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MMO KALMEM

izmetinde...
Sanayin in H

Kalibrasyon Laboratuvarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi

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

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

BASINÇ LABORATUVARI

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

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

www.kalmem.org

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

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

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

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

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

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

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
İzmir
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İÇİNDEKİLER
Bülten’den
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Mesleki Sohbetler 15
Kadın Mühendisler Komisyonu 21
Briç Köşesi 24
İndirimler 28

9 İKÇÜ Mezuniyet Törenine Katıldık
9 Haluk Silay’ı, Vefatının
34. Yılında Andık

10 Yangın ve Deprem Sempozyumu,

30 Eylül-1 Ekim 2021 Tarihlerinde
Gerçekleşti

11 6. İzmir Rüzgâr Sempozyumu
Tamamlandı

12 Ülkemizi, Halkımızı, Mesleklerimizi
ve Örgütlülüğümüzü Kamucu Temelde
Savunmaya Devam Edeceğiz

13 Ülkemiz ve Halkımız Gericiliğe ve
Faşizme Mahkûm Değildir, Başka Bir
Türkiye Özlemimiz Bastırılamayacaktır

14 Büyüme Kalitesiz:
İş Yok, Aş Yok!

18 TMMOB Üyesi Kadınlar:
Vazgeçmiyoruz!

20 “Barınamıyoruz!” Diyen Gençler
Sokaklarda!
Barınma Krizi Derhal Çözülmelidir

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
13 Ekim 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.

BİZİ TAKİP EDİN
www.izmir.mmo.org.tr
MMOizmir
mmoizmir
mmoizmir
MMOizmirsubesi
www.tmmobizmir.org
tmmobizmir
TMMOBizmir
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Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar,
yazarlarına geri verilmez.

—

BÜLTEN’DEN
COVID VE
EKONOMIK KRIZ
EL ELE BÜYÜYOR

2021 Ekim ayına girdiğimiz bu günlerde ülke gündemi her zaman olduğu gibi yoğun ve karmaşık. Covid
salgını ülkenin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yaz aylarının bittiği, dolayısıyla kapalı
alanlarda daha çok vakit geçirmek zorunda kalacağımız günlerin başlamasıyla, vaka sayılarında
tırmanma olasılığı çok yüksek. Buna karşın aşılama oranı hâlâ istenilen seviyelerin çok altında. Yaz
aylarında kampanyalarla zorlanan ve günlük bir milyonu aşan aşılanma sayıları bu günlerde birkaç yüz
binler seviyesine inmiş durumda. Yaklaşan kışın covid pandemisi açısından hiç de kolay geçmeyeceği
şimdiden net olarak görülüyor.
İkinci yılı sonuna yaklaştığımız bu günlerde covid konusunu bir kenara bırakırsak, ülkenin asıl en
önemli gündem maddesi pahalılık ve enflasyondur. Geçtiğimiz Eylül ayı sonunda TÜİK, aylık ve yıllık
enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK’e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde
1,25 arttı. Halkın mutfak bütçesine uymayan bu rakamlara kimsenin güveninin kalmadığını da buradan
belirtelim.
Diğer yandan, Enflasyon Araştırma Grubu adıyla çalışmalar yürüten bir grup da aynı döneme ait
enflasyon verilerini Eylül ayı sonunda açıkladı. ENAGrup’a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül
ayında %2.89 arttı, E- TÜFE’deki son 12 aylık artış oranı ise %44.70 olarak gerçekleşti. Yani yıllık
enflasyon oranımız en iyi ihtimalle % 50’ye yakın. Hükümet, TÜİK aracılığıyla enflasyon verilerini ne
kadar manipüle etmeye çalışırsa çalışsın, halkın mutfağında ciddi anlamda bir yangın var. Ekonomi çok
uzun dönemdir iyiye gitmiyor, işsizlik oranları da hükümetin açıkladığı sayıların çok üzerinde. Özellikle
biz meslek odaları olarak, üyelerimiz açısından işsizlik oranlarının vahim seviyelere ulaştığını çok
yakından gözlemliyoruz. İşsizlik oranı genç üyelerimiz arasında % 20’lerin üzerinde seyrediyor.
Bültenimizin hazırlandığı bugünlerde dolar 9 TL’yi aşarak tarihi bir zirve yaptı. Aslında dolar değer
kazanmıyor, sadece Türk Lirası değer kaybediyor. Elektriğe, doğalgaza, akaryakıta ardı ardına yapılan
zamlar bütün ihtiyaç kalemlerine anında yansıyor.
Gerçek enflasyon rakamları bu seviyelerde iken, konut satış ve kira oranlarının bundan etkilenmemesi
düşünülemez. Ancak buradaki manzara daha vahim. Her ne kadar TÜİK yıllık kira artış oranını %
16,42 olarak açıklasa da gerçekte bu oran çok daha yüksek. Konut kira ve satış oranlarındaki artışın
kendi başına spekülatif olarak gerçekleştiğini artık herkes biliyor. Ev sahipleri enflasyon verilerinden
etkilenmemek için kiracıları çıkarıp fahiş artışlarla yeni kiracı bulmaya çalışıyorlar. Konut fiyatlarına
hangi bilimsel verilerle bakılması gerektiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Konut fiyat artışında
özellikle İzmir uzun zamandır Avrupa birincisi. Kent merkezlerindeki ilçelerde 1 milyon liranın altında
ev kalmadı. Yeni yapılan konutlarda 4-5 milyon tl civarında bedeller isteniyor. Bu bedeller ile bırakın
asgari ücretle çalışanı, orta sınıf sayılabileceklerin bile ev edinme şansı kalmadı.
Konutlardaki bu artış öğrencilerimizi de çok yakından ilgilendiriyor. Devlet elindeki yurtlar, uzun
zamandır plansız ve programsız artan üniversite sayılarına yanıt vermekten çok uzak. Öğrenciler
cemaat yurtlarına yönlendirilmeye çalışılmakta, oraya gitmek istemeyenler ise özel sektörün insafına
bırakılmış durumda. Okulların yüz yüze eğitime geçme kararıyla iyice ortaya çıkan bu kriz, geçtiğimiz
günlerde barınacak yer bulamayan öğrencilerin başlattıkları ‘barınamıyoruz’ eylemleriyle gündeme
geldi. Çok haklı bir taleple parklarda yatarak kendini ifade etmeye çalışan öğrenciler her zaman olduğu
gibi hükümet tarafından ‘terörist’ olmakla suçlandı.
Tüm bu verilerin ışığında baktığımızda ciddi anlamda her gün derinleşen bir ekonomik kriz, halkın
üzerine kâbus gibi çökmüş durumda. Bir an önce ciddi anlamda tedbirler alınması şart, meslek
odalarının ve emek örgütlerinin bu krizi ciddi anlamda ülke gündemine taşıması gerekiyor.
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EYLÜL AYINDA
IKI SEMPOZYUM
GERÇEKLEŞTI

