
TÜM ÜYELERİMİZİ, 
ŞUBEMİZİN GENEL KURULUNA 

VE SEÇİMLERİNE 
KATILMAYA DAVET EDİYORUZ

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
İZMİR

12  Şubat 2022 › GENEL KURUL
Saat: 10.00

13  Şubat 2022 › SEÇİMLER
Saat: 09.00 - 17.00

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

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 6
S A Y I :  3 7 9

O C A K
2 0 2 2

05 09 21
BAŞYAZI
ZAMLARI GERİ ALIN!

ŞUBEDEN
KALMEM AÇILIŞI VE 
YENİ YIL KOKTEYLİNDE 
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

KOMİSYONLARDAN 
FEMİNİZM VE POLİTİK 
İKTİSAT
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Sanayinin Hizmetinde...

www.kalmem.org

MMO KALMEM
Kalibrasyon Laboratuvarı ve

Metroloji Eğitim Merkezi

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel 

Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

BOYUT LABORATUVARI
Mastar Blok, Uzun Mastar Blok

Halka Vida 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
Şerit Metre

Radyus Mastarları
Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı / Ölçme 
Mikroskobu

Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Lazerli Mesafe Ölçer

Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)
Kalınlık Komparatörü

Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift

Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi

Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü

Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre

Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi
İklimlendirme Kabinleri

Termal Kamera
Kuru Blok Kalibratör Fırın

Sıcaklık Kontrollü Hacimler

ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre

Frekansmetre
Takometre

Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı

Multimetre
Pens Ampermetre

Osiloskop
AC/DC Akım Gerilim 

Kaynağı
Direnç

Multi Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı

Kaçak Akım Rolesi Test 
Cihazı

Karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinası

Kronometre

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Analitik Terazi
Hassas Terazi

Kantarlar
Etalon Kütle 
(M1,M2,M3)

TORK - KUVVET  LABORATUVARI
Tork Anahtarı

El Tipi Kuvvet Ölçer
Malzeme Test Makinaları (Çekme)

BASINÇ LABORATUVARI
Sayısal, Mekanik 

Manometre
Mutlak Basınç Ölçer

Vakum Ölçer
Basınç Kalibratörü

Basınç Anahtarı
Basınç Transducer
Basınç Transmitter 
Fark Basınç Ölçer

Barometrik Basınç Ölçer
HACİM LABORATUVARI

Pistonlu Pipet
Pistonlu Büret

Dispenser
Balon Joje

Ölçülü Silindir
Piknometre

Pipet(Taksimatlı)
Pipet(Tek Ölçülü)

Büret

HAVA HIZ  LABORATUVARI

Anemometre
 (Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli, 

Ultrasonik)

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

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

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
Adres: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat: Z Bayraklı - İzmir
Tel: (232) 348 40 50 - Faks: (232) 486 20 60 | kalmem@mmo.org.tr
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Melih Yalçın

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Evrim Aksoy

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

YAYIN TARİHİ
12 Ocak 2022 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı 
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar, 

yazarlarına geri verilmez.

—

Şubemiz, Teknoloji Günleri’ne 
Katıldı

Manisa İl Temsilciliğimizden Yeni Yıl 
Kokteyli

Kalmem Açılışı e Yeni Yıl Kokteylinde 
Üyelerimizle Buluştuk

Tüm Üyelerimizi, Şubemizin Genel 
Kuruluna ve Seçimlerine Katılmaya 
Davet Ediyoruz

Meslek Duayenlerimizden Üyemiz 
Ahmet Özden Ertöz’ü Kaybetmenin 
Üzüntüsünü Yaşıyoruz

Tl Eriyor, Enflasyon Tırmanışta, 
İktidar Değişikliği Şart

Zamları Geri Alın!

 

Bülten’den 

Mesleki Sohbetler

Teknoloji Haberleri

Kadın Mühendisler Komisyonu

Briç Köşesi

İndirimler

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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2021 yılı Aralık ayında Türkiye tarihine geçecek gelişmeler yaşandı. Bir süredir kontrol edilemeyen TL’nin 
değer kaybı sonucunda 18 TL’ye çıkan Amerikan Doları, 20 Aralık gecesi hükümetin gerçekleştirdiği 
manipülasyonla  11 TL’ye kadar düşürüldü. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre Pazar gece yarısı 
yapılan operasyonla Merkez Bankası tarafından piyasaya 9 milyar dolar satıldığı iddia edildi. Bir 
süredir kamuoyundan gizli bir şekilde hazırlığı yapılan operasyondan, önceden kimlerin haberi olduğu, 
o gece 18 TL’den dolar satıp ertesi günlerde tekrar 11 TL’den kimlerin aldığı bilinmiyor. Ancak basında 
yer alan iddialara göre hükümete yakın firmaların bu operasyondan milyonlarca dolar kazanç sağladığı 
anlaşılıyor. Hükümet bu manipülasyonla elindeki tasarrufu, değer kaybı yaşamadan korumaya çalışan 
küçük tasarruf sahiplerine çok büyük bir kazık atmış, dolar baronlarını korumuş, onları bir gecede 
dolar milyoneri yapmıştır. Hükümet, yıllardır uyguladığı yanlış politikalarla batırdığı ekonomiyi 
şimdi manipülasyonlarla ve özellikle Arap sermayesine mal mülk satarak getirdiği parayla ayakta 
tutmaya çalışıyor. Lakin ekonominin dikiş tutmayacağını herkes görüyor, bunun en görünen kısmı da 
enflasyonda ulaşılan rekor seviyeler.

Doların 18 TL seviyelerine çıktığı günlerde piyasada başta akaryakıt olmak üzere özellikle yurt dışı 
girdili ürünlerde fahiş fiyat artışları oldu. Ancak dolar 11 TL seviyelerine inince bu ürünlerde fiyatlar 
düşmedi, aksine artmaya devam etti. 1 Ocak itibari ile de hükümet, açıkladığı fahiş zamlarla herkesin 
yeni yılını kutlamış oldu.

Geçen yılın enflasyon rakamlarına yansımasın diye özellikle yeni yılın ilk günlerine bırakılan zamlarla, 
zaten geçinmekte zorlanan insanların artık normal bir yaşam için hiçbir umutları kalmadı. Yeni yılın 
zam furyasınyla elektrikte konutlara kademeli olarak %50-%125, doğalgaza %25 zam geldi. Özellikle 
elektriğe yapılan fahiş zammın önümüzdeki günlerde tüm ürünlere yansımasıyla da hayat pahalılığı 
katlanarak artmış olacak.

Alkol ve sigaraya yapılan zam, uzun bir süredir yaşam biçimine müdahale haline geldi
AKP’nin göreve geldiğinden beri laik kesimi cezalandırma aracı haline getirdiği alkol ve sigara fiyatları 
da yeni yılın zam furyasından nasibini aldı. 2022 yılı itibariyle alkollü içkiler ve sigaraya da %50’ye 
varan zam yapıldı. Çok uzun süredir, kendilerine oy vermeyen insanların yaşam biçimlerine müdahale 
aracı olarak gördükleri bu politikalarında da sınır tanımadıklarını böylece bir kez daha ortaya 
koymuş oldular. Özellikle son yıllarda artan sahte içkiden ölümlerin, yapılan bu zamlardan sonra iyice 
artacağından endişe ediliyor. 

Rakamlar yalan, yoksulluk gerçek
Bütün bu gelişmelerle birlikte Ocak ayının ilk günlerinde TÜİK, 2021 yılına ait enflasyon rakamını 
açıkladı. TÜİK’in yıllık %36,08 olarak açıkladığı enf lasyonu, uzun bir süredir bu satırlarda yer 
verdiğimiz ENAG ise %82,81 olarak açıkladı. Hükümetin yalan makinesi haline gelen TÜİK’in 
verdiği rakamlara artık kimse inanmıyor. Mutfaktaki enflasyon %100’e yakın. Bunu hiçbir şekilde 
gizleyemezler. Ancak kendi yarattıkları krizin faturasını yoksul halka yükleyen bu hükümetin yalan-
dolan-soygun politikalarına da bir şey diyemezsek bu soygun düzeninden kurtuluş yok. 

Yeni yılınızı kutluyoruz
Tüm bu olumsuz koşullar içinde 2021 yılını geride bırakıp 2022 yılına ‘merhaba’ derken, bu yıldan 
başlıca temennimiz barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu, savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye ve dünya oldu. Bu temenninin kısmen de olsa yerine gelmesi ise demokrasiyi sadece 
kendisine hak ve araç gören, yoksul düşmanı politikalarla zengini daha zengin yapmayı amaçlayan, 
kutuplaştırıcı adımlarıyla barışa ve kardeşliğe tehdit oluşturan iktidardan kurtulmamız ile olacak. Bu 
vesileyle, 2022’nin demokrasi ve emek mücadelesinin güçlendiği bir yıl olmasını ve tüm üyelerimiz için 
mutluluk, sağlık ve başarı dolu günler getirmesini diliyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

ZAMLARI 
GERİ ALIN

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

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

1.000.00 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)

H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 
1.100.00 TL /KİŞİ+KDV  

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
1.200.00 TL / KİŞİ+KDV  

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

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

1.250.00 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.
-

Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

Eğitimi 
750 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

17-19.01.2022 (10.00-16.00/3 Gün)
1.150 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

17.02.2022 (10.00-16.00/1 Gün) 
700 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
1.250 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

900 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

1.200 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30) 900 TL/KİŞİ+KDV

Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu 
(EN ISO 14731‘e göre) 

(09.00-17.00 / 3 gün) 960 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30) 880 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30)
880 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu

12-13.01.2022 H.içi  (13.30-18.30)
510 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

09-10.02.2022 H.içi  (13.30-18.30)
510 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

IATF 16949:2016 Otomotiv 
Kalite Yönetim Sistemi Temel 

Bilgilendirme
 

Tarih: 21-22 Ocak 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/Egitim/5662
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL

Dış Katılımcı: 679 TL (%18 KDV Dâhil)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri Temel Bilgilendirme 
Tarih: 3 Şubat 2022, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7242

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 216 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 288 TL
Dış Katılımcı: 340 TL (%18 KDV Dâhil)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç 

Denetçi Eğitimi 
Tarih: 3-5 Şubat 2022, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7244

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 540 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 720 TL
Dış Katılımcı: 850 TL (%18 KDV Dâhil)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri İç Denetçi Eğitimi 

Tarih: 4-5 Şubat 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/Egitim/7245
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL

Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

AIAG-VDA P-FMEA Süreç Hata Türü 
ve Etkileri Analizi

 
Tarih: 10 Şubat 2022, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7228

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 216TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 288 TL
Dış Katılımcı: 340 TL (%18 KDV Dâhil)

Ürün Kalite Planlaması Eğitimi 
(APQP)

 
Tarih: 17 Şubat 2022, 09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7225

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 216 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 288 TL
Dış Katılımcı: 340 TL (%18 KDV Dâhil)

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / 

Cansu KÖKEY GÖKELMA
-

Başvuruları 
www.kalmem.org

adresinden online olarak da 
yapabilirsiniz.

-
Kalibrasyon eğitimi 

ücretlerinde MMO üyelerine  
%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

http://mmoizmir.org/?page_id=1436
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ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

MEKANİK TESİSAT 
TASARIM UYGULAMA MÜH. 

YETKİLENDİRME
18-23 Ocak 2022

-
PERİYODİK KONTROL TEMEL 

EĞİTİMİ 
19-20 Ocak  2022

-
TEMEL DOĞALGAZ EĞİTİMİ

25-26 Ocak 2022
-

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜH. YET. 
KURSU

27-28 Ocak 2022
-

END. VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TES. 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ. MÜH. 

YET. KURSU
29-30 Ocak 2022

-
MEKANİK TESİSAT MÜH. 

YETKİLENDİRME
31 Ocak  - 6 Şubat2022

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 2213-2214 
  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

Eğitim Programları  
https://makina.mmo.org.tr/egitimler

Toplam Verimli Bakım (TPM), 
Otonom Yönetim ve OEE Analizi

 
Tarih: 22-23 Şubat 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/Egitim/7246
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 546 TL

Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

Ürün Onay Süreci (PPAP)
 

Tarih: 24 Şubat 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/Egitim/7226
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 216TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 288 TL

Dış Katılımcı: 340 TL (%18 KDV Dâhil)

-
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.
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(Şubemiz Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Sekreter i 
Evr im Aksoy, 7 Aral ık 2021 tar ihinde Turgutlu Teknoloji 
Günler i’ne kat ıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu 
Teknoloji Fakültesi taraf ından “Akıllı Sistemler ve Girişimcilik” 
temasıyla düzenlenen etkinliğe Makine, Mekatronik ve Enerji 
Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler katılırken, 
Şubemiz Yönet im Kurulu Sekreter i Evr im Aksoy, Oda ve 
Şubemizin çalışmalarının yanı sıra ilgili mesleklere ilişkin de 
bilgilendirmede bulundu. Aksoy, öğrencilerden gelen soruları 
da yanıtlarken etkinlik kapsamında Şubemiz taraf ından bir de 
stant açıldı.

(Manisa İl Temsilciliğimiz hizmet binasında gerçekleşen 
kokteyle üyelerimizin yanı sıra Şubemiz yönetim kurulu üyeleri 
ve TMMOB’ye bağlı odalardan, Manisa protokolünden ve çeşitli 
sanayi kuruluşlarından temsilciler katıldı. Kokteylde kısa bir 
konuşma yapan Odamız Manisa İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı Nilgül Gökarslan Ar tan, pandemi nedeniyle üyeler 
ile buluşma imkânlarının kısıtlandığını ve bu kokteylin uzun 
bir zaman sonra buluşma vesilesi olduğunu belir tt i. Artan, 
temsilciliğimizin 2022 yılında da daha önce olduğu gibi Oda 
örgütlülüğünü ve çalışmalarını geliştirmeyi amaçladığını ifade 
ederek 2022 y ılının herkes adına 2021’e göre çok daha iy i 
geçmesi dilekler ini paylaşt ı ve davetlilere kat ılımlar ından 
dolayı teşekkür etti. Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Melih 
Yalçın da kısa bir konuşma yaparak herkesin yeni yılını kutladı. 
Kokteyle yaklaşık 70 kişi katıldı.

