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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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8 Şubemiz, Wıe’re Ras Vısıon Congress’e
Katıldı

8 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine

Yönelik Ölçüm, Test ve Periyodik
Kontrollerimiz Broşürü Yayımlandı

9 THM Koromuzdan Azerbaycan
Mahnıları Konseri
10 Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip
Çıkıyoruz!
14 TMMOB,47. Olağan Genel Kurulunu
Gerçekleştirdi

15 Otoyol ve Otobanlarda Hız Limiti
Artışı, Ancak Mevcut Eksiklik ve
Yanlışların Giderilmesi İle Beraber
Yapılmalıdır

16 2021 Türkiye Orman Yangınları ve
Sonrası

18 İklim Hedeflerine Uygun Olarak Kömür
Kullanımı Tüm Dünya Ülkelerinde
Sıfırlanmalı

21 Köprüler ve Hikâyeleri-1
22 Sorularla Sahte İçki Sorunsalı
BİZİ TAKİP EDİN
www.izmir.mmo.org.tr
MMOizmir
mmoizmir
mmoizmir
MMOizmirsubesi

24 Soma Faciası Maden Felaketi Olduğu
Kadar Aynı Zamanda Bir Hukuk
Felaketidir

25 Bu Ülkenin Harcında Mühendis, Mimar
ve Şehir Plancılarının Emeği Var
Ek Gösterge Hakkımız!

www.tmmobizmir.org
tmmobizmir
TMMOBizmir
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26 Erkekler ve Erkeklikler

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

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar
YAYIN TARİHİ
3 Haziran 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.

—

BÜLTEN’DEN
TMMOB, GEZİ
MAHKÛMLARI İÇİN
ADALET NÖBETİNE
DEVAM EDİYOR

TMMOB’un Gezi Davası'nda verilen hukuksuz tutuklama kararlarına karşı İstanbul, Ankara
ve İzmir'de başlattığı ve her gün saat 17.00-20.00 arasında Mimarlar Odası şubeleri önünde
sürdürülen adalet nöbeti, ülkemizin diğer şehirlerine de yayılarak sürüyor. Birçok sendika, sivil
toplum örgütü ve belediyenin yanı sıra milletvekilleri ve halkın verdiği destekle güçlenerek büyüyen
nöbet, "Gezi'ye, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkıyoruz" şiarıyla ve tutuklanan arkadaşlarımızın
serbest bırakılmasına kadar devam ettirilmesi kararıyla başlatılmıştı. İnsanı seven, doğayı korumak
isteyen, hukuki ve etik değerlere sahip çıkmayı önceleyen, aydınlık yarınların inşasına katkıda
bulunmak isteyen her bireyi “Adalet Nöbeti”ni desteklemeye çağırıyoruz. Bu karanlık asla kalıcı değil,
direnmekten vazgeçmeyeceğiz.

TMMOB GENEL
KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), 26–29 Mayıs 2022 tarihlerinde, 24 bağlı Odası ve
650 bin mühendis, mimar, şehir plancısı üyesini temsilen delegeleriyle, 47. Olağan Genel Kurulunu
gerçekleştirdi. 46. Çalışma Döneminde yapılan teknik, politik ve sosyal içerikli çalışmaların yer
aldığı raporun sunulması üzerine çok sayıda delege söz alarak yorum, eleştiri ve önerilerini aktardı.
Ülkemizin içinde bulunduğu derin krizden uygulanan rant politikalarına, doğa ile uyumsuz ve plansız
kentleşme, sanayi, enerji politikalarından tarım sektöründeki yanlış uygulamaların gıda konusunda
dışa bağımlılıkla sonuçlanmasına, ormanlar, maden kaynakları, denizler, dereler, limanlar, mera ve
tarım alanlarının talan edilmesine ve insan kaynaklı doğa tahribatları sonucu oluşan iklim sorunlarına
uzanan birçok konunun tartışıldığı genel kurul süreci, seçimlerin yapılmasıyla tamamlandı. Çeşitli
mühendislik disiplinlerini bünyesinde toplayan TMMOB’un bilim ve teknoloji alanında öncü nitelikte
çalışmalar üreteceği verimli bir dönem geçirmesini diler, yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dileriz.

TÜRKİYE G20’DEKİ
YERİNİ KAYBETTİ

Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasında yerini kaybetti. IMF ve Dünya Bankası'nın
verilerine göre 2021'de, Türkiye en büyük ilk 20 ekonomi içerisinden çıkarak 21. sıraya geriledi ve İran
20. sıraya yerleşti. IMF verilerine göre Türkiye, 2015’te 864 milyar dolarlık GSYH’si ile dünyanın en
büyük 16. ekonomisi iken, Nisan 2022 tarihli rapor, Türkiye’nin 692 milyar dolar GSYH ile dünyanın
en büyük 23. ekonomisi olacağı yönünde bir tahmini gösteriyor. Uzun yıllardır salt iktidar korumaya
yönelik uygulanan ekonomik politikalar ve alınan yanlış kararlar ülkemizi cumhuriyet tarihinde belki
de ilk kez bu denli derin bir ekonomik krize soktu. Art arda gelen zamlar ve düşük kalan ücretler halkın
her kesiminde derin bir yoksullaşma oluşturdu.

GÖÇ VE GÖÇMEN
POLİTİKASI
IRKÇILIĞI
TETİKLİYOR MU?

Son 10 yıldır, Türkiye’nin sığınmacı politikası “geçici olmak” üzerine kurulduğu için göç ve
göçmenlere yönelik oluşturmaya çalıştığı koruma ve uyum programları, hedeflenen entegrasyonu
gerçekleştirmekten çok uzak bir seyir izledi. Entegrasyon olgusu ancak o ülkede belirli bir refah
seviyesi, eşit hak ve özgürlükler varsa söz konusu olabilir. Ülkemizde göçmenlerin varlığı ekonomik
kriz ve derinleşen işsizlikle birlikte daha çok sorgulanır hale geldi. Siyasi ve iktisadi konjonktüre göre
değişen politikalar, 2018 yılında BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin tüm süreçlerden çekilmesi,
göç politikalarına ilişkin verilere erişim ve denetlemenin neredeyse imkânsız hale gelmesi, sığınmacı
toplulukların geçici statüde ya da kayıtsız şekilde, güvencesiz ve daha ağır şartlarda çalıştırılmaları
sonucunu getirdi.
Türkiye’de değişen koşullara göre adapte edilen keyfi bir göçmen politikası sürdürülmesi, sığınmacıların
hem siyasi hem iktisadi olarak bir sömürü alanı haline gelmesine ve derin ekonomik kriz nedeniyle
oluşan toplumsal öfkenin gerçek sorunlara değil, tehlikeli bir şekilde yabancı düşmanlığına doğru
evrilmesinin yolunu açtı. Dezavantajlı grupları koruyacak herhangi bir önlemin alınmaması ve nefret
suçlarının cezasızlıkla sonuçlanması, bugün göçmen ve mülteci grupları tehdit ederken süreç içinde
yerli halkı siyaseten araçsallaştıran ve özne olmalarını engelleyen bir duruma dönüştürerek tehdit
etmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkacaktır.
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
04-06.07.2022 (10.00-16.00/3 Gün)
1.150 TL/KİŞİ+KDV
Doğalgaz Kullanımında Teknik Personel
Kursu
15.06.2022 (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
28-29.06.2022 H.içi (13.30-18.30)
510 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
05-06.07.2022 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
Yöneticilik ve Etkin Liderlik
Semineri
Tarih: 10-11 Haziran 2022, 09.3016.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/8462
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
İstatistiksel Süreç Kontrol (SPC)
Tarih: 16-17 Haziran 2022, 09.3016.30
Eğitmen: Murat Akkalender
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/8506
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
Depo ve Stok Yönetimi
Tarih: 23-24 Haziran 2022, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/8445
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

Mekanik Tesisat Tasarımı
Uygulama Eğitimi
6-11 Haziran 2022
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
(Elektrik Grubu İçin)
13-14 Haziran 2022
Şantiye Şefliği Eğitimi
13-15 Haziran 2022
Klima Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Eğitimi
15-19 Haziran 2022
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
16-17 Haziran 2022
Asansör Mühendis Yetkilendirme
20-22 Haziran 2022
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Kursu
20-22 Haziran 2022
Mekanik Tesisat Tasarımı
Uygulama Eğitimi
21-26 Haziran 2022
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
(Elektrik Grubu İçin)
23-24 Haziran 2022
Mekanik Tesisat Mühendis
Yetkilendirme Kursu
27 Haziran- 3 Temmuz 2022
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç

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.

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

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Mayıs - 31 Mayıs 2022 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
							
Şube Yönetim Kurulu

ÇAĞRI UZUN
MİHRAÇ BAKMAK
GÜNAY ARICI
BARIŞ TALKAN

YUNUS EMRE PARLAK
OGÜN SELEK
KAMİL ŞAHİNER
MERT METİN TAŞ
ÖZAY SEMİZ

EKREM CAN AKYEL
İSMAİL ÖZKAN
SADULLAH SERT
DİDEM ŞAHİN
MUSTAFA DÜZALAN

HASAN GÜNER
YUSUF SÖNMEZ
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ŞUBEDEN • HABER

ŞUBEMİZ, WIE’RE
RAS VISION
CONGRESS’E
KATILDI

( 21-22 May ıs 2022 t ar ihl e r in de K ar ş ı y ak a K o l e k t i f
Gir iş imc ilik Merkez i’nde düzenlenen W IE’RE R A S V I SION
CONGRESS kapsamında 21 May ıs günü gerçekleşen “Elinin
Hamur uyl a Mühendis” başlıklı otur uma, Şubemiz Teknik
Görevlisi Çiçek Şimşek Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Çiçek
Şimşek Yıldız, oturumda Türkiye’de kadın mühendis olmak,
kadın mühendisler in sek törde karşılaşt ığı zorluklar ve bu
zorlukların nasıl aşılmaya çalışıldığı konularında paylaşımlarda
bulundu. Çeşitli üniversiteden öğrenc ilerle bir araya gelip
kendi deney imler inden de örnekler vererek kat ılımc ıl ar ın
sorularına yanıt verdi.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİNE
YÖNELİK ÖLÇÜM,
TEST VE PERİYODİK
KONTROLLERİMİZ
BROŞÜRÜ
YAYIMLANDI
MMO İzmir Şubesi | Haziran 2022 | 8

( Odamız tarafından, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanına
yönelik olarak Odamız ve Şubeler imizce gerçekleştir ilen
ölçüm, test, kontrol ve per iyodik kontrol hizmetler ine
yönelik bilgiler in yer aldığı broşür yay ımlandı. Broşüre,
buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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THM KOROMUZDAN
AZERBAYCAN
MAHNILARI
KONSERİ
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, “Azerbaycan
Mahnıları” konseri ile dinleyicilerle buluştu.

( Odam ız Tepekule Kongre ve S erg i Merkez i Anadol u
Salonu’nda 31 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Azerbaycan
Mahnılar ı konser i öncesinde Şubemiz Başkanı İlkin Boz bir
konuşma yapt ı. Boz konuşmasında, “Kurulduğu günden bu
y ana Anadolu’nun renkler ini sizlerle buluş tur an, k ardeş
halkl ar ın kültürler ine ve sesler ine ar ac ı olmay a ç alışan
koromuzun bugünkü konseri ile yine bir kardeş halkın, ülkenin,
Azerbaycan’ın kültürünü sizlere en güzel şekilde yansıtacağına
inanıyoruz” dedi. Şubemizin, meslektaş sorunlar ını toplum
sorunlarından ayırmayan bir meslek örgütü olarak sosyal ve
kültürel etk inlikler ini, topluma karşı sorumluluğunun bir
parçası olarak gördüğünü ve bu motivasyonla sürdürdüğünü
ifade eden Boz, “Bu çalışmaların sizlerin ilgisine paralel olarak
devam edeceğine, büyüyüp gelişeceğine inanıyor, ilginiz için
sizlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Boz’un konuşmasının ardından, Çağdaş Azerbaycan Kültür
Derneği’nin destekleriyle gerçekleşen konsere geçildi. Yaklaşık
35 kişiden oluşan koro, konserde birçoğu yaygın şekilde bilinen
Azerbaycan türkülerinin bir araya geldiği repertuvarla sahne
alırken, konuk sanatçı Arzu Kurbani de konserin son bölümünde
sey irc ilerle buluştu. Azerbaycan halk danslar ından da bir
kesitin sunulduğu konseri, yaklaşık 500 kişi izledi.
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GEZİYE, EMEĞİMİZE,
MESLEĞİMİZE SAHİP
ÇIKIYORUZ!

sonucu olarak ver ildiğini belir ten Koramaz, sözler ini şöyle
sürdürdü:
“İktidar güdümündeki mahkemenin verdiği bu cezaların hiçbir

hukuki dayanağı ve toplumsal meşruiyeti bulunmamaktadır.
( TMMOB taraf ından sürdürülen "Gez iye, Emeğ imize,
Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlıklı kampanya kapsamında
TMMOB İzmir İKK tarafından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz’ın yanı sıra Odamız Başkanı Yunus Yener ve
TMMOB Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla bir yürüyüş ve
basın açıklaması gerçekleştirildi.

18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan basın açıklaması öncesinde
Adale t Nöbe t i’nin sürdüğü Mimarl ar Odas ı İ zmir Şubes i
önünden başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kıbrıs Şehitleri
Caddesi’ndeki yürüyüş sonrasında Türkan Saylan Kültür Merkezi
önünde Gez i dav ası tutuklul ar ından Tay f un K ahr aman’ın
ailesinin de katılımıyla TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz taraf ından basın açıklaması yapıldı. Açıklamasında,
Türk iye’nin, ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük
bir kr iz içer isinde olduğunu if ade eden Koramaz, “Kr iz in
sorumlusu olan iktidar, halkın acil sorunlarına çözüm üretmek
yer ine toplumsal muhalefe t i sus tur ar ak başar ıs ızlığ ının
üstünü örtmeye çalışıyor. Son günlerde birbiri ardına yaşanan
hezeyanlar ın alt ında, ikt idar ın bu çözümsüzlüğünün telaşı
yat ıyor. Ülke t ar ihimiz in en k itlesel ve uzun süreli halk
hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi ve Canan Kaftancıoğlu
dav al ar ında birbir i ardına ver ilen mahkûmiyet k ar arl ar ı
iktidarın çaresizliğinin dışavurumudur” dedi. Aralarında TMMOB
Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odası
İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar
Odası Hukuk Müşav ir i Can Atalay’ın da bulunduğu isimlere
yönelik cezal ar ın, hukukun gereği ol arak değil, ik t idar ın
toplumsal muhalefeti cezalandırma ve sindirme siyasetinin

Gez i Direnişi ve bu direnişin parçası olmuş herkes, t ar ih
karşısında ve toplum vicdanında tertemiz ve lekesizdir.
Siyasi iktidarın arkadaşlarımız nezdinde cezalandırmak istediği
Gezi Direnişi olduğu kadar, parkına, şehrine, doğasına, tarihine
sahip çıkan mühendis, mimar ve şehir plancılarıdır.
Siyasi ik t idar ın cezal andırmak istediği, meslek i bilgisini
halk t an y anan kull anan k amucu mühendis, mimar, şehir
plancılarının mücadelesidir; TMMOB ve bağlı odalarının onurlu
mücadele geleneğidir.
Buradan iktidara sesleniyoruz: hukuku ve yargı organlar ını
siyasal ç ıkarlar ınız doğrultusunda kullanmaya çalışmay ın.
Bur adan ay nı z amanda y arg ı organl ar ına ve y arg ıçl ar a
sesleniyoruz: kararlarınızı iktidarın ihtiyaçlarına göre değil,
hukukun evrensel ilkelerine göre verin.
Hiç kimsenin bu ülkeye, bu halka bu denli kötülük yapmaya, bu
denli acı çektirmeye hakkı yok.
Ama bilin k i, ik t idar zorbalığına bugüne kadar hiç boyun
eğmedik, bundan sonra da asla boyun eğmeyeceğiz.
Gezi Direnişini, Gezi Davası’nda ceza alan arkadaşlar ımızı,
uğruna bedeller ödediğimiz değerlerimizi, kamusal faydayı ve
meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.
Siyasi iktidarın üzerini örtmek istediği başarısızlık tablosunun
altında Büyük bir toplumsal dram yaşanıyor. Hayat pahalılığı,
işsizlik ve yok sulluk toplumun tüm kesimler ini tükenme
noktasına getirdi.
Alın terinin karşılığını alamadan çalışan milyonlarca emekçi
ev kirası, ulaşım masrafları ve faturalar nedeniyle ay sonunu
getiremez oldu.
Milyonlarca kişi geçimini sağlayabilmek için borç batağına
sürüklendi. Yoksulluk ve geçim sıkıntısı halkın yaşam tarzı
haline geldi.
Yaşanan bu kr iz mühendis, mimar ve şehir pl anc ıl ar ının
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hayatlarını da çok olumsuz etkiliyor. Başta yeni mezun ve işsiz
arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel sektörde her türlü
mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini yapan
meslektaşlarımız giderek daha büyük bir hayat zorluğu ile baş
etmeye çalışıyor.
Kamuda çeşitli statülerde çalışan meslektaşlarımızın ekonomik
ve sosyal koşullar ı, üstlendikler i sorumluluklara ve almış
oldukları eğitime uymayan bir düzeye gerilemiş durumda.
Sistematik biçimde daraltılan iş alanlarımız nedeniyle yıllardır
kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı ataması yapılmıyor.
Kamu hizmetlerinin niteliği düşerken, meslektaşlarımız da özel
sektöre itiliyor.
Özel sektörde çalışan meslektaşlar ımızın çalışma koşullar ı
kriz derinleştikçe daha da zorlaşıyor. Meslektaşlarımız kriz
koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor.
İşsizlik tehlikesi, düşük ücretler ve güvencesiz çalışma ücretli
çalışan meslektaşlarımızın ortak kaderi haline geldi.

