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

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 4
S A Y I :  3 6 9

A R A L I K
2 0 2 0

05 09 11
BAŞYAZI
2021 YILINA UMUTLA 
GİRMEK İSTİYORUZ, AMA…

ŞUBEDEN
HAREKET ENGELLİ YOLCU 
PLATFORMLARINA 
İLİŞKİN TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İKK
CORONAVIRUS SALGININA 
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Sanayinin Hizmetinde...

www.kalmem.org

MMO KALMEM
Kalibrasyon Laboratuvarı ve

Metroloji Eğitim Merkezi

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel 

Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

BOYUT LABORATUVARI
Mastar Blok, Uzun Mastar Blok

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

Elektronik Ölçüm Probu
Ölçü Pimi, Mikrometre Ayar Çubuğu

Çatal Mastar, Küre
Kumpas

Mikrometre
Mihengir

Ölçü Saati
Açı Ölçer

Elek
Radyus Şablonu

Sentil
Metre

Radyus Mastarları
Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı / Ölçme 
Mikroskobu

Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Lazerli Mesafe Ölçer

Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)
Kalınlık Komparatörü

Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift

Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi

Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü

Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre

Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi

İklimlendirme Kabinleri
Termal Kamera

Kuru Blok Kalibratör Fırın

ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre

Frekansmetre
Takometre

Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı

Multimetre
Pens Ampermetre

Osiloskop
AC/DC Akım Gerilim 

Kaynağı
Direnç

Multi Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı

Kaçak Akım Rolesi Test 
Cihazı

karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinası

Kronometre

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Analitik Terazi
Hassas Terazi

Kantarlar
Etalon Kütle 
(M1,M2,M3)

TORK - KUVVET  LABORATUVARI
Tork Anahtarı

El Tipi Kuvvet Ölçer

BASINÇ LABORATUVARI
Sayısal, Mekanik 

Manometre
Mutlak Basınç Ölçer

Vakum Ölçer
Basınç Kalibratörü

Basınç Anahtarı
Basınç Transducer
Basınç Transmitter 
Fark Basınç Ölçer

Barometrik Basınç Ölçer
HACİM LABORATUVARI

Pistonlu Pipet
Pistonlu Büret

Dispenser
Balon Jole

Ölçülü Silindir
Piknometre

Pipet(Taksimatlı)
Pipet(Tek Ölçülü)

Büret

HAVA HIZ  LABORATUVARI

Anemometre
 (Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli, 

Ultrasonik)

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

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

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

Melih Yalçın

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Evrim Aksoy

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Deniz Dinç Yılmaz
Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

YAYIN TARİHİ
17 Aralık 2020 

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.

—

Hareket Engelli Yolcu Platformlarına 
İlişkin Toplantı Gerçekleştirildi

2021 Yılı Mühendis Asgari Ücreti 
5750 Tl 

Türkiye’yi Sert Bir Küçülme ve 
Ürkütücü Bir İşsizlik Bekliyor

Coronavırus Salgınına Karşı Tam 
Kapanma Uygulanmalıdır

TMMOB’den 2021 Yılı Bütçesi 
Açıklaması

İş, Aş, Şiddetsiz Dünya İstiyoruz

 

Bülten’den 
 

Kadın Komisyonu

Ar-Ge İnovasyon Komisyonu

Yapı Denetim Komisyonu

Briç Köşesi

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Birçok bakımdan zor bir yılı geride bırakıyoruz.  Yılın başında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
pandemisi, yaklaşan kışla birlikte etkisini iyice artırmış durumda. Geçtiğimiz ay içerisinde açıklanan birkaç 
başarılı aşı çalışması henüz başlangıç aşamalarında. Doktorlar, muhtemelen yıl sonundan önce başlayacak 
aşılama çalışmalarının virüsün etkisini kırabilmesinin 2021 sonlarını bulacağını dile getiriyorlar. 

Pandemi tüm hızıyla devam ederken yaklaşan kışa rağmen yağışların geçmiş yıllara oranla iyice azalmış 
olması sonucu İzmir’in de içinde olduğu birçok ilde kuraklık baş göstermeye başladı. Bu durumda, yağışların 
azalmasıyla birlikte yer altı su kaynaklarının kontrolsüz bir biçimde kullanılmasının da etkisi büyük. Uzun 
yıllardır sürdürülen rant politikaları sonucu tarım arazilerinin, ormanların, doğal yaşam alanlarının yok 
edilmesi de gelecekte bu konuda daha büyük sorunlar yaşayacağımızın habercileri aslında.

30 Ekim 2020 tarihinde Samos Adası açıklarında gerçekleşen depremden İzmir ciddi anlamda etkilenmişti. 
Son olarak 116 kişinin ölümü ve yüzlerce vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan deprem sonrası, orta ve 
ağır hasarlı binaların büyük bir bölümü yıkılmaya başladı. Yapılan tüm incelemeler ve çalışmalar gösteriyor 
ki, İzmir’de ciddi anlamda bir bina envanteri çıkarmaya ve bununla birlikte yeni ve güncellenmiş bir afet 
planına acilen ihtiyaç var. 

Tüm bu felaketlerle birlikte ülkemizde belki de tüm zamanların siyasi, ekonomik, ve sosyal krizi ciddi 
anlamda gittikçe derinleşerek yaşanıyor. Yıllardır sürdürülmeye çalışılan üretim ekonomisine dayanmayan 
rant odaklı ekonomik politikalar artık iyice iflas etmiş durumda. Bununla birlikte TL’nin döviz karşısındaki 
değer kaybı yıl içerisinde % 50’lere dayandı. İşsizlik, yoksulluk artık gizlenemeyecek durumda. Yıl sonunda 
belirlenmesi beklenen asgari ücret hâlâ açlık sınırı içerisinde, muhtemelen yoksulluk sınırına ulaşması da 
beklenmiyor. 

İşsizlik konusuna ayrı bir parantez açmak da gerekiyor. Üretim ekonomisinin hedeflenmediği bir ekonomi 
politikası ne yazık ki istihdam yaratmıyor. Buna, yanlış öğretim politikaları da eklenince özellikle içlerinde 
meslektaşlarımızın da yer aldığı genç ve diplomalı işsiz sayısında önemli bir artış gözlemliyoruz. 

Diğer yandan maceraperest dış politikaları sonucu Katar ve Azerbaycan’dan başka görüştüğü kimse 
kalmayan ülkemize yönelik ABD ve AB tarafından ciddi yaptırım kararları yeni yılla birlikte peş peşe geliyor. 
Hukuk sistemi tamamen iktidarın sopası haline gelmiş durumda, artık kimsenin güveni de kalmadı. Haksız, 
hukuksuz tutuklamalar ve CB tarafından basına, yargıya verilen talimatlar artık gizlenme gereği bile 
duyulmuyor. Bu sürece AYM ve AİHM kararlarına uymayan mahkemeler de eklenmeye başlayınca ülkede 
adaletten söz etmek artık mümkün olmaktan tamamen çıkmış durumda. 

Adalet sisteminde “tuz kokmuş” durumdayken basın organları kadınlara yönelik cinayetler, çocuklara 
yönelik taciz tecavüz vakaları, hayvan ve doğa katliamı haberleri ile doluyor her gün. Özellikle kadınlara 
yönelik cinayetler, tecavüz ve taciz davalarından çıkan cezasızlık kararları bu suçları teşvik eder duruma 
geldi. 

Adalet sistemi, adalet dağıtmaktan uzaklaşınca insanlar haklarını pandemiye rağmen sokakta arama 
yollarını arıyor. Uzun zamanadır tazminatları ödenmeyen maden işçileri Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya 
yürüyüşe geçtiler ama kolluk barikatlarıyla engellendiler. Devletin, tazminatları ödemeyen şirketlere değil 
hakkını arayan emekçilere ancak dişi geçiyor. 

Tüm bu olumsuzluklar içerisinde 2021 yılına umutla girmek istiyoruz ama yanlış politikalardan geri adım 
atmayan, ülkenin gerçekliğinden kopmuş bir tek adam rejiminin bu ülkeye herhangi bir çözüm sunma 
olasılığı kalmamıştır. 

Son olarak ve yine pandemiye dönersek; önümüzdeki kış ayları bu konuda çok zor günlerin bizleri 
beklediğini haber veriyor. Şu andan itibaren kentimiz de dâhil, ülkenin büyük bir bölümünde hastaneler ve 
özellikle yoğun bakım üniteleri tamamen dolmuş durumda, covid pozitif olanların ancak ağır hasta olanları 
hastaneye kabul ediliyor; onlar da yatak bulabilirse. Hal böyleyken meslek odalarının en az 14 günlük tam 
kapanma önerisi siyasi iktidar tarafından görmezden geliniyor. Sağlık Bakanlığı pandeminin başından beri 
vaka ve ölü sayılarını gizleyerek bu konudaki güvenirliğini sıfırlamış durumda.  Her alanda olduğu gibi bu 
alanda da yürütülen yanlış politikalar sonucu birçok vatandaşımız hayatını kaybetti ve kaybetmeye devam 
ediyor. Sağlık emekçileri çok önemli bir yükün altında gün geçtikçe daha fazla kayıp veriyor ve tükeniyor. 
Pandemiyle mücadeleden daha çok insanların yaşam tarzıyla mücadele eden siyasi iktidarın politikaları 
sonucu kafe, restoran, bar gibi işletmeler kapalı. Bu tür mekânların çalışanlarıyla birlikte özellikle müzik 
ve tiyatro gibi alanlarda çalışan sanatçılar işsiz.  Devletin hiçbir yardım ya da katkısı olmadan kendi 
kaderlerine terk edilmiş durumda. 

Tüm bu olumsuzluklara rağmen,  gelecek güzel günlere olan inancımızla tüm üyelerimize mutlu, huzurlu, 
sağlıklı bir yeni yıl diliyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

2021 YILINA 
UMUTLA GİRMEK 

İSTİYORUZ, 
AMA…

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

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

700 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) 
800 TL /KİŞİ+KDV  

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
800 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

900 TL /KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Kullanma 
Eğitimi

800 TL/KİŞİ+KDV

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

500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

12-14.01.2020 (3 gün /10.30-17.30)
800 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

500 TL/KİŞİ+KDV  (09.30-16.00/1 Gün) 

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
750 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

700 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

800 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30) 500 TL/KİŞİ+KDV

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

(09.00-17.00/3 gün) 700 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
14-15.12.2020 (10.30-16.30)

360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

360 TL /KİŞİ (KDV Dâhil) (10.30-16.30)

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

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

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

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

Tarih: 18 Aralık 2020, 09.30-16.30
Ücret:

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

Dış Katılımcı: 283 TL (%18 KDV Dâhil)

Kaynaklı İmalatta TS EN 15609-1 
Standardı Eğitimi

Tarih: 18 Aralık 2020, 10.00-17.00
Ücret: 

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 320 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 400 TL
Dış Katılımcı: 400 TL+%18 KDV

Mekanik Tasarım Süreçleri 
Semineri

Tarih: 23-24 Aralık 2020, 09.30-16.30
Ücret:

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

Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

Triz Teoremi-Çelişkiler Matrisi 
Üzerinden İnovatif Problem 

Çözümü Semineri
Tarih: 24-25 Aralık 2020 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/egitim/5078
Ücret:

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

Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

TS EN ISO 15614-1 Standardı 
İle Standart Test Parçaları 

Kullanılarak Kaynak Yöntemi 
Doğrulama Eğitimi

Tarih: 29 Aralık 2020, 10.00-17.00
Ücret: 

Aidat Borcu Olmayan Üyeler:320 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 400 TL
Dış Katılımcı: 400 TL+%18 KDV

 

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

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarak da 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER WEBİNAR EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

Havalandırma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim)

19-20 Aralık 2020 
-

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 

Kursu (Çevrimiçi Eğitim)
21-24 Aralık 2020 

-
Havuz Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu ( Çevrimiçi 
Eğitim)

28-30 Aralık 2020 
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

Üretim Planlama 
Tarih: 22 – 23 Ocak 2021, 09.30-

16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 
TL

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

Dâhil)

Kalite(sizlik) Maliyetleri 
Tarih: 28 Ocak 2021, 09.30-16.30

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 

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

Dâhil)

-
Mevcut yıl

a ilişkin aidat yükümlülüğü 
olmayan Makina Mühendisleri 

Odası üyeleri ile aynı firmadan 3 
kişi ve üzeri katılımlarda indirimli 

ücret uygulanır. Aynı firmadan 
katılım 4 kişi ile sınırlıdır.

-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
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.

 "Fikirden Değere" Yenilik 
Yönetimine Analitik Bir Bakış

Konuşmacı: Uğur Uzgan (İnşaat 
Mühendisi ar-ge uzmanı)

Tarih: 23 Aralık 2020
Saat: 20.00-21.30

Şubemiz Ar-Ge ve İnovasyon 
Komisyonu Etkinliğidir.

-

Renkli Söyleşiler – 11/ Covid-19 
Sonrası İş Hayatı ve Toplumsal 

Cinsiyet İlişkilerinde Yeni 
Sorunsallar

Tarih: 24 Aralık 2020 
Saat: 19.30–21.00

Konuşmacılar: Doç. Dr. Burcu 
Şentürk-Ege Üniversitesi, İşletme 

Bölümü Dr. Asuman Özgür 
Keysan–ODTÜ, Toplumsal Cinsiyet 

ve Kadın Çalışmaları Bölümü

Şubemiz Kadın Mühendisler 
Komisyonu etkinliğidir.
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ŞUBEDEN • HABER

(CE işaretlemesi kapsamında yer alan 2006/42/AT Makina 
Emniyet i Yönetmel iğ i kapsamında piyasaya ar z edilmiş 
Hareket Engel l i Yolcular İç in Düşey ve Eğ imli Kaldırma 

(C6235 Say ılı Türk Mühendis ve Mimar Odalar ı Birliği 
( TMMOB) Kanunu hükümler ine dayanarak, TMMOB Ana 
Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" 
maddesi uyar ınca her y ıl TMMOB Yönetim Kurulu taraf ından 
açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılar ı Asgari Ücreti 
2021 yılı için brüt 5750 TL olarak tespit edildi.

HAREKET 
ENGELLİ YOLCU 
PLATFORMLARINA 
İLİŞKİN TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021 YILI 
MÜHENDİS ASGARİ 
ÜCRETİ 5750 TL 

Şubemiz tarafından, hareket engelli kişiler için 
düşey ve eğimli kaldırma platformlarına ilişkin 
online toplantı düzenlendi.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2021 yılı için brüt 5750 TL 
olarak tespit edildi.

Platformlar ının değerlendir ilmesine ilişkin, CE İşaretlemesi 
sürecinde yaşanılan sorunlar konusunda 30 Aralık Pazartesi 
günü Şubemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri 
ve hareket engelli platformları üreticileri arasında  bir online 
toplantı düzenlendi. Şubemiz adına Burak Demircan’ın katıldığı 
toplant ıda, harmonize standar tlardan TS EN 81-40/41 ile 
uyumlu bir son kontrol formunun oluşturulması ve yapıya 
uygunluk değerlendirmesinde karşılaşılan eksiklikler hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Verimli geçen toplantıda gelen talepler 
üzer ine sonrak i tar ihlerde de tekrar toplanıl ıp sek tör le 
ilgili konuların ve ürünlerin güvenliği ile ilgili standartların 
yakalanması konusunda değerlendirmelere devam edilmesine 
dair f ikir birliğine varıldı. 