ŞUBEMİZ, 
TEKNOLOJİ 
GÜNLERİ’NE 
KATILDI

MANİSA İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
YENİ YIL KOKTEYLİ

Şubemiz tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi’nde 
düzenlenen Turgutlu Teknoloji Günleri’ne katılım 
sağlandı.

Odamız Manisa İl Temsilciliği,  23 Aralık 2021 
tarihinde bir yeni yıl kokteyli düzenledi.
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(Şubemiz taraf ından 29 Aralık 2021 tar ihinde Odamız 
Kalibrasyon Merkezi’nin yeni yerinde faaliyetlerine başlaması 
ve yeni yıl vesilesiyle bir kokteyl düzenlendi. Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen kokteyle; Şubemiz 
üye, yönet ic i ve çalışanlar ının yanı s ıra Odamız Yönet im 
Kurulu Başkanı Yunus Yener de katıldı. Etkinlik açılışında bir 
konuşma yapan Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın, 
yeni yerinde açılışı gerçekleştirilen KALMEM’in 1998 yılından 
bu yana sanay i kuruluşlar ına hizmet verdiğini belir terek, 
“Çalışma kapsamını sürekli genişleten ve 23 yıldan bu yana 
faaliyetini sürdüren KALMEM’in, bu binada bulunan yeni yerinde 
çalışmalar ını daha iler i aşamalara taşıyacağına inanıyoruz” 
dedi. Konuşmasında üyelerimizin yeni yılını kutlayan Yalçın, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“2021 yılı, hemen herkes için, özellikle de emeğiyle yaşamaya 
çalışan meslektaşlar ımız iç in çok zorlu geçt i. Koronav irüs 
pandemisi taraf ından genel olarak yaşama vurulan darbenin 
etkisi sürerken, rantı ve küçük bir azınlığın çıkarını gözetmeyi 
temel alan ekonomi yönet imi, çoğu insanın yaşamını daha 
zorlu bir hale getirdi. 2021 yılında kadına yönelik şiddet, anti-
demokrat ik uygulamalar, hak ve hukuk ihlaller i, toplumsal 
muhalefete yönelik baskılar tam gaz devam etti. Bu devranın 
böyle gitmeyeceği açık. 2022 yılında ülkemizin olumlu anlamda 

KALMEM AÇILIŞI 
VE YENİ YIL 
KOKTEYLİNDE 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTUK
Odamız Kalibrasyon Merkezi’nin (KALMEM) 
yeni yerinde çalışmalarına başlaması ve yeni yıl 
vesilesiyle üyelerimizle bir araya geldik.

büyük değişikliklere sahne olmasını umuyor ve yurttaşlarımızın 
bunu sağlayacak, yönetenleri buna zorlayacak iradeye sahip 
olduğuna inanıyoruz.”

Yalç ın’ın ardından, Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus 
Yener de bir konuşma yaptı. Yener konuşmasında, KALMEM’in 
sanayiye yönelik işlev ini, kurulduğu günden bu yana hakkı 
ile yerine getirdiğine inandığını ifade ederek, “KALMEM’imiz 
ş imdi Tepekule’de kendi mekânımıza taş ındı. KALMEM’in 
yeni merkezinin aç ılışı vesilesiyle, kuruluşunda ve bugüne 
gelmesinde büyük emekler i bulunan İzmir Şubemizin önceki 
ve şimdiki Yönet im Kurullar ını, teknik görevliler i ve bütün 
çal ışanlar ını kutluyor, kendiler inin yanı s ıra bu yeniden 
yapıl anmaya katk ıda bulunan DA IK IN Türk iye’ye, Doğu 
İklimlendirme’ye, Genta A.Ş.’ye, GG Mühendislik ’e, Venco 
Havalandırma’ya ve üyemiz Say ın Al i Dönmez’e teşekkür 
ediyorum” dedi. 2021 yılında Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe 
yönelik sistemli saldır ılar ile sosyal hukuk devletine aykır ı, 
demokrasiye, yargı bağımsızlığına, basın, ifade, örgütlenme 
hak ve özgürlüklerine aykır ı uygulamaların arttığını belirten 
Yener, Yeni yıla, ekonominin dövize daha fazla endekslendiği, 
ülkemiz in daha da yoksul l aşacağ ı, muhalefet güçler ine 
yönelik bask ı ve şiddet in ar tacağı bir or tamda gir iyoruz. 
Şubelerimiz ve Odamızın genel kurullar süreci, özetle böylesi 
bir genel atmosferde yapılacak. Ama sesimizi kısmayacak, geri 
çekilmeyeceğiz. Emek, demokrasi, barış düşmanı bu iktidara 
genel kurullar ımız ın demokrasi şölenler i ile yanıt vermek 
boynumuzun borcudur. İzmir Şubemizin üyelerinin, geleneksel 
çağdaş demokrat nitelikleriyle bu görevi yerine getireceğini 
biliyoruz, bundan eminiz” şeklinde konuştu.

Konuşmalar ın ardından, KALMEM’in yeniden yapılanmasına 
katk ı sunanlara plaket ler i Yunus Yener ve Mel ih Yalç ın 
taraf ından takdim edildi. Etkinlik, kokteyl ile devam etti.
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(Değerli Üyelerimiz,

Ülkemizin birçok sorunla dolu bu sancılı sürecinde, şubemizin 
de iç inde yer aldığı meslek odalar ımız, Genel Kurullar ına 
hazırlık yapıyor.

Demokrasimiz in tüm kurum ve kurullar ının çeşitl i ik t idar 
hesapl ar ı y l a sorumsuzca y ıprat ı ld ığ ı  ve sus turulmaya 
çalışıldığı, ekonomik kr izin bedelinin emekçilere ödetildiği, 
meslek örgütlerimize yönelik çeşitli hesapların açıkça görülür 
olduğu bu günlerde mühendis ve yur t taş sorumluluğuyla 
kat ılacağınız Şube Genel Kurul ve Seç imler i, Odamız ın ve 
Şubemiz in daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna devam 
etmesine katkıda bulunacaktır. 

Şube Genel Kurulu ve Seçimleri 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde yapılacak t ır. Tüm 
üyeler imizi, Şube çalışmalar ımızın gelişt ir ilmesine yönelik 
görüş ve öner iler ini dile get irmek ve yeni dönem yönet im 
kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine 
katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla.
30. Dönem Şube Yönetim Kurulu

Şubemiz Genel Kurul Toplantısına Çağrı
12-13 Şubat 2022
Şubemizin 31. Dönem (Çoğunluklu) Genel Kurul Toplant ısı, 
5 Şubat 2022 günü saat 10.00’da Anadolu Cad. No: 40 K: M2 
Bayraklı/İzmir adresinde, Şube Seçimler i ise 6 Şubat 2022 
tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında aynı adreste aşağıdaki 
tarih, yer ve gündem çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin katılımı önemle rica olunur. 

30. DÖNEM YÖNETİM KURULU

(GENEL KURUL TOPLANTISI
Tarih: 12 Şubat 2022, Cumartesi
Saat: 10.00
Yer: Makina Mühendisler i Odası Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi
         Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

(SEÇİMLER
Tarih: 13 Şubat 2022, Pazar
Saat: 09.00-17.00
Yer: Makina Mühendisler i Odası Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi
         Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

GÜNDEM
1. GÜN (12 Şubat 2022, Cumartesi)

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Şube Başkanının Konuşması
 5. Konukların Konuşması
 6. Şube Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması ve 
Değerlendirilmesi
 7. Dilek ve Öneriler
 8. Adayların Belirlenmesi

 8.1. Şube Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
 8.2. Oda Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Belirlenmesi

 9. Adayların Tutanağa Bağlanarak İlanı ve Kapanış

2. GÜN (13 Şubat 2022, Pazar)

 10. Seçimler

TÜM ÜYELERİMİZİ, 
ŞUBEMİZİN GENEL 
KURULUNA VE 
SEÇİMLERİNE 
KATILMAYA DAVET 
EDİYORUZ
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(Diş Tabibi Recep Hulusi Ertöz ve İlkokul öğretmeni Aliye 
Ertöz’ün ilk çocuğu olarak 1934 yılında Urla’da dünyaya gelen A. 
Özden ERTÖZ, sırasıyla Karataş'taki Duatepe İlkokulu, Karataş 
Ortaokulu ve Karşıyaka Lisesi’ni bitirdikten sonra 1960 yılında 
İstanbul Teknik Okulu Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans 
öğrenimini tamamladı. Bir yandan Makina Mühendisliği okurken 
aynı zamanda gemi ve yelken teor isine merak saran Er töz, 
edindiği planlar ile bir yaz tatilinde kendi yarış yelkenlisini 
(Pirat Sınıf ı) yaptı ve daha sonra Federasyonun verdiği dragon 
sınıf ı tekne ile yarıştı.

Çocukluğunda pompa üret imini öğrenmek iç in eniştesinin 
yanına atölyeye giden Ertöz, 1960 yılında üniversiteden mezun 
olduktan sonra staj için Finlandiya gitti ve Kereste fabrikası 
“Sunila”da işe başladı.

F inlandiya'nın en büyük pompa üret ic is i olan “Ahl ström 
Karhula Pompa”ya kendi çabaları ile kısa sürede transfer oldu. 
Burada, pompa deneylerine yardım edip çiziyordu. Daha sonra 
iyileştirme projesi kabul gördü. İlk teklif i olan tıkanmaz pis 
su pompası için tasarladığı yeni çark, f irma kataloğunun ilk 
sayfasında yer aldı.

Avrupa’daki f irma ve pompa fabrikalarını, Dortmund'da pistonlu 
hidrofor pompası üreten f irmayı, 
Fr ankenthal 'dek i  K SB Pompay ı,  Fr ank f ur t ' t ak i  AEG' y i, 
İsv içre'dek i Takeometre üret ic is i Hassler ' i ve dünya dev i 
Sulzer'i ziyaret etti. 

MESLEK 
DUAYENLERİMİZDEN 
ÜYEMİZ AHMET 
ÖZDEN ERTÖZ’Ü 
KAYBETMENİN 
ÜZÜNTÜSÜNÜ 
YAŞIYORUZ

İzmir’deki Amerikan 20. müfrezesi destekçisi olan Tumpane 
Company’de işe başladı. 1,5 yıl sonra Ankara Zırhlı Birlikler 
Okulu ve Tank Taburu’nda toplam iki yıl askerlik yaptı. Askerden 
döndüğünde Tumpane Co.'daki eski işine tekrar başladı. Eş 
zamanlı olarak Kale arkasında bir dükkân kiraladı. Finlandiya'da 
tasarladığı pompanın benzer ini Mesut Usta'nın atölyesinde 
imkânlar dâhilinde imal ettirmeye başladı ve ilk pompa Vansan 
broşüründe tanıtıldı.

1965 yılında yapılan sözlü seçme sınavını geçerek NATO’nun 
yeni tesisinin işletme mühendisi oldu.

Ankara'da Amer ikan ş irket i ile or tak kurulan yar ı resmi 
der inkuyu pompa f irmasının elek tr ik panolar ı Vansan’da 
üret ilmeye ve sonras ında gel işen il işk i sonucu ş irket in 
derinkuyu pompaları satılmaya başlandı. 40 yıl önce 1977'de, 
Vansan kendi t asar ımı der inkuyu pompalar ını üretmeye 
başladı. Çok katlı binalarda su basıncını artırmak için konulan 
çok gürültülü hidroforlara çözüm getirilerek turbo pompalar ve 
sessiz çekvalfler üretildi. 1977’de Çamaltı Tuzlası için eksenel 
pompalar yapıldı. 1982-1984 y ıl l ar ında Denizl i 'de Sodaş 
fabrikasının sodyum sülfat üretiminde tekrar kristalleştirmeye 
geçiş projesi için özel köşe pompalar ı Vansan'da tasarlandı, 
imal edildi ve yerine montajı yapılarak işletmeye alındı. Özden; 
Vansan ile ülkemizde birçok projede özel çalışmalarla pompa 
üret ip montajını gerçekleşt irerek yer aldı ve f irmayı bugün 
ülkemizin önemli sanayi kuruluşlar ından bir i haline getirdi. 
50’den fazla AR-GE Merkezi personeli ile yaptığı araşt ırma, 
geliştirme ve testlerle Vansan üretimin önemli bir parçası oldu. 

Şubemiz çalışmalar ına Teskon Yürütme Kurulu Üyesi ve Oda 
Delegesi olarak katkıda bulunan Ertöz, bunun yanında Çevre 
Komisyonu Başkanı olarak, İzmir’deki çimento fabrikalarının 
bacalarına f iltre takılması ve yüzme havuzlarında su sağlığı, 
kazan daireler inde yangın güvenliği kampanyalar ında akt if 
görev aldı.

Ener ji Ver imliliği ve Jeotermal üzer ine makaleler i bulunan 
Er töz, 1995-2000 y ıllar ı arasında Dokuz Eylül Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde, 2000-2005 yılları arasında 
ise Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Hidrolik 
Makineleri dersini verdi. 

2 çocuk babası olan Ahmet Özden Ertöz’ün ailesine, dostlarına 
ve üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Mesleğimizin önde gelen isimlerinden ve Odamız 
çalışmalarına çeşitli alanlarda katkı sunan isimlerden 
olan Ahmet Özden Ertöz'ü 30 Aralık 2021 tarihinde 
kaybettik.
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göstergelerden biri olarak kabul edildiği için, önemi artıyor. 

