki Teknik Üniversitesi 
ile yapmış olduğu anlaşmaydı. Sekretere verdiğim küçük 
bir not ile Helsinki Teknik Üniversitesi kütüphanesinden 
istediğim kitabı veya ASME yayınlarını getirtebiliyordum. 
Daha sonraları, başmühendis Stenius’a karakteristikleri pek 
iyi olmayan pompaların iyileştirilmesi için teklif götürmeye 
başladım. İlk teklif im, t ıkanmaz pis su pompası ile ilgili 
idi. Yeter ince ilgi görmediğini düşündüğüm teklif imi bir 
kurşunkalem üzerine oyun çamurundan yarısı mevcut şekil, 
diğer yar ısı benim telif im olacak şekilde hazırlay ıp bu 
defa 3 boyutlu olarak sundum. Teklif im kabul edildi ve 
pompalar ın imalat ına başlandı. Pompanın ver imi yüzde 
67’den yüzde 79’a çıkmıştı. Benim tasarladığım çark yeni 
yapılan kataloğun ön sayfasında yer almıştı. Buna benzer 
çalışmalar ile bir yıl çabucak geçivermişti. Bana göre geri 
dönme zamanı gelmişti.”

1 yıllık çalışma sürecinin ardından Türkiye’ye dönen Ertöz, 
çeşitli işlerde çalışırken bir yandan da 1964 yılında kendi 
f irması olan Vansan’ın ilk adımlar ını atmışt ı. İzmir’deki 
çok kat l ı yapıl ar ın üst kat lar ına sağl ıkl ı b iç imde su 
ulaştırılmasını sağlayan ilk f irma da Vansan olmuş. 

“Vansan, adeta akademi oldu”

Mühendislik mesleğini büyük bir mutlulukla icra ett iğini 
ve kurucusu olduğu Vansan f irmas ın ın bugün 650 
k iş inin çal ışt ığ ı bir kuruluşa dönüşmesinin kendis ini 
gururlandırdığını ifade eden Ertöz,  “Bazıları sadece mesleği 
bu diye yapıyor, bazıları ise can-ı gönülden yapıyor. Can-ı 
gönülden yapanlar her zaman kazanıyor. Vaktiyle Vansan’da 
çalışmış olup şimdi Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarında 
çalışanlar var. Biz im orada çalışmak her zaman iy i bir 
referans oldu. Vansan, mühendisler için bir akademi işlevi 
gördü. Yeni mühendisleri yanımda eğittim, geliştirdim. İşi 
ciddi olarak ele aldıktan sonra kolay. Ancak direkt alınan 
paraya odaklanılıyor. Neresi çok verirse orası iyi değil, sen 
nereyi seviyorsan orası iyidir mesleki açıdan” diyor.

Jeotermalde de öncülerden oldu
Vansan ile jeotermal alanında da önemli çalışmalara imza 
atan Özden Ertöz, bu alan ile ilk tanışmasının 1970’li yıllar 
başında olduğunu ifade ederek o günleri şöyle anlatıyor:

“MTA jeoloji mühendisi olan bir kadın mühendis iş yerime 
gelerek Balçova'da bir jeotermal kuyu açtıklarını ve kuyuyu 
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denemek is tedikler ini bel ir terek, ‘kuyuya bir pompa 
monte eder misiniz’ dedi. Ben de olumlu yaklaşarak, para 
konuşmadan gidip yeri görelim dedim. Kuyu başına gittik; 
yerde bir delik, kuyu sessiz sakin. Su kuyusundan farkı yok. 
Biz ertesi gün normal bir derin kuyu pompasını monte ederek 
çalışt ırdık. Bir dakika iç inde pompa buhardan görünmez 
oldu. Ben de o zaman su pompası ile jeotermal pompanın 
fark ını öğrenmiş oldum. 1995 y ıl ından sonra Balçova 
jeotermal sahasının bölgenin ısıt ılmasında kullanılması 
iç in çalışmalar başlat ıldı. İl Özel İdaresi’nin gir işimi ile 
ik i adet jeotermal pompa müteahhit f irma arac ılığı ile 
İzlandalı Arni’den satın alınarak monte edildi. Ben de o 
montajı gözlemledim. Daha sonra müteahhidin izniyle 
deposunda bulunan demonte üçüncü pompayı inceledim. 
Yapı olarak bizim zaten çoktan beri üretmekte olduğumuz 
tipteki bir pompadan farkı pek az idi. Farkları not ederek 
oradan ayrıldım.  Artık ben de jeotermal pompa yapabilirim 
dedim. Bölge ısıtması birkaç pompa ile olamazdı. Daha pek 
çok pompa gerekecekti. Alınmış olan iki pompanın f iyatıyla 
bu işler olamazdı. Ben üçüncü pompayı ilk pompanın beşte 
bir i f iyatla teklif et t im.  Zamanla pompa say ılar ı ar t t ı. 
Bir gün Balçova Jeotermal’in merdivenler inden inerken 
Ankara'daki f irmanın mühendisi ile merdivende karşılaştık. 
‘Jeotermal pompa ihalesi için geldim’ dedi. Siz bilmezsiniz 
ki dediğimde ‘sizinkine bakıp yapacağız’ yanıtını aldım.

Bir büyük jeotermal santralin montajı bitmek üzere fakat 
reenjeksiyon pompalar ı Japonya’daki problem yüzünden 
yapılamamış, uzun bir süre sonra gelecekmiş. Biz 3 adet 
or ta ger ilim motorunu bulup pompalar ı tasarlay ıp imal 
ederek santralin zamanında açılmasını sağladık. 

Balçova bölge ısıtma sistemi, Türkiye’de jeotermal enerji 
sistemlerinin geliştir ilmesinin f it ilini ateşlemişti. Bizleri 
bir araya getirerek bu işi başaran Prof. Dr. Macit Toksoy, Doç. 
Dr. Niyazi Aksoy ile bizleri destekleyen Balçova Jeotermal 
Genel Müdürü Sayın Fasih Kutluay’dır.”

Ertöz, akademik hayat ile olan ilişkisini de şöyle anlatıyor:
“1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde hidrolik makinalar dersi hocası üniversiteden 
ayr ılınca beni tanıyan üniversitedeki dostlar ım bu dersi 
benim vermemi istediler. Ben de sev inerek kabul ett im. 
Bu görevim 5 yıl sürdü. Bu süre içinde dersi verebilecek 
gençler yetişmiş oldu, 2000 yılında Ege Üniversitesi Makine 
Mühendisl iğ i Bölümü’nde de hidrol ik mak inalar ders i 
vermeye başladım. Burada da 5 yıl süreyle ders verdim ve 

2005 yılında 71 yaşında iken kendimi emekli ettim.”

Tüm bunlar ın yanında, Türk Pompa ve Vana Sanayic iler i 
Derneği’nin (POMSAD) kurucular ından olduğunu belir ten 
Özden Ertöz, “Dernek, Cahit Özgür hocamın f ikriydi ve bir 
pompa kongresinin ardından bu ihtiyaç hissedildi. ODTÜ’den 
hocalar da katkıda bulundular” diyor.

Meslek i olarak her zaman iler iye dönük düşünceler i 
olduğunu söyleyen Ertöz, “Örneğin, bir i hiç yapmadığım 
bir ürünü istediğinde bunu imal edip götürür ve yer ine 
takardım. Düşünce aşamasından deneme aşamasına kadar 
her şeyini biz yapardık. Ar-Ge’de iki öğrencim vardı benim: 
Ender ve Tunç, bugünlere onlarla birlikte geldik. Düşünme 
çoğunlukla mesai ile sınırlı ancak bu bende böyle değil. 
Mesleki tatmin beni hayata bağlayan temel şey” şeklinde 
konuşuyor 

Ertöz, genç mühendislere ise şu tavsiyede bulunuyor: “Biz 
öğrenmey i bilmiyoruz. Ben öğrenmey i kendi üzer imde 
keşfettim. Üniversitede dersi iy i dinleyip o akşam yurda 
geldiğimde tekrar ederdim. Öğrendiklerimi defalarca tekrar 
ederek öğrenirdim. İnsan beyni tekrar etmeden öğrenemiyor. 
Mesela gazete manşetini kimse hatırlamaz, çünkü tekrar 
okuma yoktur. Bize öğreten tekrardır.” 

Ertöz, MMO’ya birkaç yıl gecikmeli üye olmasının nedenini, 
Ankara’da asker iken Odaya gitt iğinde ASME yayınlar ının 
burada bulunmadığını görmesi ile aç ıklıyor: “Gidip bu 
yayınları bulamadığımda Oda’ya kızdım. Çünkü dünyada ne 
olup bittiğini takip etmem, bunun için ASME yayınlar ına 
ulaşmam laz ım. F inlandiya’da iken bana bu yay ınlar 
üniversiteden geliyordu. Başa güreşeceksen dünyada ne 
olduğunu bileceksin. Bu yay ınlar ı takip etmezsen nasıl 
başa güreşeceksin? Daha sonra İzmir’de Şube kurulunca Oda 
üyesi oldum. Arkadaşlarım Necdet Türetken, Can Böke gibi 
isimler burada olunca ben de üye olmaya karar verdim.”

Meslek te en büyük eks ikl iğ in eğ it imdek i yeters izl ik 
olduğunu ve Makina Mühendisler i Odası’nın bu anlamda 
büyük önem taşıdığını ifade eden Er töz, “Bu eksikliği 
kapatmaya mecburuz. Öğrenim sürec inde yeter ince iy i 
yetiştirilmiyoruz. Dolayısıyla meslek içi eğitim büyük önem 
taşıyor. Oda da bu anlamda önemli bir işleve sahip. Hem ara 
teknik elemanlarda hem de mühendislerde eğitim açısından 
eksiklikler mevcut” diye konuşuyor. 

Kendi teknesini yaptı
Özden Er töz, çalışma yaşamında değil, yaşamının diğer 
alanlarında da çalışkanlığı ile hedeflerine ulaşmayı başaran 
bir isim. Özellikle gençlik yıllarında merak saldığı yelken 
sporunda başar ıy ı kendi çabasıyla kazanmış. Camialt ı 
Tersanesi’ne giderek Pirat sınıf ı yelkenli teknenin planlarını 
bulan Ertöz, yaz tatilinde kayıkhanede kendi teknesini imal 
ederken bu spor dalında Akdeniz oyunlar ında hakemlik 
yapacak kadar ilerlemiş.

Bu yıl meslekte 60. yılını dolduran Özden Ertöz’e biz de 
Makina Mühendisleri İzmir Şubesi olarak üretken, sağlıklı ve 
mutlu nice yıllar diliyoruz.
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(ÖNCÜ TURİZM 
DESTİNASYONUNDA BİRİNCİLİK 
İZMİR’E
Dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri olarak kabul 
edilen Uzak Rota Seyahat Ödülleri açıklandı. İzmir, Belgrad 
ve New York’u ger ide bırakarak “Dünyanın Öncü Tur izm 
Destinasyonu” kategorisinde birinci seçildi.

İzmir, 10. Uzak Rota Seyahat Ödüller i’nden “Dünyanın 
Öncü Turizm Destinasyonu” kategorisinde bir inci seçildi. 
Uzak Rota Seyahat Ödüller i dünyanın en etkili 10 turizm 
etkinliğinden biri olarak kabul ediliyor.