Ücretler imiz enflasyon karşısında giderek er iyor ve yaşam
standardımız dibe doğru çekiliyor. Nitelikli bir eğitim alan,
köklü üniversitelerden iyi derecelerle mezun olmuş birçok genç
meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle
geleceğini yurt dışında arıyor.
Yaş adığ ımız sor unl ar, ül kemizde eme ğ iyle ge ç inen t üm
kesimlerin yaşadığı sorunların bir parçasıdır. Bu sorunların
sebebi mevcut siyasi ik t idar ve onun 20 y ıldır uyguladığı
ekonomik-sosyal politikalardır.
Bu anl ay ış ın me slek t aşl ar ımız ın ve ül kemiz in y aş adığ ı
sorunlara çözüm bulma şansı kalmamıştır.
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu krizden kurtuluşun yolu,
bu kr izi yaratan nedenler in tümüyle ters yüz edilmesinden
geçmektedir.
Te k adam re j im ine k ar ş ı hal k e ge me nl iğ i anl ay ış ın ın,
neoliberal politikalara karşı kamucu politikaların, toplumsal
kutuplaşmaya karşı bir arada yaşamın, baskı ve zorbalığa karşı
demokratik hak ve özgürlüklerin savulması ve geliştirilmesi
hepimizin ortak ihtiyacıdır.
Ülkemiz in geleceğ ini kur t arabilmek, daha iy i koşull arda
yaşayabilmek ve çocuklarımızın geleceğini güvenceye alabilmek

için mücadelemizi ortaklaştırmak ve büyütmek zorundayız.
Bizler, bu ülkenin imarından sanayiine, tarımından enerjisine
kadar tüm süreçler inde yer alan, hayat ı yaşanabilir k ılan
mühe nd isl er i, m imar l ar ı, ş e h ir pl anc ıl ar ı ol ar ak, ac il
taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz:
1. Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden ol an
işsizlik sorunu derhal çözülmelidir.
2. T ü m m e s l e k t a ş l a r ı m ı z a g ü v e n c e l i i s t i h d a m
sağlanmalıdır.
3. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü”
ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.
4. Kamuda mühendis, mimar ve şehir pl anc ıl ar ının
istihdamı artırılmalıdır.
5. K a m u d a ç a l ı ş a n m ü h e n d i s , m i m a r v e ş e h i r
plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek
göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.
6. KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden
ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal
görevlerine iade edilmelidir
7. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden
kamulaştırma yapılmalıdır. Ülkenin yaşanabilir hale gelmesi
için tüm alanlarda kamucu politikalar benimsenmelidir.
8. Ülkemiz in doğal kaynaklar ını, ormanlar ını, tar ım
al anl ar ını ve t ar ihi mirasını yağmal amay ı amaçl ayan tüm
düzenlemeler geri çekilmelidir.
9. Kamusal ve mesleki denetimler toplum güvenliğinin
s a ğ l a n m a s ı a ç ı s ı n d a n z o r u n l u d u r, s e r b e s t l e ş t i r m e
uygulamalarına son verilmelidir.
10. Gezi Tutsaklar ı bir an önce serbest bırakılmalıdır.
Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin
bir parç as ıy sa, Ge z i D ireniş i Dav as ında y arg ıl anan t üm
arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir
parçasıdır.
Bu taleplerimizi hayata geçirmek için mücadeleyi büyüteceğiz.
Sesimizi ülkenin her yanında yayacağız.
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokrasiye, özgürlüklere,
bağımsızlığa, laikliğe ve toplumculuğa olan bağlılığımızdan
taviz vermeyeceğiz.
Ülkemizi kasıp kavuran kriz koşullarında meslektaşlarımızın
ekonomik, demokratik ve mesleki faydalarının geliştirilmesi
için mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz!

Türkiye’nin içinden geçtiği bu
k ar anl ık dönemde, Ge z i’ye,
emeğimize ve mesleğimize sahip
çıkacağız!
Kurtuluş yok tek başına ya hep
beraber ya hiçbirimiz!”
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MUTER:
ŞİRKETLER, İLERİYİ
GÖREMEMEKTEN
BAŞARISIZ OLUYOR
( Meslek duayenler ini üyeler imizle buluşturduğumuz
röpor tajlar ımızda bu ayki konuğumuz Şener Muter. CMS
Grubu’nda uzun yıllar boyunca genel müdür yardımcılığı,
genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde
bulunan Muter, mesleğin önemli isimlerinden.
İlk ve ortaokul eğitimini Bursa’da, lise eğitimini Ankara’da
tamamlayan Muter, makine mühendisliği öğrenimini ise
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştirmiş.
ODTÜ’de eğitim gördüğü 1960’lı yıllarda, Türkiye’de sanayi
şirketler inin genellikle az say ıda elemanlar ın çalışt ığı
küçük atölyeler olduğunu belirten Muter, “Yeni teknoloji
uygulamalar ı sınırlıydı. Programlı ve nümer ik kontrollü
tezgâhların sayısı çok azdı. Metal parçaların üretiminde
kullanılan çelik kalıplar klasik takım tezgâhlarında, şablonlu
ve iki boyutlu kopya frezelerde üretilmeye çalışılıyordu. Bu
da iyi bir ustalık ve hassas bir el becerisi gerektiriyordu.
O y ıll arda otomot iv sek töründe üret im Mont aj Sanay i
Talimatı’na göre yapılıyordu. Motorlu taşıtların üretiminde
kullanılan pek çok parça ve aksam ithal ediliyordu. Montaj
Sanayi Talimatı’na göre yabancı lisansla üretilen motorlu
taşıtlarda kullanılan yerli parça oranlarının, miktar ve çeşit
olarak, her yıl artırılması zorunluydu. Böyle uygulamalarla
ülkemizde otomot iv sektöründe yerli parçalar ın üret imi
teşvik ediliyordu. Türkiye bir sanayileşme hamlesi içinde
bulunuyordu. Ana otomot iv sanay i ş irke tler i ile y an
sanayi şirketlerinin işbirliği sonucunda ülkemizde sanayi
kuruluşlarının yatırımlarında ve sanayi ürünleri üretiminde
artışlar sağlandı” şeklinde konuşuyor.
Me sl e ğe, 1970 y ıl ın d a A nk ar a’d a M ak ine v e K im y a
Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) Etimesgut Tekstil Makineleri
Fabrikası’nda başladığını ifade eden Muter, meslekteki ilk
yıllarını şöyle anlatıyor:
“MKEK’de metal kalıpların ve aparatların tasarımı ve üretimi
ile ilgili bölümde çalıştım. MKEK, ülkemizde yeni mezun
mühendislerin uygulamalı mühendislik tecrübesi kazanmak
için o yıllarda başvurdukları bir kuruluştu. Bir süre sonra
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kalıpç ılık konusunda bilg iler imi gelişt irmek amac ıyl a
yurt dışına gitmek istedim. Yeni mezun mühendisler için
düzenlenen Confederat ion of Br it ish Industr ies (CBI)
uluslararası burs sınavına bu amaçla 1972 yılında müracaat
ettim. İki y ıllık CBI bursu bana Cardif f, South Wales’de
mak ine mühendisliği ve uygul amalı temel mühendislik
konularında uzmanlaşma fırsatı sağladı. Alüminyum döküm
parça üretim sektörünü de kapsayan çalışmalarıma 50 sene
kadar önce başlamış oldum. Yenilikler i ve teknolojideki
birtakım gelişmeleri yabancı ülkelerde görerek öğrenmeye
çaba harcadım.”
38 y ıl boyunc a aynı iş veren ile ç alışan Şener Muter,
kendisine en çok sorulan sorunun, “bir şirket te 38 y ıl
çalışmak nasıl bir duygu” sorusu olduğunu dile getiriyor.
Mesleğini severek yaptığını belir ten Muter, “Mesleğimle
ilgili sorunları incelemeye ve kök nedenlerini araştırmaya
çaba harcıyorum. Başarılı olabilmek için iş hayatı, insan
hayat ı gibi özenle ele alınmalı. Bu amaçl a Hacet tepe
Üniversitesi’nde özel öğrenc i st atüsü ile ik i sömestr
psikoloji dersleri aldım. Çalışanların halini anlamanın ve
işler in yapıldığı yerlerde bulunmanın kat ılımc ı yönet im
açısından yararlı olduğuna inanıyorum. İşe verdiğim emeğe
acımam. İş hayatımda şöyle bir gözlemim var: Çoğu zaman
günlük işlerle uğraşmaktan yeni projelere yeterli zaman
ayrılamıyor. Bir başka deyişle, bir insan ömrü bu sektördeki
problemleri çözmeye yeterli olamıyor. Benim de 38 yılım
işte böyle geçti. Sık sık çalıştıkları iş yerlerini değiştiren
elemanlar ın bu terc ihler ini yaparken iy i düşünmeler ini
diliyorum” diyor.
“İstihdam sorunu ve ekonomik durgunluk, belirsizlik ve
engel oluşturuyor”
Şener Muter, meslek yaşamını ve meslek alanının en
önemli sorununu ise şöyle ifade ediyor:
“ODTÜ’deki eğitimim sırasında yabancı ülkelerle ilişkilerim
oldu. Zorunlu mühendislik stajlar ımı İngiltere’de (John
Bamber Engineer ing) ve İskoç ya’da (Babcock & Wilcox
Corp.) yaptım. Özellikle yabancı ülkelerde burs kazanarak
gördüğüm bu eğ it imler ve k az andığ ım deney imler iş
hayatımda çok yararlı oldu. Ayrıca Università Italiana per
Stranieri, Perugia’da İtalyanca geliştirme eğitimi gördüm.
Askerlik görev imi Milli Savunma Bakanlığı Bilgi İşlem
Merkezi’nde yedek subay olarak yaptım. 18 ay süren askerlik
görevimi tamamladıktan sonra Nisan 1975’te Cevher Döküm
Sanayi Kolektif Şirketi’nde çalışmaya başladım. 1985 - 2005
yıllarında CMS Jant ve Makine Sanayi A.Ş.’de genel müdür
olarak çalıştım. Mayıs 2013 tarihinde emekli olana kadar
yönetim kurulu üyesi görevinde bulundum.
Makine mühendisliği mesleği yoğun bir uluslararası rekabet
içinde bulunuyor. Bu mesleğe adım atacak kimseler bilgi
ve tecrübe birikimine önem vermek zorunda. Uluslararası
pazarların hareketliliği ve teknolojik gelişmeler yakından
izlenmeli. Yabancı dil bilme ve yabancı pazarlarla iletişim
iç inde olmak gerek iyor. İst ihdam sorunu ve ekonomik
durgunluk önümüzdeki dönem için büyük bir belirsizlik ve
engel oluşturuyor.”
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Muter, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Yabancı müşteriler bir ürün ya da bir hizmet satın almak
istedikleri zaman önce iş yerlerindeki yönetim anlayışına,
insan kaynakl ar ının nitelikler ine, sürdürülebilir kalite
güvence s is teminin ve t ak ım ç alışmal ar ının v ar olup
olmadığına bak ıyor. Yoğun rekabet or t amında başar ılı
olmak, sürekli hareket eden hedeﬂeri yakalamak anlamına
geliyor. Bunun iç in yeni teknolojiler i izleme, sürekli
gelişme, inovasyon, dijitalleşme ve Sanayi 4.0 konularına
öncelik verilmesi gerekiyor.
Yöne t ic iler in, ç alışan elemanl ar ın ye tenekler ini f ark
etmeler i ve onlar ı daha iy i değerlendirmeler i öncelikli
hedefler arasında yer alıyor. Bir iş yerinin başarılı olması,
or ada ç al ış an elemanl ar ın baş ar ıl ı ol mal ar ına bağl ı
bulunuyor. Şirke tler, iler iy i görememek ten başar ıs ız
oluyor. Kısa vadeli hedefleri birbirine ekleyerek uzun vadeli
hedeflere ulaşılamıyor. Geleceği planlamak ve uzun vadeli
hedefleri göz ardı etmemek gerekiyor. Bir başka deyişle,
gelecek öngörüleri şirketler ve çalışanlar açısından büyük
bir önem taşıyor. İş dünyası çok hızlı değişiyor.
Aynı yöntemleri kullanmak ve muvcut durumu sürdürmeye
çalışmak, geride kalmak anlamına geliyor.”
Şener Muter, yoğun iş yaşamının yanında çeşitli siv il
toplum kuruluşlarında da faaliyet yürüten bir isim. Muter,
bu faaliyetlerine değinerek, “2000-2007 yılları arasında
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanlığı görevi yaptım. Türkiye Metal Sanayicileri İşveren
Sendikası’nda (MESS) 1989-2007 yıllarında yönetim kurulu
üyeliği görevinde bulundum. MESS Eğitim Vakf ı (MEV) ve
Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) yönetim

kurulu üyeliği görevlerinde bulundum. KalDer, MESS, MEV
ve TALSAD’da kazandığım tecrübelerin çalışma hayatıma çok
katkıları oldu” diyor.
Bir zincirin kuvvetli olabilmesi için her halkasının kuvvetli
olmasının gerektiği gibi, bir kuruluşun da başarılı olabilmesi
için her elemanının başarılı olması gerektiğini vurgulayan
Şener Muter, şunları söylüyor:
“Bir başka deyişle, bir iş yerinde yapılan her iş önemli.
Bu nedenle işini iyi yapan insanlara saygı duyarım. Klasik
hiyer ar ş ik yöne t im yer ine organiz as yon şemal ar ında
yönetim kademelerinin azaltılmasının, iş başında eğitimin
ve çalışanlara işlerini daha verimli yapmaları için gerekli
olan yetkilerin verilmesinin daha yararlı olduğuna inanırım.
Başarı kriterleri arasında meslek bilgisi, işe adanmışlık,
çalışkanlık, insanlara saygı ve dürüst davranışlar önemli
bir yer tutuyor. İş dünyasında karşısındaki insanı doğru
anlayamayan bir kimsenin doğru kararlar verebilmesi ve
tutarlı davranması da söz konusu olamıyor.”
Makine mühendisliği mesleğinin profesyonel bir hayat tarzı
özelliği taşıdığını ve birçok iş kolunu kapsayan bütünsel
özellikler gösterdiğini belirten Muter, bu nedenle ekonomik
ve sosyal konulardaki gelişmeler in makine mühendisler i
açısından öncelikle izlemesinin yarar sağladığına dikkat
çekiyor.
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TMMOB,47. OLAĞAN
GENEL KURULUNU
GERÇEKLEŞTİRDİ
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan
Genel Kurulu, 26-28 Mayıs 2022 tarihlerinde
Kocatepe Kültür Merkez'inde, seçimler ise 29 Mayıs
2022 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Sosyal
Tesislerinde gerçekleştirildi.

(TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül'ün açtığı 47. Olağan
Genel Kur ulumuzun D iv an Kur ulu, Ali Ek ber Ç ak ar ' ın
başkanlığında, Mehtap Ercan Bilgen, Adil Güneş Akbaş,
İmren Taşkıran, Buket Çelik, Mukaddes Şamioğlu ve Mehmet
Veysi Çevrim'den oluştu.
G e z i D ire n iş i hak k ında ge rç e k l e ş t ir il e n s ine v iz y on
gösteriminin ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Koramaz, genel kurulun açılış konuşmasını yaptı. Koramaz
konuşmasına cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı, Tayfun
Kahraman, Can Atalay ve tüm Gezi Davası tutuklular ını
selamlayarak başladı. Siyasi ikt idar güdümündeki yargı
k ar ar l ar ın ın Ge z i D ireniş ine l e ke dü şüreme ye ce ğ ini
d il e g e t ir e n K o r am a z , G e z i D a v a s ın d a t u t u k l an an
arkadaşl ar ımıza sahip ç ıkmaya devam edecekler ini bir
kez daha vurguladı. Emin Koramaz konuşmasında ayr ıca
bir önceki genel kurulumuzdan bu yana geçen 10 aylık
sürede ülkede derinleşen kriz ve yaşanan sorunlar hakkında
değerlendirmelerde bulunurken, bu süreç te TMMOB'nin
ç al ışmal ar ı hak k ında da b il g i v erere k konu şma s ın ı
tamamladı.
Emin Koramaz'ın ardından salonda bulunan siyasi par t i
ve emek örgütleri temsilcilerine söz verildi. HDP Eş Genel
Başkanı Mithat Sanc ar ik t idar ın Gez i Dav ası, Kobane
Davası, HDP Kapatma Davası gibi siyasi daval ar eliyle
toplumsal muhalefeti kontrol altına almaya çalıştığını dile
MMO İzmir Şubesi | Haziran 2022 | 14

