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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

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

YAYIN TARİHİ
10 Mayıs 2021 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
—

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.

—

Rüzgâr Sempozyumu Bilim Kurulu 
İkinci Kez Toplandı 

İl-İlçe Temsilcilik Yürütme Kurulları 
İle Toplantı Gerçekleştirildi

Şubemizden Temsilciliklere Ziyaret

Kaizen Paylaşımları Etkinliği 
Tamamlandı

 “128 Milyar Dolar” Dosyası:
Kuru Baskılamak İçin Rezervler 
Sıfırlandı: Kayırmacılık Şüphesi Var

Odamızdan Dünya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Günü Açıklaması

 

Bülten’den 

Mesleki Sohbetler

Hukuk Sayfası

Kentimizden Haberler

Teknoloji Gündemi
 

Kadın Komisyonu

Bakım Komisyonu

Yangın Güvenliği 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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Mart ayında yasakların kaldırılmasının ardından; Nisan ayında Türkiye’deki covid vakalarının ve 
buna bağlı ölümlerin rekor seviyeye ulaşması üzerine hükümet önce kısmi, işe yaramayınca “tam 
kapanma” kararı aldı. 

En başından beri yönetilemeyen ve yanlışlarda ısrar edilen bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. 
Başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere ülkedeki bütün bilim insanları pandemiyle ilgili iki net 
çözüm önerisini en başından beri dile getiriyorlar: Salgının kontrol altına alınması için tüm 
yurtta geçerli olmak üzere sadece temel ihtiyaçların giderileceği 3-4 haftalık tam kapanma ve 
nüfusun en az %60’ının bir an önce aşılanması. 

Peki hükümet tarafından neler yapılıyor: Öncelikle T TB ve büyükşehirlerdeki bilim kurulları 
hiçbir karar sürecine katılmıyor. Salgın başladığı ilk günden bu yana salgınla ilgili tüm veriler 
gizleniyor, verilen rakamlar da genellikle tartışılır oluyor. Hükümet bilgi gizleyerek hata yapmış 
görünmekten kaçınıyor ama böyle yaptıkça bütün itibarını da yitiriyor. 

Kısmi kapanma, tama kapanma vs alınan kararların salgın önleme konusunda bilimsel 
yaklaşımdan uzak olduğu gibi, bu tür kararları hükümet genellikle kendi siyasi çıkarları için 
kullanıyor.

Yasaklamaların çelişkileri ve anlamsızlığı üzerine sosyal medyada birçok veri dolaşıyor. Onlara 
burada yer vermeyeceğiz ama insanların canına, açlığa, yoksulluğa mal olan hataları da buradan 
dile getirmek zorundayız.

Vahim tablo, lebalep kongrelerinizin sonucu
Artık herkes çok net biliyor ki; Covid-19 bir kapalı ortam hastalığıdır. Açık havada bulaşma 
oranı çok düşüktür. Bu nedenle insanları yeterli temiz havası olmayan kapalı ortamlarda uzun 
süre tutarsanız bu hastalık yayılıyor. Bilim insanları özellikle bir yıl içinde ortaya çıkan yeni 
mutantların bulaşma oranının eskiye göre daha da arttığını dile getiriyorlar. Böyle bir durumda 
AKP’nin Mart ayında illerde ve merkezde düzenlediği, on binlerce insanın otobüslerle taşındığı ve 
kapalı ortamlarda yapılan “lebalep” kongreleri bir sorumsuzluk örneğidir ve şu anda her gün üç 
yüzden fazla insanımız ölüyorsa bunun sorumlusu bunları düzenleyenlerdir. 

AKP, Covid bahanesiyle yaşamlara müdahale ediyor  
Salgın başladığı ilk günden beri bütün yasakları hayal ettikleri gerici yaşam tarzını dayatmak 
için fırsat olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bar çalışanları, müzisyenler, tiyatro 
sanatçıları pandeminin başından beri mağdur ve kendilerine devlet eliyle neredeyse hiçbir destek 
yok. Var olanlar da göstermelik. Her gün geçinememe ve borç nedeniyle intihar eden insanların 
haberlerini okuyoruz. Son kısıtlamalarla keyfi olarak alkol satışı da bir genelgeyle yasaklandı. 
Barolar, Anayasal hakların genelgeyle engellenemeyeceğini dile getirse de, ‘ben yaptım, oldu’ 
yasakları pervasızca sürüyor, Covid bahanesiyle şeriata hazırlık provaları yapılıyor. 

Aşı konusundaki çelişkiler komediye dönüştü
Covid’den toplum olarak kurtulmanın şu an tek çaresinin yeterince aşılama olduğu çok açık. 
Ama ne yazık ki bu süreç de şeffaflıktan uzak çelişkili bilgi ve beyanlarla ne olduğu anlaşılmaz 
bir hale büründü. Sağlık Bakanının Eylül 2020’den beri aşı konusunda söylediklerini Sağlık 
Emekçileri Sendikası alt alta sıralayarak çelişkileri ortaya koymuş. Her gün bir önceki söylediğini 
yalanlayan, düzelten bu açıklamalar sonucunda vatandaşın en ufak bir güveni kalmamıştır. Tüm 
bu yapılanların sonucunda bültenimizin yayına hazırlandığı bugünlerde vaka sayılarında düşüş 
olduğu görülse de, ölen insanlarımızın sayısı her gün üç yüzün üzerinde. Bunun sorumlusu da 
siyasi iktidardır. Vatandaş, tüm yasaklara uymak konusunda elinden gelen çabayı gösteriyor. 
Ancak bir buçuk yıla yaklaşan pandemi sürecinde tüm kısıtlamalara, yasaklara rağmen en ufak 
bir iyileşme söz konusu değil. 

Şube Yönetim Kurulu

TÜRKİYE’NİN 
GÜNDEMİ: 

YÖNETİLEMEYEN 
PANDEMİ SÜRECİ 

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER

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

1.000.00 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

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

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
1.100.00 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

1.100.00 TL /KİŞİ+KDV

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

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Kullanma 
Eğitimİ

900 TL/KİŞİ+KDV

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

600 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

24–26.05.2021 (13.30-18.30)
900 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

(09.30-16.00/1 Gün) 550 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
750 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

800 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

1.000 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

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

(09.00-17.00/3 gün)
700 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
17–18.05.2021 (10.30-16.30)

390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

20–21.05.2021 (13.30-18.30)
390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri İç Denetçi Eğitimi  

Eğitim Tarihi: 11-12 Mayıs 2021, 
09.30-16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/egitim/6079

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL

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

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi İç Denetçi  

Tarih: 21-22 Mayıs 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/egitim/5661
Ücret:

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

Dış Katılımcı: 566 TL (%18 KDV Dâhil)

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

http://mmoizmir.org/?page_id=1436



MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2021 | 7

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 
6247 sicil numaralı üyesi 

CAVİT YER'i 
 kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 

yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER WEBİNAR EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi (Çevrimiçi)

17-23 Mayıs 2021
-

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi 

Eğitim)
20-23 Mayıs 2021

-
Mekanik Tesisat Tasarımı 

Uygulama Eğitimi (Çevrimiçi 
Eğitim)

24-29 Mayıs 2021
-

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 

Kursu (Çevrimiçi Eğitim)
24-27 Mayıs 2021

-
Periyodik Kontrol Temel Eğitimi 

(Çevrimiçi Eğitim)
26-27 Mayıs 2021

-
Yangın Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu (Çevrimiçi 
Eğitim)

31 Mayıs - 2 Haziran 2021
-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

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

Uygulamalı Proje Yönetimi (PMI 
Uyumlu)

Tarih: 27-28 Mayıs 2021, 09.30-
16.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/egitim/5312

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 

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

Dâhil)

-
Mevcut yıla ilişkin aidat 

yükümlülüğü olmayan Makina 
Mühendisleri Odası üyeleri ile 
aynı firmadan 3 kişi ve üzeri 
katılımlarda indirimli ücret 

uygulanır. Aynı firmadan katılım 4 
kişi ile sınırlıdır.

-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /2212 - 2214

ikm-izmir@mmo.org.tr 

http://mmoizmir.org

EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER 
BİLGİLER

1. İndirimli ücretler; MMO 
üyelerine, şubemiz teknik birimler 
hizmetlerimizden (periyodik kontrol, 
kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri) 
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan 
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir 
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması 
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen 
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair 
ilgili eğitim bölümünden onay alınması 
gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep 
halinde, sadece kuruluşunuza özel 
düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki 
aynı eğitime aynı firmadan katılım 
4 kişi ile sınırlıdır.

Renkli Söyleşiler-15: COVID-19 
Dünü, Bugünü, Aşılar ve Yarını

Konuşmacı: 
Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz 

Ege Üniversitesi Aşı Geliştirme, 
Uygulama ve Araştırma Merkez 

Müdürü

Tarih: 20 Mayıs 2021 Perşembe, 
20.30

İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/Egitim/6190

İç Girişimciliğin Bireysel Ve 
Kurumsal Performansa Etkisi

Konuşmacı: 
Dr. Ömer Özkan- SOCAR 

Türkiye(Kalite Yönetim Sistemleri 
Müdürü)

Tarih: 26 Mayıs 2021 Çarşamba, 
20.00

İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/Egitim/6203
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ŞUBEDEN • HABER

(26 Nisan 2021 tarihinde dijital ortamda yapılan toplantıya 
9 kurul üyesi katılırken, toplantıda sempozyum için gönderilen 
bildir i özetler ine dair Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucu 
15 bildir i özet inin kabul edildiğ i, 2 bildir i özet inin ise 
reddedildiğ i belir t ildi. Bildir iler in hakemli akademik bir 
dergide yayımlanması konusunda çalışmalarını sürdüren Bilim 
Kurulu üyeler i, toplant ıda sempozyuma yönelik öner iler ini 
paylaşarak görüş alışverişinde bulundu.

Aşağıdaki isimlerden oluşan Bilim Kurulu, ilk toplantısını 6 
Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirmişti:

- Alpaslan Turgut (Dokuz Eylül Üniversitesi)
- Ender Demirel (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
- Ferhat Bingöl (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
- Hasan Volkan Oral, MSc, PhD (İstanbul Aydın Üniversitesi)
- Mustafa Serdar Genç (Erciyes Üniversitesi)

RÜZGÂR 
SEMPOZYUMU BİLİM 
KURULU İKİNCİ 
KEZ TOPLANDI 

Şubemiz tarafından 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek olan 6. İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu öncesinde Sempozyum Bilim Kurulu 
ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 

- Nejan Huvaj Sarıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Rüzgâr 
Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- Oğuz Uzol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Rüzgâr Enerjisi 
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi)
- Samet Öztürk (Bursa Teknik Üniversitesi)
- Tuhfe Göçmen (Danimarka Teknik Üniversitesi)
- Utku Şentürk (Ege Üniversitesi)
- Prof. Dr. Zehra Yumurtacı (Yıldız Teknik Üniversitesi)
- Ziya Haktan Karadeniz (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Nisan - 30 Nisan 2021 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

BATUHAN SAYGI
SAKİNE GÜLMEZ
ÖZGE BERFİN ÇOLAK
ÇAĞDAŞ BEKTAŞ
ZAFER ÇETİN
KUBİLAY DEREBAŞI

BERK KUYULU
MEHMET SEMİH GÜLŞEN
YUNUS KAAN ÖZKAN
COŞKUN KAAN TÜRKYILMAZ
ABDULLAH ALĞAN
ÖMER SÖZVER

BERK GÖREN
NAMIK ORAL
HAKAN MEMİŞ
EMİNE SOYLU
ERENGÜL ÇALIŞKAN
ANIL DİNCER

BARIŞ DEMİR
BATUHAN BERK AY
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(Şubemiz Yönetim Kurulu üyelerinin ve İl-İlçe Temsilcilikleri 
Yürütme Kurulu üyeler inin kat ıldığ ı toplant ıda, pandemi 
koşullarında geçen 2020 yılında temsilcilik çalışmalarına dair 
karşılıklı değerlendirmeler yapılırken temsilciliklerin 2021 yılı 
çalışma programları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

(Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yalçın, Aliağa, Soma 
ve Ödemiş İlçe Temsilc ilikler imizi ziyaret ett i. Ziyaretlerde, 
temsilcilik yürütme kurulu üyeleriyle buluşan Yalçın, üyelerle 
bu ilçelerdek i çalışmalara ve yapılabileceklere dair görüş 
alışverişinde bulundu.

İL-İLÇE TEMSİLCİLİK 
YÜRÜTME 
KURULLARI 
İLE TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBEMİZDEN 
TEMSİLCİLİKLERE 
ZİYARET

Şubemiz Yönetim Kurulu, İl-İlçe Temsilcilik Yürütme 
Kurulları ile 20 Nisan 2021 tarihinde online bir 
toplantı gerçekleştirdi.

Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından Aliağa, Soma 
ve Ödemiş İlçe Temsilciliklerimize ziyaretler 
gerçekleştirildi.
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(Zoom uygulaması ve Şubemiz YouTube kanalı üzerinden 
yayımlanan ve 8-10 Nisan 2021 tarihlerinde üç gün boyunca 
devam eden etk inlik te kat ıl ımc ılar proje sunumlar ının 
yanı sıra konferans ve paneller i tak ip etme imkânı da 
buldu. Etk inlik, Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
adına Fadime Gökkütük ve etkinlik organizasyonu adına 
Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özarı’nın konuşmaları 
ile başlarken, İnc i GS Yuasa’dan Hirofumi Umetani’nin 
konuşmacı olarak katıldığı “Değişim & Kaizen & Gelecek” 
başlıklı açılış konferansı ile devam etti. Etkinlik süresince 
ayr ıca JMA Consultant s Inc .’den Yoshiak i Mor it a’nın 
konuşmacı olarak katıldığı “Gelecek, Kaizen ile Gelecek” 
başlıklı bir diğer konferans ve “Dünya Yıkılsa da Kaizen” 
başlıklı bir panel de gerçekleşti. 

Etkinliği, Zoom uygulaması ve YouTube kanalı üzer inden 
yaklaşık 1.500 kişi takip etti.

7. Kaizen Paylaşımlar ı Etk inliği’nin tüm oturumlar ının 
kayıtlarını buraya tıklayarak Şubemiz YouTube kanalından 
izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=YfQBk1t-
6V44&list=PLVPs8gpT0GaYHB4K67jfHgslK5YrYSKgP

KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
TAMAMLANDI

ŞUBEDEN • HABER

Pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak 
gerçekleştirilen 7. Kaizen Paylaşımları Etkinliği 
büyük ilgi gördü.
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dolara ulaşan sat ışlar, Merkez Bankası’nın yasa ve ilg il i 
yönetmeliğine göre, ihale yöntemiyle değil, şeffaflıktan uzak, 
kuralları çiğneyen yollarla gerçekleştirildi.

• Sat ış tahmini, Merkez Bankası’na giren döviz ile ç ıkan 
döviz farkının rezervlere yansıyıp yansımadığı takip edilerek 
yapıldı. Temmuz 2018-Şubat 2021 aylarını kapsayan dönemde, 
Merkez Bankas ı’na, reeskont krediler i, Haz ine’nin iç ve 
dış borçlanmalar ı, Merkez Bankası’nın swap borçlanmalar ı 
biç imler inde, yaklaşık 199,9 milyar dolarlık bir döviz gir işi 
gerçekleşti.

• Hazine, Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşları adına 
yapılan dış borç ödemeler i ve diğer transferler, Hazine’nin 
döv iz ve alt ın c insinden iç borçlar ı iç in yapt ığı ödemeler, 
ener ji K İ T ’ler ine yapılan sat ışlar ile Bankalar ın zorunlu 
karşılıklar ındaki azalışlar dikkate alındığında bu dönemde 
bilinen döviz çıkışı 77,4 milyar doları buldu. 

  Kaynak: TCMB veri tabanından hesaplandı

• Analiz edilen dönemde, Merkez Bankası’na, yaşanan 
döviz girişlerinden toplam döviz çıkışları düşüldüğünde, brüt 
rezervde yaklaşık 122,5 milyar dolarlık bir ar t ış yaşanmış 
olması, dolayısıyla brüt rezervin şu anda 220,9 milyar dolar 
olması gerekiyordu. Oysa 2020 biterken Merkez Bankası’nın 
kasasında tümü borçlarla oluşturulmuş 95,2 milyar dolarlık bir 
brüt rezerv bulunuyordu.

• TCMB’nin yasa ve yönetmel ik te bel ir t i len d ış ında, 
bankalara döviz satması hukuki değil. Bilinen ihale yoluyla 
şef faf sat ış kay ıtlar ında görünmeyen 125 milyar dolarl ık 
rezerv, doğrudan bankalara değil, ama Hazine’ye aktar ılmış 
görünmektedir. TCMB’nin dövizleri sattığı Hazine’nin dönüp bu 
dövizleri “Tanzim satış” yapan kamu bankalarına, onların da 

ODADAN • HABER

(Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK, 
Strateji Bütçe Başkanlığı, TÜİK ver iler i kullanılarak yapılan 
analizde, kamuoyunda çokça tart ışılan “128 Milyar dolarlık 
Merkez Bankası dövizler inin” sat ışının hangi yollarla hangi 
takv imle gerçekleşt ir ildiği sergilendi ve bundan k imler in 
yararlandığı araştırıldı. Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle 
şöyle; 

• Son iki yılda döviz f iyatlar ının tırmanışını önlemek için 
“arka kapıdan” , Haz ine üstünden, kamu bankalar ı eliyle 
piyasaya milyarlarca dolar ver ilmesinin ardından Merkez 
Bankası’nın rezervler indeki döviz barutundan geride tek bir 
dolar bile kalmadı ve şu an rezerv olarak görünenler aslında 
47 milyar dolarlık borç. Bu durum, Saray rejimini hayli zor bir 
döneme sürüklüyor ve Türkiye’yi de görüş mesafesi neredeyse 
sıf ıra inmiş ağır bir sis bulutu içine gömmüş durumda. 

• Merkez Bankası’nı sakatlayan ve özel l ikle dış f inans 
merkezlerinin gözünde Türkiye’yi aşırı riskli, güven vermeyen 
duruma düşüren bu tablo, 2019 ve 2020 y ıllar ında izlenen 
döv iz f iyatlar ını bast ırmak iç in rezer vler i er itme, satma 
uygul amas ı sonucu or t aya ç ık t ı.  Özel l ik le son ay l arda 
muhalefet part iler inin “128 Milyar dolar nerede?” şeklinde 
sloganlaştırdıkları eleştiriye, iktidar yanıt vermekten kaçıyor. 

