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MMO KALMEM
Kalibrasyon Laboratuvarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi

H iz me ti nd
Sa na y inin

e...

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

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

BASINÇ LABORATUVARI

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift
Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi
Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü
Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre
Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi
İklimlendirme Kabinleri
Termal Kamera
Kuru Blok Kalibratör Fırın
Sıcaklık Kontrollü Hacimler

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

www.kalmem.org

Sayısal, Mekanik
Manometre
Mutlak Basınç Ölçer
Vakum Ölçer
Basınç Kalibratörü
Basınç Anahtarı
Basınç Transducer
Basınç Transmitter
Fark Basınç Ölçer
Barometrik Basınç Ölçer

HACİM LABORATUVARI
Pistonlu Pipet
Pistonlu Büret
Dispenser
Balon Joje
Ölçülü Silindir
Piknometre
Pipet(Taksimatlı)
Pipet(Tek Ölçülü)
Büret

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

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

ELEKTRİK LABORATUVARI
Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre
Frekansmetre
Takometre
Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı
Multimetre
Pens Ampermetre
Osiloskop
AC/DC Akım Gerilim
Kaynağı
Direnç
Multi Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı
Kaçak Akım Rolesi Test
Cihazı
Karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinası
Kronometre

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

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
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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İÇİNDEKİLER
Bülten’den

5

Kadın Mühendisler Komisyonu 19
Teknoloji Haberleri 22
Kültür ve Sanat 23
Kitap Tanıtımı 24
Briç 25
İndirimler 27

8 Aidat Değişikliği Hakkında

Üyelerimize Önemli Duyuru

9 Sempozyum, Kongre ve

Etkinliklerimizin Hazırlıkları Sürüyor

10 2021 Dünya Hava Kirliliği Raporu:

Avrupa’da Havası En Kirli Kent Iğdır

12 Sebepler Yerine Sonuçlarla Mücadele
Ekonomik İstikrarsızlığı Arttırıyor

14 Avrupa’nın Plastik Çöpü Türkiye’ye

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ
ADINA SAHİBİ
İlkin Boz
SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
Evrim Aksoy
BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU
SORUMLU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ziya Haktan Karadeniz
Yıldız Sınmaz Uzgan

Zehir Oldu

16 Termonomi
17 Dünya İş Günü
18 Kimse Dokunamaz
Bizim Suçsuzluğumuza!

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar
YAYIN TARİHİ
1 Mayıs 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.

BİZİ TAKİP EDİN
www.izmir.mmo.org.tr
MMOizmir
mmoizmir
mmoizmir
MMOizmirsubesi
www.tmmobizmir.org
tmmobizmir
TMMOBizmir
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Gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmamasına, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu karar verir.
Yayımlanan yazılardaki sorumluluk
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk
ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar,
yazarlarına geri verilmez.

—

BÜLTEN’DEN
23 NİSAN ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920, Türkiye halkının bağımsızlığını ilan ettiği ve iradesini temsil eden Büyük Millet
Meclisi’nin açıldığı tarihtir. 1924 yılında, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününün bayram olarak
kutlanmasına karar vermiş ve 1929 yılında da bu günü çocuklara armağan etmiştir. “Tüm insanlığın
ortak amacı olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır.
Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır.” Büyük Atatürk bu
sözleriyle, bir ülkenin geleceğinin çocuklar olduğunu açıkça ifade ederken, çocuklara duyduğu sevgi ve
güveni de vurgulamıştır.
Bugün, dünyanın birçok yerinde yaşanan insan hakları ihlalleri, özellikle çocuklar nezdinde daha geniş
kapsamlı ve giderek artan, müdahale edilmesi güç boyuttadır. Uluslararası Af Örgütü'nün belirttiğine
göre, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, emek sömürüsü, pornografi, şiddet, yasa dışılık gibi
çocuk hakkı ihlalleri artmıştır. Türkiye’de çocuk nüfus oranı %26,9’dur ve %18,2 olarak tespit edilmiş
olan AB ortalamasından yüksektir. Dünya genelinde özellikle Covid-19 pandemisi ile beraber artan
çocuk yoksulluğu ülkemizde de endişe verici boyuttadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 20
Nisan 2022’de yayımladığı “İstatistiklerle Çocuk 2021” verilerinde her üç çocuktan birinin yoksul
olduğu ve 5-17 yaş grubunda ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısının da 720 bin kişi olduğu yer aldı.
Bu 23 Nisan’da neşe dolamadık ve derin yoksulluk altında yaşayan çocukların hurdacılık, seyyar
satıcılık, tekstil işçiliği ve atık kâğıt işçiliği gibi ağır koşullarda çalışmak zorunda kalmalarının ve
kız çocuklarının erken yaşta evliliğe zorlanmasının gölgesinde kutlamalara katıldık. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na bu gerçeklerin ışığında bakmak gerekiyor. Ulusal egemenliğimize ve
çocuklarımıza nasıl sahip çıktığımıza ve onlara nasıl bir dünya bırakacağımıza bir kez de mühendis
gözüyle bakalım. Bu, hepimizin tarihsel sorumluluğudur.

GEZİ KAZANDI,
ADALET KATLEDİLDİ

KÜRESEL PLASTİK
ANLAŞMASI

Türkiye yargısı, tarihine yeni bir kara leke daha ekledi. Doğa, çevre, barış ve dostluk diyenler haksız ve
suçsuz yere mahkûm edildiler. Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen davada
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Mücella Yapıcı, Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası
Hukuk Müşaviri Can Atalay, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er
yıl hapis cezası verildi. Bu karar, iktidarın hukuka, adalete, çağdaş ve aydın düşünceye, etik değerlere
savaş ilan etmesi ve meydan okumasıdır. Ne yazık ki hukukun gücü yenilmiştir. Gezi direnişi onurlu bir
mücadeledir ve kazanımı Türkiye tarihinde sarsılmayacak şekilde yerini almıştır. İnsanlık onurunun
dayanaksız delillerle çiğnenmesi, ülkemizde bir ilk değil ve belki son da olmayacak. Ancak, İyiyi,
doğruyu ve gerçeği savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi, 28 Şubat–2 Mart 2022 tarihlerinde Nairobi’de gerçekleştirdiği
toplantıda plastik kirliliğini sona erdirmek ve 2024 yılına kadar uluslararası olarak yasal bağlayıcılığı
olan bir anlaşma için karar aldı. 175 ülkeden devlet başkanları, çevre bakanları ve diğer temsilciler, ilk
kez, çevredeki plastik kirliliğinin fosil yakıt çıkarımından bertarafına kadar tüm aşamalarını içeren,
yasal olarak bağlayıcı bir küresel plastik anlaşması müzakeresi üzerine uzlaştı. Bu, petrol ve tüketici
markalarının plastik ayak izlerini azaltmaları, iş modellerini “Doğrusal Ekonomi”den “Döngüsel
Ekonomi”ye geçiş yönünde değiştirmeleri konusundaki baskıyı sürdürecek büyük bir adım olarak
görülebilir. Söz konusu gelişmenin ışığında, Türkiye’nin de, Avrupa Birliği ülkelerinde yasaklanan tek
kullanımlık plastiklerin yasaklanması, plastik azaltım stratejisinin belirlenmesi, sıfır atık ithalatı eylem
planının belirlenmesi ve yerel atığın ayrıştırılması yönünde izlek oluşturulması çalışmalarını hayata
geçirmesi acil önemdedir.
Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
1.000.00 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 40 ders
Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)
H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
1.100.00 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 50 ders
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.

http://mmoizmir.org/?page_id=1436
OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
İş Ekipmanları Güvenli Kullanma (Vinç,
Manlift, End. Çekici, Transpalet) Eğitimi
750 TL/KİŞİ+KDV
Sanayi Tipi Kazanlar Operatör
Yetiştirme Kursu
24-26.05.2022 (10.00-16.00/3 Gün)
1.150 TL/KİŞİ+KDV
Doğalgaz Kullanımında Teknik Personel
Kursu
18.05.2022 (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

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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.
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LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
10-11.05.2022 H.içi (13.30-18.30)
510 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
01-02.06.2022 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.

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

Toplam Verimli Bakım (TPM),
Otonom Yönetim ve OEE Analizi
Tarih: 13-14 Mayıs 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: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
Yalın Üretim ve Araçları
Tarih: 23-24 Mayıs 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/7251
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV
Dâhil))
IATF 16949:2016 Otomotiv
Kalite Yönetim Sistemi Temel
Bilgilendirme -- Çevrimiçi Eğitim
Tarih: 23-24 Mayıs 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/8262
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim
Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç
Denetçi Çevrim içi
Tarih: 30-31 Mayıs 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/8213
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
Aynı firmadan üç ya da dört
kişilik katılımlarda dış katılımcı
ücretinden, kişi başı %20 oranında
indirim uygulanmaktadır.
Eğitim içerikleri ve kayıt için:
https://makina.mmo.org.tr/
Egitimler/17
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.

Temel Doğalgaz Mühendis
Yetkilendirme Eğitimi
10-11 Mayıs 2022
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Eğitimi
12-13 Mayıs 2022
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli
Tes. Doğalgaza Dönüşümü Müh.
Yet. Kursu
14-15 Mayıs 2022
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür
10-12 Mayıs 2022
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
( Makina Grubu )
11-12 Mayıs 2022
Proje Yönetimi Sertifikasyon
Programı
13-22 Mayıs 2022
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Kursu
16-18 Mayıs 2022
Şantiye Şefliği Eğitimi
16-18 Mayıs 2022
Havalandırma Kursu
16-17 Mayıs 2022
-

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI
Asansör Yetkili Servis Teknik
Sorumlusu Eğitimi
23-26 Mayıs 2022
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür
23-25 Mayıs 2022
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
(Makina Grubu)
26-27 Mayıs 2022
Mekanik Tesisat Tasarım
Uygulama Eğitimi
24-29 Mayıs 2022
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı
Eğitimi (Yüz Yüze Eğitim)
24-27 Mayıs 2022
Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Uygulama Sınavı
26 Mayıs 2022
Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu
30 Mayıs - 5 Haziran 2022
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Eğitim Programları
https://makina.mmo.org.tr/egitimler

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Nisan - 28 Nisan 2022 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
							
Şube Yönetim Kurulu
VOLKAN ÇALIŞKAN
ONURHAN ÇAY
SONGÜL SEÇİL KARAKOÇ
ONUR BİLGİLİOĞLU
YUNUS EMRE AVCİ

EYÜP YILDIRIM
ESİN KARACA
RAMAZAN MERT ALKIŞ
EŞREF AYDIN EGELİ
ÖZGE GÜLTEKİN

YUSUF BİÇER
FATİH TUNÇ
EVİN EGELİ
GÖKMEN MERT YALÇIN
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ŞUBEDEN • HABER