 • Siyasi yönetime içeride ve dışarıda azalan güvenin 
hem dış sermaye girişini olumsuz etkilediği hem de içeride 
TL mevduatların dövize yönelişine yol açtığı gözleniyor. Bu 
güvensizlikte, yükselen enflasyona rağmen, TCMB politika 
faizinin indirilmesi en önemli etkendir. Özellikle 2021 Eylül 
ayında başlatılan faiz indirimleri, politika faizlerinin yüzde 
19’den yüzde 15’e indirilmesi ve bu arada TÜFE’nin yüzde 
21’i geçmesi, TL’ye olan güveni düşürdü, mevduatlar ın 
dolarlaşması hızlandı. Özellikle gerçek kişiler in tasarruf 
mevduatlar ının k ısa sürelerde TL’den döv ize dönüşmesi 
ile “Dolar laşma oranı” yüzde 64’e yaklaşt ı ve bunun 
y ılın tamamında yüzde 65’i bulması kuvvetle muhtemel. 
Güvensizlikle yastık altına kaçan dolar miktarı ise tahmin 
edilemiyor. 

 • Polit ika faiz i indir iminde ısrar, dolarlaşma ve 
döviz f iyatındaki t ırmanışı tetiklemeye devam edecektir. 
2020 biterken 13,6 ABD senti olan TL’nin değeri 3 Aralık’ta 
7,3 sente kadar düşmüştür. Bu süredeki değer kaybı yüzde 
46’nın üzerindedir. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sisteminin 
başladığı tar ihten bu yana TL’deki değer kaybı ise yüzde 
66’yı buldu ve 2001 krizindeki yüzde 59’luk değer kaybını 
çok geride bıraktı. 

 • 2018 ortalarında 1 TL 22 sent idi. Bugün 7,3 sente 
kadar düştü. Başka bir şekilde ifade edilirse aynı dönemde, 
doların f iyatı yüzde 192 arttı. 2001 krizinde ise artış yüzde 
139 dolayındaydı. Yani Erdoğan’ın 2018 sonrası döneminde 
gelen krizde TL’nin erimesi ya da doların f iyat artışı 2001 
dönemini çok gerilerde bırakmış durumda. 

 
Graf ik: “Tek Adam” Döneminde TL’nin Değer Kaybı %66 (1 TL 
Kaç Sent: 2018-2021, Aylık Ort.)
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(Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜİK, CB-SBB, Merkez 
Bankası, Eurostat, OECD, IMF verileri kullanılarak yapılan 
analizde 2021 sonunda tüket ic i enf lasyonu yüzde 25’i, 
üretici enflasyonun ise yüzde 66’yı bulma ihtimalinden söz 
edildi. Hızlı enflasyonun, bölüşümü sert biçimde bozduğuna 
dikkat çekilen analizde, “tek adam” döneminde TL’deki değer 
kaybının yüzde 66 ile 2001 krizindeki yüzde 59’luk erimeyi 
geride bıraktığına dikkat çekildi. İktidarın ısrar ettiği yolun 
ekonomik bir hamleyle aşılması olanağının kalmadığının 
belir t ildiği analizde, erken genel seç imin toplumun çok 
geniş bir kesiminde tek ç ıkış olarak görüldüğüne dikkat 
çekildi. Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle: 

 • Tüket ic i enf lasyonu 2021 sonunda yüzde 25’e 
doğru ve üret ic i enf lasyonu yüzde 66’ya doğru gidiyor. 
Dünyada enflasyon tırmanış halinde ve buna önlem olarak 
yerel paraları korumak için faizler yükseltilirken, Türkiye’de 
doludizgin faiz indir ildi. Bu durum, derin bir kaos iklimi 
yaratan AKP ik t idar ına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
toplumsal güveni hızla eritiyor. 

 • Güvensizl ik, özel l ikle Türk Liras ı’ndan döv ize 
yöneliş biçiminde ifadesini buluyor ve banka mevduatlarının 
neredeyse üçte ikisinin dövize yöneldiği tehlikeli, endişe 
verici bir süreç yaşanıyor. TL’nin değer kaybını olağanüstü 
hızlandıran bu süreç, enflasyonu tehlikeli sulara çekerken 
ikt idar ın ekonomiye ilişkin bir yol har itasının olmayışı, 
belirsizlikleri ve endişeleri daha da artırıyor. 

 • “Tüket ic i Güven Endeks i”, Kas ım ay ında, b ir 
önceki aya göre 7,3 puan birden düştü ve 2004’den bu yana 
olan değerler in en kötüsünü sergiledi. “Devlet Anket i” 
olan tüket ic i ve ekonomi güven endeksinden ç ıkan dibe 
savrulma, iktidarın siyasi durumunu tarif te de en önemli 

TL ERİYOR, 
ENFLASYON 
TIRMANIŞTA, 
İKTİDAR 
DEĞİŞİKLİĞİ ŞART
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
76’ncısını ekonomideki tıkanmaya ve enflasyondaki 
tırmanışın getirdiği çözümsüzlüklere ayırdı. 
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 • Dolar kurunda yıllık yüzde 22’yi bulan sert artışlar 
ya da TL’nin hızl ı değer kaybı, etk is ini ar tan tüket ic i 
f iyatlar ında göster iyor. Çünkü, ithalata bağımlı olan 
ekonomi, her ithal malını, daha yüksek TL ödeyerek satın 
aldıkça, içeride üretilen mal ve hizmetin f iyatları daha da 
yükseliyor. 

 • 2003-2017 döneminde yıllık TÜFE ortalaması tek 
hanede kalmış, yüzde 8,5 ortalama TÜFE yaşanmışt ı. Bu 
performansta yıllık dolar/TL artışının yüzde 6,5’te kalması 
etk il i olmuştu. 2002-2017 döneminin or talama dolar 
kuru 1,86 TL olarak gerçekleşirken 2018-2021 döneminin 
ortalama dolar kurundaki artış yüzde 24’e yaklaşmıştır. Bu, 
iki dönem arasında, dolar/TL ve TÜFE ortalamalarının 1’e 4 
oranında artması demektir. 

 • Tüketici enflasyonunda, bir alt başlık olarak geniş 
kitleler i yakından ilgilendiren gıda enflasyonu özellikle 
öne çıkmaktadır. Gıda ve alkolsüz içecek yıllık enflasyonu 
yüzde 27,1 ile yüksek seyrini korumaktadır. Bu yıl yüzde 10 
büyümesi beklenen milli gelirden işgücünün payı artmak 
yer ine azalmaktadır. Milli gelirden yatır ımlar ve vergiler 
ç ıkar ıldıktan sonra bölüşülen gelirden işgücünün payına 

düşen, yüzde 35 olarak belirlenirken sermayenin payının 
yüzde 65’e ulaşması, büyümenin emek lehine yaşanmadığını 
ortaya koymaktadır. 

 • Reel sektör, 2021 yılında pandemi sonrası koşullar, 
TL’nin er imesini mal ile kompanse etme davranış ı ve 
dövizdeki artışın ihracatı motive etmesiyle yaşanan göreli 
canlılıktan, sürdürülebilir olmayan bir büyümeden memnun 
görünse de bunun ardından sert bir duraklama ve küçülme 
geleceğinin farkında. Hem tüketici kesim hem üreticiler, 
artan f iyatlar karşısında mal stoklamaya yönelmekte, bu da 
tedarik sorunları ve yeni f iyat tırmanışlarını davet etmekte.
 
 • Saray rejiminin döv iz ve enf lasyonun t ırmanışı 
karşısındaki teslimiyeti, geçim, bölüşüm sorunlar ının da 
iyice tırmanmasını getiriyor. Gelir eşitsizliğinin derinleşmesi 
karşısında iktidarın etkisiz kalması, herkesi ekonomik önlem 
beklent isinden çok siyasi değişim, bunun iç in de erken 
seçim talebi etraf ında topluyor. Bu kör tünelden çıkışın, 
herhangi bir ekonomik önlemden çok, siyasi dönüşümü, 
erken, hatta acil seçimi gerektirdiği f ikri, daha çok taraftar 
buluyor. 
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ŞUBEDEN• MESLEKİ SOHBETLER

PROF. DR. GÜNGÖR: 
ÖĞRETİME KÖKLÜ 
BİR MÜDAHALE 
GEREKİYOR 

( Bültenimizde bu ayki konuğumuz, Şubemizde başkanlık 
ve yönet im kurulu üyeliğinin yanı s ıra birçok görevde 
bulunan Prof. Dr. Ali Güngör. 

Güngör, şu anda Ege Üniversitesi Mak ine Mühendisliği 
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
1972 y ılında Ödemiş Lisesi’nden mezun olan Ali Güngör, 
üniversite ve makine mühendisliğine yönelme sürecini şöyle 
anlatıyor:

“1972 y ılında Ödemiş Lisesi fen kolundan mezun oldum. 
Üniversite gir iş sınavında iy i sayılacak bir puan almama 
rağmen ön kay ıtlarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
kay ıt l andım. Mak ine Mühendisl iğ i Bölümü’ne puanım 
yetmiyordu. Birkaç gün sonraki aç ık kontenjan ilanında, 
Mak ine Mühendis l iğ i  Bölümü puanı  aç ık l and ığ ında 
çok sev inç l i yd im.  Mak ine Mühend is l iğ i  Bölümü’ne 
k ay ı t l anab i l i yordum.  Çok  se v inç l i yd im.  Anc ak  t ıp 
f akültes inden kaydımı s ild ir ip, evrakl ar ımla Mak ine 
Mühendisliği’ne gelmem gerek iyordu. Tıp fakültesinde 
kay ı t  görev l i ler ine g id ip, kaydımı almak is t iyorum’ 
dediğimde, görevli memurun beni oturtup, ‘neden kaydını 
almak istiyorsun, iyi düşündün mü? Bu f ırsat kaçmaz’ gibi 
söylemler kullanması beni karar ımdan döndürmedi. Oysa 
ailede makine mühendisi bir akraba yoktu. Ağabeyim inşaat 
yüksek mühendisiydi, babam ise sağlık memuru. O günlerin 

parlak mesleklerinden makine mühendisliğine bir şekilde 
bilinçaltımda istek duyuyordum. Bunda kuşkusuz matematik 
ve fen öğretmenler imin katk ısı, başar ıy ı desteklemesi, 
yönlendirmesinin de katkısı olmuştur. Net icede kaydımı 
alıp, hemen o gün Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi oldum. Çok 
sevinçliydim ve sınıf ımız çok parlak öğrencilerle doluydu. 
Gözüm hiç arkada olmadı, bugün olsa y ine aynı seç imi 
yapardım. 1977 y ılı Şubat döneminde Ege Üniversitesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldum. Öğrenci 
hareketler inin yoğun olduğu dönemlerdi. Bu nedenle 
bir yar ıy ıl boykot kaybı ile, normal kayıpsız öğret imimi 
tamamladım. Makine mühendisliğinin çalışma alanlar ının 
der inliği ve çeşitliliği bu mesleği seçmemde en önemli 
nedendir.”

1977 y ıl ında mezun olmasının hemen ardından meslek 
yaşamına başlayan Prof. Dr. Güngör, “Bir taraf tan mezun 
olur olmaz yüksek lisans öğretimine başladım ve bir taraftan 
da Teba F irmasında imalat k ısmında göreve başladım. 
Üniversite çalışmaları daha sevebildiğim bir çalışma ortamı 
sunması nedeniyle ve hocalar ımın da yönlendirmeler iyle 
ünivers iteye as is tan olarak adım at t ım. 1978 Aral ık 
ayından itibaren Ege Üniversitesinde Makine Mühendisliği 
Bölümünde sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aynı bölümde 
ve tekrar Ege Üniversitesi Güneş Ener jisi Enst itüsü’nde 
1994’e kadar çalışt ım” diyor.  1994 y ılından ber i, yani 
kuruluşundan itibaren Ege Üniversitesi’nde yeniden açılan 
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 
çalışmalarını sürdüren ve 15 yıl boyunca bölüm başkanlığı 
görevi yapan Güngör, 2022 yılı Mayıs ayında emekli olmayı 
planladığını sözlerine ekliyor.  

Meslek yaşamının büyük bir kısmını akademisyen olarak 
geçiren Ali Güngör, yüksek lisans öğrenimini Ege Üniversitesi 
Makine Mühendisliği Bölümü’nde, doktora öğrenimini ise 
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde tamamlamış. 
Tez Danışmanı Prof. Dr. Gürbüz Atagündüz’ün kendisine 
önemli katk ılar ı olduğunu ifade eden Güngör, “Her ik i 
çalışmada da Tez Danışmanım Prof. Dr. Gürbüz Atagündüz’dü. 
Kendisinden çok yararlandım. Bir ik imler ini paylaşmay ı, 
öğretmeyi, öğrenmeyi, bilime yönelmeyi, araşt ırmacılığı 
başta danışmanımdan ve o dönem büyükler im olan bilim 
insanı meslektaşlar ımdan öğrendim. Öğrendikler imi de 
öğrencilerime aynı bakış açısıyla aktarmaya çaba gösterdim” 
şeklinde konuşuyor. 



MMO İzmir Şubesi | Ocak 2022| 15

yeterli alt yapı ve öğretim üyesi olmadan çok başarılı bir 
öğretim ver ilemeyeceği ve bunun güçlüğü anlaşılmalıdır. 
Öğre t ime kök lü b ir  müdahale y ap ı lmas ı  gereğ i  ve 
zorunluluğu ortadadır” ifadelerini kullanıyor. Güngör,
pandeminin getirdiği güçlükler in ve öğretime etkiler inin 
de irdelenmesi gerektiğini sözlerine eklerken, pandeminin 
bir boşluk oluşturmasının engellenmesi doğrultusunda 
Odamıza da bazı görevler düştüğünü belirtiyor.