• 2019 ve 2020’de toplamı kimi iddialara göre 128 milyar 
dolar ı bulan, biz im hesaplamalar ımıza göre de 125 milyar 

 “128 MİLYAR 
DOLAR” DOSYASI:
KURU BASKILAMAK 
İÇİN REZERVLER 
SIFIRLANDI: 
KAYIRMACILIK 
ŞÜPHESİ VAR

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
69’uncusunu, Merkez Bankası’nın eritilen 128 milyar 
doları dosyasına ayırdı. 
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yerleşik f irma ve kişilere, çıkmak isteyen yabancılara sattığı 
anlaşılıyor.

• 2019 ve 2020 y ıl l ar ında, Merkez Bankası kanun ve 
yönetmelikler ine uymayan tarzda, Hazine üstünden kamu 
bankalar ına “arka kapıdan” gerçekleşt ir ilen 125 milyar 
dolarlık Merkez Bankası rezerv i, dolar kurunu baskılamak 
için kullanılmış görünüyor. Bu sayede 2019’da ortalama dolar 
kuru 5,7 TL’de, 2020’de 7,1 TL’de tutulabildi. Bu baskılama ile 
ekonomide GSYH küçülmesinin önüne geçilse de, bastırılmış 
döv iz, daha çok döv iz tahsisinden yararlanan kesimlere 
yaradı. 

• Çoğu AKP’ce kayır ılan döviz borçlusu f irmalar ın döviz 
varlıklarını 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık 26 milyar dolar 
kadar artır ıp açıklarını daraltmaları, düşük tutulan dövizler 
sayesinde gerçekleşti. 

• 2019 ve 2020’de 2 milyar dolarlık ç ıkış gerçekleşt iren 
yabancı port föy yat ır ımcılar ının, bu bast ır ılmış döv izden 
yararlananlar arasında olduğu açıktır. 

• Ucuz ve bol tutulan TL kredilerin yanında Merkez Bankası 
rezerv sat ışlar ı ile ucuz tutulan döviz f iyatlar ı, iç pazara 
dönük sermaye kesimler ine soluk aldırdı. Bast ır ılan kur, 
enf lasyonist or tamda bir ik imler ini korumak isteyen ve 
ikt idara güvenmeyen ir ili ufaklı tasarruf sahibinin dövize 
dönüşünü ve yabanc ı para mevduat ının hızlı ar t ış ını da 
getirdi. 

• Döv iz in yanı s ıra alt ına yönel işler, alt ın i thalat ını 
kamçıladı ve cari açığı büyüttü. 

• Sonuçta bu iki yılda bastırılan kurun da etkisiyle ekonomi 
küçülmedi. Ama, yakın geleceğe büyük kır ılganlıklar taşındı. 
Günü kur tarmak adına yapılan bu sat ışlar, iler iye bir ikmiş 
basınçlar, enflasyon ve cari açık riskleri taşıdı. 

• Hepsi bir yana, ortaya çıkan fatura oldukça ağır. İktidar 
bu faturayı siyasi olarak ödemekten kaçabilecek durumda değil 
ama pandemi döneminde ağır bir yoksulluk ve işsizlik yaşayan 
toplumun alt, alt-or ta kesimler i iç in bahar yer ine kara kış 
geliyor ve esas fatura bu kesimlerin üstüne çökecek.
• TCMB bu “arka kapı” ve swap işlerine hiç bulaştır ılmasa, 
net ve brüt rezervler 125 milyar dolar daha artmış olacaktı. Yani 
Merkez Bankası bugün 220 Milyar $ rezerve sahip olabilirdi. Bu 
tür “arka kapı” müdahalelerinin büyük güvensizlik yarattığı ve 
bunun kırılamadığı biliniyor.

• TCMB’nin yasa ve yönetmeliklerine aykırı biçimde eritilen 
dövizleri, mutlaka resmi soruşturmaya konu olmalı, özellikle 
bu satışlarda özel kayırmalar, “Adrese teslim” tahsisler varsa, 
ortaya çıkarılmalıdır.

ODADAN • HABER
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(Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, meslek 
hastalıklar ı ve iş kazalar ının önlenmesi amacıyla 28 Nisan 
tarihini Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ilan etmiştir. 

Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında yer alan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği (İSİG) üzerine on yıllardan bu yana mesleki eğitim, 
belgelendirme, periyodik kontrol, kongre, sempozyum, panel, 
söyleşi, seminer, rapor vb. çalışmalar yapan Odamız, her yıl 27-
28 Nisan’da yaptığı açıklamalarla konuyu gündeme taşıyarak 
kamusal sorumluluğunu yerine getirmektedir. 

Sağlıklı ve güvenli or tamlarda çalışma temel haklar ın en 
başında gelmesine karşın sermaye çıkarlarının esas alınması 
bu hakkı neredeyse yok etmiştir. İSİG önlemlerinin yetersizliği 
veya yokluğu nedeniyle her y ıl yüzbinlerce yur t taşımız iş 
kazalar ına maruz kalmakta, binlerce yurttaşımız ölmekte ve 
yaralanmakta, işgöremezlik (sakatlık), işsizlik ve daha ağır 
yoksulluk koşullarına mahkum olmaktadır. 

Cov id-19 salgını bu sınıfsal sorunlar ı daha da yak ıc ı hale 
getirmişt ir. Salgın koşullar ında emekçilere adeta “çalışarak 
öl” ya da “açlıktan öl” seçeneksizliği dayatılmaktadır. Üretim 
ve hizmetlerin daha ağır koşullarda devam etmesinin başka bir 
anlama gelmediği bizzat emekçiler taraf ından haykırılmaktadır. 
Milyonlarca işs iz, kamu kaynaklar ı ve İ şs izl ik Fonundan 
yararlanamamaktadır. 

Salgın süreci, İSİG’e ilişkin yıllardır dile getirdiğimiz yaklaşımın 
gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur: İSİG, sadece belirli 
işyerleri ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununun kapsamı 
ile sınırlı olmamalıdır. İSİG; insanca çalışma, tam zamanlı, 
kadrolu, iş güvenceli, sosyal güvenlik, örgütlenme, insanca 
yaşanacak ücret ve emeklilik hakları başta olmak üzere temel 
sosyal haklardan ayrı tutulamaz. 

Kısaca bel ir t t iğ imiz bu sorunlardan hareketle yapılması 
gereken acil düzenlemeler şunlardır:

ODAMIZDAN DÜNYA 
İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ GÜNÜ 
AÇIKLAMASI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
tarafından 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 
Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

• İş Kanunu ile İ ş Sağl ığ ı ve Güvenliğ i Kanunu başta 
olmak üzere çalışma yaşamı ve İSİG ile ilgili tüm mevzuat; 
sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili bilim çevrelerinin katkısı 
ile kamuculuk ve sosyal devlet politikaları temelinde yeniden 
düzenlenmelidir. 

• İş güvencesi ile İSİG’in birbirini tamamladığı gerçeğinden 
hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta bir 
sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır. 

• Zorunlu ve acil işler dışındaki tüm işler, emek, meslek, 
bilim çevrelerinin önerileri çerçevesinde durdurulmalıdır. 

• İşyerler inde bulaşı önlemek iç in Odamız iklimlendirme 
Teknik Kurulu öner iler i başta olmak üzere bil imi, insanı, 
sağlığı esas alan önlemler alınmalı,  İSİG yönünden denetimler 
yapılmalı, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler için 
etkili idari para cezaları uygulanmalıdır. 

• C o v i d -19  v a k a l a r ı ,  b a ş k a  b i r  d e ğ e r l e n d i r m e y e 
gerek duymaks ız ın iş kazas ı ve meslek hastal ığ ı olarak 
değerlendirilmelidir. 

• Meslek hastalığı tespit süreci, SGK’nin bilim dışı verilerinin 
aksine, tüm vakalar ın tespit ine olanak sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmelidir. 

• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu’nda var olan “çalışmaktan 
kaçınma hakkı” talepleri kabul edilmeli, işyeri koşulları uygun 
hale getirilmelidir. 

• İşten ç ıkarma ve ücret s iz iz in yasaklanmalı, işveren 
beyanına dayalı olarak işten ç ıkarmanın gerekçesi olarak 
ku l l an ı l an  Kod 29,  42-50  u ygu l amal ar ı  y ür ür l ük t en 
kaldırılmalıdır. 

• İşsizlik Fonu ödemelerindeki ön koşullar salgın sürecinde 
uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler iler ide de işsiz 
kalınması durumunda “mahsuplaşma” gerekçesi olmaktan 
çıkarılmalıdır. 

• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şehir hastanesi vb. 
iç in ver ilmiş olan yolcu, araç, hasta vb. garant i ödemeler i 
durdurulmal ı, bu kaynaklar işs iz kalanlar ve işyer ler ini 
kapatmak zorunda kalanlara destek olarak verilmelidir. 

• Sigor t as ız  ve send ikas ız  ç al ı ş t ırma yasak l anmal ı, 
sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır.

• Özel hastaneler kamulaşt ır ılmalı, tüm sağlık hizmetler i 
ücretsiz olmalıdır. 
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GACANER: 
“KADIN MÜCADELESİ 
BÜYÜTÜR”

( OGüniz Gacaner Ermin, Makina Mühendisler i Odası’nda 
“ilk kadın şube başkanı” olma özelliğini taşıyor. Şubemizde 
aldığı çeşitli görevler in yanı sıra 27. ve 28. Dönemlerde 
Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Gacaner 
Ermin, Şubemiz ve Odamızda kadın çalışmalar ına yaptığı 
katkılarla da biliniyor. 

1988 y ı l ında Dokuz Ey lül  Üniver s i tes i  Mühendis l ik 
Fakültesi’nden mezun olan Gacaner Ermin, 1993 yılında da 
aynı üniversitenin Fen Bilimler i Enst itüsü Termodinamik 
Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini tamamlamış.  
Mühendislik mesleğini nasıl seç t iğini “Ailemde makine 
mühendis i yok tu ama yak ın çevremizde vardı. İnşaat 
mühendisi ya da makine mühendisi olmaya karar vermiştim. 
Babam Bayındırlık Müdürlüğü’ndeydi, orada mühendisler i 
görüyordum ve ‘ben de mühendis olabilir im’ dedim bu 
dönemde” şeklinde anlatan Gacaner Ermin, uzmanlık alanı 
olan mekanik tesisat mühendisliğine yönelme sürecine dair 
ise şunları söylüyor:

“Lisans öğrenimimiz sırasında 3. sınıf tan sonra imalat ve 
termodinamik enerji arasında seçim yapıyorduk. Ben tabii 
‘makine mühendisi, fabr ikalarda imalatta olur’ diyordum. 
Danışmanım ise ‘sen termodinamik enerji seç, bu geleceğin 
alanı olacak ve bu alanda kadınlar daha çok yer alacak. 
Bu alana geçersen kendi işini kurabilirsin’ şeklinde bir 
yönlendirmede bulundu ve ikna oldum. Ve gerçekten de iyi 
oldu. 33 yıldan beri bu alanda çalışıyorum. Özel sektörde 12 
yıl çalıştım, sonrasında ise 2000 yılında kendi proje of isimi 
kurdum.”

Güniz Gacaner Ermin, mühendisliğe başladığı ilk y ıllarda 
yaşadığı sorunları ve kadın olmanın o dönem beraberinde 
getirdiği zorlukları şöyle anlatıyor:

“Çal ışmaya başl adığ ım proje of is inde, proje ler i  e l le 
ç iziyorduk. Autocad programının yeni yeni kullanılmaya 
başlandığı zamanlardı ve işverenimiz bize eğitmenler 
tutarak Autocad’i of iste öğrendik. Bir geç iş dönemini 
y aşad ık ,  bunun zor luğu vard ı  mesleğe baş l ad ığ ım 
zamanlarda. Mesleğin ilerleyen süreçler inde bir kadın 
mühendis olmamdan dolayı da zorluklar yaşadım. Örneğin 
toplantılara gidiyorsunuz ve oradaki 18-20 kişinin arasında 
tek kadın oluyorsunuz. Oradaki konuşmalar ‘Güniz Hanım 

burada, sözler inize dikkat edin’ şeklinde başlıyor ama 
sonrasında rahatlama ile, toplant ıda bir kadın yokmuş 
gibi devam ediyordu. O masada cinsiyetimden dolayı yer 
almasam da benim de bir kadın olarak orada yer aldığımın 
unutulmaması gerekiyordu. Bu bana tuhaf geliyordu.” 

Meslek alanında kadınlar ın, aynı işi yaptıklar ı erkeklere 
oranla daha az kazandıklarına işaret eden Gacaner Ermin, 
bu durumu “Meslek i faaliyet sonucunda aldığım maddi 
karşılıkta erkekler ile farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Örneğin, 
geçmişte işler yemek masalar ında bağlanır, çözülürdü. 
Biz ise kadın olarak her iş bağlant ımız ı al ıp yemeğe 
götüremiyorduk. Ancak benden daha az deneyimli ya da 
donanımlı olan erkek arkadaşımız aynı işi yemek masasında 
bağlayabiliyordu. İşi verecek olanlar taraf ından da erkekler 
tercih edilebiliyordu bu nedenle” şeklinde anlatıyor.  

“Mesleğimiz, sürekli gelişime açık”
Mühendislik mesleğinin, her an gelişime açık olan yanını 
sevdiğini belirten Güniz Gacaner Ermin, “Her an bir konuda 
teknolojik gelişmeler olabiliyor ve bunları sürekli eğitimler, 
sempozyumlar, fuarlar vasıtasıyla takip edebiliyorsunuz. 
Eğitim, üniversite hayatıyla bitmiyor. Meslek hayatımda 33 
yıl olmasına rağmen hâlâ eğitimlere giriyorum” diyor. 

Gacaner Ermin, meslek alanının en önemli sorunu olarak 
ise çok fazla mühendislik fakültesi aç ılmasını görüyor. 
Türk iye’nin is t ihdam edebileceğinden çok daha fazla 
mühendisin üniversiteler in ilgili bölümler inden mezun 
olduğunu söyleyen Gacaner Ermin, “Yeni mezun arkadaşların 
arasında asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalanlar 
var. İş bulamayan da en kolay yapabileceği işin projecilik 
olduğunu düşünüyor. Mezun olan, Oda’ya gelerek eğit im 
alıyor ve çeşitli konularda belge edinerek uzman olabiliyor, 
en azından öyle olduğunu düşünüyor. Proje of isi açmak 
ist iyor ancak maddi olarak bedeli en ağır işlerden bir i 
proje of isi açmak. Birçok program kullanmak zorundayız 
ve bunların lisans bedelleri var. Mekanik tesisat alanında 
ç al ı ş an mühend is l e r  madd i  aç ıdan çok zor l an ı yor. 
Kazancınızın büyük bir kısmını devlete vergi olarak vermek 
zorunda kalıyorsunuz. Bu da sorunlarımızdan biri. Bu alanda 
ücretler düşük, birçok mekanik tesisat of isinde TMMOB 
taraf ından belirlenen asgari ücret uygulanmıyor” diyor. 

Mesleğe yeni başlayanlara en önemli tavsiyesinin, genç 
meslek taşlar ın ünivers ite eğit imler ini tamamladık tan 
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da yönet im kuruluna aday göster ilmemde etk is i oldu. 
Örneğin, meslektaşımız Ekrem Evren ‘Güniz aday olacaksa 
ben çekiliyorum’ dedi ve benim lehime adaylıktan çekildi. 
Böylece Şube Yönet im Kurulu’nda yedek üye olarak ik i 
y ı l  görev ald ım. Sonrak i  dönemde ise as ı l  üye l iğe 
geç t im. TMMOB İ zmir İ l  Koordinasyon Kurulu Kadın 
Çalışma Grubu’nun kurulmasında MMO İzmir Şubesi Kadın 
Mühendisler Komisyonu’nun büyük etkisi ve katkısı vardır. 
Diğer odalar ın da kadın komisyonlar ını etkileyerek bunu 
yapmışt ır. Diğer odalar ın İzmir şubeler i de bu iht iyac ı 
hissettiler ve 2006 yılında Kadın Çalışma Grubu kuruldu. 

Sonra TMMOB Genel Kurulu’na gitti ve tüm İKK’larda Kadın 
Çalışma Grubu kurulması önergesi geçti. Ayrıca Odamız da 
tüm Şubelerde Kadın Mühendisler Komisyonu kurulması 
kararı aldı. Yani MMO İzmir Şubesi bu konuda öncü oldu. 
Asıl yönetim kurulu üyeliğine geçtiğim dönem, o dönem 
Başkan Vekili olan Kazım Umdular, dönem ortasında siyasi 
hayata geç iş yapt ı ve ondan boşalan başkanvek il l iğ i 
görev ini üstlendim. Bu konuma gelmemde kadına bakış 
açısının yönetim kurulu masasında değişmiş olması etkili 
oldu. Eskiden masaya getirildiğinde bıyık altından gülünen 
kadınlara ilişkin gündemlere artık tüm arkadaşlarımız önem 
vermeye başlamışlardı. 1,5 dönem kadar başkanvekilliği 
yaptıktan sonra başkan oldum. Ancak ben bu görevi istedim 
de. Buraya gelirken kendime bu hedef i koymuştum. Hem 
kadın hem erkek arkadaşlarımızın desteğiyle başkan oldum 
ve dört yıl başkanlık yaptım. Her ne kadar zorluklar yaşamış 
olsak da güzel bir dört y ıldı. O dönem bizi üzenler oldu 
ancak o günlerde yapılanlara şu anda gülüp geç iyorum 
sadece. Kendi Şubemin geliş imine bir katk ım olduysa 
bununla gurur duyuyorum.”

MMO Diyarbakır Şube Başkanı Gurbet Örçen ile birlikte 
MMO Şubeler indeki ilk kadın başkan olan Güniz Gacaner 
Ermin, “Toplantılarda, kendimi masada var edebilmek için 
çabalamam gerekiyordu. Kadın olarak görmezden gelindiğim 
oluyordu. Ancak söylemek istediğim her şey i söyledim, 
sözümü sak ınmadım. Tabi i ilk kadın başkan olmanın 
güzellikler i de vardı. Oda camiasında herkes birbir ine 
ilk kadın başkan olarak tanıt ıyordu. Çeş it l i sek törel 
dergilerde bu bilgi paylaşıldı. Keşke böyle özellikli bir 
durum olmasa, bu haberlere gerek kalmasa ve kadınlar 
yönetim kadrolarında daha çok karar verici olarak yer alsa. 
Örneğin, biz Şubemizde kurullarda ve delege listesinde eşit 
temsiliyet ilkesini getirdik” ifadelerini kullanıyor. 