Uluslararası anket 45 kategor ide 18-24 Ocak tar ihler i 
arasında düzenlendi. Tüm kategorilerde toplam 182 bin 475 
kişi oy kullandı. İzmir kendi kategorisindeki oyların yüzde 
onundan fazlasını alarak bir inci oldu. İzmir’i Belgrad ve 
New York takip etti.

KENTİMİZDEN 
KISA HABERLER

ŞUBEDEN • KENTİMİZDEN KISA HABERLER

(BERGAMA’DA BİNLERCE 
FISTIK ÇAMI KESİLECEK
Bergama ve Ayvalık’ta faaliyet gösteren granit ocağının 
genişlemesi doğrultusunda oluşturulan ÇED raporuna 
göre 8 bin 882 ağaç kesilecek. Anadolu’nun en kaliteli 
doğal f ıst ık çamı ağaçlar ının bulunduğu bölgede faaliyet 
gösteren granit ocağının 110 hektarlık alana yay ılması 
planı ile bu ağaçlar yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. 
Faaliyet alanı 10 kattan fazla genişleyecek olan taş ocağı, 
Aşağıcuma Mahallesi’ne de sadece 780 metre mesafeye 
kadar yaklaşacak. 

Yaklaşık 10 bin nüfuslu özel bir ekolojik havza olan Kozak 
Yaylası, Türkiye’nin tek, dünyanın da say ılı doğal f ıst ık 
çamı ormanlar ından bir ini bar ındır ırken, bölge halk ı 
geçimini büyük oranda buradan sağlıyor. Bölgenin yeraltı 
kaynakları açısından da zengin olması nedeniyle madencilik 
faaliyetler inin giderek ar tması, bölge ekolojisini tehdit 
ediyor. 

(KUŞ CENNETİ’NE JEOTERMAL 
TEHDİDİ
İ zmir Kuş Cennet i ’nin de içer is inde yer aldığ ı Gediz 
Deltası’na iki adet jeotermal kuyusu açılması için ÇED süreci 
başlatıldı. Kuş Cenneti’ne dair çalışmaları ile bilinen Prof. 
Dr. Mehmet Sıkı ise böyle bir adımın alanın ekosistemine 
büyük zarar vereceğini ve herkesin buna karşı ç ıkması 
gerektiğini belirtti.

Bölgenin birinci derece sit alanı statüsünde olduğunu ifade 
eden Prof. Dr. Sıkı, ““Geçen yıl Kuş Cenneti kurudu. Özellikle 
kuzey bölümünde kaçak yapılaşmalar var. Bu konularda 
hiçbir şey yapılmadı. Bunlar la mücadele edileceğ ine 
jeotermal kuyuları açılıyor. Kuş Cenneti’ne mutlaka zarar 
olacak. Milyonlarca yılda oluşan gözümüz gibi korunması 
geren bir alanda eko sisteme müdahale edilmesini anlamak 
mümkün değil. Bu girişim alanın hem jeolojik yapısına, hem 
de üsteki f iziksel bölümüne büyük zararlara yol açar” dedi.
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(Microsoft, Word'e Yapay Zeka Destekli Metin Tahminleri 
Ekleyecek

Microsof t, Mart ayında Word'e yapay zeka destekli metin 
tahminleri eklemeyi planlıyor. Bu özellik, bir kullanıcının 
yazdığı metne göre yazma öner iler inde bulunmak iç in 
makine öğrenimini kullanacak.

( Uzay Çağı Teknolojisiyle Et Üretimi Yapılabilecek
 

ABD Berkeley’de bulunan Air Protein isimli girişim, NASA’nın 
fermantasyon teknoloj is inden ilham alarak havadan 
et üret t i. Havadaki karbondioksit ve çeşitli mikroplar ı 
toplayarak üretilen et, pek çok sentetik etin arasından hava 
ile üretilen ilk et çeşidi oldu.

( Türkiye'nin İlk Yapay Zeka Destekli Otonom Deniz Aracı 
ULAQ, Suya İndirildi

 ARES Tersanes i ve Meteksan Savunma ş irket ler inin 
gelişt irdiği Türkiye’nin ilk insansız muhar ip deniz arac ı 
ULAQ suya indirildi. Prototip üretimi tamamlanan ve "ULAQ" 
ser isinin ilk platformu olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı, 
uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmasının 
dışında, yapay zeka ve otonom davranış özellikler i ile 
desteklenecek.

ŞUBEDEN • HABER

TEKNOLOJİK 
GÜNDEM

( Facebook, Vücut ve Yeme Bozukluğundan Etkilenen 
Kullanıcılara Yardımcı Olacak Bir Uygulama Geliştiriyor

Vücut durumları yüzünden sosyal medya gezmek belirli kullanıcılar 
için moral bozucu olabiliyor. Facebook, bu kullanıcıları için 
Instagram’da uzman kaynaklı içerikleri ön plana çıkaran bir 
uygulama geliştirmek üzere uzmanlarla birlikte çalışacak.

( Türkiye’nin 5G Teknolojisine Geçişi Hakkında Resmi 
Açıklama Yapıldı

 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taraf ından yapılan açıklama 
Türkiye’nin 5G teknolojisine geçme aşamalarının ilk fazının 
mar t ay ında tamamlanmasının planlandığını belir t iyor. 
Kullanılacak baz istasyonlar ı ve özel yaz ılımlar ın yerli 
üretim olacağı söyleniyor. 

R  Odamız İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla
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Kabaca toplum taraf ından kadın ve erkeğe yüklenen rol ve 
sorumluluklar olarak tanımlana gelen toplumsal cinsiyet (bkz. 
Oakley, 1972), tanımı gereği nötr bir kavram değildir ve 
içerisinde ataerkil toplum yapısının eşitsizliğini barındırır. O 
halde toplumsal c insiyet eşitsizlikler i kamusal kaynaklara 
er işimdeki eşitsizliğin çok ötesine geçerek çok boyutlu bir 
eşitsizlik durumunu yansıtmakta ve eğit im, çalışma hayat ı, 
siyaset ve sosyal ve kültürel yaşam gibi alanlarda olduğu gibi 
yeniden üretim faaliyetlerinin yürütülmesi, sağlık hakkı, kendi 
bedeni üzerinde kontrol konularına uzanan geniş bir yelpazede 
karşımıza çıkmaktadır. 

Tüm bu yaygın etkisiyle toplumsal cinsiyet, büyük toplumsal 
dönüşümlerde salt bir değişken olmanın ötesinde, düzenleyici 
ve kurucu bir dinamik olarak ortaya çıkmaktadır. Toplumsal 
c insiyet kavramının bu güçlü özel l iğ inin yanı s ıra y ıl lar 
içer isinde tart ışılma biç imler indeki dönüşüme, özellikle de 
kesişimsellik noktasına değinmekte fayda vardır. Nasıl k i 
toplumdaki tabakalaşmalara kaynaklık eden kategorileri ve bu 
kategorilere denk düşen toplumsal kesimlerin deneyimlerini ve 
karşı karşıya kaldıkları avantajlılık/dezavantajlılık durumlarını 
homojen görmek mümkün değil se, bu durumu toplumsal 
cinsiyetin işaret ettiği ve hiyerarşik konumlanan kategoriler 
iç in de söylemek mümkün değildir. İlk olarak Crenshew’in 
(Crenshew 1989, 1990) or taya sürdüğü şekliyle belir tmek 
gerekirse kadınlar ın deneyimler i homojen değildir ve farklı 
sınıfsal, etnik, cinsel yönelimle ilgili birbir inden farklılaşan 
konumlarının göz önüne alınması gereklidir. 

Küresel olarak etk il i olan Cov id-19 salg ını, iş ve emek 
piyasalar ını der inden etkilemiş ve her büyük değişim gibi 
kadınlar ve erkekler için farklı sorunlar ve sonuçları beraberinde 
ge t irmiş t ir.  Bu nok t adan hareke t le bu değer lendirme 
çerçevesinde Covid-19 sonrası iş ve emek piyasaları ve yeniden 
üretim ilişkilerindeki dönüşümü toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
perspektif inde ele alan çalışmaların yanı sıra makale yazarları 
olarak bizlerin de içinde yer aldığı “Yakın Çevre Ekolojisinde 
Fiz iksel Mesafe ve İzolasyon Kır ılganlığının Durumsallığı: 
Sorumluluklar ve Beklent ilere İl işk in Uyuma Teşv ik Edic i 
Kamusal İletişim Politika Önerilerinin Geliştir ilmesi” başlıklı1  
araşt ırma projesinin sonuçlar ına odaklanılacakt ır. Salgın 
ile beraber yaşanan toplumsal c insiyet temelli değişimler i, 
çalışma hayatı ve yeniden üretim faaliyeti ekseni olmak üzere 
birbirini kesen iki alan üzerinden değerlendirecek ve kadınlar 
ve erkekler in önleyici sağlık davranışındaki farklılaşmasına 
değinilecektir. 

COVID-19 SALGINI 
VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET 
DİNAMİKLERİ

( Büyük değişimler ve krizlerin toplumların farklı kesimlerini 
aynı şekilde etkilemediği, sınıfsal, ulusal ve kimliksel kesenler 
eşliğinde farklı toplumsal kesimlerin değişimlere eklemlendiği 
uzun süredir toplum bilimler i taraf ından öne sürülmektedir. 
Bununla beraber krizlerin var olan eşitsizlikleri derinleştirdiği, 
dezavantajlılık durumlarını yeniden ve yine dezavantajlıların 
aleyhine düzenlediği belir t ilmektedir (bkz. Alon vd. 2020, 
Y ılgör 2019, Far re vd. 2020). Bu yaz ı çerçeves inde ise 
küresel yaygın etk isiyle hayat ın tüm çeperler ini saran ve 
yeniden şekillendiren Covid-19 salgınının toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerine etkileri değerlendirilecektir. 

R  Dr Asuman Özgür Keysan
 asumanozgur@gmail.com
R  Doç.Dr. Burcu Şentürk
 burcusentrk@gmail.com
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olduklar ını belir tenler kendi r iskler inin yüksek olduğunu 
düşünmekte, hastalığı hane üyelerine bulaştırmanın kaygısını 
yaşamakta, tüm bunlara rağmen çalışmaya devam etmektedir. 
Konu bir salg ın olduğunda, elbet te sağl ık çal ışanlar ına 
değinmeden geçmek olmaz. Zira salgının etkilerini en ciddi ve 
şiddetli hissedenler tüm dünyada sağlık çalışanları olmuştur. 
Sağlık çalışanlar ı salgın zamanlar ının dış ında bile zaten 
mesleki sebepli ölüm, enfeksiyon r iski taşımakta ve şiddete  
uğramaktadır. Bununla beraber en öndeki sağlık çalışanlarının 
çoğunun kadın olduğunu bilmekteyiz (bkz. Gausmann ve Langer 
2020). Nitekim Dünya Sağlık Örgütü’nün 104 ülkey i içeren 
bir araşt ırması dünyadak i sağlık çalışanlar ının %67’sinin 
kadın çalışanlardan oluştuğunu bizlere söylemektedir (bkz. 
Boniol vd. 2019). Ar tan kadın hekimler in yanı sıra bak ım 
emeğinin kamusal uzant ısı olarak algılanan ve toplumsal 
kodlarla kadın işi olarak tanımlanan hemşirelik ve ebelik 
meslekler inde ağırlıklı olarak gerçekleşen kadın ist ihdamı 
sonucu sağlık sektörü kadın emeği yoğun bir alan olarak 
karş ımıza ç ıkmak tadır ( Yaman Öz türk ve Ergüneş 2017). 
Sağlık sektöründe kadınların genellikle hastalarla ilk temasın 
kurulduğu ön cephe pozisyonlar ında yoğunlaşması pandemi 
koşullar ını kadın sağlık çal ışanlar ı iç in daha zorlu hale 
getirmekte, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin getirdiği diğer 
rollerin yaşanan zorlukları pekiştirmesi sebebiyle de pek çok 
araşt ırmacı kadın sağlık çalışanlar ı iç in salgın koşullar ında 
daha fazla destek sunulması gerektiğini ifade etmektedir (bkz. 
Crimi ve Carlucci 2020). 