AİDAT DEĞİŞİKLİĞİ
HAKKINDA
ÜYELERİMİZE
ÖNEMLİ DUYURU
(Sayın Üyemiz,
Odamızın kurumsal yapısı, üyeler imizin üyelik koşullar ının
korunması, Oda`nın çalışmalarının daha etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesi, üyelerimizin üye aidatlarını zamanında
ödenmesiyle mümkündür.
Oda 49. Dönem Olağan Genel Kurulumuz, 2023 yılı itibari ile
geçmiş dönemler i de kapsayacak şekilde aidat tutarlar ında
artış kararı almıştır. 2019 yılından beri aylık 15 TL olan aidat
tutarı, 1 Ocak 2023`ten itibaren 25 TL/ay olarak belirlenmiştir.
Aidat borcunuz var ise, 2023 yılından itibaren bu borcunuz yeni
tutar üzerinden 300 TL/yıl olarak sisteme yansıyacaktır.
Ar t ışt an etk ilenmemek iç in aidat borcunuzu 2023 y ılına
girmeden bu yıl içinde ödeyebilirsiniz.
Aidat Borcu Sorgu ve Ödeme İçin:
https://makina.mmo.org.tr/#aidat
ÖDEME YÖNTEMLERİ:
2022 yılı için geçerli olan yıllık üye ödentisi aylık 15 TL‘den
yıllık 180,00 TL‘dir.
Aidat ödemeler inizde sizlere kol aylık sağl amak amac ıyl a
Online ödeme gerçekleştirip, taksitlendirebilir veya otomatik
ödeme t alimat ı verebilir s iniz. Uygun k ar t ı bul unmay an
üyelerimiz peşin ödeme ve internetten ödeme seçeneklerini
kullanabilirler.
Yıllık üye ödent iler i aşağ ıda belir t ilen yöntemlerle
ödenebilmektedir.
- Şube Muhasebe Birimi‘nden nakit veya banka kartı
aracılığıyla,
- Makina Portal Üzerinden,
Kullanıcı Adınız  TC Kimlik Numaranız
Şi f r e n iz  O d a Si c il n um a r an ı z o l a c ak ş e k il d e g ir i ş
yapabilmektesiniz.
https://makina.mmo.org.tr/#aidat
link üzerinden ulaşabilirsiniz.
- T.İŞ Bankası hesabına internet bankacılığı aracılığıyla,
Şube Kodu:4218
Hesap No: 5994015
IBAN: TR 69 0006 4000 0014 2185 9940 15
Hesap Adı: TMMOB / MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜB
Açıklamada isim, soy isim ve oda sicil numarası belirtilmeli,
‘Aidat Ödemesi‘ ibaresi konulmalıdır.
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DAYANAK:
15 Mart 2002 tarihli 24696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren "Türk Mühendis ve Mimar Odal ar ı Birliği
M a k i n a M ü h e n d i s l e r i O d a s ı A n a Y ö n e t m e l i ğ i ’n i n 8 2.
Maddesinde üyeler in hak ve yükümlülükler ini tanımlanmış,
üyelik koşullarını korumak zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu
kapsamda üyelere tahakkuk ettir ilen y ıllık üye ödentisi ve
muafiyet şartları ise 79. Maddede şu şekilde tanımlanmıştır;
"Yıllık Üye Ödentisi
Madde 79 – Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin
olarak veya Oda Yönet im Kurulunca saptanarak duyurulan
belirli ayl arda olmak üzere, en çok dör t (4) eşit t aksit te
ödenir. Doğuş t an ve y a sonr adan, herhang i bir nedenle
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal yetilerini kalıcı olarak
çeşitli derecelerde kaybeden ve resmi sağlık kurumlarından
alınan sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olduğunu
belgeleyenlerden, işsiz olduğunu belgeleyenlerden, emekli
veya maluliyet aylığı alıp çalışmayanlardan, askerlik görevini
y apanl ardan askerlik süres ince, yur t dış ına ç ık anl ardan
y ur t dış ında k al dıkl ar ı sürece ve ç alışmay ıp lis ansüs t ü
öğrenim yapanl ardan öğrenimler i süresince üye ödent isi
alınmaz. Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçları, borcun ödendiği
tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır..."
Bilgi için bkz.:
https://www.mmo.org.tr/merkez/makina-muhendisleri-odasiana-yonetmeligi
NOT:
	✓	
Aidat muafiyeti için gerekli belgelere link üzerinden
ulaşabilirsiniz;
https://makina.mmo.org.tr/AidatMuafiyetBasvurusu
Muaf iyet baş vuru işleminiz i Mak ina Por tal üzer inden
çevrimiçi gerçekleştirmeniz mümkündür.
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SEMPOZYUM,
KONGRE VE
ETKİNLİKLERİMİZİN
HAZIRLIKLARI
SÜRÜYOR
8. KAIZEN Paylaşımları Etkinliği 20-22 Ekim 2022’de

Şubemiz tarafından 2022 yılı içerisinde
gerçekleştirilecek olan Yangın Sempozyumu ve
Sergisi, Kaizen Paylaşımları Etkinliği ve Hidrolik
Pnömatik Kongresi ve Sergisi’nin hazırlıkları devam
ediyor.

Şubemizce düzenlenen K aizen Payl aş ıml ar ı Etk inliğ i ise
20 -22 Ek im 2022 t ar ihler inde genel kat ılıma aç ık ol arak
gerçekleştirilecek.
Şubemiz Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
Kaizen Paylaşımları Etkinliği Çalışma Grubu, Kaizen El Kitabı
ve organizasyon detayları ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak
etkinlik içer iğine ilişkin son detaylar ı belirledi. Buna göre
etkinlik 20-22 Ekim 2022 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.
Amac ı; Kaizen’ler in gelişmesine katk ıda bulunmak ve yeni
başlayanlara örnekler sunmak olan etkinlik kapsamında her
kategor ide başvuran K A I ZEN çalışmal ar ı arasından en iy i
uygulamalar seç ilecek. Seç ilen bu çalışmalar, 20-22 Ek im
2022 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde
sergilenecek.

(Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisi, 29-30
Eylül 2022 tarihlerinde Şubemizin yanı sıra İzmir Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, TMMOB Çevre Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir
Şubes i, TMMOB İnşaat Mühendisler i Odas ı İ zmir Şubes i,
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölgesi Şubesi, TMMOB
Mimarlar Odası İzmir Şubesi, TMMOB Peyzaj Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
t araf ından Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde
düzenlenecek.
Uluslararası kat ılımc ılar ın da olacağı sempoz yum, yangın
güvenliği konusunda deneyimli, ilgili kamu ve özel sektörden
birçok insanı bir araya get irecek. Öncek i senelerde büyük
il g i y l e t ak ip e d il en Yang ın S e mp oz y umu’nda, b u s ene
yangın güvenliği konusunda daha fazla konunun tartışılarak
kat ılımc ıl ar ın bu al andak i bir ik imler ine katk ı sunulması
amaçlanıyor. Konunun ilgilileri olan itfaiye, meslek odaları,
akademisyenler ve sanayide tecrübeli birçok uzmanı bir araya
getirmeyi hedefleyen sempozyumun 30 bildiri sunumu ve 2
paneli içermesi öngörülüyor. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiye
http://yanginsempozyumu.org/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu al anda çalışması ol an kurum ve kuruluşl ar projeler ini
hazırlayarak 27 Mayıs 2022 tarihine kadar sergi için başvuruda
bulunabilecekler. Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için:
http://embk.mmoizmir.org/?page_id=2487
9. HPKON, 16-19 Kasım 2022’de İzmir’de gerçekleşecek
I X. Hidrolik Pnömat ik Kongresi ve Sergisi, Odamız adına
Şubemiz ve İstanbul Şubesi yürütücülüğünde 16-19 Kasım 2022
tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek.
AKDER (Akışkan Gücü Derneği) ve CETOP (Avrupa Hidrolik ve
Pnömatik Teknik Komitesi) desteğiyle gerçekleşecek kongre ile
paralel gerçekleşecek olan fuar ise HPKON 2017’de olduğu gibi
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenecek.
Kongre ve sergiye ilişkin detaylı bilgiye
http://hpkon.net/ adresinden ulaşabilirsiniz.
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2021 DÜNYA HAVA
KİRLİLİĞİ RAPORU:
AVRUPA’DA
HAVASI
EN KİRLİ
KENT IĞDIR

( IOAİR¹ taraf ından her yıl yayımlanan Dünya Hava Kirliliği
R apor u'nun 2021 ver il er ine göre y ıl ın düny ada hav a s ı
en k irli ülkesi Bangladeş oldu. Türk iye'nin 46. sırada yer
aldığı raporda Iğdır, Avrupa'nın havası en kirli şehri olarak
belirlendi. Raporda, yıl içinde Avrupa'da yaşanan büyük orman
yangınlar ının hava kalitesini olumsuz etkilediği ve karbon
emisyonlarını ciddi seviyede arttırdığı da aktarıldı.

Her yıl yayımlanan ve 117 ülkede 6476 şehirdeki hava kalitesi
izleme istasyonlarından alınan metreküp başına düşen ince
parçac ıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümler ine dayanan
r aporda Tür k iye, düny anın en k ir li hav as ına s ahip 46.
ülkesi oldu. PM 2.5 olarak ifade edilen havanın içer isinde
bulunan ince parçac ıklı madde k irliliği ast ım, felç, kalp
ve akc iğer has t alıkl ar ına sebep oluyor. PM 2.5, her y ıl
milyonlarca insanın erken ölmesine sebep oluyor. Dünyanın
2021’de havası en kirli beş ülkesi Bangladeş, Çad, Pakistan,
Tacikistan ve Hindistan olarak sıralandı.
R ap or, h i ç b ir ü l k e n in v e d ü n y a d ak i ş e h ir l e r in y ü z d e
97’sinin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi
standartlarını karşılamadığını ortaya koydu. Raporda yer alan
6475 şehirden yalnızca 222’si DSÖ’nun PM2.5 standartlarını
karşıladı. 2021’de dünyanın en kötü hava kalitesi Orta ve Güney
Asya‘da tespit edildi ve dünyanın en kirli 50 şehrinden 46’sı da
burada yer aldı. Bölgede DSÖ PM2.5 standartlarını karşılayan
yalnızca iki şehir oldu: Kazakistan‘daki Zhezqazghan ve Chu.
Çin’deki şehirlerin yarısından fazlasında hava kirliliği geçen
y ıl a or anl a daha düşük ölçüldü. Kömür sant r aller i g ibi
yüksek emisyonlu endüstrilerin faaliyetlerinin azaltılmasının
ve emis yon kont rol ünün s aye s inde son be ş y ıl dır hav a
kirliliğindeki azalma trendi bu yıl da sürdü. Sıralamada 90. ülke
olarak yer alan ABD’nin büyük şehirlerinden en kirli olanı Los
Angeles oldu. Ancak şehirde 2020’ye kıyasla hava kirliliğinde
yüzde 6’lık düşüş kaydedildi.
Avrupa’ya orman yangınları damga vurdu
Avrupa‘da 2020 ile k arş ıl aş t ır ıldığ ında hav a k alites i 14
ülkede iyileşti ve 25 ülkede azaldı. Artan PM2.5 seviyelerinin
Avrupa’dak i en c iddi çevre sağlığı r isk i olduğu bildir ildi.
Birleşik Krallık, bölgedeki diğer tüm ülkeleri geride bırakarak
DSÖ standardına ulaşan on şehre ev sahipliği yaptı ve onu
sekiz şehrin standarda ulaştığı Finlandiya izledi. Avrupa’nın
kuzey ve batı kısımlarında uzun ve soğuk kış ayları yaşayan
ülkelerde, ısınmak için kömür ve biyokütle yakılması nedeniyle
güney ve doğu Avrupa’dan daha yük sek PM2.5 sev iyeler i
ölçüldü. Güney Avrupa ve Orta Rusya‘da rekor seviyedeki yaz
sıcaklıklarının 2021’de çok büyük orman yangınlarına neden
olduğu hatırlatılan raporda, bu yangınlardan etkilenen Avrupa
ülkelerinin İspanya‘dan Türkiye’ye kadar uzandığı belirtildi.
Yunanistan‘da Atina vatandaşlarına, yangın yüzünden oluşan
yüksek hava kirleticiler nedeniyle içer ide kalmalar ı uyar ısı
yapıldığı ve Rusya’nın şimdiye kadar kaydedilen en büyük orman
yangını sezonunu yaşadığı hatırlatıldı. Rapora göre yangın
kaynaklı CO2 emisyonlarının küresel CO2 emisyonlarındaki payı
hiç görülmemiş seviyede arttı.
Iğdır, havası en kirli Avrupa şehri
R a p o r d a 4 6. ü l k e o l ar a k y e r a l a n T ü r k i y e ’n i n
başkent i Ankara dünyanın en k irli 54. başkent i
o l u r k e n; A v r u p a ’n ı n h a v a k i r l i l i ğ i e n y o ğ u n ş e h r i
ol ar ak Iğd ır b ir inc i s ır ada, D ü z c e is e b e ş inc i s ır ada
y e r al d ı. Av r u p a’n ın e n k ir l i ş e h ir l e r i s ır al am a s ın d a
Iğdır ’ı, Ru s y a’dak i Kr asnoy ar sk ve Sır b is t an’dak i Nov i
P az ar izledi. Hindis t an’ın başkent i Yeni Del hi ar t arda
d ö r d ü n c ü k e z d ü n y a n ı n e n k ir l i b a ş k e n t i o l d u . O n u
Bangladeş’in başkenti Dakka, Çad’da N’Djamena, Tacikistan’ın

¹IQAir, bireyleri, kuruluşları ve toplulukları bilgi ve işbirliği yoluyla temiz hava solumaları için güçlendiren İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknolojisi şirketidir. 1963 yılındaki
kuruluşundan bu yana, IQAir küresel bir liderdir ve dünya çapında 100'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir.
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başkenti Duşanbe ve Umman’ın başkenti Maskat takip etti.
Raporda Karayipler ve Latin Amerika‘da kentsel nüfus artışının,
enerji ve ulaşım talebini arttırdığı için PM2.5 ve hava kirliliği
sorunlarını da arttırdığı kaydedildi. Eski araç kullanımı, düşük
gelirli şehirlerde ar tan odun yakımı ve genel hava kalitesi
düzenlemelerinin eksikliğine rağmen PM2.5 konsantrasyonları
dört ülkede düştü: Arjantin, Brezilya, Kolombiya ve Kosta Rika.