Bilindiği üzere, koronavirüs pandemisi nedeniyle biz de kongre ve sempozyumlarımıza uzun
bir ara vermiştik. Bu uzun aranın ardından, Şubemiz tarafından Eylül ayında ilk olarak Rüzgâr
Sempozyumu’nun altıncısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 10 oturumda 53 konuşmacının
katılımıyla gerçekleşen ve 423’ü kayıtlı olmak üzere 500’ü aşkın kişinin takip ettiği sempozyum,
Zoom uygulaması ve Youtube sayfamız üzerinden konunun ilgililerince takip edilebildi.
Eylül ayının son günlerinde ise Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu ve Sergisi’ni
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve TMMOB’ye bağlı 6 odamız ile birlikte
gerçekleştirdik. Daha önce Yangın Semineri olarak gerçekleştirilen etkinlik, yangın ve deprem
gibi iki kritik konunun daha kapsamlı tar tışılması gerekliliğinden hareketle sempozyuma
dönüştürülürken, uzun zaman sonra Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen
bu ilk yüz yüze etkinlik büyük ilgi gördü.
Her iki sempozyuma ilişkin haberleri bültenimiz sayfalarında bulabilirsiniz.
Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
1.000.00 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 40 ders
Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)
H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
1.100.00 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 50 ders

http://mmoizmir.org/?page_id=1436
OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
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
12-14.10.2021 (10.00-16.00/3 Gün)
900 TL/KİŞİ+KDV

Inventor Kursu
1.100.00 TL / KİŞİ+KDV
Cumartesi–Pazar (14.00–18.00)
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Doğalgaz Kullanımında Teknik
Personel Kursu
17.11.2021 (10.00-16.00/1 Gün)
550 TL/KİŞİ+KDV

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

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu
750 TL/KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Bilgisayar kurslarında başvurulara
göre tarih belirlenecektir.
NOT
Bilgisayar kursları ücretlerinde
TMMOB üyelerine
%30 indirim uygulanmaktadır.
Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre planlanacaktır.

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

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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.

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
22–22.10.2021 (10.30-16.30)
390 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
25–26.10.2021 (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)

ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemleri Temel Bilgilendirme
Eğitimi - Çevrim İçi Eğitim
Tarih: 20 Ekim 2021, Saat 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6770
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL
Misafir Katılımcı: 283 TL (% 18 KDV
Dâhil)
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemleri Temel Bilgilendirme
ve İç Denetçi Eğitimi – Çevrim İçi
Eğitim
Tarih: 20-21 22 Ekim 2021, 09.3016.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6772
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 371 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 580 TL
Misafir Katılımcı: 625 TL (% 18 KDV
Dâhil)
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemleri İç Denetçi Eğitimi –
Çevrim İçi Eğitim
Tarih: 21-22 Ekim 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6650
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Misafir Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)
Geometrik Ölçülendirme ve
Toleranslandırma – Çevrim İçi
Eğitim
Tarih: 02-03 Ekim 2021, 09.30-16.00
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6861
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 400 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 570 TL
Misafir Katılımcı: 680 TL (% 18 KDV
Dâhil)
Üretim Planlama-Çevrim İçi Eğitim
Tarih: 04-05 Kasım 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/Egitim/6653
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Misafir Katılımcı: 566 TL (% 18 KDV
Dâhil)

BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre açılacaktır.
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ÇEVRİMİÇİ SEMİNERLER
Depo ve Stok Yönetimi- Çevrim
İçi Eğitim
Tarih: 18-19 Kasım 2021 09.3016.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/Egitim/6650
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 336
TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 480 TL
Misafir Katılımcı: 566 TL (% 18
KDV Dâhil)
Stratejik Yönetim Ve Kurum
Karnesi (Balanced Scorecard) –
Çevrim İçi Eğitim
Tarih: 08 Aralık 2021, 09.30-16.30
İçerik ve Kayıt: https://makina.
mmo.org.tr/Egitim/6652
Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 168
TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 240 TL
Misafir Katılımcı: 283 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.
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WEBİNAR
Renkli Söyleşiler 18 Yaşanabilir Bir Dünya İçin
Ekofeminizm
Tarih: 22.10.2021, Saat 20.00
Konuşmacı:
Doç. Dr. Nilsen Gökçen Dokuz Eylül Üniversitesi
Etkinlik Linki: https://makina.
mmo.org.tr/Egitim/6851
Şubemiz Kadın Mühendisler
Komisyonu etkinliğidir.

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI
ŞANTİYE ŞEFLİĞİ KURSU
18-20 Ekim 2021
ASANSÖR AVAN PROJE
HAZIRLAMA MÜH.
YETKİLENDİRME KURSU
18-2 Ekim 2021
YANGIN TESİSATI MÜH.
YETKİLENDİRME
22-24 Ekim 2021
LPG OTOGAZ İST. SOR. MÜDÜR
EĞİTİMİ (3 GÜN)
25-27 Ekim 2021
MEKANİK TESİSAT MÜH.
YETKİLENDİRME
1-7 Kasım 2021
MEKANİK TESİSAT
TASARIM UYGULAMA MÜH.
YETKİLENDİRME
2-7 Kasım 2021
YANGIN TESİSATI MÜH.
YETKİLENDİRME
5-7 Kasım 2021
ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI
EĞİTİMİ
8-11 Kasım 2021
PERİYODİK KONTROL TEMEL
EĞİTİMİ ( ELEKTRİK GRUBU)
9-10 Kasım 2021
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 2213-2214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Eğitim Programları
https://makina.mmo.org.tr/egitimler
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İKÇÜ MEZUNİYET
TÖRENİNE KATILDIK
Şubemiz Yönetim Kurulu, İzmir Kâtip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi mezuniyet törenine katıldı.

(İKÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin geçtiğimiz sene
pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet törenine,
fakülteden 2019-2020 ve 2020-2021 öğretim dönemler inde
mezun olan öğrenciler katıldı. 22 Eylül 2021 tarihinde İKÇÜ
kampüsünde düzenlenen törene Şubemiz Yönet im Kurulu
da kat ıl arak Mak ina Mühendisliğ i Bölümü ve Mekatronik
Mühe n d isl iğ i B öl üml e r in de n 2019 -2020 v e 2020 -2021
öğretim dönemlerinde ilk üç derecede mezun olan öğrencileri
kutlayarak ödüllerini takdim etti.

