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MMO KALMEM

izmetinde...
Sanayin in H

Kalibrasyon Laboratuvarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel
Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Analitik Terazi
Hassas Terazi
Kantarlar
Etalon Kütle
(M1,M2,M3)
TORK - KUVVET LABORATUVARI
Tork Anahtarı
El Tipi Kuvvet Ölçer

BASINÇ LABORATUVARI

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

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

www.kalmem.org

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

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

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

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

HAVA HIZ LABORATUVARI
Anemometre
(Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli,
Ultrasonik)

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
İzmir
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Gerçekleşecek

13 Kitabımızın Yayınlanmasına Katkıda
Bulunan Destekçilerimizi Ziyaret Ettik

14 6. İzmir Rüzgâr Sempozyumu,
23-24 Eylül 2021’de Gerçekleşecek

17 Bağımsızlığımızın Yolunu Açan
30 Ağustos Zaferi Kutlu Olsun
Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!

18 Enflasyona Rağmen, Hormonlu
Büyüme Büyük Macera

19 Onur Yıllarını Dolduran Üyelerimize
Çağrı

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
ADINA SAHİBİ
Melih Yalçın
SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
Evrim Aksoy
BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU
SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar
YAYIN TARİHİ
10 Eylül 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
—

31 Barışa Bir Şans Verin!
32 Demokratik Kamuoyunu Baskı Altına
Almak İsteyen Düzenlemeler Geri
Çekilsin!
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MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 4

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.

—

BÜLTEN’DEN

TÜM ÜYELERIMIZI
VE YAKINLARINI,
COVID’E KARŞI AŞI
OLMAYA DAVET
EDIYORUZ

Geçen sayımızda ülke genelinde büyük kayıplara yol açan orman yangınları ve sel felaketlerinden ve
yaz aylarına rağmen bir türlü azalmayan koronavirüs vakalarından söz etmiştik. Eylül ayı ile birlikte
orman yangınlarında azalma görülse de son günlerde Dersim bölgesinde çıkan yangınlara devlet
kurumları tarafından uzun süre havadan müdahale edilmemesi tepkilere neden oldu. Yangın sezonu
olarak adlandırılan dönemin sonuna gelindi. Dileriz, ilk yağmurlarla birlikte daha fazla orman yangını
ile karşılaşmayız. Yoksa çıkan yangınlarla görüldü ki, hükümetin bu konuda güvenilecek bir tarafı yok.
Yaklaşan güz dönemi ve ülke genelinde okulların açılması ile artan covid vakaları gündemin ilk maddesi
olarak yerini koruyor. Uzun bir süredir uzaktan eğitime zorlanan öğrencilerin, birçoğunun yeterli alt
yapıya sahip olmaması nedeniyle eğitimden mahrum kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu nedenle yeterli
önlemler alınarak yüz yüze eğitim koşullarının yaratılmasının, çocukların eğitimi açısından çok büyük
bir öneme sahip olduğu, uzman kuruluşlar ve özellikle Eğitim Sen tarafından dile getiriliyor.
Diğer yandan covid vakalarında ve buna bağlı ölümlerde ciddi bir artış görülmeye başladı. En
başından beri kamuoyuna aktarılan sayılar konusunda şeffaf davranmayan hükümetin açıkladığı
sayılar bile endişe duymaya yeterli. Kaldı ki, başta TTB olmak üzere sağlık meslek odaları temsilcileri,
hastanelerdeki verilerin bakanlığın açıkladığından daha fazla olduğunu dile getiriyorlar. Ancak şu an
itibariyle gerek sağlık bakanlığı gerekse sağlık meslek örgütlerinin ortak olarak topluma verdikleri
en önemli mesaj, aşılanma çalışmalarının yaygınlaşması… Pandeminin kontrol altına alınması için
ilk koşul bu görünüyor. Ancak hükümetin elinde yeterli aşı olmasına rağmen yaz aylarında aşılama
konusunda hedeflenen sayılara ulaşılamadığı ortada. Vatandaşların büyük bir bölümü aşılanma
konusunda tedirgin. Bu tedirginlik konusunda pandeminin en başından beri şeffaf davranmayan,
çelişkili açıklamalarla güven kaybı yaşayan hükümetin, vatandaşı ikna konusunda yetersiz kaldığı
ortada.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta ve liselerin yanı sıra YÖK’e bağlı yükseköğrenim kurumlarının
da yüz yüze eğitim hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Güz dönemi ile birlikte havaların soğuması ve
insanların daha çok kapalı hacimleri kullanmaya başlayacak olması nedeniyle ciddi bir risk hepimizi
bekliyor. Önümüzdeki iki aylık süreç bu konuda çok kritik. Eğer bu süre içerisinde pandemi verilerinde
sürdürülebilir bir stabiliteyi yakalayamazsak yeni bir kapanma dönemi bizleri bekliyor demektir. Bu da,
öğrenim gören çocuklarımız için hiç iyi bir haber olamayacağı gibi yüz yüze eğitime yönelik yapılacak
bunca masrafın da boşa gitmesi anlamına gelecektir.
Öte yandan, iki yıldır hükümetin hiçbir desteği olmaksızın kapanma döneminde mağdur olan birçok
sektör çalışanı için üçüncü bir kapanma dönemi tam anlamıyla felaket niteliğindedir. Bütün bu
veriler ışığında, pandemi konusunda daha fazla vatandaşımızın mağdur olmaması için hepimizin
yerine getirmesi gereken sorumlukları olduğunu düşünüyoruz. Özellikle birçok kafa karışıklığına
rağmen kardeş meslek odamız Türk Tabipleri Birliği’nin uyarıları doğrultusunda tüm üyelerimiz ve
yakınlarını aşı olmaya davet ediyoruz. Pandeminin kontrol altına alınması konusunda aşı tek başına
yeterli değil, bununla birlikte maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyetimizi korumalı, aynı
zamanda bulunduğumuz kapalı ortamlara taze hava girişlerini sağlayacak şekilde buraları sürekli
havalandırmalıyız. Bu vesile ile tüm üyelerimize ve yakınlarına sağlıklı günler diliyoruz.

EYLÜL AYINDA IKI
SEMPOZYUM

Şubemiz, koronavirüs kaynaklı verilen uzun bir aradan sonra Eylül ayında yine mesleki sempozyum
ve kongreler ile üye ve sektör temsilcilerini buluşturacak. İlk olarak 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde 6.
İzmir Rüzgâr Sempozyumu Şubemiz tarafından çevrim içi olarak gerçekleşecek. Tüm sektör ilgililerini
buluşturacak olan ve iki gün boyunca çok çeşitli başlıklarda oturumların yer alacağı sempozyumun
programına bültenimiz sayfalarından ve www.ruzgarsempozyumu.org adresinde yer alan web
sayfasından ulaşabilirsiniz.
Şubemiz 30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde ise TMMOB’ye bağlı 6 meslek odası ve İzmir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile birlikte Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi’ni
gerçekleştirecek. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek olan etkinliğin
detaylarına www.yanginsempozyumu.org adresinden ulaşabilirsiniz. Konuların ilgilisi tüm üyelerimizi,
sempozyumlara katılım göstermeye davet ediyoruz.
Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
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

http://mmoizmir.org/?page_id=1436
OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
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
13-15.09.2021 (10.00-16.00/3 Gün)
900 TL/KİŞİ+KDV

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

Doğalgaz Kullanımında Teknik
Personel Kursu
16.09.2021 (10.00-16.00/1 Gün)
550 TL/KİŞİ+KDV

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

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu
750 TL/KİŞİ+KDV

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

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

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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.

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
10–11.09.2021 (10.30-16.30)
390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
23–24.09.2021 (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.
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ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER
Depo ve Stok Yönetimi
Tarih: 13-14 Eylül 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6650
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)
Uygulamalı Proje Yönetimi (PMI
Uyumlu)
Tarih: 24-25 Eylül 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6648
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)
Stratejik Yönetim ve Kurum
Karnesi (Balanced Scorecard)
Tarih: 08 Ekim 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6652
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL
Dış Katılımcı: 283TL (%18 KDV Dâhil)
Üretim Planlama -- Çevrimiçi
Eğitim
Tarih: 14-15 Ekim 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6653
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER
IATF 16949:2016 Otomotiv
Kalite Yönetim Sistemi Temel
Bilgilendirme
Tarih: 04-05 Ekim 2021, 09.3016.30
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)
Mevcut yıla 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.

WEBİNAR
RENKLİ SÖYLEŞİLER 17-DOĞAYA
VE ÇEVREMİZE BORCUMUZ VAR:
GEDİZ HAVZASI TEHDİT ALTINDA
MI?
Konuşmacı: Alim MURATHAN
- Jeoloji Mühendisi/ İzmir
Büyükşehir Belediyesi Başkan
Danışmanı
Tarih: 22 Eylül 2021, 20.00-21.30
GEDİZ HAVZASI NEREDE?
Gediz Havzası, Gediz Nehri'nin
İzmir'in Çiğli, Menemen ve
Foça ilçeleri sınırlarında, İzmir
Körfezi'nin doğusundan Ege
Denizi'ne döküldüğü yerde
oluşturduğu deltadır. Pek çok
kuş türüne ev sahipliği yapan
deltadaki Çamaltı Tuzlası'nda
İzmir Kuş Cenneti yer almaktadır.
Deltada öncelikle flamingolar
olmak üzere pek çok kuş türü
bulunmaktadır. 1998'de Ramsar
alanı ilan edilen deltanın Dünya
Mirası olarak listelenmesi için
Kasım 2019'da resmi başvuru
yapıldı. Delta ayrıca Önemli Kuş
Alanı statüsündedir.
Şubemiz Kadın Mühendisler
Komisyonu etkinliğidir.

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI
ANGIN TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU
17-20 Eylül 2021
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KURSU
20-22 Eylül 2021
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜH.
YETKİLENDİRME
23-26 Eylül 2021
LPG OTOGAZ İST. SOR. MÜDÜR
EĞİTİMİ (3 GÜN)
27-29 Eylül 2021
MEKANİK TESİSAT TASARIMI
UYGULAMA
28 Eylül - 3 Ekim 2021
MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU
4-10 Ekim 2021
END. VE BÜYÜK TÜKETİMLİ
TESİSLERİN DOĞALGAZA DNŞ.
7-10 Ekim 2021
PROJE YÖNETİMİ SERTİFİKASYON
PROGRAMI
9-24 Ekim 2021
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Eğitim Programları
https://makina.mmo.org.tr/egitimler

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI
Odamızın
69602 sicil numaralı üyesi
YALÇIN KAYA'yı
kaybetmiş olmanın üzüntüsünü
yaşıyoruz.
Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.
Şube Yönetim Kurulu
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YÖNETİM
KURULUMUZDAN
ESSİAD İLE ORTAK
TOPLANTI
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
(ESSİAD) Yönetim Kurulu ile Şubemiz Yönetim
Kurulu, 18 Ağustos 2021 tarihinde ortak bir toplantı
gerçekleştirdi.
(Toplantıda, yeni yerine taşınmak üzere çalışmaları devam
eden Odamız Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğit im
Merkezi (KALMEM) ile ESSİAD bünyesinde kurulum ve çalışmaları
süren Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma

TMMOB TEOMAN
ÖZTÜRK ÖĞRENCİ
EVİ 2021-2022
DÖNEMİ KAYIT
BAŞVURULARI
AÇILDI
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisi 2021-2022 öğrenim dönemi için başvuru ve
kayıtları başladı.
( TMMOB Öğrenc i Ev i’nde üniver s it eler in mühendisl ik,
mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans ya da yüksek
lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis,
mimar, şehir planc ılar ının yükseköğrenim gören çocuklar ı
konaklayabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı dâhil kişi başı 1 aylık
oda katkı payı 975 TL'dir.
MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 8

Amaçlı Akredite Test ve Analiz Laboratuvar ı (EHİS LAB) ve
diğer alanlarda yapılabilecek çalışmalar ın işbirliği iç inde
yürütülmesinin imkânlar ı konuşularak, görüş alışver işinde
bulunuldu.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;
• 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin katla
beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8
katlıdır.
• Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan oluşan
öğrenci evinde 161 adet çift kişilik banyolu, kişiye ait çalışma
masası olan yatak odası bulunmaktadır.
• Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında
sınırsız internet vardır.
• Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kafeterya,
yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, idari bölümlerle çağdaş
hizmet sunulmaktadır.
• TMMOB Öğrenc i Ev i ve Sosyal Tesisler i’nde ayr ıca
500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2
fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.
• 24 saat kamera ve görevliler ile güvenlik sağlanmakta
görevlilerce odaların temizliği yapılmaktadır.
Başvuru iç in t ıklay ınız... ht tps://ogrenc iev i.tmmob.org.tr/
form/basvuru
İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Mehmet Akif
Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel: 0312 386 10 38
https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
T MMOB Te oman Öz t ür k Öğrenc i Ev i’nde üni ver s i t el er in
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı bölümlerinde lisans
ya da yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler ile TMMOB üyesi
mühendis, mimar, şehir planc ılar ının yükseköğrenim gören
çocukları konaklayabilir.
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YANGIN VE DEPREM
SEMPOZYUMU,
30 EYLÜL-1 EKİM
2021 TARİHLERİNDE
GERÇEKLEŞECEK
30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek
olan Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi
öncesinde 24 Ağustos 2021 tarihinde bir basın
toplantısı gerçekleştirildi.

konul ar ı ile deprem önces inde, s ır as ında ve sonr as ında
yapılması gerekenler üzerinde durulup bu konular üzerinde
çalışma yürüten akademisyenler ve alanında uzman kişilerin
sunumlarını gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.
30 Eylül-1 Ekim 2021 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek olan sempozyum ve sergiye
ilişkin detaylı bilgi, www.yanginsempozyumu.org adresinde yer
alan web sayfasından alınabilecek.

( Daha önce Yan g ın S em in er i ol ar ak dü z enl en en v e
geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depreminin ardından Uluslararası
Kat ılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi olarak
düzenlenmesine karar ver ilen etk inlik, Şubemiz ile İzmir
Büyük şehir Belediyesi İt f aiye Dairesi Başkanlığ ı, İnşaat
Mühendisler i, Elek tr ik Mühendisler i, Jeoloji Mühendisler i,
Mimarlar ve Şehir Planc ılar ı Odalar ının İzmir Şubeler i ile
Kimya Mühendisler i Odası Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde
gerçekleşt ir ilecek. Sempozyum öncesinde Odamız Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında
ilk sözü alan Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın,
daha önce dü zenlenen Yang ın Seminer i’nin yer ini hem
yangın konusunun daha kapsamlı işlenmesi doğrultusunda
sempozyuma dönüştürüldüğünü hem de geçtiğimiz yıl yaşanan
depremin ardından bu konunun öneminin de daha f azl a
vurgulanması amac ıyla deprem başlığının da sempoz yuma
eklendiğini belirtti.
Yalçın’ın ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanı İsmail Derse, önceki senelerde büyük ilgiyle
takip edilen Yangın Seminerlerinin, bu sene bir sempozyuma
dönüşerek daha fazla konuyu tartışmak, öğrenmek ve takip
e t mek iç in konunun ilg il iler ini bul u ş t ur ac ağ ına dikk at
çekerek, “Sempozyumda 26 yangın, 13 deprem sunumu ve 2
panel gerçekleşecek. Katılımcıların hem bilgilenmesini, hem
teknolojik gelişmeler i takip etmesini sağlarken bir yandan
da ihtiyaçlar ı dâhilinde gerekli görüşmeler i gerçekleştirme
zemini olması hedeflenen sergiye, yangın ve deprem alanında
çalışan kamu kurumlar ı ve özel sektörden kat ılım olmasını
he de f l enmek t e d ir ” d i ye konu ş t u. Der se, sempoz y umda
temel olarak yangın önleme, denetleme, eğitim ve söndürme
MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 9

FIRE AND EARTHQUAKE
SYMPOSIUM AND EXHIBITION
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
IZMIR - 2021

30

ULUSLARARASI KATILIMLI

YANGIN VE DEPREM

EYLÜL
SEPTEMBER

- 01

EKİM
OCTOBER

2021

SEMPOZYUMU ve SERGİSİ
İZMİR - 2021

1954

TMMOB
Kimya Mühendisleri Odası
Ege Bölge Şubesi

PROGRAM

30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

09.00.09.30 KAYIT
09.30-10.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
YANGIN SEMPOZYUMU OTURUMLARI
OTURUM 1
10:00-10:20 2020 İzmir Yangın İstatistikleri ve Afet Eğitim Faaliyetlerinde Teknolojinin Kullanımı Mustafa Yatım (İzmir İtfaiyesi)
10:20-10:40 İtfaiye Uygunluk Raporu Süreçlerinde Karşılaşılan Problemler İbrahim Işık (İzmir İtfaiyesi)
10:40-11:00 Yangın Tesisatlarının Periyodik Uygunluk Değerlendirmeleri Cemal Yılmaz (Makina Mühendisleri Odası)
11:00-11:10 SORU-CEVAP
11:10-11:20 Ara
OTURUM 2
11:20-11:40 Acil Durum Tatbikat Planlama Adımları Yüksek Yapılarda, Acil Durum Tatbikat ve Tahliye Senaryolarının Oluşturulması
ve Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi Serkan Korkmaz (İzmir İtfaiyesi)
11:40-12:00 İşyerlerinin İtfaiye Uygunluk Raporu Yönünden İncelenmesinde Dikkat edilecek Hususlar Çağdaş Oruç (İzmir İtfaiyesi)
12:00-12:20 Elektrik Kaynaklı Yangınlar ve Önleme Yöntemleri Egemen Akkuş (Elektrik Mühendisleri Odası)
12:20-12:30 SORU-CEVAP
12:30-13-00 Öğle Yermeği
OTURUM 3
13:00-13:40 NFPA 13 Sprinkler Sistem Tasarımıları
Bob Caputo (Makina Mühendisleri Odası)
13:40-14:00 Yapılarda Yangın Algılama ve Alarm Sistemlerinin Tasarım, İşletme Bakım ve Muayenesi
Özcan Uğurlu (Elektrik Mühendisleri Odası)
14:00-14:10 SORU-CEVAP
14:10-14:20 Ara
OTURUM 4
14:20-14:40 Depolama Tanklarındaki Yangınlar ve Risk Değerlendirmesi Ercenk Uluçam (Kimya Mühendisleri Odası)
14:40-15:00 Endüstriyel Yapılarda Yangın Söndürme Sistem Tasarımları ve Montajı Ercan Ergiçay (Makina Mühendisleri Odası)
15:00-15:20 Hastanelerde Yangın Güvenlik Önlemleri ve Ameliyathaneler Ali Polat (Makina Mühendisleri Odası)
15:20-15:30 SORU-CEVAP
15:30-15:40 Ara
OTURUM 5
15:40-16:20 Endüstriyel Kurtarma
Cornelis Jan Kallemein
16:20-16:40

Sanayi Yangınlarında 5 Temel Neden Cemal Kozacı(Makina Mühendisleri Odası)

16:40-16:50 SORU-CEVAP

MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 10
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PROGRAM

1 EKİM 2021 CUMA

DEPREM SEMPOZYUMU OTURUMLARI
OTURUM 1
10:00-10:20 30 Ekim İzmir Depremi Müdahale Faaliyetleri Abdül Duyulur (İzmir İtfaiyesi)
10:20-10:40 Sanal Gerçekliği Artırılmış Deprem Simülasyonu ile Deprem Farkındalığını Eğitimi Pelin Parlak (İzmir İtfaiyesi)
10:40-11:00 Kentimizde Yapı Stoğunun Değerlendirilmesi Abdullah İncir (İnşaat Mühendisleri Odası)
11:00-11:10 SORU-CEVAP
11:10-11:20 Ara
OTURUM 2
11:20-11:40 Binalarda Elektrik Tesisatlarında Sismik Koruma Murat Yontuk (Elektrik Mühendisleri Odası)
11:40-12:00 Kentleşme ve Sanayileşmede Fay Hatlarının Rolü Bora Sonuvar (Jeoloji Mühendisleri Odası)
12:00-12:20 Yapı Güvenliği ve Denetim Kutay Yücetürk(İnşaat Mühendisleri Odası)
12:20-12:30 SORU-CEVAP
12:30-13-00 Öğle Yermeği
OTURUM 3
13:00-13:20 Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Köpekli Arama Kurtarma Ekibi Rolü İbrahim YILMAZ(İzmir İtfaiyesi)
13:20-13:40 Afet Sırasında Kent İçi Ulaşım A. Fuat Günak (İnşaat Mühendisleri Odası)
13:40-14:00 Elektromekanik Tesisatların Depreme Karşı Korunması Jakson Cenk Mübarek - Serdar Uzgur (Makina Mühendisleri Odası)
14:00-14:10 SORU-CEVAP
14:10-14:20 Ara
OTURUM 4
14:20-14:40 Deprem ve Zemin Davranışları Deprem Öncesi mi? Deprem Sonrası mı? Murat Karaş (Jeoloji Mühendisleri Odası)
14:40-15:00 Felakete ve Acil Durumlara Yönelik Tatbikatların Hazırlanışı Murat Hamzaçelebioğlu (Kimya Mühendisleri Odası)
15:00-15:20 Afetlerde Arama Kurtarma ve Paramedik Personelin Önemi Şenol Dereköy(İzmir İtfaiyesi)
15:20-15:30 SORU-CEVAP
15:30-15:40 Ara
OTURUM 5
15:40-16:00 Büyük Endüstriyel Tesislerde Bulunan Yapılarda Depreme Hazırlık Serhan Tako (Kimya Mühendisleri Odası)
16:00-16:20 Influence of Architectural Design in the Seismic Behaviour of Buildings
(Mimari Tasarımın Binaların Sismik Davranışı Üzerine Etkisi) Dr.Mauricio Gabriel Morales Beltran (Mimarlar Odası)
16:20-16:40 Yerelde Afet Örgütlülüğü Emin Ufuk Mustu (İnşaat Mühendisleri Odası)
16:40-16:50 SORU-CEVAP

www.yanginsempozyumu.org
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1 EKİM 2021 CUMA