‘Yeşil enerjiye yatırım yapın’
R ap or un s onunda k ar b on e m is y onl ar ın ı a z al t mak iç in
devletlere, motorlu araç kullanımı yer ine bisiklet, yaya ve
yeşil enerjili toplu taşımayı koyabilmek için yatırım yapmaları,
orman yangınları için gelişmiş önlemler almaları, hava kalitesi
düzenlemelerini uygulamaya koymaları ve hava kalitesi izleme
monitörler inin say ılar ını ar t ırmalar ı gibi öner iler yer aldı.
Bireylerin atıklarını ve kullandıkları enerjiyi azaltarak karbon
ayak iz ini azalt abileceği belir t ilirken; hava k irliliğinden
korunmak için N95 ve FFP2 maskeler in kullanılabileceği ve
hava kalitesini takip ederek ortamdan uzaklaşılabileceği bilgisi
verildi.

‘Türkiye’de temiz hava eylem planları yeterli değil’
Türk iye’den örgütler, raporun ardından Çevre, Şehirc ilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘nın haz ırl adığı “Dış Or t am
Hava Kalitesinin Yönet imi Yönetmeliğ i” t asl ağ ı ile ilgili
konuştu. Greenpeace Akdeniz, Türkiye’deki temiz hava eylem
planlarının yeterli olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl 91 bin
kişinin partikül maddeler ‘havada kalmasın’ projesine destek
verdiğini hatırlatan Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje
Sorumlusu Gökhan Ersoy, verilerin Türkiye’yi önlem almaya
çağırdığını belirtiyor:
“Limit değerler belirlens in t alebiyle bak anlığ ı hareke te
geçmeye davet et t ik. IqAir raporunda Avrupa’nın en k irli
kentlerine ev sahipliği yaptığımızı gösteren bulgular da bu

talebi doğrular nitelikte. DSÖ limitleri ile karşılaştırdığımızda
aradaki fark çok yüksek olduğu gibi 2020 it ibar i ile y ıllık
20 mikrogram limit değere göre polit ikalar ını düzenleyen
AB standar tlar ı ile de uyumlu değil. Yönetmelik yürürlüğe
girmeden PM 2.5 için geçiş takvimindeki hedef limit değerleri
güncellemeliyiz. Böylece düzenli limit aşımlar ının yıllardır
gerçekleştiği ilçelerde koruma bölgesi ilan etmek için evrensel
st andar tl ar ı referans al acak bir k ıst asa sahip ol abilir ve
havamızı koruyabiliriz.”
‘Hava kirliliği ile mücadele devletin sorumluluğu’
Türkiye Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel,
partikül maddelerin sağlık etkilerine dikkat çekerek, “DSÖ’ye
göre nihai olarak ulaşılması gereken yıllık ortalama kılavuz
değer 5 µg/m³ iken, Türkiye, 2022 y ılı içinde yay ımlamay ı
pl anl adığı bu t asl ak t a 2029 y ılı sonrasında bile DSÖ’nün
verdiği kılavuz değerin tam 5 katı bir limit değer, 25 µg/m³
belirliyor. Yani halkımız, bundan sonraki y ıllarda da insan
sağlığı için tehdit oluşturan miktarın en iyi ihtimalle 5 katı
daha fazla ince toz soluyacak” açıklamasını yapıyor. Gümüşel,
“Yeni yönetmeliğin, hava kalitesi yöntemine halk sağlığını
gözetecek düzenlemeler getirmesi için süreci takip etmeye ve
yetkilileri bu konuda uyarmaya devam edeceğiz” diyor.
Platformdan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gamze Varol ise,
Türkiye’deki PM2.5 ölçümlerinin kısıtlı olduğunu belirterek,
“Güvenilir, kamuoyunun payl aşımına aç ık çevre ve sağlık
ver iler ine er işim, hava k irliliğine karşı polit ika araçlar ını
geliştirmek için önemli” diyor. PM2.5’un bebek ve çocuklar
b a ş t a o l m ak ü z e r e h e r ke s in y a ş am ın ı t e h d i t e t t iğ in i
aktaran Varol, devletin hava kirliliğini ölçmesi ve denetlemesi
gerektiğini hatırlatıyor:
“Hava k irliliğ i ile müc adele etmek hükümetler in başlıc a
sorumluluğudur. Bilim insanları, hava kirliliğin sebep olduğu
sağlık sorunlar ının Türk iye’dek i boyutunu, ölüm ve kronik
has t al ık ver iler ine er iş imde sor unl ar ol mas ı ne deniyle
kamuoyu ile paylaşamıyor. Hava kirliliğine bağlı hastalık yükü,
önlenebilir erken ölüm hesaplamalarını artık yapamıyor. Yapısal
önlemlerin ivedilikle alınabilmesi için evrensel standartları
karşılayan bir limit değer yürürlüğe girmeli, hava kirliliğinin
halk sağlığı üzer indek i etk iler ini or taya koyacak bilimsel
çalışmaların yapılması desteklenmelidir.”
Türkiye’de hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yürüten Temiz
Hava Hakkı Platformu, y ıllardır çalışmalar ında PM2.5 limit
değerinin belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bununla ilgili
halk sağlığını esas al an bilimsel çalışmal ar yapıyor. Her
y ıl aç ıkladıklar ı ‘Kara Rapor’da Türk iye’dek i hava k irliliği
durumunu ve halk sağlığına olan etkilerini açıklıyor. Platform
b il e şenl er inden Gre enpe ace de ge ç t iğ imiz y ıl ‘Hav ada
Kalmasın’ kampanyasında PM2.5 iç in yönetmeliklerde limit
değer belirlenmesi çağrısında bulunmuştu.
KAYNAK:
ht tps://haber.yesilgazete.org/2021- dunya-hav a-k irlilig iraporu-avrupada-havasi-en-kirli-kent-igdir/
Raporun Özgün Haline Ulaşmak İçin:
https://www.iqair.com/blog/press-releases/WAQR_2021_PR
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( 2018 y ılı baş ından it ibaren gelişmiş ül ke merkez
bankalar ının polit ika değişiklikler inin gelişmek te olan
ülkelere dönük olumsuz etkileri sonucu; 2018 yılı Ağustos
ay ında Tür k iye f inans al piy as al ar ında bü y ük öl çekli
dalgalanmalar yaşanmıştır. Küresel piyasalarda artan risk
algılamaları ile gelişmekte olan ülkelerden çıkış eğilimi,
petrol f iyatlar ındaki ar tış ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik
yapt ır ım aç ıkl amal ar ı, yur t iç inde piyasal ar ı olumsuz
etk ileyen en önemli dışsal etkenler olmuştur. ABD ile

yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin tetiklediği kur krizi
sonucunda, Türk parasında %45 civarı devalüasyon yaşanmış
ve 5 y ıllık gösterge CDS sev iyesi 156 sev iyesinden, 576
seviyesine kadar yükselmiştir. Eş zamanlı olarak neredeyse
tüm rey t ing kurumlardan gelen not azalt ımlar ı sonucu,
Türkiye’nin yatırım seviyesi spekülatif ülkeler kategorisine
düşmüş, bunun sonucunda; gerek kamu maliyesinin gerekse
özel sek törün borçl anma maliyetler inde misli ar t ışl ar
yaşanmıştır.
Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci krizi olarak bu dönemi,
Türkiye’nin yaşadığı diğer kriz dönemlerinden ayıran en
önemli fark, etkilerinin çok uzun sürmesi ve günümüzde
de artarak devam etmesidir. Özellikle 2021 Eylül’de Merkez
Bankası’nın faiz indirimiyle başlayan süreçte, bugüne kadar
yüzde 55’ten fazla değer kaybeden TL nedeniyle, Recep
Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti, Tansu Çiller'den sonraki
en büyük devalüasyona imza atmış oldu. İnsanların alım
gücü düştü, gelir dağılımı bozuldu ve geniş toplum kesimleri
beslenme, barınma, enerji kullanımı gibi temel ihtiyaçları
karşılamak ta zorluk yaşamaya başladı. Türk iye’nin son
40 y ılda yüzleşmek zorunda kaldığı 1980, 1982, 1994,
2001, 2008 ve 2012 krizlerinde, krizin yarattığı tahribat
ve yoksull aşma hızl a f arkedilmiş ve alınan önlemlerle
dibe vuran ekonomik parametreler hızla tekrar yükselişe
geçmişt ir. Ancak 2018-2022 kr izinde bu durumun farklı
olduğu ve geniş zaman dilimine yayılan kriz nedeniyle gelir
dağılımı eşitsizliğinin ve yoksullaşmanın ar tarak devam
ettiği görülmektedir. Bu durumda özellikle, krizin varlığının
kabul edilmemesi ve sorunlar ın kökenine inmek yer ine,
sonuçl ar ıyl a baş edilmeye çalışılmasının etk ili olduğu
belirtilmektedir.
2018 seç imler i öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz
sebep, enflasyon neticedir” tezini daha sık dillendirmesi ve
Rahip Brunson üzerinden yaşanan politik krizle tetiklenen
finansal çıkışlar, TL’deki değer kaybını daha da hızlandırdı.
Gerek kamu maliyesi gerekse de özel sek tör f inansman
maliyetlerinde çok yüksek artışlara yol açan esas konunun,
Türkiye’nin, dünyada denenmemiş bir ekonomik modelde
ısrarcı olması ve buna bağlı olarak CDS oranlarının, tarihinin
en yüksek sev iyeler ine gelmiş bulunması yatmak t adır.
Gösterge niteliğinde olan 5 yıllık CDS seviyesi, 8 Mart 2022
tarihinde gördüğü 702’lik değer ile son 20 yılın en yüksek
seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’nin risk priminin bu kadar

¹ CDS(Credit Default Swap) Kredi Risk Pirimi-Bir finansal kuruluş ya da ülkenin temerrüt veya if lasa düşme riski.
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yüksek olması, tüm borçlanma faizlerine etki etmektedir.
Nitekim, Hazine’nin en son düzenlediği, USD bazında 5 yıllık
borçlanmada, faiz %8,62 seviyesinde oluşmuş ve son 20
yılın rekorunu kırmıştır.

istisna yayımlanmış ve sonuçta ihale sadece AVM’ler ve filo
kiralama firmaları üzerine kalmıştır. Benzer uygulamalara
baş t a ihr ac at gelirler inin %25’ini (geç t iğ imiz haf t a
itibariyle %40 oldu) Merkez Bankası’na satma zorunluğu
olmak üzere çok sayıda örnek verilebilir.