HALUK SİLAY’I,
VEFATININ
34. YILINDA ANDIK
Şubemiz 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Silay,
ölümünün 34. yılında mezarı başında anıldı.

( Şubemiz 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve TMMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Silay, 3 Eylül 1987 tarihinde Oda
görevi sırasında geçirdiği traf ik kazası sonucunda yaşamını
y it ir mes inin 34. y ıl dönümünde me z ar ı baş ında anıl dı.
Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlı katılımla gerçekleştirilen
anmaya Şubemiz Başkanı Melih Yalçın, Şubemiz Yönetim Kurulu
Sekreteri Evrim Aksoy, Şubemiz Müdürü Necmi Varlık ve Şube
Üyemiz Niyazi Oğuz katıldı. Anmada, Silay’ın örgütçü kişiliğine
vurgu yapılarak genç meslektaşlara örnek olması gerektiği
belirtildi.
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YANGIN VE DEPREM
SEMPOZYUMU,
30 EYLÜL-1 EKİM
2021 TARİHLERİNDE
GERÇEKLEŞTİ
Şubemizin, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı ve TMMOB’ye bağlı Odalar ile
birlikte düzenlediği Uluslararası Katılımlı Yangın ve
Deprem Sempozyumu ve Sergisi, 30 Eylül-1 Ekim
2021 tarihlerinde gerçekleşti.

( Şubemiz, İzmir Büyük şehir Belediyesi İt f aiye Dairesi
Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Elektrik
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi,
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası
İzmir Şubesi ve Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem
Sempozyumu ve Sergisi, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleşti.
Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
Yıldız Devran'ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin “Afete hazır İzmir” sloganıyla her
zaman kendini geliştiren bir kurum olduğunu belirten Yıldız
Devran, “1300 uzman personelimiz, 57 it f aiye grubumuz,
288 genç yaşta bir itfaiye araç f ilomuz var. 7 gün 24 saat
vat andaşl ar ımız ın huzuru, c anının ve malının korunması
anlamında hizmet veriyorlar. Afetlere hiç olmamasını diliyoruz
ama her an olacakmış gibi hazırlıklara devam ediyoruz” dedi.
TMMOB’ye bağlı Odalar adına konuşan Şubemiz Yönetim Kurulu
Başkanı Melih Yalçın da, önceki senelerde büyük ilgiyle takip
edilen Yangın Seminerleri’nin, gördüğü yoğun ilgi sonrasında
sempoz y uma dönü ş t ür ül düğünü bel ir t erek, sempoz y um
kapsamına deprem gibi hayati bir konunun da dâhil edilerek,
ilgililer iyle bu iki kr it ik konunun daha geniş bir düzlemde
tartışılmasının hedeflendiğini söyledi.
Aç ılış etkinliğinde son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de bir konuşma ve sunum
yapt ı. Sunumunda, it faiye ek ipler inin 2020 y ılı içer isinde
toplamda 12 bin 71 yangın olayına müdahale ettiğini ifade
eden Derse, y ine ekipler in su baskını olaylar ının yanı sıra
30 Ekim 2020 tar ihinde meydana gelen depremde de görev
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aldığını belirterek, “Ekiplerimiz deprem sonrasında yaklaşık
5.58 dakika gibi bir sürede müdahalede bulunarak standartlara
yakın bir hedefe ulaştı” dedi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın
30 ilçede göreve her an hazır olduğunu vurgulayan Derse, “55
itfaiye ve orman bekleme noktasında, 7 gün 24 saat kesintisiz
bir şekilde yangın söndürme, kentsel arama kurtarma, traf ik
kazası kurtarma, sel ve su baskınlarına müdahale etme, yangın
eğitimi ve yangın denetleme ve önleme hizmetleri sunuluyor”
dedi.
Konuşmaların ardından iki başlıkla ilgili sunumların yapılacağı
oturumlara geçildi. 29 yangın, 14 deprem sunumunun yanı sıra
bir de panelin gerçekleştiği sempozyumu, iki gün içinde 581
kişi takip etti. Sempozyuma paralel olarak düzenlenen sergi de
çok sayıda kişi tarafından ziyaret edildi.
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6. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU
TAMAMLANDI
Şubemiz tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen İzmir
Rüzgâr Sempozyumu, 23-24 Eylül 2021 tarihlerinde
gerçekleşti.

( Bu y ıl çevr im içi olarak gerçekleştir ilen İzmir Rüzgâr
Sempozyumu, 23 Eylül 2021 tarihinde açılış oturumuyla başladı.
Açılışta bir konuşma yapan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Yunus Yener, Türkiye’nin enerji verilerine bakıldığında, enerji
girdileri ithalatının büyük bir yer kapladığının görüldüğünü
ifade ederek, “Bugünkü iktidarın işbaşında olduğu dönemde,
birincil enerji talebi yüzde 87,3, enerji girdileri ithalatı yüzde
101,9 oranında artarken, yerli enerji arzı artış oranı, talep ve
ithalattaki artışın gerisinde kalmıştır. Enerji arzı içinde birinci
sırada, yüklü miktarda ithal kömürü de içeren kömür gelmekte,
onu petrol ve doğalgaz izlemektedir. Halen arz içinde, fosil
yakıtların toplamı yüzde 83,5, yenilenebilir kaynaklarının payı
yüzde 16,5’tir. Başka deyişle birincil enerji kaynakları arzında
yenilenebilir ener ji kaynaklar ının payı yalnız altıda birdir”
dedi. Özelleştirmeler sonucunda kamunun elektrik üretimindeki
payının yüzde 66,1’den yüzde 18,3’e gerilediğine dikkat çeken
Yener, “Ağustos 2021’de 98.492,7 MW olan Türkiye kurulu gücü
içinde, 352 RES ve 10.014,1 MW kurulu güçle, rüzgâr enerjisinin
topl am kurulu güç iç indek i pay ı yüzde 10,17’dir. 2020’de
elektrik üretiminin yüzde 8,1’lik bölümü 24,733 GWh ile rüzgâr
enerjisi ile sağlanmıştır. Enerji yönetimi, rüzgâr enerjisine
dayalı elek tr ik üret im potansiyelinin değerlendir ilmesi ve
RES ekipmanlarının yurtiçinde üretimi için ortak akla dayalı
ve toplum çıkarları doğrultusunda uzak görüşlü ve planlı bir
strateji geliştirme ve programlar uygulama konusunda görevini
yerine getirmemiştir” şeklinde konuştu.