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 3 Aralık 2020 tarihli toplantısında 
"Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2021 
yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 
5750 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şant iye şef liği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 
uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde 
olmasına" karar verildi.
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• AKP rejiminin hem içeride hem dışarıda yit irdiği güven, 
sonuçta, dış sermaye gir işinin kuruması ve döv iz f iyat ının 
2016-2020 aras ında yüzde 135 ar t ış ıy l a 3 TL’den 7 TL 
basamağına çıkışına yol açtı ve bu durum ekonomide daralmayı 
kal ıc ı hale get irdi. Türk iye’nin son 3 y ıldak i yüzde 1,5 
dolayındaki ortalama büyüme oranı, yüzde 5 -6 olarak kabul 
edilen potansiyelinin neredeyse dörtte birine inmiş durumda. 
• Her döv iz t ırmanışının TL faiz ar t ışıyla yat ışt ır ılmaya 
çalışıldığı hastalık nöbetlerinin bir yenisi daha kapıda. 8,50 
TL’yi gören dolar f iyatının, TL faizlerini yükselterek 7.50’lere 
çekme çabası ile bu nöbet de uzun bir durgunluk, küçülme  
pahasına yatıştırılmak isteniyor. 

• 2020 son çeyreğine girerken kredi genişlemesi durdu, 
faizler görece ar t ır ıldı ve eğer f i il i f aizler, 19 Kasım’da 
gerçekleştir ilen 475 baz puan faiz artışı ile  (TCMB fonlama 
maliyet i) son çeyrek ortalaması olarak yüzde 15 dolay ında 
tutulursa, son çeyrek döv iz kuru or talaması 7 TL dolay ına 
düşebilir. Tahminen, son çeyrekte ekonomi küçülmüş,  yüzde 5 
daralmış olarak yıl kapanacak. Bu da 2020 yılının tamamında,  
in iş ç ık ışl ar l a, GS YH’nin yüzde 1 küçülmes i iht imal in i 
güçlendiriyor.
 

• A s ı l  unu t u l mama s ı  ge r e ke n,  k ü ç ü l me,  2020 ’n in 
son çeyreğiyle sınırlı kalmayıp 2021’in en az ilk yar ısında 
süreb ileceğ id ir.  2018’de benzer b ir  sürec in yaşandığ ı 
unutulmamalı. 

• 2021’de küçülme, yükseltilen faizlerin iç talebi daraltması 
ile yaşanacak. Buna, pandeminin yeni kapanmaları zorlaması 
da eklenecek gibi. GSYH’de küçülme, 2021’in ikinci yar ısına 
da taşabilir. Dolayısıyla 2021’in tamamında sert bir milli gelir 
daralması ve onun get ireceği ser t bir işsizlik, yoksullaşma 
dalgası çok muhtemel gözüküyor. 

• AKP rejimi ağırlaşmakta olan yoksullaşma ve işsizleşme 
karşısında, toplumu Erdoğan’ın “acı reçete” dediği cendereye 
katlanmaya hazırlanıyor. Erdoğan, reçeteye teselli olarak bir de 
“Hukuk reformu”ndan da söz ediyor. Bu “havucun” arkasında, 
hukuk devlet inden uzaklaşmış bir ülke görüntüsü nedeniyle 
Türkiye’ye güveni azalan Batı dünyasına hoş görünme, bundan 
kaynaklanan sermaye girişi iştahsızlığını elimine etme niyeti 
de var. Ayr ıca içer ide acı reçeteye karşı sızlanmalara karşı, 
“hukuk reformu” pansumanının işe yaraması umuluyor.

ODADAN • HABER

(TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF 
ver iler i kullanılarak yapılan analizde, Merkez Bankası ve 
Haz ine-Mal iye Bakanl ığ ı değ iş ikl ikler i sonras ı ar t ır ıl an 
faizler in, ekonomi üstünde yaratacağı etk iler ele al ındı. 
Döv iz- f a iz  s ık ış t ırmas ın ın 2018’de de yaşand ığ ına ve 
devamında 3 çeyrek üst üste küçülme yaşandığına dikkat 
çekilen analizde, benzer sürecin 2020’nin kalan çeyreğinde 
ve 2021’de de yaşanacağına, ser t bir küçülmenin ardından 
ürkütücü boyutta işsizlik yaşanacağına dikkat çekildi. MMO 
analizinde yaşananlarda, 2018 ortalarından bu yana uygulanan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aldığı yanlış kararların 
etkili olduğuna dikkat çekildi. Analizde şu noktalara vurgu 
yapıldı: 

• 19 Kasım faiz ar t ışı ile döv izin t ırmanışını biraz daha 
yavaşlatma, dolar izasyonu azaltma iht imali belirdi, ama bu 
operasyon sonucu, 2018’de yaşandığı gibi, ekonomi yeni bir 
döv iz-faiz mengenesine sık ışma, bu sık ışıklıkla iç talepte 
gerileme, dolayısıyla ulusal gelirde gerileme riski ile de karşı 
karşıya. Tırmanan pandemi salgınının kay ıtlara yeter ince 
girmeyen ürkütücü sonuçlar ı, olumsuzluklar ı, bu ekonomik 
daralmanın üstüne binecek gibi. Bu da zaten zor bir yıl geçiren 
toplumu, ürkütücü boyutlara ulaşacak yoksulluk ve işsizlikle 
ağır bir kışa maruz bırakabilir. İşsizlik, dar tanımıyla yüzde 
13,2 olmasına karşın, geniş tanımıyla yüzde 30’larda seyrediyor 
ve sayı dar tanımlıda 4,2 milyon olarak ifade edilirken geniş 
tanımda 10 milyon kişiyi aşıyor. 

TÜRKİYE’Yİ SERT 
BİR KÜÇÜLME VE 
ÜRKÜTÜCÜ BİR 
İŞSİZLİK BEKLİYOR

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
64’üncüsünü, dövizdeki tırmanışa karşı başvurulan 
faiz artışına, sonrasında yaşanacak ekonomik 
küçülme ile işsizlik konusuna ayırdı.  
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CORONAVIRUS 
SALGININA KARŞI 
TAM KAPANMA 
UYGULANMALIDIR

( Bilimsel, toplumsal gerekliliklere duyarlı kamuoyunun 
bildiği üzere iktidar, Corona Virüs salgını dolayısıyla alınması 
gereken zorunlu ac il  önlemler konusunda kök tenc i ve 
bütünlüklü adımlar atmamıştır. Yine bilindiği üzere ücretsiz 
maske dağıtımını, yeterli grip aşısı temini ile PCR test ücretini 
bile sabitlemeyi beceremeyen, çok erken bir “normalleşme” 
süreci başlatan, planlama ve öngörüden yoksun, salgına dair 
gerçek verileri gizleyen bir iktidar söz konusudur. “Ekonominin 
öncel iğ i” adına yur t taşlar halk sağl ığ ı uygulamalar ı ile 
gerek t iğ i g ibi korunmamış, esasen sermaye kes imler ine 
destekler ver ilmiş; esnaf ve yur t taşlar kredi/borç, işsizlik, 
yoksulluk girdabına terk edilmişt ir. Şef faf davranılmayarak 
toplum salgına karşı gerekt iği gibi hazırlanmamış, eksikli, 
sorunlu, birbir iyle çelişen parçalı önlemlerle yet inilmişt ir. 
Sağl ık ve emek meslek örgüt ler i i le b il im insanlar ının 
uyarılarına kulak verilmemiş, sonuçta virüsün yayılma hızı, yol 
açtığı can kaybı ve toplumsal sorunlar ile işsizlik ve yoksulluk 
artmıştır. 

Oysa salgına karşı bütünlüklü köktenci önlemler ve toplum 
ç ıkar l ar ına öncel ik veren kamucu pol i t ikal ar l a başar ı 
sağlanabilir. Bu noktada salgının uzun süreceği gerçeği ve 
ac il toplumsal gerekliliklerden ötürü bütünlüklü önlemler 
al ınması ve devlet in sosyal yükümlülükler ini üstlenmesi 
gerekir. Şöyle ki, 1930 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte 
olan 1539 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1. maddesinde 

“Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar 
veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele 
etmek ve müstakbel neslin sıhatli olarak yetişmesini temin ve 
halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet 

açıklama yapılarak, “Salgına karşı mücadelede 

bütünlüklü önlemler ve toplum çıkarını gözeten 

hizmetler indendir” denilmektedir. Gerek bu Kanun gerekse 
Anayasa’nın birçok maddesi ve bağlantılı mevzuatta, salgın 
ve bulaşıcı hastalık durumlarında devletin yükümlülükler ini 
belirten hükümler bulunmaktadır. Dünden bugüne salgın ve 
bulaşıc ı hastalıklara yönelik birçok önlem ile sokağa çıkma 
kısıtlamalarının dayanağı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda, 
salgın ve bulaşıc ı hastalıklarla mücadele konusu özel bir 
yer tutmuş ve 83. maddesinde “Cebr i tecr ide tabi olarak 
müessesatta veya evler inde tecr it edilen kimselerle 76 ncı 
maddede zikredilen şahıslardan muhtaç olanlarının kendileri 
ve aileler inin iaşeler i masar if i Hükümetçe tesv iye edilir” 
(ödenir, ver ilir) denilmektedir. Ancak bu yükümlülükler in 
yerine getirilmediği bilinmektedir. 

Yine bu Kanun uyarınca, halk sağlığına yönelik olarak kurulan 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı ve çok sayıda aşı 
çalışmasıyla başarılı bir geçmişi olan Ref ik Saydam Hıfzısıhha 
Enstitüsü/Müessesesi ne yazık ki 2011 yılında iktidar taraf ından 
kapat ılmışt ır. Oysa dif ter i, boğmaca, tetanos, BCG, polio, 
kızamık, tifo, dizanteri, kolera, veba, menengokok, staf ilokok, 
brucella, nezle, tetanoz, kızıl, alüminyum presipiteli karma 
aşılar, lekeli humma, kuduz, çiçek ve grip aşılarının başarılı 
üretimi bu Enstitü’de yapılıyor ve toplum korunuyordu. Şimdi 
ise ülkemiz ne yazık ki aşı ithal eder durumdadır. 

Bu olumsuz durumdan çıkış için:
• Sağlık meslek örgütler i ve bil im insanlar ıyla birl ik te 
belirlenecek bir süre için, zorunlu üretim ve hizmetler dışında 
ülke genelinde tam kapanma uygulaması yapılmalıdır.  

• Tam kapanma uygulaması sırasında zorunlu olarak çalışması 
gereken işletmelerde İkl imlendirme Teknik Kurulumuzun 
önerdiği düzenlemeler mutlaka ve ivedilikle yapılmalıdır.

• “Evde Kal” uygulamalar ının yol açt ığı tüm ekonomik ve 
toplumsal maliyet kamu yönetimi taraf ından karşılanmalı, tüm 
hanelere yeterli miktarda maddi devlet desteği verilmelidir. 

• Neoliberal “sağlıkta dönüşüm programı”nın ürünü olan ve 
salgınla birlikte kapasitesi zorlanmaya başlayan sağlık sistemi 
kamucu bir içerikle yeniden düzenlemeli, özel sağlık kuruluşları 
kamu denetimi ve işleyişi kapsamına alınmalı, kamulaştırmalar 
yapılmalı; sağlık hizmetleri tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz 
olmalı; halk sağlığı ve koruyucu hekimlik uygulamaları esas 
alınmalıdır.
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• Kâr/kazanç garantili ve sermayeye kaynak aktarım amaçlı 
bütün Kamu Özel İşbirl iğ i projeler i mücbir sebeple iptal 
edilmelidir.

• 1930’lardan itibaren birçok aşı üretimini başarıyla yapan 
ancak 2011’de kapatılan aşı merkezi yeniden kurulmalıdır. 

• Salgına karşı mücadelenin yönetiminde TTB bütün sağlık 
meslek/uzmanl ık örgüt ler i, sendikalar ve TMMOB başta 
olmak üzere ilgili bütün mesleki toplumsal örgütlenmelere 
yer ver ilmel i; mevcut sağl ık tes isler inin iy ileş t ir ilmes i 
ve yeni sağl ık tes is ler in i  p l anl ama ve gerçekleş t irme 
çalışmalarında mühendis ve mimarların ve onların üyesi olduğu 
Odalar ve TMMOB’nin meslek i ve teknik bilgi bir ik iminden 
yararlanılmalıdır. 

• Salgından etkilenen sağlık emekçileri ve tüm emekçiler iş 
kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. 

• İşten çıkarmalar gerçekten yasaklanmalıdır. 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda var olan “çalışmaktan 
kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, COVİD-19 tespit edilen 
işyerlerinde faaliyetler hemen durdurulmalıdır. 

• Tüm işsizlere işsizlik maaşı ödenmeli, faaliyeti durdurulan 
işyerlerinde çalışanlara da ödeme yapılmalı, salgın döneminde 
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılan ödemeler ileride de işsiz 
kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan 
çıkarılmalı, Fon başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

• Konut aboneler i ile kapanan ya da faaliyet i sınırlanan 
küçük işyerleri su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden ücretsiz 
yararlanmalı, bu hizmetler ödenemeyen fatura nedeniyle 
kesilmemelidir. 

• Temel kural şeffaflık olmalı, salgın verileri eksiksiz olarak 
açıklanmalıdır. 

Ay r ı c a  ve  önemle be l i r tmek i s t e r i z :  Mevcu t  ve  inşa 
hal indek i  tüm yap ı l ar ın ik l imlendirme/ haval and ırma 
tesisatlar ıyla ilgil i önlemler yaşamsal öneme sahipt ir ve 
işyerlerinin havalandırılmaması ya da uygun olmayan şekilde 
haval andır ı lmas ının v irüsün yay ılmas ında rol oynadığ ı 
bil inmektedir. Hastaneler, endüstr iyel tes isler, al ışver iş 
merkezler i, iş merkezler i, büyük of isler, yolcu terminaller i, 
oteller, okullar, kreşler gibi genel ve büyük hacimli mahaller ile 
toplu taşıma araçlarının iklimlendirme tesisatlarında bazı yeni 
düzenlemeler ile bakım ve periyodik muayenelerin tekniklerine 
uygun olarak yapılması gerekir. Öncelikle İklimlendirme Teknik 
Kurulu olarak önerdiğimiz gibi her binada Pandemi Kurulları 
oluşturulmalı ve bina ve tesisatta yapılacak tüm düzenlemeler 
Odalar ınca belgelendir ilmiş mühendis ve mimarlar eliyle 
yapılmalıdır. Odamız bu tesisler in ve araçlar ın hijyen ve 
iklimlendirme-tesisat sistemleri için görev almaya ve teknik 
destek vermeye hazırdır. 