Ali Güngör, “Mesleğe yeni adım atan ya da atacak olanlara 
tek bir tavsiye vermeniz gerek irse bu tavsiye ne olur” 
sorumuza ise şu yanıtı veriyor:

“Bilirsiniz; bilgisayarlarımızda bir değişiklik ya da yenileme 
yapmaz isek, bir süre sonra kullanışsız cihazlara dönüşürler. 
Mesleğe yeni atılanlara da tek tavsiyem, bilgisayarlarımızda 
yapt ığımız gibi kendimizi güncellememizdir. Yetmez ise 
yenilememiz gerekir. Hayat boyu mesleğini sürdürdüğü 
süreçte, bir mühendis kendini sürekli geliştirmek, yenilemek, 
öğrenmek, öğretmek zorundadır. Başar ıl ı olmanın ön 
koşullarından biridir bu.”

“Mühendis, öncelikle insan gibi insan olabilmelidir”

Genç mühendisler in, mesleki gelişimler i doğrultusunda 
çal ış t ıkl ar ı her iş te önemli b ir ik imler yapabilmeler i 
gerek t iğ in i  vurgul ay an Güngör,  “B ir ik imden k as ı t 
mühendislik deneyiminin onu geliştirmesidir. Doğaldır ki, 
maddi bir ikim de arkasından gelecekt ir. Genç mühendis, 
sürekli bilgiyi, yenilikler i izleme, teknolojiy i takip etme 
ve öğrendikler ini uygulayabilme becer iler i kazanmalıdır. 
Yabancı dilini ve özellikle de teknik lisanını iyi düzeylere 
çıkarmalıdır. Mesleğimiz için gerekli kolaylaştırıcı yazılım 
programlar ına vak ı f  olmal ı,  b ilg isayar teknoloj i  ve 
uygulamalarını kullanabilmelidir. Bu eksikliklerini giderecek 

ŞUBEDEN• ÜYELERLE RÖPORTAJ 

Bir akademisyen olarak, meslek yaşamının başında çeşitli 
zorluklarla karşılaştığını söyleyen Prof. Dr. Ali Güngör, bu 
zorlukları şöyle anlatıyor:

“Öze l l ik le  Üniver s i te  or t amında ar aş t ırmac ı  o l ar ak 
çal ış ıyor iseniz ve de özel l ikle deneysel b ir çal ışma 
gerçekleşt ir iyorsanız karşılaşacağınız en önemli güçlük, 
belirlenen konu ile ilgili deney setinin oluşturulmasıdır. Bu, 
ilk problem olarak karşınızdadır. Sonrası, geceli gündüzlü 
yapılan deneysel çalışmalar, değerlendirmeler, irdelemeler, 
yorumlar, sonuca ulaşma çabalar ıdır; birbir i ardı s ıra 
gelir bu zorluklar. Ancak tezler in savunma durumuna 
get ir ilebilmesi, savunulması ve ulaşılan başar ı, tüm bu 
zorluklar ı unutturur. Kısacası öğret imin ve özellikle de 
makine mühendisliği öğret iminin her aşaması zorluklar 
bar ındır ır ancak başardıkça geleceğe daha umutla bakar 
insan.”

“Mesleğimin en sevdiğim yanı, hayatın her alanında farklı 
problemlerle çalışabilme seçeneği. Bazı mesleklerde vardır 
bu çeşitlilik. Özellikle de gereksinim duyulan bir problem 
üzerinde çalışır ve sonuca da ulaşabilirseniz bunun hazzına 
doyulmaz” diyen Güngör, bir meslekte başarılı olmanın ön 
koşulunun zaten o mesleği severek yapmak, yapabilmek 
olduğunu vurguluyor.

Ali Güngör, meslek alanının bugünkü en önemli sorununun, 
üniversite say ısının ar t ır ılması ve birçok üniversitede 
Mak ine Mühendisl iğ i Bölümler inin plansızca aç ılması 
olduğuna dikkat çekerken, Teknoloji Fakültelerinde Makine 
Mühendisliği unvanı ver ilmesinin ve plansız diğer yeni 
mühendislik bölümler inin açılmasının da giderek makine 
mühendisliğini istihdam olarak güç dönemlere getirdiğini 
bel ir t iyor. Güngör, “Doğa denges ini bulur prens ib i, 
öğretimde çalıştırılmamalıdır. Belirli bir düzen ve içerikte, 
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her tür eğitime katılmaya istekli olmalıdır. Her şeyden önce, 
çalışma ortamında çevresiyle uyumlu, paylaşımcı, birlikte 
grup çalışmaları yapabilen, dürüst, ilkeli, sevecen, liderlik 
yeteneklerini geliştiren, varsa bir tanımı insan gibi insan 
olabilmelidir” diyor.

“Meslek yaşamı dediğiniz, deneyimler bir ikimidir. Başarılı, 
başar ıs ız ya da kayda değer sonuçlara ulaşamadığınız 
araşt ırmalar ınız olmuştur. Olmalıdır da, her yapılandan 
bir deneyim kazanmak, ders almak önemli” diyen Prof. Dr. 
Güngör, meslek yaşamında başına gelen ve unutamadığı 
olayı şu şekilde ifade ediyor:

“Doktora çalışmalar ım sırasında deney düzeneği kurma 
aşamasında, bir an laboratuvara birkaç öğrencinin girmesi 
ve sorular ı esnasında anlık dalgınlıkla bir ölçü alet ini 
yanlış bağlamanın get irdiği c ihaz ar ızası en az ik i ay 
çalışmalarımı geciktirmişti. Dalgınlık ve risklerin ortadan 
kaldır ılması gerekir biz im meslekte. Diğer mühendislik 
alanlarıyla birlikte üretim ve iş planlamasının yapılmasının 
önemi büyük. Der yaya girdiğinizde onun ne olduğunu 
anlamazs ınız ama özel ilg iy le ney in, neden ve nas ıl 
yapıldığını içerisindeyken öğrenmesi gerekir bir mühendisin. 
Hayali’nin şiirindeki gibi ‘O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı 
bilmezler ’ (Deniz in iç indeki balıklar denizdedirler ama 
denizi bilmezler); balık gibi olmamalıdır bir mühendis.”

“Oda, benim için çok şey yaptı”

Odamız ın çeş it l i kademeler inde farkl ı birçok görevde 
bulunan Ali Güngör, MMO’nun yaşamındaki yerini şu sözlerle 
anlatıyor:

ŞUBEDEN• ÜYELERLE RÖPORTAJ 

“Bizim sınıf tan çok başar ılı mühendisler ç ıkt ı. Kuşkusuz 
s iz ler in okuduğu dönemler de öy ledir.  Çok başar ı l ı 
politikacılar çıktı, odacılar çıktı. Biz mezun olduğumuzda 
ilk yapmamız gereken işin odamıza üye olmak olduğuna 
inananlardandık. Ve 1977 yılı başında mezun olur olmaz 
oda üyesi oldum. Arkadaşlar ımın da birçoğu üye oldu, 
adeta yarışırcasına. ‘Benim üye numaram seninkinden daha 
küçük, önce ben üye oldum’ demek yar ışıydı bu. Bunda 
belki de o dönem MMO İzmir Şubesi yöneticilerinin bizlere 
davranışlar ı etk il i olmuştur diye düşünüyorum. Ve de 
meslek örgütümüzün özellikle mesleğe yönelik o dönem 
yapabildikler inin etk isi ve yansımasıydı herhalde. Ben, 
Odamız ın, mesleğimiz in geliş iminde ve meslek sonrası 
eğitim ve öğretimde ve meslektaş sorunlarının çözümünde 
çok önemli bir gereksinim olduğuna inananlardanım. Odalar 
doğaldır ki, bu sorunlar üzerinde f ikir üretirken bir bütün 
olarak ülke sorunlar ını da paralelinde gündemler inde 
tutmak zorundadır.  Ben baz ıl ar ın ın ak s ine ‘Mak ina 
Mühendisleri Odası, mesleğimiz için ve dolayısıyla benim 
iç in çok şey yapt ı’ diyenler in taraf ınday ım. Odamda 
komisyon üyeliklerinden, yönetim kurulu üyeliğine, başkan 
yardımcılığı ve başkanlık görevler ine kadar birçok görev 
üstlendim. Halen de katkılarım sürüyor ve sürecek. Odamız, 
üyeler imiz sahip ç ıkt ıkça, etk ili yönet imlerle, kat ılımı 
art ırarak, beklenen çalışma planlar ıyla, dün olduğu gibi 
yar ınlarda da kurumsallığını sürdürmeli ve korumalıdır. 
Bu sürekl il ik iç in ön koşul Odamız üyeler inin meslek 
kuruluşlarına sahip çıkmasıdır.”  

Bizler de Prof. Dr. Ali Güngör’e hem sorular ımıza verdiği 
yanı t l ar  iç in hem de Oda ve Şube çal ışmal ar ımıza 
katkılarından dolayı teşekkür ediyor, mutlu ve sağlıklı bir 
yaşam diliyoruz.
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( "Özel elektr ik şirketler inin kazançlar ını ar t ırmak 
için yapılan fahiş zamlara, yükselen doğalgaz f iyatlarına, 
benzin, motor in, otogaz f iyatlar ındaki sürekli ar t ışlara, 
bütün mal ve hizmet f iyatlarının daha da artacak olmasına, 
hayat pahalılığının çekilmez hale gelmesine, ödenemeyecek 
f atural ar nedeniy le e lek t r iğ i,  gaz ı,  suyu kes i lecek 
milyonlarca yurttaşı soğuk ve karanlık günlere mahkum 
edecek polit ikalara it iraz et t iğimiz iç in bu aç ıklamay ı 
yapıyoruz.

Öncelikle or tak raporumuzun tam metnini ek te ayr ıca 
sunduğumuzu, şimdi okunacak metnin basın özeti olduğunu, 
açıkladığımız verilerle ilgili tablo, graf ik ve önerilerimizin 
gerekçeler inin tam metinde ayr ınt ılı olarak yer aldığını 
belirtmek isteriz.

Önce elektrik f iyatlarına değineceğiz. Bilindiği üzere siyasi 
iktidar, 2021’in son günü gece yarısına doğru elektrik ve 
doğalgaz satış f iyatlarında çok yüksek oranlı zamlar yaptı. 
1 Temmuz 2021’den bu yana değişmeyen elektrik f iyatlarına, 
değişik tüket im gruplar ına göre yüzde 50-125 oranında 
yapılan bu zamlarla, 1 Ocak 2021 ile 1 Ocak 2022 arasındaki 

ZAMLARI 
GERİ 
ALIN!
TMMOB ve bağlı odaları; elektrik, doğalgaz ve 
petrol ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili 
olarak 6 Ocak 2022 tarihinde bir basın açıklaması 
yaparak hazırlanan ortak raporu kamuoyu ile 
paylaştı.

TMMOB• 

bir yıllık dönemde, elektrik f iyatları konutlarda yüzde 72,5-
158,7, t icarethanelerde yüzde 158,8, tar ımsal sulamada 
yüzde 120,8, sanayide yüzde 158,78 oranında arttı.

2021 içinde TÜİK TÜFE oranı yüzde 36.08 oranında artmışken, 
elektr ik f iyatlar ı TÜFE’nin çok üzer inde, yüzde 75-158,8 
oranında artmıştır. 2019 Ocak-2022 Ocak döneminde de TÜFE 
artış oranı yüzde 72,5 olarak gerçekleşmişken, aynı dönemde 
elektrik f iyatları yüzde 155,5-334,8 oranında artmıştır. Bu 
artış oranları TÜFE’nin 2 ila 4,6 katına ulaşmıştır.

Elektrik zamları ile özel elektrik şirketleri kollanıyor. Halen 
sürdürülen Yenilenebilir Ener ji Kaynaklar ını Destekleme 
Mekanizması-YEKDEM ile kamu kaynaklarından milyarlarca 
liranın özel elektr ik şirketler ine aktar ıldığını daha önce 
değişik vesilelerle belirtmiştik. EPDK’nın şimdi yürürlüğe 
koyduğu fahiş zamlar, özel elek tr ik ş irketler inin tüm 
tüket ic iler üzer inden elde et t iği kazançlar ını katlayan 
boyutlardadır. EPİAŞ Ocak ay ında teklif edilebilecek en 
yüksek f iyat ın 134,5 kuruş/kWh olduğunu açıklamışken, 
EPDK’nın elek tr ik f iyat t ar ifeler inde yer al an ener j i 
bedeller ini, bu rakamlardan çok daha yüksekte tutması, 
özel elektr ik şirketler inin açık seçik biç imde kollanması 
anlamına gelmektedir. EPDK kararına göre tedarik şirketleri 
EÜAŞ’dan kWh’ı 31.56 kuruşa elektr ik satın alabilecekler 
ama aylık tüketimi 150 kWh’ı geçen konut aboneleri, aşan 
kısım için 135 kuruş/kWh; ticarethaneler ise tükettikleri her 
kWh için 189 kuruş/kWh ödeyeceklerdir. Yani EPDK, EÜAŞ’ın 
tedar ik şirketler ine düşük f iyatla elektr ik sat ışını ve bu 
şirketlerin elektriği tüketicilere 4-6 kat çok daha yüksek 
f iyatlarla satmasını uygun bulmaktadır.

Konut aboneler ine yeni kazık, kademeli faturalandırma 
uygulaması.  EPDK taraf ından onaylanarak uygulamaya 
giren elektrik tarifelerinde meskenler için kademeli tarife 
belirlenmiştir. Mesken tar ifeler i, tüketimin gerçekleşt iği 
zaman dilimi iç indeki gün say ısı dikkate alınmak üzere 
günlük 5 kWh`lik tüketim baz alınarak iki kademe olarak 
f iyatlandırılmıştır. Buna göre, meskenlerde alçak gerilim(AG) 
tek zamanlı abone grubu tar ife faturaya esas günlük 
ortalama 5 kWh (150 kWh/ay) tüket im miktar ı alt ındaki 
elektr ik bir im f iyatlar ına yüzde 50; günlük or talama 5 
kWh tüketim miktar ı üstündeki elektr ik bir im f iyatlar ına 
da yüzde 125 zam yapılmışt ır. F iyatlar sanay i(AG) ve 
ticarethane(AG) abonelerinde yüzde 125, tarımsal sulamada 
yüzde 91,98 zamlanmışt ır.  Fahiş oranlardaki bu zamlar 
iktidarın tasarruf, verimlilik, dar gelirli vatandaşlara yönelik 
iy ileşt irme iddialar ının tamamen göstermelik  olduğunu 
ortaya koymuştur. Türkiye’de 4 kişilik bir hanenin aylık 
asgari elektrik tüketimi 230 kWh’dir ve Aralık 2021’de bir 
ailenin buna göre ödediği fatura toplamı aylık en az 210,58 
TL iken, Ocak 2022 itibarıyla aylık faturası yüzde 76 artarak 
370,80 TL̀ ye çıkacaktır.