getirerek, ortak mücadelenin önemine dikkat çekti. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gezi'de suç ve terör
ar ıyorlarsa Gezi Direnişi sırasında öldürülen gençler in
katillerinin yargılanması gerektiğini söyleyerek, iktidarın
farklı düşünen kesimleri susturmaya yönelik girişimlerini
eleştirdi. Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen,
konuşmasında, yıllardır halka yapmadığı kötülük kalmayan
AKP ik t idar ı sonr as ında kurul ac ak Türk iye'de Gez i'de
yarattığımız değerlerin temel belirleyici olacağını, tek adam
rejimine karşı hep birlikte mücadele ederek son verileceğini
ifade et t i. Emek Par t isi Genel Başkan Yardımc ısı Selma
Gürkan, son zamanlarda verilen yargı kararları ve sosyal
hayat ı yasakl amaya dönük uygul amal ar ülkey i f aşizme
götürme yolunda döşenen taşlar olduğunu ve gidişata hep
birlikte engel olunması gerektiğini dile getirdi. TKP Merkez
Konseyi üyesi Ali Uruk Arıkan, TKH sözcüsü Cengiz İlker,
Kıbrıs TMMOB adına Tunç Adanır da konuşmalarında ortak
mücadelenin önemine dikkat çektiler.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, DİSK
ol arak TMMOB, KESK ve T TB ile Yıll ardır omuz omuz a
yürütülen mücadeleyi büyütme kararlı olduklarını, eşitlik,
adalet, özgürlük ve demokrasi temelinde yeni bir ülke kurmak
için mücadele edeceklerini vurguladı. KESK Eş Genel Başkanı
Mehmet Bozgeyik, kapitalizmin içinde bulunduğu krizden
çıkmak için emeğe yönelik saldırıların arttığını, sermayenin
azgın saldırılarına ve sömürüsüne karşı emekçiler olarak hep
birlikte mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. TTB Merkez
Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuşmasında barış
içinde insanca ve onurlu bir yaşam kurma mücadelesinde
yan yana olmayı sürdürecekler ini belir terek 29 Mayıs'ta
yapılacak olan sağlık mitingine davet etti. Son olarak İHD
Başkanı Öztürk Türkdoğan, toplumun or tak talebi olan
adalet mücadelesi yanında savaşa karşı barış mücadelesini
de büyütmemiz gerektiğini söyledi.
Konuk konuşmalarının tamamlanmasının ardından çalışma
raporu üzerine görüşmelere geçildi.
TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu'nda 46. Dönem yönetim
kurulu faaliyetleri üzerine görüşmeler tamamlandı, TMMOB
46. Dönem Yönetim Kurulu delegelerin oy birliği ile aklandı.
TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu gündeminde 46. Dönem
Ç al ışma R apor u ü zer ine gör ü şmeler t amaml andı. 54
delegenin söz al arak görüşler ini if ade et t iği bölümün
ardından TMMOB 46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet
Besleme ve Yönet im Kurulu Başkanı Emin Koramaz söz
alarak döneme ilişkin değerlendirmelere yanıt verdi.
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OTOYOL VE
OTOBANLARDA HIZ
LİMİTİ ARTIŞI, ANCAK
MEVCUT EKSİKLİK
VE YANLIŞLARIN
GİDERİLMESİ
İLE BERABER
YAPILMALIDIR
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener,
otoyollarda hız sınırı düzenlemesine ilişkin yazılı bir
açıklama yaptı.
( Geçtiğimiz günlerde, İçişler i Bakanı Süleyman Soylu,
otoyollarda hız sınırında yapılacak bir düzenlemeyi duyurdu
(ht t ps://w w w.ic isl er i.gov.t r/bak animiz-sn -sul e y man soylu-tgr t-haberde - erc an- gurses-ile -ankar a- gundemiprogramina-katildi).
Bilindiği üzere trafik kazaları önemli can ve mal kayıplarına
yol açmaktadır. Motorlu araçlar konusunda uzman faaliyetler
yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve üretiminde bulunan
mak ina mühendisler i ve onlar ın meslek örgütü Mak ina
Mühendisleri Odası (MMO) olarak, Sayın Bakan’ın belirttiği
düzenleme için önerilerimizi belirtmeyi kamusal bir görev
biliyoruz.
• Öncelikle belir tmemiz gereken husus, bakanın
idari yaptırım sınırı olarak adlandırdığı, hız limiti üzerine
yüzde 10 tolerans eklenmesi uygulaması, oldukça eskide
kalan araç hızı tespit sistemler inin yanılma pay ı olarak
tanımlanmak tadır. Günümüz teknolojisinde bu tolerans
daha düşük tutulmalıdır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde bu
tolerans yüzde 3–yüzde 5 oranında kullanılmaktadır.
• Öte yandan, bakanın aç ıklamasında belir t ildiği
gibi, hız sınırında 120 km/saat hızdan 140 km/saat hıza
artış yapılırsa, yaklaşık yüzde 17 artış yapılmış olacaktır.
Ancak olası bir kaza durumunda, bir aracın çarpma anındaki
kinetik enerjisindeki artış ise yüzde 36 oranında olacaktır.

Bu, asla küçümsenmemesi gereken, çarpışmalardaki hasar
ve zayiatı artıracak büyük bir artış oranıdır.
• Ülkemizde araç güvenliğinin tespit i aç ısından
sıkınt ılar ımız bulunmaktadır. Hemen her aç ıklamamızda
belirttiğimiz üzere, merdiven altı servislerde yapılan onaysız
tadilat ve tamiratlar ın yarat t ığı sorunlar, ancak yetkili
servislerde ve/veya AB’de 2018’den itibaren zorunlu olan
2014/45/EC araç muayenesinde kullanılan OBD diyagnostik
cihazlarıyla tespit edilebilir. Türkiye’de 2004 yılında (AB’de
1996 y ılında) yay ıml anan 96/96/EC sev iyesindek i araç
muayene mevzuat ımız, ac ilen AB’dek i güncel sev iyeye
(2014/45/EC) yükseltilmelidir.
• Ayrıca ağır taşıtlar için Almanya’daki SP gibi, ek
bir teknik denetim yapılmalıdır. Örneğin Almanya’da ve AB
ülkeler inin çoğunda otobüsler y ılda üç defa, kamyonlar
y ılda bir defa olmak üzere, araç muayene per iyodunun
dışında ve belgeli uzman makina mühendisleri taraf ından
ara denetime tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de benzer bir
düzenlemeye acil ihtiyaç bulunmaktadır.
• Ül kemizde ot oyol l arda elek t ronik dene t leme
s is temine geç il melidir. Ar açl ar ın hızl ar ının ve t ak ip
mesafeler inin anlık olarak denetlenemediği bir or tamda
hız limiti belirlemek kazaları önleyemez. Sıkı denetlenmesi
gereken konulardan birisi de şerit disiplini konusudur. Aksi
kullanımların tespit edilerek cezalandırılmasını sağlayacak
denetim sistemleri ivedi şekilde kurulmalıdır.
• Ülkemizde araçl arda k ış l ast iği zorunluluğuna
ilişk in yöne t melik sor unludur. Tüm ar açl ar ın gerekli
döne ml erde k ış l a s t iğ i k ul l anma s ın ın z or unl u hal e
ge t ir il me s i k az al ar ı önlemek aç ıs ından bü y ük önem
taşımaktadır.
Halkımızın can ve mal güvenliğinden önemli olmamakla
birlik te, daha hızlı gidecek bir arac ın daha çok yak ıt
t üke teceğ i, emis yon değerler inin ar t ac ağ ı, güvenlik
aksamlarının daha hızlı yıpranacağının göz önüne alınması
gerekir.
Bel ir t mek gerek ir k i, ot oyol l ar ımızda başl ıc a sor un
sadece ye ter ince hızlı g idememek değ ildir. Öncelikli
görevimiz, yukarıda saydığımız hususlarda iyileştirmeler
gerçekle ş t irerek, hal k ımız ın c an ve mal gü venliğ ini
sağl amak olmalıdır. Yeni bir düzenleme muhakkak bu
konuları içermelidir.
Ayrıca belirtmek isteriz, Odamız araçlara yönelik süreç ve
denet imler in parçası olmaya hazırdır. Yeni bir mevzuat
düzenlemesi yapılarak; ticari araçlar ın periyodik bakım,
enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça
kullanımı gibi konularda MMO tarafından eğitilerek sertifika
almış “Araç Teknik Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi
verilmeli ve ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez
özel olarak kamusal denetimden geçirilmelidir.
YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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2021 TÜRKIYE
ORMAN YANGINLARI
VE SONRASI
Nevzat Döğen
Makine Mühendisi

( Orman yang ınl ar ı, 28 Temmuz 2021’de Ant alya’nın

Manavgat il çe s inde ba şl ad ı, ard ından Akdeniz, Ege,
Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
de yangınlar görüldü. 53 ilde çıkan 299 orman yangınında
kayıplar önceki yıllara göre büyük artış gösterdi. 8 kişi
hayatını kaybetti, binlerce hayvan can verdi, yüz binlerce
hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü.
Türkiye'de 2008 ile 2020 yılları arasında her yıl ortalama 20
bin hektarlık ormanlık alan yanarken, 2021’de Eylül ayına
kadar yanan ormanlık alan 194 bin hektara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük orman yangınları
olarak nitelendirilen yangınlar sonrasında birçok tartışma
yaşandı. Bu tartışmalardan bazıları:
1 . Ta r ı m v e O r m a n B a k a n l ı ğ ı i l e T ü r k H a v a
Kurumu, yangınl ara müdahale etmek te geç
kaldığı ve müdahale sırasında yavaş hareket et t iği
g e r e k ç e s i y l e m u h al e f e t v e k am u o y u t ar a f ın d an
eleşt ir ildi. Tar t ışmalar ın odağında; Tar ım ve Orman
Bakanlığı’nın yeterli nitelikte yangın söndürme filosuna
sahip olmaması, Türk iye'de özellikle yeterli say ıda
yangın söndürme uçağı olmaması ve var olanların da
hangarlarda beklemesi bulunuyordu.
2. Yanan orman araz iler inin yapıl aşmaya aç ıl acağı
iddiaları.
3. Yerleşim bölgelerinde çıkan yangınlarla mücadelede
sorumluluğun belediyelerde olup olmadığına dair yetki
karmaşası.
4. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye'deki
etkilerine yönelik tartışmalar.
5. ‘#helpturkey’ kampanyası hakkındaki iddialar.
6. Kaybedilen ormanlar ın ve ekosistemin nasıl ger i
kazanılacağıdır.
1.Orman Bakanlığının yangın söndürme filosu
Türk Hava Kurumu’nun 29 Temmuz 2021 t ar ihli yaz ılı
MMO İzmir Şubesi | Haziran 2022 | 16

açıklamasına göre; Türkiye, afetin ilk günlerinde alevlere üç
kiralık uçakla müdahale etti.
Benzer bir or man y ang ını r isk i ile y aş ay an Akdeniz
ül keler inden Yunanis t an’ın en az 33, Fr ans a’nın 26,
İspanya’nın 17, İtalya’nın 15 söndürme uçağı bulunuyor.
Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı; alevlerle mücadele için
helikopter sayımızı 39'dan 55'e, uçak sayımızı 3'ten 20'ye,
insansız hava aracı sayımızı 4'ten 8'e yükseltildiğini bildirdi.
Ayrıca yeni katılan 5 bin işçi, 283 mühendis ve 1500 orman
muhafaza memuru ile ekipler inin de daha güçlendiğini
açıkladı. Filonun yeterliliği hâlâ tartışılmaktadır.
2.Yanan orman arazilerinin yapılaşmaya açılacağı iddiaları,
Orman yangınlar ı henüz yeni başlamışken Tur izm Teşvik
Kanunu’nda değişiklik yapılması da tartışma konusu oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı, değişikliğin yetki sınırlamasından
ibaret olduğunu iddia etti ancak değişiklik ile kamu yararı
görülmesi halinde, ormanlar dâhil devlet tasarrufundaki
ar a z il e r i t ur iz m me r ke z i il an e t me y e t k is i s ade c e
cumhurbaşkanına verildi. Neden böyle bir yetki yerildiği
düşündürücüdür.
3.Ye r l e ş im b ö l g e l e r in d e y an g ın l ar l a m ü c a d e l e d e
sorumluluğun belediyelerde olup olmadığına dair yetki
karmaşası.
Kanunlara göre; eğer yangın bir yerleşim yerinde başlarsa
belediye tarafından müdahale edilir, yangın orman alanına
sıçrarsa Orman Genel Müdürlüğü t araf ından müdahale
edilmesi gerekir. Ormanda başlayan yangınlara Orman Genel
Müdürlüğü taraf ından müdahale edilir, yangın yerleşim
yerine sıçrarsa belediye tarafından müdahale edilmelidir.
Kısacası ormandaki yangınlara Orman Genel Müdürlüğü,
yerleşim yerindeki yangınlara belediye müdahale etmelidir.
Donanımlar buna göre ayarlanmıştır.
28 Temmuz tarihinde 35 ilde çıkan yangınlara bakarak bu
yangınların nerede başladığı ve müdahale sorumluluğunun
kimde olduğunu tespit edebiliriz.
A n t al y a’n ın M an a v g a t il ç e s in de dör t a y r ı nok t ad a,
K a v ak l ı, S ar ıl ar, K al e ml e r v e Ye n ik ö y m ah al l e r in e
y ak ın or m anl ık al an d a y an g ın ç ık m ı ş, d ah a s onr a
yerleşim yerlerine sıçramıştır.
4.İklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye'deki
etkilerine dönük tartışmalar
Şu ank i küresel kr izin başlıca sorumlusu olan insanlar
çoğunlukla, gezegenin ve atmosferin kaldırabileceğinden
daha fazla sera gazı salan fosil yakıtları kullanarak iklimin
değişmesine neden oluyor.
Küresel ısınmaya karşı önlem alınmazsa; daha güçlü ve
sıkı f ırtınalar olacak, orman yangınlarının önüne geçmek
neredeyse imkânsız hale gelecek. Kuraklık nedeniyle birçok
ülkede normal yaşam imkânsız hale gelecek ve toplu göçler
olacak. Dünyanın tüm canlıları risk altında kalacak.
P ar is İkl im De ğ iş ikl iğ i Anl a şma s ı 2021’de T BMM’de
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onaylanarak yürürlüğe girdi. Şimdi uygulama zamanı. Bu
mücadeledeki ciddiyetimizi gösterme ve tüm nüfusu iklim
seferberliğine çağırma zamanı.
5. #helpturkey etiketinin hikâyesi:
Bu kampanyanın planlı bir ‘algı operasyonu’ olduğu ve
yurtdışından yönetildiği iddia edildi.
#helpturke y e t ike t i ile payl aş ıl an İng ilizce gönder i,
Türkiye’ye yurtdışından yardım talep etmektedir. Gönderi
saatler içinde milyonlarca kez paylaşılınca Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı, kampanyanın Türkiye’yi aciz göstermek
isteyen dış güçlerce kasten başlatıldığını öne sürdü ama bu
iddiasını herhangi bir somut kanıtla desteklemedi.
Dijitalde ya da gündelik yaşamda bir kampanya yaratmak
için elbette ki organize olmak gerekiyor. Organize bir çaba
iç inde olan bir kampanyay ı, kampanya başlar başlamaz
“kötü niyetli” veya "dış güçler odaklı" ilan etmek doğru bir
yaklaşım değildir.
6 . K a y b e d il e n o r m an l a r v e c an l ı l a r ın n a s ı l ‘g e r i
kazanılacağı’:
Yangınl ar henüz sona ermemişken süregelen t ar t ışma
konular ından bir i de kaybedilen ormanlar ın nasıl ger i
k az anıl ac ağ ıydı. Bak anlık; bu süreç içer is inde s ıkç a
yanan alanların ağaçlandırılacağını dile getirmiş, yardım
kampanyaları düzenlenmiş, çalışmalara derhal başlanacağı
söylenmişti.

Ancak bilim insanları; acele bir şekilde hareket etmenin
yanlış olduğunu, Akdeniz bölgesindek i yanan al anl ara
aceleyle f idan dikmenin gereksiz ve hatalı olduğunu dile
getirdi. Çalışmaların en az üç yıl daha süreceğini belirtti.
30 Temmuz itibariyle TEMA Vakfı’nın başlattığı kampanyada
11 milyonun üzerinde fidan bağışı yapılmış ve bunlar Adana,
Ant alya, Mersin, Muğl a ve Osmaniye’de ağaçl andırma
çalışmaları için Orman Genel Müdürlüğü (OGM) inisiyatifine
bırakılmıştır.
Yangından etkilenen sektörlerden biri de çam balı sektörü
oldu. Dünyadak i çam balı üret iminin yakl aşık %90'ını
Akdeniz ve Ege Bölgesi karşılamaktadır. Bunun %68’ini
ormanlarla kaplı Muğla ve çevresi oluşturmaktaydı. Arıcılar
ise yeterli desteği henüz alamadılar.

-------------------------------------------------------

Kaynaklar:
Vikipedi
02/05/2022 tarihinde güncellendi
diken.com.tr
06/08/2021 23:25 ve 03/01/2022 19:25
teyit.org
07/08/2021 12:25 Beşire Korkmaz
tr euronews.com 16/08/2021 Hüseyin Koyuncu & Tuba
Altunkaya
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İKLİM HEDEFLERİNE
UYGUN OLARAK
KÖMÜR KULLANIMI
TÜM DÜNYA
ÜLKELERİNDE
SIFIRLANMALI

G7 Ülkeler i, Kömüre Sağlanan Finansmanı Durdurma
Kararı Almıştı

G7 çevre bakanlar ı, küresel sıcaklıklardaki ar tışı 1,5 °C
ile sınırlandırarak iklim hedeflerine ulaşılması için, 2021
sonuna kadar kömür projelerinin uluslararası finansmanını
durdurma kar ar ı aldıkl ar ını aç ıkl amışt ı. Dünyanın en
büyük yedi gelişmiş ekonomisi (G7 ülkeleri), 21 Mayıs 2021
tarihinde yaptıkları müzakere sonucunda, yıl sonuna kadar
kömür projeler inin uluslararası f inansmanını durdurma
kararı almıştı.
Amer ika Birleşik Devletler i, İngiltere, Kanada, Fransa,
Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkeleri, Paris
Anlaşması gereği küresel olarak kabul edilen iklim değişikliği
hedeflerini karşılamak için tüm fosil yakıtlara olan desteği
de aşamalı olarak sonlandırmayı hedeflediğini belirtmişti.
Fosil yakıt f inansmanının durdurulması, dünyanın küresel
sıcaklıklardaki ar t ışı 1,5 derece ile sınırlandırması iç in
önemli bir adım olarak gösteriliyor. G7 ülkeleri ayrıca, sıfır
emisyonlu araçların kullanımının artırılması için küresel
ortaklarla birlikte çalışmayı kabul etmişti. Ancak bu hedef
için belirli bir tarih verilmemişti.