Bu kapsamda belirtmeliyiz ki, bütün mekanların yapı üretim 
süreçler i, bak ımı ve işletmesinde yer alan mühendisler in 
Odalarınca belgelendirilmesi ve sicillerinin tutulması gerekir. 
Ayr ıca mevcut yapılar ın hiçbir i salgın koşullar ı düşünülerek 
yapılmadığı iç in mevcut haller iyle kullanılması büyük r isk 
oluşturmaktadır. Bu nedenle ilgili kamu idarelerini bu sorunları 
derhal düzeltmeye, gerekli mevzuat değişikliklerini Odalarla 
birlikte yapmaya, İklimlendirme Teknik Kurulumuzun açıkladığı 
önlemler i dikkate almaya; önlemler i s ık ılaşt ırmaya, daha 
da gec ikmeden tam kapanma uygulamasını başlatmaya ve 
şeffaflığa davet ediyoruz. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB’DEN 
2021 YILI BÜTÇESİ 
AÇIKLAMASI

(Ülkemiz ekonomik, siyasi ve toplumsal bir krizin içinden 
geçmektedir. 18 yıldır uygulanan neoliberal, rantçı, usulsüzlük, 
kural sızlık ve yolsuzluklar üzer ine otur tulmuş polit ikalar, 
ülkemizi yoksulluğun pençesine sürüklemiş, halkımızı temel 
iht iyaçlar ını karşılayamaz koşullara sürüklemişt ir. Pandemi 
koşullar ı, ülkemizdeki gelir adaletsizliğini tüm gerçekliği 
ile ortaya sermiş, toplum sağlığının yok sayıldığını bir kez 
daha göstermişt ir. Ocak ayında yaşadığımız Elazığ depremi 
ardından 30 Ek im tar ihinde İzmir ’de yaşanan deprem ise 
bilimsel, teknik gerekliliklere rağmen sürdürülmekte ısrar 
edilen rant politikalarının yıkım ve can kayıplarına mal olduğu 
acı gerçeğini yeniden hatırlatmıştır.

Ülkemiz in yaşadığ ı bu sorunlar ın ele al ınması ve doğru 
yaklaş ımın yaygınlaşması aç ıs ından TMMOB olarak bütçe 
dönemler inin son derece önemli olduğunu hat ır l atmak 
isteriz. Bütçeler, iktidarın sosyal sınıflara, toplumsal hak ve 
özgürlükler ile demokrasiye ilişkin duruşunun bir belgesi olan 
ve gerek yerel/bölgesel gerekse ulusal seviyede yurttaşların 
mal ve hizmetlere erişim koşullarını belirleyen araçlardır. Bu 
nedenle öncelikle halkımızın insanca yaşam hakkını korumayı 
ve yaşam koşullar ını dikkate alarak acil talepler ine öncelik 
veren bir bütçeye ihtiyacımız vardır. Ne var ki 2021 bütçesi, 
18 yıldır önümüze konulan diğer bütçeler gibi iktidarın siyasi 
ve ekonomik öncelikler ini yansıtmakta; halk ın kaynaklar ı 
ile k imler in ödül lendir ildiğ ini, k imler in bedel ödemeye 
zorlandığını açıkça ortaya koymaktadır.

Mecliste görüşülmeye devam eden 2021 Yılı Merkezi Yönetim 

Mecliste görüşülmeye devam eden 2021 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesi hakkında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Kasım 2020 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Bütçesi öncelikle ant idemokrat ik, kat ıl ımc ıl ık tan, hesap 
verebilirlikten ve şef faflıktan uzakt ır. Bu, en yalın hali ile 
kamu gider ve gelirlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi 
olması anlamına gelen ve evrensel yasalarla korunan bütçe 
hakkının ve Sayıştay denetiminin yok sayılmasından açıkça 
görülmektedir.

Diğer taraf tan üst üste gelen felaketlerle sağlığın, eğitimin, 
temel iht iyaç maddeler in in p iyasal aş t ır ı lmas ın ın ağ ır 
bedellerini ödeyen yurttaşlara ağır vergiler ve zamlar yoluyla 
yeni bedeller ödettiren bir bütçedir. 2021 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi, halktan toplanacak vergi gelirini yüzde 16,4 artırmayı 
amaçlamakta, buna karşılık kamu harcamalarında yüzde 11’lik 
bir harcama belirlemektedir. Bu harcamalar ın yüzde 14’lük 
bir kısmı ise faiz ödemelerine ayrılmakta, Cumhurbaşkanlığı 
ödeneğini ise yüzde 28 artırmaktadır.

Çoğunluğu dolaylı vergilerden oluşan, yani vergi gelir inin 
en  bü y ük  y ükünü üc re t l i  ke s ime day a t an ge l i r l e r l e 
f inanse edilen 2021 y ılı bütçesinde 922,7 milyar TL vergi 
gelir i hedef lenmektedir. Bunun 213,7 milyar TL’s ini özel 
tüket im vergisi (ÖTV), 195,3 milyar TL’sini ise gelir vergisi 
oluşturmaktadır.

Yüzde 20’lik bir artış yapılan vergi gelirlerinde, halkın ödediği 
ÖTV’deki artış yüzde 21, kurumların ödediği gelir vergisindeki 
artış ise yüzde 19’dur.

Bütçeler, ülkemizdeki adaletsizliğin aç ık bir örneği olarak 
karş ımızdadır. Bundan birkaç ay önce “Deprem vergiler i 
nerede?” sorusuna "Harcanması gereken yere harcadık. Bundan 
sonra da bu tür şeyler in hesabını vermeye zamanımız yok" 
şeklindeki Cumhurbaşkanının yanıt ı, kepçeyle halktan vergi 
toplanıp kaşıkla bile halka ger i vermeyi reddeden bütçenin 
bir ikt idar aracı haline geldiğini kanıtlar niteliktedir. Oysa 
deprem vergilerinin harcanması gereken tek yer, depremlerin 
ön önlemleri ve deprem yaralarının sarılmasına ilişkin kamu 
faaliyetler idir. 5018 say ıl ı say ıl ı Kamu Mali Yönet imi ve 
Kontrol Kanunu'nun 13/g maddesinde de belir t ildiği gibi 

“Belirli gelirler in belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır.” 
Buna rağmen toplanan vergiler in, bugün ac ı sonuçlar ı ile 
yüz yüze geldiğimiz depremlere değil, plansız kentleşme ve 
yaşam alanlarının insan merkezli olmaktan uzaklaşıp piyasa 
ekonomisine bağlı rantların üzerinde şekillenmesine hız veren 
faaliyetlere kullanıldığı ortadadır.

Toplumsal fayday ı amaçlayan konut polit ikalar ına, ulusal 
ve bölgesel planlamanın yapılmasına, bilimsel ve meslek i 
denet ime dayanan f aal i ye t lere kaynak ak t ar ı l acağ ına, 
iktidarın Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) adı altında yürüttüğü bazı 
müteahhitlere kâr transferinin gerçekleştiği rant projelerine 
2021 y ılı bütçesinde önemli bir pay ayr ılmaktadır. Örneğin 
şehir hastaneler ine ayr ılan 2021 y ıl ı bütçesi bir öncek i 
bütçeye göre yüzde 56 ar t ır ılmış, ulaşt ırma projeler indeki 
garanti ve katkı ödemelerine ise yüzde 19 daha fazla kaynak 
ayr ılmışt ır. KÖİ projeler inin detaylar ı bütçede ver ilmese de, 
projeler baz ında alt alta toplandığında ayr ılan kaynağın 
eğitim ve sağlık yatırımlarının toplamından da büyük olduğu 
anlaşılmaktadır.

Depremler i can ve mal kay ıplar ı ile felakete dönüştüren 

TMMOB İKK•
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iktidar politikaları aynı zamanda ülkemizin her alanında yıkıcı 
sonuçlar doğurmaya devam etmektedir. Tüm kaynakları üretici 
faaliyetlerden rant ve yıkıma yönelten bu politikalar, bugün 
yüksek işsizliğin, kay ıt dışı ekonominin, düşük ücretler in 
ve enformel çalışma biç imler inin baş sorumlusudur. 2021 
bütçesinde sadece son bir y ılda yok olan 1,2 milyon iş ve 
is t ihdam alanındak i t ahr ibat ın g ider ilmes ine tek kuruş 
bile ayr ılmaması, üret imin ithal bağımlılığını azaltacak ve 
ulusal katma değer zincir ini yüksek katma değer üzer inden 
kesintisiz sürdürmeyi sağlayacak bir kamu girişiminin adının 
bile anılmaması bizler i şaş ır tmamaktadır. Bütçede kamu 
yat ır ımlar ına ve kamu ist ihdamına daha fazla yer ay ılmalı, 
yıllardır kadro bekleyen mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
talepleri dikkate alınmalıdır.

Pandemi döneminde yur t taşlardan hesap numarası vererek 
daha fazla para isteyen ikt idar ın 2021 iç in Diyanet İşler i 
Başkanlığı’na Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yüzde 171 
daha fazla pay ayırması izlenen bütçe anlayışının ideolojik 
siyasi boyutlarını da ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak 2021 yılı bütçesi halkın sorunlarına çare üreten 
değil , b il ak is yaşadığ ımız kr iz i der inleşt iren, sorunlar ı 
büyüten, yapısal çarpıklıkları pekiştiren bir bütçedir. Ülkemizin 
yaşadığı kriz sürecini göz ardı eden; üreteni, çalışanı, emeği 
dışlayan, ülkemizin üretici potansiyelini daha da tahrip edecek 
faaliyetleri öne çıkartan bir bütçedir.

Ülkemiz in iç inden geçmek te olduğu bu zor zamanlarda 
toplumun acil taleplerinin giderilmesi, sağlık ve eğitim gibi 
temel ihtiyaçlarının eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve demokratik 
bir anlayışı benimseyen kamucu bir yaklaşım ile karşılanması 
gerekmektedir. 2021 bütçesinin de bu doğrultuda emekten 
yana ve kamucu bir anlay ışla yeniden şek il lendir ilmesini 
istiyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ 
DÜNYA İSTİYORUZ 

(Mirabal Kardeşler olarak bilinen Patria, Minevra ve Maria 
Teres Dominik Cumhur iyet i’nde otuz y ıl süren diktatörlüğe 
karşı canlar ı pahasına mücadele veren üç kız kardeş, nam-ı 
diğer KELEBEKLER…

Onların anısına her yıl 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günümüzü hatırlatıyoruz.
Biz TMMOB üyesi kadınlar, Mirabal Kardeşleri ve tarih boyunca 
emeğine, özgürlüğüne, bedenine, kimliğine, yaşamına sahip 
ç ıkmak adına verdikler i mücadelede yaşamını y it iren ve 
mücadeleye devam eden tüm kadınlar ı saygıyla selamlıyor; 
her türlü şiddete karşı kadın mücadelesi ve dayanışmasını 
yükselteceğimizi haykırıyoruz.

Siyasal iktidar hayatın her alanında olduğu gibi, salgın sürecini 
de siyasi ve ekonomik kaygılara öncelik vererek yürütmektedir. 
Bu zorlu şar tlarda canlar ı pahasına çalışan başta sağlık 
emekçiler imiz  kadınlar ımız, çocuklar ımız  olmak üzere tüm 
ülke halkı bu iradesizliğin  kefaretini ödemektedir.

Demokratik yollarla seçilmişlerin, gazetecilerin, hukukçuların, 
sanatç ı l ar ın,  mimar l ar ın,  mühendis ler in,  dok tor l ar ın, 
öğret im elemanlar ının, hakk ını arayan işç inin, toprağına 
sahip çıkan köylünün, yani her alanda mesleğini etik ilkeler 
doğrultusunda yapmaya çalışan tüm bireyler in hukuk dışı 
gerekçeler le yarg ılandığ ı, tutuklandığ ı, KHK’lar ile tüm 
haklarının ellerinden alındığı, insan haklarının ihlal edildiği 
hatta yok sayıldığı, cinsiyetçiliğin iktidar mekanizmalar ıyla 
yeniden üretildiği, yolsuzluğun yönetsel araç haline getirildiği 
günlerden geçmekteyiz.    
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı biz TMMOB’li kadınlar;  
Kadına yönelik şiddet in ekonomik kr izler, çat ışmalar veya 
salgın hastalık gibi dönemlerde her zaman artış gösterdiğini 
biliyoruz.

2020 y ılının ilk aylar ından it ibaren hızla yay ılan COVİD 19 
pandemisinde de tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir çok 
kadın destek hizmetlerden mahrum bırakılırken, kendiler ine 
ş iddet gösteren erkeklerle k il it alt ında yaşamak zorunda 
bırakıldı. Pandemi ile çalışma hayatında cinsiyet eşitsizliği 
daha da derinleşti,   yaşanılan ekonomik kriz kadınların yaşam 
dengesini olumsuz etkileri her geçen gün artmaktadır. Pandemi 
dönemini hala yaşadığ ımız bugünlerde kadınlar ın iş ten 
çıkarılma oranı  artmıştır. DİSK’in Eylül 2020 raporuna göre 
kadın işgücü %12, istihdamı %10.5 azaldı. İşsizlik oranı %39.4 
iken, kadınlarda %45.3’tür. Kadına yönelik şiddet in artt ığı 
bu dönemde, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
nedeniyle basın açıklaması yaptı.

TMMOB İKK•

ver iler ine göre 2020 yılının ilk dokuz ayında 152’si şüpheli 
olmak üzere  269 kadın öldürüldü.
 Varl ığ ını ancak ve ancak koşul suz biat eden bir toplum 
yaratarak devam et t irebileceğinin bilinc inde olan ik t idar 
pandemiyi de bahane ederek, siyasal islamın temel felsefesi 
olan , kadının kontrol altında tutulması, toplumsal yaşamdan 
uzaklaşt ır ılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki düzeni iç inde 
s ınır l andır ılmas ı yönündek i hamleler ine her geçen gün 
bir yenis ini eklemektedir. Laikl ik karş ıt ı s iyasal ik t idar, 
eğit im, çalışma yaşamı, ist ihdam gibi toplumsal yaşamın 
tüm alanlarında  gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden 
yürütmektedir. Kadınların zorlu mücadelelerle elde ettiği pek 
çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi kapalı müdahaleleriyle 
ellerinden alınmaya çalışılmaktadır. Bireyleri dışlayıp, aileyi 
ve ataerkil yapıy ı ön plana ç ıkaran sistematik uygulamalar,  
g iderek kronikleşen kr iz in yarat t ığ ı çares izl ik duygusu 
ile birleşince toplumun en güçsüz kesimler ine, kadınlara, 
çocuklara, LGBTİ bireylere ve hayvanlara yönelik her türlü 
baskı, dayak, taciz, tecavüz, cinayet gibi biçimlerde ortaya 
çıkan ve ivmelenerek artan bir şiddet yaşanmaktadır. 

6284 say ıl ı  Kadını Koruma Kanunun etk in b ir b iç imde 
uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin şar tlar ının yer ine 
get ir ilmes i ile kadına ş iddet in ve kadın c inayet ler inin 
durdurulacağını her alanda dile get iren ve mücadele eden 
kadınlar, hükümet yetkilileri ve yandaşları taraf ından da hedef 
gösterilmektedir. 