Hane iç indeki c insiyetç i iş bölümü ve aynı zamanda bu iş 
bölümü ile karşılıklı ilişkili olan geleneksel toplumsal cinsiyet 
rol ler inin benimsenmesi halihaz ırda kadınlar ın işgücüne 
katılımlarının önündeki en büyük engel olmakla kalmamakta, 
aynı zamanda kadınlar ın iş gücüne kat ılma biç imler ini de 
be l ir lemek tedir.  Salg ınl a beraber uzak t an çal ışmanın 
yaygınlaşması ve kamusal bakım hizmetine erişimin zorlaşması 
kadınların iş hayatını da derinden etkilemektedir.  Collins vd. 
(2020), uzaktan çalışıldığında da özellikle küçük çocuğu olan 
hanelerde kadınlar ın aleyhine çalışma saatler inin uzadığını 
belirtmektedir. Aynı araştırmada küçük çocuğu olan annelerin 
aynı durumdak i babalara göre çalışma saatler ini 4-5 kat 
düşürdükleri ve kadınlar ile erkekler arasındaki çalışma saati 
fark ının %20-50 ar t t ığı belir t ilmişt ir. Cyzmara vd. (2020), 
Almanya’da okullar ın ve özellikle anaokulu, kreş ve bakım 
hizmetler inin kapanmasının kadınlar üzer indeki etk iler ini 
incelemiş, bu süreç te kadınlar ın çocuk bak ımı ile ilg il i 
konularda erkeklerin de daha çok ekonomik meselelerle ilgili 
konularda düşündüğünü ortaya koymuştur. 

İlk olarak üretim ilişkilerindeki konum ve iş piyasalarına olan 
bağlılık türleriyle salgın koşulları ve önlemlerinin farklı sınıf ve 
gruplar taraf ından deneyimlenme farklılığından bahsedeceğiz. 
Cov id 19 salgını sonrası dünyadak i çalışma hayat ında ilk 
göze çarpan noktanın işsizlik ve bununla aynı hatta seyreden 
kısıtlı çalışma imkânları ve süreleri olduğunu söylemek pek ala 
mümkündür. Ancak bu yaygın sorunun da toplumsal kesimlerde 
farklı yaşandığını hemen ekleyelim. Farklı ülkelerde yapılan 
araşt ırmalar, temel olmayan ve uzaktan çalışmayı mümkün 
kılmayan sektörlerde işsizliğin artt ığını ve bu durumun da 
daha çok düşük eğitimli ve emek yoğun iş kollarını etkilediğini 
göster iyor (Farre vd. 2020). Tüm dünyada aradak i farklar 
değişmekle birl ik te kadınlar ın erkeklere göre her meslek 
grubunda ve eğitim seviyesinde ortalamadan daha düşük ücret 
aldığı, erkeklere göre or talamada daha esnek, güvencesiz, 
düşük gelirli ve düşük prestijli ve dolayısıyla az eğitim/beceri 
gerektiren- ya da gereken becerilerin piyasada daha az değerli 
görüldüğü- işlerde çalıştığı artık uluslararası kamuoyunca da 
bilinen bir gerçektir. Bu gerçekten yola çıkıldığında, işsizliğin 
etkisinin en yaygın hissedildiği kesime kadınlar ın, bilhassa 
s ınıf sal olarak da dezavantajl ı kadınlar ın büyük ölçüde 
dahil olduğunu söylemek zor olmayacakt ır. Bu durum y ine 
farklı araşt ırmalar ın or taya koyduğu gelir, c insiyet, ırk ve 
etnisiteye dair ayrımcılıkları arttırdığı görüşünü ne yazık ki 
desteklemektedir (Kramer and Kramer 2020, Wenham vd. 2020). 
Araştırmamız kapsamında derinlemesine mülakat yaptığımız 
kişiler içinde çalışmadığı takdirde de hane halkını geçindirecek 
bir ik imi olanlar, geç im s ık ınt ıs ı çekmeyen emekl iler ve 
çok kalabalık hanelerde yaşamayanlar pandemi sürec inin 
beraberinde getirdiği ekonomik sıkıntılara vurgu yapmamakta, 
dahası evde kalmayla beraber f iziksel izolasyon günler inin 
hane üyeleriyle beraber kaliteli zaman geçirmek için bir vesile 
olduğunu belirtmektedirler. Öte taraftan, kendisinin ve hane 
üyeler inin düzenli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda 
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Değişen derecelerde olsa da tüm ülkelerde görece prest ijli 
meslek ler  ar as ında say ı l an ve t ar t ı şmas ız  en yük sek 
eğit imin gerektiği akademisyenlik mesleği de bu durumdan 
pay ını almışt ır. Henüz Türkiye’deki akademide yansımalar ı 
görebileceğimiz bir çalışma olmasa da dünyadaki örnekler 
durumu tahmin etmemize katkı sağlayabilir. Dünyanın farklı 
ülkeler inde ve b il im dal l ar ında gerçekleş t ir ilen çeş it l i 
araştırmalar pandemi koşullarında üretim ve yeniden üretim 
faaliyet inin aynı mekanda gerçekleşt ir ilmesinin kadınlar 
üzerinde yarattığı ek yük neticesinde kadın akademisyenlerin 
erkeklere oranla verimliliklerinin düştüğünün, daha az yayın ve 
araştırmaya dahil olduklarının altını çizmektedir (bkz. Cui vd. 
2020, Gabster vd. 2020). 

Tüm bunlar kadınlar ve erkekler in arasında zaten var olan 
hem ücretli hem ücretsiz emek arasındaki farkın COVID-19 
ile ar t t ığına işaret eder niteliktedir (Farre vd. 2020). Tam 
bu noktada Birleşmiş Milletler polit ika öner isinde ücretsiz 
bakım yükünün artmasından, özellikle dezavantajlı gruplardaki 
kadınlar için ekonomik kayıpların öneminden bahsetmekte ve 
toplumsal cinsiyete duyarlı salgın yönetimini önemsemektedir 
(UN 2020). Biz im araşt ırmamız ın sonuçlar ı da benzer bir 
hat ta yürüyerek pandemi koşul l ar ıy l a beraber hane iç i 
sorumlulukların yeniden organize edildiğini söylüyor. Ancak bu 
yeniden organizasyon her hanede aynı şekilde gerçekleşmese 
de ortak nokta kadınların ev işlerinde her zamanki gibi daha 
fazla sorumluluk almasıdır. Genel olarak belirtmek gerekirse, 
gelir düzey i yüksek hanelerde pandemi öncesi gündelik ev 
işleri, çocuk bakımı ve diğer işler için (örn. Tamirat, badana 
vs.) dışarıdan alınan profesyonel hizmetlere devam edilmediği, 
hane içinde bu tür ihtiyaçların karşılandığı, evdeki erkeklerin 
eskiye oranla bu işlere biraz daha katıldığı ancak kadınların 
yükünün daha fazla şekilde ar tt ığı gözlemlenmişt ir. Düşük 
gelir l i ve kadınlar ın çalışt ığ ı hanelerde ise kazanılan ve 
kazanılması tahmin edilen bireysel gelirlerin karşılaştırılarak 
daha çok gelir get iren/get ireceği tahmin edilen kadınlar ın 
dışarıda çalıştığı diğerlerinin ise ev işlerini yaptığı bir fotoğraf 
karşımıza çıkmaktadır. 

Son olarak, y ine araşt ırmamız kapsamında kadınlar ın ve 
erkekler in önley ic i sağlık davranışı gelişt irme konusunda 
da f arkl ı  dav randığ ına değ inmeden geçmemek gerek ir. 
Araştırmamıza dahil olan 2400’ü aşkın katılımcının sorulara 
verdiği yanıtlar bize göstermektedir ki kadınlar pandemi ve 
pandemiden korunma yolları konusunda erkeklere nazaran daha 
fazla bilgi sahibi olduklarını öne sürmekte ve genel tedbirlere 
daha çok uyabileceklerini düşünmektedirler. Burada ev hanımı 
kategorisinin varlığı ve bu kategoride olmalarının önemli bir 
faktör olması belirlenebilse bile, kadınlar ın erkeklere göre 
kendi gibi insanların salgından etkilenmeyeceği düşüncesine 
daha az kat ıldıklar ı, ev dışına ç ıkma durumundan bağımsız 
önleyici sağlık davranışı geliştirdiklerini gösterir niteliktedir. 
Yaptığımız derinlemesine mülakatlarda ortaya çıkan bir diğer 
farklılık ise en çok önemli görülen önlemle alakalıdır. Kadınlar 
büyük ölçüde hijyen ve temizliğin önemine dikkat çekerken 
erkekler için f iziksel mesafe daha ön plana çıkan bir önlem 
türü olmuştur. Bu noktada daha derin bir araştırma yapılması 
gerekse de kadınların hijyen ve temizlikle alakalı tutumunun 
geleneksel c insiyet roller iyle yakından ilişk ili olduğu öne 
sürülebilir. 
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KADIN 
MÜHENDİSLER 
KOMİSYONUMUZDAN 
8 MART ARMAĞANI

“DÜŞÜNÜRLERI VE 
AKTIVISTLERI ILE 
FEMINIST HAREKET” 

( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu, 8 Mar t Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle tüm TMMOB üyeleri için “Düşünürleri 
ve Akt iv istler i ile Feminist Hareket” adlı bir or tak k itap 
hazırladı. “İsyankâr Ruhlar ın Aydınlık Yar ınlar ı İnşası” üst 
başlığıyla hazırlanan kitapta, Antik Çağ’dan günümüze kadar 
kadınlar ın “eşit insan” olmak iç in verdikler i mücadelede 
bayrağı taşıyan sayısız kadını temsilen 45 kadın düşünür, bilim 
insanı ve aktivistin kısa yaşam öyküleri ve üretimleri yer alıyor. 
Derleme kitap niteliğindeki 200 sayfalık bu yayın, 8 Mart’ta 
tüm TMMOB üyeler ine d i j i t al  or t amda PDF format ında 
iletilecek,  daha sonra da basımı yapılarak Şube yayınlarımızın 
arasına kat ılacak. Kitabın derlenerek yay ına hazırlanması 
sorumluluğunu üyemiz Yıldız Sınmaz Uzgan üstlenirken kitap 
proje ekibinde Kadın Mühendisler Komisyonu Üyelerimiz Elif 
Eda Doğan, Ebru Karakıran, Ferda Yamanlar ve Yelda Yılmaz 
Çetiner yer aldılar. Kitapta yer alan kadın portrelerini Gülderen 
Depas çizdi. Kitabın son okumasına Asuman Memen katkıda 
bulunurken, teknik hazırlığı Şafak Işık yaptı. 