2021 y ılı iç inde her ay  doğalgaz f iyatlar ına  zam yapan 
BOTAŞ’ın gaz satış f iyatları; Ocak 2022’de yapılan yüksek 
oranlı zamla birlik te, Ocak-2021 Ocak 1922 döneminde 
konut aboneleri için yüzde 47,1, ticari işletmeler ve küçük 
sanayi işletmeleri için yüzde 76,6, büyük sanayi işletmeleri 
iç in yüzde 345,5, elektr ik santrallar ı iç in yüzde 290,4 
artmıştır. Diğer yandan konut ve küçük işyerlerinin doğalgaz 
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faturaları, BOTAŞ’ın yaptığı zamların yanı sıra özel doğalgaz 
dağıt ım şirketler inin BOTAŞ’tan aldıklar ı gazın f iyat ına 
ekledikleri ve sürekli artan Sistem Kullanım Bedeller i ile 
artmaktadır. Fiyat art ışlar ının sürekli olarak yansıt ıldığı 
Sistem Kullanım Bedeli ve vergiler, tüket ic inin ödediği 
tutarın üçte birine ulaşmaktadır.

Fahiş enerji zamları, yurttaşlar ımızın gündelik yaşamı ve 
sanayi üretimi kadar, tarım ve gıda sektörünü de olumsuz 
etkilemektedir. Mazot, gübre, ilaç, yem, tohum gibi temel 
girdilerde yüzde 70 oranlar ında dışar ıya bağımlı tar ım 
sektöründe döv izdeki ar t ışa da bağlı olarak, doğalgaza 
bağlı gübre sektöründe yaşanan fahiş art ışlar, traktörün 
mazota bağımlı olması, sulamada kul lanılan elek tr ik 
maliyetlerindeki artış, gıda üretiminde azalış ve tüketiciye 
zamlı f iyat olarak yansıyacaktır.

Zamların zamanlaması da bilinçli ve manidardır. Çünkü EPDK, 
mevzuat gereği elektrik f iyatlarını, üçer aylık periyodlarla 
y ılda dör t kez düzenlemektedir. Ancak bu yetki 1 Ekim 
2021’de kullanılmamış, zamlar yılın son günü açıklanmıştır. 
Eğer elektr ik f iyatlar ına yapılan zamlar örneğin Kasım 
ayı iç inde veya Aralık başında açıklanmış olsaydı, kamu 
çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarına Aralık ayı enflasyon 
veriler iyle ve diğer aylarla birlikte yansıyacaktı. Zammın 
yürürlük tar ihi 1 Ocak 2022 olunca bu yüksek ar t ışlar 
enflasyon hesabının dışında kaldılar. Aynı değerlendirme 
doğalgaz f iyatları için de geçerlidir. Böylece yapılan maaş-
ücret zamlarının önemli bir bölümü, yapılan zamlarla geri 
alınmış durumdadır.

Yüzde 90’ın üzer inde dışa bağımlı olan ve ithal edilen 
petrolden üret ilen  akaryakıt f iyatlar ı, resmi enf lasyon 
rakamı olan yüzde 36,08’dan çok daha yüksek oranlarda 
ar t t ı. Son bir y ıl iç inde bay i sat ış f iyatlar ı kurşunsuz 
benz inde yüzde 79, motor inde yüzde 92,8, otogazda 
yüzde 124,9 oranlar ına varan art ışlar gösterdi. Bu denli 
yüksek artışların başlıca nedenleri, dünya genelinde petrol 
f iyatlarındaki yukarı doğru hareketlilik, TL’nin hızlı değer 
kaybı ve petrol ürünlerine uygulanan yüksek vergilerdir.
Enerji girdileri f iyatlarında son bir yıl içindeki olağanüstü 
artışlar nedeniyle, faturalarını ödeyemedikleri için elektrik 
ve gazı kesilen milyonlarca konut abonesine, aynı sorunları 
yaşayacak onbinlerce küçük işyeri sahipleri de eklenecektir. 
Doğalgazın üretimlerinde sınai girdi olduğu sanayi tesisleri, 
yüzde 345 oranındaki f iyat artışlarını maliyetlerine ve ürün 
satış f iyatlarına yansıtacaklardır. Bütün bunlar geneldeki 
f iyat artışlarını daha da hızla yükseltecek, hayat pahalılığını 
katlanarak artıracaktır.

Ayr ıca belir tmek gerekir,  EPDK fahiş zamlar ı dünyadaki 
gelişmeler i çarpıtarak  gerekçelendirmektedir. EPDK’nın 
31.12.2021 tarihli basın açıklamasında; “pandemi koşulları 
sebeb i i le hammadde f i yat l ar ında yaşanan ar t ış l ar 
sonucunda enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana 
geldiğ i” i f ade edilmek te, “Dünya spot piyasalar ında 
elektr ik üret iminde kullanılan kömür f iyatlar ında 5 kat, 
doğalgaz f iyatlar ında ise 10 katlık art ışlar olduğu”, yani 
zamlar ın küresel düzeyde ortaya ç ıkan maliyet ar t ışlar ı 
nedeniyle olduğu iddia edilmektedir. Bu ifadeler gerçeği 
yansıtmamaktadır. Dünya spot piyasalar ında 2021 y ıl ı 

içer isinde yüksek f iyat dalgalanmalar ı olmakla birlikte, 
örneğin elektrik üretiminde kullanılan buhar kömürünün ton 
f iyatı 2021 yılı başında 70-80 dolar düzeyindeyken yaklaşık 
3 kat ar tarak Ek im ay ında 240 dolar sev iyesine kadar 
yükselmiş, ancak daha sonra tekrar gerileyerek yılı 150-170 
dolar seviyesinde kapatmıştır. Dolayısıyla spot piyasadaki 
kömür f iyatlar ında 2021 yılında iddia edildiği gibi 5 kat 
değil, yaklaşık 2 katlık bir ar t ış söz konusudur. Benzer 
şekilde, spot piyasalardaki  doğalgaz  f iyatlar ında, 2021 
y ılı Eylül-Ekim aylar ında y ılbaşına göre yaklaşık 2,5 kat 
artışlar olmuş fakat Kasım ayıyla birlikte tekrar gerilemiş 
ve 2021 yılında, iddia edildiği gibi 10 kat değil,   yaklaşık 
1,4 kat artış olmuştur. 2021 yılında doğalgaz ve kömürde 
dünyadaki yüksek f iyat artışları genellikle lokal ve geçicidir. 
Bu davranışı ile EPDK bir kez daha, esas görevinin piyasalara 
ve şirketlere hizmet etmek olduğunu göstermiştir.

Bu gerçeklerden hareketle acil taleplerimiz şunlardır:
1. Elektrik f iyatlarındaki artışlar fahiştir, kabul edilemez. 
Zamlar geri alınmalıdır.

2. Elektrikte konutlar için düşük tarife sınırı aylık 230 kWh’a 
yükseltilmelidir.

3. 150 kWh elektr ik yardımı uygulaması şef faf laşmalı, 
ölçütleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Yoksul ailelere elektrik 
yardım sınırı da aylık 230 kWh’a yükseltilmelidir.

4. Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1’e 
düşürülmelidir.

5. Maddi imkansızlık nedeni ile faturalarını ödeyemeyenlerin 
elektr ik, gaz ve suyu kesilmemeli, kamu kaynaklar ından 
sağlanacak desteklerle, yurttaşların karanlıkta, soğukta ve 
susuz kalmaları önlenmelidir.

6. Hızla ar tan f iyat lar karş ıs ında düşük ücret ler i de 
hızla ger ileyen çalışan ve emekliler in gelirler i insanca 
yaşamalarına imkan verecek düzeye yükseltilmelidir.

Köklü çözüm, kamusal hizmetlerin kamu eliyle verilmesinde.
Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve ekonomik 
kr izden mümkün olan en çabuk şek ilde ç ıkabilmek ve 
toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanması için; 
kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, toplumsal yarar esaslarını 
temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma 
perspektif i ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması 
gereklidir.

Arz güvenliğinde kamusal ağırlığın oluşması ve elektr ik 
enerjisi f iyatlarında manipülasyonları önlemek için, gerek 
kurulu güç dengesi gerek üretim miktarı açılarından, üretim 
alt yapısında kamunun ağırl ık kazanması şar t t ır. Kamu 
elindeki santralların özelleştir ilmesi derhal durdurulmalı, 
verimli özel santrallar kamulaştırılmalıdır.

Neden olduklar ı salımlar ı ve çevre k irl il iğ ini köklü ve 
kalıcı bir şekilde azaltmayan santrallarla, kömür rezervleri 
tükenen veya dışsal maliyetleri yüksek olduğu için kömürün 
çıkarılmasından vazgeçilecek sahalarda bulunan santralların 
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faaliyetlerine son verilmelidir. Büyük rüzgâr çiftlikleri, çok 
büyük güneş enerjisi üretim sahaları, planlaması yapılmış, 
doğal ve toplumsal çevreye zararları asgari düzeyde olacak, 
yöre halk ının kabul et t iği ve devreye alındığında yöre 
halkına doğrudan ve dolaylı katkılar sağlayacak HES vb. 
yenilenebilir enerjiye dayalı büyük elektrik üretim tesisleri, 
kamu eliyle yapılmalıdır.

Ener ji sektöründe yeni bir yapılanma ve yeni kurumlar 
gereklidir.

Adı üzerinde piyasa kurumu olan ve bugüne değin işlevini, 
yurttaşlar ın değil, ener ji şirketler inin hak ve çıkarlar ını 
kollamak olarak görmüş olan EPDK kapatılmalıdır.

Toplum yarar ına büyümey i, ist ihdamı, adil bölüşümü, 
bö lge l e r  ar a s ındak i  ve  t op l umdak i  ge l i r  dağ ı l ım ı 
eşitsizliklerini gidermeyi, temel bilimleri, yüksek teknolojili 
üre t imi temel al an b ir sanay i gel iş t irmey i; eğ it im, 
sağlık, enerji, ulaşım, konut vb. hizmetlerin kamu eli ile 
verilmesini, yani toplumsal kalkınmayı planlayacak Türkiye 
Planlama Kurumu(TPK)  kurulmalıdır. Bu kurum ve ETKB’nin 
ortak çalışmalar ıyla ve konunun tüm taraflar ının iç inde 
yer alacağı  Ulusal Ener ji Platformu  oluşturulmalıdır. Bu 
platform ve TPK ile eşgüdüm içinde birlikte çalışmak üzere 
ETKB bünyesinde Ulusal Enerji Strateji Merkezi kurulmalıdır. 
Bunlarla birlikte bir üst kurum olarak;  Türkiye Elektr ik 
Kurumu(TEK) kurulmalıdır. Önerdiğimiz bu yapı iç inde 
iletim faaliyetleri, üst kuruluş TEK bünyesinde, kamu iletim 
işletmesi  Türk iye Elektr ik İlet im AŞ(TEİAŞ)  taraf ından 
yürütülecektir.

Dağıt ım hizmetler inde de kamu tekeli olması gereklidir, 
bu çerçevede dağıt ım şirketler i kamulaşt ır ılmalı; üret im 
alt yapıs ında da kamunun ağırl ık kazanması iç in kamu 
elindeki santralların özelleştir ilmesi derhal durdurulmalı, 
ver imli özel santrallar da kamulaşt ır ılmalı, kamu eliyle 
büyük RES ve GES yatırımları yapılmalıdır.

Önerdiğimiz yeni kurumsallaşmada petrol ve doğalgazın 
arama ve üretimden, iletim ve tüketiciye ulaşmada değer 
zincir indeki halkalar ının ayr ılmaz bütünlüğü için arama, 
üret im, raf inaj, ilet im faaliyetler i dikey bütünleşmiş bir 
yapıda sürdürülecek, iht iyaç halinde bu yapı dağıt ım ve 
satış faaliyetlerinde de bulunabilecektir. Bu amaçla, TPAO 
ve BOTAŞ’ı da bünyesine alacak  Türkiye Petrol ve Doğalgaz 
Kurumu (TPDK) kurulmalıdır.

Ülkemiz, sanayimiz, halkımız ve geleceğimiz için yukarıda 
sıraladığımız önlemler ve oluşması gereken kamu kurumları 
mutlak gerekliliklerdir. Ülkemizin serbestleşt irmeler in, 
özelleşt irmeler in ac ı sonuçlar ından ve özel ş irketlere 
sunulan hukuk dışı ayrıcalıklardan başka türlü kurtulması 
mümkün değildir."

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası        
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası    
TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası         
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası          
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası         
TMMOB İç Mimarlar Odası         
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası       
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası     
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası       
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası       
TMMOB Maden Mühendisleri Odası      
TMMOB Makina Mühendisleri Odası     
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası    
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası          
TMMOB Mimarlar Odası  
TMMOB Petrol Mühendisleri Odası                   
TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası 
TMMOB Şehir Plancıları Odası   
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası                  
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası   
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Intel, Metaverse İçin İşlemci Altyapısı Geliştiriyor

Mikroişlemci üreticisi Intel, metaverse’ü tüm platformlardan 
er iş ilebil ir yapacak bir işlemc i alt yapısı gelişt irdiğini 
açıkladı. Şirket, geliştireceği altyapıyı akıllı telefonlardan 
bilgisayarlara, giyilebilir artırılmış gerçeklikten giyilebilir 
sanal gerçekliğe kadar geniş bir çerçevede yapacağını 
söyledi.