YANGIN SEMPOZYUMU OTURUMLARI
OTURUM 6
10:00-10:20 Yangın Önlemlerinin Mimari Tasarım Kararlarına Etkileri-1 A. Banu Aydın (Mimarlar Odası)
10:20-10:40 Yangın Önlemlerinin Mimari Tasarım Kararlarına Etkileri-2 A. Banu Aydın (Mimarlar Odası)
10:40-11:00 Yüksek Yapıların Yangın Yönetmeliği Çerçevesinde Tasarımı İlker İbik(İnşaat Mühendisleri Odası)
11:00-11:10 SORU-CEVAP
11:10-11:20 Ara
OTURUM 7
11:20-11:40 Boya Sanayisinde Statik Elektrik Tehlikesi ve Kontrolü Burcu Özer (Kimya Mühendisleri Odası)
11:40-12:00 Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatlarında Güvenlik Murat Yapıcı (Elektrik Mühendisleri Odası)
12:00-12:20 Relation between Fire Protection and Explosion Protection - a physical and legislative Relation
Prof. Dr. Uwe Günter Klausmeyer (Makina Mühendisleri Odası)
12:20-12:30 SORU-CEVAP
12:30-13-00 Öğle Yermeği
OTURUM 8
13:00-13:20 Kimyasal Malzemelerin Söndürme Sistemleri Yusuf Arslan (Makina Mühendisleri Odası)
13:20-13:40 Yangın Alarm Uyarılarının Grafiksel Olarak İtfaiye Birimlerinden İzlenmesi Uygulamaları
Özcan Uğurlu (Elektrik Mühendisleri Odası)
13:40-14:00 Yapılarda Elektronik Güvenlik Sistemlerinin Tasarımı ve Diğer Sistemlerle Entegrasyonu
Hasan Şahin(Elektrik Mühendisleri Odası)
14:00-14:10 SORU-CEVAP
14:10-14:20 Ara
OTURUM 9
14:20-14:40 Yanma Önleyici / Geciktirici Boyalar: Mevcut Teknolojiler ve Etkinlikleri Ahmet Kaplan (Kimya Mühendisleri Odası)
14:40-15:00 Yangına Karşı Dayanımlı Alev Geciktirici Özelliğe Sahip Endüstriyel Mineraller
Berk Çakmakoğlu (Jeoloji Mühendisleri Odası)
15:00-15:20 Yangın Geçişi Malzeme Uygulamaları Tolga Aycı (Makina Mühendisleri Odası)
15:20-15:30 SORU-CEVAP
15:30-15:40 Ara
OTURUM 10
15:40-16:00 Kamu Projelerinde Yangın Tesisatları ve İhale/Uygulama Süreçleri Erkan Bozkır (Makina Mühendisleri Odası)
16:00-16:20 Bina Projeleri İnceleme Süreçleri Mehmet Ekim(İzmir İtfaiyesi)
16:20-16:40 Yangın Tesisatlarında Rijit Tip Sismik Koruma Sistemleri Fuat Topgül (Makina Mühendisleri Odası)
16:40-16:50 SORU-CEVAP
16:50-17:00 Ara
17:00-17:50 PANEL Türkiye de Yangın Güvenliği, Yönetmelik ve Standartlar
MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 12
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KİTABIMIZIN
YAYIMLANMASINA
KATKIDA BULUNAN
DESTEKÇİLERİMİZİ
ZİYARET ETTİK
(16 Ağustos 2021 tarihinde, TMMOB Makina Mühendisler i
Odası İzmir Şubesi 30. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu
o l ar a k , D ü n y a K a d ı n l ar G ü n ü a n ı s ı n a h a z ı r l a d ı ğ ı m ı z
“Düşünürleri ve Aktivistleri İle Feminist Hareket” adlı derleme
kitabımızın basımı için destek veren kurumları ziyaret ettik.
Tavmergen IVF Klinik İnterfilite ve Tüp Bebek Merkezi’nde Prof.
Dr. Erol Tavmergen ve Klinik Koordinatörü Yük. Hemşire Feray
Yücesoy ile Dilek Karahan Güzellik Salonu’nda End. Müh. Dilek
Karahan’ı ziyaretimiz sırasında hem kendilerine tekrar teşekkür
etme fırsatı bulduk hem de kitaplarımızı hediye ettik.
Kadın Mühendisler Komisyonumuzun öncelikli meslektaş kadın
üyelerimizi odağına alan ve yirmi yılı aşkın süredir aralıksız
sürdürmekte olduğu çalışmaları paylaştığımız ziyaretlerimizde,
önümüzdek i süreçle birlik te ne gibi or tak projeler hayata
geçirebileceğimizi irdeledik.
Kit abımız ın PDF Link i:
org/8mart2021/8mart2021.pdf

h t t p : // w w w . m m o i z m i r .

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ağustos - 31 Eylül 2021 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
							
Şube Yönetim Kurulu
OĞUZCAN TERZİ
SAMED BERKAY ATİK
GÖKAY ARSLAN
TAHSİN GÜNER
HARUN ÇOBAN
DUYGU BOZKURT
ARDA ÜLKÜCÜ

SAKİP DİKMEN
SERDAR HABRAK
YUNUS YARDIMCI
MEHMET BÖKÜ
KEMAL CEM ÖZDİPÇİNER
TUFAN KAYNAK
BERKER ŞENOL

MURAT KARAMAN
İBRAHİM AKKUŞ
İBRAHİM AYCAN
AYDINCAN KUŞKAL
MUHAMMED ÇİMEN
ÜNAL DANA
ABDULLAH NACİ GÜNEL

KORAY BAHADIR DUMAN
METE ATILGAN
GÜRCAN TURAN
OSMAN OSMANOĞLU
HALDUN CAN TOSUN
ATA VURAL
CEMİL CEM AYTULUN
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6. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU
23-24 Eylül 2021
Etkinliğimiz Online
gerçekleşecektir.

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı - İZMİR Tel: (232) 462 33 33 / 234
www.ruzgarsempozyumu.org
/izmirruzgarsempozyumu

/ruzgarsempozyum

>> Etkinlik dönemindeki pandemi koşullarına bağlı olarak etkinlik formatında değişiklik gerçekleştirilebilir.

6. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU,
23-24 EYLÜL
2021’DE
GERÇEKLEŞECEK
Şubemiz tarafından düzenlenen 6. İzmir Rüzgâr
Sempozyumu, 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde
gerçekleşecek.
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( Şubemiz, 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak
düzenleyeceği sempozyum ile rüzgâr enerjisi alanını, sektör
bileşenlerinin katılımıyla çeşitli boyutlarıyla masaya yatıracak.
Bu yıl altıncı kez düzenlenecek İzmir Rüzgâr Sempozyumu, 23
Eylül 2021 tar ihinde aç ılış konuşmalar ı ve TÜREB Başkanı
Ebru Arıcı’nın konuşmacı olarak katılacağı açılış konferansı
ile başlayacak. Sempoz yum kapsamında çok say ıda bildir i
sunumunun yanı sıra davetli konuşmacıların da bilgilendirmede
bulunacağı 9 oturum gerçekleşecek.
Sempoz yum iç in oluşturul an w w w.ruzgarsempoz yumu.org
adres indek i web say f as ından sempoz yum progr amına ve
etkinliğe ilişkin detaylara ulaşabilir, kayıt işleminizi ücretsiz
olarak gerçekleştirebilirsiniz.

6. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU
23-24 Eylül 2021
Etkinliğimiz Online
gerçekleşecektir.

6. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU PROGRAMI - 23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
10.30-11.00
11.00-11.30

Açılış Konuşmaları
Açılış Konferansı Oturum Başkanı: Görkem Teneler
Teknoloji, Dijitalleşme ve Kendine Güvenen Sanayi Deneyimi: Rüzgârdan Daha Fazla Nasıl Güç Alabiliriz?
Ebru Arıcı - TÜREB

11.30-11.50

Ara

11.50-13.20

Oturum 1 - Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Değer Zinciri
Oturum Başkanı: H. İ. Murat Çelik
Türkiye Rüzgâr Sanayii ve Tedarik Zinciri
Tuna Güven - TÜREB
Yerli Rüzgâr Türbini Üretim Çalışmaları
Cem Balkan - ASELSAN
İzmir Rüzgâr Enerjisi Sektörü Değer Zinciri Analizi
Ekin Taşkın – BEST For Energy

Bildiri

COVID-19 Salgınının Enerji Yatırımlarına Etkisi ve Küresel Rüzgâr Enerji Yatırımlarına Genel Bakış
Cenk Sevim - AERO Rüzgâr Endüstrisi

13.20-13.40

Ara

13:40-15:10

Oturum 2 - Hibrit ve Depolama Sistemleri
Oturum Başkanı: Enis Fakıoğlu
Pergamon Mikroşebeke Projesi
Türker Murat - ATEŞ Wind Power
Endüstriyel Depolama Sistemleri
Ahmet Altınay - ASPİLSAN
RES-GES Hibrid Projeler
Haluk Özgün - SOLEX

Bildiri

YEKDEM Politikası ve Yenilenebilir Enerji Gelişimi
Nurhan Üregen Güler, Zehra Yumurtacı - Yıldız Teknik Üniversitesi

15.10-15.30
15:30-17:00

Ara
Oturum 3 - Deniz Üstü Rüzgâr Enerji Santralleri
Oturum Başkanı: Alper Kalaycı
Deniz Üstü RES Mevzuatının Oluşturulması: Avrupa Örnekleri
Murat Durak - DÜRED (Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Derneği)
İzmir Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası
M. Sencer Özen - İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı)
Deniz Üstü Rüzgâr Teknolojisinde Soru ve Sorunlar
Ferhat Bingöl - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bildiri

Açık Deniz Rüzgâr Türbini Tasarımı İçin Bir Yaklaşım ve Ülkemiz Bozcaada Sahillerinde Örnek Uygulaması
Merve Yılmaz, Muhammed İkbal Tortumluoğlu, Mustafa Doğan - Dokuz Eylül Üniversitesi

17.00-17.20

Ara

17:20-18:30

Oturum 4 - Bildiri Sunumları
Oturum Başkanı: Oğuz Uzol

Bildiri

Rüzgâr Enerjileri İçin Atmosferik Modeller İle Kısa Süreli Tahmin Yöntemlerinin İncelenmesi
İrem Selen Yoldaş, Ferhat Bingöl - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bildiri

İzmir Deniz Üstü Rüzgâr Yatırım Alanlarının Belirlenmesi: Adım 1: Yerinde Ölçüm Konumlarının Belirlenmesi
Ferhat Bingöl - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Bildiri

Açık Deniz Yüzer Rüzgâr Türbini Deney Metodolojisi ve Atmosferik Sınır Tabaka İle Bir Yatay Rüzgâr Türbininin
Ölçeklendirilmiş Modellemesi
Ali Arıdıcı, Serkan Erol, Ünver Özkol - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

www.ruzgarsempozyumu.org
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6. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU
23-24 Eylül 2021
Etkinliğimiz Online
gerçekleşecektir.

6. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU PROGRAMI - 24 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
10.00-11.30
Bildiri

Bildiri
Bildiri

Bildiri
11.30-11.50
11.50-13.20

Bildiri

13.20-13.40
13:40-15:10

Bildiri

15.10-15.30
15:30-17:00

17.00-17:20
17:20-19:00
Bildiri

Bildiri

Bildiri

Bildiri

Oturum 5 - Bildiri Sunumları
Oturum Başkanı: Ferhat Bingöl
5-m Kompozit Rüzgâr Türbini Kanadı Sonlu Elemanlar Modelinin Doğrulanması ve İlerlemeli İntralaminar Hasar
Analizi
Can Muyan, Onur Ali Batmaz, Demirkan Çöker - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Rüzgâr Türbin Kanatlarında Yapıştırıcı Ayrılma Hasarının Kanat Yapısal Bütünlüğüne Etkisi
Onur Ali Batmaz, Can Muyan, Demirkan Çöker - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Rüzgâr Tüneli Testlerinde Blokaj Seviyesinin Küçük Ölçekli Bir Rüzgâr Türbinin Performansı Üzerindeki Etkisi
Burcu Erol - Orta Doğu Teknik ÜniversitesiEmre Karabakla, Anas Abdulrahim, Mustafa Perçin, Oğuz Uzol - Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM
Rüzgâr Türbini Kanat Kesiti İçin Yüksek Reynolds Sayılarında Çözüm Ağı Bağımsızlık Çalışması
Ezgi Orbay Akcengiz, Nilay Sezer Uzol - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM"
Ara
Oturum 6 - RES Geri Dönüşüm (Recycling) ve Güç Yenileme (Repowering)
Oturum Başkanı: Görkem Teneler
Rüzgâr Kule ve Jeneratör Üretiminde Sürdürülebilirlik Çalışmaları
Cenk Gitmez - Ateş Wind Power
Alaçatı ve Bozcaada Güç Yenileme (Repowering) Çalışmaları
Ufuk Sezgin, Kerem Yaslı - EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi)
Adalara Kara Üstü ve Deniz Üstü Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Mikrokonumlandırma Çalışması ve Enerji Üretim
Analizi
Yunus Uraltaş, Zehra Yumurtacı - Yıldız Teknik Üniversitesi
İzmir’de Rüzgâr Türbini Geri Dönüşüm Yol Haritası
Hülya Ulusoy Sungur - İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı)
Ara
Oturum 7 - Rüzgâr Enerjisinde Yeni Trendler ve Teknolojiler
Oturum Başkanı: İskender Kökey
Türkiye’de Enerji Dönüşümü ve Rüzgâr Teknolojilerinin Bu Dönüşümdeki Rolü
Hasan Aksoy - SHURA
Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbini Teknolojileri, Fırsatlar, Zorluklar
Z. Haktan Karadeniz, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Yenilikçi Bakış ile RES'lerde Dijitalleşme ve Enerji Üretim Tahminleri
Emre Uraz - enercast
Rüzgâr Türbinleri İçin Yenilikçi Uyarlanabilir Bir Zarf Koruma Sisteminin Geliştirilmesi ve Farklı Rotor
Çaplarındaki Türbinler Üzerinde Simülasyon Testleri
Mustafa Şahin - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, RÜZGEM - İlkay Yavrucuk - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ara
Oturum 8 - Rüzgâr Enerjisinde Hizmet Sektörü ve İstihdam
Oturum Başkanı: Zehra Yumurtacı
Rüzgâr Enerjisi Lojistik İhtiyaçları
Gül Denktaş Şakar - Dokuz Eylül Üniversitesi
Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Kadın İstihdamı
Sedef Budak - TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları)
Rüzgâr Enerjisi Sektöründe İzin Süreçleri
Sezen Fidan - ARI-ES
Ara
Oturum 9 - Bildiri Sunumları
Oturum Başkanı: Z. Haktan Karadeniz
Şebeke Gerilim Çukuru ve Acil Durdurma Durumlarında Rüzgâr Türbini Şaft ve Kanat Torkunda Meydana Gelen
Değişimler ve Etkileri
İbrahim Alişar, Erencan Duymaz - Siemens Gamesa Renewable Enerji
Erhan Demirok - Dokuz Eylül Üniversitesi
Geosentetik Yapı Malzemesinin Rüzgâr Enerjisi Santralleri İnşaat İşlerinde Kullanımı Hakkında Tespit ve
Değerlendirmeler
Yıldırım Bayazıt - Geostatik Mühendislik / Nejan Huvaj - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Kara Rüzgâr Türbin Kuleleri İçin Tripod Destek Yapısı (A Tripod Substructure for Tall Onshore Wind
Turbine Towers)
Charis J. Gantes - National Technical University of Athens
Maria Villi Billi - Ergon Analysis Consulting Engineers / Mahmut Güldoğan, Semih Gül - Ateş Wind Power
Çelik Rüzgâr Türbini Kulelerinin Kapı ve Havalandırma Açıklıklarının Burkulma Açısından Optimizasyonu
(Optimization of Mandoor and Ventilation Openings of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to
Buckling)
Charis J. Gantes, Stelios Vernardos, Konstantina G. Koulatsou - National Technical University of Athens
Aysel E. Doğanlı, Onur Güneş - Ateş Wind Power
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BAĞIMSIZLIĞIMIZIN
YOLUNU AÇAN 30
AĞUSTOS ZAFERİ
KUTLU OLSUN
ÜLKEDE, BÖLGEDE,
DÜNYADA BARIŞ!
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 30
Ağustos Zaferinin 99. y ıldönümü ve 1 Eylül Dünya
Barış Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
DP ik t idar ını her vesileyle öven bugünkü ik t idar ın dış
polit ikada, Özal’ın Avrasya coğraf yası ve Or t adoğu’ya
yönelik emper yalizmin t aşeronluğu polit ikasını başt a
Afganis t an, Ir ak, Sur iye, Liby a olmak üzere daha da
hararetli bir şekilde sürdürmesi, Türkiye’nin 70 yılı aşan
emper yalizme bağımlılığını pekiştirmiştir. Diğer yandan
iktidarın dış politikasının ülke içi toplumsal muhalefeti
baskı altında tutma işlevinin olduğu da bilinmektedir. İç
ve dış politikanın emperyalizme bağımlılıkla, militarizmle,
m i l l i y e t ç i l i k l e, ü m m e t ç i l i k l e, s i y a s a l İ s l a m c ı l ı k l a
belirlenmesi ve Kürt sorununda sergilenen baskı ve şiddet,
derin acılara, toplumsal yarılmalara yol açmaktadır.

(Bugün ülkemizin bağımsızlık yolunu açan 30 Ağustos
Zaferinin 99. Yıldönümü, 1 Eylül de Dünya Barış Günüdür.
Emper yalist devletler in ülkemizi işgaline karşı 1919’da
başlayan Bağımsızlık Savaşı 30 Ağustos 1922 tarihindeki
Büyük Zafer ile durdurulmuş, 9 Eylül’de İzmir’in işgalden
kurtarılışının ardından barış görüşmeleri başlamış, Mudanya
Ateşkes Konferansı ve Lozan Konferansı ile barış sağlanarak
İ st anbul’un işgaline son ver ilmiş ve 29 Ek im 1923’te
Cumhur iyet ilan edilmişt i. Böylece yur t ta sulh c ihanda
sulh Cumhur iyet in temel polit ikası olmuştu. 1950’lerle
birlik te bu polit ika terk edilmiş, Türk iye emper yalist
devletlerin savaş aygıtı NATO’ya sokulmuştur. Türkiye’nin
hızla Amer ikancı olmasıyla birlikte DP iktidar ı, ABD’nin
isteğiyle ve Meclis kararı olmadan Kore’deki savaşa asker
göndermiş, Cezay ir’in Ulusal Kur tuluş Savaşı sırasında
Fransa’nın yanında yer almış, emperyalizm lehine Lübnan’a
müdahaleyi düşünebilmiştir.

Başta komşular ımız olmak üzere diğer halklarla bar ışç ı
ilişkiler kurulması, ülkemizin bağımsızlığı, dış politikanın
ülke ve halk çıkarlarına tabi ve ülkemiz içinde kardeşliğin
egemen olması için ülkede, bölgede ve dünyada barış acil bir
ihtiyaçtır. Ülkemizde Kürt sorunu ve göç sorunu ile birlikte
oluşan etnik ayrışmalar, bölgemizdeki emperyalist işgaller,
nükleer silahlanma ve genel savaş olasılıklar ı, bar ışç ı
politikaların önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle 99 yıl
önce yolu açılan bağımsızlığın tekrar kazanılması ve halk
egemenliğinin tesisi görevlerimizin başında gelmektedir.
Odamız bu doğrultuda emperyalizme, faşizme, gericiliğe,
halklar ın birbir ine kırdır ılmasına karşı çıkmaya; eşitlik,
özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü temelinde
bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik bir Türkiye
mücadelesinde yer almaya devam edecektir.
YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI

MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 17

ODADAN • HABER

ENFLASYONA
RAĞMEN,
HORMONLU
BÜYÜME BÜYÜK
MACERA

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin
72’ncisini yükselen enflasyon ve hormonlu
büyümenin risklerine ayırdı.

(Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK verileri
kullanılarak yapılan analizde, enflasyonda tırmanışın nedenleri
ve geleceği analiz edildi. Ayrıca, enflasyon içinde hızlandırılan,
faiz indirimi ile vitesi artırılacak büyümenin de yaratabileceği
yol kazalarına işaret edilerek ekonomi aktörlerine uyarı yapıldı.
Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle;
• Y ü z de 19’a day anan enf l a s y onun ar t ık dü şü ş e
geçeceğini iddia eden ve faiz indirimlerine gidileceğini belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaları dalgalandırırken, tırmanan
enflasyona aldırmadan hormonlu bir büyüme sevdasında ısrarlı
ve siyasi gözlemcilere göre, buradan yakalayacağı rüzgar ile
erken seçime gitme planı peşinde. Ne var ki, Türkiye’yi yeni bir
riskli sürece doğru da sürükleyen bu senaryo, dövizde yukarı
yönlü harekete neden olabilir ve yeni bir dolarlaşma sürecine,
yeni kırılmalara yol açabilir.
• İktidara geldiği 2002 Kasım ayından 2013’e kadar,
iç ve dış rüzgarlar ile yelkenini şişiren AKP rejimi, düşük
enf l as yon- y ük sek büy üme ik ilis inin seç mende y ar at t ığ ı
memnuniyetin de etkisiyle, iktidarını sürdürebildi. Bu, özellikle
dış kaynak girişinin sürekliliği ile mümkün oldu.
• Ancak 2013 sonrası şemsiyenin ters dönmesi, dış
kaynak gir işinin azalması ile, enf l asyonu görece yük sek,
büyümesi görece düşük bir dönemde iktidarda kalmak zorlaştı.
Bugün de AKP rejimi, t ırmanan bir enflasyon karşısındak i
hoşnutsuzluğu, büyümeye, ağır bedeller ine rağmen öncelik
vererek tel af i etme terc ihinde. Enf l asyonl a mücadelenin
hiç sözünü etmezken, pandemi sonrası canlanan ekonomiyi,
büyümey i vurgulayan ve bunun iç in faiz indir imini yüksek
enflasyona rağmen isteyen irrasyonel bir söylem geçerli.
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• Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası(GSYH) 2021’in ilk
çeyreğinde yüzde 7 büyümüştü. İkinc i çeyrek büyümesinin
ise, geçen yılın düşük bazının da etkisiyle, yüzde 18 artması
bekleniyor.

Kaynak: TÜİK veri tabanı, 2021 tahmini
• E r d o ğ a n’ı n e n f l a s y o n d a k i y a k l a ş ı m ı, h a y a t ı n
gerçekler i ile pek uy uşmuyor. Enf l as yonun önümüzdek i
aylarda daha da t ırmanma iht imali güçlü. Temmuz ay ında
döviz f iyatlarındaki görece inişe rağmen, üretici (sanayici)
f iyatlar ında(ÜFE) yüzde 2,5’e yak ın aylık ar t ış yaşanması,
maliyet enflasyonu baskısının emtia f iyatlarından, özellikle
enerji f iyatlarından gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Baz
etk isiyle önümüzdek i ayl arda ÜFE’dek i y ıllık ar t ış devam
etmese bile, 2022’nin ilk çeyreğine kadar yıllığının yüzde 3540 seviyelerinin altına inmeyeceği yaygın bir kanı. Temmuz
it ibar iyle, geniş anlamda sanay ic i f iyatlar ında y ıllık ar t ış
yüzde 45’e yaklaşırken imalat sanayisinde yüzde 48’i buldu.
Tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 19’a yaklaşırken ücretli
kesim açısından en önemli dallarda gıda ve ulaştırmada yıllık
artış yüzde 25’i buldu. Gıda enflasyonu özellikle alarm verici.
Kuraklık ve ardından gelen orman yangınl ar ının, seller in
ekonomik maliye t i, t ar ıms al ür ün f iy atl ar ında t ır manış
biçiminde yaşanacak. Bu bile tek başına, gelecek ayların gıda
ve genelde tüketici enflasyonu için önemli bir uyarı.
• Erdoğan’ın, yükselen enflasyona ve onu körükleyen
döviz fiyatı artışlarına rağmen, ekonomik büyüme yönündeki
ısrarcı eğilimi, bir erken seçim avantajı yakalama planı olarak
değerlendirilirken , bunun yakın zamanda örnekleri görülen
yeni bir çalkant ıya, türbülansa davet iye olduğu da yaygın
bir analiz. Büyümenin devamı iç in f aiz indir imini Merkez
Bankası’na dayatmak ve kör bir “Faiz indir imi enf lasyonu
düşürür” imanında ısrar, ateşle oynamaktan farklı bulunmuyor.
Erdoğan’ın, sıkıştığı çember içinde başka oyun planına razı
gelmeyerek faiz indirimi ve hormonlu bir büyümeye kilitlenmesi
tüm sektörlerde endişe ile izleniyor.
• Bu r iskli oyun, son yıllarda birkaç kez oynandı ve
ihmal edilmeyecek büyüklük te kay ıplara yol aç t ı. AKP, bu
oyunla kendi seçmeninden de kay ıplara uğramışken, aynı
oyunda ısrarı, başka bir oyun planı olmamasına bağlanıyor. Bu
durumda ekonomideki aktörlere ihtiyatlı davranmaları ve yeni
bir dolarlaşma riskine karşı, “iki düşünüp bir karar vermeleri”
tavsiye ediliyor.

ŞUBEDEN • HABER

ONUR YILLARINI
DOLDURAN
ÜYELERİMİZE ÇAĞRI

( Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını doldurarak plaket
almaya hak kazanan üyelerimizin isimlerini ve Oda Sicil
Numaralarını aşağıda yayımlıyoruz. Listede adı bulunmayan
üyelerimizin Şubemizle iletişime geçmelerini önemle rica
ederiz.
								
İrtibat: (0232) 462 33 33 / 2203-2204
.					Şube Yönetim Kurulu

25. YIL AÇIK ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ

44153

ABBAS UĞUR ALTINBAĞ

45198

KENAN ÖZKAN

44165

LEVENT ARI

45199

RUNİDA DÖNMEZ

Sicil no

Adı Soyadı

44220

ALİ HALİT BOZKURT

45202

CAN KABAKÇI

43336

CENK ALPAY

44221

SERHAT TUNCER

45222

TANJU ÖZOĞUZ

43420

NEDİM SARIKAYA

44222

GÜÇLÜ GÖKBERK

45303

SEYHAN BAYAR

43520

MELDA TINKIŞ ATABULU

44289

HAKAN ŞENOL

45595

HAMİDE TETİK

43521

MEHMET TAY YAR BİLMAN

44296

ÖZAY ERVARDAR BİLGİCİ

45596

CANAN GÖNEN

43523

ERTUĞRUL KÖSELER

44340

GÖKHAN ÖNDER

45660

ERDİNÇ UYAR

43525

ALİ ÖNEN

44410

ALPER ARSLAN

45681

ÇAĞRI TEKMEN

43536

UĞUR KIZMAZ

44411

NAİLE ŞEN

45684

KAAN ŞANLI

43563

İSMAİL AĞIR

44522

İBRAHİM YANARDAĞ

45685

HAKAN PARALI

44536

SALTUK BUĞRA SAMİR

45686

SELİM UÇAR CAM

43589

TEVFİK CANDAN

44537

OZAN KUZU

45853

GÖKÇE TEZEL

43590

KAAN BAKNALI

44538

FUNDA ÇOBAN

45887

TÜRKER TUFAN

43666

HASAN EMRE ÖZAY

44539

İZZET KOCAGÜL

46119

DİĞDEM ÇALIŞKANEL

43732

DERYA ALKAN

44540

BAHADIR GÜNGÖZ

46124

ERCAN KAYA

43778

SERKAN AKGÜNEŞ

44551

SABRİ ERDEM

46243

ERSİN ÇELEBİ

43794

GÜRKAN BIÇAKKIRAN

44561

BORA PİLAVCI

46248

NAFİZE AYNUR CANDAŞ

43872

SAİT MURAT TUZKAR

44823

İSMAİL CEM İRTÜRK

46355

ÜMİT BALBAY

43873

MURAT GÜRPINAR

44833

AY TEKİN RUMİBEYOĞLU

46397

SERKAN AVCI

43898

ERDAL ŞİMŞEKOĞLU

44845

BAHADIR YÜKSEKŞAN

46398

MURAT DÖNMEZ

43915

SUNGU KÖKSALÖZKAN

44891

İSMAİL ARSLAN

46400

SEÇKİN ERDEN

43936

SELÇUK TURAN

45049

ALPAGUT GİRGİN

46487

ALİ TOLGA GÜMÜŞ

44008

AY TAÇ ÇETİN

45124

SERKAN SÜREKLİER

46531

M. MAHİR DAĞTEKİN

44038

HULUSİ CENK ÖZDEMİR

45128

SABRİ ÖZDOĞAN

46597

GÖKHAN EMRE KAPKAP

44125

HİLMİ YÜKSEL

45193

İLKER ÖZSU

46714

UĞURHAN Y ILMAZ

44143

ARZU ADIGÜZEL
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46715

BAHAR ERARSLAN

57075

BARIŞ KARACAOĞLU

20937

TURGUT DEMİRDÖĞEN

46731

AYLA ÇAKIR

57255

TOLGA KAPTAN

21093

ALİ DİLBER

46867

BARIŞ AKAGÜNDÜZ

57400

SOYLU KAAN AK YÜREK

21110

AYDIN LALELİ

47098

MUSTAFA ÇENGEL

57656

SALİH TAŞKIN

21174

HASAN GÜRKAŞLAR

47198

SEVAL ŞENGÖÇEN

57720

FAİK ÖNALDI

21233

ORHAN Y ILMAZ KALE

47293

MELTEM AKÇORA

58029

HİCRAN ASENAOKTAR

21241

HÜSEY İN AVNİ UYGUR

47351

SERDAR ANİKER

58132

ERDEN AKDARI

21256

GÜLSÜM SARI Y ILDIZ

47357

AHMET ÖZKAN

58404

AHMET ISI YEL

21263

SEBAHAT TİN İŞCİ

47463

ŞEVKET CEM TÜRKÖZ

59109

SEZGİN ÖZTÜRK

21281

RECAİ UYSAL

47671

UĞUR COŞKUN

59337

HALUK AÇAROĞLU

21391

ALİ ERTEN

47676

MÜGE TUNCER

61058

DİLEK SAKMAK

21396

MUSTAFA ISMIK

47715

HÜSEY İN BÜLENT ÖNER

61922

MURAT İPEK

21401

ALİ AYHAN Y ILDIZ

47717

FATİH SEZEN

62241

FEHMİ ALTUNTAŞ

21456

ALİ DAVUT KÖKSOY

47767

YAHYA EĞİLMEZ

62593

İLKER ARSLAN

21458

EROL BARDAKÇIOĞLU

47846

MESUT KÖSEOĞLU

63097

MURAT KUŞOĞLU

21461

SELAHAT TİN ÖZLÜ

47899

HAKAN ARSLAN

66231

DENİZ ERDEL

21471

MUSTAFA DENİZ

48047

MESUT ŞEVKE

69260

MUTLU BUCAKLIOĞLU

21578

EROL ERY ILMAZ

48336

ÖZGÜR GÜNEŞDOĞDU

75833

KENAN İLHAN

21579

FAHRETTİN SAYGILI

48341

AYŞE SAY IN

79332

İBRAHİM AY Y ILDIZ

21581

AHMET YAMAN

48635

AY TÜL Y ILMAZ

79841

HALİL AKIN ŞENKAHYA

21595

OSMAN ÇELEBİ

48693

MEHMET AKİF ALBAYRAK

80639

21681

HASAN KENAN ÇAKI

49226

HALDUN TÜRKOĞLU

81361

21692

ERKAL KÖROĞLU

49386

ÖZGÜR PAÇAL

82643

HALİL İBRAHİM ÇOKDAN
MEHMET SİNAN
KARAOSMANOĞLU
ALİ FUAT KIZILÇAY

21741

YUNUS NACİ KOÇ

49686

MURAT ULUDAĞ

84568

HACI MURAT DEMİRKAN

21744

HİMMET SAKALLI

49844

NURDAN TURHAN

87319

BURAK UNAN

21745

HÜSEYİN FERRUH ÇATIKKAŞ

49947

GÜRAY Y ILMAZ

90848

ÇETİN UĞUR ÜNLÜ

21748

NECMİ ÖZCAN

50143

BABÜR KUNTER

94193

KASIM MURAT KENAR

21755

MEHMET YILMAZ

50647

ALİ GÜLGEN

95722

AY TAÇ TATLIBADEM

21774

ÖZAN PARLAR

51047

OSMAN BOZCAARMUTLU

97878

DİLŞEN Y ILMAZ

21775

ÖMER FARUK AKPOLAT

51687

KEREM KARABI Y IKOĞLU

99965

BİLAL GÜLER

21834

COŞKUN MEVSİM

51929

MEHMET SAVAŞ

110582

SERTAN KIZILCAN

22004

NEVZAT YAVUZ

52957

MUSTAFA YEMİŞCİ

22033

HASAN ALTUN

53076

SERKAN ÜSTÜNDAĞ

22129

İSMET BAY TAK

53162

SÜLEYMAN ARTUT

22165

İSMAİL YILDIZKOL

54185

SİMİN ÜNALER

22176

TİJEN AKGÜN

54540

ÇAĞATAY ÖZÇELİK

55392

BERAT GÖKHAN ÖNEM

55394

DUYŞEN DEĞİRMENCİ

55550

EBRU AHISKA

55560

VAHİT İSPİT

56250

ALPHAN AKSOYLAR

56331

MOHAÇ KILIÇASLAN

56419

TANAY BEDİRKURUM

56888

CAVİT MURAT DIRAMAN
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ÜYE LİSTESİ
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20603

CELALET TİN NURİ ÖZ

20611

ALİ KAVRUK

22179

BÜLENT GÜNDÜZ

20645

ADNAN YAVUZ

22640

MUSTAFA KABADAYI

20724

UFUK AKALIN

22726

HALİL İBRAHİM KARACA

20728

İSMAİL ULCAY

22769

CENGİZ DİLEK

20760

LEVENT ŞAHİN

23020

GÜRCAN AKÇAMETE

20782

NİHAT ALİ ARIĞ

23044

ALİ GALİP ERTEM

20880

MUSTAFA KORUK

23208

HALİL AYHAN BEKKİ

20896

MEHMET ERMAN ÖZOĞUL

23213

S.MÜJDE TÜRKEKUL

20907

SÜLEYMAN ERİNÇ

23233

HASAN KOCACİĞER

ŞUBEDEN • HABER

23288

ESAT YALÇINKAYA

28569

ERTAN GÜRDAL

23289

MEHMET ŞÜKRÜ YERAL

28961

ALİ BÜYÜKYILDIZ

23369

İBRAHİM FİDANOĞLU

30306

ERDOĞAN BOLAKÇA

23398

İBRAHİM ÇİNAR

32936

MEHMET KOCABAŞ

23456

İSMAİL YILMAZ

33225

ÜNAL TEKİN

23565

RASİM İPEK

34721

HÜSEYİN MÜNİF GÖÇELİ

23608

KADİR AKTAŞ

36072

23610

LEVENT ELBEYLİ

23611

5035

Y ILMAZ ALTIN

5037

HAMDULLAH CİHAN

5041

MANSUR NACİ UZAKGÖREN

5046

ERTAN ÜŞAR

5062

HALİL KOZAK

TÜRKAN DURMAZ

5063

OSMAN TUTUM

40534

ENGİN UĞURLULAR

5075

MUSTAFA TANRIKULU

FARUK ULAŞ

43743

ABDULLAH HELVACI

5093

ADNAN İLHAN

23682

BİLAL PEYNİRCİ

45375

CEYHAN AKDEMİR

5094

NAİL KAVAS

23685

AYDIN ÖZDEN

46241

AHMET ÇELİK

5095

ESAT BARIŞIK

23811

TEOMAN TANER

49224

MURAT TOKGÖZLÜ

5117

AHMET SEDAT ŞARMAN

23823

ŞABAN UĞURTAŞ

51358

TAYFUN KÜPÇÜK

5125

MEHMET HULKİ İPLİKÇİ

23845

NAZMİ KARAGÖZ

51888

REYHAN ERTURGUT İLHAN

5200

ALİ BENLİ

23908

SALİM DİZİ

55390

ÜNAL ÖZTÜRK

5201

SABAHATTİN TURGUT

23924

57081

HALUK ÖZKARDEŞKAYA

5211

TAHSİN DEMİRCİOĞLU

58092

MAHMUT NEDİM AKBABA

5216

MEHMET SABRİ SÖNMEZ

61056

LEVENT DEMİRÇİNİK

5223

SAADETTİN SOLAK

64918

NECLA AŞIBAL

5224

EKREM AKGÜN

24367

ADNAN YILMAZ
İSMAİL HAKKI
HEPNALBANTLAR
HÜSEYİN ERİŞ
MUSTAFA KEMAL
KASAPOĞLU
KUTLUAY İSİMBAY

69267

HAKAN ERSOY

5228

MUSTAFA DEMİRCİ

24423

NİZAMETTİN DURAKOĞLU

69594

AYHAN ÖZENÇ

5235

AYGÜN SUNGUR

24425

MEHMET KIRKBAŞ

73178

HAYRİ YABA

5240

HALUK DÖNMEZ

24505

ERBİL ERBİGE

74100

HÜSEYİN ŞAHİN

5246

MEHMET ALEV ADSIZ

24513

M.SİNAN BALKI

89603

SİNAN ÜNALP

5247

ERGİN OKTAR

24537

HÜSNÜ YALÇIN ERYİĞİT

95079

VEYİS TAŞKOLU

5248

KURTULUŞ ÖZKABA

24554

SEYHAN DÖNMEZ

5253

SAİT BAŞER

24620

TURGAY TANAK

5254

NADİR ATIL

24634

SÜLEYMAN APAYDIN

5272

SEMİH ADIYAMAN

24847

İSMET ÖZKUL

4691

ADİL ÇETKİN

5285

AHMET BAMYACIOĞLU

24888

MUSTAFA HUNTÜRK

4739

EMİN BERBEROĞLU

5297

HALİL EMİN UZTUĞ

24949

İLKTAN BEDER

4748

HALİL TANSU ÖKTEM

5313

AHMET ÇAPAN

25401

YILMAZ HAVUTCU

5338

NURULLAH İZMİROĞLU

25494

FERZAN ÖNAL

4753

SEMİHA SUNGUR

5371

YUSUF YILMAZ

25673

HALİL SARIDERELİ

4852

SELAHAT TİN MERSİN

5414

ALİ ÖZGENALP

25845

MERAL YILMAZBAŞ BURŞUK

4853

HİDAYET SEVGİLİ

5419

ALİ OSMAN ÇIDIK

25936

ŞİNASİ ÖZTEMUR

4867

AHMET NAZIM DOĞAN

5436

SONER AKIN

26208

4883

FİKRET AY TEK

5450

KADİR YILMAZ

4943

EŞREF AKIN KIR

5465

HÜSEYİN KAPTAN KIN

26469

İBRAHİM YETMEN
SAFFET OKTAY
HIRDAVATÇIOĞLU
RAHMİ BAYRAKDAR

4956

Y ILMAZ KARATAŞ

5472

VEDAT AKMAN

26982

EY YUP GÜNAYDIN

4968

ÖZCAN AĞDUK

5479

FEHMİ MEZGİT

27026

H.TANER OLGUN

4974

TAHA ÜLKER

5521

SUAT ÖZDEN

27304

ATİLLA AŞIBAL

4975

MECDET BENİCE

5588

BİROL VURAL

28199

NERMİN ERDEM

5000

ALİ İHSAN ÇIRAK

5596

EROL UYAR

5022

ALİ HAYDAR SİPAHİ

5598

MEVLÜT TAGA

24049
24204
24309

26354
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5638

ERDİNÇ DİRİKAL

6180

AHMET YÜCEGÖNÜL

5664

ESAT YİĞİT

6529

5668

HASAN FELENT

MEHMET TURHAN
SARUHANLI

5751

ÖMER İLBAN

8482

SALİH ÇINAR

2232

MUSTAFA ÜNLÜ SARILAR

5838

YILDIRIM DOLU

8664

YUSUF DUMRAL

2337

CAN BÖKE

5883

NUSRET VERYERİ

KAMİL ERKER

2497

SALİH SITKI SAYIT

3895

GÜRBÜZ ATAGÜNDÜZ

10846

Sicil no Adı Soyadı

ADRESLERİNİ GÜNCELLEMESİ GEREKEN ÜYELERİMİZİN LİSTESİ
Değerli Üyelerimiz,
Oda üye kayıt veri tabanımızda adresi kapalı olan ve bu meslekte 25, 40,50. ve 60. yıllarını doldurarak onur
plaketini almaya hak kazanan üyelerimizin listesini aşağıda yayımlıyoruz.
Bu üyelerimizin iletişim bilgileri hakkında bilgi sahibi olan üyelerimizin Şubemize bilgi vermelerini rica ederiz.
Tel: (0232) 462 33 33 / 2203-2204

25. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ

40. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ

28179

SERDAR ÖZAKAR

28758

AYHAN ESENTÜRK

30928

MUKİM AY YILDIZ

Sicil no

Adı Soyadı

Sicil no

Adı Soyadı

43180

ORHAN ÇINAR

20816

MUSTAFA ZENGİN

44009

ARZU YAPAR

20864

ORHAN HACIBALOĞLU

44126

HALE GÜLMEZ

21176

NEDRETTİN URBAY

44127

AHMET BARUT

21178

ADNAN ÇAKIROĞLU

44158

SÜPHAN ERCAN

21316

NİYAZİ CAN TANCI

44288

TİMUR BOLAKÇA

21339

K.MAHİR SİPAHİ

44560

AZİME TUBA Y ILMAZ

21462

TANER TÜKEN

4743

ADİL MUMCU

44824

ASIM ENCÜ

21633

RİYAL SUVAN

4821

SAFFET İÇBİLEN

44825

AYŞE BERNA İSTANBULLUOĞLU

21641

NEDİM AYAZ

4945

DAVİT SADİS

44829

ATEŞ KUMBARACI

21719

BÜLENT ÇAVDAR

5065

MEHMET AKBAŞ

44837

MUSTAFA DUMANLI

21747

İBRAHİM TEMİZ

5160

ABDULLAH KÜREĞİBÜYÜK

44838

SİNAN ÖZDEMİR

21773

İSMAİL COŞKUN

5162

ERTUĞRUL ALP

44993

MAHMUT TOK

21990

İBRAHİM FERİKOĞLU

5204

A.KEMAL TÜRKBEN

45091

ESİN FULYA BEKEM

22850

AHMET ERCÜMENT ERDEM

5243

ALPASLAN İŞCANOĞLU

45125

BİLGEHAN KAŞER

22864

H.İBRAHİM TAŞÇI

5256

AVRAM ŞAUL

45274

EBRU ZEYNEP ACAROĞLU

23028

NERMİN DOBURCALI

5306

ÖZDİLEK CANSEVEN

45532

NURSAN ERGUN

23116

ZAFER YALÇI

5337

MEHMET MUMCUOĞLU

46134

FIRAT PATBURUN

23601

SEZAİ YENİ

5362

MUSTAFA MUHLİS KOÇ

47289

ÖZGÜR GÜNERİ

23684

FATİH ÜNLÜ

5440

MEHMET KAZIM AK YÜZLÜ

47358

OSMAN BELGE

23686

NAZIM DEMİRKAN

5443

METE ÖZEL

47844

TOLGA GÜNER

23687

KEMAL ÖZTAŞ

6863

MEHMET PAKSOY

48802

TANSU ÖZÇELEBİ

23907

HÜSEYİN TURHAN İBİŞ

51196

BAHAT TİN YANAR

24067

NAZİF ÖZEN

55423

KORHAN UZUNKAVAK

24779

VEDAT BIÇAKÇI

55554

HAKAN ÇİF TCİ

24809

HASAN UZUN

56253

ESRA UZUNKAVAK

25058

M. TURGUT ONAY

57538

MURAT ADIGÜZEL

25672

DURSUN ÖZCAN

58244

YUSUF ERKUT ALTUN

26684

MEHMET ŞEMSEDDİN ÇİMEN
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2053

Adı Soyadı

ATTİLA SUN

ŞUBEDEN• MESLEKİ SOHBETLER

TESKON’UN
EN BÜYÜK
EMEKTARLARINDAN
BİRİ: MACİT TOKSOY
Bültenimizde bu ay, Şubemiz geçmiş dönem
başkanlarından ve alanında en büyük etkinliklerden
olan Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin yaratıcı ve
emektarlarından Prof. Dr. Macit Toksoy’u konuk
ediyoruz.

( Mac it Tok s oy, mak ina mühe nd isl iğ ine ak ade m ik

çalışmalarının yanı sıra Oda faaliyetlerine verdiği emeklerle
de büyük katkı sunan isimlerden. ‘Makina mühendisliği
mesleğini neden seçtiği’ sorumuza karşılık bunun nedenini
bilmediğini ifade eden Toksoy, meslek seçim sürecini şöyle
anlatıyor:
“Üç ayrı üniversite sınavına girdim. ODTÜ için bir sınav, İTÜ
için bir sınav ve diğer üniversiteler için ortak bir sınav.
Rober t Kolej diye bir üniversite de varmış ama biz onu
duymamıştık, onun sınavına girmedik. Zamanımızda İTÜ’ye
girmek bir öğrenci ve okulu için çok prestijli bir başar ı
idi. Biz de okuduğumuz lisede buna yönlendirildik. Lisede
TÜBİTAK bursiyeri olduğum için de temel bilim dallarında
e ğ i t im gör me m iz öz e nd ir il i y or du. D iğe r ün i v e r s i t e
sınavlarında matematik, fizik, kimya bölümlerini, ODTÜ’de
Makina Mühendisliği bölümünü kazandım. İTÜ’nün sınav
sonuçları geç açıklandığından ODTÜ’de hazırlık okumaya
başladım. Hazırlık sınavında bir ay geçirdikten sonra, İTÜ
sınav sonuçlar ı açıklandı orada da Makina Mühendisliği
Bölümünü kazandığımı öğrendim. Sonral ar ı polit ikaya
atılıp Çevre Bakanlığı da yapan yakın arkadaşım Rıza Akçalı
ile beraber İstanbul’a git t ik. O İnşaat Mühendisliği’ne,
ben Mak ina Mühendisliği’ne olmak üzere, 1967 senesi
sonbaharında İTÜ’ye kaydolduk. İki üniversitede de makina
mühendisliğini kazanmam hayatım için çok önemli ve mutlu
bir tesadüf olmalı. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. İTÜ’yü
kazanamasaydım ODTÜ’de yine makina mühendisliği eğitimi
alacaktım. 1972 sesinde ‘Alman Usulü’ Diplom-Ingenieur,
Yüksek Mühendis olarak mezun oldum.”

49 y ıldır mak ina mühendisliği mesleğinin iç inde ol an
Toksoy, bunun 41 y ılını akademik hayat t a eğit imc i ve
araştırmacı olarak geçirmiş. Liseden itibaren TÜBİTAK’ın
bursiyeri olarak akademisyen olma konusunda şartlandığını
belir ten Toksoy, “İ TÜ’de sevgili hocam Prof. Dr. Alpin
Ke mal D ağs öz ’ün, t e k n is y e n k adro sund a a s is t anl ık
teklif ini kabul etmedim. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı
yur t dışı sınavlar ında kompozisyonum iy i olmadığı iç in
gerilere düştüm, kazanamadım. Ege Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümünde asistan sınavlarına girdim. Ben
İTÜ Isı Opsiyonu mezunuydum ve bu dalda asistan olmak
ist iyordum, bunu belir t t im ama her nedense, mekanik
soruları ile sınava girdim. Temmuz’da sınav olduk, Kasım
ayının başında asistan olarak akademik hayata katıldım.
Böylelikle 1972 yılında meslek hayatıma başlamış oldum”
diyor.
Mac it Toksoy, meslek yaşamının başlar ında yaşadığı
zorlukları ise şöyle anlatıyor:
“Bir asistan olarak üniversitede çalışmaya başladığımda,
bana bir teknik resim masası ve bir tabure ile donanmış
boş bir oda verildi. Elbette ısı transferi dersine asistanlık
yapmak üzere elime de bir paket tebeşir tutuşturulmuştu.
Isı transferi tatbikatlarını, bazen de derslerini vermeye
başladım. Isı transferi dersini Almanya’da doktora yapmış,
kendisini her zaman sevgi ve saygı ile andığım bir ağabey
ver iyordu. Kendis i ünivers itedeydi ama aklı dışar ıda
kurduğu üniversiteye hazırlık ve meslek kurslar ındaydı.
Bilimi Almanya’da bırakmıştı. İçinde iki tane büyük, iki
tane küçük odası da olan Isı laboratuvar ı diye oldukça
büyük bir al anımız vardı. L aboratuvarda k imin, neden
aldığı belli olmayan, zaman zaman benim çalışt ırdığım
ciddi büyüklükte bir buhar kazanı ile bir soğutma kulesi
vardı. Bundan başka hiç ama hiçbir şey yok tu. Kursçu
hocama laboratuvar ı gelişt irelim dedim. İşte o zaman
bana ne istersem yapabileceğ imi, beni sonuna kadar
destekleyeceğini, ama ondan bir şey istemememi söyledi.
Beni destekledi de; beni kendi arabası ile ODTÜ’ye götürdü,
oradaki laboratuvar ı gezdim, aletler in listeler ini aldım,
tekrar İTÜ’ye geldik, orada da benzer şeyler yapt ım ve
geriye döndük. O, bütün bu inceleme gezisinin masraflarını
cebinden karşılamıştı. Bölüme döndüğümde hazırladığım
listeleri alınması için bölüme ilettik ve termoelemanlardan,
ıs ı t ıc ıl ardan, t er mome t rel erden 12 k anal l ı y a z ıc ı y a
kadar pek çok şey sat ın alındı. Bir müddet sonra güzel
hocam, hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmek için
üniversiteden ayrıldı ve İzmir’in en büyük dershanesine
doğru adımlar atmaya başladı. Bir ara onun gece meslek
kursunun sorumluluğunu ben yüklendim. Her akşam kurs
yapılan dershaneye gidiyor, yöneticilik yapıyordum. Hatta
bir ara birlikte Kordon’da bir Müzikhol açmayı bile düşündük.
Bütün bunlar üniversiteye girdiğim ilk bir, bir buçuk sene
içinde oldu; ne meslek başlangıcı değil mi?
İçinizden ‘ne bölümmüş’ diyebilirsiniz, haklısınız. Bölüm
başkanımız yine okulumuzun bir başka öğretim görevlisi ile
İzmir’de takım tezgâhı satan en büyük şirketin ortağıydı.
Bazen ‘kütüphanedeyim’ diye not bırakıp tezgâh satmaya
giderdi.
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Güzel hocam üniversiteden ayrıldıktan sonra bir müddet
sanır ım bir sene kadar ısı transferi derslerini vekâleten
ben verdim; dersi ben veriyordum, yasal olmadığı için ders
bir başka hocanın üzerinde görünüyordu. Meslek yaşamım
böyle devam ederken doktora dersleri almam gerekiyordu,
doktora tezi almam gerekiyordu. Doktora dersler i diye
benim alanım ile ilgisi olmayan ya da İTÜ’de okuduğum
dersler açılıyordu. Bir yıl kadar ders almadım ama sonra
doktorada geç kalacağımı düşündüğümden olan dersler i
almaya başladım. Hiç unutmam biri, ‘Pnömatik ve Hidrolik
İletim’ idi. Isı transferi ile yakından uzaktan hiç ilgisi yoktu
ama ders sayı listesine skor olarak giriyordu. Tabii burada
Yüksek Matematik dersi de aldım, çünkü yine skor yapmam
gerekti.
Bir müddet sonra bölüme Almanya’da nükleer reaktörlerde
ısı transfer i üzer ine dok tora yapmış başka bir ağabey
geldi, çok sevindim. Çünkü bana doktora konusu verecek
bir hoca ar ıyordum, maalesef bölümde fakültede böyle
bir hoca yoktu. Isı Transferi dersini o vermeye başladı ve
bizler için de Nükleer Reaktörlerde Isı Transfer i dersini
açtı. Muhteşem bir başlangıç olmuştu. Bazı küçük şahsi
problemler i vardı ama k imin yok tu k i; giysiler ini hiç
yıkamıyor ve değiştirmiyordu, maaşlarını gidip mutemetten
almıyordu. Bunlar kişisel sorunlardı ama benim asistanlık
yaptığım Isı Transferi dersinde büyük bir eğitimsel sorun
vardı. Isı transferi dersine zamana bağlı üç boyutlu iletim
denkleminin çözümü ile başl amış t ı ve or adan dev am
ediyordu. Kendisine defalarca ağabey bak şunun tek boyutlu
ve kararlı olanını öğret, yüksek lisansa gelince oradan devam
ederler dediğimde, o güzel aksanıyla ‘orası goley goley’
dey ip kendine göre belirlediği içer ikten vazgeçmiyordu.
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Yar ıy ıl bit t i, ben nükleer ısı transferden sınava girdim,
aldığım not 69 oldu. ‘Ağabey bu 69 nereden çıktı, soruların
tamamını yaptım, bir tane bile eksik yok, neresi eksik neresi
yanlış’ dedim. Ne kâğıdı gösteriyor, ne de 69’u 70 yapıyordu.
Dersi 70 ile geçmem gerek, ne kadar anlattıysam da 69, 70
olmadı. Tabii kalan sadece ben değilim, o dersi alan herkes
aynı durumda. Sonunda dayanamadım, bölüm başkanına
gittim; ‘kâğıdımı birlikte inceleyin, bir tek yanlışım var
ise her şeye razıyım. Aksi halde ben bu dersin sınavına
bir daha girmem’ dedim. Lisans öğrencilerinin ısı transferi
dersindeki durumunu da anlattım. Nur içinde yatsın, bölüm
başkanı hocam, güzel hocamı çağırdı, yanımda cevap
kâğıdını getir, beraber bakalım dedi. Nuh dedi, peygamber
demedi, kâğıdı göremedik. Yanlış hat ırl amıyorsam bu
olaydan çok kısa bir zaman sonra, duyduğum kadar ıyla
ambul ans alternat if ine k arş ı ist if a etmeye r az ı olup
üniversiteden ayrıldı; yedi sekiz aylık birikmiş maaşını da
almadan! Hem kendimin hem de birlikte ders aldığım sınıf
arkadaşlarımın kâğıtlarını bölüm başkanımız notlarımıza
bakarak değerlendirdi. Lisans öğrencilerinin sınavını ben
yaptım. Böylece bir devre daha kapandı. Ben doktora tezi
bulacağım diye sev inirken yine hocasız kaldım. Bunlar
olurken, ben bir taraf tan da bana doktora tezi verecek
bir akademisyen ar ıyordum. Bu bağl amda İ TÜ mezunu
büyük bilim İnsanlarından biri olan, Michigan Üniversitesi
profesörlerinden Vedat Arpacı’ya doktora hocam olur mu,
bana tez verir mi diye yazdım. Muhtemelen mektubum 30
günde gitti ve cevabı da 60 gün sonra geldi: Doktora hocam
olmayı kabul etmişti; ne büyük mutluluk. Bana Chandra
Sekhar’ın Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability adlı
kitabının ilk bölümünü oku, anla, sonra bana yaz demişti.
Ben mütevazı kütüphanemizde ne arar bu kitap endişesiyle
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k it ap kar totek sler ini incelediğimde k it apt an ik i t ane
olduğunu gördüm; 1968 yılında kurulmuş bir fakülte, 5-6
bin kitap olan, belki o kadar da yok, kütüphanesinde iki
tane ‘Hydrodynamic and Hydromagnet ic Stabilit y’. Kim
aldırmış, niye aldırmış belli değil. İlk ödünç: Macit Toksoy.
Kit abı koltuğumun alt ına aldım, sanır ım muhtemelen
etraf tan görmelerini de sağladım ve teknik resim masası
üzerinde kapağını çevirip, Vedat Arpacı’nın ödevinin ne
olduğuna bakmaya başladım. Bu bakış, kitabın kapağını
açt ıktan sonra, sanır ım birkaç ay sürdü. Hiç olmayacak
başka k it apl ar da buldum kütüphanede, onl ardan bir
başlangıç yapıp Sekhar’a dönüş yapmayı denedim, okuldaki
matematikçilerden yardım almaya çalıştım, olmadı olmadı
olmadı. İlk bölümü anlayamadım. ‘Ben bunu başaramadım,
bana yol göster’ de diyemedim Vedat hocama. ‘ Yanına
geleyim, dizinin dibinde oturayım’ desem mutlaka kabul
ederdi. Ama ‘bizi dışar ıya gönder in, adam gibi doktora
yapalım’ dediğimiz dekanımız bize ‘burası seyahat bürosu
değil’ diye cevap veriyordu. O kursçu değildi, mühendislik
mimarlık eğitimi veren özel (!) okulu vardı.
Sonunda bir dok tora konusu buldum. Bir (çok meşhur)
şirkete sanır ım kamyon ak s kovanl ar ının kaynağı iç in
sürtünme kaynak makinaları alınıyordu. Oraya ve pek çok
yere danışmanlık yapan tam zamanlı bir hocamıza alınan
makinalar ilham vermiş olmalı, bana sürtünme kaynağında
sıcaklık dağılımı konusunu doktora tezi olarak verdi. Veriş o
veriş, tezimi yazıp ciltleyinceye kadar tezimin ismi üzerinde
bile görüşmedik.
İki binin üstünde delikli karta yazılmış programınızı IBM
1130 yöneticilerine teslim ediyorsunuz. Gece programınızı
yüklüyorlar. Bazen orada sabahlıyorsunuz, bazen sabah
gelip sonucu almaya çalışıyorsunuz. Pek çok gün elinize
‘map’ denilen ve hatayı gösteren ama o hatanın ne olduğunu
çoğunlukla kimsenin söylemediği/söyleyemediği bir çıktı
elinize veriliyor. Bazen saatlerce delinmesinde bir sorun
mu var diye tek tek kartları kontrol ediyorsunuz, bazen
programın çalışmasını kesmişler çünkü çok uzun sürmüş,
kapanmayan bir döngü mü var diye FORTRAN II ile yazılmış
yazılımı kontrol ediyorsunuz. Programınızı geliştirmişsiniz,
artık yavaş yavaş sonuca gidiyorsunuz, IBM 1130 gidiyor,
IBM 360 ve FORTRAN IV geliyor. O iki bin kartlık program
bu sefer FORTRAN IV ile yazılıyor, tekrar hatalar, döngüler;
d ön g ü d ön g ü o l u y or s u n u z . S a b ahl ar ke n b il g is a y ar
merkezinde sevgili Mustafa gibi dostlarınız oluyor. Nihayet
hesaplarınız bitiyor, doktora tezinizi ofset kağıdına daktilo
ile, denklemler i ve şekiller i el ile yazıp çizip, çoğalt ıp,
teslim ediyorsunuz. Ve ve, kapının aç ık olduğu anlarda
doktora tezinizin üç ay boyunca konulduğu çelik dolabın
üstünde durduğunu görüyorsunuz.
Doktora yaparken, çalıştığınız alanda literatür bulmak için
sık sık otobüsle ODTÜ kütüphanesine gidip, bulabildiğiniz
m a k a l e l e r i n, k i t a p l a r ı n f o t o k o p i l e r i n i ç e k i p g e r i
dönüyorsunuz; derslere giriyorsunuz; bazen boykot olduğu
iç in giremiyorsunuz; boykot günü sizin ders gününüze
denk gelince, şunu başka bir gün yapın bir az da biz
ders yapalım diyorsunuz; bölüm-amf iler-Kimya Bölümü
arasındaki arazide sol ve sağ öğrenciler arasındaki arazide
yatmalı, eğ ilmeli, ateş etmeli, kaçmalı, koval amac alı