İktidarın Türkiye’nin de  çalışmalarına dahil olduğu ve 2011 
yılında imzaladığı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişk in Avrupa Konsey i 
Sözleşmesi ya da bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’nden 
çekilmek üzere  yapt ığı aç ıklamalar ve sözleşmenin iptali 
üzerine yapılan tartışmalar kadına yönelik şiddetin artmasına 
zemin oluşturmuştur. Yapılan gerici açıklamalar işyerlerinde 
yaşanan cinsel taciz, mobbing, ekonomik, psikolojik şiddet, 
flört şiddeti, kadına yönelik taciz, tecavüzü sıradanlaştırarak, 
yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

Biz TMMOB’li kadınlar
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkanların aynı zamanda evlilik 
yaşını küçültme eğil iminde olan, tecavüz konusunda er il 
çözümleri öne süren çevreler ve kişiler olduğunu biliyoruz.
İstanbul Sözleşmesi’nin özel alandak i ş iddet in yanı s ıra 
kamusal alandaki şiddeti de önlediğini biliyoruz.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR biliyoruz.
Biz kadınlar salgını f ırsata çevirmeye çalışan ikt idara karşı 
seslerimizi, sözlerimizi hep birlikte söylemeye devam edeceğiz.
SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZDÜR!
Salg ına rağmen, yaşadığ ımız tüm olumsuz koşul l ara ve 
eşitsizliğe rağmen sokakları terk etmeyeceğiz. 
MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!
Bu ayrımcılık ve şiddet bitene kadar barış, özgürlük ve eşitlik 
için şiddete, yoksulluğa  ve iktidarın salgın politikalarına karşı 
sesimizi yükseltmeye  ve haklarımızın takipçisi olmaya devam 
edeceğiz!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!
 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
45. Dönem Kadın Çalışma Grubu
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göre daha dar kapsamlıdır. Mitolojik hikâyeler, Tanrıça kültü 
çerçevesinde, cadılık/büyücülük kavramının temsiliyetini içinde 
bar ındırmış vazgeçilmez kaynaklardır. Ortaçağ Avrupa’sında 
cadılık, ant ik çağlarda iç içe olan büyü prat ikler i ile dini 
r itüeller in, sonraki zamanlarda birbir inden ayr ılarak cezayı 
hak eder hale sokulan “cadı/büyücü” kavramına evr ilmesi 
üzerine, kaotik alanda avlanan bir kimliğe dönüşmüştür. 

“Çevresi üzer inde hakimiyet kurmak amacıyla bilinemeyenin 
(doğaüstü/dışı) sırlarını keşfetmek, ayrıcalık kazanmak üzere 
yola ç ıkan insanoğlunun kazandığı gücü tanımlamak iç in 
kullanılan kavrama, en geniş anlamında ‘büyü’ diyoruz. Sonradan 
(doğaüstü güçlerin yardımıyla kazanılmış bir yeteneği anlatan 
büyü kavramının genelde hem yararlı hem de zararlı amaçlara 
yönelik pratikleri ifade ettiği kabul edilir.”(1)

Mezopotamya kültüründe b ir d iz i demon (c in, şey t an) 
insanlar ın c insel l ik, ver iml il ik ve üretme güçler ini yok 
etmekle görevlidir. Bunlardan Babil’ in diş i gece demonu 
Lilitu umutsuzluk bakiresi olarak nitelenir, rüzgârla getirdiği 
felaketler, hastalıklar ve veba ile ölümün temsilc isi olup 
geceler i erkeklere saldır ıp kanını içer, c insel yaşamlar ına 
müdahale eder ve kadınlar ın doğurganlıklar ını engeller. Bu 
tür demonların temel hedef i aileyi yıkmak olarak görüldüğü 
için toplum açısından büyük tehlike oluşturduğu düşünülürdü. 
Lilutu’nun Yunan Mitolojisindeki Lamia’lar ın öncülü olduğu 
düşünülür. Lamia’lar, kadın başlı, eşek bacaklı canavarlar olup 
çocuklara korkuluk olarak gösterilirdi. Bir efsaneye göre Lamia 
güzel bir kızmış, Zeus ona gönül vermiş, onunla birkaç kez 
gelip sevişmiş, ama Lamia'nın her çocuk doğuruşunda kıskanç 
Hera gelir, doğan çocuğu öldürürmüş. Sonunda Lamia gidip 
bir mağaraya saklanmış ve çocukları yaşayan analara düşman 
kesilmiş. Geceleri gözüne uyku girmediği için gider, çocuklan 
kaçırır, yermiş. (2)

Haydar Ak ın, “Or taçağ Avrupa’s ında Cadı ve Cadı Avlar ı” 
k itabında esk i Mezopotamya insanının demonik güçler in 
etkisini bertaraf edebilmek için uyguladığı ritüellerin, cadıların 
başvurduğu okültist (gizil güç/medyumnik) yöntemlerle büyük 
ölçüde benzediğini belirtir. Çoğu zaman rahipler de, bilgeler 
ve büyücülerin kullandıkları yöntemleri taklit etmiş, yararlı ve 
sağaltıcı amaçlar için kullanmışlardır. Mezopotamya cadılarının 
gizemli isimler ve işaretleri kullanmak, balmumu ve ağaçtan 
yapılmış heykelcikleri şişlemek, yakmak, parçalamak, toprağa 
gömmek gibi zararlı büyüleri yaptıklarına inanılmış ve oluşan 
doğa felaketlerinin ardında demonların olduğu düşünülmüştür. 

GEÇMİŞİN İZLERİ 
ÜZERİNDEN 
YÜRÜYEN KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET: 
CADILAR VE CADI AVI

( “Cadı” kavramı hepimiz in yak ından bildiği ve çocukluk 
masallar ımızdan it ibaren yaşamımızın çeşitli dönemler inde 
çeşitli formatlarda karşımıza çıkmış bir kavramdır. Masallara, 
söylencelere, destanlara, romanlara ve fantast ik f ilmlere 
konu olan doğaüstü varlıklar her kültürde sözlü, yazılı ve 
görsel geleneğin temel nüvesinde yer almıştır. Kültürümüzde 
cadı kavramı temsiliyet olarak kötülüğün simgeleştirildiği ve 
göreceli Avrupa ve Orta Doğu kültüründeki cadı kavramına 

R  Yıldız Sınmaz Uzgan
 yildizsinmaz@gmail.com

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

*Üst taraf ları kadındır onların ama alt 
taraf ları hayvandır; bellerinden yukarısı 

tanrılarındır ama aşağısı şeytanın malıdır...
Cehennem, zulmet, kükürt kuyuları, alev alev 

ateşler, kaynar
sular, pis kokular hep, hep oradadır...

Shakespeare, Kral Lear, [1992:129]
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Sağalt ıc ı kadınlar cadı av ında ilk hedef olmuştur. Katolik 
kilisesi, büyü kullanılarak insanlar ın ve hayvanlar ın tedavi 
edilmesini günah saymışt ır. Zehirli-zehirsiz çeşitli bitk iler 
kul l anıl arak uygul anan sağalt ımın başar ıs ı,  kul l anıl an 
bitkiler in dozu ile de alakalı olduğundan başarısız sonuçlar,  
tedav iy i uygulayan kadının büyücülükle de suçl anmas ı 
sonucunu doğurmuştur. Uzun bir dönem kilisenin büyüye bakışı, 
büyü zararlı olmadığı sürece hoşgörülü olmuştur. Ak büyü/
kara büyü kavramı bu süreç iç inde geçerliliğini korumuştur. 
Gündelik yaşamda insan ve hayvan sağlığından sorumlu olan 
halk hekimler i ak büyünün zeminini oluşturmuş ve tedav i 
edici bilge kadınlar ın varlığının meşruluğunu oluşturmuştur. 
Ancak ilerleyen süreçlerde özellikle ak ve kara büyünün kaynak 
elemanlar ının aynı olması bu iki büyü durumunun birbir ine 
karıştırılması ve ayırt edilememesi sonucunu ortaya çıkarmış 
ve Hıristiyanlığın reforme edildiği dönemde yararlı-zararlı tüm 
büyü pratiklerinin cadılık eylemi ile örtüştürülmesi, özellikle 
15. yüzyıl başlar ı ve 16. yüzyıl ortalar ında gelişerek sürek 
avına dönüşen cadı takibinin temelini oluşturmuştur.

Şifacı Kadınların Kullandığı Gizemli Bitkilerin Bazıları
Tar ih anlat ıc ıl ar ı -k i genel l ikle 
erkektir-, neredeyse 350 yıl süren 
c ad ı  av l ar ına  de t ay l ı  ş e k i l de 
değinmeyi pek tercih etmemişlerdir. 
Silv ia Feder ic i, “Caliban ve Cadı” 
k i t ab ında prole t ar ya t ar ih inde 
cadı avına nadiren değinildiğinden 
söz ederek t ar ihç iler in böyles i 
b ir soyk ır ıma bu derece ilg is iz 
kalmalarını, Avrupa’da kurbanların 
çoğunun köylü kadınlar olmasına 
bağlar. 

“Bu ilgisizlik suç ortaklığıyla el ele gitmiştir, çünkü cadılar ın 
tarihin sayfalarından silinmesi, kazıklara oturtularak f iziksel 
olarak yok edilmiş olmalarını önemsizleştirmiş, bir folklor ürünü 
olarak değilse bile oldukça önemsiz bir olgu olarak görülmesine 
neden olmuştur.”(3)

Federici, cadı avı üzerine yapılan az sayıda çalışmada, cadıların 
yok edilmes inin hoş karş ıl anmamasına rağmen, onlar ın 
halüsinasyonlara kapılan zavallı ahmaklar olarak resmedilmiş 
olduklarını anlatır. Gördükleri zulmün bir sosyal terapi süreci 
olarak ya da tıbbi terimlerle bir “panik,” “çılgınlık” ve “salgın” 
hali gibi tanımlanmasının cadı avcılar ını temize ç ıkaran ve 
işledikler i suçu polit ik olmaktan ç ıkaran nitelendirmeler 
olduklar ından dem vurur. Kitabında Mary Daly’nin konuya 
yaklaşımından da söz eder. Mary Daly’nin de bu konu üzerine 
literatürün büyük bir kısmının, kurbanları toplumsal arızalar 

O dönem insanının inanışına göre büyünün bozulması da gene 
cadılar taraf ından aynı sürecin izlenmesiyle mümkün olacaktır. 
Büyü, kontrol altında tutulabildiği sürece, insanlıkla beraber 
varoluşundan it ibaren dine hizmet etmiş ve yararlı amaçlar 
için kullanılmış ancak diğer yanda batıl inanış geleneklerinden 
beslenen ve cadı inancının da temelini oluşturan yönüyle de 
yasak alana itilmiştir.

 Geleneksel cadı öğretisinde, cadının insanlara zarar verdiği 
düşünülen büyü gücünün kendisinden çok şeytan ve demonlarla 
olan işbirliğinden geldiği yolunda bir bilgi vardır. Cadı-şeytan 
ilişkisi üzerine çok farklı tasarımlar olmasına rağmen en çok 
kabul gören inanışta cadı, şeytan ile c insel ilişk iye giren, 
onun hizmetç isi olarak emirler ini yer ine get iren, sonuçta 
onun adına insanlara zarar veren kötü kadın k imliği taşır. 
Haydar Akın kitabında, bu anlayışa göre şeytanın kandırılmaya 
yatkın, zayıf karakterli kadınlara yaklaşarak onlarla sevgili 
olup, bu yolla Tanr ı’y ı ve Hır ist iyanlık inancını reddederek, 
kendine bağlanmalar ını ve emr ine girmeler ini sağladığını 
belirtir. Şeytan, ruhlarını ele geçirerek boyunduruğuna aldığı 
kadınlara, insanlara zarar verici büyü sanatının inceliklerini 
öğreten ve bu konuda onları eğitendir. Hatta çevrelerine zarar 
vermeler i iç in çeşitli zehirli kar ışımlar ın tar if ini veren ve 
efsunlu bitkileri gönderen de gene şeytandır.

Ak ın, k i t ab ında cadı av l ar ı  sürec inde mahkemelerdek i 
sorgulamalar ın üzer inde en çok durduğu sav ın, cadı ile 
şeytanın işbirliğinin niteliğinin araştır ılması olduğunu ve bu 
yolla da somut olarak kavranamayan şeytan hakkında daha 
çok şeyin öğrenilmeye çalışılması için, çok ağır işkencelerin 
itiraf aracı olarak kullanılmasından bahseder. Katolik kilisesi 
ve sivil mahkemeler, hakkında çok şey söylenen ancak tamamı 
hayali ve hatta uydurma olan şeytana dair bilgilerin gerçekliğe 
dönüştürülmesi alt amacı da güderek, yargılanan kadınlara 
işkence alt ında şey tanın f iz iksel özell ikler i, giy imi, sesi, 
davranışı ve ilişki sırasında zevk verip vermediği gibi sorulara 
yanıt ararlar. Dayanılmaz işkenceler sonucu ver ilen yanıtlar 
süreç iç inde alt amaca hizmet eder ve z ihnen yarat ılmış 
kötülük timsali gerçekliğe dönüştürülerek, belki de cadı avları 
sürec inde dönemin birçok şifac ısının, bilge olarak görülen 
kadınların, bilim alanında çalışan sınırlı sayıda kadının ya da 
dönemin değer yargılar ının dışına taşan yaşam biç imi olan 
birçok kadının da sonunu getirmiştir.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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(namussuz ya da aşk delisi kadınlar), hatta cinsel fantezileriyle 
erkek sorgucularla alay etmekten zevk alan sapkınlar olarak 
göstererek kötüleyen “kadın bir infazc ının bakış aç ısı”yla 
kaleme alınmış olduğunu ifade ettiğini anlatır.