ŞUBEDEN • HABER

TEKNOLOJİK 
GÜNDEM

( Boeing, Bir Sonraki Uçağını Metaverse Evreninde 
Üretmek İstiyor

Uçak şirketi Boeing, bir sonraki uçağını metaverse evreninde 
istediğini duyurdu. Şirketin fabr ikasında yeni uçağı iç in 
fabr ikasında sanal üç boyutlu dijital ikiz kopyalar ını ve 
simülasyonları çalıştırabilen üretim sistemini oluşturması 
gerekiyor.

Kuantum Hesaplama, Boşa Harcanan Isıy ı Elektr iğe 
Dönüştüren Malzemeleri Ortaya Çıkaracak

Kuantum hesaplamalar ı, kıtlık, maliyet ve ver imlilik gibi 
parametreleri kullanarak belirli malzeme setlerini arayacak 
şekilde uygulanabilecek. Böylece malzemelerin özelliklerini 
t ahmin e tmeye yönel ik yeni b ir  yakl aş ım, 500 'den 
fazla termoelektr ik malzemenin tanımlanması sürec ini 
hızlandırmış olacak.

R  Odamız İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla
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( Politik İktisat, bir taraftan “ikt isat ilmi”nin kurallar ını, 
diğer taraf tan da “siyaset ilmi”nin kurallar ını inceleyen ve 
bu kuralları, devletin ekonomik rolünü belirlemek, açıklamak 
ve düzenlemek için bir araya getiren bir bilimdir. İktisat ve 
siyaset ortak alanın büyüklüğü, kurumsal ve yasal yapısını 
düzenlemiş gelişmiş ekonomilerde küçük olduğu halde, henüz 
sanayileşmesini tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerde 
çok fazladır. Bir başka deyişle gelişmekte olan ekonomilerde, 
siyaset-iktisat ilişkisi çok daha yaygın ve çok daha önemlidir. 
Bu durum, gelişmekte olan ülkeler in neden sık sık siyasi 
bunalımlara sürüklendiğini ve neden istikrarlı bir demokrasiye 
kavuşamadığ ını da aç ıklar. Gel işmiş ülkelerde ekonomik 
sorunların çoğu, mevcut kurumsal ve yasal çerçeve içinde ve 
ekonomik kurallara uygun olarak çözümlenir. Buna karşılık 
gelişmekte olan ülkelerde yapısal, kurumsal ve yasal “köklü” 
değişiklikler gereklidir (Ünsan, 2020).
 

 Örneğin sanay ileşme, kentleşme, katma değer vergisinin 
get ir ilmesi, toprak reformunun yapılması, kamu ik t isadi 
teşebbüslerinin kurulması veya özel sektöre devri, ithalat ve 
ihracat rejiminde gümrük vergiler inin ve kotalar ın konması 
veya kaldır ılması, asgar i ücret uygulaması, toplu sözleşme 
s is teminin get ir i lmes i g ib i son derece geniş kapsaml ı 
değişikliklerin hemen hepsini, aynı anda, gerçekleştirmek söz 

konusudur. Böylesine köklü kurumsal ve yasal değişmeler ise, 
çoğu defa bir “kanun” ile gerçekleştir ilir. Bir başka deyişle 

“siyasi karar alma mekanizması”nın çalışmasını gerektirir. 

Feminist İktisat Anlayışı
 

1990’larda ortaya çıkan, doğal ve sosyal bilimlerdeki toplumsal 
c insiyet tar t ışmalar ının ik t isat tak i uzanımlar ı, “feminist 
ik t isat” çalışmalar ının başlangıc ı niteliği taşır. Feminist 
ik t isatç ıl ar bat ı b il iminin -modernist bil im anlay ış ının- 
temelinde er il normlar ın etk is i olduğunu düşünürler ve 
iktisadi bilginin kavramsal temellerinin toplumsal cinsiyetçi 
bir yanlılığı yansıtt ığını ifade ederler. Ekonomi disiplinine 
hâkim olan batı felsefesi bilim anlayışının, kökleri toplumsal 
cinsiyetçi kavramsal ikiciliğe (kadın/erkek, özne/nesne, akıl/
duygu v.b.) dayanır ve bu ik ic ilik ağının ilk kümesi er illik, 
ik inc i kümesi ise diş il l ik ile özdeş tutularak tanımlanır. 
Hiyerarşik bağımlılık, birinci küme lehine geliştirilir. Kartezyen 
anlayıştan esinlenen bu değerlendirme pek çok çağdaş iktisat 
kuramı ve kuramcının anlayış ve yöntemlerinin de belirleyici 
özelliği olarak ortaya çıkmıştır (Özkaplan & Serdaroğlu, 2010).
 

Feminist iktisat anlayışı, iktisat- toplumsal cinsiyet – bilim 
olgularının kesişim noktalar ının keşfedilmesi çabasını içerir 
ve bilginin kaynağına ilişkin tercihler, kişilerin konumlarınca 
(cins, ırk, etnik, sınıf, milliyet, kültür, vd.) belirlenen değer 
yargılar ına dayanmaktadır ve bu bağlamda ik t isadi bilg i 
de, onu üretenler in yaşam ve deney imler inden bağımsız 
olmadığı iç in durum odaklı ve kısmidir. Dolayısıyla bilgi ile 
güç arasındak i il işk i gözden kaç ır ılmamalıdır. Geleneksel 
epistemolojiler kadınları bir ‘bilen özne’ olarak kabul etmeme 
eğilimindedirler. Feminist iktisadın amacı, kadın bakış açısını 
da içerecek bir biçimde ekonomiyi yeniden gözden geçirmek 
ve sorgulamaktır. Bu, iktisadi yöntem, teori ve politikaların 
geliştir ilmesine, dolayısıyla iktisadın ufkunun genişlemesine 
yol açacaktır (İşler, 2010).
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2-Feminist deneycilik: Feminist deneyc iliği çözüm olarak 
gören feminist iktisatçılar, bilimsel araştırmalarda kullanılan 
yöntemin değişt ir ilmesine gerek olmadığ ını sorunun bu 
yöntemler in uygulanışından kaynaklandığını kabul ederler. 
Onlara göre neoklasik kuramın kendisi patriarkal değildir ancak 
erkek ikt isatç ılar ın gündeme get irdiği sorular, ç ıkardıklar ı 
sonuçlar ve özell ikle araşt ırmalara dayandır ılan polit ika 
önermeleri patriarkaldır.

3-Feminist farklılık: Kadın ve erkek arasındak i ayr ımlar ı 
vurgulayan feminist farklılıklar görüşüne dayanan feminist 
ikt isatç ılar kadın deneyimler ine dayanılarak oluşturulacak 
bilg inin kadınlar ı görünür k ıl arak ik t isat dis ipl inindek i 
ayrımcılık sorununa çözüm getireceğini savunmaktadır. İktisat 
dis ipl inindek i c ins iyetç il iğ in er il yöntemler inin sonucu 
olduğunu iddia ederek kadınlar ın kendi kadın merkezc i 
araşt ırma yöntemler ini kullanmalar ının önemini vurgularlar. 
Bu bağlamda nesnelcilik, akıl, ve niceliksel araştırma ve bilgi 
edinme yöntemleri ile sınırlandır ılmaya karşı çıkarak kadına 
uygun simetr iler inin öznellik, duygu ve niteliksel araştırma 
yönteminin –sondaj, mülakat, etnograf i- içerilmesini önerirler.

 
4-Feminist Postmodernizm: Feminist postmodernizm ise 
kadın bak ış aç ıs ını içerecek bir ik t isat kuramının ya da 
yaklaşımının hareket noktalar ı arandığında postmodernizmi 
cevap olarak görürler. Bir başka deyişle iktisat anlayışlarının 
yapıs ız l aş t ır ı lmas ını savunur l ar. İk il ik ler in maskes inin 
düşürülmesi gerektiğine inanırlar. Örneğin Lucas, Keynes’in 
istihdam fonksiyonu üzerine yazdığı bir makalesini yapısöküme 
uğratarak çalışan ve işsiz şeklindeki kavramsallaşt ırmayla 
nasıl ev içi emeğinin iktisadın inceleme alanı dışına itildiğini 
ve böylece kadınların ev içi üretimlerinin değersiz kılındığını 
açığa çıkarmıştır.

5-Feminist Yapısallaştırmacılık: Feminist yapısallaştırmacılar 
i se  c ins i ye t in  sos y al  y ap ı l a şmas ı  i l e  b i l im in sos y al 
yapısallaşması arasındaki paralellik ve örtüşme temelindeki 

Feminist polit ik iktisat, iktisat bilimi ile feminist hareketin 
kesişmesi olup kadının ekonomide ve siyasette görünürlüğüne 
vurgu yapan toplumsal bir disiplindir. Bu bakımdan toplumsal 
cinsiyet eşitliğini (TCE) esas aldığı için eril egemen düzende 
kadını ve deney imler ini s ınırlandıran ana ak ım neoklasik 
iktisadı eleştirir. TCE, ekonomide ve diğer toplumsal alanlarda 
insanlar ın c insiyet inden dolay ı herhangi bir ayr ıma tabi 
tutulmamasına referans verir. Feminist kuramda kadının politik 
ekonomideki yer i ile ilgili çok yönlü tart ışmalar vardır. Bu 
tar t ışmaya feminist akımlar ın geldikler i ideolojik kökenler 
temel oluşturur (İşler, 2010). 

Feminist ik t isat, ik t isat disiplininin tüm yaklaşım, model, 
yöntem, kavram ve tanımlarının ve hatta kapsam ve konusunun 
e leş t ire l  b ir  bak ış l a,  önce l ik le de kadınl ar ın ik t isad i 
durumlar ının –kadın ve erkek arasındak i ik t isadi eşitl iğ i 
sağlayacak şekilde gelişt irmek amacıyla kadınlar ın ikt isadi 
konumlar ının, davranışlar ının, bunlar ın sonuçlar ını hesaba 
katarak, yeniden gözden geçir ilip irdelenmesidir. Bir başka 
deyişle iktisat disiplininin tüm ayrımcı unsurlarıyla, özellikle 
de c insiyetç i yapı odağında sorgulanmasıdır (Serdaroğlu, 
2010). 

Feminist ikt isat farklı feminizm anlay ışlar ından hareketle 
birbirler ini dışlamayan 5 grupta kategor ileşt ir ilmektedir 
(Serdaroğlu, 2010). 

1-Olumlu ayr ımcılık hareketi: İk t isat disiplininde k i er il 
yanlılığın temelinde kadınlar ın yeter ince temsil edilmemesi 
olduğunu düşünen feminist iktisatçılar çözüm olarak olumlu 
ayr ımcılığı önermektedir.  Bu bağlamda disiplindeki kadın 
ik t isatç ı say ıs ının ar tmas ının teşv ik edilmes i ve kadın 
ik t isatç ılar ın raporlar ının makaleler inin yay ınlanmasında, 
u l u s a l  v e  y e re l  t op l an t ı l a rda  önc e l i k l end i r i l me s in i 
savunmaktadırlar. Disiplinde çalışan kadın say ısı ar t t ıkça 
kadınlarla ilgili kurum ve forumların oluşturmaya başladığını 
ve giderek bu çalışma ve oluşumların feminist iktisat şemsiyesi 
al t ında topl andığ ına d ikkat çekmek tedir ler.  Kuşkusuz 
ik t isat t ak i toplumsal c ins iyete il işk in peş in hüküm ve 
yargıların farkına varmak için kadın olma zorunluluğu yoktur 
ancak  bunu fark etmek kadınlar için daha kolaydır.

Örneğin, ev iç i üret imde daha çok rol üstlenen ve bak ım 
emeği verme deney imi yaşamış bir kadın ik t isatç ı ev iç i 
emeğinin üretken emek dışı bırakılması olgusunu kişisel kadın 
deney imler i temelinde daha kolay sorgulayacakt ır. Burada 
kuşkusuz toplumsal c insiyete dayalı kadın deney imler inin 
belirleyici olacağından söz edilmektedir. 
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metaforik, hikâyeli ve retorik anlatılara da önem verilmesini 
savunmaktadır lar. Bil im insanının duygular ı, kültürel ve 
ideoloji arka plânı ile bil imsel yöntemler in rasyonalitesi 
birbir inden ayr ılamaz. Bu bağlamda, ancak ak ıl ve duygu, 
nesnellik ve öznellik, evrensellik ve yerellik birlikteliğiyle 
toplumsal yaşamdaki çelişk iler i değerlendirebilecek uygun 
bil imsel yöntemler gelişt ir ilebil ir. Sonuç olarak feminist 
ikt isadın amacı, yeni ikt isadi yöntem, teori ve polit ikalarla 
iktisadın sınırlarının genişletilmesidir.
 

Feminist iktisat konusunda hareket noktasını, kadının bakış 
açısını da iktisada dahil etmek oluşturmasına rağmen; feminist 
ik t isadın hedef i, ne sadece daha fazla kadın ik t isatç ının 
disiplinde yer alıp söz sahibi olması, ne kadınlarla ilgili konular 
üzer inde yoğunlaşılması, ne kadınlar ın bir s ınıfsal tahlil 
temelinde ayr ı bir ik t isadi analize tabi tutulması, ne de 
ayr ımcı bir kadın ikt isadının oluşturulmasıdır. Kuşkusuz bu 
sayılanların feminist iktisat anlayışının yerleşmesine katkısı 
olacaktır. Ancak  feminist iktisadın iki anlamı vardır. Birincisi, 
yerleşik ik t isadın feminist bir gözle epistemolojik aç ıdan 
eleştirisi diğeri ise birinci aşamayı geçerek yerleşik iktisadın 
karşısına yeni bir iktisat anlayışı koymaktır.
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ideolojinin ik t isat özel inde irdelenmesini savunurlar ve 
postmodern ve farklılık feminist anlay ış ile or tak noktada 
buluşurlar.