10 ot ur umda 53 konu şmac ın ın k at ıl ım ı y l a gerçekl e şen
sempozyum, Zoom ve Youtube kanallarından katılımcılarıyla
buluştu.
16 akademik bildir inin çeşitli oturuml arl a kat ılımc ıl arl a
bul u ş t uğu sempoz y um boy unc a üç ot ur umda da b il dir i
sunuml ar ı gerçekl e ş t ir il di. S empoz y umu, 423’ü k ay ı t l ı
olmak üzere 500’ü aşkın kişi takip ederken, oturumların 2326 Eylül 2021 tar ihler i arasındak i 4 gün iç inde 2 bin 257
görüntülenme alan kayıtları Şubemiz YouTube kanalından ve
sempozyumun www.ruzgarsempozyumu.org adresinde yer alan
web sayfasından izlenebilir.

Etkinlik, TÜREB Başkanı Ebru Arıcı’nın “Teknoloji, Dijitalleşme
ve Kendine Güvenen Sanayi Deneyimi: Rüzgârdan Daha Fazla
Nasıl Güç Al abilir iz?” konulu aç ılış konferansı ile devam
ederken, ik i gün boyunc a otur uml arda “Rüzgâr Ener jis i
Sektöründe Değer Zinciri”, “Hibrit ve Depolama Sistemleri”,
“Deniz Üstü Rüzgâr Ener ji Santraller i”, “RES Ger i Dönüşüm
(Recycling) ve Güç Yenileme (Repowering)”, “Rüzgâr Enerjisinde
Yeni Trendler ve Teknolojiler” konuları ele alındı.
MMO İzmir Şubesi | Ekim 2021 | 11
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ÜLKEMİZİ,
HALKIMIZI,
MESLEKLERİMİZİ VE
ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZÜ
KAMUCU TEMELDE
SAVUNMAYA
DEVAM EDECEĞİZ
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 19
Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları
Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

etkilerine maruz kalmıştır. Mesleki denetim ve bilimsel–
teknik kriterler, tüm alanlarda devre dışı bırakılmaktadır.
Esnek-güvencesiz çalışma biçimleri, tüm emekçilerle birlikte
üzer imizdek i sömürüyü ar t ır mış t ır. K amuda liy ak at ın
tasf iyesi nitelikli, birikimli işgücünü devre dışı bırakarak
meslektaşlarımızı işlevsizleştirmektedir.
Meslek örgütler imiz de saldır ı alt ındadır. TMMOB ve
Odalarımız, neoliberal dönüşüm programları ve iktidarın
dizginsiz rant çıkarlarından dolayı uzun bir süreden beri
ikt idar ın hedef indedir. İkt idar, kamusal üret im, hizmet
ve denet imi t amamen or t adan k aldır manın, Anay asal
day anağ ı bul unan ye t k il er im iz i yok e t menin, özer k
örgütlerimizi etkisizleştirme ve tasfiyenin peşindedir. Fakat
mesleklerimize ve örgütlerimize yönelik bu saldırı dalgasına
karşı duruşumuz, 1970’lerden günümüze uzanan mücadeleci
geleneğimiz doğrultusunda sürecektir.

( Tar ihimizde önemli bir yer i bulunan 19 Eylül 1979,
TMMOB kararıyla onbir yıldan beri TMMOB Mühendis, Mimar,
Şehir Pl anc ıl ar ı Dayanışma Günü ol arak anılmak t adır.
Mühendis-mimar-şehir plancıları, 19 Eylül 1979 tarihinde
TMMOB’nin çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi yaparak
ekonomik demokratik sorunlarına dikkat çekmişlerdi.
1973-1980 döneminin TMMOB Başkanı Teoman Öztürk ve
arkadaşlar ının bizlere devret t iği mücadele geleneğinin
bir parçası olan bu eylemden 42 y ıl sonra mühendislik,
mimarlık, şehir plancılarının sorunları daha da artmıştır.
Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetleri, kamusal
yarar yaklaşımının tasfiyesiyle birlikte itibarsızlaştırılmaya,
de ğer s izl e ş t ir il me y e ç al ış ıl mak t ad ır. Me sl e kl er im iz;
sanay is izleşme, t ar ımda ger ileme, ç ar pık kentleşme sağlıksız yapılaşma, enerji, maden, orman, su kaynakları
dahil tüm yeraltı-yürüstü kaynaklarının talanının olumsuz
MMO İzmir Şubesi | Ekim 2021 | 12

Meslek disiplinler imiz ve örgütler imize yönelik tasf iye
çabaları ile ülke çapındaki piyasacı-rantçı politikaların ve
toplumsal muhalefet üzerindeki baskıların arasındaki bağları
yakından biliyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, laiklik, sosyal
hukuk devleti, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, kardeşlik;
kamucu polit ikal ar temelinde pl anl ama, sanay ileşme,
kalkınma; kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim,
tam istihdam ve güvenceli çalışma mücadelemiz bu bilinçle
sürecektir. 19 Eylül 1979 tarihindeki eylem zamanında ve
1973-1980 döneminde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı olan
Teoman Öztürk ve arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha
sevgiyle, saygıyla anıyoruz.
Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.
YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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ÜLKEMİZ VE
HALKIMIZ
GERİCİLİĞE VE
FAŞİZME MAHKÛM
DEĞİLDİR,
BAŞKA BİR TÜRKİYE
ÖZLEMİMİZ BASTIRILAMAYACAKTIR
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener
tarafından, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde yazılı
bir açıklama yapıldı.

(41 yıl önce yapılan 12 Eylül darbesi, IMF ile bağıtlanan 24
Ocak ekonomi kararlarının ardından kapitalizmin neoliberal
dönem uygulamalarına geçişi sağlayan, emek ve demokrasi
karşıt ı f aşist bir darbe idi. Sonrak i y ıll ar ve özellikle
bugünkü iktidar döneminde, 12 Eylül faşizminin devamı
ve doruğu olan bir süreç yaşanmıştır. Anayasa ve yüzlerce
yasada, kamu idari yapısında, kamusal üretim, hizmetler ve
denetimde, sınai ve tarımsal üretim yapısında, planlamasanay ileşme-kalkınma ve mühendislik paradigmalar ında
yapılan değişiklikler, bugün her alanda görüldüğü üzere
Türkiye’yi çok geriye götürmüştür. Bugünkü sosyoekonomik
politikalar ile meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri,
basın ve toplumsal muhalefete yönelik baskı politikaları,
12 Eylül faşizminin hem devamı hem de yeni biçimlerle tepe
noktası niteliğindedir.