“İktidar, kadını anneliğe mahkûm etmek istiyor”
Güniz Gacaner Ermin, kadınların, meslek odalarında faaliyet 
gösterme konusunda biraz ger i planda durduklar ını, bu 
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sonra uzmanlaşacaklar ı alanda da gereken eğit imler ini 
tamamlayıp yeterince tecrübe kazanacak kadar çalışmaları 
olduğunu ifade eden Gacaner Ermin, “Eğitim üniversitede 
bitmiyor. Yabancı dil konusu da çok önemli. Bir değil, iki 
dil bilmeler i gerek ir. BİM dediğimiz Yapı Bilgi Sistemi 
programına özellikle hâkim olmalılar. Bir de yenilenebilir 
ener ji alanına yoğunlaşmalılar. Binalar dışar ıdan sıf ır 
enerji tüketen yeşil bina olma sürecine gidiyor” şeklinde 
konuşuyor.

Kendi proje of isini kurduğumda destek olan kişiler olduğunu 
ve bu isimleri unutamadığını belirten Güniz Gacaner Ermin, 

“İlk projelerim Alp Yeşilova ve Haluk Ferizoğlu’nun verdiği 
projeler idi. Sayeler inde ‘bu iş yürüyor ’ düşüncesiyle 
kendime güvenim arttı. Bu iki desteği unutamıyorum” diyor.

“Meslektaşlarımız, meslek örgütlerinden uzaklaşmamalı”
Güniz Gacaner Ermin, Mak ina Mühendisler i Odas ı’nın 
hayat ındaki yer inin çok önemli olduğunu ifade ederken 
şunları söylüyor:

“Özellikle bizim meslek alanımız iç in Oda büyük önem ve 
değer taşıyor. Mekanik tesisat mühendisler i eğit imler ini 
burada tamamlıyorlar, belgelerini buradan alıyorlar. İşlerini 
yapmak üzere Oda’da uzmanlaşıyorlar. Bir nev i bütün 
meslek hayatımız Oda ile bağlantılı geçiyor. Kendi adıma 
mezuniyet sonrasında hep odayla iç içe oldum. Sektör, 
hep Oda ile yakındı. Ancak devletin yaptığı müdahalelerle 
bu birliktelik birçok meslektaşımız açısından eski halini 
yitirdi. Birçok meslektaşımızın Oda ile ilişkisini neredeyse 
kesti. Geçmişte Oda’ya her gelişimizde gördüğümüz proje 
tasar ımcısı mühendisler i art ık burada görmez olduk. Bu 
çok üzücü. Meslektaşlar ımız ın ne olursa ol sun meslek 
örgütler ini bırakmaması, mücadeleler ini burayla birlikte 
vermesi gerekiyor. Bu, mekanik tesisat mühendisler ine 
özgü bir gereklilik değil. Meslektaşlarımız, haklarını Oda 
ile birlikte daha iy i savunabilirler. Özellikle yeni mezun 
arkadaşlar ımız ın meslek odalar ından uzak kalmamalar ı 
gerek. Bir araya gelerek güç oluşturabilecekleri yer burası. 
Çünkü mühendislerin iş yerlerinde örgütlenme hakları bile 
yok.” 

Oda ile ilk temasının mezuniyet i sonrasında başladığını 
belirten Gacaner Ermin, “1988’de mekanik tesisat alanında 
çalışacağım netleştikten sonra Oda ile ilişkilenme sürecim 
başladı. Ancak iş hayatı bizi de vurdu. Gece geç saatlere 
kadar çalışıyor ve Oda çalışmalarına zaman ayıramıyordum. 
Geliş gidişim hep oldu ancak 2005 yılından sonra artık bir 
şeyler oturmaya başladı. Meslek odasına gidip hem orada 
bir ik imler imi paylaşıp hem de oradan katk ı almalıy ım 
şeklinde düşündüm” diyor. 2005 y ılından sonra Mekanik 
Tesisat Mühendisliği Komisyonu’nda ve Kadın Mühendisler 
Komisyonu’nda görev aldığını söyleyen Güniz Gacaner Ermin, 
özellikle Kadın Mühendisler Komisyonu’nda çalıştıkça kadın 
mühendis olarak yaşadıklarının farkına vardığını vurguluyor:

“Herkes c insiyet ten bağımsız benzer sorunlar ı yaşıyor 
s an ı yordum.  O y s a  me s l ek t e  y ük se l mek  i ç in  daha 
çok mesai harcamak zorunda kaldığımı anladım. Bana 
mobbing yapıldığını, sözlü tacize uğradığımı o yaşa kadar 
anlamamışt ım. Odada kadın mühendisler le çal ışmaya 
başladık tan sonra bunlar ın heps inin f ark ına vardım. 
Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu çalışmalar ımın 
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durumda, kadınların mevcut yüklerinin de etkisi olduğunu 
dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kadınların üstünde kalan bu yükü paylaşma doğrultusunda 
erkekler de çabalamıyor. Evin yükü hâlâ kadının üzerinde 
ve bunu aşamadık. Buna karşı mücadeley i sadece kadın 
veremez, erkeklerin de birlikte mücadele etmesi gerekiyor. 
Sendikalar, par t iler, odalarda kadınlar ın daha çok yer 
alabilmesi iç in işler in erkekler taraf ından paylaşılması 
gerek iyor. Bu olmadık t an sonra kadınl ar d ışar ıdak i 
işler inden kalan zamanlar ını aileler ine ayırmak zorunda 
kalıyorlar. Online toplantılarda bile kadın katılımı düşük, 
buna da zaman ayıramıyor kadınlar. Bu çerçevede, toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin bilgilendirme toplantılarını karma 
olarak düzenlemek gerekiyor. Bu toplantılara erkekler in 
katılımı ve sorunu içselleştirmesi önemli. Burada edinilen 
bilinc in prat iğe yansıması da önemli. Cov id döneminde 
örneğin 10 yaş alt ı çocuğu olan kadınlara izin ver iliyor 
ancak erkeğe verilmiyor. Eşitlik adına bu izin en azından 
dönüşümlü verilebilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda 
ilerlemediğimiz sürece kadınlar ı buralara çekmek de zor. 
Mesela İstanbul Sözleşmesi sadece kadını bağlamıyor, 
her insanı kaps ıyor. Sözleşmeden çek ilme nedeni de 
toplumsal c insiyet eşitl iğ i konusunu mevcut ik t idar ın 
kendisi iç in sakıncalı görmesi. Kadınlar ın kazanımlar ını, 
kendiler inin kaybı olarak görüyorlar. 6284 say ılı kanun 
da sözleşmeye at ıf ta bulunularak hazırlanmışt ı. Aslında 
sözleşmeden vazgeçince bu kanun da uygulanamaz hale 
geliyor. Mevcut iktidar, kadını anneliğe hapsetmek istiyor. 
Ancak onlar sözleşmeden vazgeçse de biz mücadelemizden 
vazgeçmiyoruz.” 

Güniz Gacaner Ermin, aynı zamandaş Mühendis ve Mimar 
Kadınlar Derneği’nde de (MÜKAD) çalışmalarını sürdürüyor. 
MÜKAD’ın ilk üyeler i arasında yer aldığını ifade eden 

Gacaner Ermin, “Kadınlar kendiler ini anlatacak, ifade 
edecek, sorunlar ını çözecek yeterli mecra bulamadıklar ı 
iç in bu derneği kurdular. Ne Türk Tesisat Mühendisler i 
Derneği’nde(TTMD) ne de TMMOB’a bağlı odalarda yeterli 
imkânı bulabildiler. Kadınların söyleyecek sözleri, yapacak 
işleri var ancak bunları gerçekleştirecek ortamı bulamadılar 
ve ‘kendi mecramızı kendimiz yaratalım’ dediler. Ben de 
bu amacı desteklediğim ve haklı bulduğum için katıldım. 
Örneğin, en çok kadın makine mühendisi, tesisat sektöründe 
çalışmasına rağmen T TMD’de bugüne dek kadın başkan 
olamadı. Hep ‘zor süreçlerden geçiyoruz, zamanı gelmedi’ 
gibi gerekçeler sunuldu kadınlara. Ben de iki yıldan beri 
MÜKAD İzmir İl Temsilc is iy im. Dernekte de toplumsal 
cinsiyet eşitliği konusunda bir komisyon kurduk” şeklinde 
konuşuyor. 

Gençlerin meslek seçimlerinde öğretmenlere de iş düştüğünü 
belir ten Gacaner Ermin, “Mühendislik disiplinler ine dair 
f ark ındal ık belk i de anaokulundan, orada çocuklara 
oynat ılan oyunlardan bile başlayabilir. Liselere yönelik 
meslek tanıt ımı yapılıyor, bu önemli ama geç olabiliyor, 
temelden gelmeli” diyor. 

Güniz Gacaner Ermin, son olarak şunları söylüyor:
“Meslek odamızın üyeler iyle birlikte güçlenerek varlığını 
sürdürmesini diliyorum ve bu mücadelenin hep birlikte 
ver i lmes i  gerek t iğ in i  hat ır l atmak is t iyorum. Kadın 
üyelerimizin de meslek odalar ındaki çalışmalara mutlaka 
kat ılmalar ı, özellikle kendiler inin bu meslek odasındaki 
çalışmalara zaman ay ırmalar ını, bunun iç in gerekenler 
konusunda odalar ından gereken desteği talep etmelerini 
umuyorum, odalarının da bu desteği vereceğini biliyorum. 
Kadın mücadelesi büyütür.” 

ŞUBEDEN• ÜYELERLE RÖPORTAJ 
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ŞUBEDEN • HUKUK SAYFASI

(Ü c r e t l i  ç a l ı ş an  ü y e l e r im iz in  ç a l ı şm a  y a ş am ın d a 
karşılaşabilecekler i sorunlara ve akıllar ına takılan konulara 
dair yasal haklar ını içeren bilg ilendirmeler imizde bu ay 
“Çalışma yaşamını belirleyen yasalar nelerdir?”, “Mobbing 
nedir?” ve “Kadın mühendis-mimar-şehir plancılarının hakları 
nelerdir?” sorular ının yanıtlar ı yer alıyor. Sizler de aklınıza 
tak ılan sorular ı, say falar ımızda yanıtlanmak üzere hukuk.
izmir@mmo.org.tr adresine iletebilir, www.mmo.org.tr/izmir/
hukuk-birimi adresinden daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞANIN 
HAKLARI 
NELERDİR? 
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(TMMOB, Baro ve Tabip 
Odası’ndan Gaziemir’in 
Çernobil’i açıklaması

Çernobil nükleer fac iasının y ıl dönümünde TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu 
taraf ından İzmir Gaziemir Eski Kurşun Fabrikası önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın da katıldığı basın 
açıklamasında ortak bildir iy i okuyan Çevre Mühendisler i 
Odası Başkanı Helin Kınay Gaziemir' in 14 y ıldır Nükleer 
at ıklar ile yaşadığını belir terek; "Nükleer at ıklar ın nasıl 
ber taraf edileceğinin cevabı bulunmazken, Gaziemir ’de 
radyoak t if at ıklar ı alandan temizleyemeyen, ber taraf 
edemeyen, Türkiye Atom Ener jisi Kurumu (TAEK) güncel 
adı ile Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, 
nükleer santral at ıklar ının yönet iminden de sorumlu 
ülkemizin farklı bölgelerinde nükleer atık bertaraf alanları 
oluşturulmasına yönelik çal ışmalar yürütülüyor" diye 
konuştu.

Açıklamasında, alanın temizlenmesine yönelik hiçbir çalışma 
yapılmadığına dikkat çeken Kınay, “Kent imizde;  İzmir 
Gaziemir’de 1940’lı yıllarda kurulan Aslan Kurşun Fabrikası 
sahasında 2007 yılında tespit edilen ve 2013 yılında,  8 yıl 
önce,   5 milyon 79 bin 900 TL ile tarihin en büyük çevre 
cezasının kesildiği bildir ilen, 2020 yılında cezası onanan 
tehlikeli ve nükleer at ıklar ile ilgili olarak 2021 y ılına 
geldiğimiz 14 yıllık zaman diliminde İzmir Halkı nükleer 
atıklarla birlikte yaşamaya devam ediyor. İzmir'deki nükleer 
atıkları 14 yıldır çözemeyen yetkililer nükleer santrallerin 
geri dönüşü olmayan risklerini nasıl yöneteceklerdir” dedi.
İ zmir Tabip Odas ı adına  söz al an Seha Yüksel ise, 
Çernobil felaketinin yarattığı yaşam sorunları ortadayken 
nükleer santral lere iz in ver ilemeyeceğini bel ir terek, 
Gaziemir’de bulunan radyoakt if at ıklar ile ilgili sürec in 
takipçisi olduklarını ve yaşamdan daha önemli hiçbir proje 
olamayacağını ifade etti.

KENTİMİZDEN 
KISA HABERLER

ŞUBEDEN • KENTİMİZDEN KISA HABERLER

Maratonİzmir tarihe geçti
B u  y ı l  i k i n c i s i 
d ü z e n l e n e n 
U l u s l a r a r a s ı 
M a r a t o n İ z m i r ’ d e 
e r k e k l e r  4 2 
k ilometrede yar ışan 
Et iyopyal ı  Tsegaye 
G e t a c h e w ’ i n 
2.09.35’lik derecesi, 

ülkemizde bugüne kadar koşulan en iyi süre olarak kayıtlara 
geçti. 

İzmir tar ihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir’in 
ikincisi 11 Nisan 2021 tarihinde koşuldu ve 42 kilometre 
195 metrel ik yar ışta bir inc il iğ i erkeklerde Et iyopyal ı 
Tsegaye Getachew, 2.09.35’lik müthiş derecesiyle elde etti. 
Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde 
erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesini 
elde et t i. Böylelikle Maratonİzmir henüz ik inc i y ılında 
ülkemizde en iyi derecenin koşulduğu maraton olarak tarihe 
geçt i. 42 kilometre erkeklerde Et iyopyalı Balew Yihunie 
2.09.38 ile ikinci, Kenyalı Edwin Kipngetich ise 2.09.41 ile 
üçüncülüğü elde etti. Yihunie ve Kipngetich’in dereceleri de 
en iyi ilk üç içerisinde gösterildi. Böylelikle Maratonİzmir’in 
parkur avantajı ve önümüzdek i dönemde uluslararas ı 
düzeydeki rekorlar için uygun bir yarış olduğu ortaya çıktı.

Kadınlarda Kenyal ı Betelhem Moges 2.25.25 ile bit iş 
çizgisini ilk geçen atlet olurken, aynı ülkeden Letebrhan 
Haylay Gebreslasea 2.26.21 ile ikinci, Kenyalı Judith Jeptum 
Korir 2.26.52 ile üçüncülüğü ede etti.  Dilan Atak ise 2.50.18 
ile kendisine sekizinci sırada yer buldu.

Deniz kaplumbağasını silahla 
vurdular 

İ zmir Büyükşehir 
B e l e d i y e s i 
İt f aiyes i’ne bağlı 
d a l g ı ç  e k i b i , 
G ü z e l b a h ç e 
a ç ı k l a r ı n d a 
yaralı bir Caret ta 
caretta türü deniz 
k a p l u m b a ğ a s ı 

buldu. Dişi olduğu belirlenen 26 kilogram ağırlığındaki 
deniz kaplumbağası, Doğal Yaşam Park ı’ndaki veter iner 
hekimler taraf ından tedaviye alındı. Çekilen röntgen f ilmi 
sonucunda, hayvanın ateşli silahla yaralandığı belirlendi. 
Sol yüzgec inde 8 sant imetrelik der in y ır t ık, yüzünün 
sol taraf ında 7 sant imetrel ik doku kaybı, kabuğunda 
ise 4,5 sant imetre çatlak bulunduğu aç ıklanan deniz 
kaplumbağasının yaraları temizlenerek tedavisine başlandı. 
Caretta carettanın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Caretta carettanın bir süre daha tedavi altında tutulduktan 
sonra Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağalar ı 
Ar aş t ırma, Kur t arma ve Rehab i l i t as yon Merkez i 'ne 
(DEKAMER) gönderilmesi planlanıyor.
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Halka Açık Blokzincirlerin Çevre Dostu Hale Getirilmesi 
Hedefleniyor

Kripto para birimi endüstrisini yenilenebilir hale getirmeyi 
amaçlayan Crypto Climate Accord gir işimi aç ıklandı. Bu 
girişim ile 2030 yılına kadar tüm blokzincirlerin yenilenebilir 
kaynaklarla %100 güçlendir ilmesini sağlamak, aç ık bir 
kaynak standardı geliştirmek ve tüm sektörde sıf ır emisyon 
elde etmek hedefleniyor.

ABD ve Çin Arasındaki Yapay Zekâ Yarışı Kızışıyor

ABD Savunma Bakanlığı’nda gerçekleşen toplantıda ABD’nin 
2025 y ıl ına kadar yapay zeka stratejis i belir lememesi 
durumunda Çin’ in 10 y ıl iç inde aray ı kapatabileceğ i 
konuşuldu. Bugün yapay zekâ teknolojilerini ikiye katlamış 
olan Çin’in büyük verilere sahip oluşu, gizlilik konularında 
sınırları olmaması ve uygulamalar konusunda iyi olmaları 
gibi avantajları olduğu belirtiliyor.

Süt Üretimini Artırmak İçin İneklere VR Gözlük Takıldı

Rusya'da, Moskova yakınlarındaki RusMoloko süt çiftliğinde 
ineklere VR gözlük t ak ı ld ı.  Moskova Tar ım ve Gıda 
Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, uygulama 
inekler in daha fazla süt üretmeler i ve rahatlamalar ına 
yardımcı olmak için geliştirildi. 

ŞUBEDEN • HABER

TEKNOLOJİK 
GÜNDEM

(Dizüstü Bilgisayardan Cilt Hastalığı Taraması Yapılacak

Hou s t on  Ün i ve r s i t e s i ’nden  ar a ş t ı r mac ı l a r,  e r ken 
teşhisi kr it ik bir hastalık olan sistemik sklerozun (SSc) 
belirlenmesinde standart bir dizüstü bilgisayar kullanılarak 
uygulanan bir çözüm geliştirdi. Derin öğrenme mimarisini 
kullanan bu yöntem kolayca uygulanabilen, ucuz ve elde 
edilen test sonuçlarına göre doğruluk oranı yüksek bir araç 
olacak.