S i l v ia  Fe der i c i ’y e  göre,  c ad ı 
avında katledilmiş binlerce kadın, 
mevcut ik t idar yapıs ına tehdit 
oluşturmuş olmasalardı belki de 
en zalim işkencelere maruz kalıp, 
k at l ed i lmeyecek ler i  o lgusunu 
ilk f ark edenler de feminist ler 
olmuştur: 

“Dahası, feministler en az iki yüzyıl 
boyunca kadınlara karşı yürütülen 
böy le s i  b i r  savaş ın  Av rupa’da 
kadınlar ın tar ihi aç ıs ından bir 
dönüm nok tas ı  o luş turduğunu, 
b u n u n  k a p i t a l i z m i n  o r t a y a 
çıkmasıyla beraber kadınların maruz 
kaldığı toplumsal it ibarsızlaşma 
sürecindeki ‘ilk günah’ olduğunu, 
bu yüzden de bugün de kurumsal 
pratiklere ve kadın-erkek ilişkilerine 
damgas ın ı  vu r muş  o lan  kad ın 
düşmanlığını anlamak için bu savaşa 
sürekli ger i dönülmesi gerektiğini 
de fark etmişlerdi.”(3)

Feder ic i, cadı av ıyla sınıf mücadelesi arasında da kuvvetli 
bir bağ olduğu yönünde bir düşünce sergileyerek Marksist 
tar ihçiler i, kapitalizme geçiş üzerinde çalışırlarken bu bağı 
kurmamakla suçlar. O, cadı avlarının, yeni dünya nüfuslarının 
kolonileşt ir ildiği ve yok edildiği, köle t icaretinin başladığı, 
serseriler ve dilenciler için kanlı yasaların yürürlüğe konduğu 
ve çok güçlenmiş olan Avrupa köylüsünün uğradığı tar ihi 
yenilgisiyle feodalizmin sonunun geldiği dönemde özellikle 

yoğunlaşmış olmasını önemli bulur. Çünkü kadınlara yapılan 
başka hiçbir ez iyetle karşılaşt ır ılamayacak olan bu terör 
kampanyas ı, toprak özel leş t irmeler i, ar t an verg iler ve 
toplumsal hayat ın her yönü üzer inde devlet kontrolünün 
genişlemesi sonucu köylü toplulukların çoktan parçalanmakta 
olduğu bir dönemde, soyluların ve devletin saldırılarına karşı 
Avrupalı köylüler in direnc ini k ırmışt ır. Cadı av ı, erkeklere 
kadınlar ın güçler inden korkmay ı öğreterek, kadın-erkek 

ayrımını derinleştirmiş ve kapitalist iş disipliniyle uyuşmayan 
bir prat ikler, inançlar ve toplumsal özneler dünyasını yok 
ederek toplumsal yeniden üretimin esas unsurlar ını yeniden 
tanımlamıştır. Bu anlamda, tıpkı o günlerde yaşanmakta olan 

“halk kültürüne karşı saldır ılar ile yoksulların ve serserilerin 
yoksullar ev ine ve ıslahevler ine Büyük Kapat ılmalar ı” gibi, 
cadı av ı da ilksel bir ik imin ve kapitalizme “geçiş”in temel 
yönlerinden biriydi.(3)

 Günümüzde yükselişe geçmiş durumda olan kadına yönelik 
şiddetin tarihsel temeli olarak görülebilecek olan  “Cadı Avı 
Çağı”nda zulme en büyük katk ı, bugün kanun adamlar ının 
çal ışmalar ında modern rasyonal izmin kurucular ı ol arak 
görülen fel sefec iler ve bilim adamlar ını da içeren saygın 
entelek tüel lerden gelmişt ir.  Cadıl ığ ın gerçekliğ ine dair 
şüphelerini muhafaza etmesine rağmen, bu zulmü toplumsal 
bir kontrol yöntemi olarak onaylayan İngiliz siyaset kuramcısı 
Thomas Hobbes ve enflasyon üzerine ilk bilimsel incelemeyi 
kaleme aldığı için itibar gören Jean Bodin, bu isimlerin başında 
gelir. Modern bilimin doğuşunun gerçekleştiği ve keşifler çağı 
olarak nitelenen ortaçağ, karanlık ve aydınlığın birbirine koşut 
olarak gerçekleştiği çağ olmuştur. 

“Kopernik Devrimi’nin zaferine, modern bilimin doğuşuna, felsefi 
ve bilimsel rasyonalizmin gelişimine şahit olan, Bacon, Kepler, 
Galileo, Shakespeare, Pascal ve Descartes gibi ‘dâhilerin çağında’, 
cadı av ı Avrupalı entelek tüel elit ler in en mühim tar t ışma 
konularından bir i haline gelmişti. Yargıçlar, avukatlar, devlet 
adamlar ı, felsefeciler, bilim adamlar ı, teologlar ın hepsi bu 

‘sorun’a eğilmiş, broşürler ve demonolojiler yazmış, cadılığın en 
alçak suç olduğunu kabul ederek cezalandırılması gerektiğini ilan 
etmişlerdir. O halde cadı avının politik bir girişim olduğundan 
şüphe duyulamaz.”(3)

Cadı davalar ında at ıf ta bulunulan suçlar ın genellikle suç 
say ılmadığı önceki y ıllarda gerçekleşmiş olması, cadılığın 
işkence gibi özel yollardan soruşturulabilir suç muamelesi 
görmesi, suçlanan kişinin başka kişilere zarar vermemiş bile 
ol sa cezaya tabi tutulması cadıl ık suçlamasının bugünkü 
terör izm suç l amas ıy l a büyük benzer l ik oluş turduğunu 
söyleyebiliriz.  Toplumsal değişim ya da çatışma dönemlerinde 
siyasi baskı uygulamak için daha önceleri suç bile sayılmayan 
olgular ın suçmuş gibi muamele görmesi, buna ek olarak 
cadı avının kadın bedeni, emeği ve kadının yeniden üretim 
gücünün devletin kontrolü altına alınarak ekonomik kaynaklara 
dönüştürülmesi, patriarkal düzenin kuruluşuna hizmet eder. O 
patr iarkal düzendir ki günümüzde de kadına yönelik şiddeti 
doğuran nedenlerin temel nüvesini oluşturur. Çağımızın cadı 
avı biçimler i dünyanın her bir köşesinde her gün öldürülen 
kadınlar ın sayısındaki art ış ile kendini göster iyor. Ataerkil 
düzenin kadına yönelt t iği toplumsal dayatmalar ın  erkek 
şiddetine dönüşmesi, toplumların cadı avlarının izi üzerinde 
yürüyüşü, kadınlara yönelik yeni bir savaşın tezahürüdür.

*Caliban ve Cadı-Silvia Federici-syf-233

KAYNAKÇA
1-Ortaçağ Avrupa’sında Cadı ve Cadı Avları-Haydar Akın

2-Azra Erhat-Mitoloji Sözlüğü

3-Silvia Federici, “Caliban ve Cadı”

Cadı Sabbatı. Alman 
ressam Hans Baldung 

Grienin 1510’da başladığı 
bir gravür dizisinin bu 

ilki ve en ünlüsünde, 
kadın bedeni, 

kötülükleri açığa 
çıkarma kisvesi altında 

pornografik olarak 
sömürülmektedir.
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Başlangıçta alınan teşviklerin ve yılların deneyimiyle süzülerek 
biriken nitelikli f ikirlerin somut çıktılara dönüşmesi ile belli bir 
başarı sağlanabilmektedir. Ancak bir süre sonra doğrulamayan 
teor iler, uzayan projeler, f ikir niteliğinde azalma ve katma 
değer eksikliği yaşanabilmektedir. 

Yapısal , yönet sel ve ş irket kültüründen kaynakl ı kolay 
değişt ir ilemeyecek nedenler dışar ıda bırak ılacak olursa; 
tüm sürec in analit ik ve bütünsel bir bak ışla yönet ilmesi, 
fonksiyonlar ın ayr ı ayr ı ele alınarak, parçalara bölünerek 
ve k ısa değ i l  or t a vadeye odakl anarak t an ıml anmas ı, 
sorumluluklar ın paylaşılması, sürdürülebilir bir başar ı iç in 
gereklidir. 

AR-GE’nin laboratuvardan ibaret ya da protot iple başlayan 
bir süreç olduğu algısına karşılık aslında birçok fonksiyonun 
bir l ik te kurgulanması-yürütülmesi ve çok say ıda k iş inin 
eşgüdümlü olarak çal ışması gerek t iğ ini ve bunun zaman 
alacağını kabul etmek iyi bir başlangıç olacaktır.
Ş i r ke t l e r in  AR- GE süre ç l e r i  t eme lde benzerd ir.  F ik i r 
paydaşlardan derlenir ya da pazardan/sorunlardan yola çıkarak 
üret ilir, ön araşt ırma, teor i oluşturulması, der in araşt ırma 
süreçler inden geç il ir, projelendir il ir, kaynaklar sağlanır, 
proje yürütülür, tabi ki beklendiği gibi gitmeyebilir, yeniden 
dönüştürülür. Başar ıl ı olduğunda or taya ç ıkan protot ip 
üzerinden üretim kararı verilir ve Ar-Ge’nin işi destek süreçleri 
uygulama ve şikâyet desteğine kadar sürer.

Bugün sürekli yeni teknoloji ve ürünler gelişt iren birçok 
uluslararası f irmada ürünün pazara çıkışı ilk teoriden itibaren 
5 yıl olarak öngörülmektedir. Bu süre, birçok yatır ımcı iç in 
kabul edilemez bulunabilir. 

Buna karş ın yat ır ımc ıl ar ın ve Ar-Ge profesyonel ler inin 
paralel şekilde hızlı sonuç alma isteği ve doğal olarak bu 
doğrultuda karşılıklı yükselen beklentiler, yeterli araşt ırma 
yapılmadan başl at ıl an projelere, pazar l amanın dışarda 
kaldığ ı ürün gel iş t irme süreçler ine, tek yönlü bak ış ve 
bilimsel yaklaşımlar ın atlanmasına ve kaynaklar ın ver imsiz 
kullanımına yol açmaktadır. Ayrıca çıktıların beklendiği gibi 
gerçekleşmemesi, bu yönde sorgulamayı arttırmakta ve başta 
ifade edilen başarısızlıklar gerçekleşmektedir.

Buna karşılık çeşitli analizler in süreçlere entegre edilmesi, 
ver iye dayalı objekt if karar mekanizmalar ı, şef faf ilerleme 
takip yöntemler i, stratejilerle uyumlu, ölçülebilir hedefler, 
ara kilometre taşlarındaki başarılar, ilerlemenin izlenebilirliği 
gibi yaklaşım ve araçlarla kaynaklar ın gerçekç i projelere 
yönlenmesi sağlanması, beklent iler in sübjekt if yorumlarla 
değil ver iler le yönet ilebilmesi ve sürec in kontrol alt ına 
alınması mümkündür.

Bu bak ı ş l a;  yen i l ik  f aa l i ye t in in  nor mal de ye t e r ince 
önceliklendirilmeyen bazı bölümlerine ve analitik yaklaşımlara 
göz atalım.

Strateji ve eşgüdüm
Sade, gerçekç i, somut ve üzer inde mutabık kal ınmış bir 
strateji belgesi ve buna bağlı planlamanın ik i ana etk isi 
vardır. Belirs izl iğ in yüksek olduğu Ar-Ge alanında karar 

KOMİSYONLARDAN • AR-GE VE İNOVASYON KOMİSYONU 

"FİKİRDEN DEĞERE" 
YENİLİK YÖNETİMİNE 
ANALİTİK BİR 
BAKIŞ,

( Günümüzde yenil ik ve katma değer üretme amac ıyla 
kurulan organizasyonlar ın çok azı başar ılı olabiliyor. Doğru 
büyüme stratejisi, yeterli kaynak, yetişmiş işgücü ve ekipman, 
f ikirlerinizi başarılı ürünlere ve değere dönüştürebiliyor mu?
Avrupa Komisyonu’nun yapt ığı bir araşt ırmaya göre son 20 
y ıl iç inde özel sektör taraf ından kurulan AR-GE ve yenilik 
organizasyonlarının yüzde sekseni ilk 3 yıl içinde kapanmış ya 
da yeniden organizasyona gitmiştir.

Benzer bir araştırmaya göre ise bu organizasyonların yalnızca 
20’de bir i gerçek anlamda değer yaratan yeniliklere imza 
atmışlardır.

Başar ı eksikl iğ inin, çoğu yönetsel bil inen birçok nedeni 
vardır. Internet te bas it aramayla bu nedenlere kolayca 
ulaşılabilmektedir. 

Örneğ in be l irg in, ne t ve öneml is i  gerçek b ir  s t r ate j i 
bulunmaması, belirsiz karar mekanizmaları ve tanımlanmamış 
süreçler, nitelikli bilim insanı eksikliği, sürecin uzun, zor ve 
riskli olması, gerçekçi olmayan beklentiler, ticari öncelikler vb.
Ü l ke m i z de  de  b ü y ü k  b e k l e n t i l e r l e  k u r u l an  b u  t i p 
organizasyonların, çeşitli kanallarda ve devlet kurumlarınca da 
ifade edildiği kadarıyla en önemli sorunu ürünleştirme güçlüğü 
ve sürdürülebilir şekilde değer yaratamamaktır.

R  Uğur Uzgan
 İnşaat Mühendisi, Ar-Ge Danışmanı
 uuzgan@gmail.com
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uyum sürekli izlenebilmeli, sonuçlar performans ölçümünde 
doğrudan kullanılabilmelidir.
Fikir yönetimi

Fikir bildirimleri ve bunların nasıl işleneceği, bildirim sahibinin 
süreçlere nasıl katılacağının baştan tanımlanması büyük önem 
taşımaktadır. Fikir ve yenileşim teknik değil sosyal bir süreçtir. 
İy i tanımlanmamış ve yetersiz f ik ir yönet imi ile f ik ir akışı 
genelde aşağıdaki graf ikteki gibi gerçekleşmektedir. 

Tüm paydaşların aktif olarak katkı sağlayabileceği, f ikirlerin 
tart ışılmasına olanak sağlayan, bildir im sahibini gelişt irme 
sürecinde içine alan ve hızlı çalışan bir  süreç tanımlanmalı, 
online erişilebilir bir altyapı ile etkileşim güçlendirilmelidir.

Karar Mekanizmaları

Ar-Ge projeler inin teknik yapılabilirlik, t icar i per formans, 
öncelik, strateji uyumu gibi açılardan doğru değerlendirilmesi 
Ar-Ge sürdürülebilirliği için hayatidir. Ancak karara etki eden 
neredeyse tüm parametreler sübjek t if değerlendirmelere 
dayanır. 

Karar mekanizmas ına öncel ikler i ve bak ış aç ıl ar ı f arkl ı 
mümkün olduğunca çok katılım sağlanmalı, oluşacak sübjektif 
değerlendirmeler rölat if karşılaşt ırma ile objektif yargılara 
çevrilmelidir.

Karar oturumlar ının yaygın kat ılım düzey i, değerlendirme 
ölçekleri ve karar mekanizması net tanımlanmalı, geriye dönük 
izlenebilir olmalıdır.

Teknoloji analizi
Çalışılacak alanların tespit edilmesinde global ölçekli teknoloji 
araştırma altyapıları kurulmalıdır. Bu araçların kullanımı ile 
tüm dünyada araşt ır ılan ve üzer ine yat ır ım yapılan alanlar 

aşamalarında belirleyici bir rehber olur. Strateji dışı alanlara 
ener ji harcanmasını önler. Özellikle sonrasında bir iler inin 
çok k ıymetli olduğunu iddia edeceği alakasız konulardaki 
reddedilmiş projelerde karar vericileri korur.

Bir diğeri en alt personele kadar verilen görevler sayesinde tüm 
parçaların aynı amaca hizmet etmesi sağlanır. Süreç boyunca 
değişen öncelikler ve ac iliyetlere rağmen organizasyonun 
rotada kalması ve üretkenliğini koruması kolaylaşır. 

Ayrıca birey düzeyinde ekipten beklenenler kişisel performans 
yönetimine girdi sağlar. 

Önemli olan mümkün olduğunca ver iye dayanan, üzer inde 
çalışarak derinleşilmiş, ancak anlaşılırlıktan uzaklaşmamış bir 
tanım ortaya konulabilmesi ve her bir imin kendi hedeflerini 
ana strateji ile ilişkilendirebilmesidir.

Strateji ve hedefler, taktik ve eylemler ve bunlara bağlı bireysel 
performans hedefleri kesinlikle ilişkilendirilebilmeli, ayrıca bu 
veriler ulaşılabilir ve revize edilebilir olmalıdır.