meydan muhabereler ini izliyorsunuz; atkıyla boğulmaya
çalışılan bir İGD’liyi Maocuların elinden alıyorsunuz, okula
gelemediği iç in onun sınavlar ını MMO’da yapıyorsunuz,
faşist diye camın önünde dövülen öğrenciyi bölüme hibe
edilmiş minibüse koyup Ege Üniversitesi hast anesine
götürüyorsunuz. Akşaml ar ı Buca Mühendislik Mimarlık
Akademisi’nde ne zaman dayak yiyeceğinizi düşünerek ders
veriyor, dayak yemesi muhtemel bir arkadaşınıza yardım
için, dersiniz olmasa da onunla gidip geliyorsunuz.
İşte böyle bir meslek başlangıcı. Zor mu? Bu mesleği neden
seçtiğimi bilmediğim gibi buna da cevabım yok. Ama çok
şey öğrendiğim bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim,
mutsuz da olmadım. Amerika’da daha prestijli bir doktora
eğitimi alabilirdim. Belki oralarda bir yerde kalır, MMO’yu
bilmezdim, hayat ımda T TMD olmazdı, TESKON olmazdı,
binlerce sevgili meslektaşımı tanımamış olurdum, karınca
kararınca ülkeme hizmet etme fırsatım olmazdı. Doğrusu bu
ya, bunların olmamasından mutlaka mutsuz olurdum ya da
benim yaptığım gibi biri gelir beni mutsuz yapardı.”
Mesleğinin iki ayrı alanında sevdiği ve sevmediği yönler
olduğunu belirten Prof. Dr. Toksoy, şunları söylüyor:
“Al anl ardan ilk i bir öğret im üyesinin yapması gereken
iki şeyden bir isi olan eğit im. Ders vermey i çok sevdim.
Her ders benim iç in çok önemliydi, mesleğimin sonuna
doğru iyi ders vermeyi aktörlüğe benzetmeye başlamıştım.
Son zamanl arda sene başında öğrenc iler ime ‘beni ik i
üç haf ta dinleyin hoşunuza gitmez, anlattığım şeyler in
hiç ilginizi çekmediğine inanırsanız, söyleyin size geçer
not vereceğim, dersi takip etmenize gerek yok’ dediğimi
anımsıyorum. ‘Tamam, ben bu derse gelmeyeceğim’ diyen
öğrenc im hiç olmadı. Bu beni şimdi çok mutlu ediyor.
Laminer ve türbülanslı akımı göstermek için sigaramı yakıp
dumanındaki bölgeleri gösterdiğimi hatırlayan öğrencilerim
içinde, sınıf ta sigara içmeyi bahane ettiğimi söyleyenler
var. Ama hepsi laminer ve türbülanslı akımın ne olduğunu
biliyorlar. Hiç kimseye 69-70 muamelesi yapmadım, asla.
Bir öğrencim kâğıdına itiraz etti; bir soruya sıfır vermiştim,
o ise cevabı doğru olarak verdiğini söylüyordu. Birlikte
kâğıdın başına oturduk, ciddi bir uğraştan sonra kâğıtta
cevabın doğru olarak verildiğini ben de gördüm ve notunu
değiştirdim. Ama o kâğıdı çoğaltıp, birinci sınıfta Makina
Mühendisiliğine Gir iş dersinde ‘böyle cevap vermey in’
diye öğrencilere örnek olarak dağıttım. Öğretmek, en iyi
öğrenme yoludur. Ayrıca ben öğrencilerimden de çok şey
öğrendim; Amerika’dan döndükten sonra bölümde ilk defa
öğrenci öğretim üyesi değerlendirme anketini uyguladım.
Tahtaya doğru dürüst yazmıyorsun eleştirisinden sonra hep
düzgün yazmaya çalıştım.
İkinci öğretimi hiç sevmedim. İkinci öğretim öğrencilerini
değil, sistemini sevmedim. Farklı sınır koşullar ıyla bir
diferansiyel denklemden aynı sonuçlar elde edilebilir mi?
Baz ı çocuklar taban matemat iği, f iziği bilerek bölüme
gelmişler, bazıları da çok azını bilerek gelmişler. Birine
gündüz eğitim veriyorsunuz, birine gece. Her iki gurubun
da dört sene sonra okulu bitirmesini öngörüyorsunuz. Böyle
şey olur mu? Tüm evrensel akademik sınırların ötesindeki
saatlerde öğretim üyelerinden ders vermelerini sağlamak
için bu paralı eğitim ve ders ücreti garabeti, ‘mucize çözüm
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olarak’ keşfedildi. Bu sistemi uygulamadan önce sistemi
getirmek isteyenlerle bölümde tartıştık. Eğitimin gecesi
gündüzü olmaz, eğer daha fazla öğrenci alınması isteniyorsa
akademik kadrolar iki katına çıkarılsın, böylelikle puanları
arasında uçurumlar olmayacak 50 yerine 100 öğrenci alınsın,
isteyen dersini gece, isteyen gündüz versin, istenirse
tüm dersler gece ya da gündüz verilsin dedik. Ek kadrolar
ver ilmedi; öncek i durumda par alı olmadığ ı iç in ‘ben
akademik çalışma yapıyorum, fazla ders veremem’ diyen
öğretim üyeleri paralı ders vermek için yarışmaya başladılar,
hem de ne yarış!
Haf tada kendisi 25 saat ders veren bir bölüm başkanı,
bölümünde doktora eğitimini başlatmak istedi. Kendisine,
‘öğretim üyelerinizin çok yüksek ders saat yükleri var, sizin
bile haftada 25 saat dersiniz var. Kendinize öngördüğünüz
doktora derslerini nasıl vereceksiniz’ dediğimde, ‘benim
gündüz eğit iminde ders saat im şu kadar (hat ırladığım
kadarıyla 16 veya 17 idi), gerisini gece veriyorum; siz benim
gece ne yapacağıma karışamazsınız’ dedi. Çalışma saatinin
45 olduğu bir ülkede haftada ortalama 34 saat ders veren
bir bölüm başkanı! Olmaz dedim, olmadı, benden sonra
oldu! İkinci öğretim, eğitim kalitesini aşağıya çekti. En
azından çok farklı puanla ikinci öğretime gelen öğrencilere
başlangıç çizgisini aynı hizaya getirmek için matematik,
fizik ve sosyal alanlarda ek ön eğitimler şart koşulabilirdi.”
“Eğitimin denetimi meslek örgütlerince yapılmalıdır”
Macit Toksoy, ikinci öğretimin önemli bir sorun olduğunu
düşündüğünü belirtirken, bu alanda bir kalite kontrolün
olması gerektiğini ifade ediyor:
“Eğitim bir üretimdir. Üniversite eğitimi belli meslek alanında
topluma hizmet etmek üzere belli seviyede bilimsel, teknik
ve entelektüel bilgi ve yetenekle donanmış, meslek alanında
kendisini ve mesleğini geliştirme yollarını öğrenmiş, meslek
et ik değerler ini bilen ve uymay ı ilke edinmiş insanlar
yetiştirmektir. Kişi kendisi için üniversitede eğitim alabilir
ve eğ it imini dilediğ i st andar tl arda sürdürebilir. Ama
topluma hizmet için eğitim alıyorsa, o mesleğin yukarıda
belirtilen bileşenlerini belirli seviyelerde sağlayacak ve
bunu kanıtlayacak şekilde eğitim almalıdır. Bu eğitimin
gereği gibi ver ildiğinin sorumluluğu öğret im üyeler ine
bırak ılamaz. Çünkü bu durumda ç ıkar çat ışması doğar;
eğitimi veren ile verilen eğitimin kalitesini kontrol eden
aynı otorite olamaz. Eğitimin denetimi meslek örgütlerince
yapılmalıdır. Bu konu çok parametreli, parametreler i
birbir iyle ilint ili ve çok katmanlı bir sistemin tanımını
gerektirir. Eğitimde gördüğüm en önemli sorun budur.
MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 26

Akademisyenlik açısından kendi deneyimim çerçevesinde
görüyorum ki birçok sorun var. İzlediğim kadarıyla günümüz
sorunlar ı bizler in yaşadığı sorunlar ın çerçevesi iç inde
değil. Akademisyenlik çeşitli kazanımlar, yetenekler ve
özveri isteyen bir sıra dışı yaşam biçimidir. Akademisyenlik
7/24 kesint isiz süren bir meslek t ir. Bu mesleğe t alip
olanlar çok ciddi bir şekilde seçilmelidirler. Üniversite
öğretim üyesinin 25 sene önce öğrendiğim ABET tarafından
yapılmış ve artık evrensel hale gelmiş bir tanımı vardır: Bir
öğretim üyesi zamanının yarısını ders vererek, yarısını da
araştırma yaparak geçirmelidir. Ders verme zamanı içinde
de dersi vermekle ilgili harcanan her türlü zaman (dersin
hazırlanması, ders saatinin dışında öğrencilerin sorularına
cevap ver ilmesi, ödevler in okunması gibi) göz önüne
alınmalıdır. Bunun pratik anlamı, haf tada sınıf ta 6 saat
derstir. İstisnai şartlar altında 9 saat olabilir. Sadece ders
veren öğretim görevlileri (öğretim üyeleri değil) için 12
saat olabilir.
Öğret im üyesi çok iy i bir dok tora çalışması yapmalıdır.
Bunun için çok sayıda yetenekli genç, bir plan dâhilinde yurt
dışındaki üniversitelere gönderilmeli ve eğitimleri de sıkı
bir şekilde takip edilmelidir. Bunu İzmir Yüksek Teknoloji
Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Semra Ülkü çok iyi bir şekilde
başarmıştır. YÖK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’nda birlikte
çalışt ığım Say ın Prof. Dr. Kemal Gürüz’ün de bu alanda
çok önemli desteği olduğunu biliyorum. Yurt dışındaki iyi
üniversitelerle bileşik kaplar gibi aynı seviyede olacağı
öngörülmeyen doktora eğit imler ine izin ver ilmemelidir.
Planlı bir şekilde, farklı üniversitelerde iyi doktora eğitimi
almış genç akademisyenlerin, üniversitelerin gelişmesinde
çok önemli ve vazgeçilemez olduğunu düşünüyorum. Uzunca
bir zaman lisansüstü eğitim yöneticisi olarak görev yaptım.
Yurt dışında sözünü ettiğim şartlarda eğitim almış pırıl
pır ıl genç akademisyenlerle, İ Y TE Mak ina Mühendisliği
Böl ümünde dok t or a e ğ it im progr amını ol u ş t ur ur ken
yaşadığım toplantı izlenimleri bu düşüncemi destekleyen en
önemli deneyimlerimden biridir.
Mühendislik yaratıcılığının hazzının yeri doldurulamaz”
Mesleğe adım atan gençlere “televizyonlardaki reklamlara
inanmay ın” tavsiyesinde bulunan Toksoy, “Eğit im iç in;
öğretim üyeleri ciddi yayınlar yapan, tiyatroları, operası,
sinemalar ı, müzeler i, tar ihi yapılar ı, dev kütüphaneler i,
söyleşileri, konserleri olan büyük şehirlerdeki, her şeyin
çok hızlı değişeceği gelecekteki meslek ve sosyal hayata
uyum sağlamanıza yardım edecek eğitimi verecek üniversite
ve şehri seçin” şeklinde konuşuyor.
Macit Toksoy, genç mühendislerin gelişimleri doğrultusunda
öğrenme y i hiç b ır akmamal ar ı gerek t iğ ini belir terek,
“Mühendislik yarat ıc ılığının ve bu yarat ıc ılığın topluma
gö t ürdüğü f ay dal ar ın ha z z ın ın y er in i h iç b ir du y gu
dolduramaz. Bunun için de çok çalışmak, çok öğrenmek
gerekir” diyor.
Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin oluşumunda ilk günden
bu yana büyük katkıları olan Prof. Dr. Macit Toksoy, tesisat
mühendisliği alanının, makina mühendisliğinin insanlara
verdiği en büyük ve en önemli hizmet alanlar ından bir i
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olduğunu ifade ederek şunları söylüyor:
“Hayatımızın yüzde 90’ını yapay olarak yarattığımız kapalı
hacimlerde, iç ortamlarda, geçirmekteyiz. Doğal ekstrem
koşull ardan korunmak yanında sağlığ ımız, f iz ik sel ve
zihinsel performansımız için, iç ortamlardaki ısıl konforun
ve iç hava kalitesinin önemi, son 50 yılda yapılan yoğun
araştırmalarla yadsınamaz bir şekilde ortaya konmuştur. İç
hava kalitesi, ısıl konfor özellikle bedensel gelişme içinde
olan bebekler, okul öncesi çağdaki çocuklar, okula giden
çocuklar ve nihayet yaşlı insanlar için çok daha önemlidir;
dünyada pek çok bebek hayatlarının ilk aylarında, solunum
bölgelerinde oluşan iç hava kalitesinin aşırı uygunsuzluğu
nedeniyle, Ani Bebek Ölümü Sendromu dışl ama t anısı
il e v e f a t e t me k t e d ir. O k ul l ar da ok u y an ç o c uk l ar ın
uygun olmayan çevre şar tlar ı nedeniyle hem sağlıklar ı
bozulmakta hem akademik per formanslar ı azalmaktadır.
Çalışma mekânlarında pek çok insan uygun olmayan çevre
şartları nedeniyle fiziksel ve zihinsel sorunlar yaşamakta,
üretkenlikleri düşmektedir. İşte bütün bu olumsuz koşulları
azaltarak, insanlar iç in uygun yaşam alanlar ı yaratma
görevini makina mühendisliğinin bir alt dalı olan Tesisat
Mühendisliği yapan meslektaşlarımız yüklenmiştir.
İlk günden 2021 yılına kadar Tesisat Mühendisliği alanındaki
çağdaş bilgi ve teknolojiyi ülkemize aktarmak ve yaymak,
bu al anda ül kemizde y apıl an ar aş t ır ma sonuçl ar ının
sunulmasını, eleş t ir ilmesini ve y ay ılmasını sağl amak
amac ıyl a T E SKON kongreler i 1993 sene s inde Mak ina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin özgün çalışmalarıyla
başl at ılmış, y ine özgün ç alışmal arl a kurumsal ol arak
geliştirilmiş ve pek çok alanda öncü ve örnek bir bilimsel
plat form haline gelmişt ir. Bugün hem MMO’da hem de
diğer meslek örgütlerinde gerçekleşen sunum ve tartışma
pl at for ml ar ının modeli TE SKON’dur. TE SKON’a hiç bir
karşılık beklemeden çalışmalarıyla katılan tüm yazarlara,
TESKON’u maddi olarak destekleyen tüm tesisat sektörüne,
hem mesleğim hem de meslektaşlarım adına çok teşekkür
ediyorum. TESKON’un oluşmasının ve gelişmesinin en büyük
destekçileri olan en başta Üzeyir Garih, Celal Okutan, İhsan
Önen, Mustafa Özkayalar olmak üzere olmak üzere şimdi
aramızda olmayan tüm meslektaşlarımı saygıyla ve minnetle
anıyorum.
Bu y ıl 2-5 Haziran tar ihler i arasında yapılması gereken
TESKON’un on beşincisi maalesef, gerekçe gösterilmeden,
af iş üzer inde sadece ve sadece ‘er telenmiştir’ bandı ile
yapılmamıştır. COVID-19 salgınının en önemli yayılma ayağı
‘airborne transmission’ iken ve bu konunun da havalandırma
ile yani Tesisat Mühendisliği ile ilgisi olması söz konusu iken,
salgının göbeğinde, 25 yıldır yapılan Tesisat Mühendisliği
Kongresi er telenmişt ir. Halbuk i, hiçbir şey yapılamasa
bile iklimlendirme sisteminin COVID-19 salgını açısından
önemi konusunda kongre yapılmalıydı. Meslek insanlarının,
böylesine hayati önemi olan konularda, onların yaşamlarını
maddi olarak destekleyen topluma karşı sorumluluklar ı
büyüktür. En azından ilgili bilgi ve teknolojinin paylaşılması
ve Türkiye çapında yayılması için TESKON 2021 yapılmalıydı.
‘Er telenmişt ir ’ sözcüğü bu sorumluluğun t aşınmasında
gösterilen özenin de bir göstergesidir.”
12 Eylül sonrasında, Şube’yi ayağa kaldıranlardan oldu
12 Eylül darbesinin hemen sonrasında Şubemiz başkanlığı

görevini üstlenen Macit Toksoy, o günleri şöyle özetliyor:
“1981 yılında, 1980 darbesinden hemen sonra tüm meslek
örgütlerinin çalışmalarının yasaklandığı bir dönemde, belki
de motor ve şasi değişimlerinde motor ve şasi numaralarının
or ijinalites inin dene t iminde uzmanl aşmış ol an İ zmir
Şubemiz özel koşullarda açık bırakılmıştı. 1978 Haziran
ayında Amerika’ya gittim. Öncesinde şubemizin aktif bir
üyesiydim. 1980 Kasım ay ında Amer ika’dan dönmüştüm,
benden önce teklif edilen üyelerimizin kabul etmemeleri
nedeniyle, bana önerilen Yönetim Kurulu üyeliği adaylığını
kabul et t im ve 1981 senesinde yapıl an Genel Kurulda
Yönetim Kuruluna seçildim ve sonrasında Başkanlık görevini
yüklendim.
12 Eylül 1980 öncesinde Odamızda yönet ic ilik yapan,
benim de yakından tanıdığım meslektaşlarımızın bazıları,
ülkeden ayrılmak zorunda kaldılar. Fotoğrafları, arananlar
listelerinde sağda solda asılıydı. Şubemiz ve Odamız büyük
bir maddi sıkıntının içine düşmüştü. Genel Merkezimizin
telefon santr aline bile hac iz konmuş tu. Profes yonel
çalışanlarımız ayrılmak zorunda kalmışlardı, tazminatlarının
ödenmesinde güçlük çekiliyordu. Gelirimiz çok azdı. Sadece
ik i çalışanımız, sevgili Doğan, sevgili Yılmaz görev ine
devam ediyordu. Her gün üniversiteden sonra Alsancak’taki
Şubemize gidiyor, gece geç saatlere kadar orada, hemen
hemen tüm Yönetim Kurulu üyeler imizle (Osman Mumcu
- Fasih Kutluay - İlhan Açan - Hikmet Bilyaz - Skender
Elele - Halis Fındık - Mustaf a Tir yak i - Necdet Yeksan,
hepsini sevgiyle anıyorum) çalışıyorduk. Yönetim Kurulu
topl ant ıl ar ımız ı bir polis nezaret inde yapıyorduk. Bir
ara Yönet im Kurulu Sekreter Üyemiz Fasih Kutluay, hiç
haberimiz olmadan görünmez oldu. Uzun uğraşılardan sonra
kendisinin gözaltında olduğunu öğrenebildik. Bir ay gibi
bir süre sonra, ayak tabanları rehabilite olduktan sonra
serbest bırakıldı, çalışmalara kaldığı yerden devam etti.
Orkestra şefimiz aslında ben değil, Sekreter Üyemiz sevgili
Fasih Kutluay idi. Bizleri sorunları aşmamız, mesleğimize,
meslektaşlarımıza ve toplumumuza hizmet üretmemiz için
sürekli teşvik etti. Kendisine şükran borçluyum.
Gelir elde etmek için Şube girişinde bulunan vişne rengi
kadife kaplı ilan tahtamıza, mühendislik proje hizmet i
veren meslektaşlarımızın ücretli ilan asmalarını sağladık.
Şubenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş günlerinde,
meslektaşlarımızın sağladığı bisiklet, güneş kolektörü vb.
eşyalarla piyangolar düzenledik. Bu gelirler in bir kısmı
ile şube salonumuza bir radyo aldık. Per iyodik kontrol,
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tesisat onay, motor-şasi numarası denetimlerimizden gelen
gelirlerimizle çalışanlarımızın tazminatlarını ödedik, Genel
Merkez imize gelir ak t ardık. Genel Merkez imiz i z iyaret
et iğ imde, topl ant ı odas ının halini hiç unutmuyorum.
Perdeleri sökülmüş ve sarkmış, bakımsız, korkunç haldeydi.
Genel Başkanımızın oturacağı doğru dürüst bir sandalyesi
yoktu. Yönet im Kurulu olarak adım adım şubemizi eski
günler indek i sağlıklı ç alışma or t amına kavuşturmaya
çalıştık ve sanırım bunda da başarılı olduk, çalışan sayımızı
da artırdık. Esas olarak da getirdiğimiz yenilikler ilkesel
olarak bizden sonraki Yönetim Kurullar ında da korundu
ve nihayet şu andaki Şubemizin alt ve üst yapısına doğru
uzayan yola girdik.”

benim için unutulmaz bir anıdır. Kendisini sevgi ve saygıyla
anıyorum.
Hiç unutmadığım anılardan biri bir meslektaşımın, daha
önce yapıl an bir kongrede sunul an bildir i yardımıyl a
başarılı bir tasarım yaptığını bana söylemesidir. Bu, kişisel
olarak parçası olduğum kongrelerde harcadığım zaman ve
emeklerin en büyük ödülüdür.
MMO İ zmir Şubesi’nin desteğ i ile gerçekleşt irdiğ imiz
Okullarda İç Çevre Kalitesi projesinin Antalya Üniversitesi
tarafından ulusal çapta ödüle layık görülmesi ve ödül töreni
önemli bir anıdır.”

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın öldüğünü, süren oturumda
kürsüye çıkarak duyurdum.