Gelinen son noktada, ekonomik krizin bir yönetim krizine
evr ildiği, geniş halk kitleler i yanında iş dünyasının da
uygul anan günübirlik polit ik al ar a uyum gös ter mek te
zorl andığ ı görülmek tedir. Cumhurbaşk anlığ ı hükümet
sistemine geçildiği 9 Temmuz 2018 tar ihinden bu yana,
Hazine ve Maliye Bakanı 4 defa değişmiş ve bu dönemde

Merkez Başkanlığı koltuğuna 4 ayrı kişi oturmuştur. Başta
TÜIK olmak üzere, bürokraside yapılan değişiklik sayısı da
hayli fazladır. Ekonomi yönetiminde bu sayısız değişiklik,
uygulanan ekonomik politikalarda ciddi bir istikrarsızlık
oluşturmuş ve makro düzeyde politikaların terk edilerek,
sadece gündelik sonuçlar üzerinden mikro kararların alındığı
yeni bir düzene ya da düzensizliğe yol açmıştır.
Ekonomik paydaşl ar, birlik örgütler i, üniversiteler,
bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, sanayiciler gibi
kesimlerle istişare edilmeden çok dar bir kadro tarafından
alınan kararlar, daha sonra düzelt ilmek zorunda kalmış
ve çok say ıda düzeltme genelgesi, tebliği, karar ı vb.
y ay ıml anmış t ır. Ör ne ğ in, 2018 y ıl ında ç ık ar t ıl an ve
ihracat bedeller inin yur t iç ine get ir ilmesi zorunluluğu,
bankalar ın, ihracatç ılar ın ve diğer kurumlar ın alt yapısı

Bugüne gelirsek, iş dünyasının yine benzer bir uygulama
ile karşı karşıya kaldığını görüyoruz. 19 Nisan 2022 tarih
31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parasını Koruma Kanunu
hakkında 32 sayılı karara ilişkin bir düzenleme yapılmış ve
taşıt sözleşmeleri dışındaki menkul satışlarının, döviz ya
da dövize endeksli düzenlenmesine rağmen tahsilatlarının
döv iz bazında yapılamayacağı hükme bağlanmışt ır. Söz
konusu karar nedeniyle birçok sektörde büyük bir belirsizlik
yaşanmış ve tahsilatlar durma noktasına gelmiştir. Karar
nedeniyle, yur t içer is inde ye ters iz hammade üre t imi
sonucu ithalat yapmak zorunda kalan petrol, demir çelik,
endüstriyel metaller ve benzeri birçok sektörde işler durma
noktasına gelmiştir. Söz konusu karar, yine hiçbir paydaş
ile istişare edilmeden bir gece yarısı yayımlanmış ve ertesi
sabah yürürlüğe girmiştir.
Yuk ar ıda bahsedilen tüm uygul amal ar or t ak aklın ve
istişarenin kaybolduğu yeni bir düzeni simgelemektedir.
Diğer kararlarda olduğu gibi bu kararlarda da çok sayıda
düzeltme ve istisna beklemek hayalcilik değildir. Sorunların
esas kökenine odaklanmak yerine günlük sonuçları üzerine
kararlar almak ve işin kolaycılığına kaçmak sadece sorunların
ötelenmesine ve ülkenin ener jisinin heba olmasına yol
açmaktadır.
Kaynak: TC Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Reuters,
OECD, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bloomberg

hazır olmadan bir gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı
karar ı ile hayat ımıza girmişt ir. İzleyen ik i ay boyunca
resmen piyasalar kilitlenmiş ve sonraki aylarda, onlarca
düzeltme ve ist isna karar ı alınmak zorunda kalınmışt ı.
Yine aynı dönemde, döviz ile sözleşme yasağı çıkartılmış
ve piyasalar durmuştur. Gelen tepkiler üzerine sayfalarca
MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2022| 13
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AVRUPA’NIN
PLASTİK ÇÖPÜ
TÜRKİYE’YE
ZEHİR OLDU

( Greenpeace Atık Oyunlar ı Raporu, yasa dışı plastik
bertarafının insan ve çevre sağlığı etkisini ortaya koyuyor.

Greenpeace, 2021 Nisan ay ındak i saha araşt ırmasında,
çoğunluğu İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal
edilen plastik atıkların Adana’da yasa dışı olarak çevreye
döküldüğünü ve açıkta yakıldığını tespit etmişti. Yasa dışı
plastik döküm alanlarından toplanan toprak, kül, su ve tortu
örnekleri, hem Greenpeace Araştırma Laboratuvarlarından
hem de bağ ıms ız bir l abor at uv ardan bilim ins anl ar ı
tarafından incelendi.
Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bulgular ise gerçekten
sarsıc ı. Adana’da tespit edilen diok sin f uran mik t ar ı,
kirletilmemiş toprak numunesinin 400.000 katı ve şimdiye
kadar Türkiye’de toprakta rapor edilen en yüksek toksik
düzey. Dioksin-furanlar ın bilinen en önemli özelliği ise
kanserojen olması. Bu kimyasal, anne karnındaki bebekler
MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2022 | 14

iç in toksik olabilir, tümörler i tet ikleyebilir, hormon ve
bağışıklık sistemlerini etkileyebilir.
Tespit edilen diğer kirleticiler ve neden oldukları hastalıklar
için link:
https://docs.google.com/document/d/1eugJtg7qCEcMZHxQ
RhgFHpTcHwwKRLK1rRwIhIHBO6M/edit?usp=sharing
Analizi gerçekleştiren bilim insanlarından Dr. Kevin Brigden
şunları söyledi:
“Kül ve alt t ak i toprak örnekler inde bulunan k imyasal
kirlet iciler in çoğu, çevrede parçalanmaya karşı oldukça
dirençlidir ve besin zinc ir i yoluyla hay van ve insanlara
geçebilir. İngiltere başta olmak üzere Avrupa’dan gelen
plast ik at ıklar ın yoğun olarak tespit edildiği alanlar ın
bazılarında bu kirleticilerin seviyeleri çok yüksekti.”
Geri dönüşümsüz hayatlar
Greenpeace Akdeniz araşt ırmasında incelenen 5 f arklı
çöp döküm alanı, Adana’nın verimli tarım, hayvancılık ve
sulama arazileri içinde yer alıyor. Plastik atıkların yasa dışı
yakılması sonucu ortaya çıkan ağır metal, dioksin ve furan
ile kalıcı organik kirleticilerin toprağa, suya, havaya ve
besin zincirine karışarak kansere neden olabileceği gerçeği,
insan sağlığı iç in de ger i dönüşümü olmayan zararl ar
içeriyor. Adanalı narenciye yetiştiricisi İzzeddin Akman’ın
konuyla ilgili ifadesi ise oldukça çarpıcı: “Ben Avrupa’ya
vitamin gönderiyorum, onlar bize zehir gönderiyor”
Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Proje Lideri Nihan Temiz
Ataş konuya ilişkin şunları söyledi:
“Türkiye’nin toprağı, havası ve suyu, Avrupa’nın plastik atık
ihracatının çevre ve insan sağlığı için yarattığı tehlikeye
t anıklık ediyor. Pl as t ik çöpler ini deniz aş ır ı ül kelere
gönderen İngiltere ve Almanya gibi ülkeler, Türkiye’nin
ver imli topraklar ında zehirli bir iz bırak ıyor. Bu hasar
geri döndürülemez. Başta İngiltere olmak üzere ihracatçı
ülkeler sorumluluk almalı ve Türkiye’ye plastik göndermeyi
bırakmalı. Türkiye plastik çöplüğü değil ve bu zararlı atık
oyunları sona ermeli.”
Greenpeace İngiltere Siyasi Kampanyacısı Megan Randles
ise; “Bu, İngiltere’nin plastik atıkları gözden uzaklaştırma
ş e k l in d e k i t e hl ik e l i m o d e l in in z e h ir l i p ar m ak i z i.
Plastiğimizin denizaşırı yerlere atıldığında ve yakıldığında
neden olabileceği zarara dair kanıtımız, hükümeti doğru
olanı yapmaya ve plastik atık ihracatını yasaklamaya teşvik
etmelidir” dedi.
Türkiye’nin plastik atık ithalatı, 2018 yılının başında Çin
taraf ından alınan yasak kararıyla beraber hızla artmış ve
Türkiye, 2019 ve 2020 y ılında Avrupa’dan gelen plast ik
atıkların en büyük alıcısı olmuştu. 1 milyonu aşkın plastik
atığın üçte birinden fazlası İngiltere’ye aitti. Adana’daki
yasa dışı çöp yakma alanlarında bulunan plastik çöplerin
büyük çoğunluğu yine İngiltere ve Almanya başta olmak
üzere Avrupa ülkeler ine ait haz ır gıda ambal ajl ar ıydı.
Ağustos 2020’de yayımlanan INTERPOL raporu, 2018’den bu
yana, yasa dışı plastik kirliliği ticaretinde endişe verici bir
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artış olduğunu tüm detaylarıyla ortaya koyuyordu.
Bugün başlattığı imza kampanyasıyla İngiltere’ye hesap
soran Greenpeace Akdeniz, özellikle Adana’da tespit edilen
yasa dışı plastik atık bertarafının yarattığı çevre sorunlarına
karşı sorumlu bulduğu devletlerin, İngiltere başta olmak
üzere, kirleten öder ve önleme ilkeler i gereğince çevre
maliyetine dâhil olmasını istiyor.

Diğer önemli gelişme ise İngiltere Başbakanı’na yapılan
imza teslimiydi. Çok k ısa sürede Türk iye’den binlerce
kişi Greenpeace kampanyasına kat ılmış ve İngiltere’den
Türkiye’ye plastik atık gönderiminin yasaklanması için imza
vermişti.

Ocak-Kasım 2021 arasında İngiltere, Türkiye’ye 117.678 ton
plastik atık ihraç etti. (Aralık verileri henüz mevcut değil).
İngiltere’den Türkiye’ye ihraç edilen kar ışık plastik atık
hacmi, Mayıs 2021’de Türkiye’nin getirdiği atık ithalatına
ilişkin kısıtlamanın ardından dramatik şekilde düştü. Ancak
Temmuz 2021’den bu yana rakamların her ay giderek arttığı
gözleniyor. Kasım 2021 ihracat toplamı (4.126 ton), Temmuz
toplamının (484 ton) neredeyse on katı olarak gerçekleşti.
T ür k i y e' y e g ön der il en İn g ilt er e ç öp ü p ar l am en t o
gündeminde
24 Mart Perşembe günü Türkiye saatiyle 12.00’de Greenpeace
yetkilileri toplanan imzaları İngiltere Başbakanlık Ofisi’ne
teslim etti. Greenpeace, “Çevre ve sağlık sorunlarına yol
açan plastik atıklarınızı kilometrelerce uzakta Türkiye’ye
göndermek ten vazgeç in” t alebini bu şek ilde İngiltere
Parl amentosu’na iletmiş oldu. Kampanya, kesin sonuç
alınana kadar devam edecek.
Atık Oyunları için:
https://drive.google.com/drive/
folders/1bERAy9pnOsEzYiihOYLmF8t5ukFZztVV
Türkiye'ye gelen İngiltere çöpü parlamento gündeminde:
https://www.youtube.com/watch?v=kVcxpeEJ56g
G r e e n p e a c e, p l a s t i k a t ı k i t h a l a t ı n a k ar ş ı v e r d i ğ i
mücadelede 2 önemli gelişmeye imza attı. Bunlardan ilki,
Biyoçeşitlilik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş’ın Birleşik
Krallık Parlamentosu’nda önemli bir konuşma yapması.
22 Mar t Salı günü İngiliz karar alıc ılara At ık Oyunlar ı
Greenpeace raporunun sonuçlar ını aktaran Nihan Temiz
Ataş, konuşmasında toprağa gelişigüzel terk edilen ve
zaman zaman yakılan plastik atıkların Türkiye’de çevre ve
sağlık sorunlarına sebep olabileceğini vurguladı. Böylece
Greenpeace çev re örgütünün Türk iye’ye gelen çöpler
üzerindeki bilimsel ölçümlerle dikkat çektiği plastik kirliliği,
İngiltere Parlamentosu Çevre Komisyonu’nun kayıtlar ına
geçmiş oldu.