( BM’den, “kömür kullanımını bırakın” çağrısı
Almanya ve Birleşik Krallık tarafından 6 Mayıs 2021 tarihinde
düzenlenen 12. Petersberg İklim Diyaloğu’na video mesaj
yoluyla kat ılmış olan Guterres, 2020 y ılı boyunca aşır ı
hava ol ayl ar ının ve iklim değişikliğinden kaynakl anan
felaketler in en yüksek sev iyelere ulaştığı ve gezegenin
uçurumun kenarında olduğu konusunda uyarı yapmıştı. BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 ülkelerine gelecek
5 yıl içinde iklim değişikliğiyle mücadele için f inansman
taahhütlerini artırması, 2040 yılına kadar ise tüm ülkelerin
kömür kullanımına son vermesi çağrısında bulunmuştu.

Gelişmiş ülkeler in 2030 y ılına kadar kömür kullanımına
son vermesi, diğer ülkelerin ise 2040 yılına kadar kömür
kullanmayı bırakması gerektiğini belirten Guterres, fosil
yakıtların artık yenilenebilir enerji kaynaklarından daha
pahalı olduğuna dikkati çekerek, 2050 yılına kadar sıf ır
karbon hedef ine ulaşılabilmesi için ülkelerin 2030 yılına
kadar küresel karbon emisyonunu yüzde 45 azaltması
gerektiğini belirtmişti (Temiz Enerji Portalı, 2021).
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Uluslararası Ener ji Ajansı’nın son raporunda; tüm yeni
kömür santrali ve maden yatırımlarının şimdi durdurulması,
kömürün 2030’a kadar devre dışı bırak ılması ve 2035
yılına kadar yüzde 100 temiz enerjiye geçilmesi gerekliliği
üzerinde duruluyor ( Temiz Haber Portalı, 2021).
Ukrayna’daki Savaş, AB’nin İklim Hedeflerini Duraklatıyor
mu?
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Avrupa Birliği’nin yanı başında başlayan Rusya ile Ukrayna
arasındaki savaş, birliğin genel olarak fosil yakıtlara ve
özellikle Rusya’dan gelen petrol, doğalgaz ve kömüre
olan bağımlılığına dikkat çek t i. Çat ışma, birliğe bağlı
27 ulusal hükümetin Avrupa’nın iklim değişikliğine karşı
mücadelesinin bir parçası olarak müzakere ettiği politika
çözümlerini de daha görünür kıldı. Avrupa Komisyonu, mart
ayında “Ukrayna’nın Rusya taraf ından işgalinin ardından,
temiz enerjiye hızlı geçiş gerekliliği daha da güçlendi ve
netleşti” beyanında bulundu.
AB Bakanlarının ezici çoğunluğu, Mart-2022’de yapılan bir
toplantıda, Avrupa’nın önerisini mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde öne sürmesi çağr ısında bulundu. Avustur ya,
Belç ika, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg,
Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi ülkeler bir adım daha
iler i giderek Avrupa’nın ener ji geçişinin hızlandır ılması
gerektiğini söyledi. Yenilenebilir ener ji kullanımının ve
enerji verimliliğinin artırılması, Mart ayı başlarında Avrupa
Komisyonu tarafından taslak olarak yayımlanan “RePowerEU”
adlı acil durum müdahale paketinin başlıca önerilerinden
biri. Avrupa Komisyonu taraf ından 18 Mayıs’ta sunulacak
paket, AB’nin Rusya’dan doğalgaz ithalatını bu yılın sonuna
dek üçte iki oranında azaltmayı, 2027 yılına dek tümüyle
sonlandırmayı amaçlıyor.
Düşünce kuruluşu Bruegel, koşullar zorlanırsa Avrupa’nın
önümüzdeki kışı Rus gazı olmadan geçirebileceğini söylüyor.
Bununla birlikte, mevcut AB gaz altyapısı, Rus gazını diğer
ülkelerden temin edilecek LNG ile değiştirmek için yeterli
kapasiteye henüz sahip değil ve gaz arzını çeşitlendirmek
kısa vadeli bir çözüm olamayacak. Bir taraftan da daha fazla
gaz altyapısı inşa etmek yıllar sürecek ve AB iklim hedefleri
doğrultusunda ilerledikçe bu yatırımların atıl birer varlığa
dönüşme riski ortaya çıkıyor.
Uluslararası Temiz Taşımac ılık Konsey i, Avrupa’nın yeni
b inek otomobiller ve minibüsler iç in daha k at ı CO2
standartları uygulayarak Rus petrolüne olan bağımlılığını
önemli ölçüde azaltabileceğini ve bunun da petrol talebini
2027 yılına dek neredeyse dörtte bir oranında azaltarak
önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Kamyon ve
otobüs sektörler inde alınacak tedbirler sayesinde, ağır
vasıt a sek töründek i mevcut tüket im sev iyeler ine göre
%7’lik bir petrol tasarrufu elde edilebilir (EKOIQ, 2022).
Net Sıfır Emisyon Ne Demektir?
"Net sıf ır emisyon", üret ilen sera gaz ı emisyonl ar ı ile
atmosferden dışarı atılan sera gazı emisyonları arasında
genel bir denge sağl amay ı if ade eder. İnsan kaynaklı
faaliyetler nedeniyle atmosfere salınan ve sera etkisine
neden olan karbondioksit, metan, azot oksit gibi gazların
miktarını yeryüzü tarafından doğal olarak emilen sera gazı
miktar ıyla eşitlemek anlamına gelir. Bir başka ifadeyle
net sıf ır, atmosfere yeni emisyonlar eklememek ve salım
devam ederken atmosferden eşdeğer miktarda gaz emilerek
dengelemek anlamına gelir.

Net Sıfır Hedefi Neden Önemli?

Net sıf ır hedef i önemli çünkü en azından karbondioksit
salımı için bu, küresel ısınmanın kontrol edilebildiği bir
durumu getirecek. İklim değişikliğine neden olan emisyonlar
mevcut düzeyde tutul abilirse, iler ik i y ıll arda sıcaklık
artışının 1,5°C’nin çok üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu
da dünyanın dört bir yanında tüm canlı yaşamını ve doğal
kaynakları tehdit edecek.
İklim değişikliği, sadece fosil yakıtların kullanılmasının
tamamen bırakılmasıyla düzelecek bir durum değil ancak
iklim değ iş ikliğ ine en çok k atk ıda bulunan gaz ol an
karbondioksit, atmosferde kaldığı sürece gezegeni yıllarca
ısıtmaya devam eder. Bu nedenle, sera gazı emisyonlarının
azaltılması son derece önemli ve iyi niyetli bir adım. Net
sıfır emisyonu geçmiş zararları onarmak için değil, bundan
sonraki tahribatları sıfıra indirmeye odaklanır. Ancak daha
fazlası gerekli. Nihai hedef, ölçekleri yeniden dengelemek
ve iklim değişikliği öncesi seviyelere getirmek. Sözü edilen
sev iyeye ulaşmak iç in, sera gaz ı emisyonlar ının sıf ıra
indir ilmesi ve ardından geçmiş emisyonl ar ın azalt ılıp,
geçmişteki zararların onarılmasına devam etmek gerekiyor.
• Fosil yakıtlar ın kullanımını mümkün olduğunca
sıf ıra indirgemek. Bunların yerine rüzgâr, güneş, su gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.
• Ener ji, t ar ım, ul aşım, sanay i gibi sek törlerde
enerji tasarrufuna ve yeşil enerjiye yatırım yapmak.
• Ormansızlaşmay ı durdurmak, ormanlar ı ve bitki
örtüsünü restore etmek.
• Karbon yakalama teknolojilerine yatırım yapmak.
Tek bir birey bile yaşam tarzında küçük değişiklikler yaparak
kendi net sıfır hedefine odaklanabilir. Daha sebze ağırlıklı
beslenme düzenini tercih etmek, yakın noktalara giderken
araç kullanmak yerine yürümek veya bisiklete binmek, gıda
israf ını azaltmak, ener ji tasarrufu yapmak, plastik gibi
ürünler yerine daha doğal ürünlere yönelmek vb. önlemler,
kelebek etkisini artırmaya aday bir çaba olarak görülebilir.
Kömür Sahaları, Güneş Panelleri İle Donatılabilir
Çevre ve iklim örgütler i taraf ından haz ırlanan “Kömür
Sahalarının Güneş Potansiyeli” adlı rapora göre, iklim krizi
ile mücadele ve enerji bağımsızlığı için bir an önce elektrik
üretiminden kömürü çıkararak yenilenebilir enerji payını
artırması gereken Türkiye’nin önünde büyük bir fırsat var:
kömür sahaları. Raporda yer alan verilere göre, kömürlü
MMO İzmir Şubesi | Haziran 2022| 19

ŞUBEDEN• EKOLOJİ

termik santrallere kömür sağlayan aç ık maden ocaklar ı
güneş panelleri ile donatılırsa 6,9 milyon hanenin yıllık
elektrik ihtiyacı karşılanabilir.
22 Açık Maden Ocağı Üzerinden Hesaplama
Kömürün Ötesinde Avrupa (Europe Beyond Coal), Avrupa
İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Greenpeace Akdeniz, WWFTürk iye (Doğal Hayat ı Koruma Vakf ı), İklim Değişikliği
Politika ve Araştırma Derneği, 350.org, Ekosfer ve Yuva
Derneği iç in Sol ar3GW t araf ından haz ırl anan raporda,
Türkiye’de açık madencilik yapılan kömür sahalarında hayata
geçirilebilecek güneş enerjisi kurulu gücüne ve elektrik
üretim potansiyeline dair bir ön analiz yapılıyor. Çalışma
kapsamında, toplam kurulu gücü 10 bin 495 MW olan 22
kömürlü termik santrale kömür sağlayan açık maden ocağı
hesaplamaya dâhil edildi.
Saha alanlar ı şöyle: Çan, Çan 2, Bolu-Göynük, Kangal,
Seyitömer, Çayırhan, Orhaneli, Çatalağzı, Soma-B, Soma,
Soma-Kolin, Polat1, Tufanbeyli, Tunçbilek, Yatağan, Yeniköy,
Yeniköy-Kemerköy, Çumra Termik, Çumra, Afşin-Elbistan A,
Afşin Elbistan B, Silopi.

petrol-yüzde 4, doğalgaz-yüzde 3) küresel ölçekte yıllık
yüzde 6 azaltması gerekiyor. Ancak Türkiye Elektrik İletim
Anonim Şirket i’nin (TEİAŞ) ver iler ine göre, Türkiye’nin
brüt elektr ik üret imi 2021 y ılında bir önceki y ıla göre
yüzde 8 oranında ar t t ı. Geçen y ıl üret ilen 331 milyar
kilovatsaati bulan elektriğin yüzde 32,71’lik kısmı doğalgaz
çevrim santrallerinden, yüzde 31,43’ü ise kömürlü termik
santrallardan sağlandı. Böylece elektrik üretiminde fosil
yakıtla (petrol, kömür ve doğalgaz) çalışan santrallerin payı
yüzde 64’ün üzerine çıktı.
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) Eylül
2021 tarihli bir raporuna göre ise Türkiye, geçen yıl 530
milyon ton karbondioksit eş değer i emisyon salımıyl a
küresel emisyonlarda yüzde 1 paya sahip oldu ve dünyada
16’ncı sırada yer aldı. Türkiye’deki emisyonların yüzde 24,1’i
elektrik sektöründen kaynaklandı; yüzde 21,2’sini imalat,
yüzde 15,8’ini ulaşım, yüzde 13,8’ini binalar, yüzde 11,1’ini
atık, yüzde 9,3’ünü tarım, kalan yüzde 4,7’lik kısmını ise
denizcilik, petrol ve doğal gaz sektörleri oluşturdu (Bianet,
2022).
Kömür Sahalarının Güneş Potansiyeli Raporu için;
https://ekosfer.org/wp-content/uploads/2022/03/komursahalarinin-gunes-potansiyeli.pdf

-----------------------------------------------------Rapor sonuçları ne diyor?
Raporun ana çıktıları ve öneriler şöyle:
o
22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan kömür
sahalarına 13.189 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali
kurulabilir. Bu, Türkiye’nin şu anki güneş kurulu gücünün
(7815 MW) yüzde 170 artması demek.
o
Bu kurulu güçten üretilecek 19 bin 79 GWh elektrik,
6,9 milyon hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilir.
o
Yenileneb ilir güne ş ener jis i s aye s inde y ıl l ık
12,4 milyon ton karbondioksit (CO2) emisyonunun önüne
geçilebilir.
o
Bu yüksek güneş potansiyeli değerlendir ilirken
madenc ilikle bozul an ar az iler in doğay a yeniden
kazandırılmasının mümkün olup olmadığı mevzuata uygun
biç imde tespit edilmeli ve yerel halk ın mülk iyet hakk ı
korunarak kararlara katılımı sağlanmalı.
o
Türkiye, taraf olduğu Paris Anlaşması’nın küresel
sıcaklık artışlarını 1,5 derece ile sınırlama hedefine uygun
olarak kömürden çıkış stratejisi oluşturmalı, mevcut kömürlü
termik santraller için kapanma programı belirlenmeli.
Türkiye’de Fosil Yakıt Kullanımı
Paris Anlaşması hedeflerini karşılamak ve küresel ısıtmayı
1,5°C ile sınırlandırabilmek iç in, ülkeler in kolek t if bir
şekilde on yıl içinde fosil yakıt üretimini (kömür-yüzde 11,
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KÖPRÜLER VE
HİKÂYELERİ-1
Derleyen: Yıldız Sınmaz Uzgan
Makine Mühendisi
yildizsinmaz@gmail.com

etti. Brooklyn köprüsünün inşaatının başlangıç sürecinde
geçirdiği iş kazası sonucu tetanozdan hayatını kaybetti.
Köprü yapımını oğlu Washington Roebling başmühendis
ol ar ak de v r al d ı anc ak f e l ç e d ic i b ir de kompre s y on
hastalığı (vurgun yeme) geçirmesi nedeniyle Brooklyn’deki
dairesinde yatağa bağımlı kalan Roebling, kar ısı Emily
Warren Roebling'in yardımıyla operasyonları yönlendirmeye
devam et t i, dürbünle gözlem yapt ı ve onun yardımıyla
şantiyeye mesajlar gönderdi. Yapımı 1883’te tamamlanan
köprünün inşaatı sürecinde çok sayıda iş kazası, teknik
ak s akl ık, bas ınçl ı pat l ama ve y ang ın g ib i ol ay l ar ın
yaşanmasının yanında 20 işçi hayatını kaybetti ve birçoğu
da dekompresyon hastalığına tutuldu.

( Dünyaca ünlü köprüler, çoğu z aman bulundukl ar ı
şehirler in hat t a ülkeler in simgesi haline gelir. Bazen
görkemli bir mimariye sahip olmaları ya da mühendislik
açısından karmaşık yapılarının olması bazen de şaşırtıcı
ya da duygusal hikâyelere sahip olmaları nedeniyle tarihe
isimlerini yazdırırlar. Bu yazı serimizde, insanlık tarihinde
önem atfedilmiş köprülerin hikâyelerine ortak olacağız.

Brooklyn Köprüsü-New York/Amerika
New York Brooklyn Köprüsü'nün inşaatından bir görüntü ve
bir asma kablosunun etrafına tel saran işçiler

Doğu Nehr i'ni geçerek Manhattan ve Brooklyn ilçeler ini
birbirine bağlayan Brooklyn Köprüsü, Amerikalı mühendis
ve asma köprülerde kullanılan örgü tel halatların mucidi
John A. Roebling taraf ından tasarlanmışt ır. 486 metre
açıklığa sahip köprünün projesi 1867 yılında kabul edildi
ve yapımı Roebling’in kontrolünde 1869 yılında başladı.
Dönemin en uzun asma köprüsü olma özelliğini taşıyan
Brooklyn Köprüsünün bir bölümü, Doğu Nehri üzerindeki
açıklığın yüksekliği ve nispeten alçak kıy ılar nedeniyle,
zemin sev iyesine kadar eğimli, nehr in her iki taraf ında
oldukça iç kısımlara uzanır.

Köpr ünün k ul e l er i k ire ç t a ş ı, gr an i t ve ç imen t o dan
yapılmışt ır. Dör t kablo ile desteklenen güver tesi hem
otomobil hem de yaya traf iğini taşımak tadır. Karayolu
üzerindeki geniş gezinti yeri, sonraki yıllarda kalabalık bir
ticari şehir için hesaplanamaz bir değere sahip olmuştur
ve bu öngörü John Roebling’in uzak görüşlülüğünü de
kanıtlamıştır. 24 Mayıs 1883 yılında büyük bir kutlamayla
açılışı gerçekleşen köprü, bir nesil için teknolojik başarıda
dönüm nok t ası olmasının yanı sıra, birçok şair, yazar,
ressam ve fotoğrafçıya ilham vermiştir.

Brooklyn Köprüsü'nün açılışı, Currier & Ives'in
kromolitografisi. Kongre Kütüphanesi, Washington, D.C.