Meslek hayat ı ile MMO arasında önemli büyüklük te bir
arakesit olduğunu belirten Macit Toksoy, “1972 senesinde
İ zmir Şube s i’ne adım at t ığ ım andan it ibaren odada
çalışmak, bulduğum her f ırsatta yeni öğrendiğim şeyleri
meslektaşlarıma anlatmak, aktivitelere katılmak, ‘ertelenen’
ve er telenmes iyle sonuçl anan yolun başl ang ıc ındak i
iradelere kesinlikle karşı olduğum için katılmadığım ya da
katılamadığım 2021 yılındaki Kongre hariç olmak üzere, geri
kalan tüm Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde her seviyede
görev almak, hayat ımın önemli bir parçasını oluşturur”
diyor.
Evrensel meslek etiği ilkeleri arasındaki ilkelerden birinin,
mesleğin mesleki ve teknik sivil toplum örgütlerine destek
vermek ilkesi olduğuna dikkat çeken Toksoy, “Böylelikle,
meslek al anında topluma daha iy i hizmet verebilmek
için mesleğin gelişimine, meslektaşının gelişimine katkı
koymak gibi diğer ilkelere destek verecek güçlü bir ortamın
yarat ılmasına katk ı ver ilmiş olur. Bu bağlamda Makina
Mühendisleri Odası, makina mühendisliği alanında topluma
daha iy i hizmet vermek adına mesleğin ve meslektaşın
gelişimine bilimsel yöntemlerle katkı koymak ve makina
mühendisler inin toplum gözünde değer inin korunmasını
sağlamak için mesleğin etik ilkelerini belirlemek ve korumak
üzere oluşturduklar ı bir siv il toplum örgütü olarak çok
önemlidir” şeklinde konuşuyor.

Efes Oteli toplantı merkezinde süren bir Kongrede günün
telaşı ve ertesi günü hazırlıkları bittiğinde herkesin uykuya
çekildiği bir gece, Kongre çalışanları olarak büyük salonda
doğaçlama tiyatro denemesi yaptık, şiirler okuduk.

Son olarak, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin,
meslek hayatının olduğu kadar sosyal hayatının da bir
parçası olduğunu vurgulayan Macit Toksoy, duygularını
şöyle ifade ediyor:

Prof. Toksoy, meslek yaşamı boyunca unutamayacağı
birçok anısının olduğunu belir terek, bunlar ı şöyle
sıralıyor:
“Meslek yaşant ımda unutamadığım çok şey vardır. MMO
arakesitinde birkaç tanesini yazabilirim.
İ TÜ’den bit irme belgemi aldığ ım gün, arkadaşl ar ıml a
birlikte MMO İstanbul Şubesi’ne gidip kayıt olmuştuk.
Yaptığım bir kalite belgesi çalışması nedeniyle Ankara’ya
gitmek üzere ilk defa uçağa binmemi MMO İzmir Şubesi
sağlamıştır.
İl k kongre ol an T E SKON 1993’ün haz ırlığ ı ve
g e r ç e k l e ş t i r i l m e s i b e n i m i ç i n u n u t u l m a z a n ı l ar l a
doludur. Sabah kayıt esnasında dağıtılacak Kongre Bildiri
kitapçığında Editörlerin isminin yazılması unutulduğu (!)
için gece matbaa bulundu, kapaklar tekrar basıldı ve eski
kapaklar sökülüp yenileri takıldı.
T üm oda ç al ış anl ar ı il e b ir l ik t e ge ce s ab aha k adar
Balçova’da kongrenin yapılacağı düğün salonlarında gerekli
düzenlemeleri yaptık, iplerle sandalyeler dizdik.

Sıkıyönetimin sürdüğü bir Kongre gününde, gece yarısına
doğr u se vg il i me sl ek t aşl ar ımızl a b ir l ik t e Kordon’da
gezerken, sevgili Erdoğan Atakar ağabey o güzel sesiyle çok
yüksek bir tonda İzmir’in Kavakları türküsünü söyledi, biz
de katıldık. O anlarda bizi içeri alırlarsa ne yaparım diye çok
endişelendim. Erdoğan ağabeyi sevgi ve saygıyla anıyorum.
Tarihte belki de ilk defa bir Kongre, kokteyl ve yemeklerini
Alsancak Tren İstasyonu’nda, TEBA Yazıbaşı tesislerinde,
makinalar arasında gerçekleştirdik; TEBA’nın büyük üretim
holünde tesisat mühendislerinden oluşan büyük bir koro
ile hemen herkesin kat ıldığı şark ılar söyledik. Bize bu
imkânlar ı sağlayarak TESKON’a her zaman büyük destek
sağlayan, Ağustos ayında kaybettiğimiz Teoman Baygan’ı
sevgi ve saygıyla anıyorum.
Üst düzey yöneticilerinin de kendisini çok az gördükleri
ulusal endüstriye önemli katkılar koymuş, kendisini şahsen
tanımadığım mütevazı yaşamıyla örnek bir iş adamı olan
Sayın Ekrem Elginkan’ın bana telefon ederek, bir TESKON
Kongresi için her türlü desteği vereceğini ifade etmesi
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“Gerek mesleki açıdan gerek sosyal açıdan beni çok mutlu
eden MMO ile ol an arakesitler imin en büyük yapıc ısı,
kapısından girdiğim andan günümüze kadar şubemizde
görev alan meslektaşlarımız ve çalışanlarımızdır. İnanılmaz
yapıcı, özveriyle çalışan arkadaş ve dostlarımız olmasaydı,
belki o ilk günde beni saran aidiyet duygusunu hiçbir zaman
yakalayamayacaktım. Hepsini ve 1972 yılının Haziran ayında
şubeye ilk defa gittiğimde beni coşkuyla karşılayıp, dizinin
dibine oturtan sevgili ağabeyim, meslektaşım Atılay Arsan’ı
sevgi ve saygıyla anarak selamlıyorum. Atılay ağabeyimin
o güzel sıcak yaklaşımını hâlâ şubemizin kapısından içeri
girdiğimde duyarım. Umarım sonsuza kadar bu sıcaklık hiç
değişmez…”
Deney imler iyle meslek alanının yanı sıra akademiye ve
emekler iyle Oda çalışmalar ımıza önemli katk ılar sunan
Macit Toksoy’a MMO İzmir Şubesi olarak daha nice verimli ve
sağlıklı yıllar diliyoruz.
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KENTİMİZDEN
KISA HABERLER
(İZMİR’DE OKUL SERVİSİ
ÜCRETLERİ BELLİ OLDU
İzmir Büyükşehir
Belediyesi 20212022 e ğ i t im ö ğr e t im
y ılında geçerli ol ac ak
okul ser v is ücretler ini
b e l ir l e d i. Bü y ük ş e h ir
Belediyesi sınırl ar ı
içinde yeni öğretim yılı
ser v is ücretler ine yüzde 15 zam yapıldı. Karar, Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.
İ zmir Büyük şehir Belediyes i’nin uygul amas ı öner ilen
öğrenci taşıma fiyat tarifesi ise şöyle;
0 -3 k ilometre mesafede öğrenc inin haf t anın ik i günü
okula gitmesi durumunda aylık 180 TL, haf tanın 3 günü
okula gitmesi durumunda 215 TL, haf tanın 4 günü okula
gitmesi durumunda 260 TL, haftanın 5 günü okula gitmesi
durumunda 285 TL.
0-6 kilometre mesafedeki servis ücretleri ise öğrencinin
haf t anın 2 günü işe gitmesi durumunda aylık 220 TL,
haftanın üç günü okula gitmesi durumunda 270 TL, haftanın
dört günü okula gitmesi durumunda 320 TL, haftanın beş
günü okula gitmesi durumunda 350 TL.
0-10 k ilometre mesafede öğrenc inin haf tanın ik i günü
okula gitmesi durumunda aylık 235 TL, haf tanın üç günü
okula gitmesi durumunda 290 TL, haftanın dört günü okula
gitmesi durumunda 340 TL, haftanın beş günü okula gitmesi
durumunda 375 TL.
0-15 k ilometre mesafede öğrenc inin haf tanın ik i günü
okula gitmesi durumunda aylık 275 TL, haf tanın üç günü
okula gitmesi durumunda 340 TL, haftanın dört günü okula
gitmesi durumunda 410 TL, haftanın beş günü okula gitmesi
durumunda 445 TL.
0-20 k ilometre mesafede öğrenc inin haf tanın ik i günü
okula gitmesi durumunda aylık 330 TL, haf tanın üç günü
okula gitmesi durumunda 405 TL, haftanın dört günü okula
gitmesi durumunda 490 TL, haftanın beş günü okula gitmesi
durumunda 535 TL.
0-25 kilometre mesafede haf tanın iki günü okula giden
öğrenci için aylık 370 TL, haftanın üç günü okula gitmesi
durumunda 460 TL, haf t anın dör t günü okul a gitmesi
durumunda 550 TL, haf t anın beş günü okul a g itmesi
durumunda 600 TL.
0-30 kilometre mesafede haf tanın iki günü okula giden
öğrenci için aylık 400 TL, haf tanın üç günü okula giden
öğrenci için 500 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci
için 595 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 655
TL.
0-35 kilometre mesafede haf tanın iki günü okula giden
öğrenci için aylık 420 TL, haf tanın üç günü okula giden

öğrenci için 520 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci
için 620 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 685
TL.
0-40 kilometre mesafede haf tanın iki günü okula giden
öğrenci için aylık 440 TL, haf tanın üç günü okula giden
öğrenci için 550 TL, haftanın dört günü okula giden öğrenci
için 660 TL, haftanın beş günü okula giden öğrenci için 730
TL.

BÜYÜKŞEHİR BİNASI
GÜÇLENDİRMEYE UYGUN DEĞİL

İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin 30 Ekim
depreminde hasar
g ör d ü ğ ü i ç in t ahl i y e
edilen ana hizmet
binasının geleceği
belli oldu. Büyük şehir
Bele diye s i t ar af ından
İst anbul Teknik Üniversitesi’ne binanın güçlendir ilme
seçeneği konusunda haz ırl at ıl an teknik raporda bilim
insanları binanın güçlendirilmesi yerine hem güvenlik hem
maliyet aç ısından yeni bir yapının yapılması görüşünde
birleşti.
İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü uzmanlar ı
tarafından hazırlanan raporda; İzmir Büyükşehir Belediyesi
Ana Hizmet Binası’nın genel mühendislik, yapı ve deprem
güvenliğ i, maliye t, uygul ama zorl ukl ar ı ve kull anım
açısından güçlendirilmesinin uygun olmadığı, yıkılmasının
ve olası yıkıcı bir deprem sonrasında hemen kullanılabilecek
yüksek performans ve kalitede yeni bir yapının yapılmasının
daha akılcı bir çözüm olacağı görüş ve kanaatine varıldı.
Raporda 8 ana başlıkta yapılan değerlendirme ve inceleme
ç alışmal ar ına yer ver ildi. Buna göre binanın deprem
performansının iyileştirilmesi yoluna gidilirse zemin-temelüst yapı olarak bütününe müdahale edilmesi gerekeceğinden
olası güçlendirme maliyetinin yeni bina maliyetine yaklaşan
mertebelere çıkacağı, güçlendirme sonrasında hedeflenen
performansın elde edilmesiyle ilgili belirsizliğin yüksek
olacağı belir t ildi. Raporda, güçlendirme projesinin iç
mekan planlamasında ek maliyetler çıkaracağı ve binanın
fonksiyonelliğini de etkileyeceği bilgisi verilirken, 30 Ekim
depremi sonrası iler i sev iyede korozyonlu kolonlar ın ve
kazıkların bulunduğu A ve C bloklarda oturma gözlendiğini
ve güçlendir mede ek önlemlere iht iy aç duyulmas ının
maliyet i ar t ır ac ağ ı, teknik ol ar ak st at ik güçlendirme
projesinin haz ırl anabileceğ i anc ak uygul ama r iskler i,
maliyet ve kullanılabilirlik gibi kritik boyutların göz önüne
alınarak güçlendirmenin uygun bir çözüm olmadığı görüşü
bildirildi.
Konunun uzmanları ile yapılan değerlendirme toplantıları,
İstanbul Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü taraf ından
hazırlanan rapor ışığında yapılan değerlendirme sonrası
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası bir güçlendirme
seçeneğinin kamu kaynaklarının doğru ve yerinde kullanımı
açısından uygun olmayacağı sonucuna varıldı ve binanın
yıkılarak meydanı tanımlayan yeni bir yapı yapılması kararı
verildi.
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TEKNOLOJİK
GÜNDEM
R

Google, Kolon Kanserini Tespit Etmeye Yardımcı Olmak
İçin Yapay Zekâ Kullanacak

Odamız İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla

( Kediler in Ruh Halini Ölçen Yapay Zekâ Uygulaması

Geliştirildi

Alphabet’in bağımsız şirketi Verily Life Sciences, İsrail'de
biyomedikal sorunlara yapay zeka teknolojisini uygulamaya
odaklanacak bir araştırma ve geliştirme merkezi açacağını
söyledi. İsrail'dek i gir işim, kalın bağırsağın yüzey inde
kanserli olabilen büyümeler olan kolorektal polipleri tespit
etmek için yapay zeka kullanmaya odaklanacak.

Yerli Teknoloji, Kadavra İhtiyac ına Çözüm Getirmey i
Hedefliyor

Kanadalı bilim insanlarının, kediler için geliştirdiği özel
bir yapay zeka uygulaması ile cep telefonundan kedilerin
sağlıklı olup olmadıkları tek bir fotoğrafla anlaşılabiliyor.

Whatsapp 'Bir Kez Görüntüle' Ile Kaybolan Fotoğraf Ve
Videoları Getiriyor

Medicawell f irmasının bir cerrahi eğitim simülatörü olan
MedicaUroSim, içerdiği yazılımla gerçek hasta senaryolarını
kull anar ak f iz ik i s imül atörler ve oyunl aş t ır ılmış
teknolojisiyle cerr ahi eğ it imlerde kull anıl an kadavr a
ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor.

Mercedes, Araç Sür ücüler ini Yol dak i Çukur l ara Ve
Tümseklere Karşı Uyaracak

Alıcı görüntüyü ilk kez açtıktan sonra, "bir kez görüntüle",
bir telefona kaydetmeden silecek. What sApp, özelliğin
"kull anıc ıl ar a g izlilikler i üzer inde daha f azl a kontrol
sağlamayı" amaçladığını söyledi.
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Mercedes-Benz, araçtan araca iletişim sistemi Car-to-X'e
eklediği özellikle sürücüler in çukur ve hız tümsekler i
konusunda önceden uyarı almasını sağlayacak.

TMMOB•

BARIŞA BİR
ŞANS VERİN!

SAVAŞSIZ, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA MÜMKÜN!

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
KUTLU OLSUN

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından
31 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın
açıklamasıyla ülkede, bölgede ve dünyada barış
çağrısında bulunuldu.

çatışmalar ın yarattığı acılar ın en yakın tanıklar ıyız. Bu
ülke halklarının barış ve kardeşliğe olan ihtiyacına rağmen,
ülkemiz her geçen gün daha f azla savaşın ve şiddet in
parçası olmaya devam ediyor. Kür t Sorunu’nda çat ışma
ve şiddet politikalarına dayalı yaklaşım, siyasi iktidarın
müdahaleci dış politikası ve komşu ülkelerimizle bitmeyen
gerilimler ülkemizin sürekli bir çatışma ve savaş tehdidi
altında olmasına neden olmaktadır.
(Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatını
kaybetmesine neden olan tarihin en büyük savaşlarından
biri olan 2. Dünya Savaşı’nın başladığı gün olan 1 Eylül,
savaşın yarattığı acı ve yıkıma dikkat çekebilmek için Dünya
Barış günü olarak kutlanmaktadır.
Yaşanan onca acıya rağmen savaşların sonunun gelmiyor
olması, bar ışa olan ihtiyacımızı her geçen gün daha da
ar tt ır ıyor. Başta Yemen, Etiyopya, Afganistan ve Sur iye
ol mak ü zere düny anın pek çok bölge s inde s av aş ve
çatışmalar en kanlı biçimiyle devam ediyor.
Yaşanan çatışmalar, patlayan bombalar nedeniyle her gün
yüzlerce insan ölüyor, binlercesi yaralanıyor. Milyonlarca
insan yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalıyor.
Savaşın yarattığı şiddet ve düşmanlık, dünyanın her yerini
savaş alanı, dünyada yaşayan herkesi savaşın hedefi haline
getiriyor. Dünyanın bir yerinde savaş yaşanıyorsa, dünyanın
her yerinde savaşın etkileri görülüyor.
Emper yalist güçler in tüm dünyayı tahakküm altına alma
hırsı ve enerji kaynaklarını kontrol etme arzusu yaşadığımız
s av aşl ar ın, ş idde t in ve y ık ımın en büy ük nedenidir.
Yaşanan bu savaşlara ve şiddete dur diyebilmenin ilk adımı,
emperyalizme dur diyebilmekten geçmektedir.
Türk iye’de yaşayan bizler, savaş ve çat ışmal ar ın uzun
y ıllardan ber i devam et t iği bir coğraf yanın parçasıy ız.
Uzun y ıllar boyunca ülkemizde ve bölgemizde yaşanan

Sonucu ne olursa olsun kazananı daima emperyalist odaklar,
kaybedeni ise yoksul bölge halkları olan bu savaşlardan
artık bıktık ve yorulduk. Barışa ve kardeşliğe olan özlemimiz
ve ihtiyacımız her geçen gün katlanarak büyüyor.
Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları olarak
bizler, çat ışmalar ın ve silahlar ın sustuğu, komşular ıyla
barış ve dostluk içinde yaşayan bir ülke istiyoruz. Sınırları
içinde yaşayan farklı inançlar ın, kültürler in, kimlikler in
barış içinde kardeşçe yaşayabildiği bir ülke istiyoruz.
Ülkede, bölgede ve dünyada barışa ihtiyacımız var. Silahın
ve şiddet in yarat t ığ ı korkuya karşı, bar ışın umuduna
ihtiyacımız var. Eşitlikten, özgürlükten, adaletten yana tüm
insanları, barış umudunu büyütmeye çağırıyoruz.

1 Eylül
Dünya Barış Günümüz
kutlu olsun!..
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MMO İzmir Şubesi | Eylül 2021 | 31

TMMOB•

DEMOKRATİK
KAMUOYUNU
BASKI ALTINA
ALMAK İSTEYEN
DÜZENLEMELER
GERİ ÇEKİLSİN!

aykır ı bir şekilde DDK’na bu kuruluşlar ın yönet ic iler ini
görevden alma yetk isi ver ilmiş, kurulun “inceleme ve
denetim” işlevi aşılarak, bir tür yargı kurumu olarak cezai
yetki kullanması sağlanmıştı.

20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkilerinin
genişletilerek demokratik kitle örgütlerinin baskı
altına alınmak istenmesine karşı DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB tarafından 21 Ağustos 2021
tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Güçler ayrılığı esasına dayalı Parlamenter Rejimin ortadan
kaldırılarak tek adam rejimine geçildiği günden bu yana,
ülkemiz parlamentoda tar t ışılarak kabul edilen yasalar
yoluyla değil, gece yar ısı yay ınlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleriyle yönetiliyor.

O dönem emek ve meslek örgütler i ol arak böylesi bir
düzenlemenin, Cumhurbaşkanına bağlı Devlet Denetleme
Kurulu’nun “inceleme ve denetim” işlevini aştığını, kurulun
yargının yerine geçtiğini, emek ve meslek örgütlerini kendi
"özel ve keyfi “ceza hukukuna!” tabi kılmaya çalıştığını ve
asla kabul etmediğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.
Yapılması gereken bu demokrasi ay ıbının düzelt ilmesi
iken 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan
“Devlet Denetleme Kurulu Hakk ında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığ ı K ar arnamesi” ile Devlet Denetleme
K ur ul u’nun göre v ve y e t k il er in in s ın ır l ar ı daha da
genişle t ilmiş, k ar ar name k apsamındak i kurum ve
kuruluşlar ın her türlü or taklık ve işt irakler i” de Devlet
Denetleme Kurulu’nun yetki alanına dahil edilmiştir.

Ülkenin idar i yapısı, devlet c iddiyet i ve kamu yönet imi
anlayışıyla bağdaşmayacak biçimde, tek kişinin kararlarıyla
b ir ge ce de de ğ iş t ir iliyor. Bir k ar ar name ile y ap ıl an
düzenlemenin, bir sonrakiyle ortadan kaldırıldığı bir yapboz
düzeni içinde yaşıyoruz.
Yay ınl anan her kararname demokrasi ve hukuk devlet i
anlayışını daha fazla aşındırarak tek adam rejiminin gücünü
artırmayı hedefliyor.