Kamunun sosyal nitelikler i ve ülkemizin büktün iktisadi
sosyal kazanımlarının tasf iyesi ile eğitim, sağlık, enerji,
ul aş ım, kent-k ır, imar vd. al anl arda gerçekleş t ir ilen
neoliber al ve r antç ı dönüşümler; l aikliğ in, hukukun,
demokrasinin tasfiyesi ile içiçe bir şekilde yürütülmüştür.
12 Eylül’ün “Türk-İslam sentezi”, bügünkü siyasal İslamcı
iktidarın adım adım güçlenmesine yol açan bir ana kaynak
ol muş, sonuç t a s iy as al İ sl amc ı bir re jim değ iş ikliğ i
yaşanmıştır. Giderek artan yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık
ve rant politikaları ülkemizi yoksullaştırmıştır. Sömürü ve
esnek/güvencesiz çalışma biçimleri yoğunlaşmış, işsizlikyoksulluk ve toplumsal bunalım koşullarına girilmiştir.
Hemen herkes görüyor ki, ülkemiz ve halkımızın bugünü
karar t ıldığı gibi geleceğimiz de ipotek alt ına alınmak
istenmekdir. Ancak bilinmeli ki haktan, haklıdan, hukuktan,
adaletten, eşitlik ve özgürlükten, toplumsal refahtan yana
özlemler gelişmek tedir. Ülkemiz ve halk ımız karanlığa,
ger ic iliğe, f aşizme mahkûm değildir, başka bir Türk iye
özleleri bastırılamayacaktır.
Mevcut durum bütün emek ve demokrasi güçlerinin önüne
birlikte direnme, kaybedilen her şeyi daha üst boyutlarda
yeniden kazanma ve yeni bir Türkiye için mücadele görevini
koymuştur. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusundaki kamucu
polit ikalar ın hak im olduğu bağımsız, demokrat ik, laik,
sanayileşmiş, kalkınmış, tam istihdamı sağlanmış adaletli
bir Türkiye’ye ancak böylece ulaşabileceğiz.
YUNUS YENER
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI
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BÜYÜME
KALİTESİZ:
İŞ YOK, AŞ YOK!

• Kredi pompalaması, ihracat zorlaması ile gerçekleşen;
yan etki olarak yüksek enflasyon ve daha da kırılganlaşan cari
denge sorunları yaratan bu kalitesiz büyüme, ülkenin en ağır
sorunu istihdama, işe erişime de pek yaramadı. İkinci çeyrekte
milli gelirdeki büyüme yüzde 22’de seyrederken istihdamdaki
artış işten çıkarma yasaklarının da etkisiyle ancak yüzde 10’da
kaldı. Yasak önlemi olmasa, daha düşük bir istihdam söz konusu
olacaktı. Nitekim, yasakların kalkmasından sonra istihdamda
yaşananları üçüncü ve son çeyrekte izlemek mümkün olacak.

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin
73’üncüsünü büyümenin işgücü, bölüşüm ve
istihdama etkisi konusuna ayırdı.

(TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret
Bakanlığı, BDDK verileri kullanılarak yapılan analizde izlenen
büyüme çizgisinin kalitesizliğine dikkat çekilerek işgücünün
bundan yararl anamadığı, hat t a öncek i döneme göre gelir
pay ı kaybet t iği, bu tür büyümenin ist ihdam yaratmadığı,
işsizliği azaltmadığı ve sürdürülebilir olmadığı, faiz indirimiyle
dev amında ısr ar ında ise önemli k ır ıl mal ar a yol aç ac ağ ı
görüşlerine yer verildi.
Analizde ortaya çıkan başlıklar özetle şöyle:
• 2 0 2 1’ i n i k i n c i ç e y r e ğ i n d e , b e k l e n d i ğ i g i b i ,
sansasyonel bir büyüme oranı yüzde 22 ye yakın açıklanırken
bunun arka yüzünde, 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 10,4’lük
küçülmenin metematiksel etkisi olacağı biliniyordu. Bu baz
etk isinin ötesinde gerçekleşen büyüme ise sürdürülebilir
görünmediği gibi, sonuçlar ı aç ısından, özellikle emek iç in
“hayırlı” bir büyüme olmadı.
• Hem milli gelir past asının bölüşümünde hem de
işsizler in işe k avuşmas ında olumlu sonuçl ar y aşanmadı.
2021 ikinci çeyreğin büyümesinden işgücü , önceki çeyreğe
göre 4 puan gelir kaybı yaşadı ve dönemin gayri saf i katma
değerinden 2020’nin 2. çeyreğinde aldığı pay yüzde 37 iken bu
yılın 2. çeyreğinde yüzde 33’e kadar geriledi. Buna karşılık “Net
işletme artığı/karma gelir” olarak adlandırılan kâr, faiz, rantın
payı yüzde 42,8’den yüzde 49,8’e yükseldi. Bu, açık bir bölüşüm
bozulmasıdır. Başka bir ifade ile, büyüdü denen milli gelir
pastası, bölüşüme geldiğinde işgücü için büyümedi, tersine pay
azaldı.
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• Ekonominin omurgas ı s anay ide de f l aş büy üme
yaşansa da bu, ist ihdama olumlu katk ı yapmadı. Sanay i
büyümesi son 10 çeyrekte ortalama yüzde 6 büyüme gösteriyor
olsa da sanayi istihdamındaki artış, çeyrek başına yüzde 1’i
bulmuyor. Temmuz ay ı işgücü–ist ihdam ver iler i ise, uzun
zamandır eve çekilen çalışabilir nüfusun işgücü piyasasına
girdiğini, ama her 6 iş arayandan ancak 1’inin iş bulabildiğini
oraya koydu. Temmuz’da dar t anımlı işsiz ilk yüzde 12’ye
ç ıkarken genş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24’e yaklaşt ı ve
sayı olarak 8,5 milyonu buldu. Özetle, kalitesiz büyümenin
sonuçlar ı emek kesimler ine ne iş ne de aş olarak yansımış
görünmüyor.
• Büyüme ye omuz ver miş ihr ac at a ise y ine emek
f iy atl ar ının ucuzl at ıl mas ı e t k ili oldu. Bunun y anı s ır a,
başka tür maliyetler ödeten kurdaki artış, ihracatta belli bir
ivmelenme yarattı. Pandemi dolayısıyla navlun f iyatlar ının
artışı ise Türkiye’ye jeopolitiğiden dolayı bir fırsat yaratarak
ihracat artışında etkili oldu. Ama yine de artan ihracat, dışa
bağımlı üret im nedeniyle, ar tan ithalat demek ve sonuç ta
y ıllık 21 milyar dolarlık car i açık beklentisinden Türkiye’yi
kurtaramıyor.
• Tırmanışı süren enf l asyonl a baş edemeyen Saray
rejimi, astarı yüzünden büyük büyümeyi ön plana çıkararak
seçmen gözünde bir başarı öyküsü yazma çabasında ve bunu
gerçekleştirmek için faiz indirimi niyetini gündemde tutuyor.
Bu karar 23 Eylül’de uygulanırsa, şimdiden başlayan dolara
yöneliş in, dol arl aşmanın daha da hızl anmas ı ve önemli
türbülanslara yol açması; enflasyonu baş edilmez hale sokarak
gelir dağılımını, yoksullaşmayı tırmandırması kaçınılmaz hale
gelebilir.