Kitabın birinci bölümünde feminizm öncesi dönem, mitolojide 
yer alan kadın ve erkek karakterler in temsil biç imler i ve 
bu temsil modeller inin iler iki dönem toplumlarda kadın ve 
erkeğin konumlanış biç imler ine etkisi üzer inden irdelendi. 
Kitapta Anadolu’dan Mezopotamya’ya, Fenike ve Mısır ’dan 
Çin’e, Yunanistan’dan Güney ve Orta Amerika’ya, oradan da 
Avustralya’ya uzanan, dünyanın tüm coğrafyalar ında hüküm 
sürmüş uygarlıklar ın yarattığı mitler ve tapındığı tanrılar ın 
toplumlara yansımalarından örneklere yer verildi. Toplumların 
hemen hepsinde etkin olmuş “Tanrıça Kültü” farklı temsil biçim 
ve adlarıyla kitapta yer alırken Antik Çağ kadın f ilozoflardan 
bazılarının yaşam öyküsü ve mücadelelerine de yer verildi. 

“Feminizm ve Feminist Dalga Hareketler i” başl ığ ıyla yer 
alan ik inc i bölümde, feminist hareket in oluşması ve ivme 
kazanmasına katk ıda bulunan önemli düşünür, akt iv ist ve 
feminist yazarlar ın k ısa yaşam öyküler i ile düşünceler ine 
yer verildi. Anlatım sırası öncüllerden ardıllara şeklinde ele 
alınırken, bir inc i dalga feminist hareket öncesi ve bir inc i 
dalga feminist hareket, birbir ini izleyen şek ilde düşünür 
ve akt iv istler iyle aktar ıldı. İkinci dalga feminist hareket in 
dünyada ve Türkiye’de gelişimi, feminist yazar ve teorisyenlerin 
görüşler i üzer inden anlat ıldı. Feminizmin üçüncü dalgası 
ve dördüncü dalga feminist hareket ile dijital feminizme 
yer ver ilerek, bugün iç inde yaşadığımız dönemde feminist 
hareket in geldiği nokta ile ilgil i ipuçlar ı da bu bölümde 
ak tar ılmaya çal ış ıldı. Uluslararası anlaşma met inler i ile 
Türk iye’nin imza koyduğu anlaşmalar ve bu anlaşmalar ın 
yay ımlandıkl ar ı  t ar ihten bugüne e tk iler i,  ek s ik ler i  ve 
uygulamaya konma düzeyler inin incelenmesi de gene aynı 
bölümde yapıldı.

Kitabın üçüncü bölümünde ise Şubemiz Bülteninde 2019 ve 
2020 y ıllar ında yay ımlanan ve k itabın içer iğine zenginlik 
katacağ ı düşünülen yaz ıl ara yer ver ilmiş t ir. Kuşkusuz, 
yeryüzünde kitaba alamadığımız daha pek çok isimli-isimsiz 
kadın aydınlar ve aktivistler var ve var olmaya devam edecek. 
Biz burada hepsini saygıyla anıyor, yeni geleceklere de 
geçmişten bir selam gönderiyoruz.
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“KADIN 
‘NEFİS’ DEĞİL, 
‘NEFES’TİR”

( MMO İzmir Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü anmak amac ıyla çok anlamlı ve 
değerli bir çalışmayı gerçekleştirerek, bugüne kadar benzerine 
rastlamadığım or tak bir ürün or taya ç ıkardı. 200 sayfalık 
bir derleme kitap. “Derleme” derken, “iğne ile kuyu kazarak” 
demek daha doğru aslında. 

Kitabın adı; “Düşünürleri ve Aktivistleri ile Feminist Hareket”

Kitabın üst başlığı; 
“İsyankâr Ruhların Aydınlık Yarınları İnşası”

Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı Elif Eda Doğan, kitapta 
yer alan önsözünde şöyle diyor: 

“Bu çalışmay ı yaparken kendimizi t ıpk ı birer arkeolog gibi 
hissettiğimizi söylemeden geçemeyeceğim. Kadın hareketine 
dair yapılan çalışmalar ın gün yüzüne ç ıkması epeyce bir 
vakit almış gözüküyor. Biz de yazılar ımızı hazırlarken, kazı 
ekibine katılıp gerekli bilgileri toplarken zorlandık ve var olan 
eserler in çoğunun ancak yakın tar ihte yeniden açığa çıkmış 
olduğunu görüp çok şaşırdık. Ayrıca üniversiteden mezun olana 
dek eğit im hayat ımızda neden bu kaynaklarla ve bu aydın 
kadınlarla daha önce karşılaşmamış olduğumuza hayret edip 
sorguladık.

R  Yeryüzü Masalcısı Asuman Memen
 asumanmemen@gmail.com

Tarihin kadın yüzünü görüp sevdik, iham aldık ve öncelikle siz 
meslektaşlarımızla bültenimizde paylaştık. Sonrasında ise bu 
çalışmaların kalıcı olması ve daha geniş bir kitleye yayılması 
hepimizin isteği oldu. İşte kitabımız da böylece oluştu.”

Kadın Mühendisler Komisyonumuzu bu şahane çal ışması 
iç in yürekten kutluyorum. Kitap, öncelikle PDF format ında 
kadın-erkek bütün TMMOB üyelerine mail veya telefon mesajı 
yoluyla 8 Mart armağanı olarak dağıt ılacak. Sonra da basılı 
haliyle Şube yayınları içinde yerini alması hedefleniyor. Benim 
yürekten dileğim, kadın-erkek tüm TMMOB üyelerinin bu kitabı, 
önyargısızca, ertelemeden zaman ayır ıp okumalarıdır. Ayrıca 
k ız–erkek bütün çocuklar ına okutmalar ıdır. Eminim k itap, 
okuyucusunun bu erdemini, ona yepyeni ufuklar, pencereler 
açarak ödüllendirecektir. 

Tarih boyunca “kadın” sözcüğünün ve “kadınlık durumlarının” 
inanç ve ahlak sistemlerinde en süfli şeylerle sembolleştirilip 
sürekli aşağılanması gibi, ne yazık ki  “feminizm” ve “feminist” 
kavramları da, yıllardır gerçekdışı karşı propagandaya maruz 
kalmış ve her f ırsatta itibarsızlaştırılmıştır. 

En çok kullanılan ve en çarpıt ılmış semboller in başında 
“nef is=kadın”, “akıl=erkek” özdeşleşt irmesi gelmektedir ne 
yazık ki! 

Kaynağı çok eskilere dayanan inanç / sanat / şifac ılık vb. 
sistemlerde, “arzu, istek, şehvet, aşk  vb. gibi”, kadın, erkek 
veya queer (kuir) sağlıklı herkeste bulunan duygular “dişi” 
sembol ile; 

“Akıl, mantık, muhakeme, bilinç vb. gibi” y ine kadın, erkek 
veya queer, sağlıklı herkeste bulunan nitelikler ise  “erkek” 
sembol ile gösterilmiştir. Bu semboller masallara, destanlara, 
mitolojiye işlemiş, tek tanrılı dinlere geçmiş, oradan da “ahlak”, 

“gelenek-görenek vb.” sistemlere sirayet etmiştir. 

Ancak bu sistemlerde “dişilik” ya da “erkeklik” bir sembol 
olmaktan ç ıkar ılmış direkt dişi’ye, yani “kadına” ve direkt 

“erkeğe” atfedilmişt ir. İşte bu çev irme “erk”in, yani “erkek 
ikt idar ının” çok işine gelmişt ir. Kadın “arzu, istek, şehvet, 
aşk vb.” kısaca “nef is”ten ibaret olarak tanımlanınca, sürekli 
dizginlenmesi, sır t ından sopanın, karnından sıpanın eksik 
edilmemesi gereken “şey tani bir varl ık”a dönüştürülmüş. 
Erkek ise “akıl, mant ık, muhakeme, bilinç vb.” niteliklerle 
tanımlanınca otomat ik olarak üstün/ “nef is”e hükmetmesi 
gereken varl ık olarak yere göğe s ığdır ıl amamışt ır. Oysa 
başta da söylediğimiz gibi hem nefsani özellikler hem de 
akli özellikler kadın/erkek/queer her insanda bulunmaktadır. 
Üstelik her iki özellik de her cins insanda “insancıllaştırılmaya” 
muhtaçtır. 

Kaz Dağlar ı’nda alt ın bulmak iç in Anadolu’nun akc iğerler i 
ormanları yok eden bir tür “akıl”dır. Bu aklı alkışlamak mümkün 
mü?

Keza tacizle, tecavüzle çocukların, kadınların yaşamlarını yok 
eden bir tür “nef istir”.  Bunları yapanlar kadın mıdır?

*Tasarım: Nazlı Ortan Özgür 
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Diğer yandan, yaşamın iç inde “kadın haklar ı” mücadelesini 
gereksiz gören kişilere -ki bunlar kadın ya da erkek olabilir- 
kadının uğradığ ı ayr ımc ıl ığ ı, gördüğü ik inc i s ınıf insan 
muamelesini, kendi yaşamı üzerinde neredeyse hiç söz hakkı 
olmadığı gerçeğini anlatmak o kadar zordur ki! 

Bu kişilerin durumu tıpkı gün içinde sayısız nefes alıp–verip 
nefesin ne kadar muc izev i bir önemi olduğunun fark ında 
olmayan insanın durumuna benziyor. 

Üstelik, nefes alıp verenin kendisi olduğunu zannedecek 
kadar cahildir bu insan. Denemek çok basit. Sadece 5 dakika 
bilinçli olarak nefes alıp vermeye çalış ın. Yani nefesiniz i 
yönlendirmeye çalışın. Yorgunluktan bitap düşersiniz. Nefes, 
bedene kendi ritminde giren ve çıkan bir şeydir. Zaman zaman 
der in bir iç çekme veya farkında olmadan nefesinizi tutma 
yaşarsınız. Ancak bunlar hep nefesin kendi r itmidir. İşte 
kadının da t ıpkı nefes gibi kendi r itminde ve özgür akması 
gerekir. Eğer nefesi, kendisinin dışında başka bir iradeye tâbi 
k ılmaya çalışırsanız kesinlikle sağlığınız zarar görür veya 
siz bitkisel hayata girmişsiniz demektir. Yani suni solunum 
yapıyorsunuzdur. 

İşte bu durum toplumlar için de geçerlidir. Ve nefessiz kalan 
insanlar gibi ya da nefesi üzer inde sürekli irade koymaya 
kalkışanlar gibi, kadınlar üzer inde baskı, otor ite ya da yok 
sayma gibi hatalara düşen toplumlar kendi sağlıklar ını ve 
varoluşlarını tehlikeye atıyor demektir. 

Kadını tüm insan hakları ile özgür, kendi iradesi, aklı ve bedeni 
ile kendi varlığının efendisi kılmayan toplumlar sağlıklar ını 
yitirmeye, nefessiz kalmaya, giderek bitkisel hayata girmeye 
ve sonunda ölmeye mahkûmdur. 