Kaynak: Greenpeace Web Sitesi
ht tps://w w w.greenpeace.org/turkey/basin-bultenler i/
avrupanin-plastik-copu-turkiyeye-zehir-oldu/

¹ Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi.
² İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi.
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TERMONOMİ (1)
Macit Toksoy
( Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Berkeley

California Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Richar
D. MULLER, “Polit ik Fiz ik” adlı k it abının t anıt ımında
şunları yazmış:
“Son on y ıldır C al'de Geleceğ in Başk anl ar ı iç in F iz ik
öğret iyorum. Bu süre iç inde kay ıt say ısı 34'ten 500'ün
üzerine çıktı ve iki kez "Berkeley'deki En İyi Sınıf" seçildi.
Kursumun amacı mini fizikçiler yaratmak değil, geleceğin
dünya liderler ine karar vermek iç in iht iyaç duyduklar ı
bilgi ve anlay ışı vermekt ir. Bir hesaplamaya iht iyaçlar ı
varsa, her zaman bir fizikçi tutabilirler. Ancak fizik bilgisi,
f iz ikç inin haklı olup olmadığına kendi başlar ına karar
vermelerine yardımcı olacaktır. Bu derste dünya liderlerinin
bilmesi gereken ve anlayabileceği 45 dakikalık fizik dersi
vereceğim”.
Üç buçuk sene önce bu kitabı okurken aklıma gelen soru,
MULLER Hocanın bu kitabı Başkan Trump ve sonrası için mi
yazdığıydı. Kitabın orijinal ismi, “Gelecek Başkanlar için
Fizik” olunca doğal olarak bende böyle bir çağrışım olmuştu.
Ama k it abın 2009 y ılında y ay ıml andığ ını düşününce,
sanırım gelecekte beteri olur diye, ki böyle bir düşüncede
ise hiç yanılmamıştı, bu kitabı yazmıştı. Trump’ın kitabı
okumadığı belliydi; of isine oturur oturmaz, Par is İklim
Anlaşması’ndan ABD’nin imzasını çek t iğini uygulamaya
sokmuştu. Galiba ona göre neo-liberal teker in hız ının
kesilmesi kabul edilemezdi. Muhtemelen onun için önemli
olan bu dünya değildi; belki Elon Musk ile Mars’a yerleşmek
üzere daha önceden anlaşmıştı.
Son zamanlarda görsel ve yazılı basının konular ını tüm
ç ab al ar ıma r ağmen anl ay ama z ol dum. Ar ada s ır ada
olduğu gibi y ine, baz ıl ar ının “Eko-Termodinamik (EcoThermodynamics)”, bazılarının “Ekonofizik (Econophysics)”,
benimse “Termonomi (Thermonomics)” ismini yakıştırdığım,
termodinamik yasal ar ının uygul anması ile gelişt ir ilen
ekonomik ve sos y al (Sos y al Ter modinamik) ol ayl ar ın
termodinamik teorilerini anlamaya döndüm. Zaman zaman
da ülkemizi ekonomik olarak bir açık sistem olarak kabul
ederek, ekonomik enerji dengesi için bir eşitlik-diferansiyel
denklem geliştirebilir miyim diye düşünüyorum.
Ter modinam ik k av r aml ar ın sos yo - ekonomik ol ay l ar a
uygulanması, antik yüzyıllara kadar geriye gidiyor. Sokrat
önce s i dü şünür lerden Sic ily a’nın Ac r agas kent inden
Empedokles (493- 435), bu f ikr i kull anan öncülerden.
Empedokles, f izik ile sevgi ve nefret arasında, “birbirini
seven insanların su ve şarap gibi karıştıklarını, birbirinden
nef ret eden insanl ar ın su ve y ağ g ibi birbirler inden
ayrıldıkları” şeklinde bir ilişki kurmuş.
‘Kütlenin korunumu prensibi ile termodinamik yasalarının,
ak tüel ekonomik sistemlerle doğa kanunl ar ı arasında
reçetesi olmayan bir çelişki olduğunu gösterdiğini; söz
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konusu çelişkinin doğal olaylar ın çevr imsel yapısına zıt
olan neo-liberal modelin lineer yapısından kaynaklandığını;
amac ı ter modinamik y asal ar ın ekonomik kr izler i
anlayabilmemizi sağlamak’ olarak belirttiği makalesinin
önsözünün ilk paragraf ında Prof. GINATEMPO [1], şöyle
diyor:
“Doğa veya f izik yasaları, ekonomik faaliyetler ve sosyal
süreçler de dâhil olmak üzere Evrende ve Dünya'da meydana
gelen her şey i yönet ir. İnsan yasalar ının aksine, f iz ik
yasaları ihlal edilemez, bu nedenle çevresel ve ekonomik
sürdürülebilirlik ancak bunlarla uyumlu ekonomik kalkınma
modelleri ile sağlanabilir; siyasetin ve ekonominin tercihen
serbest piyasa yasalarına saygı gösterebileceğini düşünmek
delilik olur. Sosyal ve ekonomik olaylarla birinci ve ikinci
termodinamik yasalar ı arasında büyük bir uygunluk söz
konusudur. Çünkü Yasalar tüm insan faaliyetlerinin, verimin
%100’den az olması nedeniyle atıkları çevresel kirlilikle
doğrudan ilişkili dönüşümler (hiçbir şey yoktan var edilemez
ve yok edilemez, sadece dönüşürler) olduğunu ima eder. Bu
ekonomik faaliyetler için de geçerlidir. Şirketler üretmek
için hammadde ve enerjiye ihtiyaç duyar, atık üretirler ve
borca girerler; tüketiciler, tüketim için enerjiye ihtiyaç
duyar, atık üretir ve borca girerler; devletler, üretim ve
tüketime yönelik altyapı ve hizmet sağlamak için enerjiye
ihtiyaç duyar, atık üretir ve borca girerler. Bu süreçlerin
girdileri gezegenin doğal kaynakları olurken, çıktıları borç
ve atıklardır, sonuçta daha fazla enerji ve işlenmesi gereken
diğer kaynakl ar ı gerek t ir ir. Doğal kaynakl ar ın darlığı
nedeniyle, bu model kararsız hale gelir ve Termodinamiğin
yasaları gereği kaynakların tüketilmesine, bozulmasına ve
ekonomik krize yol açabilir”.
Anladığım kadarıyla Prof. GINATEMPO, neo-liberal sistemde,
Termodinamik yasalar ı gereği “kr iz” kaçınılmazdır diyor.
Ekonomik dönüşümlerdek i ver im %100’den ne kadar
uzaklaşırsa da kaçınılmaz kriz o kadar büyük oluyor.
Siz na s ıl kol ay ın ız a ge l ir s e ge l s in ö y l e adl and ır ın
(Eko -Ter modinamik, Ekonof iz ik (Econophy s ic s) y a da
Termonomik); görülüyor ki, yeni yükselen bu alan, İstatiksel
Termodinamik ve Yapay Zekâ ile birlikte ekonomik dünyayı
(daha az ekonomik entropi ar t ışı ile) herkes iç in daha
yaşanabilir kılabilir. Literatüre bakınca çok çeşitli öznelerde
termonomik çalışmal ar yapıldığı görülüyor. Bunl ardan
biri de Klasik Marksizmin Termodinamiğin İkinci Yasasına
uymadığını tartışan uzun (otuz beş sayfa) bir çalışma [2];
yazarlar uyduğu sonucuna varmışlar.
P rof. GİNAT EMP O’y a, P rof. MÜLLER’in k it ab ını ör nek
göstererek, bir “Thermonomics for Future President” kitabı
yazsa çok iyi olur diye yazmayı düşünüyorum.
Kaynaklar:
[1]. GINATEMPO, B. “The Physics laws and the unsustainability
of economic liberalism”. 2E3S Web of Conferences e3sconf.
DOI: 10.1051//02002 (2014) 20140202002.
[2]. FOSTER, J.B. ve BURKET T, P. “Classical Marxism And
The Second Law of Thermodynamıcs Marx/Engel s, the
Heat Death of the Universe Hypothesis, and the Origins of
Ecological Economics”. Organization & Environment, Vol. 21
No. 1, March 2008.
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DÜNYA
İŞ GÜNÜ
( İ şç i S ağlığ ı, İ ş Güvenliğ i ve Tüm Ç alışma Yaş amı

Mevzuatı, Kamuculuk ve Sosyal Devlet İlkeler i Uyar ınca
Yeniden Düzenlenmelidir Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü
vesilesiyle yazılı bir açıklama yaptı.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında 28 Nisan
tarihini, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi
amacıyla Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiştir.
Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında yer alan işçi sağlığı
ve iş güvenliği (İSİG) üzerine on yıllardan bu yana mesleki
eğit im, belgelendirme, per iyodik kontrol hizmetler i ile
kongre, sempoz yum, panel, söyleşi, seminer, rapor vb.
çalışmalar yapan Odamız, her y ıl yapt ığı aç ıklamalarla
konuyu gündeme taşıyarak kamusal sorumluluğunu yerine
getirmektedir.
İSG Kanunu onuncu yılında ama…
2 0 12 y ı l ı n d a ç ı k ar ı l a n 6331 S a y ı l ı İ ş S a ğ l ı ğ ı v e
Güvenliği Kanunu’nun TBMM’de görüşülmesi sırasında ve
yasalaşmasından sonrak i bilgilendirme toplant ılar ında
hükümet ve ilgili bakanlık yetkilileri; “yasadan sonra iş
kazaları ve meslek hastalıklarında azalma olacağını” sürekli
olarak tekrarladılar. Oysa resmi istat ist ikler göster iyor
ki, 2012 yılından bu yana iş kazası sayıları ve iş kazası
sonucu ölümlerde azalma bir yana, hep artış olmuştur. Bu
artışlar sermayenin azami kâr hırsı ve iktidarın sermayeyi
destekleme politikalarından kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki
t ablo bu durumu aç ıklıkl a yansıt ıyor. (Tablonun 2013
yılından itibarenki parantez içi verileri İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Meclisi’ne-İSİGM, diğer tüm veriler SGK’ye aittir.
SGK ver iler inin kay ıt dışı çalışanlar ı kapsamadığını ve
2021 yılı SGK verileri henüz açıklanmadığı için tabloda yer
almadığını ayrıca belirtmek gerekir.)
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Ölüm ve İş Kazası Sıklık
Hızı Verileri (2000-2020/21)

İ SGM ver iler inde, SGK ver iler inden daha f azl a öl üm
yaşandığı görülmektedir. SGK verilerine göre ölüm vakaları
2020 yılında 2012’ye göre yüzde 165, İSGM verilerine göre
de yüzde 276 oranında artmıştır.
İş kazalar ı ise SGK verileri itibar ıyla, 2020 yılında hem
2000 hem de 2012’ye göre yüzde 513 oranında artmıştır.
Bir milyon iş saatindeki iş kazası sıklık hızında da 2012
sonrasında artışlar görülmektedir.
Ayrıca belirtmek gerekir, İSGM verilerine göre 2020-2021
y ıll ar ındak i iş c inayetler inin yüzde 30’u Cov id-19’dan
ötürüdür.
İş kazaları ve iş cinayetlerindeki bu artışların ana nedenleri,
serbestleştirme-özelleştirme, sendikasızlaştırma, esnekgüvencesiz çalışma, kayıt dışı istihdam politikaları, çalışma
koşullar ının ağırlığı ve en son Cov id-19 salgınına karşı
önlemlerin yetersizliğidir.
Diğer yandan belir tmek gerekir, İş Sağlığı ve Güvenliği
K an u n u ç ık t ı ğ ın d an b u g ü n e k a d ar t am s e k iz de f a
değiştirilmiştir. İSİG tıp, mühendislik ve sosyal bilimler
ile bağl ant ılı olmasına karşın kanunda sorumlulukl ar
e s asen u zmanl ar a ve hek imlere y üklenmiş t ir. İ ş yer i
hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık
personeline yönelik eğitim hizmetleri dışarıdan satın alma
yoluyla ticarileştirilmiştir. Özel öğretim kurumlarına yetki
tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu
dışl anmış t ır. Tam z amanlı İ ş Güvenliğ i Mühendisliğ i
dışl anmış, uzmanl ar iş verenlere bağ ımlı k ılınmış, iş
k a z al ar ında iş verenl er in sor uml ul uğu k al d ır ıl m ış t ır.
Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi (OSGB) kurulmasıyla adeta eğitim kurumu ve OSGB
çöplüğüne yol açılmıştır.
Me slek has t al ığ ı ver iler inin aş ır ı sor unl u y ap ıs ı da
sürmek tedir. Örneğin 21 y ılı kapsayan SGK 2000-2021
verilerinde, meslek hastalıklarından dolayı sadece 82 ölüm
vardır. Oysa ILO’nun uluslararası kabulleri çerçevesinde her
yıl en az 10 bin emekçinin meslek hastalıklarından ötürü
hayatını kaybetmesi söz konusudur.
Kısaca işaret et t iğimiz sorunl ar da göster iyor k i İSİG
önlemleri, sadece belirli işyerleri ve İş Sağlığı Güvenliği
K a n u n u ’n u n k ap s a m ı i l e s ı n ır l ı o l m a m a l ı d ır. İ S İG
polit ikalar ı; insanca çalışma, tam zamanlı, kadrolu, iş
güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca yaşanacak
ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel sosyal
haklardan ayrı tutulamaz. İş Kanunu, İSG Kanunu ve ilgili
tüm mevzuat, bu çerçevede, çalışanlardan yana bir şekilde
sendikalar, TMMOB, TTB başta olmak üzere meslek örgütleri
ile ilgili bilim çevrelerinin görüşleri ve kamuculuk-kamusal
denetim ve sosyal devlet ilkeleri ekseninde düzenlenmeyi
beklemektedir. Aksi durumda on milyonlarca emekç inin
insanca çalışma ve yaşam haklarının gaspı sürecektir.
TMMOB Mak ina Mühendisler i Odası, her şey insan iç in
yaklaşımıyla işç i sağlığı ve iş güvenliği mücadelesinde
yerini almaya devam edecektir.
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KİMSE
DOKUNAMAZ
BİZİM
SUÇSUZLUĞUMUZA!
Gezi Davası'nda, aralarında TMMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman
ve Mimarlar Odası Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın
da bulunduğu isimlere 18 yıl hapis, iş insanı Osman
Kavala’ya ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
verilerek tüm sanıklar tutuklandı. Mahkûmiyet
kararına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.
( Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihimizin en

görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan Gezi
Direnişi’nin parçası olan arkadaşlarımız uydurma deliller ve
asılsız suçlamalarla yargılandıkları dava sonucunda hapis
cezasına mahkum edilerek tutuklandılar.
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Bu karar ın hukukla ve adaletle açıklanabilir hiçbir yanı
bulunmamaktadır. Gezi Davası en başından itibaren siyasi
iktidarın politik ihtiyaçları uyarınca dizayn edilmiş, kararı
da iktidarın istediği biçimde verilmiştir.
Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı,
Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı
Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can
Atalay’ın da bulunduğu yargılanan arkadaşlarımız hukuki
gerekçelerle değil, politik hesaplarla cezalandırılmışlardır.
Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin
bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm
arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir
parçasıdır.
İk t idar dayatmasıyl a, kurgu iddianamelere dayanarak
ver ilen bu mahkeme karar ı Gezi’nin ter temiz direnişini
lekeleyemeyecek t ir. Bu k ar ar ı k abul etmiyoruz! Gez i
D ireniş inin ark as ında dimdik durduğumuz g ibi, Ge z i
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlar ımızın da
yanında dimdik durmaya devam edeceğiz.
Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik
bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem de bu
karar ın alt ında imzası bulunanlar ın üzer inde bir utanç
vesikası olarak kalacaktır.
Gezi’nin o görkemli haziran günlerinden öğrendiğimiz en
büyük ders, birbirimizin elinden tutmanın, birbirimize sahip
çıkmanın bizi ne kadar güçlü kıldığıydı. Bundan sonra da
birbir imize sahip ç ıkmaya, arkadaşlar ımız, ağaçlar ımızı,
ormanlar ımızı, şehirler imizi korumaya devam edeceğiz.
Çünkü biz Gezi’yiz, çünkü biz Halkız!
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
BİR YAŞAM İÇİN
MOR EKONOMİ
Yıldız Sınmaz Uzgan
Makine Mühendisi
yildizsinmaz@gmail.com

( Mor Ekonomi kavramını İpek İlkkaracan, ilk kez yapılan
bakım ekonomisi ve yeşil ekonomi konulu uluslararası bir
atölyede, Alman Çevre Bakanlığı’nın desteğiyle 2013 yılında
gelişt irmeye başlamışt ır. Ekonomi Profesörü olan İpek
İlkkaracan, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi,
New York’taki Levy Economics Institute’de araştırmacı ve
akademik dergi Feminist Economics’de yardımcı editördür.
Barselona, Berlin, Brüksel, Boston ve New York’ta Avrupa
Komisyonu ve Birleşmiş Miller de dâhil olmak üzere çeşitli
platformlarda Mor Ekonomi üzerine çalışmalarını sunmak
üzere davet edilmiştir.

Mor ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin bertaraf
edildiği bir ekonomi vizyonunu feminist hareketin sembolik
reng i ile bağdaş t ır ır. Ekonomik ve diğer al anl ardak i
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerin kaynağında ücretsiz emeğe
dayalı bak ım ekonomisinin ağırlıklı yükünün kadınlara
at fedilmesinin olduğu sapt amasından yol a ç ıkar. Salt
kâr amacına dayalı piyasa mekanizması, emeği üretimin
vazgeç ilmez girdisi ol arak kull anırken bunun yeniden
üret im maliyet ini karşıl amaz. Zira insanl ar ın ve sahip

oldukları emek gücünün yeniden üretilmesi büyük ölçüde
kadınların ücretsiz emeği ile gerçekleşmektedir. Sonuçta
piyasa ekonomisi, bakım ekonomisinden beslenmiş olur.
Aynı doğadan ve doğal kaynaklardan beslendiği gibi, ancak
bunun maliyetini ödemez. Bakım ekonomisi, önemli işlevine
rağmen görünmez k ılınmışt ır ve polit ika al anı dışında
bırakılmışt ır. Mor ekonomi, bakım ekonomisini merkeze
yerleştiren, toplumsal cinsiyet eşitlikçi bir ekonomi için
bir çağrı içerir. Bu yeni ekonomi emeğin, iş gücünün insani
koşullarda yeniden üretimini piyasanın kâr mekanizmasının
önüne koyar, buna ilişkin maliyetler in sisteme entegre
edilmesi, kadınlar ve erkekler tarafından eşit paylaşılması
iç in piyasa ekonomisinin sık ı regül asyonunu öngörür
(İlkkaracan, 2018).
Feminist ik t isadı, diğer ik t isadi düşünce ekoller inden
ayıran en önemli özelliği “ev içi emek”, “ücretsiz emek” ve
“yeniden üretim” olgularına vurgusudur. Bu olgular piyasa
ekonomisi için üretim ve ücretli çalışmaya odaklı ana akım
ikt isat tan büyük ölçüde dışlanır. Yakın dönem feminist
iktisat çalışmalarında “bakım emeği” ve “bakım ekonomisi”
aynı olguları ifade eden yeni terminolojiler olarak ortaya
çıkmıştır. İfade edilen temel olgu aynı olsa da kullanılan
terminoloji konunun farklı yönlerine dikkat çekmektedir.
“Ücretsiz emek” sömürüye, “ev içi emek” kamusal alandan
yani piyasadan dışlanmaya, “yeniden üretim” makro düzeyde
ev içi emeğin işlevine (bir üretim girdisi olarak işgücünün
yeniden üret imine) işaret ederken, “bak ım emeği” bu
çalışma biç iminin bireyselde toplumsal refah aç ısından
vazgeçilmez çıktısını yaşamak için her bir canlının, refah
için tüm toplumun ihtiyaç duyduğu bakımının sağlanması
durumunu vurgular. Bakım ekonomisi ise büyük ölçüde
ev iç inde ve ücretsiz olan bu üret imin kendi içer isinde
ekonomik ilişkiler, mekanizmalar ve kurumlardan oluşan
başlı başına bir ekonomik sistem oluşturduğuna dikkat çeker
(İlkkaracan, 2018)

Z aman kull anımı anke tler ine göre düny adak i topl am
çalışma saatlerinin yarısına yakını, %41'i ücretsiz çalışma
saatleridir. Yani bakım ekonomisi dünyadaki toplam emeğin
önemli bir kısmını içermektedir. Ücretli çalışma saatlerinin
takr iben üç te ik isi yani yüzde 64'ü erkeklere, ücret siz
çalışma saatler inin ise takr iben dör t te üçü yani yüzde
76'sı kadınlara aittir. Toplam, (ücretli+ücretsiz) çalışma
saatler inin yar ısından f azl ası, %52'si kadınl ara ait t ir.
Yani toplamda kadınlar en az erkekler kadar hatta biraz
daha fazla çalışmalarına rağmen bu çalışmanın çoğunluğu
ücretsiz bakım emeğinden oluştuğu için gelir, mülkiyet ve
servet birikimi açısından erkeklerin gerisinde kalmaktadırlar
(UNDP, 2015).
MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2022| 19

ŞUBEDEN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Bakım ekonomisinin ücretsiz kadın emeğine dayalı işleyişi
t opl ums al c ins iye te day al ı is t ihdam uç ur umu, üc re t
uçurumu, mesleki ve sektörel ayr ımc ılık, siyasi kat ılım
uçurumu gibi pek çok eşit sizliği de sistemat ik ol arak
doğurmakta ve beslemesinin yanında başka ekonomik ve
sosyal etkileri de beraberinde getirmektedir. Hane yapısı,
tek erkek çalışanlı, tam zamanlı ev kadını ağırlıklı olarak
şekillenir, bu da hanelerin ekonomik şartlar karşısındaki
kırılganlığını artırır. Tek erkek çalışanın işsiz kaldığı ya da
piyasa kazanç geliri düştüğü durumlarda hanenin yoksulluk
riski yüksektir.

hedeflenir. Ancak bakım hizmetlerinin tamamının ücretli
emeğe dönüşmesi yani piyasalaşması arzu edilen bir sonuç
değildir. Örneğin ebeveynler in çocuk bakımını tamamen
kreşler üzerinden sağladığı ya da yaşlanan aile üyelerinin
bütünü ile huzurevlerinde ikamet ettiği bir sistem değildir
amaç. Bu nedenle bakım emeğinin önemli bir kısmının hane
içinde özel alanda ücretsiz emeğe dayalı olmaya devam
etmesi insan ilişkilerine önem veren duyarlı bir toplum yapısı
için arzulanan bir hedeftir. Bunu sorunlu hale getiren, özel
alandaki karşılıksız bakım emeğinin toplumsal cinsiyet ve
sınıf temelinde belirlenmesi ve ağırlıkla kadınlar tarafından
üstlenilmesidir. Bu yüzden ilk ilke, bakım emeğinin bir
k ısmının ücretli emeğe dönüşmesini ön görürken hane
içindeki karşılıksız kısmının kadınlar ve erkekler arasında
yeniden dağılımını gerektirmektedir (İlkkaracan, 2018).
Mor ekonominin yapı taşları şu şekilde sıralanır:
1-Sosyal Bakım Hizmetleri Altyapısı

Bak ım emeğine er işim temel insan hakk ıdır ve devlet
y ü k ü ml ü l ü ğ ü o l ar ak t an ı y an b ir ik t is ad i f e l s e f e y e
dayanmaktadır. Pek çok ülkede eğitim ve sağlık hizmetlerine
erişimin temel haklar çerçevesinde tanımlandığı düşünülürse
çocuk, yaşlı, engelli, hasta bakımını içeren sosyal bakım
hizmetlerinin de eğitim ve sağlığın uzantısı olarak benzer
kapsamda değerlendir ilmesi makul bir taleptir. Ücretsiz
bak ım eme ğ inin b ir pol it ik a al anı ol ar ak t anınmas ı
ücret siz bak ım emeği yükünün azalt ılması ve ücret siz
bakım emeği yükünün yeniden dağılımı mor ekonominin
temel nok talar ıdır. Mor ekonomi, bak ım ekonomisinin,
negatif dışsallıklar ın ber taraf edileceği şekilde yeniden
düzenlenmesini iki temel ilke çerçevesinde ele alır:

2-İş-Yaşam Dengesi ve Eşitlik İçin Piyasa Düzenleme ve
Denetimi
• İst ihdamdak i kadın ve erkeklere yönelik çocuk ve
ailenin bakıma ihtiyaç duyan bireyleri için ücretli-ücretsiz
izin hakkı tanınması
• İnsana yakışır iş standartları çerçevesinde tam zamanlı
mesai saatler inin azalt ılması ve kay ıt dışı ist ihdamın
engellenmesi
• Üc re t uç ur umu, c ins i ye t e day al ı y at ay ve dike y
iş ay r ış t ır ma s ı, c am t av an g ib i t opl ums al c ins i y e t
eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya yönelik işgücü piyasa
düzenlemeleri ve denetimi (eşit işe eşit ücret uygulama ve
denetimleri, işe alım ve terfilerde cinsiyet kotaları)

1-Bakım hizmetlerini verenler açısından eşitliği sağlamak
hedefiyle ortak sorumluluk ilkesi
2-Bakım hizmetlerini kullananlar açısından eşitliği sağlamak
hedefiyle nitelikli bakım hizmetlerine evrensel erişim hakkı
ilkesi.

Özel alandaki ücretsiz emek ile kamusal alandaki ücretli
emek arasındaki yeniden dağılım ile bakım sorumluluklarının
aileler ile kamusal hizmetler arasında or tak paylaşımı
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3-Bakım Ekonomisi Gereksinimlerine Yönelik Eşitlikçi Kırsal
Kalkınma Politikaları
• Mor ekonomi, kadınların ücretsiz bakım emeği yükünü
azaltmaya yönelik çözümlerin yanı sıra eşitlikçi ve ekelojik
kırsal kalkınma için özel politika ve uygulamaları içerir.
Örneğin kadınların yerel ekosistem bilgi ve becerilerine
dayalı yeşil teknoloji transfer programları, kadınlara yönelik
hedef li t ar ım sübvansiyonl ar ı, toprak sahibi olmayan
kadınları organik tarım gibi sektörlerde istihdam etmeye
yönelik programlar, tar ımsal üret imi destekleyen yeşil
altyapı yatırımları.