Brooklyn köprüsünün yapımından önce, köprü tasarımlarının
önde gelen yapısal bileşenlerinden biri haline gelen tel
kabloları dokumak için kendi yöntemini geliştirmiş olan
Roebling, çok say ıda asma köprünün yapımına önderlik

Günümüze kadar birçok inşai düzenleme ve güçlendirme
gerçekleşt ir ilen ve t aş kemerler iyle t anınan Brooklyn
Köprüsü, altı şeritli araç yolu (kamyon hariç), ortak bir yaya
ve bisiklet yoluna sahip olup 2018 yılı itibariyle, üzerinden
her gün ortalama 116.000'den fazla araç, 30.000 yaya ve
3.000 bisikletçinin geçişine eşlik ediyor.
----------------------------------------------------------------------K ay nak: ht t ps://w w w.br it annic a.com/topic/Brookly nBridge
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SORULARLA SAHTE
İÇKİ SORUNSALI

bilinmemektedir. İyi bir rakı yapabilmek için sıkı kontrol
ve iy i bir k imya bilgisi gereklidir. Damıtma işlemi iç in
dist ilasyon kolonu gereklidir. Evlerde düdüklü tencere,
damacana vb. aletler ile damıtma yapılmaya çalışıyor ki
bu hiç doğru değildir. Damıtma esnasında, met il alkol
geçişi olabilir. Rakının içindeki metil alkol miktar ı izin
verilen sınırın üzerinde olduğunda görme bozuklukları gibi
şikâyetlere neden olur.

Mehlika Koç
Kimya Mühendisi
mehlikakoc@gmail.com

Ev koşullarında rakı yapmak ne gibi riskler taşıyor? Elde
edilen şey gerçekten rakı mı?
Öncelikle “rakı nedir” sorusuna cevap vermek gerekmektedir.
Rakı, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği’ne
göre; yalnızca suma veya tar ımsal kökenli etil alkol ile
karıştırılmış sumanın, 5 bin litre veya daha küçük hacimli
geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu (Pimpinella
anisum) ile ikinci kez distile edilmesiyle sadece Türkiye’de
üretilen distile alkollü içkidir. Evlerde, çoğunlukla “Tarımsal
kökenli etil alkol” üzerine su, anason, şeker ilave edilerek
rakı yapıldığı zannedilmektedir. Bu, tam tabir iyle hazır
çorbadan farksızdır.

( Ülkemizde sahte içki nedeniyle ölümler yıllardır görülen

çok üzücü olaylardır. Giderek ağırlaşan yaşam koşulları ve
alkollü içkiler üzerindeki yüksek vergiler, tüketicileri sahte
veya kaçak içki tüketmeye yöneltmektedir. Bu da ölümlere,
kalıcı arızalara veya hastalıklara yol açmaktadır. Alkol ve
alkollü içki üretimi uzmanlık isteyen bir kimyasal prosestir
ve mutlaka kimya mühendisleri kontrolünde, endüstriyel
şartlarda, resmi otoritelerden izin alınarak yapılmalıdır.

Tarımsal kökenli etil alkol üzerine anason yağı koyduğunuzda
elde edilen karışıma su eklendiğinde beyazlar. Fakat bu
içeceğe rakı diyemeyiz. Tarımsal kökenli etil alkol, buğday,
arpa, mısır, şeker kamışından elde ediliyor. Klasik rakı,
mey ve şeker inden damıt ılarak elde edilen et il alkol ile
yapılır. Rakı üretimi bir kimyasal prosestir ve mutlaka kimya
mühendisler i kontrolünde, endüstr iyel şar tlarda, resmi
otoritelerden izin alınarak yapılmalıdır.

Bunlar sahte içki olarak nitelendiriliyor mu?

Türkiye’de alkol, siyasi bir simgeye dönüştürüldü. İçki
zamları nedeniyle pek çok insan evde rakı yapar oldu.
Peki, bu ne kadar sağlıklı?
Tarımsal kökenli etil alkol üzerine anason yağı, şeker ve su
ilave edilerek yapılan içkiye rakı demek mümkün değildir.
Bu içki, anason aromalı alkollü bir içkidir. Tadı, içenin
zevkine kalmıştır. Burada en önemlisi, kullanılan tarımsal
kökenli etil alkolün kaynağını iyi bilmek gereklidir. Elde
edilen bu ürünün sağlık üzerindeki kronik etkileri henüz
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Evde yapılan rak ılar ı sahte rak ı olarak değil de, kaçak
üret im olarak nitelendirebilir iz. Sahte rak ı dediğimiz;
piyasada bulunan bir markayı ambalajı ile taklit edip, haksız
kazanç sağlamaktır. Yani şişesi, kapağı, etiketi ve büyük
oranda tadının taklidi yapılmaktadır. Yılların rakı içicileri
bile farkı anlayamayabilir. Ayrıca, rakının ana hammaddesi
etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkol kullanılabilir ki
bu da oldukça tehlikelidir. Türkiye’de distile alkolle izinsiz,
ruhsatsız içki yapımı yasaktır. Evlerde kendi ürettiğiniz
ürünü kullanarak 350 litreye kadar şarap yapabilirsiniz fakat
distile alkollü içkileri ilgili kurumlardan izin almadan asla
üretemezsiniz. Bu mevzuat rakının yanı sıra votka, konyak
gibi içkileri de kapsamaktadır. Evinizde üzümden veya başka
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bir şekerli meyveden damıtma yaparak elde edilen alkol ile
rakı yapılabilir ama bu da kaçak üretime girer.
Sahte rakıda damıtma yapılarak değil de, piyasada satılan
“Tar ımsal kökenli etil alkol” üzer ine anason, biraz şeker
eklenerek yukar ıda bahset t iğ im gibi bir marka t aklit
edilmektedir.
Sık sık rak ıdan kaynaklı ölümler yaşanıyor ve ölen
yurttaşların ölüm nedenlerinin metil alkolden kaynaklı
olduğu yazılıyor. Metil alkolün ne gibi etkileri var? Etil
alkolden farkı nedir?
Etil alkol içki yapımında kullanılabilir fakat metil alkol
toksik özelliğinden dolayı içki yapımında kullanılamaz. Etil
alkolün kaynama sıcaklığı 78 derece, metil alkolün ise 64,7
derecedir. Damıtma sırasında bu sıcaklıklara çok dikkat
edilmelidir. Metil alkol içildiğinde vücutta formik asit ve
formaldehite dönüşür, dolayısıyla formik asit ve formaldehit
kaynaklı bir zehirlenme yaşanabilir. Belirlenen miktarlardan
fazla alındığında ölüm, görme kaybı olabilir.

Evde içki üretenlere neler söylemek istersiniz?
Yukar ıda bahsettiğim gibi evlerde iki yolla rakı üretimi
y apılmak t a. En kol ay ı t ar ımsal kökenli e t il alkol ile
yapılanı. Satın alınan alkolün kaynağı bilinmelidir. Alkol
üzerindeki etiket anlayarak dikkatlice okunmalıdır. İllaki bu
yöntem ile rakı üreteceğim deniliyorsa doğal anason yağı
kullanılmalıdır. Yine de bu yöntemle elde edilen ürünü aşırı
kullanmamak gerekir. Sonuçta bu yapılan ürüne rakı demek
pek mümkün değildir. Diğer damıtma yöntemi ise tamamen
kimya mühendisliği disiplinidir. Damıtma esansında elde
edilen etil alkole metil alkol karışmaması gereklidir.
Sonuç ol ar ak, içk i tüket imini az altmak iç in verg iler i
ar t t ırmak bir çözüm değildir. Bu yöntem birçok ülkede
denenme s ine r ağmen sonuç al ınamamış t ır. Verg iler i
arttırmak, halkı kaçak ve sahte rakı tüketmeye itmektedir.
Burada ilk başta gelen risk ölüm riskidir. İkincisi ise uzun
vadede kronik etk ilenmedir. İçk inin sağlık üzer indek i
zararları halka anlatılmalı ve halkımız bilinçlendirilmelidir.
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SOMA FACİASI
MADEN FELAKETİ
OLDUĞU KADAR
AYNI ZAMANDA BİR
HUKUK FELAKETİDİR
Ülkemizin en büyük maden felaketi olan Soma
Faciasının sekizinci yıldönümünde TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yapılan
basın açıklamasıyla hayatını kaybedenler anıldı ve
dava sürecinde yaşanan hukuksuzluklara dikkat
çekildi.
( 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülke tarihimizin en

büyük madencilik felaketi olarak tarihe geçen Soma Maden
Faciası’nda hayatını kaybeden 301 madencimizi saygıyla
anıyoruz.
Soma Maden Faciası görünmez bir kaza değil, neoliberal
anl a y ı ş ın s on u c u o l ar ak k am u m a de n c il i ğ in in y o k
edilmesinin, işçilerin sendikasızlaştırılmasının ve köleci
çalışma sisteminin dayatılmasının ürünüdür.
Soma Faciası, basit bir ihmal değil, madencilik bilgi ve
bir ik iminin yok say ılmasının, teknik bilgi ve alt yapı
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ye t er s izl iğ inin, iş gü venl iğ i anl ay ış ın ın gör me zden
gelinmesinin sonucudur.
Maden şirketlerinin kârlarını artırabilmek için dayattığı
ç alışma koşul l ar ının ve s iy as i ik t idar ın emekç iler in
hayatlarına değer vermeyen politikalarının bedeli Soma’da
301 madenci hayatlarıyla ödemiştir.
Aradan geçen 8 yıl içinde Soma Faciası sadece bir maden
felaketinin değil, aynı zamanda bir hukuk felaketinin de
adı haline gelmiştir. Dava süreci boyunca yaşananlar ve
mahkemenin verdiği karar sonucunda, faciada kaybettiğimiz
301 madenc inin ac ısı üzer ine, adalet sizlik ve haksızlık
duygusunun derin üzüntüsü da eklenmiştir.
K amu kuruml ar ının sorumluluğunu yok sayan, maden
şirketin sahipler inin suçunu haf ifleten yargılama süreci
sonunda sorumlulara adeta göstermelik cezalar verilmiş,
iktidar tarafından çıkarılan infaz indirimiyle de sorumlular
neredeyse hapis bile yatmadan serbest kalmıştır. Bugün
Soma Faciasının sorumluları dışarıdayken, acılı ailelerin
gönül l ü av uk at l ığ ını ü s t lenen C an At al ay ve Sel ç uk
Kozağaçlı’nın cezaevinde olması, hukukun içinde bulunduğu
içler acısı durumun göstergesidir.
Soma Davası, tıpkı Gezi Davası, Çorlu Tren Kazası Davası,
10 Ekim Davası gibi toplumun adalet duygusunu ve hukuka
inancını zedeleyen bir biçimde sonuçlanmıştır. Soma Davası
mutlaka yeniden görülmeli ve sorumlular hak et t ikler i
biçimde cezalandırılmalıdır.
Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin 301 madencinin ölümünü,
siyasi ik t idar ın ve kamu kuruml ar ının sorumluluğunu,
madenci şirketin açgözlü sahiplerini ve faciaya sebep olan
kişileri asla unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşullarda
çalışabileceğimiz iş koşulları için mücadele etmeye devam
edeceğiz.
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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BU ÜLKENİN
HARCINDA MÜHENDİS,
MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ
EMEĞİ VAR
EK GÖSTERGE
HAKKIMIZ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde
sürdürülen "Ek Gösterge Komisyonu"nun üçüncü
toplantısı öncesinde TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Emin Koramaz tarafından 9 Mayıs 2022
tarihinde bir basın açıklaması yapılarak kamuda
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek
göstergelerinin yükseltilmesi ve insanca yaşanacak
bir ücret talebimiz bir kez daha dile getirildi.
( Ç alışma ve Sos y al Güvenlik Bak anı başk anlığ ında

düzenlenen ek gösterge komisyonunun mayıs ayı içerisinde
üçüncü ve muhtemelen son toplant ısını gerçekleştirmiş
olacak.
Şimdiye kadar yapılan iki toplantıda taleplerimiz göz ardı
edilmiş, kapsamlı bir öner i veya çözüm sunulmamışt ır.
Kamuda çalışan teknik hizmetler sınıf ına tabi mühendis,
mimar ve şehir plancıları yok sayılmıştır.
Ç a l ı ş m a v e S o s y a l G ü v e n l i k B a k a n ı ’n ı n k o m i s y o n
konuşmasında geçen “Sosyal tarafların talepleri ele alınacak.
Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu
sorunun çözümünü önerileri değerlendirilecek” sözleri yine
kendisi tarafından unutulmuş ve gerçekleştirilmemiştir.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan
mühendis, mimar ve şehir planc ılar ının özel bir önemi
bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi,
uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan
meslektaşlar ımız, ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması ve
gelişmesi aç ısından hayat i öneme sahip meslekler i icra
etmektedir.
Tekrar uyarıyoruz!
Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planc ılar ının
hakl ar ı, sorumlulukl ar ı ve ücretler i 657 Say ılı Devlet

Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. Ancak, özellikle son
25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler
alan mühendis, mimar ve şehir planc ılar ı, ekonomik ve
sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satın alma gücü
kaybına uğramıştır.
Kamuda çalışan meslek taşlar ımızın aldıklar ı ücretler in
gün geçtikçe erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden
haklar ı da diğer kamu görevliler ine göre oldukça düşük
kalmıştır.
Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan
ek göstergeler derecelere göre farklılık göstermektedir.
Kanunun eki niteliğindeki (l) Say ılı Cet velin II- Teknik
Hizmetler sınıf ı kapsamında bulunan söz konusu kamu
görevlileri, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek gösterge
maaşlar ının ve emekli aylıklar ının düşük belirlenmesine
neden olmaktadır.
Ayr ıca teknik hizmetler sınıf ına dâhil kamu çalışanlar ı
kendi içlerinde de ayrıştırılmış, büyük yatırım projelerinde
çalışanl ar ile aç ık al anl arda f iilen çalışanl ara yönelik
ayr ımc ı tav ır sergilenmiş ve bunlara farklı özel hizmet
tazminatı oranları belirlenmiştir.
Ülkemizdeki kriz ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar her geçen
gün arttıkça mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşamsal
ihtiyaçlar ı bile karşılayamaz hale gelmiştir. Bu sebeple
kamudaki meslektaşlar ımız da üstlendikler i sorumluluk
ve ürettikleri hizmetle karşılaştır ılamayacak kadar kötü
ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda
kalmışlardır.
Teknik ve bilimsel temelde yür üt tükler i ç alışmal arl a
vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis,
mimar ve şehir planc ılar ının özlük haklar ı ve ekonomik
sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması
zorunluluk haline gelmiştir.
Kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis,
m imar ve ş e h ir pl anc ıl ar ın ın “e k gö s t erge l er i”’n in
yükseltilmesi şarttır.
Bu sebeplerle; ülkemizdek i açlık ve yoksulluk sınırlar ı
gözet ilerek kamu emekç isi mühendis, mimar ve şehir
plancılar ının maaşlar ı insanca yaşayacaklar ı bir düzeye
yük selt ilmeli ve ek göstergeler i 4800 -6400 arasında
yükseltilmelidir.
Yapılması planlanan “ek gösterge komisyonu”’nun üçüncü
toplant ısında yukar ıda belir ttiğimiz değerlendirmeler in
v e gör ü şl e r in gör me z de n ge l inme s i dur umunda b u
ülkenin harc ında emeği bulunan mühendis, mimar ve
şehir pl anc ıl ar ına karşı ik t idar ın en büyük ekonomik
darbelerinden olarak tarihe geçecektir.
Unutulmamalıdır ki yok sayılan mühendis, mimar ve şehir
plancıları bilimin ve tekniğin öncüsü olarak kendilerine
k ar ş ı al ınan b u t av r a k ar ş ı s e s s iz k al may ar ak t üm
demokratik zeminlerde karşılık verecek ve sorumlularından
hesap sorana kadar mücadele edecektir.
Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve
güvenceli bir gelecek tüm mühendis, mimar ve şehir
pl anc ıl ar ının en temel hakk ıdır. Sorunl ar ımıza çözüm
istiyoruz!
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ERKEKLER VE
ERKEKLİKLER

“Bütün hayatını başkalarının kendisine öğrettiği ve
kendisinden istediği gibi yaşadı adam... Ve son nefesinde
fark etti ki; ölümü bildiği gibi olacaktı, tıpkı doğumu gibi...”
ERDAL DEMİRKIRAN (Demirkıran, 2003: 45)

Sedat Atak¹
sedatatakizmir@gmail.com

( Feminist mücadelenin ve LGBTİ+ hareketin girişmiş olduğu
mücadeleler sonucunda özellikle 1970 sonrasında Kadın
Çalışmaları alanında büyük başarılar elde edilmiş, ancak
bu mücadelenin diğer taraf ı olan ataerkinin başrolündeki
er ke ğ i il g il endiren konul arda ise ye t er l i ç al ışmal ar
yapılamamıştır. Dolay ısı ile toplumsal cinsiyet alanında
feminist mücadele ve kadın konusunda ne kadar büyük
adımlar atılmış olsa da erkeğin ataerkiyi eleştirmediği bir
sistem içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çabalar
yetersiz kalmıştır. Diğer yandan ataerkil sistemin erkeğe
yüklemiş olduğu ve erkeklik yaf t ası içer isinde er it t iği
toplumsal cinsiyet rolleri, erkeklerin omuzunda ağır bir yük
olarak durmakta ve eşitsizliğin diğer kanadında yaşattığı
erkeklik krizi ile başta şiddet olmak üzere ağır toplumsal
yıkımlara yol açmaktadır.