Yukar ıdak i ifadeler in, “erk” olmay ı içselleşt irmiş, kadını 
malı/mülkü olarak görmeyi sistemleşt irmiş ve tüm sistemi 
bunun üzerine inşa etmiş anlayış için kabul edilemez ve yıkıcı 
görüleceğini tahmin etmek zor değil.  Ancak, yeryüzündeki 
devinimin, kadın ve erkeğin tüm farklılıklarıyla, “bir”likte, eşit 
ve hür bireyler oluncaya kadar süreceği de bir o kadar aşikârdır.
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YALIN ÜRETİMİN 
YÜZYILI YA DA 
VERİMLİ PİRİNÇ 
TARLASI 1

“Bu kadar bunca yakışıklı varlık varıp gelmiş buraya
Ne güzel şeymiş meğer insanlık
Böyle dünyalıları olan,
Yaşasın bu yaman, bu cesur yeni dünya.”
 

(Adını W. Shakespeare’in yazdığ ı bil inen son oyunu 
Fırtına’nın yukarıdaki dizelerinden alan “Cesur Yeni Dünya”, 
FS 632 (Ford’dan sonra 632) tar ihinde geçer. Kastedilen, 
yalın üretim tar ihçesinin kilometre taşlar ından bir i olan 
Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford’dan başkası 
değildir. Huxley, Cesur Yeni Dünya’y ı, ik i dünya savaşı 
dönemi arasında kalan 1932 yılında yazar. 1. Dünya Savaşı 
sonrasının karamsar tablosu, 2. Dünya Savaşı hazırlıkları 
Shakespeare’in bu aydınlık dizeler ini, Huxley’in, bir kara 
ütopya şaheser ine dönüştürmesine neden olur. Ford’un 
kendi adıyla anılan üretim sistemi Fordizm, Huxley’e yeni 
dünyanın cesur bireyler inin de ser i üret imle istenilen 
özelliklerde üretilme ilhamını vermiştir. 

  1.  Endüstri Devrimi, 19. yüzyıl sonlarında su ve buhar gücü 
enerjisinin insanoğlunun hizmetine yönelik dönüştürülmesi 
ile gerçekleşir. 2. Endüstr i Devr imi, elektr ik ener jisi ve 
Ford’un montaj hattı seri üretimi ile başlar. 

Varl ıkl ı al ıc ıl ar iç in ısmarlama araçlar ın emek yoğun 
süreçlerde manuel üret ildiği craf t2 üret im, 1880’lerden 
sonraki otuz yıl boyunca otomotiv endüstrisine egemen olur. 
1900’lerin başında Henry Ford, daha iyi ve daha uygun f iyatlı 
otomobilleri seri üretim ile üreterek sektörün dönüşümünü 

R  Yener Esen 
 Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu

sağlar. Yenilikler i, Ford Motor Company’y i dünyanın en 
büyük otomobil üreticisi yapar. Craft üretimlerin azaldığı, 
yüksek adet daha düşük maliyetli seri üretimin yükseldiği 
bu dönemi, yalın üretimin sistematik olarak ele alındığı 
tarihsel sürecin başlangıcı olarak alabiliriz. Seri üretimin 
yani hareketli hatlarda ürünün kademe kademe değer 
eklenerek üretildiği montaj hatt ının sistemik uygulanışı, 
20. yüzyıl başında Ford Highland Park fabrikasında, model 
T araçları ile başlar. Henry Ford’un bir mezbahadaki sığır 
etler inin soslanması prosesinden esinlendiğini söylediği 
hareketli seri üretim hattı üzerinde, otomobilin montajının 
gerçekleşt iği Ford üret im sistemi ile otomobil maliyet i 
daha fazla kişinin alabileceği seviyelere iner. Tek tip model 
üret iminin olduğu bu sistemde sabit giderler in maliyet i 
yüksek adet üretime paylaştırılıyor, bu sayede tüketici daha 
az ödemiş oluyordu. Ford T modeli bu şekilde her kesim için 
uygun f iyatlı binek araç anlayışını doğurdu.

Sonradan Fordizm olarak anılacak olan üretim biçiminde 
esas olan, tek t ip ürünün yüksek adet lerde entegre 
üretimi idi. Tüm alt parçalar da aynı yerde üretiliyor ve 
montaj hattına taşınıyordu. En başından, bitmiş otomobil 
montajına kadar geçen tüm üretim süreçleri aynı fabrika 
içerisinde gerçekleştiği için ham malzeme ve yarı mamul 
stokları devasa boyutlardaydı.

T modelin piyasaya sürüldüğü 1908 yılından iki sene sonra, 
o zamanlar “Toyoda Spinning and Sewing Company”nin 
kurucusu ve başkanı olan Sakichi Toyoda, Amer ika’da iş 
seyahat indedir.  Amer ikan otomot iv endüst r is indek i 
gel işmelerden ve sokaklarda gördüğü T model s iyah 
arabalardan, geleceğin otomot ivde olduğu ç ıkar ımını 
yapar. Japonya’ya döner dönmez oğlu Kiichiro Toyoda’y ı 
bu alana yönlendir ir. Nitek im ziyaret inin üzer inden üç 
on yıl geçmeden Toyota Motor Company (Toyoda ismi bir 
PR çalışması ile söylemesi daha kolay ve havalı Toyota’ya 
dönüşür.) profesyonel anlamda pazardadır ar t ık. Vizyon 
sahibi Kiichiro Toyoda desteği ile Taichi Ohno ve Shigeo 
Shingo, Toyota üret im s isteminin temeller ini atar ve 
gelişt ir irler. İşte Ohno ve Shingo’nun kurduklar ı üret im 
yönet im sistemi teknikler inin genel adı olacakt ır, yalın 
üretim sistemi .

Amerika’da ve Avrupa’da altın çağını yaşamakta olan Fordist 
üretim dönemi, günümüzün aksine müşteri ihtiyaçlarının, 
üretimin sınırlamaları taraf ından belirlendiği zamanlardı. 
(Ford’un kitle üret im ilkesini “Aracı müşter inin istediği 
herhangi bir renkte üretebiliriz, yeter ki o renk siyah olsun” 
şeklinde açıkladığı söylenir.) Ford’un, bir insan vücudu gibi 
tüm ihtiyaçlarını kendi karşılayabilen, aynı r itimle ahenk 
içerisinde senkronize üretim yapan entegre fabrika anlayışı, 
tek çeşit yüksek adet esasına dayanıyordu. Uzunca bir 
süre bu anlayışla piyasayı domine etmeyi sürdürdü. Ancak 
Adam Smith’in Uluslar ın Refahı’nda aç ıkladığı piyasay ı 
yöneten görünmez el, dengeleri değiştirmek üzere pusuda 
bekliyordu. Fordist ütopyaya ilk büyük darbe Alfred Sloan’lı 
General Motors’la (GM) geldi. GM, Fordist sistemde ilk 
çatlakların oluşmasına neden oldu. GM üretim yönetimi ve 
ürün seçenekler i konusunda Ford’a kıyasla daha esnekti. 

1 Toyoda.

2 Emek yoğun üretim.



MMO İzmir Şubesi | Şubat-Mart 2021 | 28

KOMİSYONLARDAN • ENDÜSTRİ-İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU

Satış f iyatlar ını ulaşılabilir seviyede tutup ihtiyaca göre 
farklı seçenekteki otomobil modelleri ile Ford’un karşısında 
c iddi bir rakip olarak yer ini aldı. Üret im süreçler i Ford 
üret im sistemini esas al sa da tedar ik sürec inin kalan 
adımlar ında alt yüklenic ilerle çalışarak Ford’un entegre, 
bütünleşik sisteminden ayr ışıyordu. GM, montaj dışında 
kalan süreçler i farklı tedar ikç ilere dağıtmış, bu sayede 
montaj esnasında çeşitliliği olanaklı hâle getirmişti. Alt 
parçalar ın çeşitliliği, alternat if tedar ikç i kaynaklar ı ve 
maliyet avantajlar ı GM’y i pazarda öne ç ıkardı. Talebin 
yüksek olduğu, otomobil f iyatlarının üreticiler taraf ından 
belirlendiği zamanlardı. Ancak 70’lerdeki petrol kr izi ile 
dengeler değişt i. Petrol kr iz i, tüket ic inin alım gücünü 
zay ıf latmakla kalmadı, aynı zamanda yakıt maliyet inin 
öneminin fark edilmesini de sağladı. Japon otomobiller i, 
düşük bakım oranlar ı, güvenli ve yakıt c imr isi olmalar ı 
sebepler i ile terc ih edildi. Bu dönemde dev otomobil 
f irmaları küçülen talepler karşısında çaresiz kaldılar. Çünkü 
tüm üretim sistemleri, yüksek talep esasına dayalıdır. Düşük 
adet üretim, sabit giderlerin birim ürüne düşen maliyetinin 
yükselmesine neden olduğundan üretici zarar etmeye başlar. 
Birçoğu kaybolur, kalanlar küçülür ve devlet destekleri ile 
ayakta kalmaya çalışır. 

Bu dönemden zarar görmeden hat ta büyümeye devam 
ederek ç ıkabilen tek ülke Japonya olur. Küçük lotlarda, 
farklı t ipte araçlar üretmeye devam eder Japon otomobil 
endüstrisi. Batıda gözlerin buraya çevrilmesi uzun sürmez. 
Yüzyıl başında Japonya’dan ABD’ye doğru olan teknoloji 
turizmi bu sefer tersi yönde gerçekleşir. ABD devlet desteği 
ile kurulan bir ekip Japonya’daki bu durumu araşt ırmak 
üzere görevlendirilir. Beş yıllık bir çalışmanın sonucunda 
bu ekip, raporunu yayımlar. Eş zamanlı olarak bu çalışmanın 
çıktıları Dünyayı Değiştiren Makine adıyla yayımlanır. Bazı 
kesimlerin ileri sürdüğü gibi tüm bu gelişmeler rastlantısal 
gelişmeler, dönemsel ya da sadece Japon kültürüne özgü 
meseleler şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Tarihsel 
altyapısı ve sağlam temelleri bulunmaktadır. Yalın terimi 
ilk olarak Toyota’da Ohno ve Shingo taraf ından inşa edilen 
üretim sistemini tanımlamak için bu kitapta kullanılır. 
Otomotiv sektörü, yarattığı istihdam ve global ticaretten 
aldığı pay ile Türkiye ekonomisi aç ısından da büyük bir 
önem taşır.  Ülkemizde de yalınla ilgili gelişmeler yakından 
takip edilir. Başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok 
sanay i kolunda, yalın üret im çalışmalar ı sürdüren yerli 
f irmalarımız vardır.

3  Yalın üretim terimi ilk olarak, MIT’nin 5 yıl süren ve 5 milyon dolar tutan çalışmasına dayanan 1990 tarihli Dünyayı Değiştiren Makine (The 

Machine That Changed the World, James P. Womack ve Daniel T. Jones) kitabında Toyota üretim sistemini tanımlamak için kullanılır.

4 2019 toplam istihdam 50104 kişi, toplam yatır ım 758.000.000 USD. 2020 ilk 5 ay en fazla ihracat yapan sektör, 1.202.942.000 USD. Kaynak: OSD, 

TÜİK, TİM.
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Zon durumu, briç skorunun hesaplanması kadar ihale 
esnasındaki konuşma kararlarımızı da etkilemektedir. 
Bu noktada asıl konumuza tekrar dönelim. Araya girmek 
için değerlendir ilecek kr iterler: Zon durumu, renk 
kalitesi, dağılım ve puandır.