ŞUBEDEN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

4-Bakım Emeği ve Doğanın Sürdürülebilirliğine Fırsat Veren
Makroekonomik Politikalar

Mor ekonomi, maliye polit ik al ar ına toplumsal
cinsiyetlendirilmiş Keynesci bir çerçevede yaklaşır. Kamu
harcamalar ının ölçek ve öncelikler inin belirlenmesinde
makro hedef lerle eş zamanlı toplumsal c insiyet
eşit sizlikler inin, aynı zamanda ilint ili sosyoekonomik
eşitsizliklerin ve yoksulluğun azaltılması gibi kriterlerin
benimsenmesini öngörür. Bu, genelde yerel ve mikro ölçekte
kullanılan toplumsal c insiyet bütçelemesi yaklaşımının
makro düzeyde de uygulanmasına dair bir önermedir.
Kadınların yüz yüze kaldığı eşitsizliklerin giderilip yoksulluk
tehdidini ortadan kaldırmak için sosyal ve kültürel destek
ihtiyacı olduğu açıktır. Kadınların ekonomiye katılımının
getireceği fayda, kadının yanı sıra tüm ailesini hatta içinde
bulunduğu tüm toplumu kapsamaktadır. Eğitim, mesleki
beceriler, teknoloji içinde yer alabilme ve bireylerin ihtiyacı
ol an k aynakl ar a ul aşmak k adınl ar ın ekonomik ol ar ak
özgürleşmeler inin ön koşull ar ıdır. Polit ika üret ic iler i,
kadınlar ın ekonomik kalkınmaya potansiyel katkılar ının
en üst seviyeye çıkarılmasını sağlayıcı girişimlere öncelik
vermeli ve kadınların enerji ve yeteneklerinin açığa çıkarılıp
desteklenmesi girişimlerinde bulunmalıdır.

Kadınlar ın, kadınlar taraf ından siyasi alanlarda temsil
edilebilmesi kapsayıcılık anlayışını getirmesinin yanında,
kadın yoksulluğunun gerçek derinliğinin anlaşılmasına ve
getirilecek çözümlerin kadınların bizzat katılımı ile daha
gerçekçi olabilmesine katkı sunar.
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KOMİSYONLARDAN• TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOLOJİ HABERLERİ
( Hidrojen yakıtlı uçak dünya rekoru kırdı

“Geminin enerji sistemi sıf ır karbondioksit, nitrojen oksit
(NOx) ve kükür t oksit (SOx) emisyonu elde etmek iç in
tamamen elektriklidir.” ifadelerini kullandı.
3.480 kilovat saat (kWh) pil kapasitesine sahip olan geminin
menzili 100 km olarak açıklanırken, yaklaşık 10 knot hızda
ilerleyecek. Geminin menzili aşırı düşük görünüyor, ancak
ana amacı diğer gemilere yakıt ikmali yapmak olduğu için en
azından ilk etapta yeterli olacak.

Şirketler, petrol bazlı yakıtlar ın neden olduğu sorunlar
sebebiyle alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Stuttgart
merkezli havacılık şirketi H2FLY, geliştirdiği hidrojen yakıtlı
yolcu uçağı ile dünya rekoru kırdı.
12 N i s a n’d a S t u t t g a r t ’ t a n F r i e d r i c h s h a f e n’e u ç u ş
gerçekleştiren şirket, toplam 124 km yol kat etti. 7.000
f t (2.134 metre) ir t if aya ul aşabilen uçak, dör t k işilik
kapasiteye sahip.

62 metre uzunluğundaki tankerin batarya kapasitesini daha
net bir şekilde anlamak için tipik bir elektrikli araçtaki
100 batar yanın birleşmesi şeklinde düşünebilirsiniz. 1
milyon litre yakıt taşıma kapasitesine sahip olan tanker,
raf inerilerden Tokyo Körfezi’ndeki büyük tankerlere veya
kargo gemilerine yük taşıyacak. (Kaynak: shiftdelete.net)
( Yunanistan’dan yenilenebilir enerji konusunda dev adım

İlk kez 2016 yılında havalanan HY4, kendine özgü çift gövde
tasarımına sahip. Pipistrel Taurus G4 uçağını temel alan
model, hibrit olarak tasarlandı.
Elek t r ikl i uç u ş gerçekle ş t ir il ir ken, DLR Mühendisl ik
Termodinamiği Enstitüsü (DLR) tarafından geliştirilen düşük
sıcaklıklı bir hidrojen yakıt hücresi sistemini kullanılıyor.
Uçtakta her bir gövdede bir adet olmak üzere iki karbon
kompozit tank bulunuyor.
Yakıt hücreler ini besleyen kompozit tanklar ile birlikte
lit yum iyon piller, birlik te 80 kW elek tr ik motorunun
talebinin en yüksek olduğu anlarda devreye giriyor. Uçak,
minimum yük ve optimum uçuş koşulları altında 145 km/s
seyir hızına ve 1.500 km menzile sahip. (Kaynak: shiftdelete.
net)
( Dünyanın ilk elektrikli yük gemisi denize iniyor

Yunanistan,
ülkenin
Batı
Makedonya
bölgesindeki Kozani şehr inde 204 megavatlık (MW) bir
güneş tarlasının açılışını yaptı. Kurulan sistem, çift yüzeyli
panellere sahip en büyük güneş tarlası özelliğini taşıyor.
Güneş t arl asının kurulum maliyet inin ise 130 milyon
euro olduğu açıklandı.
Güneş tarlası 500.000 çift panele ev sahipliği yapıyor. 350
GWh‘lik elektrik üretecek olan güneş panelleri sayesinde
y ılda 75.000 eve elek tr ik sağlanacak. Sistemin birkaç
haf ta içer isinde Yunanistan’ın ana elek tr ik şebekesine
bağlanacağı açıklandı.
Çif t t ar af lı güneş paneller i, her ik i t ar af t an da ış ık
toplayarak daha verimli şekilde çalışıyor. Tek yüzlü panellere
oranda yüzde 30 oranında daha fazla ener ji üretebilen
paneller sayesinde belirli bir alandan daha fazla enerji elde
edilebiliyor. Paneller in güneşe dönük olmayan taraflar ı
zeminden yansıyan ışığı kullanarak enerji üretebiliyor.

Dünyanın ilk elektrikli yük gemisi Asahi Tanker denize iniyor.
Asahi Tanker EV projesinin ek ip lider i Makoto Sawada,
14 Nisan Perşembe günü gazetec ilere verdiği demeç te
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İlk etapta daha yüksek kurulum maliyetine sahip olsalar
da çift taraflı güneş panelleri çok daha verimli olmaları ile
ön plana çıkıyor. Bu yüzden ticari ya da kamu ölçeğinde bu
sistemler daha çok tercih ediliyor. (Kaynak: shiftdelete.net)

KOMİSYONLARDAN• KÜLTÜR ve SANAT

KÜLTÜR
SANAT
( İzmir, UNESCO Dünya Mirası Alanları’nın şehri oluyor

Efes ve Bergama’dan sonra İzmir’de dört yeni alanın daha Dünya Mirası olarak
tescillenmesi ve İzmir’in dünyada en çok UNESCO Dünya Mirası Alanı’na sahip
şehirlerden biri olması için kentin farklı kurumları harekete geçti. Bu alandaki
vizyon ortaklığı çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Vakfı’nın
davetiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, ilçe belediyeleri ve sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri Bergama’da “İzmir Turizmi ve UNESCO Dünya Mirası
Alanları” çalıştayında buluştu.
Çalıştayda, tarihi İzmir–Kemeraltı, Birgi, Gediz Deltası ve Foça, Çandarlı ve Çeşme kalelerinin içinde yer aldığı Ceneviz
Ticaret Yolu’nun UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınması çalışma başlattıklarını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, “Dünyanın İzmir Mirası çalışmamız ile şehrimizdeki UNESCO alanlarının sayısını ikiden altıya çıkarmayı
hedefliyoruz. Öte yandan bu alanların birbirleriyle ilişkisini sağlayarak İzmir şehir markasını güçlendiriyoruz” dedi.
Soyer, “Benzersiz doğası ve 8500 yıllık tarihi nedeniyle İzmir’de üstün evrensel değere sahip çok sayıda kültür ve doğa
mirası bulunuyor. Aslına bakarsanız İzmir, bir bütün olarak dünyaya mirastır. Dünya uygarlıklarına yön vermiş eşsiz bir
coğrafyadır. İzmir Vakfı ve İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırladığımız İzmir turizm stratejisinde turizmi otuz ilçe ve 12
aya yayma hedefi koyduk. İzmir’in tüm bölgelerine uzanan UNESCO Dünya Mirası alanları ağı, bunu başarmamızı sağlayacak
önemli araçlardan biri. Bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İzmir’deki tüm paydaşlarla büyük bir
özveri ve vizyon ortaklığı içinde hareket ediyoruz. Dünyanın İzmir Mirası çalışmamız ile şehrimizdeki UNESCO alanlarının
sayısını ikiden altıya çıkarmayı hedefliyoruz. Öte yandan bu alanların birbirleriyle ilişkisini sağlayarak İzmir şehir markasını
güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklar ı ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanı Gökhan
Bozkurtlar ise “2021 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirası listesinde UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’ne taraf 167 devletin
1121 alanı bulunuyor. Ülkemiz 18 alanı ile 167 taraf devlet arasında 13. sırada. Bergama 2014 yılında, Efes ise 2015 yılında
UNESCO Dünya Mirası listesine dâhil oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde iki alanı olan tek kent ise İzmir. Dünya Miras
Listesine önerilecek alanların bir yıl süre ile geçici listesinde olması gerekiyor. Ülkemiz geçici listedeki 83 alanı ile dünyada
en çok alanı olan ülke” diye konuştu.
Mayıs Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri
İki Yakanın Sesi - Ruhi Su Dostlar Korosu Alexandra Gravas Konseri
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2022 Cumartesi, Saat 20.00
………………………………………………………………………………………………………………..
Cuma, Cumartesi, Pazar / Belgesel Fotoğraf Sergisi
Yer: Etz Hayim Sinagogu Sanat Galerisi – Havra Sokağı, Kemeraltı, Konak
Tarih: 26 Nisan-10 Mayıs 2022
………………………………………………………………………………………………………………..
Annelere Özel /Cello Paradiso (Konser)
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 8 Mayıs 2022 Pazar, Saat 13.00
………………………………………………………………………………………………………………..
Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera Sergisi
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih: 18 Nisan-15 Mayıs 2022
………………………………………………………………………………………………………………..
İzmir Çok Sesli Korolar Festivali
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih: 11-15 Mayıs 2022
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ŞUBEDEN• KİTAP TANITIMI