Hedeflerle Yönetim

En çok tar t ış ılan konulardan bir idir Ar-Ge’de per formans 
ölçümü. İlk olarak sağlanan katma değer, alınan patent vb. ve 
kâr akla gelse de günün sonunda alınan teşvik miktarı, yazılan 
proje sayısı vb. listeye girer. 

Konuya analitik yaklaşırsak hemen parçalara bölebiliriz. 

Öncelikle organizasyonun amacı kâr ve katma değer üretmek 
olduğuna göre bu konuda hedefler olmalıdır. Şirketler yıllık 
yaşarlar, bütçeler, üret im, sat ışlar, yat ır ımlar, giderler ve 
kâr l ı l ık y ı l l ık e le al ın ır. AR-GE f aal iye t ler inde ise e le 
alınması gereken süre üç yıldır.  Aradaki senkron farkı, yıllık 
hesaplamalar ve rasyolarla izlenebilir. Çok başar ılı bir y ıl 
geçiren Ar-Ge’nin gerçek başarısı ürün pazara çıktığında, hatta 
ondan da birkaç yıl sonra anlaşılabilir. Projelerin hat üstündeki 
değerlemesi ile ilgili birçok metodoloji mevcut olmakla birlikte 
çok fazla kabule dayanmaktadır.

Proje başarısı için ise hemen tüm projelere uygulanabilecek 
bir yaklaşım, Teknik hedeflere uyum, bütçeye uyum ve zaman 
planına uyumdur. Bu yaklaşım projelerin başlangıç aşamasında 
daha derinlemesine planlanmasını sağlar. 

Projelerin teknik, bütçe ve zaman planlaması ve bu planlamaya 
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derinlemesine analiz edilmeli, düşük rekabet, strateji uyumu 
ve yapılabilirlik değerlendirmeleri sonrasında araştırma konula 
fazına aktarılmalıdır.

Dünya çağında patent akt iv itesi ile akademik akt iv iteler in 
b ir l ik te yorumlanabileceğ i anal iz araç l ar ı kul l anılmal ı, 
belirlenecek alanlarda profesyonel analiz hizmeti sağlanmalıdır.
Deney Yönetimi
Yukarıda ifade edilen hızlı sonuç alma isteği, laboratuvar ve 
protot ip çalışmalar ına da yansımakta, projeler in tanımsız 
şek i l de önce l ik l end ir i lmes i  y a da ark ay a b ır ak ı lmas ı 
gerçekleşebilmektedir. 

Ayr ıca değişkenler in tam kontrol alt ında olmadığı, hızl ı 
deney dizayn yaklaşımları ile ulaşılan aslında doğrulanmamış 
sonuçlar, projenin yön değiştirmesine ya da sonlanmasına yol 
açmaktadır.

Her bir deneyin eyleme geçmeden önce tanımlanması, deney 
dizaynının tart ışılarak onaylanması ve atılan tüm adımlar ın 
yetk ilendir ilmiş k iş ilerce şef faf olarak izlenebileceği bir 
altyapı/araç geliştirilmelidir. 

Proje Yönetimi
Proje yönet imi iç in dünyada yaygın kullanılan ve bil inir 
birçok metodoloji mevcut tur. Projeler teşv ik alma amaçlı 
bir dokümandan ibaret kalmamalı, bilinen yönetim usuller i 
tümüyle uygulanmalıdır. Projelere harcanan kaynak ve zaman 

ile yürütülen tüm faaliyetler izlenebilmeli ve gerekt iğinde 
hızla yeni kararlar alınabilmelidir.

Projeler in iler leme adımlar ı, ek ip per formans ı, yapıl an 
çal ışmalar, al ınan sonuçlar ve harcanan kaynak bir l ik te 
anal iz edilebilmel i, karar mekanizmas ında olduğu g ib i 
ve be l l i  ar al ık l ar l a  çok yönlü bak ış  a l t ında yen iden 
değerlendirilebilmelidir.

Sonuç olarak: 
Ar-Ge ve Yenil ik,  yoktan var edebilmey i gerekt iren, 
başardıkça keyif alınan, bununla birlikte stratejisi, hedefleri, 
süreçler i ve başar ı kr iterler i net olmayan ve genellikle 
sübjektif bakışla değerlendir ilen ve bu yönüyle r iskler 
barındıran faaliyetlerdir. Tümüyle bilimsel yaklaşımlar ve 
sağduyu ile yönlendirilse dahi sonuçta çıktılarının işletme 
bakışı ile yorumlandığı düşünüldüğünde; 

Ar-Ge faaliyetler ini teknik açıdan başar ıyla yürütmenin 
yanında, süreç, işley iş ve gerekçeler i paydaşlar ı iç in 
anlaşılır kılmak ve bunun için verilerin ve analizin gücünü 
kullanabilmek gereklidir.

Ar-Ge ve Yenilik Yönetiminde rotada kalmak ve resmin 
bütününü kaybetmemek iç in de ver i lere,  güvenil ir 
ve izlenebilir yaklaşımlara ve en önemlisi mühendislik 
sağduyunuza güvenin.

KOMİSYONLARDAN • AR-GE VE İNOVASYON KOMİSYONU 

KOMİSYONLARDAN • ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

AŞI VE ÇADIR 
KURTARIR MI BİZİ?

( Kapitalist uygarlığ ın kr iz i, 2020 y ıl ının felaketler i ve 
kerametler i. Bu felaket ve kerametlere işaret eden, yer inde 
de olacağını düşündüğüm bir deyim vardır. “Bir musibet bin 
nasihatten iy idir.” İnsanlık, tar ih boyunca elbette böylesi 
felaketler i ve daha kötüler ini yaşamışt ır. Bugünden ger iye 
doğru bir kıyas yapamayız. Bugünü dünden daha iyi göstermek 
tabiatın ruhuna da aykır ıdır zaten. Çünkü evrenin diyalektik 
geliş imine, ilerlemesine bakt ığımızda insanlığın yönünde 
ger iye doğru bir gidiş olduğu görülüyor. Her bir imiz bunun 
günlük olarak muhasebesini tutuyoruz. Geriye özlem duygusu; 
bunun belk i birden fazla parametresi olabil ir. Ama bana 
göre en önemlisi insanın hem kendi doğasından hem bir inci 
doğadan uzaklaşmasıdır. İnsanın doğası toplumsall ığ ıdır. 
Birinci doğa-ana ise aynı zamanda insanı da içinde barındıran 

Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu

Mak. Müh. Mehmet DEMİR

bütünsellik t ir. Temeli beş bin y ıla dayanan, mayasını erk-
ik t idardan alan kapital is t uygar l ık her gün, her an bu 
bütünselliği parçalamaktadır. Bu parçalı olma durumu bütün 
sorun alanlarını flu göstermektedir. Kapitalist uygarlık, ulus 
devlet mekanizmasıyla toplumsal bilinci ve ekolojik dengeyi 
adeta felce uğratmışt ır. Aşır ı kâr hırs ı, ekolojik dengey i 
gözetmeyen üretim anlayışı bir inci doğa ana ve ikinci doğa 
diye tanımladığımız, insanlığı kr iz yumağıyla karşı karşıya 
bırakmışt ır. 2020 y ılı içer isinde yaşadığımız ik i deprem ve 
hâlâ sürmekte olan pandemi süreci bunu açık bir şekilde gözler 
önüne sermiştir. Toplumun nasıl çaresiz ve edilgen bir konuma 
getirildiğine hepimiz bu süreç içerisinde derinden tanıklık ettik. 
Hem ülkemizde hem bütün dünyada insanlığın maruz kaldığı bu 
salgın karşısında aynı zamanda kapitalizmin o vahşiliğinden 
toplumun tüm kesimler inin, özellikle proletaryanın nasibini 
aldığı, bireyler in bu sistem içer isinde kendiler ini “değersiz” 
hissett ikler i ve buna paralel olarak gelişen bir dizi sorunu 
gözlemlediğimiz bir süreci ifade etmek ve burayı açmakta fayda 
görüyorum. Kapitalist sistem, aklı olan, binlerce yıllık haf ızası 
olan ve tecrübesi olan insanı bu kadar çaresiz bırakabilmiştir. 
Bir dakika böyle düşündüğünde insanın aklı almıyor. Müthiş 
bilimler i, devasa sanay iler i, silahlar ı ve her şey in kurban 
edildiği, uğruna milyonlarca işçinin sömürülerek yaşamını feda 
ettiği ancak sistem içerisinde bir gün sonrasına yetecek kadar 
ücret aldığı o korkunç ekonomik sistemleri, hiçbir kimseye bu 
süreçte çare olmadı. Çünkü kapitalist uygarlık mekanizması 
olan ulus devlet, doğanın işleyişine ve insanlığa terstir. Bir 
f ilozof bu işley işi tersine akan bir nehre benzetmektedir. 
Birb ir ini t amamlayan ve b ir l ik te anlam kazanan insan, 
kapitalist uygarlık ile birbir inden kopar ılmış ve birbir inin 
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karşıt ı haline get ir ilmiş rekabetç i, tekç i, benc il bireylere 
dönüştürülmüştür. Aynı zamanda insanı da parçalayarak; kadın 

–erkek/“üstün ırk” ve diğer ırklar, burjuvazi/proletarya, siyah/
beyaz vb. ikilikler ile bu karşıtlık halini sürdürmektedir. İşte 
faşizm ve kapitalist sistemin ortaklığına her daim hizmet eden 
iktidarlar, kendi varlıklarını bu ikilikler üzerinden kuruyor ve 
duvarlarını bu karşıtlıklar üzerinden kalınlaştırıyor. Kapitalist 
uygarlık, çözümsüzlük ve çürümüşlüğü dayatan bireyci, kof 
ve insan onuruna ters düşen, bireyi özne olarak değil, nesne 
olarak kabul eden bir anlayış ile toplumu oluşturan bireyleri 
insan olmaya dair tüm özelliklerinden koparmaktadır.

Tam olarak bu çürümüşlük üzer inden ülkemizde yaşanan iki 
deprem sürecini ele almak istiyorum ( Elazığ ve İzmir). Türkiye 
için bu iki depremin sonucunda ortaya çıkan manzaranın tam 
olarak korkunç olduğunu belirtmekte tereddüt etmek mümkün 
değil. Çokça duyarız “deprem değil, ihmal  öldürür.” Japonya’da 
gerçekleşen 9.0 şiddetindeki depremi ve sonuçlarını düşününce, 
Türkiye’de yaşanan Elazığ 6.8 ve İzmir 6.6 şiddet indeki iki 
depremi, gerekli önlemler in alınması durumunda can kaybı 
olmadan atlatmamızın mümkün olduğu tezini doğrular nitelikte 
olduğunu ifade etmek mümkün olacaktır. Fakat yaşanan süreç, 
iktidar mekanizmasının adeta felce uğradığını ve neredeyse 
hiçbir şey yapamadığını bize göstermektedir. Günlerce enkaz 
dahi kaldır ılmamışt ır. Doğal olan deprem karşısında, doğal 
olmayan ölümler listesinin ortaya çıkması elbette ki kapitalist 
sistemin vahşiliğinin sonucu olarak okunmalıdır. Ekonomi ve 
pandemi sürecine baktığımızda hem dünyada hem ülkemizde 
y ine tam bir kr iz hali mevcuttur. Bu bağlamda uyar ılar da 
yapılmaktadır. Örneğin sosyolog-f ilozof Slavoj Zizek uyarıda 
bulunarak ‘üçüncü dalga bir akıl hastalığı’nın gelebileceğini 
bel ir tmek tedir. Bunu destekleyecek onlarca ver i vardır. 
Toplumda şiddetin bu kadar artması sadece Türkiye’de değil 
Avrupa ülkeler ine bakt ığımızda da c iddi bir silahlanmaya 
doğru gidiyor. Zizek, küresel ısınma için de ciddi uyarılarda 
bulunuyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros A. 
Ghebreyesus uyararak “Pandemiye aşı bulunur ama yoksulluk 
ve açlığın aşısı yok, eşitsizliğin ve iklim değişikliğin aşısı yok” 
diyor. Bu uyarıların hakikat payını her bir birey günlük olarak 
iliklerine kadar yaşıyor. Kuraklık, küresel ısınma, ciddi hava 
kirliliği vb. bütün göstergeler ile ekolojik bir yok oluşun adeta 
çanları çalıyor. Görmek ve duymak istemeyenleri bile rahatsız 

edecek düzeyde doğa alarm veriyor. Peki bizler bu yok oluşa 
karşı ne yapmalıyız? Önerilerimiz nedir?
Ulus devletler yer ine konfederalizmi, merkezileşmeye karşı 
yerel l iğ i savunmay ı (halk mecl isler i, yerel yönet imler), 
endüstriyalizm yerine eko-endüstriyi, sermayeci ekonomisine 
karşı komünal ekonomi ve ekolojik üretim anlayışını savunmayı 
ve inşa etmeyi artık zorunluluk olarak doğa bize dayatmaktadır. 
Yaşanan deprem ve pandemi sürec i bize gösterdi k i ulus 
devlet formu sorunlara cevap olamayacağı gibi toplumların ve 
doğanın sırtında kambura dönüşmüş durumdadır. Ulus devlet 
adeta doğanın kanserine dönüşmüş durumdadır. Sadece İzmir 
ve Elazığ da yaşanan depremde devlet mekanizması neredeyse 
bütün olarak fonksiyonsuz kalmış, bütün teknik ve mali gücüne 
rağmen yaşanan soruna cevap olamamışt ır. Devlet in bütün 
engelley ic i tutumuna rağmen toplumsal feraset ve v icdan 
devreye girmiş, sahada doğalında gelişen örgütlülük kendi 
yarasına merhem olmaya çalışılmıştır. Oluşan bu örgütlülük, 
yüzyıllardır süren tahribata rağmen insanı umutlandıran bir 
yönetim anlayışı ve kabiliyetini ortaya çıkarmıştır. Kapitalist 
bir model dışında doğa ile uyumlu, sömürüsüz ve topyekûn bir 
emek süreci ile gelişen komünal üretim ve paylaşım modelinin 
oluşmasını esas alan bir anlayış ortaya çıkmıştır. Doğalında 
or taya ç ıkan bu anlay ış ile iht iyaçlar doğru anda tespit 
edilerek yine herkes sürece katılarak karşılanmaya çalışılmıştır. 
Sahada k imsenin bir nok tada işs iz kalmaması, herkes in 
yapacağı bir şey in var olacağını göstermişt ir. Paylaşımın 
olduğu, dayanışmanın olduğu, iktidarın ve kapitalist üretim 
ilişkiler inin olmadığı bir dünyada topyekûn bir refahtan ve 
insanca bir yaşamdan söz etmek mümkündür. Belk i örnek 
küçük gelebilir ama bu andan, yaşamdan bir kesittir. Bunun 
bütün sosyal ve üretim ilişkilerine yansıtıldığı düşündüğünde 
umutlanmamak elde değildir (tabi bu az da olsa v icdanı ve 
onurları kalanlar için).