ŞUBEDEN• MESLEKİ SOHBETLER

SEDAT ÖZGÜVEN’DEN
GENÇ
MESLEKTAŞLARA:
“SESSIZ
KALMAMALISINIZ”

1983 yılında politik nedenlerle yurt dışına çıkmak zorunda
kalan ve şu anda dönem dönem İsveç ve Türkiye’de yaşayan
Özgüven, “ Yur t dışında çeşitli etkenlere bağlı olarak 6
aylık bir süre dışında mesleğimle ilgili herhangi bir iş
yapmadım. Geç imimi değişik işlerde çalışarak sağladım.
Fakat meslek odamızla olan ilgimi sürdürme çabası içinde
oldum. Sürdürmeye devam ettim” diyor.
Üniver s it e de okuduğu son y ıl l arda Ege Üniver s it e s i
inşaatl ar ı kontrol müdürlüğünde mühendis yardımc ısı
(sürveyan) olarak çalışarak adım attığını ifade eden Sedat
Özgüven, mezun olduktan sonra kısa bir süre de İzmir Yapı
İşleri 3. Bölge Müdürlüğü’nde mühendis olarak çalıştığını
ve böylece makine mühendisliğine f iilen başladığını, bu
sürveyanlık görevi nedeniyle de meslek yaşamında zorluk
yaşamadığını belirtiyor.

( Sedat Özgüven, Şubemiz çalışmalarına farklı dönemlerde

y öne t im k ur ul u b a şk an ı, y öne t im k ur ul u s e k re t e r i
ve yönet im kurulu üyesi olarak uzun süre katk ı koyan
isimlerden.
Sedat Özgüven’in, makine mühendisliği eğitimi alma süreci
biraz zorlu olmuş. Özgüven, bu zorlu süreci özetle şöyle
anlatıyor:
“1964-1965 öğret im y ılında lisey i bit irdiğimde girdiğim
üniversite sınavl ar ında İst anbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’ni kazanmıştım. İstanbul’da bulunup sıramı takip
etmem gerekiyordu. Abim de aynı durumda idi. Ekonomik
nedenlerle sıra ve kayıt işlemlerimizi takip edebilmek için
İstanbul’a ancak o gidebildi. Yine ekonomik nedenlerle
sonuç l ar ı b e kl e y eme den dönme k zor unda k al d ık ve
üniversiteye giremedik. O sıralarda İzmir-Buca’da bizlerin
de karşı olduğumuz özel bir mühendislik fakültesi açılmıştı.
Anne ve abilerimizin istek ve zorlamalarıyla bu üniversiteye
kaydımı yaptırdık. Okula başladığımda da her türlü işte
çalışarak, okul parası için aileye destek olmaya başladım.
Ayrıca üniversitede bulunan derneğin yönetim kuruluna da
girerek özel okulların devletleştirilmesi mücadelesine aktif
olarak katıldım. Sonunda başarıldı ve bizim fakülte, Ege
Üniversitesi’ne bağlanarak devlet üniversitesi durumuna
geldi. Mak ine bölümünü seçmemdek i en önemli neden,
makinelere ve her tür üretime olan ilgi ve yakınlığımdır.
Üniversiteden 1969-70 öğretim yılında mezun oldum. Ve
kısa zaman sonra da yedek subay olarak askerlik görevine
alındım.”

Özgüven, mesleğimin en sevdiği yanlar ının üreticilik ve
yarat ıc ılık özellikler ini t aşıması olduğunu belir t irken,
meslek alanının en önemli sorununu ise şu şekilde ifade
ediyor:
“Genel olarak Türkiye’de yaşamadığım için pratik anlamda
meslek t aşl ar ımın neler yaşadıkl ar ı, hangi sık ınt ıl arl a
boğuştukl ar ı konusunda f azl a söz söyleyemem. Ancak
ülkenin her alanda içinde yaşadığı ve büyük çoğunluğa
yansıyan yak ıc ı, ezic i, yaşamı her anlamda zorlaşt ıran
sorunlar ın meslek taşlar ımıza da yansıdığını söylemem
mümkün. Ayr ıca meslek alanında mühendis örgütler inin
etk iler ini, ol anakl ar ını, üyelerle ol an zeng inleşt ir ic i
ilişkilerini yok etmek amaçlı çeşitli zorlamalar yaşandığını
söyleyebilirim.”
Sedat Özgüven, mesleğe yeni adım atacak olan makine
mühendisler ine ise, “Bir yandan meslek al anımızdak i
bilimsel gelişmeler takip edilirken, diğer yandan deneyli
abilerimizin tecrübeleri ve meslek örgütümüzün her alandaki
yay ın, konferans, or tak çalışma vs. izlemeli, bunlardan
yararlanılmalısınız. Mesleğimize ilişkin bilimsel gelişmelere
yönelik ısrarlı bir t ak ip iç inde olmalı ve mesleğimiz i
yaşama geçirirken ülke ve bir parçası olduğumuz halkımızın
sorunlarına da olabildiğince yakın olma uğraşı vermelisiniz.
Sessiz kalmamalısınız” şeklinde tavsiyede bulunuyor.
Özgüven, meslek yaşamında başından gelen unutamadığı bir
olayı ise şu şekilde anlatıyor:
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ŞUBEDEN• ÜYELERLE RÖPORTAJ

“Polit ik nedenlerle polis ten uz ak dur may a ç alış t ığ ım
dönemde, İzmir’deki özel büromuzu kapatıp, İstanbul’da
bir yak ınımın yardımıyl a büyük bir f irmada çalışmaya
başl amışt ım. Beni t anıyan birçok insanın benim yur t
dışında olduğumu sandığı zamanlardı. Bir gün birlik te
çalıştığım arkadaşım çok heyecanlı bir şekilde, müdürün
odasında beni çok iyi tanıyan üniversiteden bir hocamızın
ziyaretçi olduğunu, müdürün, benim de büroda çalıştığımı
söyleyince eski hocamızın ‘Aaa bizim Sedat mı’ dediğini,
yanlarında olan bizim arkadaşın ‘Yok hocam, o buralarda
değil, tanımazsınız. Bu başka bir arkadaş’ diyerek durumu
kurtardığını anlattığında çok heyecanlanmıştım. Unutamam.
Ayr ıca ülkeye dönme olanağına kavuştuğumda o günkü
müdürümüzü z iy are t e tmiş t im. Bana ‘O z aman senin
durumunu biliyordum’ demesi de benim için unutulmazdır.”