KİTAP...KİTAP...KİTAP...
KİTAP...KİTAP...
KİTAP...
(KÜNYE
Yeni Bilim: BAĞLANTISALLIK Yeni Kültür: YAŞAMDAŞLIK
Tür: Bilim-İnceleme
Yazar:Türker Kılıç
Sayfa:192
İlk Baskı: 2021
Editör: İlbay Kahraman
Yayın Dili: Türkçe
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
Yazar ile ilgili detaylı bilgi için:
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrker_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7
( Türker Kılıç, bana göre bir “kozmos cerrahı” ve bu ifade herhangi bir anlamda metafor içermiyor! “Beyin” [mucizevi ama

asla mucize değil!] bu dünyanın özel bir eseri ve onu üreten gerçekliğin bütün izlerini kendinde saklıyor ve sürekli yeniliyor.
Yazar -bizim beyin dediğimiz bu eserle öylesine hemhâl olmuş ki izleri titizce sürüyor ve karşımıza çıkan eşsiz tablonun bize
nasıl bir yaşam tarzı fısıldadığını anlatıyor. Bilgi, beceri, sezgi ve bilgelik elbirliği yapmış! Sahiden önemli bir kitap.
Prof. Dr. Çetin Balanuye (Ekim 2020)
Beyni düşünmek ve yazmak, beyin cerrahisi kadar zordur; o inanılmazlık, içinde kaybolma, düşünceleri bilime bağlayamama
riskini taşır. Türker’in bunu yapabilme ihtimali var, başından beri beyin bilimi, beyin cerrahisi ile birlikte başarıyla yürüttü.
Prof. Dr. Yücel Kanpolat (Aralık 2014)
Türker’i öğrenciliğinden beri tanırım. Çok iyi bir öğrenciydi, çok iyi bir cerrah oldu, çok iyi bir bilim insanı oldu, çok iyi bir
eğitimci oldu. Bugün öğrendiklerimden anlıyorum ki iyi de bir bilim anlatıcısı da olacak. Düşünceme göre bir bilim insanı
için, en önemli H-indeks’i öğrencisinin yaptıkları; Türker’in yaptıklarında benim de payım var ve bununla övünüyorum.
Prof. Dr. Tunçalp Özgen (Şubat 2019)
Bilim “bağlantısallık” kavramıyla, evrene ve doğaya ve insana yeni bir bakışla yaklaşıyor, kendi başına bir dünya olduğunu
sanan insanlığın önüne de “yaşamdaşlık” kültürünü koyuyor. Yeni bilime göre, en yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni
değil yaşamın kendisi; biyolojik ve fiziksel her varlık muazzam bir bağlantısallık içinde var. Kâinatın bir parçasıyız, bir
ağacın ve yaprağın. Tüm toplumu ve dünyayı esir alan 5 mikron ölçeğinde bir virüs bile, insanın nereye ait olduğunu, insan–
virüs arasındaki ilişkiyi bilince çıkartıyor. Her gün elinde tuttuğu, iyileştirmeye ve anlamaya çalıştığı insan beyni, Prof. Dr.
Türker Kılıç’ı, yeni bilimin Konnektom ve Yaşamdaşlık kavramının okyanusuna attı. Kılıç, uluslararası ve ulusal konferansları
ve yazılarıyla, konunun evrensel önde gelen uzmanlarından oldu. Ve başta gençler olmak üzere hepimiz için Yaşamdaşlık’ı
popüler bilim kitabına dönüştürmesi dileklerimizi sonunda gerçekleştirdi. Çok özgün ve bir ilk kitapla karşı karşıyayız.
Bu sihirli kavramın, her şeyini yeniden tartıştığımız küresel düzenin insani ekonomik ve toplumsal olarak nasıl yeniden
yapılanması gerektiği üzerine tartışmalara da ışık tutması dileğimizle...
Orhan Bursalı (Kasım 2020)
(Vapur Hikâyeleri / Derleyen Murat Şahin
İzmirli 25 yazardan "Vapur Hikâyeleri" isimli kitap çıktı
Biz Kitap’tan çıkan ve Yazar Murat Şahin’in, Yazar Tarık Dursun K. anısına derlediği kitabın
geç t iğimiz Ocak ay ında ilk bask ısı gerçekleşt i. "Vapur Hikâyeler i" raflarda ve internet
mağazalarında yerini aldı.
“Pasaport’tan Kordon'a” isimli bir önceki derleme kitabının çok satanlar listesine girmesinin
ardından oluşan fikirle yola çıktıklarını dile getiren Murat Şahin, kitaba dair şunları söylüyor:
“İzmir’in yetiştirdiği birbirinden değerli yazarların kaleme aldığı bu güzel hikâyelerin hepsini
y ine İzmir'in hikâye ve roman yazar ı Tar ık Dursun K. anısına okurlar ımızın beğenisine
sunuyoruz. Hazırsan sevgili okur diringalarını al gel.”
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Hazırlayan: End.Müh. Mahir Ulaş Akcan
mahirulas@gmail.com

16.Bölüm¹
Bir sayılık aranın ardından yeniden beraberiz. Gelişmiş
oyun tekniklerine devam edelim.
ELİMİNASYON VE YATIRMA OYUNU
Br iç spor u nda başar ılı olabilmenin en önemli şar tı,
elimizdeki ve ortağımızdaki kartlara bakarak rakibin
kartlarını hesap edebilmek ve rakibi bizim istediğimiz
k a r t l a r ı oy n a m ay a m e c b u r b ı r a k m a k t ı r. O y u n u n
kontrolünü almak yerine, rakipten istediğimiz kartları
oy n a m a sı n ı b ek le r s ek bat ı ş k a çı n ı l m a z ola c a k t ı r.
Oyunun hemen başında rakipteki bazı renkleri bitirmeye
Eliminasyon, rakibi bizim istediğimiz renkten oynamaya
mecbur bırakmaya Yatırma denir. Eliminasyon, yatırma
için ön koşuldur.
Örnek 1: Eliminasyonu yapmış, yani rakibin avantajına
olan ren kler i bitir miş olalım. Rak ibin Pik oy namak
dışında bir seçeneği kalmamış olsun.

Kont r at ı m ı z 4Pi k olduğ u na göre 10 löve al ma m ı z ,
en fazla 3 kayıp ver memiz gerekiyor. Koz oy ununda
kayıplarımızı saymamız, eğer kontratı gerçekleştirmemiz
içi n gerekenden fazla sayıda kaybı m ız varsa onlar ı
azaltma yöntemlerini bulmamız gerektiğini biliyoruz.
Karoda 3 (J, 8 ve 5’li), Tref lde 1 (6’lı) kaybımız var. Tref l
için yapacak bir şey yok ancak Karo Dam ile bir löve
alabilirsek kontratı başarmış olacağız. Burada Yatırma
Oy u nu dev reye gi r melidi r. Rak ibi mize Tref l ile eli
vermeden önce Eliminasyonu tamamlamamız gerekir.
Bunun için de Pikleri, Körleri ve Tref lleri bitirmeliyiz.
Ra k ibi n Pi k 5’li at ağı nd a eli alıp ra k iptek i kozlar ı
bitirelim. İki el sonunda Kuzeyde isek eldeki Kör As’a
doğ r u, Güneyde isek doğ r udan Kör Ası ve ardından
5’liyi oynayalım. Yerden Rua ile alıp, son Körümüz olan
10’luyu oynayalım ve elden çakalım. Rakipte koz, bizde
ise Kör kalmadı. Elden Tref l As oynayıp aldıktan sonra
ar tık eliminasyonun sonuna geldik. Rakibe el ver me
(yatırma) işlemini, Tref l kaybımız olan 6’lıyı oynayarak
yapalım. Defansın aldığı, oy unun 7’inci eli sonunda
durum şu şekildedir.

Kuzey (Yer/Dummy): ♠ A Q T
Güney (Deklaran/Dealer): ♠ 7 5 3
Elden yani Gü neyden oy nayalım ve Batının at acağı
küçük bir karttan sonra Kuzeyden T (10’lu) koyalım.
Böylece artık Doğunun eli aldıktan sonra gelebileceği
bütün Pikleri, yerden As veya Dam ile alabiliriz. Empas
denemiş olsaydık sadece bir löve (As) garanti olacaktı ve
Dam için %50 ihtimal vardı. Oysa yatırma oyununda iki
löve de (As ve Dam) garantidir.
A l ışt ı r ma 33: Gü neyde ot u r uyor u z. Kont r at ı
gerçekleştirmek için nasıl oynamalıyız?

Batı
♠95
♥Q76
♦A96
♣K8543

Kuzey (Yer)
♠AJ72
♥KT4
♦Q742
♣T2
Kontrat: 4♠
Deklaran: Güney
Atak (Batı): ♠ 5
Güney
♠KQT843
♥A5
♦J85
♣A6

Doğu
♠6
♥J9832
♦KT3
♣QJ97

Batı
♠ -♥—
♦A96
♣K85

Kuzey (Yer)
♠J7
♥ -♦Q742
♣ -♦2
♦3

♦A
♦5

Doğu
♠ -♥J
♦KT3
♣J9

Güney
♠QT8
♥ -♦J85
♣ -Doğu güçlü olduğu Karo rengini oynayacaktır. Kör ya da
Tref l gelirse koz ile alacağımızı bilir. Doğudan Karo 3’lü
geldiğini varsayalım, As ile almak zorundalar. Ardından
Batının oynayacağı Karoy u Doğ u, Rua ile alacaktır.
Başka türlü oynarsa bizdeki Vale veya Dam bir löve
alır. Artık Doğu ne oynarsa oynasın kalan löveleri biz
kazanırız.
Bu oyundaki kritik hamle: ‘Karo rengini ilk bizim değil
rakibin oynamasını sağlamaktır.’ Rengi biz oynarsak
iki onör ümüz de ezilebilir, yatır ma oy unu ile rakibe
oynatırsak bir löve garantidir. Böylece Karo kaybı ikiye
inecek ve toplamda 3 kayıp ile 4 Pik kontratı başarılmış
olacaktır.

¹ İlk onbeş bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler
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BRİÇ
A l ışt ı r ma 34: Gü neyde ot u r uyor u z. Kont rat ı
gerçekleştirmek için nasıl oynamalıyız?

Batı
♠QJT3
♥6
♦Q962
♣J943

Kuzey (Yer)
♠A72
♥KT4
♦K853
♣AK7
Kontrat: 6♥
Deklaran: Güney
Atak (Batı): ♠ Q
Güney
♠K9
♥AJ9853
♦AJ6
♣85

Doğu
♠8654
♥Q72
♦T7
♣QT62

Kontratımız 6Kör olduğuna göre sadece 1 kayıp hakkımız
bulu nuyor. Olası kayıplar ımız ise kozdan (Dam) ve
Karodan görünüyor. Kozlar her iki rakibe eşit dağılmışsa
yani partaj ise ya da Karo renginde yapacağımız empas
geçer ve Vale ile bi r löve alı rsak kont ratı başar mış
oluruz. Ancak şu ana kadar öğrendiklerimiz sayesinde bu
olasılıklı hesaplardan çok daha iyi bir plan yapabilecek
düzeydeyiz. Sonucu garanti olan eliminasyon ve yatırma
oyununu beraber kuralım.
Batı Pik Dam atak yapıyor. Bu eli Rua ile alalım. Kör Rua
ile bir el alıp, rakipteki koz Damının tek olup olmadığını
yoklayalım. Ardından Pik As çekelim. Sonra yerdeki son
Pik olan 7’liyi oynayıp elden çakalım. Rakipte bulunan
kozları elimiz ve yerdeki kozlar sayesinde bildiğimiz
iç i n , ç a k a y a p a r ke n 7’d e n bü y ü k D a m d a n k ü ç ü k
kozları kullanmak doğr u olacaktır. Bu oy un, rakibin
beklenmedik bir şekilde kozumuzu ezerek löve almasının
önüne geçer. Tref l As ve Rua ile iki löve alıp yerdeki
son Tref l olan 7’liye çaka yaptıktan sonra eliminasyon
oyununu tamamlamış oluruz: Artık Pik ve Tref l renkleri
elimine oldu.
Kuzey (Yer)
♥T4
♦853
Batı
♠J
♥ -♦Q96
♣J

♦K
♦7

♦2
♦6
Güney
♥AJ5
♦AJ
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Doğu
♠6
♥Q7
♦T
♣Q

Yerden koz Ası ve Valesine doğ r u oy nayarak empas
yapmalıyız. Bu nedenle eli yere geçir mek için Karo
oynayalım ve yerden Rua ile alalım. Arka arkaya iki koz
lövesi alarak yatırma oyununa geçelim. Rakip Karo Dam
ile 1 el alır ve biz 6Kör kontratını gerçekleştirmiş oluruz.
Son El Makası (Endplay)
Oyunun sonunda gerçekleşen yatırmaya Son El Makası
da denilmektedir.
Örnek 2: Deklaran, rakibe eli vereceği kartı oyun sonuna
kadar saklamıştır ve rakibin büyük onörü ile el almasını
engelleyerek fazladan löve kazanmayı planlamaktadır.
Kuzey (Yer)
♥87

Batı
♥KJ

♠5
♠7

♠K

Doğu
♥95

♠2
Güney
♥AQ

11’inci turda Güney Pik 2’li atarak Batıya eli verir ve
Batıyı Kör oynamaya zorlar. Batı ne oynarsa oynasın
Güney son iki eli de alacaktır. Kuzeyden Kör gelip empas
denemiş olsaydı, başarısız olacaktı. Güneyin yatırma
oyunu (ya da son el makası) sayesinde Batının Kör Ruası
el yapamaz.

Briç köşesine soru, görüş ve katkılarınızı bekliyoruz.
Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle.

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

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

MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2022 | 28

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklarına yüzde
25 oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0535 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com
MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından,
üyelerimize yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50
Web: www.medicalparkizmir.com
ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okulları taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 374
Sok. No: 118 Bornova–İzmir
Tel: 445 77 78
Web: www.ugurokullari.k12.tr
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına linansüstü eğitim
programlarında yüzde 30 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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