(Bilindiği gibi 15 Temmuz 2018 tar ihinde yay ımlanan
5 nolu DE VLE T DENE TLEME KURULU HAKK INDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ ile Devlet Denetleme
Kur ulu’nun (DDK), “tüm k amu kur um ve kur uluşl ar ı,
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların
katıldığı her türlü kuruluş, kamu kurumu niteliğinde olan
meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek
kuruluşl ar ında, kamuya yararlı derneklerle vak ıf l arda,
her türlü inceleme, araşt ırma ve denetlemeler i yapma”
yetkisine, idari soruşturma da eklenmişti.
Ayrıca bu kararname ile emek ve meslek örgütlerinin özerkdemokratik yapısına açıkça müdahale edilmiş, Anayasa’ya,
kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütler inin kuruluş
kanunlarına, sendikalar kanununa ve İLO sözleşmelerine
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Bir kez daha uyarıyoruz.
Devlet Denetleme Kurulu hem kuruluşu hem de yetkileri
bak ımında anay asal hukuk de vle t i anl ay ış ıyl a hiç bir
biçimde bağdaşmamaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesini yok
saymaktadır. Başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere
tüm demokratik kitle örgütleri yasada yer almayan keyf i
bir ceza hukukuna tabi kılmaktadır. Bu durum anayasaya,
yasalara ve uluslararası sözleşmelere açık biçimde aykırıdır.
Meslek birlikler ini, sendik al örgütler i ve demokr at ik
kamuoyunu baskı altına alarak susturmayı hedefleyen bu
hukuk dışı uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.
Anayasal hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırmaya yönelik
adımlar ve tek adam rejiminin baskıcı yapısını güçlendiren
tüm düzenlemeler geri çekilmelidir.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği
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YAŞAMDAN YANA
MÜHENDISLIK
MÜMKÜN MÜ?
CINSIYETLI GIDA
POLITIKASI
R

Elif Eda Doğan / Makine Mühendisi
elifedadogann@gmail.com

( Bültenimizde sizlerin de
bildiği gibi teknik konuların
yanında sosyal konulara ve
yaşama dokunan mevzulara
birlik te yer ver iyoruz.
Bu anl amda yak ınl arda
okuduğum "İnadına Canlı /
Kadınlar, Ekoloji ve Hayatta
Kalma" (Sinek Sekiz Yayınevi,
3. B a sk ı 2017, Ç e v ir m e n
Emine Ayhan) isimli kitaptan
bazı bölümleri sizlerle dilim
döndüğünce paylaşmak
ist iyorum. İlg ili bölümler,
aylık bültenimizde ardışık ya da aralıklı olarak yayımlanacaktır.
Yayımlanan tüm bölümlere şube web sayfamızda kayıtlı olan
bültenlerimizden ulaşılabilir: https://www.mmo.org.tr/izmir/
bultenler Kitap, umarım siz meslektaşlarımı da benim kadar
heyecanlandırır ve daha derin bir okuma için kütüphanenizde
yerini alır.
Kitabı bitirdiğimde aklımda mesleğimle ilgili beliren o çarpıcı
cümleyi bu yazı dizisinin başlığı olarak seçtim: Yaşamdan yana
mühendislik mümkün mü? Yazıyı okurken bir yandan da bu
cümlenin size eşlik etmesine izin vermenizi dilerim.
Vandana Shiva

Gülderen Depas, 18x24, Kağıt Üzeri Yağlıboya

Yazar Vandana Shiva kimdir?
Vandana Shiv a, K anada
We s t e r n
O n t ar io
Üniversitesi'nde f izik
öğrenimi görmüştür. "Kuantum
Teor is inde Gizli Değ işkenler
ve Mekânsızlık" üzer ine
d o k t o r a s a h i b i d i r. D o ğ u m
y e r i o l a n D e h r a d u n ’d a
(Hindist an) “Bilim, Teknoloji
ve Ekoloji Araşt ırmal ar ı

YAZI DIZISI – 1. BÖLÜM
Vakf ı”nı kurmuştur. Birçok üniversitede ekoloji, feminizm ve
küreselleşmeyle ilgili dersler vermiştir. Çok sayıda hükümete
danışmanlık yapmışt ır. 2005'te Nobel Bar ış Ödülü'ne aday
gös ter ilmiş t ir. 2007'de Slow Food'a ulusl ar ar as ı başk an
yardımcısı olarak seçilmiştir.
Vandana Shiva, eko-feminist düşünür, çevreci, küreselleşme
karşıtı ve aktivisttir. Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu
tarafından hazırlanan "Düşünürleri ve Aktivistleri ile Feminist
Hareket" kitabından yazar hakkında detaylı bilgiye ulaşılabilir:
http://www.mmoizmir.org/8mart2021/8mart2021.pdf
Cinsiyetli Gıda Politikası
Kitap, yedi bölümden oluşmaktadır ancak bu yazı dizisi, tekrar
belirtmek isterim ki tümünü içermeyebilir. Paylaşmak istediğim
ilk bölüm "orman" hakkında olsa da en az onun kadar önemli
olan "gıda" konusuna (kitapta da giriş bölümünde yer alıyor)
öncelik veriyor ve aynı başlıkla sizlerle paylaşıyorum.
Tarım yani besin yetiştiriciliği, başta kadınlar olmak üzere
dünya halklarının çoğu için hâlâ en önemli geçim kaynağıdır.
Kadınlar, dünyanın ilk gıda üreticisidir. Dişil tarım bilgisinin
evrimi ise dört ila beş bin yılı bulmaktadır. Böyle kadim bir
bilginin yirmi yıldan kısa bir sürede tahrip edilmesi son derece
önemli ve sarsıcıdır. Bu tahribatın ise eril zihniyet tarafından
ver ildiği aşikârdır. 1970 ila 1980'lerde şiddetle uygulanan
tar ım polit ikalar ından bahsediyor burada yazar. Özellikle
biz imk i gibi üçüncü dünya ülkeler inde t am da o y ıll arda
başl ayan değişimi hat ırl ar ya da incelersek bu t ahr ibat ı
anlayabiliriz.
Tar ımın, doğanın yenilenebilirlik sistemine göre yapılması
bir uzmanlıktır ve bu uzmanlık eskiden beri kadınlara aittir.
K adınl ar ın u zmanl ığ ının yok e dil iş i, doğadak i ekol ojik
t ahr ibat a ve k ırsaldak i yok sul halk ın ekonomik y ık ımına
yol açmıştır. Dünyadaki çif tçiler in çoğunluğunu kadınlar ın
oluş tur mas ına r ağmen hâk im ik t isat, bilim ve teknoloji
sistemleri kadın emeğini görünmez kılma çabasındadır. "Bilim
ve teknoloji, tar ımsal üretimdeki ‘çeşitlilik’ boyutunu hiçe
sayarak kadınların bilgi ve üretkenliğini de görünmez kılmıştır.
Gıda ve Tarım Örgütü'nün ‘Dünyayı Kadınlar Besliyor’ başlıklı
raporunda da belirtildiği gibi; kadınlar gerek işlenmiş gerekse
işlenmemiş bitki çeşitliliği hakkında tar ım bilimc iler inden
daha fazla bilgiye sahip oldukları gibi bu bilgiden daha etkin
şek ilde yaralanmak tadır."(9) Hâk im tar ım paradigması ise
"monokültürlerin" üretimi arttırdığı gibi yanlış bir düşünceyle
bu yolu izlemektedir.
Gıda ve Tarım Örgütü'nün "Dünya Gıda Günü (1998)" başlıklı
raporuna göre; Doğu Nijerya'da ev bahçelerinde, bir çiftliğin
üret iminin yar ısı kadar üret im yapıldığı belir t ilmek tedir.
Hindistan'da ise kadınlar taraf ından işlet ilen ç if tliklerde
e ndü s t r i y e l- k im y a s al ç i f t l ik l ere göre daha f a z l a g ıda
üretilmektedir. Kadınlar dünyanın "biyoçeşitlilik" uzmanlarıdır.
K adınl ar sav aşl ar a, sellere ve k ıtlığa r ağmen " tohumun
sürekliliğini" binlerce y ıldır korumuştur. Biyoçeşitliliğin
e r il l e ş t ir il me s i y l e t ohumun ç iml e nme s i v e süre k l il iğ i
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engellenmiştir. Bu sayede sermaye gelişirken çiftçilerin refahı
azalmaktadır. Yerel halk "Bu tohum sonsuz olsun" diye dua
ederken sermaye kendi kârını düşünmektedir.
Gıda üre t im i; g ıdanın işl enme s i ve t e dar ik i t opl ums al
işbölümünde kadınlara aittir. Kadınlar, gıda hakkında paylaşım,
özen, muhafaza ve refahtan sorumludur. Kapitalist ataerkinin
yolundaki şirket küreselleşmesi hem gıdayı hem de gıdanın
üretim ve bölüşümünü dönüşüme uğratmıştır.
Gıda üret iminin temeli el bet te k i tohumdur desek yanlış
olmaz herhalde. Tohuml ar ın üret ilmesi ve korunması beş
bin y ıldır köylü halk taraf ından yapılmaktadır ve bu görev
daha çok kadınlara ait olagelmiştir. Kadınlar ve yerel halk
bunu yaparken biyoçeşitliliği korumuş ve tohumların "kendini
yenileme" özelliği yitirilmemiştir.
Sözde "yeşil devrim" adıyla tohum üzerindeki denetim köylü
kadınların elinden alınıp uluslararası tekellere devredilmiş ve
ticarileştirilmiştir. Yeşil devrim planı ile tohumun kendi kendini
üretmesi engellenip genetik çeşitlilik yok edilir, bu sayede dişil
ilke saf dışı bırakılır. Tohum, kâr ve denetim mekanizmasına
dönüşür. Kendini yenileyemeyen ve her sefer inde g idip
üreticiden alınması gereken bu tip melez tohumlara "Mucize"
denilmektedir. Aslında tek mucize şirketlerin kârıdır.
"Şirketler geçtiğimiz on yılda, yeni mülkiyet hakları ve yeni
teknolojiler sayesinde yeryüzündeki hayatın çeşitliliğini ve
halklar ın yerel düzeyde gelişt irdiği yeni yöntemler i gasp
etmiştir. Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) Ticaretle Bağlantılı
Fikr i Mülk iyet Haklar ı Anlaşması'yla (TR IPS) küreselleşen
F ik r i M ü l k i y e t Hak l ar ı, t ü m y a ş am f or ml ar ın ı k ap s ar
şekilde genişleyerek biyoçeşitlilik üzer inde tekel denet imi
yaratmıştır."(17)
Gıda işleme politikasına değinecek olursak; örneğin Avrupa
Birliği'nin süt ithalatı ile ilgili şartı üçüncü dünya ülkelerindeki
yerel üreticilerinin elenmesine yol açar niteliktedir. Kirlenmeyi
önlemek adına tamamen makineleşmede ve sütün işlenmesinde
içme suyunun kullanılmasında diretmektedir. Buna göre yerel
üreticilerin kooperatifleşmesi ve oldukça büyük bir yatırım
ihtiyacı doğmaktadır.
Yerel imalata yönelik saldırılarla ilgili olarak; "Küresel tarım
ticareti yerelde üretilmiş taze gıdaları 'çağdışı', alüminyum ve
plastik kaplı bayat gıdalarıysa 'modern' göstermek suretiyle
şimdi de gıda imalatı alanını ele geçirmeye çalışmaktadır."(22)
Kitapta Hindistan üzer inde bu konu işlenmek tedir. Ancak
genel olarak Hindistan'ın başına gelen esasında tüm üçüncü
dünya ülkeleriyle aynıdır. Merkezsiz, küçük ölçekli ve hane
temelli gıda üretimi, Hindistan'da toplamda devasa bir hacme
sahiptir. Milyonlarca insan bu sayede geçimini sağlayıp uygun
f iyata uygun besin ile yaşayabilmektedir. Ayrıca bu üretim
sisteminin diğer önemli yanı ise çevreye hiçbir olumsuz
etkisinin olmamasıdır.
"Bizler yediklerimizizdir... Gıdamızı nasıl yetiştirdiğimiz ve ne
yetiştirdiğimiz, ne yediğimizi ve kimin yediğini belirlediği
gibi, gıdamızın kalitesini ve selametini de belirler. Gelgelelim
günümü zde g ıdanın sel ame t i, g ıda gü venl iğ i ve t ar ım
arasındak i bağl ant ı kopmuş, bunl ar birbir inden ayr ı ele
alınmaya başlanmıştır.... Gezegendeki bir milyar insan açlık
çekerken, iki milyar insan da obezite, diyabet ve hipertansiyon
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gibi beslenmeyle bağlantılı hastalıklardan mustariptir."(25)
Tarım ve gıda sistemlerinin endüstrileşmesi, küreselleşmesi
yukarıda bahsedilen konuların sonucu ve nihai hedefi olarak
görülebilir. Dünya çapında kadınlar taraf ından çalışt ır ılan
küçük ç if tlikler meta üreten fabr ikalara doğru evr ilmişt ir.
Küreselleşme, tarımın giderek daha fazla endüstrileşmesine
yol açarak kadını toprak üzerindeki faaliyetinden alıkoymuştur.
Dünya Ticaret Örgütü'nün Tarım Anlaşması ve Dünya Bankası'nın
yapısal uyumlandırma programları marifetiyle böyle bir düzene
geçilmiştir.
"İnsanlık, evr imi boyunca 80.000 yenebilir bitk i yemişt ir.
Bunlar arasından 3.000'i aşkın bitki sürecin başından bugüne
devamlı ol arak kull anılmışt ır. Ne var k i, bugün dünyanın
gıdasının %75'ini sağlamak için sadece 8 (sekiz) ürünün eline
bakmaktayız. Üstelik gen mühendisliği yüzünden üretim üç
ürüne indirgenmiş durumda: mısır, soya, kanola. Bunlar da
zaten biyoyakıta dönüştürülen ürünlerdir." (28) Monokültürler,
b i y o çe ş i t l il iğ i, y ere l g ıdal ar ı, y e me k k ül t ür l er in i y ok
ederek küresel yapıları zenginleştirirken yerel halkı kıtlığa
sürüklemektedir. Üstelik bu gıdaların insan sağlığı üzerindeki
zararlı etkiler i gün geçtikçe or taya çıkmaktadır. Biyoyakıt
meselesine gelecek olursak or ada da elde edilen ener ji
pahasına yoksulların gıdasının gasp edildiği aşikârdır.
"Biyokütlenin akaryakıta dönüşümünde, yerine konandan fazla
fosil yak ıt harcanmak tadır. Bir galon etanol üretmek iç in
28.000 kilokalori ısı gerekir. Bunun karşılığında ise, 19.400
kilokalori enerji elde edilir. Böylece %43 oranında bir enerji
verimliliği sağlanır... Bir galon etanol üretmek için 1700 galon
su kullanılır."(33)
Bu bölümde son olarak; kadın çiftçileri dışlayan bir tarımın, kız
çocuklarını dışlayan bir topluma yol açtığına değinilmektedir.
Y ine Hindis t an ü zer inden ver ilen v ahim ör nek ol dukç a
çarpıc ıdır. Ancak unutmayalım k i hem ülkemizde hem de
dünyada aynı yapıdak i birçok ülkede benzer bir tablonun
yaşanmış/yaşanıyor olması büyük bir olasılık dâhilindedir. "Kız
olduğu anlaşılan ceninin kürtajla alınması uygulamasının ilk
başladığı yer, Pencap yeşil devr im bölgesidir... 1978-1983
y ıll ar ı arasında c insiyet tespit i testler inin ardından t am
78.000 dişi fetus kürtajla alınmıştır."(34)
Kadınlar, dünya çapında, yukar ıda anlatılan vahim tabloya
neden olan polit ikalara direnmektedir. Yaşamdan yana bir
dünya iç in kadınlar ın önerdiği alternat if yöntemler i yazar
Vandana Shiva şöyle sıralamaktadır:
·
Küreselleşme yerine yerelleşme ve bölgeselleşme
·
Saldırgan tahakküm yerine şiddetsizlik
·
Rekabet yerine eşitlik ve karşılıklılık
·
Doğanın ve barındırdığı türlerin bütünlüğüne saygı
·
İnsanların doğanın efendileri olarak değil, onun
		
parçası olarak kavranması
·
Üretim ve tüketimde biyoçeşitliliğin korunması
"Gıda da, kadınlar da ancak gıda kadınların elinde olduğunda
güvende olacaktır." Vandana Shiva
Kaynak:İnadına Canlı / Kadınlar, Ekoloji ve Hayatta Kalma /
Vandana Shiva (Sinek Sekiz Yayınevi, 3. Baskı 2017, Çevirmen
Emine Ayhan)
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11.Bölüm¹
SİNYALİZASYON
Savunma yapan takımın hangi renkten hangi kartı atak
etmesinin takımlarına daha fazla yarar sağlayacağını
geçen bölümde tartışmıştık. Savunmadaki oyuncular,
oyun içinde birbirlerine özel anlamlar içeren bilgiler
aktararak kontratı batırmaya çalışırlar. Hem oynanan
ren k lere uyarken ver ilen kar tlar hem de elimizde o
renk yokken oynanan diğer kartlar ile ortaklar arasında
sağlanan bilgi aktarımına sinyalizasyon/sinyalleşme
denir.
Apel Sinyal i: Or tağın oy nadığı renge, büy ü k ya da
küçük kart vererek yapılan sinyaldir. En küçük kartımızı
ve r m e k o r e n k t e löve k a z a n a c a k bi r k a r t a s a h ip
olmadığımızı ve or tağımızın başka renge geçmesini
istediğimizi; büyük kartımızı vermek ise en az bir löve
kazanacak kartımızın olduğunu ve ortağımızın renge
devam etmesini istediğimizi anlatır. Löve alabilecek
bir kartımızı sinyal olarak atmak doğru değildir çünkü
asıl amacımız löve kazan mak ve rakibi batır maktır.
Ortağımız, bu sinyalde verdiğimiz kartın en küçük mü
yoksa büyük mü olduğunu, elindeki kar tlara bakarak
anlamaya çalışır. Apel sinyali, sanzatu kontratlarında
ve genellikle 3’üncü pozisyonda oturuyorsak (yani ele
ortağımız başlamışsa) verilir. (Bakınız Örnek 1)
Sayı/Adet Sinyali: Oynanan renkten elimizde kaç adet
olduğ u nu anlat an sinyaldi r. Rengin il k oy nanışı nda
k üçü k, 2’ncide büy ü k kar t ver irsek o ren k elimizde
tek (3, 5); tersini yaparsak çift (2, 4, 6) sayıdadır. (İlk
kartımızı atarken 3/5 kuralındaki prensibi kullanırız.
Yani iki kartımız varsa büyük olanı, üç veya dört kartımız
varsa 3’ ünc ü y ü , be ş ve ü st ü ise 5’ inciyi oynar ız.)
Sayı sinyalini, her dur umda (hem atak yaparken hem
ortağımızın atağına yanıt verirken hem de löveye rakip
başladığında) verebiliriz. (Bakınız Örnek 1 ve 2)
Preferans/ Tercih Sinyal i: Ren klerdek i k uv vetimizi
göster mek için verilen sinyaldir. Koz kontratlarında,
oynanan renk ve koz dışında kalan 2 renkten hangisine
ilgimiz olduğ u nu anlat mak için k ullanı r ız. San zat u
kontratlarında, rakibin güçlü olduğunu anladığımız rengi
eleriz. Kalan iki renkten pahalı olanı tercih ediyorsak en
büyük kartımızı, ucuzunu tercih ediyorsak en küçüğü
atarız. (Pahalıdan ucuza sıralama: Pik>Kör>Karo>Tref l)
Bu sinyali, her pozisyonda iken, ancak ortakta yerdeki
ren k bitmiş ya da takım olarak o ren kten löve alma
olasılığımız kalmamışsa verebiliriz. (Bakınız Örnek 1
ve 2)

Hazırlayan: End.Müh. Mahir Ulaş Akcan
mahirulas@gmail.com
Koz oy u nu nd a at acağı m ız renge or t ağı m ız mutla ka
çaka yapacaksa, büyük kar tı atarak kalan renklerden
pahalısını, küçük kartı atarak ucuzunu tercih ettiğimizi,
dolay ı sıyla el i a la n or t a ğ ı n on a gör e oy n a m a sı n ı
istediğimizi iletmiş oluruz. (Bakınız Örnek 2)
Defos: Yerdek i rengin elimizde kalmadığı du r u mda
at t ığ ı m ı z ka r t t ı r. Defos ka r t ile önceden a n laşa ra k
ortağımıza her üç sinyali de verebiliriz. (Bakınız Örnek
1)
SANZATU KONTRATLARINDA SİNYALLEŞME
Kozsuz oyunda hangi rengin rakibi batırma olasılığının
olduğ u nu bil mek öne m l id i r. Re ng i göst e r mek içi n
çoğunlukla apel sinyali kullanılır.
Örnek 1:
Kuzey (Yer)
♥652
Batı
♥K4

♥2
♥K

♥?