• Üste konuşarak açık arttırmaya katılmak için en 
avantajlı zon durumu; sizin zonsuz rakibin zonda olduğu 
durumdur. Bu duruma lehte olma ya da uygun zon denir. 
Rakip değilken sizin zonda olduğunuz durum ise tam 
tersidir ve agresif olmamanız gerekir. Bu duruma aleyhte 
olma ya da ters zon denir. Eşit zon (herkes zonsuz 
ya da herkes zonda) durumunda bu kritere nötr olarak 
bakabilirsiniz.
• Renk kal itesi her şeyden önemlidi r.  Kal itesiz 
renkler 5 kart içerseler de üste konuşmak için yeterli 
görülmemelidir. Özellikle zondaysak renk kalitesi daha 
da önem kazanır.
• Dengesiz eller dengeli ellere göre avantajl ıdı r. 
Rakibin renginde el in izde k ısal ık olması siz i üste 
konuşmaya itmelidir.
• Çok puana sahip olmak avantajdı r ama düşük 
puanlarla da üste konuşmak mümkündür.

1 seviyesinde araya giriş yapmak için bütün kriterlerin 
iyi olması gerekmez.

1 RENK AÇIŞA ÜSTE KONUŞMA

Yeni Renk ve Sanzatu ile Üste Konuşma

Temel prensipte yeni renk ile üste konuşma, araya girilen 
renkte 5+ kart gerektirir. 1 seviyesinde yeni renk ile 
üste konuşma için 6-16 Onör Puanı (OP); 2 seviyesinde 
yeni renk ile üste konuşma için 11-16 OP aralığına sahip 
olunmalıdır. 

6.Bölüm1
ARAYA GİRME / ÜSTE KONUŞMA

Bu bölüme kadar hep “serbest sekans” (tek takımın 
açık arttırmaya katılması) konuşmalarını öğrendik; bir 
taraf konuşurken rakibi pas diyordu. Ne var ki oyunda 
sıkça iki takımın da açık arttırmaya katıldığını görürüz. 
Bu durum “yarışmalı sekans” olarak adlandırılır. Bir 
oyuncu oyunu açtıktan sonra ya da ortağı bunun üzerine 
konuştuktan sonra rakibinin deklare vermesine “araya 
girme/üste konuşma (overcall)” denilir. Açış kurallarına 
uyan bir el geldiğinde oyunu açmak gereklidir fakat 
puanı yeterli her el ile araya girmek gerekmez. Araya 
girmek için geçerli nedenler şunlardır:

• Oyunu açan rakipten daha iyi bir ele   sahipseniz  
 kontratı almak,
• İki takım da zon gücüne sahip değilse kısmi skor  
 yarışmasına dâhil olmak,
• Rakibi,  batma  olasılığı   olan   üst  seviyelerde  
 konuşmaya zorlamak,
• Rakip   kontratı   alsa   dahi   en   güçlü   renginizi 
 göstererek   ortağın  doğru  renk  atak   etmesini  
 sağlamak,
• Rakibin bir kontrat oynayıp gerçekleştirdiğinde  
 kazanacağı puandan daha az puan kaybetme   
 durumu varsa batmayı göze almak.
Briçte puanlar, belirlenen kontratı gerçekleştirdiğimiz 
ya da rakibin kontratını batırdığımız eller sonucunda 
tak ımımızın hanesine; kont rat ımızın bat t ığ ı ya da 
rak ibin kont rat ın ı gerçekleşt i rd iği el ler sonucunda 
rakibimizin hanesine yazılır. Puan hesaplaması bazı 
matematik hesapları gerektirir. Gelecek sayıda bu konuyu 
anlatacağız. Şimdilik araya girme kararını etkileyeceği 
için “zonda olma” kavramına değinelim.

Zonda olmak, kazandığımız zaman alacağımız puanları, 
kaybettiğimiz zaman ise rakibin alacağı puanları arttıran 
bir durumdur. Oyunun başında takımlar zonda değildir. 
100 ve üstü puanlı oyunu başaran takım artık zona 
girer yani “Zonda” olur. Sanzatuda ilk el 40, sonrakiler 
30; Majör renklerde her el 30; Minör renklerde 20 
puandır. Bu nedenle: 3NT (40+30+30) ve 5♣/♦ (5x20) 100 
puan, 4♠/♥ (4x30) 120 puan olduğu için zon skorlarıdır. 
Sizler telefonunuza ya da bilgisayarınıza indireceğiniz 
çeşitli uygulamalarla Briç oynamaya başlarsanız her iki 
takımın da zonsuz, takımlardan birinin zonda diğerinin 
zonsuz ve her iki takımın da zonda olduğu durumlar 
karşınıza çıkacaktır. Zonda olma kırmızı, zonsuz olma 
yeşil renk ile gösterilir.

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

1 İlk beş bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler 

Rakip Üste 
Konuşan Anlamı Açıklama

1♣/♦ 1♥ 5+ kart ♥, 6-16 OP 1 Seviyesi
Yeni Renk1♣/♦/♥ 1♠ 5+ kart ♠, 6-16 OP

1♠ 2♥ 5+ kart ♥, 11-16 OP 2 Seviyesi
Yeni Renk1♥/♠ 2♣/2♦ 5+ kaliteli kart ♣/♦, 11-16 OP

(Puan 11’e yakınsa 6+ kart)

1♣/♦ 2♥/2♠ 6+ kart ♥/♠, 8’den az OP Sıçramalı

1Renk 1NT 15-17 (18) OP, dengeli,
açılan renkte keser Sanzatu
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(Negatif ), Fit ve Atak kontrlarıdır. Sık olarak kullanılan 
konuşma kontru (take-out double) or tağa hem 12 
OP’mız ve üstüne konuşulan (kontrlanan) renk dışındaki 
renklerde (özellikle majörde) en az 3’er kartımız olduğunu 
anlatmak hem de ondan konuşulmayan renklerde bir 
konuşma yapmasını istemek için kullanılır. Konuşma 
kontru için en uygun eller rakip renkte kısalık içeren 
ellerdir. (Batı örnekteki 4ncü eliyle rakibin 1♣ açışına 
kontr atar.)

Tabloda belirtildiği üzere; rakibin 1 renk açışına Kontr 
(X) atıp sıra geldiğinde yeni renk deklare etmek 17+ 
OP ve o renkte 5+ kar t gösterir. X atıp 1NT deklare 
etmek 18-19 OP, 2NT deklare etmek 20-22 OP, dengeli 
el ve rakip renkte keser gösterir. (Batı örnekteki 5nci 
eliyle rakibin 1♦ açışına önce X atar, sıra tekrar gelince 
♠ der. Böylece 17+ OP, 5+ Kart Pike sahip olduğunu, 
Karo renginin kısa ve diğer renklere de hazır olduğunu 
anlatarak elini detaylı tarif eder. X atmadan 1♠ derse 5+ 
Kart Pik ve 6-16 aralığında puan belirterek elini eksik ve 
yanlış anlatmış olur.)

Bir diğer kontr ise ceza kontru (penalty double) olarak 
adlandırılır. Bu kontr, rakibin kontratını batıracağınızı 
düşündüğünüzü ifade eder. Kont r sonrası başka bir 
konuşma yapılmazsa oyun ceza kontrlu oynanır. Kontrat 
yapılırsa lehimize, batarsa aleyhimize skor değeri artar. 
Konuşma kontru atıyorsak or tağın konuşmasını; ceza 
kontru atıyorsak pas geçmesini isteriz. Söylenenin hangi 
kontr olduğunu örneklerle detaylandıracağız.

Alıştırma 10: NT üste konuşma, Ceza Kontru
Güney kartları dağıtır ve 3 Pik-3 Kör-6 Karo-1 Tref l ile 
15 Onör Puanı içeren dengesiz eliyle 1♦ açış yapar.
 Zon Durumu: Herkes

Gü ney i n  1Ren k aç ı ş la r ı  ü ze r i ne  Bat ı n ı n  e l le r i n i 
inceleyelim.

Rakibimizin 1 seviyesindeki açışları sonrasında elimizde 
6-16 arası OP ve 5+ kart bir renk varsa o rengi söyleriz. 
(Batı örnekteki 1nci eliyle 1♣/♦/♥ açışlarına 1♠ diyerek 
araya girer.) 1Minör açışlarına 8’den az OP ve 6+ majör 
kart ile blokatif amaçlı sıçramalı yani 2 seviyesinde yeni 
majör renk deklare edebil i r iz. Bazı durumlarda üste 
konuşacağımız renkte 2 seviyesine çıkmak zorunludur 
(Açış majörken minör renklerle üste konuşmak ya da açış 
pik iken kör üste konuşmak gibi.) Bu durumda puanın 11-
16 arasında olmasına, deklare edeceğimiz minör renkteki 
kartların mutlaka kaliteli olmasına, eğer puan alt limit 
11’e yakınsa konuşacağımız minör rengin hem kaliteli 
hem 6+ kart olmasına ihtiyaç vardır. (Batı örnekteki 2nci 
eliyle 1♥/♠ açışlarına 2♦ diyerek araya girer.)

1NT ile üste konuşmak için, tıpkı 1NT açışında olduğu 
gibi 15-17 (bazen 18) OP ve dengeli el gerekir. Ayrıca, 
rakibin açtığı renkte keser/durdurucu (stopper) olmalıdır. 
Keser rakibin o renkten tüm löveleri almasını engelleyen 
kartlardır. Bunlar: As, Rua (yanında en az bir kart ile), 
Dam (yanında en az iki kar t ile) ve Valedir (yanında 
en az üç kar t i le). 1NT üste konuşurken 4-4 majörü 
olmayan eller tercih edilir. Aksi durumda oyunu majör 
renk te oynayabilecek ken sanzatu oynamak zor unda 
kalabilirsiniz. (Batı örnekteki 3ncü eliyle, keserleri tam 
olduğu için tüm renk açışlarına 1NT diyerek araya girer.)

Kontr (X) ile Üste Konuşma

Rakibin deklaresi: 1♣/♦/♥/♠

Kontr (Double) rakibin deklaresi üzerine yapılır. X veya 
DBL kısaltmalar ı i le göster il i r. Birden fazla anlama 
gelir. Başlıca çeşitleri: Konuşma, Ceza (Pozitif ), Cevapçı 

BRİÇ

Üste 
Konuşan Anlamı Açıklama

X (DBL)
12+ OP, açılan renk 
dışındaki renklere hazır

Konuşma 
Kontru 

X / Renk 17+ OP, 5+ kart renk
Kontr ve 

Yeni Renk

X / 1NT 18-19 OP, dengeli,
rakip renkte keser Kontr ve 

SanzatuX / 2NT 20-22 OP, dengeli,
rakip renkte keser

Güney Batı Kuzey Doğu
1♦ 1NT Pas 2♣
2♦ 2♥ Pas 2NT
Pas 3NT Pas Pas
X ? Hep Pas

Batının 1. eli Batının 2. eli Batının 3. eli

♠ A K 4 3 2
♥ 9 7
♦ 7 6
♣ K T 9 5

♠ K 3
♥ 9 7
♦ A K J T 7 6
♣ T 9 5

♠ A K 4
♥ K J 9
♦ Q 7 6
♣ K T 9 5

Batının 4. eli Batının 5. eli

♠ A K 4 3
♥ K J 9 7
♦ Q 7 6 5
♣ 5

♠ A K 4 3 2
♥ K J 9
♦ 7
♣ A Q J 5

Batı Doğu
♠ K Q 5
♥ K J 9 4
♦ Q 5 4
♣ A J 5

♠ A T 9 7 
♥ T 7 6
♦ T 9
♣ K Q T 9
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gücüne ve zon durumuna göre hareket ederiz. Zonda isek 
orta kuvvetli (11-14 OP) ya da kuvvetli (15+ OP) ellerle; 
Zonda değilsek ya zayıf (6-10 OP) ya da kuvvetli ellerle 
araya giriş yaparız. Eğer kontratı almayacak ve savunma 
yapacaksak 5-5 renklerimizi anlatmak mantıklı olmaz.