Facebook, Yapay Zekâ Algoritmalarını Test Eden Bir Veri 
Seti Sundu

Facebook, yapay zekâ algoritmalar ının ten rengi, yaş ve 
cinsiyetleri tespit etme ve her koşuldaki bireye eşit davranıp 
davranmadığını belirlemede test amaçlı kullanılabilecek 10 
TB'lık bir veri seti sundu. Veri setinin çeşitliliğini arttırmada 
gelecekte dünyanın farklı ülkeler inden kişiler i içeren bir 
çalışma planlanıyor.

R  Odamız İstanbul Şubesi’nin katkılarıyla
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ERKEKLER 
NE YAPSIN?

( Nelson Mandela, 2005 y ıl ında Trafalgar Meydanı’nda 
topl anmış b inlerce insana h i t ap e t t iğ i  konuşmas ında, 

“Yoksulluk, adaletsizlik ve önü alınamaz eşitsizlik dünyamızda 
var l ığ ını sürdürdüğü müddetçe, hiçbir imiz huzur iç inde 
y aşay amay ız ”  demiş t i .  Gerçek ten de,  insanl ık  t ar ih i 
adaletsizlik ve eşitsizliğin tar ihidir, tar ihin her döneminde 
yoksulluk, eşitsizlik ve adaletsizliği tahakkümle perçinleyenler, 
bu tahakküme karşı direnenler ve tahakküme sessiz kalarak 
iktidardan nemalanan işbirlikçiler vardır. 
 

Kadınlar, son 150 y ıldır örgütlü bir biç imde yoksul luğa, 
adale t s iz l iğe ve e ş i t s iz l iğe kar ş ı  müc ade le ed iyor l ar, 
düşünüyorlar, yazıyorlar, sokaklarda haklar ını ar ıyorlar, bir 
insan olarak eşit koşullarda yaşamak, çalışmak ve üretmek 
t alepler ini dil lendir iyor l ar. Karş ıl ığ ında ise ataerk inin 
zorbalığına, şiddet ine ve yok saymalar ına maruz kalıyorlar. 
Dünyanın her yer inde erkekler, k ıymet i kendinden menkul 
erkeklikler ini ve erkeklikler ine dayandırdıklar ı ikt idarlar ını 
korumak için hepimizi çeşitli şekillerde yaralamaya, binlerce 
kez öldürmeye devam ediyorlar. Erkekler, her y ıl binlerce 
kadını öldürüyor, on binlercesini dövüyor, ağır işkenceye maruz 
bırakıyor, yüz binlercesinin ruhunu örseliyor, cesaretini kırıyor 
ve yaşama umudunu yok ediyor. Erkekler, kadınların görünmez 
ve ücretsiz emeğini sömürmekte bir beis görmüyorlar. Erkekler, 
kadınlara, çocuklara, ve LGBT I+ bireylere tecavüz ediyor, 
onlar ı işyerler inde, okullarda ve sokaklarda taciz ediyorlar, 
daha da kötüsü tac iz i ve tecavüzü bildikler i halde sessiz 

R  Doç. Dr. Murat Göç-Bilgin
 gocmurat@gmail.com

kalıyorlar, tac izc iy i ve tecavüzcüyü koruyorlar, tac iz in ve 
tecavüzün üzer ini korku ile ör tmek iç in sessiz bir işbirliği 
yapıyorlar. Kr izden beslenen, kr izlerle var olabilen erkekler 
politikayı, ekonomiyi, eğitimi, tıp endüstrisini, dini ve medyayı 
kendilerine benzetiyorlar, krizler derinleştikçe erkekliklerinin 
güçlendiğini biliyorlar. Kocaman bir utanç ve şiddet ordusu 
gibi hareket eden erkekler ikt idarlar ını kurumsallaşt ır ıyor, 
yasalarla tahkim ediyorlar ve her türden şiddeti varoluşlarının 
tek dayanağı olarak yaygınlaştırıyorlar. 

Bu yazıyı okuyan erkeklerin bir kısmı bu ifadeleri bir miktar 
abartılı bulabilirler. Bu durumda  bir de rakamlarla konuşmak 
gerekiyor belki de. Yakın zamanda yapılmış bir çalışmaya göre, 
dünya üzerinde saatte 6 kadın öldürülüyor, bu kadınları öldüren 
erkeklerin yarısından çoğu ya şu anki ya da önceki partneri. 
Türkiye’de neredeyse her gün bir kadın eşler i, eski kocalar ı, 
sevgilileri ya da akrabaları olan erkekler taraf ından öldürülüyor. 
Polis Akademisi raporuna göre kadın cinayetlerinde faillerin 
%96.3’ü erkek. Ama erkekler de öldürülüyor, ş imdi bunu 
kadın-erkek diye ayırmayalım diyenler de var. Dünyanın farklı 
yerler inde yapılan araşt ırmalar göster iyor k i tüm c inayet 
vakalarında faillerin %80’inden fazlası erkek, bir başka deyişle, 
evet erkekler de öldürülüyor ama kadın, erkek, çocuk, LGBTI+ 
demeden üniformasız bir savaş mak inesi g ibi öldürenler 
de erkekler. Her y ıl yaklaşık 250.000 kişi, örneğin, silahlı 
çatışmalarda ve savaşlarda, erkeklerin daha çok petrol, daha 
çok para, daha çok sömürü için başlattıkları ve yine erkekleri 
birer piyon gibi öne sürdükleri savaşlarda yaşamını yitiriyor. 
Ama erkekler sadece öldürmüyor, kadınların emeğini sömürüyor, 
taciz ediyor, yok sayıyor ve kamusal varlığını görünmez kılıyor. 
Aynı eğitimi almış ve aynı işyerinde çalışan erkekler ve kadınlar 
aras ında küresel bir ücret uçurumu varl ığ ını sürdürüyor, 
erkekler, kadınlardan or talama %15 daha fazla kazanıyor, 
Türkiye’de bu oran %25 civarında ve bazı sektörlerde %50’nin 
üstüne çıkıyor. Bu uçurum kadın yaşlandıkça daha da artıyor, 
hamilelik sonrası birçok kadın çalışt ığı işyer inde tekrar işe 
başlayamıyor. Kadınların %75’i işyerinde çalışma arkadaşlarının 
ya da patronunun tacizine uğradığını söylüyor. Tacize uğrayan 
kadınlar ın büyük bir çoğunluğu bu tacizi yetkili makamlara 
bildirmiyor, çünkü işyerler inde, sendikalarda ya da meslek 
odalarında tacize karşı bir yaptırım bulunmuyor ve bir şekilde 
şikayetçi olup hakkını arasa bile kadınların sonuç alma umudu 
neredeyse yok. Kadınlar mecliste, siyasi part ilerde, meslek 
birlikler inde, sendikalarda, üniversitelerde, işyerler inde yok 
sayılıyor. Kadın milletvekili oranında Türkiye 192 ülke arasında 
129. sırada. 202 üniversitede sadece 14 kadın rektör (%7) 
var, kadın dekanların oranı %18. Şirketlerdeki kadın yönetici 
oranında Türkiye, Avrupa’da sondan ikinci sırada.  Sendikaların, 
meslek birliklerinin, baroların, ticaret odalarının yöneticileri 
arasında kadın sayısı yok denecek kadar az. 

Şehirler, erkekler in ihtiyaçlar ı ve yaşam tarzlar ı göz önüne 
alınarak tasarlanıyor ve kadınlar ve LGBT I+ bireyler iç in 
giderek daha güvensiz bir hâl alıyor. Türkiye’de kadınların üçte 
ikisi kendi muhitlerinde kendilerini güvende hissetmediklerini 
ve sokakta yürüyemediklerini söylüyorlar. Kadınların topluma 
katılımı, güvenlik duygusu ve adalete erişimi gibi konulardaki 
göstergeler i b ir araya get iren Kadın Bar ış ve Güvenl ik 
İndeksi’ne göre 167 ülke arasında Türkiye 114. sırada yer alıyor.  
2015 OECD raporuna göre, Türkiye’de kadın yoksulluk oranı %17 
(17 yaş altında %25)  iken İzlanda, Danimarka ve Finlandiya’da 
aynı oran ortalama %0,05 civarında (bir de başka bir şekilde 
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yüzden irkiltici, bu yüzden tehlikeli ama bu yüzden de gerekli.

Oysa erkekler, ataerkinin ve geleneksel cinsiyet rollerinin ve 
beklentilerinin onlara yüklediği ağır yükler altında her geçen 
gün daha çok eziliyorlar. Öyle görünüyor ki, erkekler varoluşları, 
ayrıcalıkları ve sahiplendikleri iktidarları ile hesaplaşmadıkları 
sürece kendi eller i ile yarat t ıklar ı z indanlardan ç ıkma ve 
zincirlerinden kurtulup gerçek benlikleri ile yüzleşme f ırsatını 
elde edemeyecekler. Erkek olmanın ve erkek kalmanın doğal 
ya da tanrısal bir ödev olmadığının, tam tersine kendilerine 
öğretilen bir ideolojik kurgu olduğunun farkına vardıklarında, 
eğit imden aileye, militar izmden beden polit ikalar ına, din, 
sanat, hukuk ve siyasete kadar erkekliğin kurumsallaşmış tüm 
hâlleriyle hesaplaşmayı ve yeniden tanımlamayı deneyecekler 
belki de. Bir ihtimal, kendi iktidar pozisyonlarını ve eril iktidar 
ile ilişkiler ini, er il söylemi ne derecede ve hangi koşullarda 
yeniden ürettiklerini sorgulayacaklar ve yeni bir uygarlık ve 
eşitlik hayalini gerçekleştirecekler.  

 Erkekler, kendiler ini iç ine hapset t ikler i o z indandan 
başlar ını bir uzatsalar şunlar ı görecekler belk i: Erkekler, 
üstlendikleri ve kimseye emanet edemedikleri bu yük sebebi 
ile ağır ruhsal sorunlar yaşıyorlar. APA’nın araştırmasına göre 
ABD’deki erkeklerin %40’ı ciddi bir sorunları olmadığı sürece 
doktora gitmiyor, tıbbi ya da psikolojik yardım talep etmiyor. 
Yine aynı rapora göre, ABD’de ağır depresyondan mustar ip 
ve ac il desteğe iht iyaç duyan 5 milyondan fazla erkek var. 
İnt ihar sonucu ölümlerde erkekler in say ısı kadınlar ın 3.5 
katı. Erkekler kadınlardan ortalama 5 yıl daha az yaşıyorlar. 
Erkekler, erkekliklerini ispatlamak için tehlikeli sporlara, silah 
kullanımına, tehlikeli araba kullanma davranışlarına daha çok 
yatkınlar ve doğal olarak da kaza ile ölümlerde erkeklerin oranı 
kadınlara nazaran daha yüksek. Erkekler sigara içmeyi, aşır ı 
seviyede alkol kullanmayı ve sağlıksız beslenmeyi erkeklikle 
özdeşleştirdiği için kalp hastalıkları, kanser, diyabet ve yüksek 
tansiyon rahatsızlıklarından en çok erkekler mustarip. Erkekler, 
çok eşliliği ve çok sayıda cinsel ilişkiye girmeyi erkekliğin bir 
nişanı olarak gördüğü iç in c insel yolla bulaşan hastalıklar 
sebebi ile daha çok erkek ölüyor. Erkekler, cinsel fonksiyon 
bozukluklar ı konusunda bir doktora danışmayı utanç ver ic i 
bulduğu için çoğu zaman “sorunu” doktora gitmeden çözmeye 
çalış ıyor ve c insel fonksiyon bozukluklar ı iç in kullanılan 
takv iye gıdalara 400 milyon dolar, Viagra, Cialis ve türev i 
ilaçlara 2 milyar dolardan fazla para harc ıyor. Öte yandan, 
Kanada’dak i bir araşt ırmada, erkekler utanmay ıp doktora 
gitmiş olsalardı, test is kanserler inin %25’inin erken teşhis 
edileceği ve ölümle sonuçlanmayacağı ifade ediliyor. 

Ancak geleneksel ataerk il değerler üzer ine inşa edilmiş 
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söyleyelim, Türkiye’deki kadınlar Danimarka’daki kadınlardan 
340 kat daha fazla yoksul). BM rakamlarına göre, bugün 18 
yaşın altında zorla evlendirilen kız çocuğu sayısı 700 milyonu 
aşmış durumda (18 yaş altında evlendirilen oğlan çocuğu sayısı 
156 milyon, bu durumda 500 milyondan fazla kız çocuğu yaşça 
kendinden çok büyük erkeklerle evlenmek zorunda kalıyor). 
TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2001-2018 arasında 542.821 17 
yaş altı kız çocuğu doğum yaptı, bu kız çocukların 20.392'si 15 
yaşın altındaydı. 

Bu istatistikler, sayılar, graf ikler, sonu gelmez araştırmalardan 
birçoğunuzun haber i olduğunu tahmin ediyorum. Her gün 
gözünüzün önünde, gün ışığında gerçekleşen bunca ölüme, 
bunca eşit sizliğe, bunca adaletsizliğe, bunca yoksulluğa, 
bunca baskıya denk gelmemiş, hemen yanı başınızda kadınlar 
öldürülür, tac ize uğrar, yoksulluğa it ilir, sözü kesilir, yok 
say ıl ırken başka bir yöne bak ıyor olamazsınız. Kadınlar, 
son 150 yıldır işte bu adaletsizliklere, bu eşitsizliklere, bu 
yoksulluğa, bu şiddete karşı mücadele ediyor. Peki bunca 
kötülüğün faili erkekler ne yapıyor?

Ben söyleyeyim; erkekler, her zaman en iy i yapt ıklar ı şey i 
yapıyor lar. Bir mazeret mak ines i g ibi kendiler ini temiz 
ç ıkarmakta, suçu başkalar ına atmada ve laf kalabalığı ile 
vaaz l ar vermek te mahir  erkek ler,  kendi f a i l l ik ler i  ve 
işbirlikçiliklerinin üzerini örtmek için bin bir türlü bahanenin 
ardına sığınıyorlar. Bazılar ı f ıtrat diyor, bazılar ı doğanın 
kanunu, bazıları kapitalizmi suçluyor, bazıları gelenekleri ve 
dini, bazıları ‘biz moderniz, buralarda olmaz öyle şey’ diyor, 
bazılar ı kadınlar ı kadınlara rağmen kur tarmanın ancak ne 
zaman geleceği belli olmayan bir devrimle mümkün olacağında 
ısrarl ı. Erkekler çok şey söylüyor, kahvede, telev izyonda, 
parlamentoda, genel kurulda, işyer inde, ev toplantılar ında, 
par t ilerde, sendikalarda, k itaplarda, gazetelerde sürekli 
erkekler konuşuyorlar. Kadınların sorunlarının ne olduğundan, 
bu sorunların nasıl çözüleceğinden ve kadınların ne yapmaları 
ya da yapmamalar ı gerek t iğ inden dem vuruyorlar, kadın 
meselesinin tâli bir konu olduğunu ve daha öncelikli sorunlarla, 
büyük meselelerle, dünyayı kurtarmakla meşgul olduklar ını 
söylüyorlar. 

Halbuki, arkalarına bilimin, dinin, politikanın gücünü alarak 
kocaman ağızlarını her açtıklarında erkeklerin konuşmadıkları 
tek bir konu var; kendileri, kendi erkeklikleri, erkekliklerinin 
yol açtığı yıkım. Tüm dünya, katilin en başından belli olduğu 
ama k imsenin adını anmaya cesaret edemediği bir Agatha 
Christie romanına tanıklık ediyor sanki. Erkeklerin dayanışması, 
gücünü erkekler in kuru gürültüler inin ardına sakladıklar ı 
sessizlikten alıyor. Zira erkekliği bir kez konuşmaya başlarsak, 
onlara doğa ya da tanrı taraf ından bahşedildiğini ve tam da bu 
sebeple sorgulanamaz olduğunu düşündükler i avantajlardan 
konuşmaya başlayacağız. Erkekl ik hal ler ini ve ataerk ini 
konuştuğumuzda, toplumsal düzenin zaafa uğrayacağından 
ve herkesin iy il iğ i adına üstlendikler i ik t idar ı ve sonsuz 
yetkilerini tartışmaya açacağımızdan korkuyorlar. Bir kez erkek 
olmanın ne demek olduğunu konuşmaya başlarsak, o çok gurur 
duyduklar ı, keyf ini sürdükler i, sözsüz bir anlaşma ile erkek 
olmayanlara ya da erkek say ılmayanlara karşı koruduklar ı 
erkeklikler ini y it irecekler diye korkuyorlar. Erkekler, sürekli 
olarak erkek olduklarını hissetmek, erkek olduklarını söylemek 
ve başkalarına erkek olduklarını hatırlatmak zorunluluğu ile 
yaşıyorlar. Erkekliği konuşmak bu yüzden rahatsız edici, bu 
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erkeklik değerleri sadece f iziksel rahatsızlıklara yol açmıyor. 
Kendiler inden beklenen erkeklik roller ini yer ine get irmeye 
çalışan erkekler giderek yalnızlaşıyor. Geleneksel erkeklik 
rolleri kadınları belirli rollere, bir cinsel obje ya da kutsal anne 
rolüne hapsettiği için, erkekler kadınlarla sağlıklı, dolayımsız 
il işk iler kuramıyor. Erkekliğin kurucu öğesi  olan babalık 
rolleri otorite, şiddet ve ağır sorumluluklarla özdeşleştirildiği 
için erkekler partnerleri ve çocukları ile şiddetsiz bir iletişim 
kurmakta zorlanıyor.  Erkeklik işyer inde ve kamusal alanda 
güçlü görünmek, sözünü dinletmek ve başarılı olmak anlamına 
geldiği iç in erkekler birbirler i ile ancak rekabet üzer inden 
ilişki kurabiliyor, erkekler kamusal alandaki roller ini ancak 
hiyerarşiler üzerinden kurgulayabiliyor, bu hiyerarşik yapılar 
birçok erkeği piramidin en alt seviyelerine itiyor ve piramitte 
yukar ıya doğru t ırmanmanın tek yolunun şiddet olduğunu 
vaaz ediyor. Erkekler işyerlerinde, sokakta, traf ikte, kamusal 
alanda güçlü olanın hayatta kalacağına inandırılıyor, en ufak 
bir güçsüzlük emaresinin, erkek ayr ıcalıklar ı ile herhangi 
b ir  tereddüdün erkekl ik ten uzakl aşmak olduğu kanıs ı 
yaygınlaştırılıyor. Sürekli bir rekabet ve hayatta kalma, gücünü 
kanıt lama ve başkalar ına boyun eğdirme üzer ine kurulu 
bu erkeklik anlay ışı ancak hayali düşmanlar ve tehditlerle 
ayakta kalabiliyor, erkekler sürekli olarak erkeklikler ini ve 
iktidarlarını yitirme tehdidi altında daha da hırçınlaşıyor ve 
paranoyaklaşıyor. Halbuki araştırmalar gösteriyor ki, mesela, 
eşleri ile daha eşit bir ilişki kuran erkekler cinsel yaşamdan ev 
içi sorumluluklara kadar birçok farklı konuda daha bütünlüklü, 
daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürüyor. Çocukları için eşitlikçi 
rol modeli olan babalar çocukları ile daha sağlıklı ve sağlam 
temelli bir iletişim kurabiliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
gözeten işyerinde çalışan mutluluğu ve karlılık önemli ölçüde 
artıyor. Eşitlik, zayıflık anlamına gelmiyor erkekler için, tam 
tersine daha mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayatı müjdeliyor. 