Bu yaz ı diz imizde erkeğin toplumsal c insiyet algısını
g e n i ş l e t m e k , a t a e r k in in c in s i y e t k ö r ü an l a y ı ş ın ın
ve k al ıpl ar ın ın d ış ına ç ık ab il me k ve er ke ğ i e ş i t l ik
mücadelesinin bir ak törü yapabilmek adına hegemonik
erkekliğin profeminist bir eleştirisi yapılarak ataerkil düzen
içerisindeki cinsiyet bilinci ve cinsiyetçi önyargılar yapı
bozumuna uğratılmaya çalışılacak ve eşitlikçi bir erkeklik
modeli yarat ılmaya çalışılacak t ır. Bu amaçla “Erkekler
ve Erkeklikler” adlı yazı dizimizin ilk aşaması erkekliğin
tanımının yapıldığı, erkeklik süreçler inin ve erkekliğin
toplumsal inşasının ele alındığı “Erkek Doğulmaz, Erkek
Olunur” yazı başlığı altında ele alınacaktır.
ERKEK DOĞULMAZ, ERKEK OLUNUR:
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ERKEKLİĞİN KÜLTÜREL
İNŞAASI VE ERKEKLİK SÜREÇLERİ
¹Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Doktora Öğrencisi
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ERKEKLİK DEDİKLERİ…….
Ataerkil toplumlardaki geleneksel ideolojilerin bir sonucu
olarak kabul edilen erkeklik, toplumun idealize etmiş olduğu
rol ve davranışlar ın yer ine get ir ilmesini ve yasaklanan
davranışlardan uzak durulmasını gerektiren bir eylemliliğe
ya da eylemsizliğe işaret eden per formanslar ın toplamı
olarak ifade edilmektedir (Connell, 1995: 2). Toplumsal
cinsiyetin bir kategorisi olarak karşımıza çıkan erkeklik;
biyolojik olarak kişinin doğumu ile başlayan, toplumsal
olarak kurgulanan ve bireyin tüm hayatı boyunca performe
etmek zorunda olduğu rol ve davranışları içeren bir süreç
olarak bilinir. Erkekliğin sabit bir durum olmaktan ziyade,
ak ışkan ve değişken olduğunu savunan Messerschmidt
t e k t ip b ir er ke kl ik t en b ahse t mem iz in imk âns ızl ığ ı
üzer inden hareketle erkekliğin en çok gündelik hayatta
karşımıza çıkan anlık durumlar karşısında inşa edilen ve
sürekli olarak farklılaşan eylemler olduğunu savunmaktadır
(Messerschmidt, 2018: 70). Erkekliğin, kendimiz, diğerleri
ve çevremizde olup bitenlere vermiş olduğumuz tepkilere
göre sürekli değişerek inşa edildiğini belirten Kimmel ise,
bunun doğduğumuzda sahip olduğumuz biyolojik cinsiyetten
bilincimize sıçrayan bir durum olmadığını, aksine y ıllar
içinde yaşanılan kültür içerisinde öğrenilip tecrübe edilerek
zamanla oluşturulan bir toplumsal inşa olduğunu ifade
etmektedir (Kimmel, 2013: 92).
19. yüzyıla kadar erkeklik ve kadınlık birbirinin tamamen
z ıt t ı ol ar ak if ade edilen k av r aml ar ol ar ak k arş ımız a
çıkmakta ve toplumsal cinsiyet erkeğin etken ve üstün,
kadının ise edilgen ve bağ ımlı ol ar ak kabul edilmesi
inanc ına dayanmak t a idi. Toplumsal c insiyet in c insel
yönelimlerden bağımsız olarak biyolojik cinsiyet ile aynı
kabul edildiği bu dönemlerde, idealize edilen erkeklik ve
kadınlık kalıplarının dışında bulunan cinsel yönelimler ise
sapkınlıkla ilişkilendirilmekte ve o toplum için bir tehdit
olarak görülmekte idi (Nardi, 2000: 2). Sonraki dönemlerde
ataerkinin güç kaybetmeye başlaması ile manevra alanının
daha da genişlediği bir cinsiyet sisteminden söz ediyor
olsak bile, sosyalleşme ağları içerisinde yaratılan cinsel
kimlikler hegemonik kategorileştirmenin güçlü kurallarına
it aat etmeye devam etmek te idi. Bu bağl amda toplum
içerisindeki birçok insanın gözünde bir erkek hâlâ bir erkekti
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ve onu tanımlayan şey, kadın olmama veya ona benzememe
gerçeği idi (Aboim, 2010: 1). Her türlü din, dil, ırk, yaş,
sınıf, cinsel yönelim gibi farklılıklarla farklı kategor iler
içer isinde erkekliğin ne olduğu konusunda birçok farklı
görüş ortaya atılsa da, erkekliğin ne olmadığı konusunda
“kadınlar gibi olmamak” olarak ortak bir tanım üzerinde
birleşmek mümkündü. Dolayısı ile erkeklik tanımının ilk
or taya ç ık t ığından it ibaren kadınlığın reddedilmesi ve
kadınlıktan kaçış olarak karşımıza çıktığı görülmektedir
(Kimmel, 2013: 96).
Ancak eleştirel erkeklik çalışmalarının artması ile birlikte
erkekliğ in; sabit ol may an, iç inde y aş anıl an z amana,
kültüre ve mekâna bağlı olarak, özellikle de kadın ve erkek
ilişkilerinin yoğunlaştığı siyasal ve sosyal alanlarda değişen
birçok anlamı bulunduğu öne sürülmektedir (Kimmel, 2013:
93) Bu sebeple toplumsal cinsiyet ölçeği içerisindeki çoklu
ve karşılıklı anlamsal ilişki içerisinde erkeklik sadece kadınlık
ya da dişillik kavramının zıttı olarak ele alınmamalı, aksine
aynı kültür içinde ya da farklı kültürler arasında performe
edilen binlerce f arklı erkeklik t anımının olduğu kabul
edilmelidir (Horzum, 2018: 79). Yani bir toplumda bedensel
olarak var olan erkeklerden bahsederken, diğer yandan bu
erkek ya da kadınlara toplumsal ve kültürel olarak yüklenmiş
olan tavır ve davranışlarını ifade eden erkekliklerden de
bahsetmek gerekmektedir. Böylece erkekliğin değişkenliği
ve ak ışkanlığının t ar ihe, mekâna, karşısındak i k işiye,
topuma ve kültüre göre değişen özelliğinin altı çizilmiş
olacaktır.

ayrılık ve ispat etme durumunu göstermektedir. Erkeklik,
kadınlığın aksine ataerkil toplumlarda bir veri olarak değil,
uğruna mücadele verilerek kazanılan ve her an kaybetme
tehlikesi olduğu için asla elde edilemeyen bir statü olarak
görülmekte ve sürekli bir ispatlamayı gerektirdiği için erkek
üzerinde kaygı oluşturan, bazen de erkeklik krizine kadar
uzanan toplumsal bir olgudur (Kandiyotti, 2011: 82).
Erkeklik erkeklerin farkında olmadan içselleştirdikleri ve
hayatlarının her alanında tekrar ettikleri uzun bir süreç
içerisinde yavaş yavaş öğrenilen pratikleri içermektedir.
Bu pratikler; yürümekten kadeh tutmaya, çeşitli hareket
biçimlerinden parmak kaldırmaya, laf atmaktan direksiyon
tutmaya, konuşmaktan omuz atmaya uzanan bir aralıkta
değişiklik göstermektedir (Cengiz ve diğerleri, 2004: 57).
Dolayısı ile erkeklerin sosyal yaşantılarında nasıl duyup,
düşündükler i, neye göre davranacaklar ı, nasıl yürüyüp,
nasıl konuştukları, hatta kimleri sevip, kimlerden nefret
edecekleri ve neler uğruna savaş verecekleri de yine toplum
taraf ından belirlenen erkeklik kılavuzu aracılığı ile tayin
edilmektedir. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir
husus ise, tıpkı cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarında
olduğu gibi, erkek ve erkeklik kavramları arasında da kültüre
bağımlı olarak kurulan bir ilişkinin varlığıdır (Horzum,
2018: 80).
ADIM ADIM ERKEKLİK…

ERKEKLİĞİN İNŞASI…

Bir cinsiyet kategorisi olarak “erkek”, doğmakla kazanılan
bir sıfat iken, “erkeklik” ise toplumun inşasına dayanan,
topluma karşı her zaman ispat edilmesi gereken ve ispat
edilmediğinde kaybedilme r isk i t aşıyan bir eylemlilik
hali olarak ifade edilmektedir. Toplumdaki diğer erkekler
tarafından sürekli izlenen ve kontrol altında olan erkekler
onların toplumsal onaylarını alabilmek adına devamlı bir
kendini kanıtlama çabası içer isindedirler. Bu erkekliği
kanıtl ama çabası c insiyetç i toplum yapısının hem bir
sonucu hem de bu yapının devam etmesini sağlayan temel
dayanaklardan birisi olarak görülmektedir (Kimmel, 2013:
97).
Erkeklik inşası, bir erkeğin çocukluğundan itibaren başlayıp,
hayat ının sonuna kadar devam eden bir süreç ol ar ak
karşımıza çıkmaktadır (Barutçu, 2013: 6). Erkek çocuklarının
erkekliğe adım atarken izlemiş olduğu süreçler hep bir

Erkekliği Ortaya Çıkaran Toplumsal Mekanizmalar
İ ns anl ar, dün y a y a ge l me l e r in de n ç ok önc e t op l um
t ar af ından or t ay a at ıl an değer ve anl aml ar içer isine
doğmak ta ve bu toplumsal kurallara ayak uydurduklar ı
sürece toplum tarafından kabul görmektedirler. Bireylerin
sosyalizasyonunu içeren bu süreç içerisinde çocukluktan
itibaren kişilerden uymaları beklenen erkeklik ve kadınlık
normlarına, rollerine, davranış ve hareketlerine ne ölçüde
ayak uydurdukl ar ı sınanarak, toplumsal düzenin kalıp
yargıları içerisinde erkek ve kadın inşaları oluşturulmaktadır
(Ohana ve Titley, 2009: 34). Birey in topluma kar ışmaya
başlamasından itibaren, önce ailesinden, sonra çevresinden
gördükleri ve edindiği bilgilerle kendisine toplum içeresinde
bir yer edinmeye çalıştığı görülür. Elde etmeye çalıştığı
bu konum üzer inde biyolojik c insiyet ine uygun ol arak
edinmiş olduğu kimlik ve üstlendiği toplumsal c insiyet
rolleri de belirleyici öneme sahiptir. Egemen bir grubun
ve kültürün kurall ar ına bağlı ol arak şek illendir ilmeye
çalışılan bu kimlik elde etme süreci, bireyin hayatındaki
en zorlu müc adeleler inden bir is i haline gel mek tedir
(Barutçu, 2013: 1). Belirli bir öğrenme süreci sonucunda
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elde edilen toplumsal c insiyet, çeşitli kanallar yoluyla
kültürel ve sosyal bir süreç olarak ortaya çıkar. Erkek dilini
öğrenme, kadınsı davranışlardan kaçınma, bazı kültürlerde
sünnet olma, ilk cinsel deneyim, erkekliğin tanımlandığı
kimi alanlarda bulunma, her daim güçlü ve kontrol sahibi
olarak diğerlerinin sorumluluklarını alma, gücü ve cesareti
sergileme yönünde her türlü girişimde bulunma bu dönüm
nok talar ından baz ılar ını oluşturmak tadır (Çelik, 2016:
2). Gerek anatomik, gerek hormonal, gerekse kültürel ve
toplumsal bir süreç içerisinde belirli aşamalardan geçilerek
elde edilen bu erkeklik erkeğin sadece muhafaza etmekle
kalmay ıp aynı z amanda gelecek nesillere ul aşt ırması
gereken bir bayrak olarak da görülmektedir (Barutçu, 2013).
Özellikle Türk toplumu içeresinde kadınlıktan daha üstün
bir kimlik olarak görülen erkeklik temel olarak; sünnet,
cinsellik, askerlik, iş sahibi olma ve evlilik gibi aşamalardan
geçilerek elde edilen bir süreç olarak ifade edilmekte ve
aksi halde k işinin toplum taraf ından maddi ve manev i
dışl amal ara maruz kalması söz konusu ol abilmek tedir
(Selek, 2018: 19).
Daha çocuklukta oyunlar içerisinde ortaya çıkan erkeklik
inşası, rekabet in ve ser tliğin öğrenilmesi ile kendini
göstermeye başlamaktadır. Ardından erkek çocuğun diğer
cinslerden farklı olduğunu öğrenmesi ve bunun topluma
duyurulması amac ı ile şanlı bir düğün eşliğinde sünnet
aşaması boy göstermektedir. Genellikle ergenliğe geçişin
ve ilk mastürbasyonun yaşandığı ve anneden bağımlılığın
sona er ip ar t ık kendi baş ına bir şe yler y apabil me ye
başlandığı dönem olan ilk boşalma dönemi c inselliğin
keşfedilmesi açısından da erkekliğin önemli bir aşamasını
oluşturmaktadır. Daha sonrasında kahvehane gibi erkek
homososyal mekânl ara adım at arak erkekliğinin diğer
erkeklerce kabul edilip çocukluktan çıkılan aşama da bir
erkeklik aşaması olarak önemli görülmektedir. Ardından
yine bu dönemlerde ilk cinsel birleşmesini yaşamak üzere
erkeklerin genelev gibi mekânlara gitmesi de birçok erkek
açısından erkekliğin önemli bir aşamasını göstermektedir.
Yine askerlik, aileden ve sevdiklerinden uzaklaşılıp kendi
ayakları üzerinde durabilmesi, kendine ve hayata dair yeni
şeyler öğrenilmesi, homososyal bir alan olması açısından
getirdiği erkek sosyalizasyonu ve birçok ihtiyacını erkeğin
kendi başına gidermesi açısından erkekler için önemli bir
adım olarak görülmektedir. Erkeklerin artık bağımsızlığa
kavuştuğu ve kendi ayakları üzerinde durması gerektiği bu
dönemde erkekliğin yeni aşaması kendisine ve geleceğini
kurmaya yetecek bir iş sahibi olması ol arak karşımıza
çıkmaktadır. Kendisine yeter hale gelen ve şimdiye kadar
erkekliğini hep kendi cinslerine ispat eden erkeğin artık
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yeni erkeklik adımı, karşı c ins üzer inde erkeklik ispat ı
yapabileceği bir evlilik yapıp yeni bir yuva kurma aşamasıdır.
Bu evliliğin sadece kurulması yetmemekte ve son aşama
olarak soyun devam et t ir ilmesi amac ı ile çocuk sahibi
olma ve baba unvanını kazanma erkekliğin son durağını
oluşturmaktadır (Barutçu, 2013: 7-9; Selek, 2018).
Sonuç olarak, erkeklik tek bir kalıp içerisine sığdırılamayacak
kadar geniş bir kavram olup, bir sıfat olarak doğuştan
kazanılmasından ziyade sürekli olarak gerçekleştirilmesi
gereken bir per formans ol arak karşımıza ç ıkmak t adır.
Toplumsal olarak inşa edilen bu erkeklik, toplum içerisinde
sürekli denetlenen ve sapmalar gösterdiğinde ayar verilmesi
gereken bir olgu olarak karşımıza ç ıkmak tadır. Toplum
içer is inde z amanl a bel iren c ins i ye t ç i mek anizmal ar
tarafından hem oluşturulan hem de kontrol altında tutulan
erkeklik, sürekli ispat edilmesi gereken bir süreç olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç içer isinde erkekler tüm
rol ve davranışl ar ını belirli idealize kalıpl ar içer isine
yerleş t ir me ve belirli aş amal ar ı t ak ip e t me yol u ile
erkeklik k imliğini oluşturma ve tamamlama deney imini
ge rç e k l e ş t ir me k t e d ir l e r. Ya z ı d iz im iz in b ir s onr ak i
bölümünde, erkekler in bu süreçler içer isinde göstermiş
oldukl ar ı per for mansa göre elde e t t ikler i hiyer arş ik
konumları ifade eden erkeklik kategorilerinin sunulduğu
“Erkekliğin Bin Bir Yüzü” adlı kısım ile Connell’ın kurama
kazandırdığı erkeklik kategorileri ele alınacaktır.
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YAŞAMDAN YANA
MÜHENDİSLİK
MÜMKÜN MÜ?
Bölüm 2:
Kalkınma, Ekoloji
ve Kadınlar
Elif Eda Doğan
Makine Mühendisi

( Yazar Vandana Shiva kimdir?
Vandana Shiva, Kanada Western Ontario Üniversitesi'nde
f iz ik öğrenimi gör müş tür. "Kuantum Teor is inde Gizli
Değişkenler ve Mekansızlık" üzer ine dok tora sahibidir.
Doğum yeri olan Dehradun’da (Hindistan) "Bilim, Teknoloji ve
Ekoloji Araştırmaları Vakfı"nı kurmuştur. Birçok üniversitede
ekoloji, feminizm ve küreselleşmeyle ilgili dersler vermiştir.
Çok sayıda hükümete danışmanlık yapmıştır. 2005'te Nobel
Bar ış Ödülü'ne aday göster ilmiştir. 2007'de Slow Food'a
uluslararası başkan yardımcısı olarak seçilmiştir.
Vandana Shiva, eko-feminist düşünür, çevreci, küreselleşme
karşıtı ve aktivisttir. Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu
t ar af ından haz ır l anan “Düşünürler i ve Ak t iv istler i
il e F em in is t Har ek e t ” k i t a b ın d an y a z ar h ak k ın d a
de t aylı bilg iye ul aş ıl abilir:
ht t p://w w w.mmoizmir.
org/8mart2021/8mart2021.pdf
Kalkınma, Ekoloji ve Kadınlar
Tekrar merhaba;, kitabın giriş bölümü olan "Cinsiyetli Gıda
Politikası" hakkındaki ilk yazımı, Eylül ayı Şube Bültenimizde
siz üyelerimizle paylaşmıştık. Bu ayki bültendeyse kitabın
ilk bölümü olan “Kalkınma, Ekoloji ve Kadınlar” hakkındaki
kısma yer veriyoruz.