Tabloyu inceleyelim

Michaels Kübid (Cue-Bid):
Açılan rengin sıçramadan bir üstünü deklare etmek 
Michaels2 kübid (cue-bid)’tir. Rakibin rengini söylemek 
en yaygın kübid tarzıdır. Bunun yanında f it gösteren 
kübid ve kontrol konuşmalarında kullanılan kübid vardır. 
Rakip 1♣ veya 1♦ açmış ve bizde her iki majörden de 5’er 
kart varsa açılan minör rengin bir üstünü deklare ederek 
Kör ve Pik renginden 5’er kartımızı bir seferde anlatmış 
oluruz. Rakip majör açış yapmışsa bir üstünü deklare 
etmek diğer majör ve iki minörden birinden 5’er kartımız 
olduğunu gösterir. Hangi minör olduğu belli değildir.

Alışılmamış (Unusual) 2NT:
1 Renk açış üzerine 2NT deklare etmek Alışılmamış 
(unusual)3 2NT olarak adlandır ılır. 2NT deklaresine 
uygun olan dengel i ele oldukça aykı r ı olduğu için 
“alışılmamış” diye adlandırılan bu el, konuşulmamış en 
ucuz iki renkte en az 5-5 dağılıma sahip olunduğunu 
gösteren bir konvansiyondur. Minör açışa 2NT ile araya 
girmek konuşulmayan üç renkten en ucuzları olan diğer 
minör ile Kör renginde 5’er kart vaat eder. Majör açışlara 
2NT deklaresi ise en ucuz renkler olan minörlerden 5’er 
kart vaat eder.

Batı: 16 OP, dengeli eliyle 1NT araya giriş yapar. Bunu 
yapabilmesi için sadece puan yeterli değildir. Güney’in 
aç t ığ ı  Ka ro reng i nde kese r i /du rdu r ucusu ol mal ı , 
rakibe bu renkten arka arkaya en çok 3 el vermelidir. 
Örneğimizde Qxx ile en çok 2 el vermektedir. Kuzeyin 
puanı yoktur ve pas geçer.

Doğu: Ortağı 1NT açışı yapmış gibi kabul edebilir ve 4 
majör içeren eliyle Stayman yapar: 2♣

Güney: Açtığı rengi tekrar eden 2♦ deklaresiyle en az 
5 kart Karo, en çok 15 OP ve dengesiz bir el anlatır. 
(Bu konuyu bir sonraki bölümde Oyunu Açanın 2nci 
Deklaresi başlığında detaylandıracağız.)

Batı: Doğu’nun 4 kart majörün var mı sorusuna majör 
rengini göstererek yanıt verir: 2♥

Doğu: 2NT diyerek kendi majörünün Pik olduğunu, 
Körde fitleri olmadığını anlatır. 9 OP ile zon sınırındadır. 
El i ndek i  10’lu la r ı  (T)  düşü nerek 3NT demesi  de 
mümkündür. Güney, or tağından bir yanıt gelmemesi 
üzerine pas der. Batı, 3NT ile zon ilan eder.

Güney: Rakiplerinin konuşmaları ve kendisindeki 15 OP 
bilgisi ile Kuzeyde hiç puan olmadığını hesaplamalıdır. 
Güneyin el inde ♦ A-K-J-xxx olduğunu varsayal ım. 
Ayrıca ♥ A-Q ve ♠ J de ondadır. NT oyununda 3 eli 
(2 As ve 1 Rua) garant i görünüyor. Geçen bölümde 
savunma oyununda açıkladığımız üzere Kuzey ortağının 
konuştuğu renk olan Karo atak ederek başlar. Güney iki 
el aldıktan sonra eli Karo Dam ile alan rakibinin Kör 
rengi gelmesini bekler. Rakip 9 eli tamamlayamadan Kör 
As ile eli tekrar tutarsa uzun rengi olan Karodan fazladan 
löve(ler) alarak rakibi bat ı rabil i r. İşte bu hesaplar ı 
yaparak pas demek yer ine atacağı kont r (X), ceza 
kontrudur. 3NT kontratı 1 batarsa Kuzey/Güney hanesine 
100 yerine 200, 2 batarsa 200 yerine 500 puan yazılır. 
Kontrat kont rlu olarak tam gerçekleşirse Doğu/Batı 
hanesine 600 yerine 750 puan yazılır. Oyunu oynamayı 
deneyiniz: Deklaran Batı, Karodan 1 el aldıktan sonra 
Pik ve Tref lden 4’er el alarak kontratı gerçekleştir ir. 
Güneyde 4 Pik olsaydı durum farklı olabilirdi.

5-5 Eller ile Üste Konuşma
El i n i ze  i k i  ren k ten 5’e r  ka r t  geld iğ i nde bu n la r ı 
sırayla anlatmaya fırsatınız olmayabilir. Bu durumda 
Michaels Cue-Bid, Unusual 2NT, Danish Cue-Bid gibi 
konvansiyonlar kul lan ı l ı r.  Diğer konvansiyonlarda 
olduğu gibi burada da üste konuşulan deklareler asıl 
anlamları dışında yani artif isyel anlam taşır. Elimizin 

BRİÇ

2 Bu konvansiyon ilk kez Michael Michaels tarafından ortaya atılmıştır.
3 The Official Encyclopedia of Bridge’e göre bu konvansiyon Alvin Roth ve Tobias Stone tarafından 1948’de geliştirilmiştir.

Rakip Üste 
Konuşan Anlamı Açıklama

1♣/1♦ 2♣/2♦ Majörler 5’er kart
Michaels 
Cue-Bid

1♥ 2♥ 5 kart ♠, 5 kart minör

1♠ 2♠ 5 kart ♥, 5 kart minör

1♣ 2NT 5 kart ♥, 5 kart ♦
Unusual 

2NT
1♦ 2NT 5 kart ♥, 5 kart ♣

1♥/1♠ 2NT Minörler 5’er kart

Kuzeyin 1. eli Kuzeyin 2. eli Güneyin eli

♠ A Q 7 6 4
♥ A K Q 5 3
♦ 7
♣ Q 2

♠ 6 4
♥ A K Q 5 3
♦ A 5 4 3 2
♣ 2

♠ J T 8 
♥ 9 7
♦ K J 8 5 4
♣ K 7 6
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Batının 1♣ açışına Kuzey 1nci eli ile Michaels Kübid 
yapar ve 2♣ der. 5’er Majörünü tek seferde anlatmış olur. 
Sırası geldiğinde ortağı Güney 2♠ diyerek pik renginde 
fit (5+3) gösterir. Batının 1♣ açışına Kuzey 2nci eli ile 
2NT deklare eder. Diğer minör Karo ve ucuz majör Kör 
rengindeki 5’er kartını yine tek seferde anlatmış olur. 
Güney bu kez majörde fit bulamaz ancak Karo renginde 
fit gösterir.

Danish Kübid (Cue-Bid):
Michaels Kübid i le majör rengin tek rar ında d iğer 
majör i le bi rl ik te hangi minörden 5 kar t olduğunu 
bilemediğimizi söylemiştik. Eğer Michaels yerine Danish 
konvansiyonunu kullanırsanız bu sorun ortadan kalkar. 
Elimizi daha net tarif eden ancak daha az kullanılan bu 
konvansiyonla ilgili bilgi verelim.

Michaels’da bil inemeyen minör Danish’de Tref l’dir. 
Majör rengin tekrar ı diğer majör ve Tref lden 5 kar t 
anlatır. Eğer eldeki minör Karo ise bu kez majörü bir 
arttırmak yerine 3♣ deklare edilir.

Minör açışlara 5’er majörle verilen yanıt Michaels ile 
aynıdır. Yani açılan minör 1 seviye yükseltilir. Ancak 
elimizde Pik ve açılan minörden 5’er kart varsa diğer 
minörle 3 seviyesinde araya gireriz. (1♣ açışa 3♦ üste 
konuşma 5’er kart Pik ve Tref l,  1♦ açışa 3♣ üste konuşma 
5’er kart Pik ve Karo anlatır.)
He r  i k i  Kübid  de  A l ı ş ı l ma m ış  2N T i le  b i r l i k t e 
kullanılmalıdır ve hangisini oynayacağınızı önceden 
belirlemeniz gerekir. Danish’in avantajı elinizi daha net 
tarif edebilmeniz iken, dezavantajı 3 seviyesine çıkmayı 
gerektirmesidir.

1NT AÇIŞA ÜSTE KONUŞMA

Rakibin 1NT açışına dengeli ellerle Pas demek, kaliteli 
bir renk içeren dengesiz ya da yarı dengeli ellerle araya 
girmek en mantıklı yaklaşımdır. Rakibin 1NT açışına 
2♣ üste konuşması Landy4 konvansiyonu diye bilinir ve 
toplam en az 9 kart (5-4) majör ve en az 10 OP gösterir. 
2♣ dışındaki araya gir işler natüreldir, 6+ kar t veya 

4 Bu konvansiyon ilk kez Alvin Landy tarafından 1948’de önerilmiştir. Turnuva Direktörü olarak American Contract Bridge League’e 
(ACBL) katılan Landy, rakibin 1NT açışına karşı defansif bir metot öneren ilk briççidir.

kaliteli 5+ kart renk içeren dengesiz elleri anlatır. Landy 
deklaresi verenin ortağı majörlerden birine net olarak 
tercihi varsa söyler, aksi halde 2♦ ile or tağına uzun 
majörünü sorar.

ARAYA GİRİŞ YAPAN RAKİBE ÜSTE KONUŞMA

Şimdi tekrar açış yapan tarafta olalım ve rakiplerimiz 
or tağımızın açışı sonrası araya gi r iş yapt ığında ne 
yapabileceğimizi görelim.

Renk ile Araya Giren Rakibe Üste Konuşma
Serbest sekansta (rakibin artırmaya girmediği durumda) 
renk açışı yapan or tağa ver i lebi lecek yanıt la r ı;  3. 
Bölümde tutuş, yeni renk, yeni renk ardından tutuş, 
sanzatu deklare etmek olarak öğrenmiştik. Rakibin araya 
girişi bu yanıtlardan bazılarını etkileyecektir. 

Örnek 1      Örnek 2

Ortağın rengine tutuş yapacaksak (Örnek 1’de Kör, Örnek 
2’de Karo) rakibin üste konuşmasından etkilenmeyiz. 
Puanımıza ve tutuş rengindeki kart sayımıza göre deklare 
yaparız.