Özetle, 2020 yılı bize göstermiştir ki, halklar ve ulus devletin 
bireyleri olarak aslında kaybedecek hiçbir şeyimizin olmadığı, 
kimseden talep etmeden bu yeni yaşamın inşasına demokratik 
bilinç ve komünal ruh ile katılmak olacaktır. Evet, kaybedecek 
hiçbir şey imiz yok ama kur tarmamız gereken bir dünya, 
kazanılması gereken insanlık onurumuz var.

KOMİSYONLARDAN • ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Kasım - 30 Kasım 2020 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

ÖZKAN TAŞTAN
ÜMÜ GÜLSÜM BİLEKLİ
BURAK ORAL
HAYRETTİN KARA
METİN BESİM ÖZTÜRK
OKAN KARA
MUHAMMET BURMABIYIK
NECİP BAYRAKTAR
ENDER CEMRE ARSLAN

ROJEN ÖZEVİN
VOLKAN AKYÜZ
SULTAN CAN
ALİ BAYRAKTAR
EZGİ EYLEM SİS
RABİA VAROL
BURAK NADAS
SEMİH TULUP
MEHMET KAYAN

ESRA ATALAY
MELİH OKTATAN
ANILCAN TANRIVERDİ
RAMAZAN GÖKDEMİR
GÜLSEREN ÇALIŞKAN
DERYA BULGAN
ADEM ÖZDEMİR
ONUR YILDIZ
İSMET CAN KATAR

SÜLEYMAN BULDUK
CEMRE ARABALI
BAYRAM EKİCİ
ENGİN DOLAR
FATİH PEKTAŞ



MMO İzmir Şubesi | Aralık 2020 | 22

1 NT açışına verilen ve tabloda yer alan yanıtları 
detaylı açıklayalım:
1. Cevapçıda 4 kart ♠ veya 4 kart ♥ yoksa: Dengeli 
eliyle puanına göre tabloda belir tildiği gibi Pas veya 
Sanzatu der. 

2. Cevapçıda 4 kart ♠, 4 kart ♥ veya her ik isi 
de varsa: Majörünü direk söylemek yer ine özel bir 
konvansiyon kullanı r. Direk majörünü söylerse kaç 
adet majör olduğu belirsiz olacağı için 2♣ deklare eder. 
1NT’ye 2♣ cevabı 1NT ile oyunu açan ortağımıza “4 kart 
majörün var mı?” sorusudur ve Stayman2 konvansiyonu 
ola r a k  ad la nd ı r ı l ı r.  1N T aça n ı n  cevapla r ıysa  şu 
şekildedir:

Alıştırma 4: Stayman Konvansiyonu
Doğu-Batı ortaklığının deklarelerini tartışalım. Güney 
kartları dağıtır ve pas der.

Zon Durumu: Herkes

Batı: 15 OP, 5’li majörü olmayan dengeli el ile 1NT açışı 
yapar.
Doğu: 8 OP ile elindeki 4 kar t Pike f it aramak için 
Stayman (2♣) Konvansiyonunu kullanır.
Batı: 4 kart körü olduğunu 2♥ deklaresi ile belirtir.
Doğu: Majör renklerde fitleri olmadığını anlar. 1NT açışı 
nedeniyle 15-17 arası puanı olduğunu bildiği ortağının 
minimum puanına kendi puanını ekler ve 23 puan ile zon 
ilan edemeyeceği için 2NT’der. 

4.Bölüm
BRİÇ KONVANSİYONLARI

1 Ren k açışına ver i len yan ıt la r ı  geçen say ımızda 
öğ ren miş t i k .  1  San zat u açış ı na ver i len yan ıt la ra 
geldiğimizde karşımıza doğal deklareler yerine yapay 
dek la reler  ve çeşit l i  konvansiyon la r  çıka r.  Yapay 
(artifisyel) konuşmaların kendi anlamının dışında, özel 
bir anlaşmayla belirlenmiş farklı anlamlar taşıdığını 
bel i r tmişt ik. Bi r dek lareye özel anlam yükleyerek 
anlaşma sağlamaya konvansiyon denir.1

Inver ted Minör, Stayman, Smolen, Jacoby Transfer, 
Teksas Transfer,  Cue-Bid , Lebensohl ,  Blackwood, 
Unusual NT, Gambling 3NT, Splinter Bid, Drury, Landy 
vd. adlarda, bir kısmı briç sistemlerinin tamamında kabul 
görmüş, bir kısmı sadece bazı sistemlerde kullanılan 
çok sayıda konvansiyon vardır. Ayrı bir başlık altında 
tamamını anlatmak yer ine, konumuz geldikçe i lgil i 
konvansiyonlara değineceğiz.

1NT AÇIŞINA YANITLAR

1NT Açış: 5’den az Majör kart; Dengeli ya da 5/4 Minör - 
2/2 Majör Yarı Dengeli; 15-17 [bazen 18] O.P.

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

Cevapçının 
Eli

Yanıt Anlamı Açıklama

4 Majörü 
Yoksa

PAS 0-7 OP, Dengeli el Zon yok

2NT 8-9 OP, Dengeli el Zon daveti

3NT 10-14 OP, Dengeli el Zon kararı

4NT 15-17 OP, Dengeli el Şilem daveti

4 Majörü 
Varsa

2♣ 8+ OP, “4 kart majörün var mı?” 
sorusu

Stayman 
konvansiyonu

5 Majörü 
Varsa

2♦ Puan belirsiz,  5+ Kart Kör
Jacoby transfer

2♥ Puan belirsiz, 5+ Kart Pik

6 Majörü 
Varsa

4♦ 8+ OP, 6+ Kart Kör, Kör Fiti kesin Teksas transfer

4♥ 8+ OP, 6+ Kart Pik, Pik Fiti kesin

Şilem Eli 
Varsa

4♣ Şilem daveti ve As sorusu Gerber 
konvansiyonu

4♠ 15-17 OP, 6’dan fazla kontrol NT şilem daveti

6 Minör 
Varsa

2♠ 6+ kart Tref l, ya zayıf ya dengesiz 
zon eli

Minör transferi
(minör 
sekansları)

3♣ 6+ kart Karo, ya zayıf ya dengesiz 
zon eli

En az 5-5
Minör Eli 

Varsa

3♦ 5+ kart Tref l ve Karo, dengesiz 
zon eli

5-4 veya 6-4
Minör Eli 

Varsa

3♥ Kör tek/şikan, dengesiz zon eli

3♠ Pik tek/şikan, dengesiz zon eli

1Erdinç Erbil – “Adım Adım Briç-Deklarasyon”, Kitaba www.tbricfed.org.tr adresinden de erişebilirsiniz.
2 1NT’ye 2♣ ile 4 kart majör sorma konvansiyonu ilk kez 1945'te Sam Stayman ve ortağı George Rapee tarafından The Bridge World 
dergisinde anlatılmıştır.

Açan Cevapçı

1NT 2♣

Açanın yanıtları:

2♦ : 4 kart majörüm yok

2♥ : 4 kart ♥ var, 4 kart ♠ olabilir

2♠ : 4 kart ♠ var, 4 kart ♥ yok

Batı:
♠ Q 9 7
♥ Q 10 4 3
♦ A K 10 7
♣ K J

Doğu:
♠ A 8 4 3
♥ 8 7 2
♦ 8 6
♣ A 9 4 3

Güney Batı Kuzey Doğu
Pas 1NT Pas 2♣
Pas 2♥ Pas 2NT
Pas Pas Pas
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Cevapçı (burada Doğu) Stayman yaparak elinde 4 majör 
olduğunu bel i r tmiş ve Açanın (burada Bat ı) 2 Kör 
deklaresine NT demişse elinde 4 Kör yoktur ancak 4 Pik 
vardır. Açanın elinde her iki majörden de 4 kart varsa, 
pik fitleri olduğunu anlar. Örneğimizde Açanın elinde 4 
Kör vardır ve bu nedenle Pik fiti yakalanamamıştır. Bu 
durumda Batı ortağının 2NT deklaresini örneğimizdeki 
minimum eliyle (15 OP) Pas geçer. (Batıda maksimum el 
(17 OP) olsaydı 3NT ile zon ilan edecekti ya da Doğuda 
10+ OP olsaydı bir önceki deklarede 2NT yerine 3NT 
diyecekti.)

3. Cevapçıda 5 kart ♠ veya 5 kart ♥ varsa: Kuvvetli 
elin yere açılmaması yani deklaran olması için cevapçı 
kaptanlığı alarak el indeki 5’l i majörün bi r basamak 
altındaki rengi (majörü pik ise körü, kör ise karoyu) 2 
seviyesinde deklare eder. 5 kart majörümüzü ortağımıza 
transfer etmeye Jacoby  transferi denir. Jacoby3 transferi 
için puan limiti yoktur. 1NT açan oyuncu konuşmanın 
devam ı nda bu majör ü söylemek (t r ansfe r i  a l mak) 
zorundadır. Minör Jacoby transferi yapılmaz çünkü 3NT 
oyununu kaçırmamıza neden olur.

Alıştırma 5: Jacoby Transfer

Güney kartları dağıtır ve 1NT açışı yapar.

Kuzey: 11 OP ve 5’li majörü olan eliyle 2♥ diyerek pik 
rengine Jacoby transferi yapar.

Güney: 2♠ diyerek transferi alır.
Kuzey: 5’li majörünü gösterdikten sonra ortağının 1NT 
açışının minimum eliyle dahi Zon yapabilecekler ini 
(11+15=26 OP) ortağına 3NT diyerek anlatır. 
Güney:  El inde 3+ kar t ♠ varsa 4♠ i lan eder, diğer 
durumda pas geçer ve 3NT oynar.

(Kuzeyin elinde 5 adet Pik yerine 5 adet Kör olsaydı. 
10+ OP içeren eliyle önce 2♦ diyerek kör rengine transfer 
edecek sonra yine 3NT diyecekti.)

4. Cevapçıda hem 5 kart ♠ hem 5 kart ♥ varsa: Her 
iki majör renkten de 5’er kart olan ellerde OP’na göre 
3 farklı yol izleriz: Zayıf el i le (6- OP) majörlerden 
herhangi birine transfer yapar sonra sıra bize geldiğinde 
pas deriz. Zona davet niteliğindeki el ile (7-9 OP) önce 
2♦ diyerek Kör için transfer yapar, sonra Pik söyleyerek 
5-5 majör elimizi anlatır ız. Zon el i i le (10+ OP) 2♥ 
diyerek Pike transfer yapıp sonra 3♥ diyerek 5-5 majör 
elimizi anlatırız.

Alıştırma 6: Jacoby Transfer

Güney kartları dağıtır ve pas der. Ortağı 1NT açışı yapar.

Açan Cevapçı
1NT 2♦
2♥ ?

2♦ anlamı: 5+ Kart Kör var

Cevapçının 2.deklaresi:

Pas : Zon yok

2NT ya da 3♥: Zon daveti

3NT ya da 4♥: Zon kararı

4NT: Şilem daveti

Açan Cevapçı
1NT 2♦
2♥ 2♠
2♠: 5-5 Majör el, 9- OP ile Zon daveti

Açan Cevapçı
1NT 2♥
2♠ 3♥
3♥: 5-5 Majör el, 10+ OP ile Zon eli

Açan Cevapçı
1NT 2♥
2♠ ?

2♥ anlamı: 5+ Kart Pik var

Cevapçının 2.deklaresi:

Pas : Zon yok

2NT ya da 3♠: Zon daveti

3NT ya da 4♠: Zon kararı

4NT: Şilem daveti

BRİÇ

Güney Batı Kuzey Doğu
1NT Pas 2♥ Pas
2♠ Pas 3NT Pas
?

Güney Batı Kuzey Doğu
Pas Pas 1NT Pas
2♦ Pas 2♥ Pas
2♠ Pas ?

Kuzey
♠ K J 8 7 5
♥ Q 10 9
♦ A J 9
♣ 8 5

Güney
♠ Q 9 8 7 5
♥ J 10 9 8 6
♦ A Q
♣ 8

3 The Official Encyclopedia of Bridge’e göre bu transfer Oswald Jacoby tarafından 1956'da The Bridge World dergisinde açıklanmıştır. 
Ancak daha önce, 1956-1957 yıllarında, Olle Willner tarafından Bridge Tidningen’de bir dizi makalede anlatıldığı bilinmektedir. 
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2NT Açış: Dengeli ya da Yarı Dengeli; 20-22 O.P.

2NT açana cevap verirken; elde 5+ kart renk varsa bir alt 
renk söylenerek transfer yapılır. 2NT açanda 20-22 arası 
puan olduğu için cevapçıdaki 4-6 puan zon oynamak 
için yeterlidir. Bu nedenle deklarasyonun gelişimleri 
oyunu zonda mı şilemde mi oynayacağımıza il işkin 
vereceğimiz kararda etkili olacaktır. Açana “5 ya da 
4 kart majörü” olup olmadığını sormak için tıpkı 1NT 
açışına 2♣ cevabında olduğu gibi 2NT açışına 3♣ cevabı 
verilerek Puppet Stayman5 diye adlandırılan özel bir 
konvansiyon kullanılır.

3♣ sor usuna gelen yanıt tan f it ler i olup olmadığını 
anlayan Cevapçı, kendi majörüne f it bulmuşsa, şileme 
gitmek istemediği zaman zonu söyler. Fit bulamamışsa 
sanzatuya geri döner.

3♣ sorusuna 4’er kart ♥ ve ♠ ile 3NT yanıtı verildiğinde 
kesin olarak fit olduğunu öğrenen Cevapçı, hangi majör 
renkte fit varsa o majörü ortağına transfer eder (♥ fiti 
varsa 4♦ der, ♠ fiti varsa 4♥ der.) Bunu yapma nedeni, eli 
daha güçlü olan ortağının deklaran olmasını sağlamaktır. 

Güney: Elinde 5’li Majörü olduğu için 1NT açışına 
Jacoby transferi ile yanıt verecektir. 9 OP ile zona davet 
edici elini 2♦ diyerek, ♥ için transfer yaparak anlatır.
Kuzey: 2♥ diyerek transferi alır.
Güney: 2♠ diyerek diğer 5’li majörünü ve zon aradığını 
ortağına anlatmış olur.
Kuzey: Kendisi için hangi majör renk daha uygunsa o 
renge karar verir.

5. Cevapçıda 6 kart ♠ veya 6 kart ♥ varsa: Zon için 
yeterli olacak 8 ve üzeri OP ile 6’lı majörünü doğrudan 4 
seviyesinde majöre transfer eder. Buna Teksas4  transferi 
adı verilir. 1NT açışındaki dengeli el nedeniyle açanda 
en az 2 şer kart majör olacağı için majör fiti kesin olarak 
yakalanmıştır. 6 kar t renk içeren elin kozlu oyunda 
sunduğu avantajlar nedeniyle zon için 8 OP yeterl i 
olabilir. 1NT açışı yapan oyuncu, 4♦ ya da 4♥ ile transfer 
yapan cevapçıya elinin gücüne göre 4♥/4♠/4NT yanıtını 
verir.
Konu nu n en başında yer  a lan t ablomu zda k ısaca 
tanımlaması yapılan 1NT Açışa Minör Sekansları, Gerber 
(4♣) Konvansiyonu ve Teksas transferinin gelişimlerini 
daha ileri seviyede detaylı inceleyeceğiz.