"İnadına Canlı / Kadınlar, Ekoloji ve Hayatta Kalma"
(Sinek Sekiz Yayınevi, 3. Baskı 2017, Çevirmen Emine
Ayhan) İlgili bölümler, aylık bültenimizde ardışık ve / veya
aralıklı olarak yayımlanacaktır. Yayımlanan tüm bölümlere
şube web sayfamızdan ulaşılabilir: https://www.mmo.org.
tr/izmir/bultenler
Yaşamdan yana mühendislik mümkün mü? Yazıyı okurken
bir yandan da bu cümlenin size eşlik etmesine izin
vermenizi dilerim.

'K alk ınma' k avr amı, Bat ılı patr iy ark anın yeni projesi
ol arak sömürgec ilik geleneğinin k ılık değişt irmiş hali
olarak karşımıza ç ıkar. “Sermaye bir ikimi ve 'ar t ıdeğer'
ile kâr üretimi adına ekonominin ticarileştirilmesi olarak
'kalk ınma,' böylece sadece belirli bir ser vet yarat ımı
biçiminin değil, aynı zamanda buna bağlı olarak yoksulluk
ve mül k sü zl üğün de yeniden üre t im ini ber aber inde
get irmişt ir.”(38) Kalk ınma ile sömürgec ilik arasındak i
fark, sömürünün artık ulusal çıkarlar ve büyüyen gayrisafi
milli hasılalara dayanılarak yeni ulusal elitlerce yeni yıkım
teknolojileri ve kavramlarıyla gerçekleştirilmesidir.
“Toplumsal cinsiyet hiyerarşisi ve patriyarka en eski baskı
biç imler i olmakla beraber, kalk ınma projesiyle birlik te
giderek daha şiddetli biçimler almıştır.”(40) Kalkınmanın
yaygınlaşmasıyla toprak, su ve ormanlar ın denet imi ve
işlenmesi kadınl ar ın elinden alınarak kadınl ar, üret ic i
etkinlikten dışlanmıştır. Kalkınma bakış açısına göre doğal
yatağında akan bir nehir ve buradan köyüne su taşıyan kadın
verimsizdir, ancak üst yönetimlerce üzerine baraj kurulan ve
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buradan suya yön veren zihniyet üretkendir. Ormanlar ise
doğal haliyle değil, ticari türlerin ekildiği tarlalar haline
dönüşürse ver imlidir. Bu tarz bir kalkınma modeli, dişil
olandan, kaynakların korunmasından ve ekolojik ilkeden
mahrum, bozuk bir kalkınma şeklidir.

çalışmaktadırlar ve ihtiyaçları karşılayan, geçimi sağlayan
çalışmanın ta kendisidirler. Bozuk kalk ınma modelinde
büyüme, hayat ın ve hayat destek sistemler inin daha az
idamesi demektir. Bu nedenle 'korumaya yönelik' ekolojik
kalkınma modeli, 'dişil ilke' yi geri kazanmayı benimser.

“Alice Schlegel eşitsizliğe değil, çeşitliliğe dayalı çalışmanın
ayırt edici özelliğinin, geçim koşullarında kadın ile erkeğin
ç alışma al anl ar ının birbir ine bağ ımlılığ ı ve k arş ılıklı
tamamlayıcılığı olduğunu ortaya koyar...İndirgemeci zihin
kadınlara, batı-dışı halklara, hatta doğaya batılı ve erkek
merkezci kavramlarını dayatır ve bunların üçünü de eksik
ve 'kalkınmaya' muhtaç olarak sunar.”(43) Bozuk kalkınma,
doğadaki uyumu, bu uyumu korumaya yönelik gayreti ve
gerekliliği görmezden gelir; organik olarak birbirine bağlı
olagelmiş bu sistemleri ihlal ederek sömürü, adaletsizlik
ve şiddet sürecini devreye sokar. Mahatma Gandhi: “Dünya
herkesin ihtiyacını karşılamaya yeter ama bazı insanların
açgözlülüğünü tatmin etmek için yetersizdir.”

“Kaynak ve enerji yoğun üretim süreçleri, ekosistemden
sürekli daha fazla kaynağın çek ilmesini talep eder. Bu
çek ilme ise, temel ekolojik süreçler i altüs t ederken,
yenilenebilir k aynakl ar ı yenilenemez k aynakl ar a
dönüştürür...Patriyarkanın verimli ya da üretken çalışma
dediğ i şey, ekolojinin ter imler iyle if ade edildiğ inde,
t ahr ip gücü yük sek üret imden başka bir şey değildir.
' Te r m o d i n a m i ğ i n i k i n c i y a s a s ı ', k a y n a k l a r ı n b o ş a
harcanmasına dayanan kaynak yoğun ekonomik kalkınmanın
uzun vadede insan türünün hayat t a kalmasına yönelik
kaçınılmaz bir tehdit haline geleceğini öngörmektedir. İleri
sanayi ülkelerindeki ekoloji temelli siyasi mücadeleler, uzun
vadeli hayatta kalma seçenekleri ile kısa vadeli üretim ve
aşırı tüketim arasındaki bu çatışmaya dayanır...

Bozuk kalkınma düşüncesi; “Eril ile dişil olanın işbirliğine
dayalı birliğini bozar ve dişil ilkeden yoksunlaşt ırdığı
erkeğ i doğadan ve k adından ay ır ar ak her ik isinin de
üstüne yerleştirir. Ekolojik krizde semptomlaşan doğaya
yönelik şiddet ile kadınların tabi kılınıp sömürülmesinde
semptomlaşan kadına yönelik şiddet, dişil ilkenin işte bu
tabi kılınışından kaynaklanır...Doğa da kadın da 'öteki'
olarak, yani pasif gayri benlik olarak görülür. Dişil ilkeyle
özdeşleştirilen etkinlik, verimlilik/üretkenlik, yaratıcılık
ise doğaya ve kadınlara ait nitelikler olmaktan çıkar ılır
ve onlar ın elinden alınıp özellikle erkeğe ait niteliklere
dönüştürülür....Parçalı ve hayat karşıt ı bozuk kalkınma
modelinde doğa ve kadınlar böylece hayatın yaratıcısı ve
sürdürücüsü olmaktan çıkarak, salt birer 'kaynaktan' ibaret
hale gelir.”(43,44)
Bozuk kalkınma genellikle, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ile
ölçülen “ekonomik kalkınma” olarak adlandırılır. Ekolojist
Jonathan Porrit: “GSMH bir kereye mahsus olmak üzere doğru
kullanılan bir kelime. Geleneksel iktisatçılar bile, onun
bir kalkınma ölçütü olarak hemen hemen işlevsiz kaldığı
gibi basit bir gerçekten hareketle GSMH'nin altın çağının
sona erdiğini kabul etmektedir. GSMH para ekonomisinde
üretilen toplam mal ve hizmet miktarını ölçer. Bu mal ve
hizmetlerin birçoğu insanlar için bir fayda arz etmez, daha
çok, işlerin ne ölçüde yanlış gittiğini ölçmeye yarar. Suça,
kirliliğe, toplumumuzun verdiği bir yığın insan zayiatına
yapılan ar tan harcamalar; israf veya planlı eskitmeden
ötürü ar tan harcamalar, büyüyen bürokrasilerden ötürü
artan harcamalar; işte bütün ölçülen budur.” Bu tanımdan
hareketle; GSMH'deki bir artışın, servette yahut refahta da
zorunlu bir artış anlamına gelmemesi şaşırtıcı değildir.
“Asal ekonomik etk inlik ol arak met a üret imi kalk ınma
diye sunulduğunda, doğanın ve kadınl ar ın hem hayat ı
üretme, hem de temel ihtiyaçlara yönelik mal ve hizmet
üretme potansiyelini yıkıma uğratır. Daha fazla meta ve
daha fazla nakit -(ekolojik tahr ibat yoluyla) doğada ve
(temel ihtiyaçların yadsınması yoluyla) toplumda- daha az
hayat anlamına gelir.”(45) Bu bağlamda ilk değersizleşen
kadınlardır çünkü geleneksel olarak doğayla işbirliği içinde
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Piyasa ekonomisinde, doğal kaynak kullanımının düzenleyici
ilkesi karın ve sermaye birikiminin maksimizasyonudur...
Doğa tarafından halihazırda kendi yenilenebilir kaynaklarını
muhaf aza etmek, kadınl ar t araf ından da hayat ı idame
ettirmek için kullanılan bu kaynakların piyasa ekonomisine
aktarılması, 'ekolojik istikrar açısından bir kıtlık' durumuna
yol açarken, kadınlar açısındansa yeni yoksulluk biçimleri
ortaya çıkarır.”(46-48)
Bir de ‘Yoksulluk’ kelimesinin piyasa tarafından anlamının
na s ıl de ğ iş t ir il d iğ ine b ak al ım. Dün y an ın g id iş at ın ı
değiştirmek isteyen mekanizmalar, işe öncelikle kelimelerin
iç ini boşaltmakla başlamışt ır ve bugün de durum farklı
de ğ il dir. Alg ı yöne t imiy le nihai he de f e ne y az ık k i
ulaşılmışt ır ancak y ine algının olması gereken konuma
dönmesi ile yaşam yeniden hak ettiği değere kavuşabilir.
“Kalk ınma ideolojisi piyasa ekonomisine ez ic i biç imde
katılmadıkları ve ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarını karşılama
mekanizmaları yoluyla karşılıyor olsalar bile piyasa için
üretilen ve piyasa yoluyla dağıtılan metaları tüketmedikleri
gerekçesiyle bu geçim ekonomilerini (geleneksel yöntemle
gıda üreten yerel halkları) 'yoksul' ilan eder.”(49) Kadınlar
taraf ından yet işt ir ilen dar ılar ı y iyen; bambu ve balç ık
gibi doğal malzemelerden yapılmış evlerde yaşayan, doğal
elyaf tan el yapımı giysiler giyen insanlar 'yoksul' olarak
t anıml anır. Esasında algı yönet imi yapıl an 'yoksulluk'
kavramı böyle bir yaşam tarzını benimseyen insanlar ın
düşük bir hayat kalitesi yaşadığını göstermez, aksine toplum
artık bu konuda daha fazla farkındalık sahibidir ve bu yönde
yaşamaya yönelik bir eğilim başlamıştır. Böylesi bir yaşam
tarzının insan sağlığına ve ekolojiye daha uyumlu olduğu gün
yüzüne çıkmıştır. Kalkınma ideolojisinin dayandığı temel,
'mütevazı' bir hayat tarzının 'yoksulluk' olarak görülmesi
ve toplumda bu yönde bir algı yaratmasıdır. Böylece sağlıklı
ve sürdürülebilir yaşam tarzlar ını or tadan kaldır ırken,
kaynakların kaynak yoğun meta üretimine aktarılması ve
hayat ta kalmaya dönük iht iyaçlar ın yadsınması yoluyla
'gerçek maddi yoksulluğu' ortaya çıkarır. Dünyadaki açlık ve
ekolojik sisteminin bozulmasının en büyük sorumlusu işte
bu amansızca işleyen süreç olan tarımın endüstrileşmesi ve
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uluslararasılaşmasıdır.
“Tar ımsal metalar ın dünya çapında pazarlanması, hiçbir
noktada, yol açtığı yeni kıtlık ve yoksulluk koşulları geri
planında değerlendirilmemiştir. Dahası, bu yeni yoksulluk
artık eskisi gibi kültürel ve göreli de değildir. Gezegendeki
milyonların hayatını tehdit eden mutlak bir yoksulluktur
bu. Patriyarkal verimlilik anlayışı üzerine kurulu olan bu
ekonomik sistem, tam da tar ihsel ve siyasi bir fenomen
olarak 'sömürgecilik' için yaratılmıştır.”(50)
Bu sömürgeci patriyarkal zihniyete göre yerel teknolojilere
day al ı ekonomiler 'ger i k al mış' ve ' ver ims iz ' ol ar ak
t anıml anmış t ır. O ysak i gelenek sel ekonomiler, temel
y a ş ams al ih t i y aç l ar ın k ar ş ıl anma s ı konu sunda he m
de doğayla uyumlu olarak, fazlasıyla yeterli kabiliyete
ve bilgiye sahiptirler ayr ıca bu rolü toplumda daha çok
kadınlar üstlenegelmiştir. Yerel halklar ve üçüncü dünya
ülkelerinin bugün açlık çekmesinin ya da her anlamında
refah düzeylerinin azalmasının en önemli sebebi geleneksel
üretim ve çalışma yöntemlerinin yetersizliği değil, verimli
ar az i ve k ay nakl ar ın piy asa ekonomis inin hizme t ine
sunulmasıdır.

“Kalkınmanın paradoksu ve krizi, kültürel olarak algılanan
yoksulluk ile gerçek maddi yoksulluğun hat alı şek ilde
b ir t u t ul mas ından ve me t a üre t imindek i bü y ümenin
temel iht iyaçlar ın daha iy i karşılanmasını beraber inde
getireceği yönündeki yanlış varsayımdan kaynaklanır.”(53)
K al k ınm a pr o je l e r in e m ar u z k al an h al k l ar ın do ğ al
kaynaklarla bağlantısı koparılmış ve görülmedik biçimde
yoksullaştırılmışlardır.
Ancak artık günümüzde, patriyarkal iktidarın kurduğu bu
anlayışa karşı üçüncü dünya ülkelerindeki kadınların başını
çek t iği ekoloji hareket i ivme kazanmışt ır. Bu hareket,
hayatta kalma ve hayatın kutsallığı varsayımına dayanan;
yaşamı ve çeşitliliği geliştirmek yoluyla zenginlik yaratan
bir bilme ve var olma tarzını meşrulaştıran ekolojik-feminist
bir yaklaşımdır.
Kaynak:
İnadına Canlı / Kadınlar, Ekoloji ve Hayatta Kalma / Vandana
Shiva (Sinek Sekiz Yayınevi, 3. Baskı 2017, Çevirmen Emine
Ayhan)
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TEKNOLOJİ HABERLERİ
( BeTRITON: Yüzebilen elektrikli bisiklet

BeTRITON, gir işimci Aigars Lazuis taraf ından iki kişinin
konaklayabileceği şekilde tasarlandı. Hem kısa hem de
uzun yolculuklar için kullanılabilen üç tekerlekli bisiklet 50
kilometrelik menzile sahip.
Baraka, tente veya çadır gibi araçl ardan oluşturul an
konaklama olarak tanımlanan kamp, 20'nci yüzyılın başından
itibaren popüler hale geldi. Covid-19 pandemisinde sosyal
mesafe kuralı nedeniyle kalabalıktan uzak vakit geçirmek
isteyenlerin sayısı yükseldi. Bu noktada yeni nesil kamp
teknolojileri önem kazandı. Bu araçlardan biri de karavan
ve tekne deneyimini birleştiren BeTRITON...
Ar aç , f ar kl ı konakl ama ve s e y ahat imk an ı s ağl ı y or.
BeTRITON, yüzebilen elektrikli bisiklet olarak tanımlanıyor.
Ar aç, g ir iş imc i Aigar s L azu is t ar af ından ik i k iş inin
konaklayabileceği şekilde tasarlandı.
Hem kısa hem de uzun yolculuklar için kullanılabilen üç
tekerlekli bisiklet 50 kilometrelik menzile sahip. Motor
koluna bağlı direksiyon ve güç kabloları sayesinde suda
yüzebiliyor. Araçta altı tane güneş paneli de bulunuyor.
Ayrıca USB şarj portlarına sahip. Satış f iyatı ise 15 bin
dolardan başlıyor. BeTRITON, bu sene Avrupa'da piyasaya
sürülecek. (Kaynak: webrazzi.com)
( Robot satışları rekor kırdı

2022’nin ilk üç ayında gerçekleşen robot satışları rekor
seviyelere yükselmiş durumda. A3 dergisindeki araştırma,
ABD’deki işsiz sayısının arttığı dönemde, robot satışlarının
da yükseldiğine dikkat çekti. Araştırmaya göre Ocak’tan
Mar t’a kadar olan dönemde 1,6 milyar dolar değer inde
robot satıldı. Bu robot teslimatlar ının ise işyerler inden
fabrikalara kadar uzandığı ifade edildi.
ABD’y i baz al ar ak haz ırl anan r apor iş verenler in, işç i
bulmak t a zorl anmasından sonra robotl ara yöneldiğini
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or t aya koydu. Ancak robot sat ışl ar ındak i yüzde 40’lık
artışın yaşandığı dönemde, ABD’deki işsizlik ise 11,5 milyon
kişiye kadar çıkmasıyla meraklandırdı.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu taraf ından sunulan “İş
Fırsatları ve İş Gücü Devir Hızı Anketi” ABD’de perakende,
imalat, nakliye ve depolama sektörlerinde açık pozisyon
ol duğunu gös terdi. Robot l ar ın en çok hang i al anda
kullanıldığı belli olmasa da, bu sektörlere hitap ettiğini
biliyoruz.
Ancak A3 Başkanı Jef f Burnstein, robotlar ın insanlar ın
işlerini ellerinden aldığını kabul etmedi. Burnstein’a göre
robotl ar, “insanl ar ın istemediği tekrarl ayan işlerdek i
aç ıklar ı doldurmaya yardımc ı oldu”. Daha önce benzer
bir aç ıkl ama, Tesl a CEO’su Elon Musk t araf ından Tesl a
Bot için kullanılmıştı.
2020 yılında robot ve otomasyon ile ilgili Dünya Ekonomik
Forumu bir araştırma gerçekleştirdi. Rapora göre, 2025
y ılına kadar muhtemel 85 milyon iş yok olacak, ancak
‘yar ının işi’ olarak adlandır ılan yeni meslekler bu aç ığı
kapatacak. (Kaynak: shiftdelete.net)
( Elektrikli otomobil fiyatları düşebilir

Geçtiğimiz günlerde birçok analiz raporu, elektrikli otomobil
sektörünün bu yıl büyük bir sıçrama yaşayacağını belirtti.
Öyle ki raporlara göre bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yüzde
100’ü geçen bir üretim sayısına ulaşılacak. Ancak birçok
kişi, pil teknolojisinin bu gelişime karşılık veremeyeceğini
düşünüyordu.
Yay ıml anan b ir r apor a göre e l e k t r ikl i ar aç l ar ın p il
metallerinin maliyeti, arz fazlasına tepki olarak düşecek.
Bat ar ya yapımında kull anıl an kobalt, lit yum ve nikel
f iyatlar ında yaşanabilecek düşüşün, araç f iyatlar ına da
etkisi olacağı tahmin ediliyor.
Son y ıll arda yeşil ener ji gir işimler ine oldukça büyük
yatırımlar yapılıyor. Yayımlanan raporlara göre bu yatırımlar
me y ves ini önümüzdek i birk aç y ıl içer is inde verecek.
Analistler, yapılan yatırımlarla birlikte kobalt, lityum ve
nikelin maliyetinin düşmesini beklediklerini belirtiyor. Öte
yandan bazı kesimlerde bu gelişmenin araç fiyatlarını çok
etkilemeyeceğini düşünüyor.
Bilindiğ i üzere geç t iğ imiz dönemlerde elek tr ikli
otomobiller in yaygınlaşamama nedenler i arasında şar j
istasyonları ve pil üretimi gösteriliyordu. Bazı analistlere
göre yapılan yat ır ımlarla bu sorun minimum değerlere
indirilse de elektrikli araçlara olan talebin hızla artması
pil üretiminde kullanılan malzemelerde oluşacak tedarik
zincirlerine karşılık veremeyecek.