 Tayfun Atay’ın da söylediği gibi “erkeklik en çok erkekler i 
eziyor” ve bazı erkekler bunun çok iyi farkında. Birçok erkek, 
kendisine yüklenen rollere dair çelişk iler yaşıyorlar, daha 
özgürlükçü ve eşitlikçi erkeklik roller ine dair bir arayış var, 
bazı erkekler geleneksel erkeklik roller ini dönüştürmek için 
ciddi bir çaba gösteriyorlar. Ancak yeterli olmuyor. ‘Ben hiçbir 
kadını taciz etmedim, hiçbir kadına şiddet uygulamadım, ben 
öyle erkeklerden’ değilim demek yeterli değil. Kadınlar ın 
yaşadığı eşitsizlik ve adaletsizlikleri giderme yükünü sadece 
kadınlara yıkmak, eşitlik sorunlarını işlevsizleştir ilmiş kadın 
komisyonlarına ve derneklerine havale etmek yeterli değil. 8 
Mart gelince kadınlara karanf il vermek, yönetim kurullar ına 
ve meslek birlikler ine göstermelik kadın üyeler dâhil etmek 
yeterli değil. ‘Ben zaten demokrat ım, iler ic iy im, sömürüye 
karşıyım, eşitlikten yanayım’ demek yeterli değil. 

 
Erkekler, önce kendiler i iç in, bir adım ger i çek ilmeli ve 
işgal ettikler i konumları ve sonuna kadar keyf ini sürdükleri 
ayrıcalıklar ı sorgulamalılar. Bunu yapmak için de Amerika’yı 
yeniden keşfetmeye gerek yok, feminist yöntem ve feminist 
kur am bu sorgul amanın hang i  temelde yap ı l ac ağ ın ın 
işaretler ini ver iyor zaten. Bu sebeple, erkekler in feminist 
kadınları takip etmesi, onları dinlemeyi ve onlardan öğrenmeyi 
öğrenmesi gerekiyor. Erkekler, tüm bu eşitsizliğe, adaletsizliğe, 
yoksulluğa ve sömürüye doğrudan ya da dolaylı olarak nasıl 
destek verdikleri, eşitsizliğin faili olarak hangi ayrıcalıklara 
sahip olduklar ı ve bu eşit s izl iğ i nasıl yaygınlaşt ırdıklar ı 
konusunu derinlemesine düşünmeli, tartışmalı ve sorumluluk 
almalılar. Erkeklerin kurtuluşu ancak erkeklik temsillerinin ve 
erilliğin asla erişilemeyecek bir ideal, bir yanılsama etraf ında 
kurulduğunu ve bu ideallere erişme çabasının erkekleri daha 
da yalnızlaşt ırdığını ve köleleşt irdiğini kabul etmeler i ile 
başlayacak. Erkeklik algılarını ve yanılgılarını üreten iktidar 
ağlar ının sorgulanması, farklılıklara, çoğulculuğa, eşitliğe 
ve adalete giden yolun taşlar ını döşeyecek. Erkekler, kendi 
erkekl ikler inin de birçok erkekl ik g ibi sadece bir kurgu 
olduğunu fark et t iğinde ve farklı erkeklikler in varoluşuna 
ye r  aç t ık l ar ında,  ş idde t in  t üm hal l e r i  i l e  ar a l ar ına 
mesafe koyduklar ında, tahakkümün farklı görünümler i ile 
yüzleş t ikler inde, ayr ıcal ıkl ar ını ve hiyerarş i temel inde 
yarat t ıklar ı ik t idar lar ını sorguladıklar ında, duygular ını 
çekinmeden ifade et t ikler inde ve başkalar ının duygular ını 
içtenlikle kabullendiklerinde, kendilerini hapsettikleri erkeklik 
zindanından kurtulacak, daha eşit, özgür ve bar ış dolu bir 
yaşama adım atacaklardır. 

Siv il itaatsizlik kavramının kurucusu H.D. Thoreau, savaş 
vergis i ödemediği iç in k ısa süreli olarak hapse at ıl ır ve 
yakın dostu başka bir değerli düşünür Ralph Waldo Emerson 
taraf ından z iyaret edilir. Emerson’ın, bu kadar donanımlı 
ve saygıdeğer bir insanın niç in hapiste olduğu sorusuna, 
Thoreau “Waldo, sen niçin burada değilsin?” diyerek yanıt verir. 
Eşitsizlik, adaletsizlik ve sömürüye karşı olduğunu söyleyen 
herhangi bir erkeğin toplumsal cinsiyet eşitliği meselesinde 
sorumluluk almaması ve çözümü yolunda bir adım atmaması 
bana pek mümkün görünmüyor. Ama erkekler, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini en çok kendiler i için istemeliler, daha iyi 
bir insan, daha iyi bir eş ve baba, daha iyi bir dost, daha iyi 
bir yol arkadaşı olmak için, daha özgür ve daha sağlıklı, daha 
mutlu bir gelecek için eşitliği talep etmeli, sorumluluk almalı 
ve bunun için harekete geçmeliler. Erkekler, özgürleşmek ve 
özgürleşt irmek iç in zincirler inden başka kaybedecekler i bir 
şeyleri olmadığını fark etmeliler. Daha eşit, daha adil, daha 
özgürlükçü bir dünya, sömürünün ve yoksulluğun olmadığı 
dünyayı kurmanın bir yolu da belki buradan geçiyor. 
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2008 yılı sonrasında, Lehman Brothers’ın iflası sonrası yükselen 
Amerikan faizlerine bağlı olarak küresel likidite daralmıştır ve 
küresel sermaye büyük ölçüde kaynağına dönmüştür. Bu durum 
düşük faiz ve bol lik idite döneminin sona ermesine neden 
olurken, yaşanan sanal büyümenin de sonunu get irmişt ir. 
Likiditenin bol olduğu dönemlerde, gerekli yapısal reformların, 
k ısa vadeli s iyasi kaygılar nedeniyle yapılmaması, s iyasi 
kutuplaşmanın artması ve siyasi iktidarın giderek demokrasi ve 
hukuk kavramlarından uzaklaşması; yeni sermaye çıkışlarını ve 
ekonomik krizleri beraberinde getirmiştir. Buna bağlı olarak, 
2012 ve 2018, 2021 dönemler inde, ülkemiz c iddi ekonomik 
krizlerle karşı karşıya kalmıştır. 

2018-2021 yılları arasında döviz ve borç krizi, Türkiye'de devam 
eden ve f inansal bulaşma yüzünden uluslararası yansımaları 
olan bir ekonomik kr iz nitel iğ i taş ır. Kr iz in en bel irg in 
özellikleri, Türk lirasının rekor değer kaybı, gelir adaletsizliği, 
yüksek enflasyon, f inansman sıkıntısı ve buna karşılık gelen 
kredi temerrüt oluşumlarıdır. Bunun yanında, yüksek cari açık, 
devasa dış borç, siyasi ikt idar ın giderek ar tan otor iterliği 
ve ülke lider inin, ekonomi biliminin gerçekler ine ters faiz 
polit ikalar ındaki ideolojik ısrar ının önemli rol oynadığı da 
görülmektedir.  

Kr iz, Türk lirasının dalgalanmalar hâlinde çok büyük oranda 
değer kaybetmesiyle görünür olmaya başlamış ve sonrak i 
aşamada ödenemeyen borçlar ve ekonomik daralma ile daha 
derin bir boyuta ulaşmıştır. Enflasyon oranının çif t hanelerde 
takılıp kalması da stagflasyon  durumunu  ortaya çıkarmıştır. 
Bu durum ise, kolay kredi ve devlet bütçesiyle desteklenen 
inşaat sektörü patlamasının yarattığı Erdoğan liderliğindeki 
geçici ekonomik büyüme döneminin sonunu getirmiştir.  

2016 y ılı it ibar ıyla etkisini gösteren Türkiye döviz ve borç 
kr iz i, sosyal ve ekonomik olarak en çok döv iz kurlar ı ve  
Merkez Bankası’nın döviz rezervler i üzer inde hissedilmişt ir. 
Merkez Bankası'nın verilerine göre, 1 Ocak 2018 tarihinde 3.78 
seviyesinde bulunan Dolar kuru, 5 Ekim 2020’de 8,5271 ile 
tarihinin en yüksek değerini görmüştür. Aynı dönemde Avrupa 
para birimi Euro ise 4.54 seviyesinden 10.1947 lira seviyesine 
yükselmiştir. 

Yine Merkez Bankası’nın piyasalar taraf ından önemle takip 
edilen döv iz rezer vler i de 2018 sonrası önemli düzeyde 
düşmüştür. 2018 yılı Ocak ayında Merkez Bankasının net döviz 
rezervi 77.9 milyar dolar iken, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla 33.9 
milyar dolara gerilemiştir. Bu gerileme, daha sonraki dönemde 
devam etmiş ve f iil i kullanımı mümkün olmayan Swap’lar 
çıkartılınca net rezervler eksiye düşmüştür. 

DALGALI 
DENİZLERDE 
HAYATTA KALMAK; 

“KURUMSAL RİSK 
YÖNETİMİ”

( Cumhuriyet dönemi iktisadi kalkınma sürecimiz, çok 
sayıda ekonomik krizler ve tarihi ekonomik meydan okumalarla 
karşı karşıya kalmışt ır. Türkiye’de, Cumhur iyet ’in kuruluşu 
itibariyle altısı ekonomiyi derinden sarsan ve büyük ekonomi 
politikası değişimlerine sebep olan; dördü ise nispeten daha 
kısa süreli ve etkiler i daha sınırlı olan kr iz yaşanmıştır. İlk 
gruptaki krizler 1929-31, 1958-61, 1978-81, 1988-89, 1994 ve 
1998-2002 dönemlerinde yaşanmışken; ikinci gruptaki krizler 
1947, 1969, 1982, 1991, 2001 yıllar ında meydana gelmişt ir. 
Bu krizlerin kapsadığı yılların toplamı yirmidir ve Cumhuriyet 
tarihinin beşte birini oluşturmaktadır. Türkiye neredeyse her 
on yılda bir, dönemin sonuna doğru (on yılın 7. ile 9. yılı arası) 
şiddetli ya da haf if bir kriz yaşamıştır. Yirmi yılda bir yaşanan 
ve 8. y ılda başlayan kr izler (1958, 1978, 1998) olağanüstü 
şiddette ve uzunlukta olmuştur. Özellikle 1994, 2001 ve 2008 
krizleri Türkiye ekonomisini derinden etkilenmiştir. Çok sayıda 
f irma batmış, ülkemizden büyük ölçekte sermaye çıkışı olmuş 
ve sonuçta derin bir işsizlik ile yoksulluk meydana gelmiştir.

R  Deniz Uzgan
 Ekonomist 
 duzgan@gmail.com

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 



MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2021 | 24

Finansal kr izler veya reel sektörü de iç ine alan ekonomik 
kr iz dönemler i, şirketler açısından farklı bir döneme işaret 
eder. Talebin azaldığı, kurlarda oynaklığın artt ığı, faizler in 
yükseldiği, yatırım ortamının ve tüketici güveninin bozulduğu, 
belirsizliğin hâkim hale geldiği ve toplumun tüm aktörleri için 
maliyetler in ve enflasyonun arttığı böyle dönemlerde şirket 
yönetmek zorlaşır.

Güven ortamı, yüksek talep, düşük faiz ve kur dengesi ile siyasi 
istikrar etraf ında şekillenen önceki dönemin iş dünyası için 
bu dünya bilinmezlerle dolu ve tehlikeli bir dünyadır. Önceki 
parlak dönemlerin aksine bu dönemlerde strateji, risk yönetimi 
ve operasyonda yapılan hatalar kolay kolay telaf i edilemez. 
Kr iz dönemleri, dalgalı denizdeki kaptan misali, iy i ve kötü 
yöneticinin ayrıştığı dönemdir.

Kr iz dönemler inde, yönet ic iler pek çok iç ve dış değişkeni 
izlemek, gelişmeleri doğru yorumlamak, şirketin risklerini iyi 
hesaplamak ve şirketin dalgalı denizde batmadan, belirli bir 
yöne doğru ilerlemesini sağlamak zorundadır. Böyle zamanlarda 
etkin bir ‘’Risk Yönetimi’’nin önemi çok daha belirgin olarak 
ortaya çıkar ve işletmenin varlığını sürdürebilmesinde yaşamsal 
bir rol oynar. 

Günümüzün başarılı olarak nitelendirilen işletmeleri belirsizlik 
ortamı ile mücadele edebilen ve belirsizliğin getirdiği r iskli 
durumlar ı iy i yönetebilen işletmeler olmaktadır. Geleneksel 
yönet im anlay ış ında tehdit ve olumsuz bir durum olarak 
a lg ı l anan r isk  k av r amı,  modern yöne t im anl ay ış ında 
f ırsatlar ı iç inde bar ındıran ve doğru şekilde yönetildiğinde 
işletmelerin başarılı olmasında rol oynayan bir kavram olarak 
görülmektedir. Bu nedenle geçen zamanla birlikte günümüz 
koşullarında geleneksel risk yönetim sistemi yerini ‘’Kurumsal 
Risk Yönetimi’’ ne bırakmıştır. Kurumsal Risk Yönetimi (KRY), 
işletmelerin doğru zamanda, doğru miktarda, doğru r iskler i 
alabilmesini ve bu r iskler in etk in şek ilde yönet ilmesini 
sağlamaktadır.

Kurumsal Risk Yönetimi, bir kurumun hedeflerine ulaşmasını 
etk ileyebilecek potansiyel olaylar ı tanımlayan, r isk alma 
isteklil iği s ınırlar ı iç inde yöneten ve kurum hedef ler inin 
başar ılması konusunda makul derecede güvence sağlayan, 
kurum genelinde yapılandırılmış ve kurum yönetim kurulundan, 
yönetimden ve diğer çalışanlardan etkilenen bir süreçtir.

Döv iz kuru üzer indeki yüksek oynaklık (volat ilite), yüksek 
enflasyon geçişkenliği nedeniyle önemli bir maliyet enflasyonu 
yarat ır. Türk parası, son 5 y ılda, gelişmekte olan ülkeler 
arasında Arjantin’den sonra en kötü performansı sergilemiştir.

Y ine bu dönemde, özelikle Cov id-19’un üret im ve tedar ik 
yollar ında yaratt ığı sıkınt ılar ın da etkisiyle, küresel bazda 
emt ia f iyatlar ında çok c iddi ar t ışlar olmuştur. Özel l ikle 
tar ımsal ürünler ve endüstr iyel metal f iyatlar ı, tar ihinin 
yüksek seviyelerini görmüştür. Türkiye’nin ihraç ettiği her 100 
dolarlık malın, kabaca 65 dolarlık kısmının ithal ara mal olduğu 
düşünüldüğünde, küresel bazda artan f iyatların ve bu f iyatlara 
bağlı risklerin yönetilmesinin ne kadar zorlaştığı görülecektir.
Buraya kadar k ısaca özetlemeye çalışt ığımız tablo, gerek 
işveren olarak, gerekse karar mercinde bulunan profesyoneller 
olarak, son derece yüksek r iskler ve belirsizlikler içeren bir 
atmosferde, gemimizi hasar almadan yüzdürme ve sağlıklı bir 
seyir sağlama uğraşını gerektir ir. Temel r iskler in, f iyatlar ın 
yükselmesinden ziyade, çok kısa süre iç inde aşır ı derecede 
oynaklığa (yüksek volatilite) sahip olmasından kaynaklandığı 
görülmektedir. Stoktan satılan bir malın, hangi f iyattan tekrar 
yer ine konulacağı ya da sat ış sözleşmesi yapılan bir mala 
ait hammaddenin hangi f iyat ya da kurdan alınacağı büyük 
belirsizlikler ve riskler içermektedir. 
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Bir işletmede Kurumsal R isk Yönet im Sistemi, aşağıdak i 
süreçlerden oluşur.

• İ ş le tmenin amaçl ar ın ın misyonuy l a uyumlu ol arak 
belirlenmesi. 

• Hede f l e r in in gerçek le ş t i r i l mes in i  e t k i l e yeb i l e cek 
potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi. 

• Risklerin tanımlanması, risklerin ölçümlenmesi ve öncelik 
sırasına konması. 

• Düşük, orta ve yüksek şiddet düzeylerindeki risk etki ve 
olasılıklarını içeren risk matrisinin hazırlanması. 

• Kabul etmeye istekli olunan risk iştahının belirlenmesi. 
• Potans iyel r iskler in etk in yönet im ve kontrolü iç in 
süreçlerinin oluşturulması. 

• Süre ç l e rde  ye r  a l an yöne t i c i  ve  ç a l ı ş an l ar ın  da 
bilgilendirilmesi. 

• İşletmenin risk yönetim ilkelerine uygun yönetilmesi. 