OYUNU 2 SEVİYESİNDE AÇMAK

En genel tanıma göre oyunu 2 seviyesinde açmak, 8 
löveyi alabileceğini deklare etmektir. Aslında 1 seviyesi 
yerine 2 seviyesini tercih etmemizin iki temel nedeni 
vardır. Elimiz ya neredeyse tek başına zon yapacak kadar 
puana sahip kuvvetli bir eldir ya da açmak için gereken 
puanın alt ında bir zayıf lıkta ancak çok dengesizdir. 
Kuvvetli eller ile 2 Sanzatu ve 2 Tref l; zayıf eller ile 
2 Pik ve 2 Kör açışlar yaparız. 2 Karo açışının her iki 
durumda da kullanıldığını görürüz.

2NT AÇIŞI VE YANITLAR

5’li majörü olmayan dengeli 15-17 bazen 18 puana sahip 
eller ile 1NT açış yapıldığını öğrendik. 20-22 OP, dengeli 
veya yar ı dengeli bir elimiz varsa bu kez 2NT açışı 
yaparız. NT açışı normalde 5’li majör içermez ancak 5’li 
majör rengimiz kötüyse ve diğer renklerde iyi puanlara 
sahipsek ya da 20-22 arasındaki OP’mızı or tağımıza 
hemen göstermek istiyorsak dengeli/yarı dengeli elimiz 
5’li majör içerse de 2NT açışı tercih ederiz. Dengeli bir 
elde kötü 5’li majörle 1 Majör açarsak zonu kaçırabiliriz.

Açan Cevapçı
2NT 3♣

Açanın yanıtları:

3♦ : 4 kart majörüm yok

3♥ : 4/5 kart ♥ var

3♠ : 4/5 kart ♠ var

3NT: 4’er kart ♥ ve ♠ var

Açan Cevapçı
2NT 3♣

3♥ (3♠) 3NT/4♥ (4♠)
Pas

Cevapçının 2. deklareleri:

3NT: Fit yok. NT oynayalım

4♥: Fitimiz Kör. ♥ oynayalım

(4♠ : Fitimiz Pik. ♠oynayalım)

Açan Cevapçı
2NT 3♣
3NT 4♦ (4♥)

4♥ (4♠) Pas
Cevapçının 2. deklareleri:

4♦: Fitimiz Kör. ♥ oynayalım

(4♥: Fitimiz Pik. ♠ oynayalım)

BRİÇ
Yanıt Anlamı Açıklama

3NT Oynamak için Doğal deklare

3♣ “5 ya da 4 kart majörün var mı?” Puppet Stayman

3♦ 5+ Kart Kör Köre transfer 

3♥ 5+ Kart Pik Pike transfer 

3♠ Minörleri anlamak için deklare Tref le transfer 

♠ K 9 8
♥ J 7 6
♦ A Q J
♣ A K Q J

21 OP, Dengeli 
2NT Açışı

♠ A J
♥ 9 8 6 4 3
♦ A K Q J
♣ A K 

22 OP, Kötü 5’li Majör 
2NT Açışı

4 Olle Willner ve David Carter, birbirlerinden bağımsız olarak, 
Teksas transferini kullanan briç oyuncularıdır.
 
5 Puppet-Stayman fikri ilk kez Neil Silverman tarafından ortaya 
atılmış ve Kit Woolsey ile Steve W. Robinson’ın 1977'de The Bridge 
World dergisinde yayınlanan makalesiyle duyurulmuştur.
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İlk elde 5’li majörümüz nedeniyle 1♠ açmak, ortağımızın 
0 -5 arası OP i le pas geçmesine ve tek başına zon 
yapabilecek el imizin boşa gitmesine neden olacağı 
için 2♣ açarız. İkinci elde de hem benzer durum söz 
konusu olduğu hem de 2NT puan aralığında olmamıza 
karşın dengesiz bir elimiz olduğu için 2♣ açarız. Üçüncü 
eldeki gibi en az 7 kartlı uzun bir renge sahipsek ve o 
renk (örneğimizde Pik) koz olduğunda uzun rengimizin 
dışındaki renklerden en az 2 el alarak (örneğimizde Kör 
Ası ve Tref l Ası) toplamda 9 ve üstü löve alabiliyorsak, 
daha düşük puanlarla bile 2♣ açarız. Dördüncü elde de 
9 lövemiz garantidir ancak Pik rengi dışında sadece 1 
el (Kör As) alabiliriz. 3. el ile aynı puanda olsak da 2♣ 
yerine 1♠ açarız.

Özetle, 23+ puana sahip veya daha az puanda ancak 
dağılım avantajıyla tek başına zon yapabilecek ellerle 2♣ 
açışı yapmamız gerektiğini tekrarlayalım.

Cevapçı elini anlatırken öncelikle gücünü ifade etmelidir. 
Açıcının yüksek puanı nedeniyle zon neredeyse kesindir. 
Cevapçı kuvvetli ele sahipken hem gücünü ifade eder hem 
de dağılımı hakkında kesin bilgiler verir. Cevapçının 
elinde 8+ puan olduğu zaman konuşmalar natürel devam 
eder. Cevapçı 8’den az puanı olduğunda Açıcıya elini 
tarif etmesi için “Ortak neyin var?” anlamına gelen 2♦ 
bekleme/röle (relay) deklaresi verir.

2NT açışındaki transferleri ve minör sekanslarını, 1NT 
açışının bütün gelişimler ini öğrendikten sonra daha 
detaylı olarak inceleyeceğiz.

Alıştırma 7: Puppet Stayman

Kuzey dağıt ı r ve pas der Doğunun pas geçmesinin 
ardından Güney 2NT açar.

Kuzey: Ortağındaki majörleri araştırmak ve elindeki 
majör varlığını anlatabilmek için 3♣ ile Stayman yapar.

Güney: 4’lü majörünü göstermek için 3♠ deklare eder.

Kuzey: Kendi majörüne fit bularak, puanlarının zon için 
yeterli ancak şilem için yetersiz olduğunu belir ten 4♠ 
deklaresini yapar. [Kuzey isterse, yapılışını 2.Bölümde 
anlattığımız “kayıp eller hesabı” ile de şilem araştırması 
yapabilir. Kendi kaybı: 2+3+3+2=10; ortağının kaybı: 3/4. 
Alınabilecek en çok el: 24-13=11. 4♠ ile zon kararı verir.]

Güney: Ortağının şilem ilgisi olmadığını görerek Pas der 
ve zonda kalır.

2♣ AÇIŞI VE YANITLAR

23 ve üzeri onör puanı (OP) gösteren kuvvetli ellerle 
ya da 20-22 puanda ancak dengesiz olduğu için 2NT 
açamayacak ellerle 2♣ açışı yaparız. 2♣ açışı en kuvvetli 
açılıştır ve eldeki Tref l yoğunluğuyla bir ilgisi yoktur. Bu 
yapay açılış, çok düşük puanlarda olabilecek cevapçının 
pas geçme ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılır.

BRİÇ

Güney
♠ K Q 4 3
♥ A K
♦ K 3 2
♣ A J 8 4

Kuzey
♠ A 10 6 5
♥ J 9 8
♦ J 9 5 4
♣ 9 7

Güney Batı Kuzey Doğu
Pas Pas

2NT Pas 3♣ Pas
3♠ Pas 4♠ Pas
Pas Pas

Açanın 1. Eli:
♠ A K 4 3 2
♥ A K J
♦ A K 3
♣ K 4

25 OP, 2♣ açışı

Açanın 3. Eli:
♠ A K Q J 4 3 2
♥ A 7
♦ 5
♣ A 9 8

18 OP, 2♣ açışı

Açanın 2. Eli:
♠ A K Q 10 4 3
♥ A K J
♦ 5
♣ A 9 8

21 OP, 2♣ açışı

Açanın 4. Eli:
♠ A K Q J 5 4 3 2
♥ A J
♦ Q
♣ J 8

18 OP, 1♠ açışı
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2♣ Açış: 23+ OP ya da 7+ kaliteli majör kartlı zon eli

2♦ (neyin var) sorusuna Açanın yanıtları; 2 majör ve 
3 minör seviyesinde ise söylenen renkte en az 5 kartı 
olduğunu, 3 majör seviyesinde ise söylenen rengin kesin 
olarak koz olduğunu, NT ise dengeli bir el ile 23-30 arası 
puana sahip olduğunu gösterir.

BRİÇ
Cevapçı hemen üstteki 8+ OP ve 5 kart Körden oluşan 1. 
eliyle 2♥; 8’den az puana sahip 2. eliyle ortağına “neyi 
olduğunu” sormak için 2♦’der. 3’den az puana sahip 3. 
eliyle 2♦ dedikten sonra 2 Majör deklare eden açıcıya 3♣ 
diyerek oldukça zayıf elini anlatır.

Oyunu 2♣ açan oyuncunun, ortağının 2♦ konuşmasına 
cevapla r ı n ı  i nceleyel i m.  “ 2♣ Açış ı  ve  Ya n ı t la r ” 
bölümünün başında verdiğimiz Açanın 1. eli veya hemen 
üstteki Açanın 5. eline sahipse 5 kart pike sahip olduğunu 
göstermek için 2♠ der. Konunun başında verdiğimiz 
Açanın 2. eli veya 3. eline sahipse 6/7 kart pik ile direk 
kozu belirtmek için sıçrar ve 3♠’der.

2♣ açışı sonrası gelişimleri gelecek sayımızda “şilem 
konuşmala r ın ı” öğ rend ik ten son ra pek iş t i receğ iz . 
Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle sağlıklı ve mutlu 
yıllar  dileriz.

DÜZELTİLER:
Aşağıda detaylar ı beli r t i len, yazım veya kopyalama 
kaynaklı hataları düzeltir okurlarımızdan özür dileriz.

1. Bülten 366, sayfa 28’deki metnin düzeltili hali: 
Deklaranın solundaki defans oyuncusu (1. Örnekte 
Kuzey, 2. Örnekte Batı) oyuna başlar. (ht tps://www.
mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/agustos-eylul-2020)

2. Bülten 367, 2.Bölüm, sayfa 25 -  Al ış t ı r ma 2 
tablosunun doğrusu aşağıdaki şekildedir. Tablo sorunun 
çöz ümünde (3.Bölümde) doğ r u ola rak ver i lmişt i r. 
(https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/ekim-2020)

3. Bülten 368, 3.Bölüm, sayfa 23’de en son tabloda 
1♦ / 1♣  açışına Yanıt bölümü sehven yanlış yazılmıştır. 
Üstünde yer alan “sanzatu deklare etme durumlar ı” 
ifadesinden de anlaşılacağı üzere Doğrusu sırasıyla: 
1NT, 2NT, 3NT olacaktır. (ht tps://www.mmo.org.t r/
izmir/sube-bulteni/kasim-2020)

G          B       K       D
  ?       PAS    1♥     PAS
2NT    PAS     ?      PAS
PAS    PAS

Açanın 5. Eli:
♠ A K J 3 2
♥ K 9 6
♦ A K Q
♣ K 4

23 OP, 2♣ açışı

Cevapçının 2. Eli:
♠ 7 6 5
♥ Q 10 8 7
♦ J 9 8
♣ Q 7 6

5 OP, 2♦ sorusu

Cevapçının 1. Eli:
♠ 7 6
♥ A Q 10 8 7
♦ J 9 8
♣ Q 7 6

9 OP, 5 kart Kör ile 2♥

Cevapçının 3. Eli:
♠ 7 6 5
♥ 10 8 7 5
♦ 9 8 7
♣ Q 7 6

2 OP, 2♦ ardından 3♣

Yanıt Anlamı Açıklama

2♦ 8’den az OP ile “Ortak neyin var?” sorusu Röle

2♥ 8+ OP, 5+ kaliteli ♥

Natürel
2♠ 8+ OP, 5+ kaliteli ♠

3♣ 8+ OP, 5+ kaliteli (5’li ise çok kaliteli) ♣

3♦ 8+ OP, 5+ kaliteli (5’li ise çok kaliteli) ♦

2NT 8+ OP, 5’li renk yok, keserler (stopper) tam Dengeli

Açan Cevapçı
2♣ 2♦

Açanın Yanıtları:

2♥/♠: Söylenen renkte 5+ Kart

3♣/♦: Söylenen renkte 5+ Kart, dengesiz el

3♥/♠: Söylenen renk koz, tek renkli el

2NT: 23-24 puan, dengeli el

3NT: 25-26 puan, dengeli el

4NT: 27-28 puan, dengeli el

5NT: 29-30 puan, dengeli el
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ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
Özel Medicana International İzmir Hastanesi taraf ından, 
üyeler imize ve bir inci derece yakınlar ına yüzde 15 oranında 
indir im uygulanacaktır.
Adres: Yenişehir, İşçiler Cd. No: 126, 35170 Konak / İzmir
Tel: (0232) 970 35 35 
Web: https://www.medicana.com.tr/international-izmir

EGE-RAD ÖZEL BORNOVA TIP MERKEZİ
Ege-Rad Özel Bornova Tıp Merkezi taraf ından, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına Hekimlik Uygulamaları Veri 
Tabanı f iyat listesi üzerinden yüzde 50 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 186 Sk. No: 23/A Yükseliş Plaza 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 503 05 76 – (0232) 503 05 84 – (0232) 503 05 89
Web: www.egeradtipmerkezi.com/

ÖZEL EGEBİL KOLEJİ
Özel Egebil Okullar ı Sahilevler i Kampüsü’nde, üyeler imizin 
çocuklar ının 10 Eylül 2020 tar ihine kadar yapılacak 
kayıtlar ında yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Sahilevler i Mah. Venüs Sk. No: 14 Narlıdere / İzmir
Tel: (0232) 285 49 22
Web: www.egebil.com.tr

DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyeler imize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 20-35 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-3 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75
Web: www.dilekkarahan.com.tr

DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), araç 
ekspertiz hizmetler inde üyeler imize yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum 
Karşısı) Bornova / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: http://www.technokids.com.tr/
e-posta: bornova@technokids.com.tr

ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50
e-posta: vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com
 
LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyeler imize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbr ıs Şehitler i Caddesi 1477 Sokak No: 12/A 
Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 422 50 20

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyeler imize yüzde 45 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mahallesi 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53
Web: www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyeler imize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetler inde yüzde 10-20 oranlar ında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğit im Kurumları taraf ından, üyeler imizin 
çocuklar ına yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mahallesi Ankara Cc No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06
Web: www.fenbilimleri.com

VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 52 
Çankaya / İzmir
Tel: (0232) 484 09 93

İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu taraf ından, üyeler imizin 3, 
4 ve 5 yaşındaki çocuklar ına yüzde 15 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
Web: www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim

ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyeler imizin çocuklar ına eğitim 
ücretler inde yüzde 25 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Naldöken Mahallesi 1237/4 Sokak No: 2 Evka-3 Bornova 
/ İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com

ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okullar ı taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürr iyet Blv. Niyazi Ersoy İşhanı No: 
8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

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

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

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyeler imizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0535 378 62 86 - www.onurbilimanaokulu.com

MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyeler imize yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50 - Web: www.medicalparkizmir.com

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

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

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