Ana-ak ım ik t isat , ik t isadı k ı t l ık,  benc il l ik ve rekabet 
kavramlar ına dayandırmaktadır. Oysa, k ıtl ık, benc il l ik ve 
rekabet bütünün bir yarısıdır; bu kavramların diğer yarıları da 
vardır ve ana akım iktisatta ihmal edilmiştir: bolluk, fedakârlık 
ve işbirliği. Strober,  kıtlık, bencillik ve rekabetin eril; bolluk, 
fedakârlık ve işbirliğinin dişil yanlar olarak görüldüğünü 
söylemektedir ve iktisadın dişiliği ihmal ederken, analizler için 
er illiği merkeze almayı tercih ettiğini belirtmektedir. Adam 
Smith’in dünyayı algılayışı kıtlık ve bencillik üzerinedir. Bu 
nedenle de, rekabetç i bir ekonomide insanlar menfaatler i 
için, daha çok çalışmak zorundadır. İktisatçılar bunu evrensel 
bir olgu olarak kabul ederken, postmodernizmden etkilenen 
feminist iktisatçılar sormaktadırlar: “Neden ekonomi çok fazla 
bencillik ve rekabetten söz etmektedir de, işbirliğinden söz 
etmemektedir; diğerlerinin refahının iyileşmesini görmekten 
memnun olan insan yok mudur?”

 
 • Strober’in ifadesiyle; Feminist iktisat iktisadın son 
ik iyüz y ıldır bat ı dünyasındaki ve söz konusu dönemler in 
siyasalarının ürünü olan pek çok inanç ve politika önermelerinin 
geçerliliğini yitirdiğini iddia eder.
 • Feminist ikt isat ikt isatçılara ikt isadın güncelliğini 
yitirmiş unsurlarını revize etmelerini sağlayacak motivasyon 
ve gücü vermektedir.
 • Hala pozit iv ist bir disiplin olarak nitelenebilecek 
olan iktisadın nesnellik kavramını sorgulayan feminist iktisat 
kuram ve polit ika önermeler inin formülasyonunda ne denli 
kültüre, kişinin toplumsal konumuna ve yaşam deneyimlerine 
bağlı olduğunu ortaya koymaktadır (Serdaroğlu, 2010).  

Feminis t ik t isatç ıl ar, Kar tezyen fel sefenin benimsediğ i 
düal izme dayanarak kad ınl ar ın ik inc i l le ş t ir i ld iğ in i  ve 
bunun ik t isada yans ımas ıyla geleneksel (ana ak ım neo-
klas ik) ik t isatç ıl ar ın teor iler indek i “homo economicus” 
anlayışında modelleştirilen kişiyi erkek olarak algıladıklarını, 
bundan dolay ı da kadın bak ış aç ıs ının ik t isat b il imine 
dahil edilmediğini iddia etmektedirler. İk t isadi bilgi onu 
üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden bağımsız olamadığı için 
görecelidir. Bu bağlamda ana akım iktisadi bilginin kavramsal 
temellerinin toplumsal cinsiyet ayrımına dayandığını ve eril 
nitelikler i dikkate aldığını düşünmektedirler. Bu nedenle 
f emin is t  ik t is at ç ı l ar,  f ark l ı  b i lme b iç imler in in insan 
bilgisine dahil edilmesini ve kantitatif yöntemlerin yanı sıra 
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14.Bölüm¹
KOZ KON T R AT L A R I N DA GEL İ ŞM İ Ş OY U N 
TEKNİKLERİ ²

9’uncu Bölümde³ ‘Kozda Oyun Planı Yapmak’ başlığında 
yapılacaklar ı sı rasıyla şöyle özetlemişt ik: Temel eli 
bulmak, bu eldeki kayıplar ı hesaplamak, kayıplar ı 
azaltacak teknikler i belirlemek ve kozlar ı ne zaman 
oynayacağımıza karar vermek.

B a z ı  d u r u m l a r d a  k ay ı p l a r ı  a z a l t a c a k  s t a n d a r t 
teknikleri kullanmak, kozları bilindik şekilde oynamak 
ve hat ta temel eli kuralına göre belirlemek, kontratı 
gerçekleştirmemiz için yeterli olmaz. Böyle zamanlarda 
sıra dışı tekniklere ihtiyaç duyar ız. Şimdi gelin, bu 
teknikleri inceleyelim.

Dummy Reverse (Tersyüz Etme)

Temel el, koz sayısı fazla olan eldir. Or taklar ın koz 
sayıları eşitse 2’nci renge bakılır. Hangi eldeki 2’nci renk 
önce uzunluk sonra kalite açısından iyiyse o el, temel 
eldir. Eğer temel eli, bu genel kurala göre belirlediğimiz 
zaman kontratı gerçekleştiremiyorsak kısa kozlu el i 
temel el yaparız. Buna ‘Dummy Reverse’ denir.

Bu teknikle başarıya ulaşmak için uzun kozlu eldeki 
koz sayısı, kısa eldekinin altına düşünceye kadar, çaka 
yapılması gerekir. Biz, koz lövesi al ı rken yani kup 
yaparken, rakibimiz kozlarımızı geçerek el alamamalı 
yani sürkup yapamamalıdır.

Örneğin bizdeki kozlar 5-3 dağılmışsa, 5 koz, 2’ye inene 
kadar, 3 kez çaka yapılmalıdır. Bunun için kozu çok 
olan elde kısalık, kısa kozlu eldeki kozların da büyük 
olması şarttır. Bununla birlikte, kozlarımız dışında antre 
yapılabilecek kartlara da ihtiyacımız olacaktır. Bu özel 
oyunu örnekle pekiştirelim.

Alıştırma 24: Kontrat 6♠. Deklaran Güney. Batı ♣ Rua 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Kozda oyun planı aşamalarını hatırlayalım. Temel el, 
kozun fazla olduğu Güneydir. Pik ve Körde kayıp yok. 
Karoda 1, Tref lde 1 kayıp var. Tref l kaybından kurtulma 
olanağımız yok. (Zaten Tref l Rua atağında ilk kaybımızı 
veririz. Geriye kalan 12 eli de almak zorundayız.) Karo 
kaybından kur tulmak için Kuzeydeki 3 Karoyu da 
diğer alıcı kartlara defos etmek gerekir. Teorik olarak 
mümkün görünse de uygulamada bunu başaramayız. Kör 
rengindeki alıcılarımıza Karoları kaçarken rakip çaka 
yapacak ve bizi batıracaktır.

Nor mal plan başar ı l ı  olamadığ ına göre B plan ına 
ihtiyacımız vardır. “Dummy Reverse” tekniği uygun mu? 
Bakalım. 5-3 dağılımda uzun koza sahip Güneyden 3 kez 
çaka yapmamız gerekiyor. Bu çakalar için uygun renk 
var: Tref l. Sürkup (kozlarımızın geçilmesi) tehlikesi de 
yok. Çakalardan sonra, rakipteki 3-2 dağılmış kozları 
bitirebilecek büyük kozlara sahibiz. Bütün bu çakalar 
için Kuzeyden oynamamız, eli Kuzeye geçirmek içinse 4 
adet antremiz olması gerekiyor: 2 koz (Q ve T), 2 de Kör 
(K ve T) antremiz mevcut. Bu tekniği kullanmamak için 
hiçbir sebep yok.

Batının Tref l Rua atağında ilk kaybımızı vermiştik. 
Defansın en doğru hamlesi koz oynamak olacaktır. Bu 
durumda kozu yerden alırız ve Tref l kayıplarımıza çaka 
yapmaya başlarız. Rakip koz yerine başka bir kart da 
oynasa aynı planı uygulayabiliriz. Çakanın ardından koz 
antresi ile yere geçip ikinci kez Tref le çaka yaparız. Yere 
Kör antresi (Rua veya 10’lu fark etmez) ile geçerek Tref le 
üçüncü çakayı yaparız. Diğer Kör antresi ile tekrar yere 
geçtiğimizde ellerin son durumu şu şekildedir:

Şu ana kadar 3’ü çaka olmak üzere 5 Kup (koz) ve 2 Kör 
lövesi aldık. Bundan sonra Pik 9’lu oynayıp, rakipteki 
son kozu bitirirken Karo 7 defos ederiz. Yerden karo 
oynayıp Karo As ile Güneye geçerek kalan Kör ellerini 
alırız. 6 Pik, 5 Kör ve 1 Karo lövesi ile toplam 12 löve 
almış ve kontratı başarmış oluruz.

Kontratın batma olasılığından söz etmekte fayda var. 
Rakipteki kozlar 3 turda bitmezse yani 3-2 dağılmamışsa 
rakip 4’üncü kozu ile bizi batıracaktır. Biz bu durumu 
fark ederek oy un plan ın ı değişt i rsek ve o koza el 
vermesek dahi rakibimiz elinde tutacağı Karo Rua ile 
bizi yine batıracaktır. Karo Ruanın Doğuda olması ve 
oynayacağımız Karo Damı boşlaması durumu hariç her 
durumda batarız.

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

¹ İlk onüç bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler 
²  Referans kaynak: Erdinç ERBİL – Kart Oyunu Hakkında Bilmek İstedikleriniz
³ 9’uncu Bölüm, Bülten 374 Sayfa 30-31: https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/haziran-2021

 Kuzey (Yer)
 ♠ Q T 9
 ♥ K T
 ♦ Q 8 5 2
 ♣ 6 5 4 3

 Kuzey (Yer)
 ♠ 9
 ♦ Q 8 5 2

 Güney
 ♠ A K J 8 7
 ♥ A Q J 9 6
 ♦ A 7
 ♣ 8

 Güney
 ♥ A Q J
 ♦ A 7
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kazanmaktan vazgeçerek çakaya yönelmemiz bu kupu 
kesinleştirmektir. Örnekle açıklayalım.

Alıştırma 26: Kontrat 4♠. Deklaran Kuzey.  Doğu ♣ 
Dam atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Temel el tabi ki Kuzey. Karoda 3 ve Tref lde 1 adet 
kaybımız görünüyor. Kontrat için 3 kayıp yeteceğine 
göre ya Karo Rua ile löve üretmemiz ya da o kaybı 
çaka yaparak ortadan kaldırmamız gerekir. Karo Rua 
ile löve üretebilmek için onör kaçırma/uçurma tekniği 
kullanılabilir gibi görünse de eli yere geçirmenin tek yolu 
koz olduğu için onörü uçuramadığımız durumda batma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalır ız. Rakibin kozlar ını 
bit i r i rken yerde Karo k upu yapabi lecek koz umuz 
kalmayacaktır.

Yapmamız gereken Karo kupunu kesinleşt i rmekt i r. 
Bunu şu şekilde yapabilir iz: Tref l Ası ile ilk löveyi 
aldıktan sonra iki kez Karo kaybetmeyi göze alarak 
Kuzeyden Karo oynarız. Rakip Asını elinde tutacak, 
diğer onörleriyle bu elleri alacaktır. İki el alan rakip 
artık ne oynarsa oynasın eli alırız. Karo As nerede olursa 
olsun son Karomuz olan Ruaya yerden çakarak kupu 
kesinleştirir ve kontratı yaparız.

Rengi Çaka Yapılabilir Duruma Getirmek

Kaybımızın olduğu bir rengi, temel eldeki alıcı kartımıza 
atarak kısa kozlu taraftan kup yapmak yani o ‘rengi çaka 
yapılabil ir duruma getirmek’ mümkündür. Örnekle 
açıklayalım.

Alıştırma 27: Kontrat 4♥. Deklaran Güney. Batı ♠ Dam 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Temel el, koz sayısı fazla olan Güneydir. 4 kaybımız var. 
Kozdaki 1 ve Karodaki 2 kaybı ortadan kaldıramayız. 
Standart bir strateji uygular ve önce rakipteki kozları 
bitirirsek Pik kaybımız nedeniyle batmamız kaçınılmaz 
olur.

Karşılıklı Çaka (El Çaka – Yer Çaka)

İki elde de kısalık varsa rakipteki kozlar ı bit i rerek 
kontratı başarmamız mümkün olmayabilir. Bu durumda 
oyun planında değişikliğe giderek ‘Karşıl ıklı Çaka’ 
tekniğini kullanırız.

Bu tekniğin başar ılı olması için rakibin üste çakma 
olası l ığ ın ın h iç olmaması ya da çok düşük olması 
gereki r. Her çakamızı bi r löve sayarak toplam kaç 
löve a lacağ ımız ı  hesapla r ı z .  Karşı l ık l ı  çakalara 
başlamadan önce iki eldeki alıcı kartlarımızı mutlaka 
kullanmamız gerekir. Bunun sebebi biz çaka yaparken 
rakibin alıcı kartlarımızın olduğu renkten defos vererek 
elinde o rengi bitirmesi olasılığıdır. Bunu başarırlarsa, 
ellerinde koz kalacağı için alıcı kartlarımıza çakarak 
bizi batırırlar. Unutmayalım, hem kozları bitirip hem 
karşılıklı çaka oynayamayız.

Alıştırma 25: Kontrat 4♥. Deklaran Güney. Batı ♥ 3’lü 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Temel el Güneydir. Pikte 2 kayıp var. Tref ldeki tek 
kaybı As ile yok ediyoruz ancak Karodaki kayıplarımıza 
Kuzeyden çaka yapmamız gerekiyor. Kör 3’lü atağına 
Kuzey’den Kör 4’lü koyuyoruz ve hiç kozu olmayan 
Doğu, Karo defos ediyor. Kozların rakibe 4-0 dağıldığını 
anlıyoruz.