• İşletmenin yönetim kurulu dâhil tüm unsurlar ının süreç 
içerisinde olması.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, oldukça derin akademik detay 
içeren kapsamlı bir süreçtir. Ancak, bu aşamadan sonra daha 
fazla teorik detay vermek yerine, pratik iş yaşamından bazı 
deney imler, ç ıkar ımlar aktarmak ist iyorum. Öncelikle Risk 
Yönet imi, işletmenin tüm bir imler ince, özell ikle yönet im 
kurulu ve üst yönet im taraf ından içselleşt ir ilmesi gereken 
bir süreç ve kültürdür. Burada temel amaç risklerin tamamen 
sıf ırlanması değil, önceden tanımlanmış sınırlar içer isinde, 

tanımlanmış izleklere bağlı kalarak, doğabilecek f ırsatlar ın 
işletme lehine değerlendir ilmesidir. Sürecin, temel misyonu 
ve hedefleri açıkça belirlenmeli, oluşabilecek riskler ile ilgili 
olarak  r isk analiz i (Swot, vb) yapılarak potansiyel r iskler 
açıkça tanımlanmalı, r isk yönetiminde kullanılacak hedging 
araçlar ı (Forward, Futures, Swap, Opsiyon, vb.) önceden 
belirlenmelidir.

Burada dikkat edilecek husus, bir hedging (riskten korunma) 
işleminin en temel amac ının, işletmeye il ave kar ya da 
kaynak sağlamak değil, r iski organize borsalar veya f inans 
kurumlar ı arac ılığıyla bir başkasına devrederek r iske karşı 
korunma sağlamaktır. Bu bağlamda, söz konusu işlemleri araç 
sigortası gibi görmekte fayda bulunmaktadır. Bu tür işlemler, 
r isk gerçekleşt ik ten sonra yapılabilecek işlemler değildir. 
Önlemleri ve hazırlıklar ı güneşli havalarda yapmak, f ırt ınalı 
havalarda ise prosedürlere uygun davranmak gerekmektedir. 
Bunu yapabilen işletmeler her tür hava koşullarında gemisini 
güvenle yüzdürebilen kurumlardır.

KAYNAKÇA
Bloomberg
Reuters (Ref initv)
TUIK
TCMB Enflasyon 2021 Raporu (28.01.21) 
EVDS(Elektronik Veri Dağıtım Sistemi)
TCMB Rezerv Raporu
Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksleri  
TUSIAD
Kurumsal Risk Yönetimi Raporu
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KOMİSYONLARDAN •BAKIM KOMİSYONU

(Bakım kelimesi, genel olarak makine ve ekipmanların, 
sistemler in faaliyet ve işlevler ini en iy i şek ilde ve en 
iy i per formans ile sürdürebilmesi iç in operatöründen 
yöneticisine tüm birimlerin birlikte uyguladığı faaliyetleri 
tanımlar. Bakım faaliyetleri genel olarak arıza bakımı ve 
planlı bakım olarak ikiye ayrılmaktadır.

Ar ıza bak ımında, makina veya sistem ar ıza yapt ığında 
müdahale işlemleri gerçekleştirilir. Bu bakım türünde bakım 
ve onarım maliyetleri düşük gibi gözükse de total olarak 
duruşlardan kaynaklı maliyetler i oldukça ar t ırmaktadır. 
Öncelikli olarak ar ıza bakım modunda çalışan kuruluşlar, 
ciddi arıza süresi maliyetlerini göze alır.

2016 y ılında ABD’de yay ımlanan bir rapora göre, büyük 
işletmeler için kesinti süresinin ortalama maliyeti dakikada 
yaklaşık 9.000 dolar ve KOBİ'ler için dakikada 137 ila 427 
dolardır.

Planlı bakım, ekipman arıza süresini en aza indirmeye ve 
arızalardan sonra hızla çalışma süresine dönmeye odaklanan 
bir bakım yaklaşımıdır.

Planlı bak ım, olası sorunlar ı çözmek iç in hangi yedek 
parçaların, araçların ve görevlerin gerekli olduğunu önceden 
bilmey i gerekt ir ir. Planlı bak ım programlar ı dâhilinde 
hizmet verilen ortak varlıklar arasında genellikle rulmanlar, 
f iltreler, konveyör bantları gibi ekipman kayışları, araçlar, 
kal ibrasyon c ihazlar ı, kompresörler, HVAC s is temler i 
bulunur.

Planlı bakım, çoğu işletme için bir gerekliliktir. Makine ve 
ekipmanlar, Chiller bir imler i, ver i ağlar ı ve diğer önemli 
varlıklar, üret im ve hizmet hedef ler ini karşılamak iç in 
güvenilir durumda kalmalıdır.

Planlı bakım, genel olarak üç grupta toplanabilir:

1. Önleyici Bakım
2. Periyodik Bakım
3. Kestirimci Bakım

Planlı bakımda amaç, ekipman parçalar ının hiçbir zaman 
uygunsuz ve pahalı bir duruşa gelmemesini sağlamak için 
önleyic i tedbirler almayı içer ir. Her bir Koruyucu Bakım 
programının kalbi, üreticiler in bakım, varlıklar ın geçmiş 
davranışlar ı ve mevcut kaynaklara il işk in öner iler ine 
dayanan yinelenen bir programdır.

Planlı bakıma verilebilecek en ideal örnek otomobillerdir. 
Örneğin, motor alev almadan önce yağı değiştirirsiniz. Fan 
kayışını kopmadan önce değişt ir irsiniz. Bu tür öner ilen 
planlı bakım görevlerini göz ardı etmek, genellikle periyodik 
yağ değişimlerinden, ayarlamalardan ve parça değişiminden 
daha maliyetli olan tehlikeli arıza olasılıklarını artırır.

Planlı bakım, aşağıdaki varlık türleri için idealdir:

• Kritik operasyonel işlevi olan varlıklar
• Finansal değeri yüksek varlıklar
• Önlenebilir arıza modlarına sahip varlıklar

Planlı bakımın genel olarak avantajları şu şekildedir:
Arıza Süresini Azaltır: Önleyici bakımın en belirgin yararı, 
teknisyenler in sorunlar ı ar ızaya neden olmadan önce 
çözmelerine olanak sağlamasıdır.

Ekipman Ömrünü Art ır ır: Karmaşık makineler söz konusu 
olduğunda, düzenli bakım, ekipman değiştirme ihtiyacını 
uzatır.

Bak ım Maliyetler ini Azalt ır: Planlı bak ım programlar ı, 
ek ipler in, yedek parçalar ın hızl ı tesl imat ına veya dış 
kaynaklı bakım hizmetlerine fazladan sermaye harcamadan 
arızaları verimli bir şekilde ele almasına olanak tanır.

İşç i Sağlığı ve Güvenliğini Ar t ır ır: Opt imum koşullarda 
çalışan makineler, yak ınlarda bulunanlar ın güvenliğini 
sağlar. Ekipman tehlikeler i en çok imalat ve endüstr iyel 
ortamlarda görülür.

Şirket Kültürünü Gelişt ir ir: Sık sık beklenmeyen kesint i 
süreler i, çalışanlar ın moralini düşürür, stresi ar t ır ır ve 
hayal kırıklığına neden olur. Kesinti süresini en aza indiren 
tesisler, herkes için daha fazla memnuniyet sağlar.

Belir t ildiği gibi, planlı bak ımın dezavantajlar ı vardır. 
En büyüğü, bak ım gerek t irmeyen var l ıklar ı inceleme 
potansiyeli. Hiçbir bak ım yönet ic is i, teknisyenler inin 
düşük öncelikli projelerde, özellikle de pahalı aksaklıklar 
r isk ini azaltabilecekken zaman harcamas ını is temez. 
Verimsiz önleyici bakım programlarının uzun vadede bakım 
maliyetlerini artırdığı kanıtlanmıştır.

Sedat SEVEN

Mekatronik Mühendisi

Bakım Komisyonu

PLANLI BAKIM VE 
ENDÜSTRİDEKİ 
ÖNEMİ
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Mak. Müh. Ercan Ergiçay

Peki, bu sistemler in düzenlenmesi diğer ülkelerde veya 
Birleşik Devletler yapılarında nasıl yapılıyor?

Internat ional Build ing Code ( IBC) veya L i fe Safet y 
Code (NFPA 101) yönetmelikler i hangi yapılarda ne tür 
basınçlandırma sistemler inin olması gerekt iğini tar if ler. 
Sistem tasar ımlar ı iç in de çeşitli standartlar yayımlanır 
ve bu standartlara göre tasarımlar yapılır. Bu standartlar 
Avrupa ülkeleri için genel geçerliliği açısından EN 12101 
olurken, Amerika’da NFPA 92 olarak kabul edilmektedir. 

İçerisinde farklılıklar barındırıyor olmasına rağmen temel 
mantık, tahliyeleri zaman ve insan yönetimi açısından zor 
olan yapılarda insan güvenliğini sağlayarak daha güvenli 
bir şekilde toplanma alanlarına geçişini sağlamaktır. Ayrıca 
yangına müdahale zamanlar ında it faiye ek ipler inin de 
kurtarmalarını kolaylaştırmak için de kullanılmaktadırlar. 

Nasıl uygulanır
Yöntemsel olarak ik i farklı t ip uygulandığını söylemek 
yeterli olacaktır. Bu yöntemleri kendi içerisinde,
Geleneksel Yöntem ve Alternatif Yöntem (Modern Teknolojik 
Yöntem ) olarak ifade edebiliriz.

Geleneksel Yöntem
Şekil 1 ve 2’de ver ilen şemayı örnek verebilir iz. Sistem 
yangın kaç ış merdivenine bir noktadan belirli bir debi 
ve bas ınç ta havanın (hesap yöntemiyle bel ir lenmiş) 
bir f an yardımı ile üf lenerek (Şek il 1 de 8 numaral ı 
donanım) merdiven içer isinde istenilen hava basınc ının 
oluşturulmasıdır.

Bu yöntemde dezavantajlı durumlar oluşmaktadır. Birincil 
olarak havanın homojen dağılmaması, ikincil olarak da fazla 
havanın içeride istenilen basıncın üzerine çıkması olarak 
ifade edilebilir. Ancak bu yöntemde aşırı basınç oluşumlarını 
engellemek iç in aşır ı basınç rahatlatma damper i (Şekil 
1’de 3 numaralı donanım) kullanılması şartt ır. Binalar ın 
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, bu yöntemi 
tar if etmekle birlikte ilgili maddede yer alan ‘Merdiven 
içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç artışlarını 
ber taraf etmek üzere, aşır ı basınç damper i ve f rekans 
kontrollü fan gibi sistemlerin yapılması gerekir’ ifadesi ile 
kafa karışıklığına da sebep olmaktadır (BYKHY, 2007). Çünkü 
‘ve’ ile kullanılan cümleye göre her iki basınç engelleyici 
sistemin de tesis edilmesinin şart olduğunu ifade etmiş 
olmaktadır. Ancak uygulama olarak ülkemizde nadir olarak 
kullanılan bu yöntem sadece aşırı basınç tahliye damperi ile 
birlikte kurulmaktadır. Bu yönteme Avrupa standartlarında 
da izin verilmektedir. ( EN 12101) 

Bu yöntem, yüksek yapı gruplar ında aşır ı basınç tahliye 
damper inin homojen basınç tahliyesini sağlayamaması 
i t ibar ı y l a  dü şündür üc ü  o l mak t ad ı r.  Bu  yön temde 
homojen olmayan dağılımlar ın engellenmesi noktasında 
yönetmeliğimizce de tar if edilen ‘ Yüksekliği 25 m’den 
fazla olan kapalı merdivenler in basınçlandır ılmasında, 
birden fazla noktadan üfleme yapılır. İki noktadan üfleme 
yapılması hâlinde, üf leme yapılan noktalar arasındak i 
yüksekliğin en az merdiven yüksekliğinin yarısı kadar olması 
şartt ır. Yapı yüksekliği 51.50 m’den fazla olan binalarda, 

(3Sistem tanıtımı
Merdiven basınçlandırma nedir?
Kaçış yollarının güvenliğinin sağlanmasında kullandığımız 
birçok doğal ve mekanik çözüm vardır. Birçok gelişmiş 
ülkenin duman ve sıcaklık yönetimi başlığı altında topladığı 
bu başlık yüksek binalar ve yataklı tesisler grubunda olan 
hastane ve oteller için oldukça krit ik bir öneme sahiptir. 
Kaç ış yollar ının düzenlenmesinde yukar ıda bahsedilen 
yapılar ın karmaşık ve yüksek olmasının dışında çeşitli 
insani durumlar ı da içer iyor olması tahliye olanaklar ını 
biraz daha zorlaştırmaktadır. 

Gösterimler
1. Dış ortam
2. Yangın kaçış merdiveni 
3. Aşırı basınç tahliyesi
4. Dış sızıntı
5. Yangın katı 
6. Hava tahliye venti 
7. Hava girişi
8. Hava besleme fanı 
9. Hava besleme kanalı  

Şekil 1: geleneksel yöntem-tek 
noktadan basınçlandırma (EN12101, 2005)

Duman y öne t iml e r in i  bu  b a ş l ı k  a l t ından  ç ık ar ıp 
sadece kaç ış yollar ına hat ta merdiven basınçlandırma 
sistemler ine yöneldiğimiz zaman bile çok farklı çözüm 
yollar ının olduğunu fark ediyoruz. Merdiven ve kaç ış 
güvenlik hollerinin basınçlandırılması, herhangi bir yangın 
esnasında oluşabilecek dumandan zehirlenme r iskler ini 
ortadan kaldırmaya yöneliktir. 

Ülkemiz bilindiği üzere 2002 tarihi itibari ile bir yönetmelik 
oluşturmaya başlamış ve tarif ettiği kriterler ile hâlâ hatırı 
say ılır f ik ir ayr ılıklar ına mahal veren bir pozisyondadır. 
Binalar ın Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 
basınçlandırma konusuna detaylıca değinmiş ve hatta birçok 
standardın da tasarım kriterini kendi bünyesine almıştır. Her 
ne kadar yönetmeliğin ve sistemin anlaşılması noktasında 
avantajlı gibi gözükse de yönetmelik içer isinde sistem 
tasar ım kr iterler inin yer alması bazı çözüm noktalar ının 
suiistimal edilmesine ve kör noktaların oluşmasına neden 
olmaktadır. 

KOMİSYONLARDAN • Yangın Güvenliği Komisyonu

YANGIN KAÇIŞ 
YOLLARI-MERDİVEN 
BASINÇLANDIRMA
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her katta veya en çok her üç katta bir üfleme yapılması 
gerekir’ maddesi özellikle yüksek yapılarda eşit dağılımları 
sağlamaktadır (BYKHY, 2007). Bu maddeye uygun olarak 
tarif edilen şema, Şekil 2’de yer almaktadır.

1. Alternat if bir seçenek, aşır ı basınc ın max 60 Pa'y ı 
geçmemesini sağlamak için fanı kontrol etmektir.
2. Merdiven boşluğu muhafazası iç inde max 60 Pa'da 
çalışmak üzere ayarlanmış 2 basınç tahliye damperleri
3. Basınçlandırma havası, 11 m'den daha büyük binalar 
için merdiven yüksekliği boyunca eşit olarak boşaltılır (tek 
bir merdivenin üst kısmında normal boşaltma 11 m'den daha 
kısa binalar için kabul edilebilir)
4. Yangın merdiveni
5. Bina kullanım alanı 
6. Dış sızıntı
7. Her lobi seviyesinde boşaltılan basınçlı hava
8. Hava çıkışı arasındaki mesafe üç kat seviyesinden fazla 
olmamalıdır
9. Yangın kaçış merdiveni
10. Yangın bölgesi
11. Hava tahliye delikleri
12. İtfaiye erişim seviyesi
13. Tek hava girişi
14. Duman algılama detektörü
15. Motorlu duman damperi
16. İtfaiye sistem kontrol anahtar 
yeri 
17. Birincil ve yedek basınçlı hava 
üniteleri
18. İk i saatlik yangına dayanıklı 
bölmeler le  korunan ve duman 
b a s ı n ç l a n d ı r m a  f a n l a r ı n ı n 
bulunduğu fabrika odası

Şekil 2: geleneksel yöntem-şaftlı basınçlandırma (EN12101, 
2005)

Alternatif Yöntem (Modern Teknolojik Yöntem) 
Alternat i f  yöntem ol arak da teknoloj ik gel işmelere 
uygun olarak gelişt ir ilen otomasyon sistemli merdiven 
basınçlandırma sistemini örnek verebilir iz. Bu yöntemin 
tanımı y ine yukar ıda ilgili yönetmeliğimizde tanımlanan 
‘Merdiven içerisinde meydana gelebilecek olan aşırı basınç 
artışlar ını bertaraf etmek üzere, aşır ı basınç damperi ve 
frekans kontrollü fan gibi sistemler in yapılması gerekir’ 
maddesinden gelmektedir (BYKHY, 2007). Aynı zamanda EN 
12101 ve NFPA 92 A standartlarında da alternatif yöntem 
olarak belirtilmektedir (NFPA92A, 2009). Bu sistemin diğer 
uygulamadan farkı ise kullanılan mekanik ekipmanlar ın 
yer ine s is temin 
f a z l a  b a s ı n ç 
o l u ş u m u n u 
e n g e l l e m e k 
iç in  e l ek t ron ik 
s i s t e m l e r i n 
kullanılmasıdır. 
 

Şekil 3: alternatif 
yöntem-tek noktadan basınçlandırma (Danfoss, 2011)

Şek il 3’te göster ildiği üzere, sistemde basınçlandırma 
şaf tlar ı olsun olmasın sisteme adapte edilmiş bir sürücü 
ile fanlar ın sürüşü kontrol edilmektedir. Fanlar ın hız 
sürüşleri bilgi olarak merdiven kovalarına konulmuş olan 
fark basınç sensörleri ile denetlenmektedir. Kontrol paneli 
üzer inden bir basınç ayarlaması yapan bu sistem, sonuç 
olarak herhangi bir aşırı basınç tahliye damperi olmadan da 
sistemin dengesini sağlamaktadır. Benzer şekilde alternatif 
yöntem olarak kullanılan modern teknolojik yöntem için de 
basınçlandırma şaftı kullanılarak yüksek yapılarda merdiven 
basınçlandırmaları yapılmaktadır. 

Her ik i yöntemde de fanlar ın gir iş ine duman algılama 
detektörlerinin konulması şarttır. 

Sonuç ve Öneriler 
Binalar ın Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik, 
Duman Yönet imi başlığı alt ında yangın kaç ış yollar ının 
basınçlandırılması gerekliliklerini bünyesinde tarif etmiştir. 
Yönetmelik, tasar ım kr iter ler ini de vererek öncel ikl i 
olarak kullanmamız gereken ulusal standardımız olarak 
yay ımlanmış olan TS EN 12101-6’y ı da saf dışı bırakmış 
olmaktadır.