KOMİSYONLARDAN• KÜLTÜR ve SANAT

KÜLTÜR
SANAT
( Haziran Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri

Ayşe Sözen / Kemik Üzerine Minyatür ve Resim Sergisi
Yer: Çetin Emeç Sanat Galerisi
Tarih/Saat: 30 Mayıs-19 Haziran 2022,
Ziyaret Saatleri: Hafta içi 10.00-17.00 / Hafta sonu 11.00-18.00
……………………………………………………………………………………………

Dünya Karikatürcülerinin Çizgileriyle Dünya Şairi Nazım Hikmet Ran
(Karikatür Sergisi)
Yer: Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi
Tarih/Saat: 3-30 Haziran 2022,
Ziyaret Saatleri: Hafta içi 09.00-17.30 / Hafta sonu 10.00-17.00
……………………………………………………………………………………………

“Hayat Yolları” Türkiye’den Almanya’ya İşçi Göçü Sergisi
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 5 Haziran-31 Temmuz 2022
……………………………………………………………………………………………

2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Açılış Konseri / Zülfü
Livaneli Film Müzikleri
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 10 Haziran 2022 Cuma, Saat 19.00
……………………………………………………………………………………………
Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Kursiyerleri Yıl
Sonu Gösterileri
Yer: Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Galeri Salonu
Tarih: 10-16 Haziran 2022
……………………………………………………………………………………………
2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ödül Töreni / Nino Rota
Ensemble Konseri
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 19 Haziran 2022 Pazar, Saat 19.00
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KİTAP...KİTAP...KİTAP...
KİTAP...KİTAP...
KİTAP...
(KÜNYE
Posthumanizm; Kavram, Kuram, Bilim-Kurgu
Tür: Bilim-İnceleme
Yazar: Başak Ağın
Sayfa: 244
İlk Baskı: 2020
Editör: Ertan Akkaş
Kapak Tasarım: Ayyüce Dalkılıç
Yayın Dili: Türkçe
Yayınevi: Siyasal Kitabevi
( Nedir bu posthümanizm? Tasarımcılarının zincirlerinden kurtularak kendi başına evrilmeyi başaran ve insanlıktan

intikam almaya gelen yapay zekanın, insanları temel hak ve özgürlüklerinden alıkoyarak onları köleleştirmesi mi? ‘İnsan 2.0
geliyor’ ya da ‘Beynimizi bilgisayar arayüzleriyle yönetmek artık mümkün’ başlıklarıyla, yazılı ve görsel medyada sıklıkla
yer bulan haberlerin bir parçası mı? Organizmaların teknolojiyle buluşturulduğu laboratuvarlarda süper-güçlere erişmek
için oynanan tehlikeli oyunlar mı? Çılgın bilim insanlarının, evrenin hâkimi olma sevdasıyla peşinde koştukları delice
hayallerle yürüttükleri deneyler mi? ‘Yaşasın insanlığın sonu geldi’ diye sevinçle alkış tutan, gezegeni ele geçiren siborglara
evin anahtarını teslim edip, kendileri de bu istilacı düşmanlara katılarak tüm canlı hayatın sonunu getirecek yeni türden
insanlar topluluğu mu? Tüm hayatlarını sanal gerçeklikle idame ettirmeye çalışan dijital bireylerin çağı mı? Bu kitap, size,
posthümanizmin ne olduğuna dair ipuçları sunarken, ilgili kavramları kuramsal çerçevedeki tartışmalarla açıklıyor. Tanrıların
kutsal ateşini çalarak insana veren Prometheus’tan Matrix’in dijital ağlarına dolanık yaşayan Neo’ya, robot oyuncaklardan
Frankenstein’a ve Darth Vader’a uzanan geniş bir yelpazede, bilinen edebi ve kültürel örneklerin incelemesiyle oldukça
karmaşık görünen bu kuramlar bütününü somutlaştırırken, bir yandan da posthümanizmin ne olmadığını, onun sıklıkla
karıştırıldığı terimlere açıklık getirerek anlatıyor.
(KÜNYE
Başkalarının Hikâyeleri
Tür: Öykü
Yazar: Mahir Ulaş Akcan
Sayfa: 272
İlk Baskı: 2022
Kapak Çizimi ve Tasarımı: Deniz Dokgöz
Yayın Dili: Türkçe
Yayınevi: Dorlion Yayınları
Dağıtım: www.insancilkitap.com
( 2001 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olan yazar, 2004 yılına kadar turizm

alanında, 2004-2016 yıllar ı arasında TMMOB Makina Mühendisler i Odası’nda çalıştı. 2017 yılından ber i İzmir Konak
Belediyesi’nde çalışmaktadır. Mahir Ulaş Akcan’ın, Phantasmagoria - Düşsel Görüntü Oyunu (Siyasal Kitabevi, 2000) ve
Sensizken’t (Favori Yayınları, 2015) adlı iki kitabı daha bulunmaktadır.
‘Başkaları’ kavramıyla, kendi dışında olan insanları tanımlayarak başladığı yolculukta yazar, zamanla kendisini de ‘bir
başkası’ olarak görmeye başlıyor. Birçok hayatı anlatma çabası içine girdiği eserinde, yanılsamaların arasından geçerek
gerçekliğin ta kendisi ile yüzleşiyor. Betimlemeler yoluyla doğadan, mimariden, psikolojiden ve insana dair duygulardan
kesitler sunarken umut, yalnızlık, ölüm ve sevgi gibi kavramları irdeliyor.
Bazı öyküler bizi, insanın Anadolu’daki ilk zamanlarına, bazıları geçen yüzyıla, bazıları da dünyanın farklı coğrafyalarına
yolculuğa çıkarıyor. Yazar, kimi zaman kahramanın ağzından konuşuyor, kimi zaman yaşananların içinde ama uzak bir köşede
duruyor. Kentlerde, kasabalarda, köylerde yaşayan ‘bizim insanlarımızı’ ve tarihimizde yaşanmış olayları on iki farklı öyküde,
bir serüven içinde harmanlayarak anlatıyor.
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BRİÇ

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

17.Bölüm¹
SKUİZ (SIKIŞTIRMA) OYUNU
Br iç sp or u nd a k i gel işm iş t ek n i k le r i nde n bi r isi de
squeeze (skuiz) yani sıkıştırma oyunudur. Deklaran,
b el i rle d i k le r i ko n t r a t ı g e r ç e k le ş t i r m e k iç i n b a z ı
olasılıkları hesap eder. Kontrat için alıcı kartlar yeterli
değilse kullanabileceği teknikleri araştırır. Savunmayı,
durdur ucu ya da keser olarak adlandırılan kar tlarını
oy namaya mecbu r eder. Bu sayede deklaranın alıcı
olmayan kartları da alıcı hale gelir.
Double skuiz, triple skuiz, tek renk skuizi, criss-cross
skuiz, kozlu skuiz gibi çeşitleri olan bu tekniğin temeli
Basit Skui z’dir. Tek niğin gerçekleşmesi için gerekli
şartları bir örnek üzerinde görelim.

r a k ip oy u nc u s a h ip se, K a ro A sı ve rd i k t e n son r a ,
alıcı ka r tla r ı m ı zı n t a ma m ı n ı oy nay ıp bu oy u ncuy u
sı k ıştı rabili r iz. Du rdu r ucu / keser olarak hesapladığı
kartlarından birisini defos etmek zorunda kalacaktır. Bu
durumda bize gereken son löveyi alabiliriz.
Oyunu son olasılığa göre kuralım ve oyun esnasında
ikinci olasılığı da test edelim. Tref l 8’li atağını aldıktan
sonra Karo Asını çıkartmak için Karo onörlerimizden
birini oynayalım. El tekrar bize geçince Kör onörlerimizi
çekerek Kör Damın düşüp düşmediğini görelim. Mevcut
dağılımda Dam düşmeyeceğine göre Pik Ası ve Ruasını
ve ardından Karo ve Tref ldeki alıcılarımızı oynayalım.
Onuncu löveyi elden alalım ki elden oynayarak sıkıştırma
oyununu yapabilelim.
Elin sonunda bizde ve rakipte kalan kartlar şöyledir:
Kuzey (Yer)
♠Q9
♥7
♦ -♣ --

A l ışt ı r ma 35: Gü neyde ot u r uyor u z. Kont rat ı
gerçekleştirmek için nasıl oynamalıyız?

Batı
♠74
♥9632
♦A764
♣876

Kuzey (Yer)
♠AQ92
♥AK7
♦T85
♣A52
Kontrat: 6NT
Deklaran: Güney
Atak (Batı): ♣ 8
Güney
♠K63
♥J85
♦KQJ3
♣KQJ

Doğu
♠JT85
♥QT4
♦92
♣T943

6NT oynuyoruz ve rakibe en fazla bir löve verebiliriz.
Rakipteki Karo As çıkınca 11 lövemiz garanti görünüyor.
12’nci lövey i alabi l me m i z içi n a k l ı m ı z a i l k gele n
olasılıkları sıralayalım:
Birinci olasılık: Pik rengi rakipte 3-3 dağılmışsa yerdeki
Pik 2’limiz ile dördüncü Pik lövesini alabiliriz.
İkinci olasılık: Kör Ası ve Ruasını çektiğimiz zaman Kör
Dam düşerse üçüncü Kör lövesini alabiliriz.
Peki, örneğimizde olduğu üzere Pikler 3-3 değilse ve Kör
Dam iki turda düşmezse ne yapacağız?
Üçü ncü olasılı k: Uz u n Pi k lere ve Kör Damına ay nı

Batı
♠ -♥96
♦7
♣ --

♥7
♦7
♦J

♠ T?
♥ Q?

Doğu
♠JT
♥Q
♦ -♣ --

Güney
♠6
♥J
♦J
♣ -Skuiz kartını (minördeki son alıcı kartımız olan Karo
Valey i) oy na r ı z ve ye rden işi m i ze ya r a maya n Kör
7’liyi at ar ız. Şimdi, Doğu skui z oldu yani sık ışt ı.
Sı k ışa n Doğ u, sa n zat u oy u nu nd a du rdu r ucu ola ra k
elinde beklettiği kartlardan birisini oynamak zorunda
kalacaktır.
Kör Damı defos ederse elimizdeki Kör Vale, Pik 10’lu
defos ederse yerdeki Pik 9’lu ihtiyacımız olan 12’nci
löveyi bize kazandıracaktır.
Hesabı Düzeltmek
Hemen hemen her sk u i z el i nde ol ma sı gereken ler i
hatırlayalım.
1. Sk u i z k a r t ı (ör neğ i m i z d e K a r o Va le): Bu k a r t
oy n a n d ı ğ ı n d a b i r d e f a n s oy u n c u s u e l i n d e k i i k i
durdurucusundan birini oynamak zorunda kalır.

¹ İlk onaltı bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler
Referans kaynak: Erdinç ERBİL – Kart Oyunu Hakkında Bilmek İstedikleriniz
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2. Tek kartlı bir tehdit rengi (örneğimizde Kör Vale):
Defans oyuncusu sakladığı durdurucuyu oynadığı zaman
elimizdeki kart ile eksik lövemizi üretiriz.
3. İ k i kar tlı bi r tehdit rengi (ör neğimizde Pi k Dam
ve 9’lu): Defans oyuncusu bu renkteki durdurucusunu
oynamayı tercih ederse elimizdeki iki kar tla da löve
üretiriz.
Bu raya kadar her şey açı k. A ncak önemli bir detay
daha var. Tekniğin gerçekleşebilmesi için deklaran, bir
tanesi dışında bütün alıcılarını oynamış olmalıdır. Yani
verebileceğimiz en fazla sayıda löveyi sk uiz kar tını
oynamadan önce vermiş olmamız gerekir. Rakibe löve
vermeye “Hesabı Düzeltmek” denir. Kimi durumlarda
rakibe el vermeden de skuiz yapılabilir fakat rakibe el
vermenin gerektiği durumlarla daha sık karşılaşırız.
Ör neğimizde Karo Asına bir el ver miştik, şimdi bir
başka örnekle konuyu pekiştirelim.
A l ışt ı r ma 36: Gü neyde ot u r uyor u z. Kont rat ı
gerçekleştirmek için nasıl oynamalıyız?

Batı
♠64
♥T3
♦KQJ653
♣842

Kuzey (Yer)
♠A85
♥AQ75
♦974
♣J96
Kontrat: 6NT
Deklaran: Güney
Atak (Batı): ♦ K
Güney
♠KQ93
♥K62
♦A8
♣AKQT

Doğu
♠JT72
♥J984
♦T2
♣753

6 N T oy u nu nd a , ra k ibe el ver meden alabileceğ i m i z
11 garant i löve va r. Kalan i k i lövden bi r isi n i d aha
a la bi l me m i z içi n Kör ya d a P i k r e ng i n i n r a k ipt e
3-3 dağıl m ış ol ması gerek iyor. A ncak öyle ol mama
olasılığ ı na ka rşı, öğ rend iğ i m i z sı k ışt ı r ma oy u nu nu
devreye sokabiliriz. Pik ve Körü aynı rakip durduruyor
ise onu skuiz edebiliriz.
Skuiz kartı, Tref l renginde elimizde kalan herhangi bir
kart olabilir.
Rakibin durdurucusu Pik Vale ve Kör Vale olduğuna göre
skuiz kartının yanında yani elimizde tek kartlı tehdit
rengi olarak Pik, yerde ise iki kartlı tehdit rengi olarak
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Kör kalmalı. Bunu eldeki ve yerdeki renk dağılımına
göre belirliyoruz.
Planın doğru işlemesi için hesabı düzeltmek gerekiyor.
Düzeltmeyi, rakibin alacağı garanti el olan Karo Rua
atağını boşlayarak yapabiliriz. Normalde alabilecekken
ilk eli rakibe verdikten son ra rakibin geleceği kar tı
(muhtemelen yine Tref l gelecektir) alırız.
Pik As, Rua ve Dam ile üç, Kör As ve Rua ile iki löve
kazanır ız. Kör Dam oy narsak bat mamız kaçınılmaz
olacaktır. Üç tur Tref l oynayarak onuncu elin sonunda şu
duruma geliriz.
Kuzey (Yer)
♠ -♥Q7
♦9
♣ -Doğu
Batı
♦9
♠
J
♠ -♠
J?
♥
J9
♥ -♦5
♥
9?
♦
-♦J65
♣T
♣ -♣ -Güney
♠9
♥6
♦ -♣T
Sk uiz kar t ı Tref lden eli m izde kalan kar t t ı r. Ben i m
oynadığım oyunda 10’lu kaldı ancak hangisinin kaldığı
fark etmiyor. Skuiz kartını oynayıp yerden işe yaramayan
Karo 9’luyu atarız.
Doğu sıkıştı. Kör oynarsa elden Kör gelip yerden Dam ile
alır ve Kör 7’limizle bize gereken son löveyi üretiriz. Pik
oynarsa elden Pik gelip, son löveyi de Kör Dam ile alırız.
Temel bir oyun prensibi olarak, koz oyununda son kozu
çekmenin; sanzatu oyununda da uzun rengimizin bütün
alıcılarını çekmenin rakiplerimiz için baskı yaratacağını
bilmeliyiz. Olası kötü dağılım nedeniyle batmamızın
önüne geçecek bir oyun taktiği olan squeeze/sıkıştırma
oy u nu na karar verdiği mizde, eli mizdek i ve yerdek i
ren klere bakarak tek ve çif t kar tlı tehdit ren kler ini
belirlememiz ve nerede duracağımızı bilmemiz gerekir.
Örneğimizde, eğer Kördeki tüm alıcılarımızı en baştan
almış olsaydık, rakip Valesi ile bizi son elde batıracaktı.
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
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ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklarına yüzde
25 oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0535 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com
MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından,
üyelerimize yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50
Web: www.medicalparkizmir.com
ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okulları taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi Kazım Dirik Mahallesi 374
Sok. No: 118 Bornova–İzmir
Tel: 445 77 78
Web: www.ugurokullari.k12.tr
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına linansüstü eğitim
programlarında yüzde 30 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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