Doğu (Biz)
♥AQT93

Güney (Dekleran)
♥J87
Kontratın 3NT olduğu bu örnekte, elimizde diğer renkler
ne kadar zayıf olursa olsun doğru sinyalizasyon ile rakibi
nasıl batırdığımıza bakalım. Ortağımız Batı, Kör Rua atak
ediyor. Eğer deklarasyon sırasında Kör söyleyebilmişsek
bizim en iyi rengimizi bilerek oynamıştır. Buna fırsat
olmamışsa kendi kısa rengini atak etmeye karar vermiş
olabilir. İlk sinyal (sayı sinyali) ortaktan geliyor ve 3/5
kuralına göre elinde iki kart olduğunu anlamış oluyoruz.
(Bakınız 10.Bölüm - Savunma Oyunu. Sekans olmayan
bir elde en büy ük k artı gelmesi ik i k artı olduğ unu
gösteriyor.) Oyundan önceki anlaşmamıza göre bu atağa
en küçük kartımızı (3) verirsek ortağımız başka renge
yönelecektir. Oysa büyük bir kart (T) verirsek ortağımız
apel sinyalini alarak renge devam edecek ve diğer Körü
olan 4’lüy ü oy nayacak tı r. Biz Dam ile eli alıp, Ası
oynarsak rakipteki Körlerin 3-3 dağıldığını gör ür üz.
Artık 9’lu ve 3’lü ile de löve üreterek Kör renginden 5
löve alır, rakibi oyunun başında batırırız.
Aynı oyunda 3’üncü el dönerken ortağımız, elinde Kör
kalmadığı için vereceği defos ile bize devamında hangi
rengi gelebileceğimize dair sinyal verebilir. Rakibin Pik
renginde güçlü olduğunu bildiğimizi varsayalım.

¹ İlk on bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler
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Batı
♥ -♦9643
♣KJ72

♥6
♥A

?
♥J

Doğu (Biz)
♥A93

Batı, defos edeceği renkte, örneğin Tref lde, büyük bir
kar tını vererek bizden, kalan iki ren kten daha pahalı
olan Karodan gelmemizi; küçük kartını vererek Tref lden
gelmemizi istediğini, preferans sinyali ile anlatmış olur.
Bu örnekte Tref l 2’li defos edecektir. Dolayısıyla Körden
5’inci eli aldıktan sonra bu kez Tref l oynarız. Eğer Tref l
As bizde değilse ve açık olan yerde yani Kuzey’de de
görünmüyorsa ya ortağımızda ya da Güneydedir. Burada
ortağımızın Tref l Ruası, deklaranın atacağı karta göre ya
onör kaçırma ya da onör sağlama yöntemi ile bir löve daha
alacaktır.
KOZ KONTRATLARINDA SİNYALLEŞME
Kozlu oyunda öncelikli sinyal sayı sinyalidir.
Örnek 2:

Batı
♦AKJ5

Kuzey (Yer)
♦T863
♦3
♦A

♦?

Doğu (Biz)
♦92

Güney (Dekleran)
♦Q74
Kontratın 4♠ olduğu Örnek 2’de, ortağımızın ardı ardına
oynadığı Karo As ve Ruasına vereceğimiz sayı sinyali
ile, 3’üncü elde ne gelmesini istediğimizi anlatırız. Karo
2’liyi önce verirsek elimizde tek sayıda (3, 5 adet) kart
olduğunu; Karo 9’luyu önce verirsek çift sayıda (2, 4 adet)
kart olduğunu gösteririz. Ortağımız yerde ve kendinde
4’er adet Karo olduğu için sayı sinyalimiz sayesinde bizde
2 kar t olduğ unu anlar ve çaka yapmamız için 3’üncü
Karoyu oynar.
Aynı oyunda ortağımız, çaka yapmamız için bize Karo
atarken, aldığımız elden sonra hangi rengi gelmemizi
istediği ni beli r ten preferans sinyal i verebili r. Çaka
yapılan renk (Karo) ve koz (Pik) dışında kalan iki renkten
pahalı olan Körü tercih ediyorsa Karo Valeyi, ucuz olan
Tref li tercih ediyorsa Karo 5’liyi çaka yapmamız için atar.
Örnekte Batının kalan eli ♠ 5 x, ♥ A x x x, ♦ J 5, ♣ 7 x x
olsun. Elindeki Körler daha iyi olduğuna göre Karo As
ve Rua ile iki el aldıktan sonra bize çaka yapmamız için
atacağı Karo, Vale olmalıdır. Biz, ortağın uzun rengi ile
başladığını bildiğimiz için büyük Karoya çaktırmasından
kalan renklerden pahalısı olan Kör ile devam edeceğimize
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dair sinyali almış oluruz. Alınan Kup yani koz lövesinden
son ra Kör oy nar ız. Kör As ile 4’üncü eli de alarak,
ortağın 12, bizim sıfır onör puanına sahip ellerimizle bile
rakibi, oyunun başında batırırız.
Onör Kart Atarak Sinyal Verme
Sinyal verme amaçlı olarak onör atmak kontrata göre
farklı anlamlara gelir. Koz kontratında oynanan onör
eğer elimizde tek kart değilse altındaki onör/onörlerin
bi zde olduğ u nu göster i r. Bu du r u md a oy nad ığ ı m ı z
önörün üstündeki onör bizde olamaz.
Örnek 3:

Batı
♠Axx

Kuzey (Yer)
♠7xxx
♠7
?

♠A

Doğu (Biz)
♠QJT3

Örnek 3’te ortağımız As oynuyor. Biz ne oynamalıyız?
Dam oynarsak hem Ruanın bizde olmadığını hem de
elimizde en azından Vale olduğunu anlatmış olur uz.
Eğer elimizde sadece Dam ve 3’lü olsaydı, ortağın Asına
karşılık 3’lüyü oynardık.
Sanzatu kontratlarında kendi renginin ikinci dönüşünde
sağlanan rengin onörünü oynamak, bir daha el tutulursa
başka renge dönülmesi gerektiğini anlatır.
Örnek 4:

Batı
♣QJTx

Kuzey (Yer)
♣7x
♣7
♣Q

♣K

Doğu (Biz)
♣K5

Ör nek 4’te or t ağı m ız Batı, Dam at ak ediyor. Bloke
kalmak istemiyor ve Rua ile alıyoruz. Deklaran rengin
ikinci dönüşünde As ile alıyor. Ortağımız onör kartı olan
Vale ile sinyal veriyor. Bu sinyal, eğer el bize geçerse
kalan renklerin büyüğünü (Kör) oynamamızı istediğini
anlatmaktadır.
Koz Renginde Sinyal
Deklarasyon aşamasında kozların dağılımı belli olmuş
ise koz re ng i nde prefe r a n s si nyal i k u l la n ı l ı r. Koz
dışındak i üç ren k ten yer in en k uv vetli olduğ u ren k
dışarıda bırakılarak tercih belirtilir. Eğer elimizde üç
adet koz varsa renkleri dışarıda bırakmadan, kozları en
büyükten en küçüğe doğru oynayarak en pahalı rengi,
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tersini yaparak en ucuz rengi, önce ortadakini vererek
ortadaki rengi tercih ettiğimizi gösteririz.

10. Bölümdeki Örnek Soruların Yanıtları:
Kontratı rakibimizin belirlediği bu iki oy unda hangi
kartı atak ederek başlamalıyız?

Eğer atağımızı çaka için yapmışsak ve deklarasyonda koz
adetlerini anlayamamışsak sayı sinyali de verebiliriz.
İ k i koz u mu z varken önce k üçü k olanı, üç koz u mu z
varken önce ortanca sonra küçük olanı oynarız. Bu diğer
renklerde verdiğimiz sayı sinyalinin tam tersidir.
Smith Echo Sinyali
Sanzatu kontratlarında, atak yaptığımız renk ortaklardan
birisinde iyi olsa da, el deklaran tarafından alın mış
olabilir. Bu durumda atak rengi iyi olan defans oyuncusu
at a k re ng i n i b eğe nd iğ i n i göst e r mek içi n , el i ala n
deklaranın oynadığı yeni renge, büyük kart oynayarak
Sm it h E cho si nyal i ve rebi l i r. Say ı si nyal i ve r mek
gerektiği durumlarda Smith Echo kullanılmaz.

Kuzey (Biz)
♠62

B

K

D

♥J5
♦AT75

1♥

Pas

Pas

X

XX

1♠

2♣

3♠

♣96542

X

Pas

Pas

Pas

Kontrat: 3♠xW (Kontörlü 3Pik, Deklaran Batı)
Elimizde tek kart bir renk olmadığı ve ortağımız Güney
açışta Kör deklare ettiği için oyuna Kör atağı ile başlarız.
Sekans içeren renk ve koz rengi haricinde her zaman
3/5 kuralı uygulanır. Bu durumda en uygun atak Kör
Vale’dir.
Batı (Biz)

DEFANS PRENSİPLERİ
Savunma konusunda geçen bölümde öğrendiklerimizi
a n ı m s a y a l ı m . S a n z a t u oy u n u n d a : Eğ e r d e k l a r e
edil m işse or t ağ ı n rengi n i, edil mem işse kendi u z u n
rengimizi, iki seçenek de olmuyorsa kendi kısa rengimizi
atak ediyorduk. Koz oyununda: Singleton (tek kar t)
rengimizi, yoksa ortağın rengini, onu da bilmiyorsak
sekans içeren rengimizi atak ediyorduk. Bu üç olasılık
d a ol muyor sa , u z u n ren k , koz veya doubleton (i k i
kart) renkleri atak etmek için özel durumları ve karar
verdiğimiz renkten hangi kartı atak edeceğimize ilişkin
detaylı bilgileri de anlatmıştık.²
Oy un or tasında el bize geçerse ilk atak edilen rengi
oynamak genellikle iyi sonuç verir. İlk kural, rakiplerde
bitmesini istediğimiz rengin peşinden gitmektir.
Yazılı bir kural olmasa da Briç spor unun prensipleri
açısından hatırlatmakta fayda var: Defans yaparken,
kar tları mümkün olduğunca aynı tempoda oynamaya
dikkat ediniz. Sinyal verirken ya da onör üstüne onör
oy n ay ıp oy n a m a m a konu s u nd a k a r a r sı z k a l m a n ı z
nedeniyle beklenmesi rakibinize eliniz hakkında fazladan
bilgi ver menize neden olu r ancak oy un k u rallar ının
ihlali değildir. Büyük bir kartı olmadığı halde oynarken
d a lg ı n l ı k , yo r g u n l u k g i bi n e d e n le rle g e r e ğ i n d e n
fazla düşünen, bekleyen bir oy uncu, masadakilerden
özür dileyerek elinde büyük bir onör kart olmadığını
açıklamalıdır.

Deklarasyon
G

Deklarasyon

♠KQT62

G

B

K

D

♥J7
♦AQ97

1♥

1♠

2♥

2♠

4♥

Pas

Pas

Pas

♣87

Kontrat: 4♥S (4Kör, Deklaran Güney)
En iyi rengimiz Pik. Ortağımız da bu renge tutuş yapmış
ancak puan olarak yeterli olmadığımız için kontratı rakip
belirlemiş. Bu dur umda atak rengimiz Pik olacaktır.
Başında ikili dizisi olan 4 ve üzer i kar tlı ren klerde
dizinin en büyük kartını atak etmek iyi sonuç verir. Atak
Pik Rua olmalıdır.
2’NCİ VE 3’ÜNCÜ POZİSYONDA DEFANS ³
İkinci pozisyondaki (yani ortağı en son oynayacak
olan) oyuncular, ortağının löve kazanma olası l ığı
sürdüğü müddetçe en küçük kartlarını oynamalıdırlar.
Örnek 5:

Batı
♥J5

Kuzey (Yer)
♥642
♥2
♥?

Doğu (Biz)
♥ K8 3

Güney
♥AQT97
Dek la r a n Gü ney, yerdek i or t ağ ı na 2’li oy na ma sı n ı
söylüyor. Biz 2’nci pozisyondayız yani or tağımızdan
önce biz oy nuyor uz. En k üçü k kar tımız olan 3’lüy ü
koyuyor uz. Güney Dam ile empas deneyerek başarılı

² https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/temmuz-agustos-2021
³ Referans kaynak: Erdinç ERBİL – Kart Oyunu Hakkında Bilmek İstedikleriniz
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oluyor. Kör Asını oynarsa üçüncü dönüşte Rua ile bir
el alırız. Bir antre kullanarak yere geçer ve yerden Kör
oynarsa yeniden küçük oynarız. Deklaran As atarsa bir
sonraki elde Rua ile, 10’lu oynarsa Vale ile bir löve alırız.
İlk elden Rua oy namış olsaydık Kör renginden löve
kazanamayacaktık.
Rak ip onör kar t oy narsa , İk i nci poz isyondayken
küçük kart oynama kuralı ortadan kalkar. Onör sür
onör (onör üstüne onör) kuralı uygulanır.
Örnek 6:

Kuzey (Yer)
♥Q42
♥Q

Batı
♥85

♥?

Doğu (Biz)
♥KJT3

Deklaran yerden Dam oynuyor. Küçük kart oynamanın
bize bir faydası olmayacaktır. Bu durumda onör üstüne
onör koyar ve Rua oynarız. Deklaran As ile bu eli alsa
dahi devamında Vale ve 10’lu ile iki löve üretiriz.
Üçüncü pozisyondaki oyuncular, ortağı küçük bir kart
çıktığında, löveyi kazanma şansları devam ediyorsa
en büyük kartlarını koymalıdırlar.

Batı
♦KJ95

Kuzey (Yer)
♦764
♦4
♦5

♦?

Doğu (Biz)
♦AT3

Güney
♦Q82
Ortağımız 5’li oynuyor, deklaran Güney ortağının 4’lü
vermesini istiyor. Eğer 3’lü oynarsak deklaran 8’li ile,
10’lu oynarsak Dam ile alacaktır. Yapmamız gereken As
oynamaktır. Ardından 10’lu oynarız. Deklaran geçmezse
10’lumuz el olacaktır. Dam oynarsa ortağımız Rua ile
alır. Rakibimize löve vermeyiz.
En büyük kart ile aynı değerde yani sıralı kartlarınız
varsa bu kartların en küçüğünü koymak ortağınıza
ekstra bilgi verecektir.
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Batı
♦T95

Kuzey (Yer)
♦764
♦4
♦?

♦5

Doğu (Biz)
♦KQJ3

Güney
♦A82
Or t ağımız 5’li oy nuyor, en büy ü k kar tı oy namamız
gerektiğini biliyoruz ancak Rua ile eşdeğer iki kartımız,
Dam ve Valemiz var. Eğer Rua oynarsak ve Güney As
ile alırsa, or tağımız Dam ve Valenin bizde olduğunu
bilemeyecek tir. Vale oy narsak hem Rua hem Damın
bizde olduğunu ortağımıza göstermiş oluruz.
Or tak büy ük kar t çı k t ığ ı nda ya da yerde empas
yapacak bir onör varsa en büyük kartınızı oynamanız
gerekmez.

Güney
♥A976

Örnek 7:

Örnek 8:

Örnek 9:
Kuzey (Yer)
♦K64
Batı
♦T95

♦4
♦T/5

♦?

Doğu (Biz)
♦ AJ83

Güney
♦Q72
Ortağımız 10’lu oynuyor. Yerdeki oyuncu Rua oynarsa
As oy na ma m ı z gerek t iğ i açı k t ı r. Yerden k üçü k bi r
kart gelirse Damın nerede olduğunu bilmediğimiz için
tereddüt yaşarız. Ancak her şeye rağmen empas denemek
doğr u sonuç verecektir. Or tak 10’lu geldiği için 3’lü
oynamakta bir sakınca yoktur. Ortak 5’li gelmişse bu
kez Vale ile empas deneriz. Her iki durumda da deklaran
Dam ile alır ancak el tekrar bize geçerse Batıdan oynar
ve yerdeki Rua’yı araya alarak Karo renginden 3 löve
kazanırız.
G ele cek say ı m ı z da bu luşmak d i le ğ iyle mutlu ve
sağlıklı günler dileriz.

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
TAVMERGEN IVF CLINIC
Özel Tavmergen Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek
tedavisinde üyelerimize ve birinci derece
yakınlarına yüzde 15 oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Kahramanlar Mah. 1414. Sokak No: 2-12 Konak /
İzmir
Tel: (0232) 445 31 45
Web: www.tavmergenivf.com
e-posta: info@tavmergenivf.com
ÖZEL MANİSA İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ DİL KURSU
Özel Manisa İngiliz Kültür Derneği Dil Kursu taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına yüzde 3050 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yarhasanlar Mah. 8 Eylül Cad. No: 12/C
Şehzadeler / Manisa
Tel: (0236) 238 58 38
Web: www.manisaingilizkultur.com
e-posta: bilgi@manisaingilizkultur.com
AMERICAN LIFE ÖZEL DİL OKULU
American Life Özel Dil Okulu taraf ından,
üyelerimize yüzde 50 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Donanmacı Mah. Kemalpaşa Cad. No: 7 D: 201
Karşıyaka / İzmir
Tel: 0232 368 88 88
Web: www.americanlife.com.tr/karsiyaka
e-posta: karsiyaka@americanlife.com.tr
ÖZEL ALSANCAK ATA ANADOLU LİSESİ
Özel Alsancak Ata Anadolu Lisesi taraf ından,
üyelerimizin çocuklarına taksitli ödemelerde yüzde
50+yüzde 20, peşin ödemelerde yüzde 50+yüzde
25 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No: 9-11
Konak / İzmir
Tel: (0232) 463 38 38
Web: www.alsancakatakoleji.com
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
Özel Medicana International İzmir Hastanesi
taraf ından, üyelerimize ve birinci derece
yakınlarına yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yenişehir, İşçiler Cd. No: 126, 35170 Konak /
İzmir
Tel: (0232) 970 35 35
Web: https://www.medicana.com.tr/international-izmir
EGE-RAD ÖZEL BORNOVA TIP MERKEZİ
Ege-Rad Özel Bornova Tıp Merkezi taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına Hekimlik
Uygulamaları Veri Tabanı f iyat listesi üzerinden yüzde
50 oranlarında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 186 Sk. No: 23/A Yükseliş Plaza
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 503 05 76 – (0232) 503 05 84 – (0232) 503
05 89
Web: www.egeradtipmerkezi.com/

ÖZEL EGEBİL KOLEJİ
Özel Egebil Okulları Sahilevleri Kampüsü’nde,
üyelerimizin çocuklarının 10 Eylül 2020 tarihine kadar
yapılacak kayıtlarında yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Sahilevleri Mah. Venüs Sk. No: 14 Narlıdere /
İzmir
Tel: (0232) 285 49 22
Web: www.egebil.com.tr
DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize
ve birinci derece yakınlarına yüzde 20-35 oranlarında
indirim uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75
Web: www.dilekkarahan.com.tr
DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde
(İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Denizli,
Antalya, Manisa), araç ekspertiz hizmetlerinde
üyelerimize yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr
TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından,
üyelerimize yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova
Forum Karşısı) Bornova / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: http://www.technokids.com.tr/
e-posta: bornova@technokids.com.tr
ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına eğitim ücretlerinde yüzde 30 oranında
indirim uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50
e-posta: vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com
LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve
alkol dâhil tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1477 Sokak No:
12/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 422 50 20
ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mahallesi 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe /
İzmir
Tel: (0232) 234 33 53
Web: www.dusunurkolejiguzelbahce.com
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ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli
muayene ve tedavi hizmetlerinde yüzde 1020 oranlarında indirim uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı 8019/16 Sok. No: 4
Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05
Web: www.ekolkbb.com
ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları taraf ından,
üyelerimizin çocuklarına yüzde 20 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Evka-3 Mahallesi Ankara Caddesi No: 285
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06
Web: www.fenbilimleri.com
VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58
D: 52 Çankaya / İzmir
Tel: (0232) 484 09 93
ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına
eğitim ücretlerinde yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Naldöken Mahallesi 1237/4 Sokak No: 2 Evka-3
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27
Web: www.sevinc.k12.tr/
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okulları taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına yüzde 50 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Niyazi Ersoy
İşhanı No: 8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61
www.englishtime.com
BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına bire bir
eğitimlerde ve grup eğitimlerinde yüzde 20 oranında
indirim uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39
B Blok Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 0543 247 3 247
Web: http://birebiringilizce.com.tr
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ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklarına yüzde
25 oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0535 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com
MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından,
üyelerimize yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50
Web: www.medicalparkizmir.com
ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okulları taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 374
Sok. No: 118 Bornova–İzmir
Tel: 445 77 78
Web: www.ugurokullari.k12.tr
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına linansüstü eğitim
programlarında yüzde 30 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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