Tasar ım kr i ter ler inin ver ilerek hesap yöntemler inin 
ilgili standarda bırak ılmış olması da beraber inde baz ı 
çözümsüzlükleri getirmektedir. 

Şekil 2’deki TS EN 12101 standardı 11 metre kr iter inin 
yönetmeliğimiz taraf ından 25 metreden sonrası için şart 
olarak konulması standart yönetmelik çatışmalarına örnek 
verilebilir. 

Kaçış yollarının basınçlandırılması, geleneksel aşırı basınç 
damperi kullanımı ve teknolojik sürücülü kontrol panelli 
sistem olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Sistem tasarımlarında bina yüksekliklerine göre kullanılan 
iki farklı yöntem olan tek noktadan basınçlandırma ve çoklu 
noktadan basınçlandırma dikkate alınarak bina tasarımları 
yapılmalıdır. 

Kaçış yollarının basınçlandırılması konusunda hassasiyetin 
anlaşılması ve sistem tasar ımlar ında kr iterlere uyulması 
yangın durumlarında hayati önem taşımaktadır. 
Yangınlarda en çok ölüm oranının dumanlardan etkilenerek 
olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak tasar ım ve 
montaj denetimlerinin ülkemizce yapılması elzemdir. 
Mevcut yapılarda basınçlandırma sistemler inin her ik i 
yönteminin de sürekli denetim gerektiren sistemler olması 
sebebiyle gerekli önlemler işletmeler taraf ından alınmalıdır. 
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A raya g i ren or t ağa f i t imiz in olduğ u baz ı  el le rde 
elimizi daha spesifik olarak tanımlayan konvansiyonlar 
kullanabilir iz. Rakibin rengini iki yükselterek kübid 
yapmak (3♦) kar ışık yükseltme (mixed raise) olarak 
adlandırılır ve daha iyi bir tutuş (4+ ♠) ile 6-11 arası puan 
gösterir. 4+ kart ile tutuşumuz olan 0-6 puan aralığındaki 
dengesiz elimizi bir sıçrayarak (3♠), çoğunlukla 5 kart ile 
tutuşumuz olan çok dengesiz elimizi iki sıçrayarak (4♠) 
anlatırız. Yeni renk belirtirken tutuşumuz yoktur ancak 
sıçrayarak yeni renk belirtmek (3♥) için tutuş gerekir.

Tablo 2’yi inceleyelim. Deklaremiz sonucu ortağımıza 
bir limit belirtmişsek, araya giren ortağımız kaptanlığı 
alır ve kontratı belirler. 2♦ ile kübid yapmış veya yeni 
renk deklare etmişsek bir üst limit belirtmemiş oluruz. 
Bu durumda ortak, minimum (6-11) veya maksimum (12-
16) olan elini bize anlatmaya çalışır. Oyunu açan rakibin 
or tağı pas geçerse, araya giren or tağımız bizim yeni 
rengimize pas geçemez. Yeni rengimizin üzerine rakip 
konuşmuşsa, ortağımız tutuşu olmayan minimum eliyle 
pas geçebilir. Ortağımız ve bizim toplam puanlarımız bu 
kararları belirleyecektir.

Kübid yaparak (Tablo 2: 2♦) Pik rengine fit gösterdiğimiz 
için ortağımız puanına kısalık puanlarını da ekler. 6-11 
puan ile renk tekrarı yaparak (Tablo 2: 2♠) kısmi skorda 
kalır, 12-16 puan ile (4♠) zon ilan eder. Zon ilanı yerine 
başka bir koz bulmak isterse diğer majörü (2♥) teklif 
eder. Sanzatu oynamak isterse ve keserleri iyi ise 2NT 
der, keserleri iyi değilse Kübid (3♦) yapar.

8.Bölüm1
ARAYA GİRİŞLERİN GELİŞİMLERİ

6 ve 7.  Bölümlerde ya r ışmal ı  sekansı  ve rak ibin 
açışına araya girme/üste konuşma konusunu öğrendik. 
Bu bölümde, rakibin açışına araya giren or tağımıza 
yanıtlar ımızı ve bizim araya girdiğimiz durumlarda, 
o r t a ğ ı m ı z ı n  y a n ı t l a r ı n d a n  s o n r a  y a p a c a ğ ı m ı z 
konuşmaları inceleyeceğiz.

1 Seviyesinde Renk ile Üste Konuşmanın Gelişimleri

Tablo 1’i inceleyelim. İ lk olarak, araya gir iş yapan 
ortağımızın rengine (♠) fitimiz (tutuş) olup olmadığına 
baka r ı z .  Tut uş va r  i se  k ısa l ı k puan la r ımız ı  onör 
puanımıza ekler iz. 6 -11 arası puan i le or tağımızın 
araya giriş yaptığı rengi bir arttırırız (Tablo 1: 2♠.) Eğer 
puanımız alt sınıra yakınsa tutuş yapabilmemiz için o 
renkte onörümüz (A,K,Q,J,T) de olmalıdır. Tutuş ile 
birlikte 12 ve üzeri puanımız varsa bunu artif isyel bir 
deklare ile rakibin rengini Kübid yaparak gösterir iz. 
(Tablo 1: 2♦)

Araya giren ortağımıza fitimiz yoksa: Yeni renk teklifi 
için 1 seviyesinde en az 4 kar t, 2 seviyesinde en az 
5 kar t ve 10+ OP gerekir (Tablo 1: 2♥/2♣). Fitimizin 
olmadığı ama rakip renkte (♦) keserimizin olduğu 8-11 
OP elimizle 1NT; 12-14 OP dengeli elimizle 2NT; 15+ OP 
zon elimizle 3NT deriz. 

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

1 İlk yedi bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler 

Tablo 1
Rakip Ortak Rakip Biz

1♦ 1♠ Pas ?

Tablo 2
Rakip Ortak Rakip Biz

1♦ 1♠ Pas 2♦
Pas ?

1♠ deklaresinin anlamı: 6-16 OP ve 5+ kart ♠
1♠’e Bizim Yanıtlarımız Anlamı
2♠ Rengi 1 Yükselterek Tutuş 6-11 Puan, 3+ Kart ♠

2♦ Kübid ile Tutuş 12+ Puan, 3+ Kart ♠

2♥ Yeni Renk (2 Seviyesi) 10+ OP, 5+ Kart ♥
1NT Sanzatu (dengesiz olabilir) 8-11 OP, ♦ Keser

2NT Sanzatu (dengeli el) 12-14 OP, ♦ Keser

3NT Sanzatu (zon eli) 15+ OP, ♦ Keser

3♦ Mixed Rise Tutuş 6-11 Puan, 4+ Kart ♠

3♠ Preemptive Tutuş Dengesiz, 0-6 Puan, 4+ Kart ♠

4♠ Preemptive Tutuş
Çok dengesiz, 0-6 Puan, 
4+ (5) Kart ♠

3♥ Sıçrayarak Renkle Tutuş 5+ Kart ♥ ve 3+ Kart ♠

Ortağın 2nci Konuşmaları Anlamı
2♠ Renk Tekrarı 6-11 Puan, Kısmi Skor

4♠ Renk Tekrarı 12-16 Puan, Zon

2♥ Yeni Renk 12-16 OP, 4+ Kart

3♦ Kübid (Keser kötü) 12-16 OP, NT teklifi

2NT Sanzatu (Keser iyi) 12-16 OP, NT oyunu



MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2021 | 30

Doğu: Kartları dağıtır ve yeterli puanı olmadığı için Pas 
der. 
Güney: 1♥ açış yapar. Gelişimleri tartışalım.

Batı: 5+ kart Pik ve 6-16 arası Onör Puanı (13 OP) içeren 
ele sahiptir. Majörü ile araya girer (1♠).

Kuzey: Ortağının rengine tutuşu olduğu için 4 OP’na 
1 kısalık (♠) ve 1 fazla koz puanı ekler. 6 puan ile kör 
rengine fitini (2♥) gösterir. (Bknz. 6.Bölüm: Araya Giriş 
Yapan Rakibe Üste Konuşma-Örnek 1)

Doğu: Pik renginde fit yakaladığı ortağı Batı’nın üste 
konuşmasından 16 puana kadar çıkabildiğini bilir ve 7 
OP’na 2 kısalık ve 1 fazla koz puanı ekler. 10 puan ile 
rengi 1 yükselterek ortağına fitini (2♠) gösterir.

Güney: Majör fiti yakaladıklarına göre puanını yeninden 
hesaplayabilir. 16 OP’na 4 kısalık puanını (1 puan Pik 
doubleton ve 3 puan Karo şikan) ekler ve 20 puana ulaşır. 
Ortağının 6-10 puan aralığında olduğunu bilmektedir ve 
Kuzeyin puanı 6 olsa bile zon kesindir.

Peki, ya şilem olasılığı? 
Güneyin kaybı sadece 3 olduğuna göre (2 Kör ve 1 Pik) 
ortağının 9 kaybı bile şilem için yeterli olacaktır. Kayıp 
Eller Hesabı yapabilmek için Kuzeyin puanını daha net 
bilmesi gerekir. (Bknz. 2.Bölüm: Kayıp Eller Hesabı.) 
Dengeli bir elde ortağı en çok puanda olsa bile (20+10) 
şilem görünmez. Ancak şikan içeren dengesiz bir ele 
sahipseniz şilem için 28 (bazen 26-27) puan yeterli 
olmaktadır.

4♥ ile zon ilan ederek 19-22 arası puanını gösterebilir 
ve  k a r a r ı  o r t a ğ ı n a  b ı r a k a b i l i r .  A n c a k  o r t a ğ ı 
Güneyin dengesiz el ini bilmediği için doğru karar ı 
veremeyecek t i r.  Karo renginde h iç kar t  olmaması 
(şikan) avantajını kullanmak için şilem araştırmasına 
4♦ ile Splinter konvansiyonu kullanarak başlayabilir. 
(Bknz. 5.Bölüm: Splinter Konvansiyonu.) Unutmayalım 
puanlar ını yeterli görse bile şikan rengi olduğu için 
doğrudan 4NT ile KC (Anahtar Kart) sorusu sormaz. 
4♥ ile zon ilanında puanının üst limiti belliyken, 4♦ ile 
Splinter konuşmasında üst limiti belli değildir.

Bat ı:  Or tağın ın Pik te t utuş göster mesine rağmen, 
double ton  ren k le rde  ( bu r a d a  ♥  ve  ♣)  Q veya  J 
olduğunda OP’na k ısal ık puanlar ı  ek lenemeyeceği 
için toplamda da 13 puana sahiptir. (Bknz. 1.Bölüm: 
Elimizi Değerlendirme ve Puanlar)  Or tağının 6 -11 
arasında olan puanının maksimum dur umunda bile 
zon ihtimali görünmemektedir ve pas der. Burada yeri 
gelmişken belir telim. Zon durumu ve oyunun gidişatı 
da değerlendirilerek batmayı göze alıp, rakibin zon ve 

Tablo 3’ü inceleyelim. Bu kez 1 seviyesinde renk ile (1♥) 
araya giren biz olalım. Ortağımız bizim rengimize tutuş 
yapmamış ve 10+ OP ve 4+ karta sahip olduğu eliyle diğer 
majörü (1♠)  teklif etmiş olsun. Her zaman olduğu gibi, 
önce or tağın yeni rengine tutuşumuz olup olmadığına 
bakarız. Tutuş var ve puanımız 6-11 arasında ise bu tutuşu 
natürel şekilde gösterir iz. (Tablo 3: 3 Kart Pik ile 2♠ 
tutuş, 4 Kart Pik ile 3♠ tutuş.) Puanımız 12-16 arasında ise 
tutuşumuzu Kübid yaparak gösteririz. (Tablo 3: 3 Kart Pik 
ile 2♣ basit kübid, 4 Kart Pik ile 3♣ sıçramalı kübid.)

Tut uşumuz yoksa ren k tek ra r ı ,  yen i ren k ,  sanzat u 
seçenek ler inden uygun olan ı seçer iz .  Söylediğ imiz 
majörün tekrarı (Tablo 3: 2♥) 6-11 puana ve 4/5 karta 
sahibiz demektir. Yeni renk söylemek için o renkten 
4+ kart gerekir. 6-11 arası puan ile 2, 12-16 puan ile 3 
seviyesine çıkarız. (Tablo 3: 2♦ ve 3♦) Rakip renkte (♣) 
keser ve 6-11 OP ile 1NT, 12-16 OP ile 2NT deriz.

Alıştırma 12: Renk ile Araya Girişlerin Gelişimleri

BRİÇ
Tablo 3
Rakip Biz Rakip Ortak

1♣ 1♥ Pas 1♠
Pas ?

1♠ deklaresinin anlamı: 10+ OP ve 4+ kart ♠
Bizim 2nci Konuşmalarımız Anlamı
2♠ Ortağın Rengine Tutuş 6-11 Puan, 3 Kart ♠

3♠ Ortağın Rengine Tutuş 6-11 Puan, 4 Kart ♠

2♣ Basit Kübid ile Tutuş 12-16 Puan, 3 Kart ♠

3♣ Sıçramalı Kübid ile Tutuş 12-16 Puan, 4 Kart ♠

2♥ Renk Tekrarı 6-11 OP, 5 kart ♥ olabilir

2♦ Yeni Renk (Duvarın altı) 6-11 OP, 4+ kart ♦
3♦ Yeni Renk (Duvarın üstü) 12-16 OP, 4+ kart ♦

1NT Sanzatu 6-11 OP, ♣ Keser

2NT Sanzatu 12-16 OP, ♣ Keser

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

Güney
♠ A 9
♥ K T 6 4 2
♦ -
♣ A K Q 8 6 4

Batı      
♠ Q J T 6 2 
♥ Q J 
♦ A Q T 9 
♣ J 7

Doğu
♠ K 5 4 3
♥ 9 8
♦ K J 8 5 3
♣ T 2

   Zon Durumu: Kuzey/Güney
B K D G

Pas 1♥

1♠ 2♥ 2♠ 4♥ ?

Hep Pas
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bir çözüm sunmaz. Bu oyunda rakibin tek Ası Karo 
olduğu için el yapamaz. Kozlar da burada olduğu gibi 
2-2 dağılmışsa, büyük (grand) şilem olasılığı or taya 
çıkacaktır. Bir dizi olasılık hesabı sonunda şilem ve 
hat ta büyük şilem puanlar ı, önce Kuzeyin puanının 
minimumda olmasına, sonra da Güneyin iki koz ile 
rakibin kozlarını bitirebileceğinden emin olamamasına 
kurban gitmiştir.  Sonuç: 4♥S+3 veya 5♥S+2. Her iki 
durumda da Skor=710 puan (6♥S+1 olsaydı 1460, 7♥S= 
olsaydı 2210 puan olacaktı. Bknz. Bölüm 7: Skor (Puan) 
Hesaplama)

2 Seviyesinde Renk ile Üste Konuşmanın Gelişimleri

Ortağımızın 2 seviyesinde araya girişinden Kör renginin 
kaliteli olduğunu bili r iz ve son konuşan olduğumuz 
için ellerin genel dağılımı hakkında bilgi sahibiyizdir. 
Zon için gereken puan biraz daha düşük hesaplanabilir. 
Tutuşumuz var ise, 6-11 puan aralığındayken 3♥; 12 ve 
üzeri puandayken 2♠ deklare ederiz. Tutuş yok ise rakip 
renkte (♠) keser ve 6-11 OP ile 2NT, 12-16 OP ile 3NT 
deriz. 1 seviyesinden farklı olarak, 2 seviyesinde araya 
giren ortağın en az puanı 11 olduğu için zon seviyesine 
daha yakın olduğumuzu biliriz. Puanımız minimum ise 
konuşmak için ortağın renginde onörümüz olmalıdır.

Sanzatu ile Üste Konuşmanın Gelişimleri

Rakibin 1Renk açışlarına 1NT üste konuşmanın, tıpkı 
1NT açıştaki gibi dengeli, 15-17 (18) OP ve rakip renkte 
keser olan bir eli anlattığını biliyoruz. 1NT araya giren 
or tağımıza yanıtlarımız da yine 1NT açışına yanıtlar 
gibidir. Rakip minör açmışsa elimizdeki majör durumuna 
göre Stayman ya da Transfer yaparız (Tablo 5a). (1NT 
açışının gelişimleri için Bknz. 4.Bölüm, 369. Sayı)

Rak ibin majör açt ığ ı  du r umda Stayman yapı lmak 
isteni rse açanın rengi tek rar edil i r (Tablo 5b: 2♥). 
Ortağımız 4’lü majörü varsa deklare eder, yoksa 2NT’der. 
Bu gelişim, 5+ uzunlukta bir rengimiz varsa, bizim 
deklaran olmamıza ve daha önemlisi 2 seviyesinde minör 
koza oynamamıza olanak sağlar.

hatta şilem yaparak alacağı puandan çok daha az puan 
kazanmasını sağlayabilirsiniz. (Batı 4♠ ile zon ilan eder 
ve rakipleri pas derse Doğu-Batı ortaklığının 8 el alarak 
2 batacağını oynayarak görebilirsiniz.)

Ku zey:  O r t ağ ı n ı n  i k i  ola s ı l ığ ı nd a n i l k iyle  (4♥) 
karşılaşırsa ve puan hesabına sadık kalırsa, sadece 6 
puanı olduğu için pas diyecektir. Kayıp Eller Hesabı 
yaparsa: Ortağının 19-22 puan ile 4 kaybı, kendisinin 
ise 10 kaybı olduğunu hesaplar. 24-14=10 el ile zonda 
kalmak yani pas demekten başka bir çaresi yoktur. 

Oyunu oynadığımızda ortaya çıkan ‘gerçek’ durum 
nedir?
Deklaran olan Güney, Batının Pik Dam atak ederek 
başlayacağ ı  i l k  el i  P i k As i le  a l ı r.  Koz çekerek 
rakibindeki Körleri bitirdikten sonra Tref l renginden 6 
eli arka arkaya kazanır. Güneyden Tref l oynarken yerde 
(Kuzeyde) kalan Pik kartını da verecektir. Elde 3 koz 
ve Pik 9’lu kalmıştır. Pik 9 oynadığında eli yerden koz 
ile alacak ve kalan kozları ile bütün elleri kazanacaktır. 
Sonuç: Büyük şilem.