Rakibin araya girişini, bazı durumlarda avantajımıza 
dönüştürebiliriz. Örneğin, ortağın minör açışında elimiz 
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Rakip Üste Konuşan

1NT 2♣

Üste Konuşanın Deklareleri:

2♣: Majörler 5-4, 10 civarı OP

2♦/♥/♠: 6+ ya da 5+ kaliteli kart

Ortağının 2♣’e Yanıtları:

2♦ : Uzun majörün ne?

2♥ : Kör tercih ediyorum

2♠ : Pik tercih ediyorum

Ortak Rakip Biz

1♥ 1♠ ?

2♥ : 6-10 Puan, 3+ fit

3♥ : 11-12 Puan, 3+ fit

4♥ : 13-15 Puan, 4’lü fit

2♠ : 12+ Puan, 3+ fit

Renk/4♥ : 13-15 Puan

Renk/3♥ : 16+ Puan

Ortak Rakip Biz

1♦ 1♠ ?

2♦ : 6-10 Puan, 4+ fit

3♦ : 11-12 Puan, 4+ fit

2♥ : 11+ Puan, 5+ kart ♥

2♠ : 13+ Puan, 4+ fit

1/2/3NT: ♠ keser, sırayla
6-10/11-12/13-15 Puan

Rakip Üste 
Konuşan Anlamı

1♣/1♦
2♣/2♦ Majörler 5’er kart

3♦/3♣ Açılan Minör ve ♠ 5’er kart

1♥/1♠
2♥/2♠ Diğer Majör ve ♣ 5’er kart

3♣ Diğer Majör ve ♦ 5’er kart
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Örnek 3         Örnek 4

Ortağın 1♣ açışına rakip 1♠ ile araya giriyor (örnek 3)5. 
Araya giriş olmasaydı minör açışlara yanıtlar bölümünde 
a n la t t ığ ı m ı z  g ib i  1nc i  e l i m i zdek i  Kör  va r l ığ ı n ı 
anlatabilmek için 4 kart Kör ve 5+ OP ile 1♥ diyecektik 
ve Karo bilgisi veremeyecektik. Araya girişten sonra, 
1nci elimizle kontr (X) atarak konuşulmayan iki renkte 
(Kör ve Karo) 4’er kar tl ık el imizi anlatmış oluruz. 
Rakip renkte keser (Pik Rua) içeren 6-10 puan arası 2nci 
elimizle 1NT deklare ederiz. 

Ortağın 1♣ açışına rakip 1♥ ile araya giriyor (örnek 4). 
Araya giriş olmasaydı 3ncü elimizle 1♠ diyecektik. Kontr 
atarak konuşulmayan iki renkte (Pik ve Karo) 4’er kartlık 
elimizi bir seferde anlatır ız. 5+ kart Pik içeren 4ncü 
elimizle 1♠ deklare ederiz.

Alıştırma 11: Üste konuşma ve Negatif Kontr

kuvvetli ise ve minörden tutuş yapabiliyorsak o rengi 
söylemek yerine rakibin majörünü Kübid yaparız (Örnek 
2). Aynı şekilde ortağın Kör açışına Pik ile üste konuşan 
rakibin majörünü Kübid yaparak hem Körde fit gösterir 
hem de kuvvetli elimizi anlatabiliriz (Örnek 1). Rakibin 
renginde (örneklerde 2♠) araya girişimiz için ortağımızın 
renginde fit gerektiğine; NT üste konuşmanın puan ile 
birlikte rakip renkte (örneklerde Pik) mutlaka keser 
gerektirdiğine dikkat edelim.

Or tağ ımız ın minör açışına rak ip 1 Kör i le  a raya 
gi rdiğinde 1 seviyesinde renk (yani 1 Pik) i le üste 
konuşmak 6+ Puan ve 4+ kart Pik gösterir. Rakip 1 Pik 
ile araya girerse renk söylemek için 2 seviyesine çıkmak 
gerekir. (2nci örnekte 11+ puan ve 5+ kart Kör ile 2♥ 
deriz.)

Negatif Kontr (Cevapçının Kontru)
Rakibin a raya g i r işi  neden iyle serbest  sekanstak i 
deklaremizi veremediğimizde artifisyel anlam taşıyan bir 
başka kontr çeşidi kullanırız. Ortağın açışına araya giren 
rakibe atılan bu kontra negatif kontr ya da cevapçının 
kontru denir. Negatif kontr atarken puanımız, rakibin 
araya giriş seviyesine göre değişir. 1 seviyesinde araya 
giren rakibe kontr atmak için 6+, 2 seviyesi için 8+ ve 3 
seviyesi için 10+ puan gerekir.

Konuşma kontru (take-out double) ile kontrlanan renk 
dışındaki renklerde (özellikle majörde) en az 3’er kartımız 
olduğunu anlatmakta ve or tağımızdan konuşulmayan 
renklerde bir konuşma yapmasını istemekteydik. Negatif 
kontr (negative double) ile hem or tağımızın hem de 
rakibin konuşmadığı renklerde (özellikle majörde) 4’er 
kartımız olduğunu anlatmış oluruz. Majörümüz 4 kart 
iken minör renkten 3 hatta 2 kart olması durumunda bile 
X atmaktan çekinmeyiz. Majörümüz yetersiz ise 6+ kart 
minörümüz olması durumunda X atabiliriz. Kontr atanın 
üst limiti belli değildir. Açan, teklif etmediği renklerin 
kart sayısına göre fitleri olup olmadığına bakar.

BRİÇ

Kuzey
♠ T 5 3 2
♥ K Q T 8 5
♦ A T
♣ 7 4

Güney
♠ 6
♥ A J 7 4
♦ K 8 4
♣ A T 9 8 5

Batı      
♠ A J 9 8 4
♥ 3 2
♦ 7 6 5
♣ K J 2

Doğu
♠ K Q 7
♥ 9 6
♦ Q J 9 3 2
♣ Q 6 3

   Zon Durumu: Doğu / Batı

G B K D

1♣ 1♠ X ?

? Pas 4♥
Hep 
pas

5 1 Minör açışına 1♠ araya girişe atılan kontr “Sputnik Double” diye adlandırılır. Bu kullanım ilk kez 1957 yılında Alvin Roth ve Tobias 
Stone tarafından önerilmiştir.

Ortak Rakip Biz Anlamı

1♣/♦
1♥ X 4 kart ♠ ve diğer minör

1♠ X 4 kart ♥ ve diğer minör

1♣ 1♦ X Majörler 4’er kart

1♥/♠ 2♣/♦ X Diğer majör 4 kart

Ortak Rakip Biz

1♣ 1♠ ?

Ortak Rakip Biz

1♣ 1♥ ?

1. Elimiz 2. Elimiz
♠ 6 4
♥ K Q J 5
♦ J 8 7 3
♣ 7 3 2

♠ K 6 4
♥ Q J 5
♦ J 8 7 3
♣ 7 3 2

3. Elimiz 4. Elimiz
♠ A Q 6 5
♥ 5 4
♦ Q J 8 7
♣ 7 3 2

♠ A Q 6 5 4
♥ 5 4
♦ Q J 8 7
♣ 7 3
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BRİÇ
Güney: Kartları dağıtır ve 1♣ açış yapar.

Batı: 1♠ araya girer ve 5+ kart ♠, 6-16 OP gösterir.

Kuzey: Araya giriş olmasa majör rengini deklare edecekti 
ancak 1♠ araya girişten sonra konuşulmayan majörünü 
gösterebilmek için kontr (X) atar. Bu negatif kontrdur ve 
majör renk (Kör) uzunken konuşulmayan minör (Karo) 
kısa da olsa kullanılabilir.

D o ğ u :  B a t ı n ı n  P i k l e r i n i  b i l s e  d e  p u a n ı n ı 
kestirememektedir. Önünde iki alternatif vardır: 2♣ ile 
Karoya transfer (10+ OP ve 5+ kart Karo) ya da 2♠ ile 
tutuş (9-10 OP ve 3 kart Pik)

Güney: Ortağının X atmasından en az 4 Körü olduğunu 
biliyor. Rakibi tref l söylerse 2♥, pik söylerse 3♥ diyecek 
ve Kör kozunda 13-15 arası puanını gösterecektir.

Bat ı:  Or tağ ın ın Tref l  söylemesi ve Karoda 5 kar t 
göstermesi durumunda puanını hesaplayarak pas geçer. 

Biz işi biraz zorlaştıralım ve ortak 2♠ ile tutuş göstermiş 
ve Güney 3♥ demiş olsun. Batının iki seçeneği var: 3♠ 
ile zona davet ya da Pas. Koz Pik olursa, puanı 9+1=10, 
ortağının gösterdiği de en fazla o kadar. 20 OP ile zon 
mümkün olmadığı için Pas der.

Kuzey: Or tağının, Kör kozu bell i olduktan sonraki 
deklaresinden 13-15 arası puanı ve en az 4 Körü olduğunu 
biliyor. 1 fazla koz (8+1 Kör), 2 doubleton (Karo ve 
Tref l) puanı ile 12 puana ulaşıyor. Zon ilan etmek için 
çekinmeye gerek yok: 4♥

Gelecek sayıda konumuzu tamamlayacak, oyunu açanın 
2nci deklaresini ve skor (puan) hesaplamayı öğreneceğiz. 
Sağlıklı ve güzel günler dileriz.

2212 - 2214
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ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
Özel Medicana International İzmir Hastanesi taraf ından, 
üyeler imize ve bir inci derece yakınlar ına yüzde 15 oranında 
indir im 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, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına Hekimlik Uygulamaları Veri 
Tabanı f iyat listesi üzerinden yüzde 50 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik 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 Okullar ı Sahilevler i Kampüsü’nde, üyeler imizin 
çocuklar ının 10 Eylül 2020 tar ihine kadar yapılacak 
kayıtlar ında yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Sahilevler i 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, üyeler imize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 20-35 oranlar ında indir im 
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 hizmetler inde üyeler imize yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik 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, üyeler imizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
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 üyeler imize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbr ıs Şehitler i 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, üyeler imize yüzde 45 oranında indir im 
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, üyeler imize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetler inde yüzde 10-20 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğit im Kurumları taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına yüzde 20 oranında indir im 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, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 25 oranında indir im 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, üyeler imizin 3, 
4 ve 5 yaşındaki çocuklar ına yüzde 15 oranında indir im 
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, üyeler imizin çocuklar ına eğitim 
ücretler inde yüzde 25 oranında indir im 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 Okullar ı taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürr iyet Blv. Niyazi Ersoy İşhanı No: 
8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetler i taraf ından, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına bire bir eğit imlerde ve grup 
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B Blok 
Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 0543 247 3 247
Web: http://birebir ingilizce.com.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğit im Hizmetler i Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyeler imizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05
www.izmir istek.k12.tr 

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im 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, üyeler imize yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50 - Web: www.medicalparkizmir.com

ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okullar ı taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi Kazım Dir ik Mahallesi 374 Sok. No: 
118 Bornova–İzmir
Tel: 445 77 78
Web: www.ugurokullar i.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyeler imize ve bir inci derece 
yakınlar ına linansüstü eğitim programlarında yüzde 30 
oranında indir im uygulanacaktır.

Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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