Oy u nu şu şek i lde oy nar ı z:  Kör 3’lü at ağ ında el i 
Kuzeyden (yerden) 4’lü ile aldıktan sonra, Karo 5’li 
oynar ve Güneyden Karo As ile alırız. Tref l 6’lıyı oynar, 
yerden Tref l As ile alırız. Alıcı kartlar bittiğine göre 
‘karşılıklı çaka’ oyununa başlayabiliriz: Yerden Tref l 
gelip Güneyden koz ile çaka yapar, Güneyden Karo gelip 
yerden çaka yaparız. 4 kozu olan Batı alamayacağı eller 
için koz oynamak zorunda değildir. İlk eldeki Koz, Karo 
As ve Tref l As ile Karo ve Tref l Kuplarını alarak 4♥ 
kontratını gerçekleştiririz.

Kupu Kesinleştirmek

Çaka yapmayı planladığımız renkte onörümüz varsa iki 
şekilde löve üretebiliriz: Kup lövesi alarak ya da onörü 
alıcı kart haline getirerek. Rakibimizin koz oynayarak 
löve almamızı engelleyebildiği durumlarda onör ile el 

BRİÇ

 Kuzey (Yer)
 ♠ 8 7 4
 ♥ K J 7 4
 ♦ 5
 ♣ A 8 5 4 3

 Kuzey (Yer)
 ♠ 8 7 3
 ♥ K Q J
 ♦ 7 6 5 4 3
 ♣ Q 5

 Kuzey
 ♠ A K 9 8 6 3
 ♥ A K
 ♦ K 8 5
 ♣ A 4

 Güney
 ♠ K 5 2
 ♥ A Q T 9 2
 ♦ A J 6 3
 ♣ 6

 Güney
 ♠ A K 5
 ♥ T 9 8 6 5
 ♦ 9 2
 ♣ A K 6

 Güney (Yer)
 ♠ Q J T
 ♥ 7 5 4 2
 ♦ 7 6
 ♣ 8 7 6 5
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Eğer 8 kozumuz 4-4 veya 5-3 dağılmışsa ve onör olarak 
elimizde sadece As varsa ilk önce bir kez küçük koz 
oynayarak boşlama yapmak, sonra da Ası çekmek doğru 
yaklaşımdır. Örnek üzerinde görelim.

Alıştırma 29: Kontrat 4♥. Deklaran Güney. Batı ♦ Dam 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Temel el olan Güneyin Kozda 2, Pikte 1 ve Tref lde 1 
kaybı var. Koz ve Tref l kayıplarını engelleyemeyiz. Pik 
kaybını yerden çaka yaparak ortadan kaldırmak mümkün 
ancak rakibin Pik dağılımı nedeniyle bizim kozumuzu 
ezmesi (sürkup) olasılığı bulunuyor.

Bu gibi durumlarda kozda boşlama oyunu ile rakibe 
alacağı kozları en başından vermeyi denemeliyiz. Karo 
Dam atağında eli Güneyden alırız. Küçük bir koz oynarız 
ve eli rakibe veririz. El tekrar bize geçince koz Asını 
çekeriz. Rakipte tek koz alıcısı kalacaktır. Bizde ise 
Pik As ve Rua oynadıktan sonra Pik kaybımıza yerden 
çakabilecek iki koz bulunmaktadır. İlkinde rakip sürkup 
yapsa bile ikinci kez Pike çaka yaparak 3 kayıpla oyunu 
tamamlarız.

Kayba Kayıp Oyunu

Her renkte keser imiz olmadığı için sanzatudan zon 
oynayamadığımız ya da minör renkte zonun mümkün 
görünmediği durumlarda 7 koz ile majör renkte zon 
oynamak durumunda kalabiliriz. Bu durumda rakipteki 
koz dağılımları önem kazanır. Kozlar 3-3 dağılmamışsa 
onları bitirmeye çalışmamız batmamıza neden olacaktır. 
Çözüm ise, kısa kozlu elden çaka yapabilinceye kadar 
çak mayarak ya da r ak ibin a l ıc ı  ka r t la r ı na kay ıp 
kar tlar ımızı kaçarak yapılan ‘kayba kayıp oyunu’ 
olacaktır. Örnekle somutlayalım.

A l ışt ı rma 30:  Doğ u önce ♣ As a rd ından ♣ Rua 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Pikteki kaybı ortadan kaldırmak için Pik Dam atağında 
eli As ile Güneyden alıp, Tref l 6’lı oynarız. Yerden Dam 
ile aldıktan sonra Tref l 5’li oynar ve Güneyden alırız. 
Güneydeki son Tref le yerden Pik defos ederiz. Güneyden 
Pik Rua oynayarak yerdeki Pikler i bit i r i r iz. Ar t ık, 
Pik 5’limizi çaka yapılabilir duruma getirmiş oluruz. 
Böylece Pik kaybını yok ederek kontratı gerçekleştiririz.

Kup Transferi (Sürkupu Engellemek)

Rakibin attığı kar ta çaka yapmayı düşünürken, diğer 
rakibin sürkup yapma yani sizin kozunuzu geçerek 
eli alma olasılığı oluşmuşsa, kuptan vazgeçip, rakibe 
o eli vererek başka bir rengi çaka yapılabilir duruma 
getirmeye ‘Kup Transferi’ denir. Örnekle açıklayalım.

Alıştırma 28: Kontrat 4♠. Deklaran Güney.  Batı ♥ As 
atak ediyor. Kontratı gerçekleştirmek için yapılması 
gerekenleri tartışınız.

Biz, temel el olan Güneydeki 3 Kör ve 1 Karo kaybını 
azaltma yöntemlerini düşünürken rakibimiz Batı, önce 
Kör As, sonra Kör Rua oynuyor. Doğu bu kar tlara 
sırasıyla 10’lu ve 6’lı atıyor. İlk iki eli alan Batı, Kör 
Vale oynuyor. Bizim kupumuza Doğunun sürkup yapma 
ihtimali yüksek. Verdiği sinyaller ile ortağını Körden 
devam etmeye yönelten Doğuda Kör doubleton (iki kart) 
ise bizim Kuzeyden atacağımız kozları 10’lu ya da Vale 
ile geçecektir. Diğer taraftan elimizdeki Karo kaybını 
eksiltemezsek batmamız kaçınılmaz olacaktır.

Bu gibi durumlarda sürkupu engellemek anlamına gelen 
kup transferini uygularız. Batının Kör Vale oyununda 
çaka yapmak yerine yerden bir Karo defos ederiz ve 
Doğunun koz ile 3’üncü eli almasına da izin veririz. Elin 
bize geçme sırası gelmiştir. Karo As ve Rua oynadıktan 
sonra yerde Karo kalmayacağı için, Karo 3’lü kaybımızı 
çaka yaparak yok eder iz. Kalan bütün löveler zaten 
bizimdir.

Kozda Boşlama Oyunu

8 koz u mu z u n 4 - 4  d ağ ı ld ığ ı  bi r  oy u nd a ,  r a k ibi n 
kozlar ının sürkup tehlikesi oluşturduğu durumlarda 
kaybedeceğimiz kesin olan koz lövesini oyun başında 
rakibe vermeye ‘kozda boşlama’ denir.

BRİÇ

 Kuzey (Yer)
 ♠ 9 7 6 5 
 ♥ 8 7
 ♦ 7 5 2
 ♣ A 4 3 2

 Küzey (Yer)
 ♠ 9 6 
 ♥ 9 7 6 4 
 ♦ 7 5 2
 ♣ K 4 3 2

 Güney
 ♠ A K Q 8 4
 ♥ Q 4 3
 ♦ A K 3
 ♣ K 5

 Güney
 ♠ A K 8 5
 ♥ A 8 5 3
 ♦ A K
 ♣ A 6 5 
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İlk bakışta gördüğümüz, Pik 7’liye yerden çakmanın 
mümkün olduğu ve Tref llerden bir tanesini rakibe 
verdikten sonra diğer Tref l kaybını yerden çakarak 
azaltabileceğimizdir. Bu planı gerçekleştirmek için 
Kör As çekerek başlar ve rakibin kozunu bitirmek 
istersek bizdeki kozların yetersiz kalması nedeniyle 
Tref lden iki el veririz. Pik 7’liye yerden çakarsak, daha 
sonra Tref lden el alan Doğu, koz oynayarak planımızı 
bozacaktır.

El çaka yer çaka oyununa kup t ransfer i oyununu 
ekleyelim ve kaybımız olan Pik 7’li için Kör Rua 
kozumuzu oynamak yer ine Tref l  7’l i  oynayarak 
yerdeki son Tref lden kurtulalım. Böylelikle iki Tref l 
kaybımızdan da (Dam ve 5’li) çaka ile kurtulmamız 
mümkün olacaktır. Batı Pik rengini tuttuğu için Doğu 
koz atmaz, Karo defos eder. İlk löveyi alan Batının 
iki seçeneği var ve her ikisine de yerde açık olan el 
(Kuzey) çaka yapabiliyor.

Batı, ortağının Tref l rengine doğru oynarsa mecburen 
yerden çaka yaparız. Ardından Karo oynar ve elden 
çaka yaparız. Sonra Tref l Dam oynar ve el çaka yer 
çaka oyununa devam ederek kalan iki eli de alır ız. 
Batı daha doğru olanı yapar ve kendi rengi olan Pikten 
gelirse, Doğuda bu renk olmadığı için eğer yerden 
çaka yapacaksak bunu Rua ile yapmamız gerekir. Daha 
kolay oyunu tercih ederek çakayı yerden değil elden 
yapabiliriz. Karşılıklı çaka oyununa devam ederek 4♥ 
kontratını gerçekleştirmiş oluruz.

Koz kont ratlar ında kullanılan bazı gelişmiş oyun 
tekniklerini inceledik. Gelecek sayımızda buluşmak 
umuduyla, herkese sağlıklı günler dileriz!

Tref l keserimiz olmadığı için 3NT ve sadece iki kayıp 
hakkımız olacağı için 5♦ Karo oynamayı tercih etmedik. 
7 adet Pik kartımızla Kontratı 4♠ olarak belirledik.

Temel el Kuzeydir. İlk bakışta 2 Kör (7’li ve 3’lü) ve 1 
Tref l (4’lü) kaybı görünüyor. Ancak kozları bitiremezsek 
Karoda çaka tehlikesi var. Burada asıl tehlike, 3 tur 
koz çektiğimizde rakibin kozlar ı bitmezse (yani 3-3 
dağılmamışsa) Tref lleriyle bizi batıracak olmasıdır. O 
halde rakibin Tref llerine çakmak yerine Kör kayıplarını 
kayba kayıp oyunu ile ortadan kaldırmayı denemeliyiz.

Tref l As’a ilk kaybımızı verdikten sonra, Tref l Rua’ya 
koz atmak yerine Kuzeyden ilk Kör kaybımızı veriyoruz. 
Rakip tekrar Tref l oynuyor. Kontrat 5♦ olsaydı 3’üncü 
kaybı vermemek için koz ile alacak ve oyunun sonunda 
yok edemediğ imiz 2’nci  Kör kaybımız neden iyle 
batacaktık. Kontrat 4♠ olduğuna göre bir kayıp daha 
verebiliriz. Doğunun Tref l oyununda Batı Dam koyuyor 
ve biz diğer Kör kaybımızı da defos ediyoruz. Rakip ister 
4’üncü Tref li oynamayı tercih etsin ister başka bir renk 
gelsin kalan tüm löveleri alırız.

Yapmamız gereken 4 turda kozları bitirip Kör Ası ile 
garanti lövemizi ve Karodaki löveleri almaktır. Rakip, 
Tref li dördüncü kez oynarsa çaka yaparız. Her iki taraf 
uygun da olsa mutlaka kısa kozlu taraftan yani Güneyden 
çaka yaparız ki 4 turda rakibin kozlarını bitirebilelim.

Alışt ırma 31: Kont rat 4♥, Güneyde otur uyor uz ve 
oynama sı rası bizde. Oyunun son beş elinde 4 löve 
alamazsak batıyoruz. Nasıl oynamalıyız? 

Temel el olan Güneyin son 5 ele geldiğimizde hala 3 
kaybı bulunmaktadır: Pik 7’li, Tref l Dam ve Tref l 5’li. 
O ana kadar rakibe 2 el vermiş olan Kuzey – Güney 
ortaklığının kalan ellerden yalnızca birini daha kaybetme 
toleransı var.

BRİÇ
 Kuzey
 ♠ K J T 8
 ♥ A 7 3
 ♦ K J 8 4 3
 ♣ 4

 Kuzey (Yer)
 ♠ -
 ♥ K 5
 ♦ 5 2
 ♣ 7

 Kontrat: 4♠
 Deklaran: Kuzey
 Atak (Doğu): ♣ A

  Batı
 ♠ 6 2
 ♥ K T 9 
 ♦ 9 7 5 
 ♣ Q J 8 7 5

  Batı
 ♠ K J T
 ♥ -  
 ♦ -  
 ♣ 9 3 

  Doğu
 ♠ 9 5 4 3
 ♥ Q 5 4
 ♦ 6 2
 ♣ A K 6 2

  Doğu
 ♠ -
 ♥ Q
 ♦ 9 7
 ♣ A K

 Güney
 ♠ A Q 7
 ♥ J 8 6 2 
 ♦ A Q T 
 ♣ 9 7 3

 Güney
 ♠ 7
 ♥ A 3
 ♦ - 
 ♣ Q 5

♣ 7

♠ 7

♠ T ♦ 7
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ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
TAVMERGEN IVF CLINIC
Özel Tavmergen Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek 
tedavisinde üyelerimize ve bir inci 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 bir inci derece yakınlarına yüzde 30-
50 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 bir inci 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 bir inci 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/
 

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
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 bir inci derece yakınlarına yüzde 20-35 oranlarında 
indirim uygulanacaktır. 
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-
3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75
Web: www.dilekkarahan.com.tr
 
DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde 
(İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Denizli, 
Antalya, Manisa), araç ekspertiz hizmetlerinde 
üyelerimize yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
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 10-
20 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 
bir inci 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 
bir inci 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 bir inci 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
 

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 
bir inci 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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