Güney zon ilanı yerine 4♦ ile Splinter yapsa idi:
Kuzey başka bi r  matemat ik hesabı yapacak t ı .  Bu 
durumda splinter renginde puanı varsa çöp puanı olarak 
adlandırılan bu puanları kendi puanından düşer. Burada 
hiç Karo puanı bulunmamaktadır. Ortağının gösterdiği 
puan ile kendi puanını toplar. Eğer çıkan sonuç 28 
ise şilem kesindir. 26-27 iken şilem olasılığı devam 
etmektedir. Daha düşük ise zonda kalmalıdır. Kuzeyin 
6 puanı olduğuna göre Güneyin olası 20 ve üzerindeki 
puanı şilem ihtimalini gösterir.

Kuzey, şilem olasılığı görerek 4NT ile Anahtar Kart (KC) 
sorarsa Karo A ve Koz Q’ın rakipte olduğunu anlayacak 
ve şilemden vaz geçerek 5♥ deklaresine pas geçecektir. 
Normalde koz Kör iken 4NT sorusu sormanın ön koşulu 
en az 1 KC ve koz Damına sahip olmaktır. Kuzeyde koz 
Q yoktur. (Bknz. Bölüm 5: Koz Damı (Q) Sorusu)

Briç oyununun olasılık hesapları ve bolca matematiği 
arasında hatalı veya eksik bir deklarasyonun bizi hiç 
istemediğimiz kontratlara götüreceğini söylemeliyim. 
Bazı durumlarda ise bilinen konvansiyonlar size kesin 

Kuzey Güney
2♥: Kör fiti var 4♦: Karo tek/şikan
4NT: Kaç KC var? 5♣: 3 KC var
5♦: Koz Q var mı? 5♥: Koz Q yok

BRİÇ

Tablo 4
Rakip Ortak Rakip Biz

1♠ 2♥ Pas ?

2♥ deklaresinin anlamı: 11-16 OP ve 5+ kart ♥
2♥’e Bizim Yanıtlarımız Anlamı

3♥ Ortağın Rengine Tutuş 6-11 puan, 3+ kart ♥

2♠ Kübid ile Tutuş 12-16 Puan, 3+ Kart ♥

2NT Sanzatu 6-11 OP, ♠ Keser

3NT Sanzatu 12-14 OP, ♠ Keser

3♣/♦ Yeni Renk 5+ Kart ♣/♦, Pas yok
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4. Pozisyondan 1NT ile araya girmek için dengeli bir 
el, 15-17 (18) OP ve rakip renklerde keserler (Tablo 6: ♦ 
ve ♠) olmalıdır. Her iki takımın birbirine yakın puanda 
olma olasıl ığı yüksekt i r. Stayman yapmak istenirse 
açanın rengi tekrar edilir. 1NT ile araya giren ortağa 
yanıtlarımız Tablo 6’da gösterilmiştir.

Kontr (X) ile Üste Konuşmanın Gelişimleri

Ortağımızın kontrunun bir konuşma (take-out) kontru 
olduğunu ve rakibin açtığı renk dışındaki (özellikle 
majör) renklerden en az 3’er kart ve 12+ OP anlattığını 
biliyoruz. Ortağımıza yanıt verirken bizden önce deklare 
veren rakibin konuşması önem kazanır. Açan rakibin 
ortağı pas geçtiği zaman, rakip renk bizde çok kaliteli 
ve uzun değilse pas geçemeyiz. Fit araşt ı rmak için 
elimizdeki majör varlığını anlatırız.

Kont r atan or tağa söylenecek renk majörse k ısal ık 
puanlar ımızı ekler iz. 8 puana kadar 1 seviyesinde, 
9-11 puan aralığında elimizdeki rengin sayısına bağlı 
olarak 2, 3 veya 4 seviyesinde konuşuruz (Tablo 7). 
12+ puandaysak zon puanına ulaşmışızdır. Bu durumda 
rakibin rengini kübid yapar ız (Tablo 7: 2♣). Birden 
fazla rengi söyleyebilecek bir ele sahipsek önce majörü 
söyleriz. Elimizdeki iki renk eşit sayıda ise 5-5 iken 
pahalı rengi (majörde Pik, minörde Karo), 4-4 iken 
daha güzel rengi (yine eşitse pahalı rengi) söyleriz. 5-5 
majör eller ile 5-8 puandayken sıçramalı kübid (3♣), 
9-12 puandayken 4 seviyesinde kübid (4♣) yapar ız. 
Tutuş yapamıyorsak rakip renkte (♣) keser olan ellerle 
puanımıza göre 1NT veya 2NT deriz.

Kont r atan oyuncu biz olal ım (Tablo 8). Or tağımız 
0-8 puan aralığında (1♥/1♠) bir yanıt verdiği zaman 
elimizdeki puan 16’dan az ise zon ihtimali yoktur ve Pas 
geçeriz. 17 ve üzeri puanımız varsa konuşmaya başlarız. 
Or tağın rengine f it imiz varsa puanımıza göre rengi 

BRİÇ
Tablo 5a

Rakip Ortak Rakip Biz
1♦ 1NT Pas ?

1NT’ya Yanıtlarımız ve Anlamları
2♣ 4’lü majörün var mı?
2♦ 5+ ♥ ile Köre Transfer
2♥ 5+ ♠ ile Pike Transfer

Tablo 5b
Rakip Ortak Rakip Biz

1♥ 1NT Pas ?
1NT’ya Yanıtlarımız ve Anlamları

2♥ 4’lü majörün var mı?
2Renk 5+ kart, Oynamak için
3Renk 5+ kart, Zon daveti

Tablo 6
Rakip Biz Rakip Ortak

1♦ Pas 1♠ 1NT
Pas ?

1NT’ya Yanıtlarımız ve Anlamları
2♦ 4’lü majörün var mı?

2Renk 5+ kart, Oynamak için
3Renk 5+ kart, Zon daveti

2♦/Renk 5+ kart, Zon kesin

Tablo 7
Rakip Ortak Rakip Biz

1♣ X Pas ?
Kontr’a Yanıtlarımız ve Anlamları

1♥/♠ 0-8 Puan, 4+ Kart ♥/♠
2♥/♠ 9-11 Puan, 4 Kart ♥/♠
3♥/♠ 9-11 Puan, 5 Kart ♥/♠
4♥/♠ 9-11 Puan, 6+ Kart ♥/♠
2♣ 12+ Puan, 4+ Kart ♥/♠
3♣ 5-8 Puan, 5-5 majör
4♣ 9-12 Puan, 5-5 majör

1NT 6-10 OP, ♣ Keser
2NT 11-12 OP, ♣ Keser

Tablo 8
Rakip Biz Rakip Ortak

1♦ X Pas 1♠
Pas ?

1♠’e Yanıtlarımız ve Anlamları
Pas 16’dan az OP 
2♠ 17-20 Puan, 4 Kart ♠ 
3♠ 21-22 Puan, 4 Kart ♠
2♦ Kübid, 23+ Puan
2♥ 17-20 OP, 5+ Kart ♥
3♥ 17-20 OP, 6+ Kaliteli ♥

1NT 19-20 OP, ♦ Keser
2NT 21-22 OP, ♦ Keser
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daha sonra sıra bize geldiğinde 3 seviyesinde konuşmak 
(2♠/3♥) dengeli bir elle 19-20 puan, dengesiz bir elle 16+ 
puan gösterir.

Kontr atanın puanı belli olmadığı için Açan vereceği 2nci 
deklare ile puanını limite eder (sınırlandırır). Sıçrama 
yapmadan yapılan 2♥, 2♦ gibi konuşmalar 12-15 puan, 1 
sıçramalı 2♥, 2♦ gibi konuşmalar 16-18 puan gösterirken 
rakibin rengini Kübid etmek (2♠) ardından yapılacak 
konuşmalardan bağımsız olarak 19-20 puan göster ir. 
Kübid sonrasında fit, keser ve dağılım durumuna göre 
3 seviyesinde deklareler veririz (Tablo 9:  2♠ sonrasında 
3♥, 3♠, 3♦ deklareleri)

Fit gösteremiyorsak dengeli elimizle 1NT deriz. 16-18 OP 
sahip elimiz dengesiz ise 2NT, dengeli ise 1NT deriz. Fit 
olmayan ancak zon için gerekli 19 OP’na sahip dengeli ve 
keserli bir el ile 3NT deriz. Fit olmayan dengesiz elimizle 
kendi rengimizi (♦) tekrar ederiz.

Alıştırma 13: Kontr ile Araya Girişlerin Gelişimleri

Güney: Kartları dağıtır ve 1♣ açış yapar. Gelişimleri 
tartışalım.

Batı: 5 Kart Pik ve 6-16 OP ile araya girer (1♠)

Kuzey: 6+ puanı ve konuşulmayan majörde 4 ve üzeri 
kartı olduğunu anlatmak için kontr atar. (Negatif kontr)

Doğu: Araya giren ortağının rengine tutuş yapar. Kısalık 
puanı eklendiğinde tam 12 puandadır. Rengi bir yükseltip 
2♠ ile yanlış limite olmak yerine 2♣ ile kübid yapar.

Güney: Ortağının Kontru 4+ kart Kör vaat ettiği için 
2♥ ile tutuş yapar. Kısalık puanı eklendiğinde 14 puana 
ulaşmaktadır.

yükseltir (2♠, 3♠) veya rakibin rengini kübid yaparız 
(2♦). Kübid yapıyorsak elimiz 23+ puana sahip, aslında 
2♣ kuvvetli açışı yapabilecek bir eldir. Tutuş yoksa yeni 
renk sıçramadan söylenirse (2♥) 5+ kar t, sıçrayarak 
söylenirse (3♥) 6+ kaliteli kar t ve 17-20 OP gösterir. 
Tutuş olmayan ancak rakip renkte (♦) keser olan dengeli 
ellerle puanımıza göre Sanzatu deriz.

Ortağımız yeni rengi 1 seviyesinde değil de sıçrayarak 
söylemişse (Tablo 7: 2,3 veya 4♥/♠) bizim ona yanıt olarak 
söyleyeceğimiz renk ya da sanzatu deklaremiz kuvvetli 
eli anlatır. Ortağımızın kübid yapması durumunda (Tablo 
7: 2♣) zon eli kesindir. 4 kart majörümüz varsa gösterir 
ve f it araştır ır ız. Her zaman olduğu gibi or tağımızın 
alt ve üst limitleriyle elimizdeki puanı toplar ve hangi 
seviyeye çıkabileceğimizi görerek konuşuruz.

Negatif Kontrun Gelişimleri

Ortağın açışına araya giren rakibe atılan negatif kontrun 
hem ortağın hem rakibin renkleri dışındaki renklerde 
4’er kart ifade ettiğini ve araya giriş seviyesine göre en 
az 6, 8, 10 puan gerektirdiğini biliyoruz. Oyunu açan 
olarak bu bilgilere göre elimizi daha detaylı tarif ederiz.
Önceliğimizin f it yakalamak olduğu birçok kez tekrar 

etmiştik. Ortağın Kontrundan sonra elimizdeki majörlere 
bakar ve f it imiz varsa puan ımıza göre sev iyesin i 
göster ir iz (Tablo 9: 2♥ ve 3♥). Or tağımızın puanını 
minimum yani 6 puan kabul edersek bize zon için 19 ve 
üzeri puan gerekecektir. Ancak puanların (12-15 arası) 
majör renklerde toplandığı, çok dengesiz ellerle de zon 
ilan edebiliriz (Tablo 9: 4♥). Rakibin rengini 1 yükseltip 

BRİÇ

Tablo 9
Biz Rakip Ortak Rakip
1♦ 1♠ X Pas
?

Kontr'a Yanıtlarımız ve Anlamları
2♥ 12-15 Puan, 4 kart ♥
3♥ 16-18 Puan, 4 kart ♥

4♥ (12-15) Puanlar majörde ve 
çok dengesiz el

2♠/3♥ 19-20 Puan, dengeli
(ya da 16+ Puan, dengesiz)

1NT 12-15 OP, dengeli, keser?
2NT 16-18 OP, dengesiz,  keser?
3NT 19-20 OP, dengeli, ♠ keser

2♠/3♠ 19-20 OP, dengeli, keser yok
2♦ 12-15 OP, uzun ♦
3♦ 16-18 OP, uzun ♦

2♠/3♦ 19-20 OP, uzun ♦

Kuzey
♠ T 5 3 2
♥ K Q T 8 5
♦ A T
♣ 7 4

Güney
♠ 6
♥ A J 7 4
♦ K 8 4 
♣ A T 9 8 5

Batı      
♠ A J 9 8 4
♥ 3 2
♦ 7 6 5 
♣ Q J 2

Doğu
♠ K Q 7
♥ 9 6
♦ Q J 9 3 2
♣ K 6 3

   Zon Durumu: Doğu / Batı
B K D G

1♣
1♠ X 2♣ 2♥
Pas 3♥ Pas 4♥

Hep Pas
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Batı: Doğunun üst limitini bilemese de kısalık puanı 
ekleyerek 9 puana ulaştığı eliyle daha üst bir deklare 
veremez. 11-12 puanı olsa 3♠ ile or tağını zona davet 
edebilirdi.

Kuzey: Güneyin tutuşu sonrası 1 fazla koz, 2 kısalık 
puanı ile 12 puana ulaşır ve ortağını 3♥ ile zona davet 
eder.

Doğu: Batının puanının en fazla 10 olduğunu bilir ve pas 
der.

Güney: 4♥ ile zon ilan eder. (Sonuç 4♥S=)

Doğu 4♠ ile kontratı belirlemiş ve Batıyı deklaran yapmış 
olsun. Doğu/Batı ortaklığının ancak 7 el alabildiklerini 
oy naya r a k  görebi l i r s i n i z .  ( Majör  k oz  oy un unda 
ortağınızla toplam puanlarınız, 20-22 iken 7 el, 23 iken 
8 el, 24 iken 9 el, 25-26 iken 10 el vaat eder. Yüzde yüz 
olmasa da bu hesabı batmayı göze alırken göz önünde 
bulundurabilirsiniz.)

Doğu/Bat ı ,  rak ipler in in 4♥S= sonucu i le 420 puan 
kazanması yer ine 3 batmayı göze alarak 300 puan 
vermeyi tercih etse de zon durumu lehinde olan (yani 
rakibi zonda olan) Kuzey/Güney or taklığı böyle bir 
kalkışmada mutlaka ceza kontru atacaktır. Zonda ve 
kontrlu 3 batar (4♠xW-3) rakibe ver ilecek 800 puan 
demektir. Rakibi batıracağınızdan eminseniz mutlaka 
kontr atmalısınız.

En az 5-5 Eller ile Üste Konuşmanın Gelişimleri

Michaels Kübid ,  Al ışı lmamış 2NT, Dan ish Kübid 
konvasiyonlar ı kullanarak iki renkten 5’er kar tımızı 
tek seferde anlatabileceğimizi 6.Bölümde öğrenmiştik. 
Rak ibin 1Minör açışın ı bi r a r t t ı rd ığ ımızda (kübid 
yaptığımızda) elimizdeki majörlerin 5’er adet olduğunu, 
1Majör açışını bir arttırdığımızda ise diğer majör ve bir 
minörün 5’er kart olduğunu; bu konvansiyonla birlikte 
kullanılan 2NT deklaresiyle de konuşulmamış en ucuz iki 
renkten en az 5’er kartımız olduğunu anlatıyorduk. Şimdi 
5’li kar tlar ını anlatan or tağa ver ilebilecek yanıtlara 
bakalım.

2♦ ile kübid yapan ortağımız elinde her iki majörden 
5’er adet olduğunu gösterir. Yanıt verirken oyunun zon 
dur umuna bakarak or tağımızın puanını kest i rmeye 
çalışırız. Zonda iken orta veya kuvvetli, zonda değilken 
zayıf veya kuvvetli eli olacağını 6.Bölümde öğrenmiştik. 
Majörlerden birine tutuşumuz var ise puanımızı ve majör 
sayısını gözeterek 2, 3 veya 4 seviyesinde doğal deklare 
verir iz (Tablo 10). Seviyeyi belirleyen ana etmen f it 
olan rengin sayısı ve kalitesidir. Elin puanı az ancak bu 
puanlar koz olacak renklerdeyse (yani iyi bir tutuş varsa) 
zon ilan edilebilir.

Tutuş yokken yapılabilecek 3NT deklaresi, kendi çok 
uzun rengimize güveniyorsak söylenmelidir. Kalan tek 
rengi 3 seviyesinde konuşmak (Tablo 10: 3♣) o renkte 6+ 
kart gösterir, ortağımıza durmaması gerektiğini ve şilem 
ihtimalini araştırmasını söyler.

Kübid yapan ortağa 2NT ile (eğer bu seviyenin üstüne 
geçmek zorundaysak ortağın deklaresinin bir üstü olan 
3♦ ile) kısa rengini ve elinin durumunu sorarız (Tablo 
10 ve 11: 2NT). En az 5-5 majör el ile kübid yapan ve bu 
soruya yanıt veren kişi biz olalım. Elimizin puan aralığını 
ve dağılımını Tablo 11’deki gibi 3 ve 4 seviyesindeki 
deklarelerle tarif ederiz. 15+ puan kuvvetli, 11-14 puan 
orta, 6-10 puan zayıf eldir.

Gelecek sayıda buluşmak dileğiyle.

Tablo 10
Rakip Ortak Rakip Biz

1♦ 2♦ Pas ?
Pas ?

Yanıtlarımız ve Anlamları
2♥/♠ Majör tercihi, Zon yok
3♥/♠ İyi Tutuş, Zon teklifi 
4♥/♠ İyi Tutuş, Zon kesin
3NT Oynamak için
3♣ 6+ Kart ♣, forsing, Şilem ihtimali

2NT(3♦) Elini tarif et?

Tablo 11
Rakip Biz Rakip Ortak

1♦ 2♦ Pas 2NT
Pas ?

2NT’ya Yanıtlarımız ve Anlamları
3♣/♦ Puan minimum, ♣/♦ kısa
4♣/♦ Puan maksimum, ♣/♦ kısa
3♥ Puan minimum, 6 ♥ - 5 ♠
4♥ Puan maksimum, 6 ♥ - 5 ♠
3♠ Puan minimum, 6 ♠ - 5 ♥

3NT Puan maksimum, 6 ♠ - 5 ♥

B K D G

Pas 3♥ Pas 4♥
Pas Pas 4♠ X

Hep Pas
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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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