Odamızı ve TMMOB’ye bağlı diğer odalar ı ‘bilim ışığında
mesleğin ve üyeler in gelişiminin olmazsa olmazı ve en
önemli kurumu’ ol ar ak t anıml ay an Özgüven, ”Meslek
örgütümüzde üye, sekreter, başkan olarak görev yaptım.
Odamızın ve tüm diğer meslek örgütlerimizin ülkemizin en
başta emek, ekonomi, demokrasi ve barış olmak üzere tüm
ana sorunlarıyla çok yakından ilgisi olduğunu düşünüyorum.
Zira üyelerimizin meslek, iş, geçim, kendini geliştirme gibi
tüm sorunları halkımızın sorunlarından ayrı görülemez, ayrı
tutulamaz, ayrı düşünülemez. Halen takip edilen, ilkemiz
ülke ve halkımızın sorunlarının üyelerimizin sorunlarından
ayrı tutulamayacağıdır” şeklinde konuşuyor.
Oda çalışmalarımıza önemli katkılar sunan Sedat Özgüven’e,
MMO İzmir Şubesi olarak daha nice verimli ve sağlıklı yıllar
diliyoruz.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ağustos - 31 Eylül 2021 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
							
Şube Yönetim Kurulu
AYTUĞ BERKAY YILMAZ
EGE ÖZBENDER
AKTUĞ KUBİLAY
ALİ KUZ
EMRE EVİN
MUSTAFA UMUT ÖZBEK
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MERT ALTINTAŞ
MEHMET HAKAN YAMANER
SEZEN AKSU
CEYLAN ÇOBANOĞLU
JİYAN YALÇINKAYA
MEHMET CANER TORUN

BORA DANABAŞ
CEM KARA
AZİZ İZMİRLİ
ERAY ULUÇAY
HASİBE NUR GÜLER
BURAK İLHAN

YİĞİT GÜNGÖR
ÖZGÜL GÜLCÜ
ZEYNEP TEKELİ

ŞUBEDEN • HUKUK SAYFASI

ÇALIŞANIN
HAKLARI
NELERDİR?
( Ücretli çalışan üyeler imiz in ç alışma y aşamında
karşılaşabilecekleri sorunlara ve akıllarına takılan konulara
dair yasal haklarını içeren bilgilendirmelerimizde bu ay “Ücretin
z amanında ödenmemes inin hukuk i sonuçl ar ı nelerdir?”,
“İ ş veren vek ili ol an mühendis-mimar-şehir pl anc ıl ar ının
konumu nedir?” ve “Mühendis-mimar ve şehir plancılarının iş
kazaları nedeniyle sorumluluğu nedir?” sorularının yanıtları
yer alıyor. Sizler de aklınıza takılan soruları, sayfalarımızda
yanıtlanmak üzere hukuk.izmir@mmo.org.tr adresine iletebilir,
www.mmo.org.tr/izmir/hukuk-birimi adresinden daha detaylı
bilgilere ulaşabilirsiniz.
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TMMOB ÜYESİ
KADINLAR:
VAZGEÇMİYORUZ!
TMMOB 7. Kadın Kurultayı’na hazırlık amacı ile
düzenlenen İzmir Yerel Kurultayı, 25 Eylül 2021
tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

(“Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz”
başlığ ı alt ında düzenlenen yerel kurult ayda TMMOB’a
bağlı odaların İzmir şubelerinden mühendis, mimar, şehir
plancısı kadın üyelerin yanı sıra Aydın, Manisa ve Denizli
şubelerinden de kadın katılımcılar yer aldı.
Kurult ay ın aç ılışında, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma
Grubu’nun, kurulduğu tar ih olan 2008 y ılından bu yana
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yapmış olduğu çalışmaları içeren tanıtım sunumu izlendi.
T MMOB İ zm ir İKK K ad ın Ç al ışma Gr ubu ad ına aç ıl ış
konuşmasını yapan Dönem Sözcüsü Makine Mühendisi Güniz
Gacaner Emin, TMMOB içindeki kadın çalışmalar ının ana
ekseninin, üyeler inin beşte bir ini oluşturan kadınlar ın
dayanışmasını, örgütlenmesini ve temsiliyetini daha güçlü
hale get irmek, Oda çalışmalar ında ve Oda organlar ına
katılımda kadınların sayı ve etkinliklerini artırmak; kadın
haklar ı konusunda f ark ındalıklar ının gelişmesine katk ı
sağlayacak etk inlikler düzenlemek; kadınlar ın meslek i,
sosyal, kültürel, dayanışmasını sağlayacak yönde projeler
oluşturmanın yanı sıra, kendi sorunlarından yola çıkarak
ülkemizde meslek i, siyasi ve sosyal alanlarda eksikliği
duyulan “kadın politikalarının” oluşturulması amaçlarını
da taşıdığını vurguladı. Egemen sınıfın çıkarlarına hizmet
eden c insiyet ayr ımc ılığı çözülmeden özgür ve eşit bir
toplumun oluşmasının da mümkün olmadığını belirten Güniz
Gacaner Emin, kadınların TMMOB içerisinde örgütlülüğünün
güçlenerek devam edeceği konusunda kararlılığını belirterek
k onu şm a s ın ı “Hak l ar ım ız d an, e ş i t l ik t e n, ad al e t t e n
vazgeçmiyoruz” sözleriyle tamamladı.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreter i Maden
Mühendisi Aykut Akdemir ise konuşmasında, yaşamın her
alanında kadınlarla omuz omuza mücadelenin sürdürülmesi
gerektiğini, TMMOB çatısı altında bunu sürdürme inancını
taşıdıklarını ifade etti.
TMMMOB 46. Dönem Yönet im Kurulu Üyesi Meteoroloji
Mühendisi Ayşegül Akıncı Yüksel de, bugüne kadar TMMOB
içer isinde elde edilen kazanıml ar ı anl at arak bu yolda
16 Eylül 2021 tar ihli Resmi Gazete’de yay ımlanan “Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne

TMMOB•

‘’psikolojik yıldırma/baskı/her türlü taciz uygulayanlara,
c i n s i y e t a y r ı m c ı l ı ğ ı y a p a n l a r a”, i l k İ n c e l e m e v e
Soruşturmacı Atanması ile Soruşturmanın Yöntemine dair
yapılan değişiklikler in çok büyük kazanımlar olduğunu
b e l ir t t i. Ak ınc ı Y ük se l , c ins i y e t ay r ımc ıl ığ ı sor unu
çözülmeden, demokratik bir toplum yaratılmasının mümkün
olmayacağını, bu nedenle kadın ve erkeğin eşit bir şekilde,
yan yana yaşamın her alanını paylaşması ve omuz omuza
mücadele etmesi gerektiğini savunduklarını ifade etti.
Kur ult ay ın il k ot ur umunda KE SK 9. Dönem Y ür ü t me
Kur ul u E ş Genel Başk anı Ay sun Ge zen “ İ s t ihdam ve
Ücretlendirilme Konusunda Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi
İ ş Tanıml amal ar ı” konu sunda gör ü ş ve is t at is t ikler i
ak t ararak, devlet in kadınl ara sermaye ile patr iyarka
arasındaki ilişkiyi bozmayacak şekilde işgünü önerdiğini,
bunun mesleklerdeki kadın-erkek dağılımlarından da çok
açık şekilde görülebileceğini, toplumsal cinsiyetin meslek
dağılımlar ında da etk ili rol oynadığını belir t t i. Gezen,
kadınların evde ücretsiz bakım hizmetlerinde çalıştığını,
ç alışan vey a ç alışmay an her k adının omuzl ar ında bu
yükün olduğunu belir terek ve mevcut hükümetin eğitim
politikalarının da bunu destekler nitelikte olduğunun altını
çizdi.
İl k otur umun ik inc i konuşmac ıs ı ol ar ak Şubemiz 29.
Dönem Sekreteri ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu
üyesi Selda Ünver, TMMOB Üye Prof ili Araştırması Raporu
sunumunu y ap t ı. K as ım 2019’da y ay ıml anan Odamız
Rapor u ve TMMOB’ye bağlı odal ardan is tenen delege

istatistikler ine bakılarak hem iş yaşamındaki mühendis,
mimar, şehir planc ısı ist ihdam istat ist ikler ine, hem de
TMMOB’ye bağlı odalardaki kadın, erkek üye sayısı ve delege
sayısı istatistiklerine değinen Ünver, yapılan incelemede
mühendislik mesleğinde ciddi anlamda istihdam sıkıntısı
yaşandığını, bu durumun kadın mühendislerde çok daha
büyük boyutlarda olduğunu belirtti.
Kurultayın ikinci oturumunda, TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi 15. Dönem Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
Aysun Yıldız “İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu Yapılanması
ve K az anıml ar ” sunumuyl a y apıl anma hakk ında bilg i
vererek, “TMMOB’de toplumsal c insiyet bilinc inin örgüt
geneline yayılması ve kurultay kararlarının örgütün tümü
taraf ından benimsenmesi bu politikaların hayata geçmesi
ancak kadınların örgütlülüğü ve dayanışmasıyla mümkün
olacaktır. Anladık ki bu mücadele daha sürecek. Tüm bu
kazanımları elde etmek uzun soluklu bir çaba istiyor. Ancak
unutmamalıyız ki, emekle kazanılan her şey çok değerlidir
ve bir daha kaybetmeyi göze alamayız’’ dedi.
İkinci oturum, KESK 9. Dönem Yürütme Kurulu Eş Genel
B a şk an ı Ay s un G e z e n’ in “K ar m a K ur uml ar d a K ad ın
Örgütlenmesi” sunumu ile devam etti. Karma örgütlerde
kadın politikalar ının sınırlar ının çok iyi çizilmesi ve bu
konular ın öznesinin sadece kadınlar olmasının önemini
vurgulayan ve sonuna kadar mücadele edilmesi gerektiğini
belirten Gezen, “Kadın kadının yurdudur sözünü ısrarla ve
inatla söylenerek örgütsel mekanizmalarda sonuna kadar
yer almamız gerekiyor” dedi.
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“BARINAMIYORUZ!”
DİYEN GENÇLER
SOKAKLARDA!
BARINMA
KRİZİ DERHAL
ÇÖZÜLMELİDİR
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
iktidarın çözümsüz bıraktığı ve öğrencilerin
sokaklarda kalmasına neden olan yurt sorunu
ile ilgili olarak 25 Eylül 2021 tarihinde bir basın
açıklaması gerçekleştirdi.

( C o v i d -19 s a l g ı n ı s e b e b i y l e 1, 5 y ı l d ı r u z a k t a n
ilerleyen eğit imde yeniden yüz yüze sisteme geç ilmesi
sürecin tamamında olduğu gibi plansızlık, düzensizlik ve
belirsizliklerle gerçekleşmiştir. Yüz yüze eğitimin başlaması
ile birlikte şehir değiştirmek durumunda kalan üniversite
gençliği, yurt kapasitelerinin yetersizliği, özel yurtların
pahalılığı ve ev kiraların karşılanamaz derecede artması
ile birlikte bir bar ınma kr izinin or tasında bırakılmışt ır.
Halkın sağlığını, temel hak ve ihtiyaçlarını rant ve gerici
polit ikal ar ı uğruna hiçe sayan ik t idar, bugün yaşanan
barınma krizinin de birincil derecede sorumlusudur.
Uzunca bir süredir der inleşen ekonomik kr ize Cov id-19
salgının eklediği zorluklarla birlikte artan yoksulluk, işsizlik
ve güvencesizlik koşullar ında yaşama mücadelesi veren
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halk, bugün de en temel haklar ında bir i olan bar ınma
hakkına erişemez haldedir. Barınma ve beslenme gibi temel
meselelere çözüm get ir ilmeden alınan yüz yüze eğit im
kararı, zaten ekonomik zorluklarla boğuşan gençleri altından
kalkamayacakları bir krizle baş başa bırakmıştır. Özellikle
büyük şehirlerde okuyan gençler, ev ve yurt kiralarındaki
olağanüstü ar t ışlar sebebiyle kelimenin tam anlamıyla
sokakta kalmaya zorlanmaktadır. Üstelik, kira bedellerinin
pahalılığı adeta f ırsat bilinerek tar ikat ve cemaatler in
görece daha ucuz olan barınma imkanlarının önü açılmakta,
gerici unsurların üniversitelerde örgütlenmesi için zemin
hazırlanmaktadır. Yoksul halkın ihtiyaçlar ını görmezden
gelen, sorunları çözmektense derinleşmesi için politikalar
üreten iktidar, bugün yaşanan barınma krizinin ve yaşama
imkanlarının tek tek yok olmasının baş sorumlusudur.
Kredi Yur tl ar Kurumu’nun öğrenc ilere geç inebilmeler i
için sağladığını iddia ettiği 650 TL, tüm bu tablo içinde
komik bir rakamdır. Bursun bar ınma, beslenme, ulaşım
masraflarını karşılamadığı, hiçbir soruna çözüm olmadığı
açıktır. Üstelik bursu alamayan çoğunluktaki öğrenciler,
“kredi” adı altında borçlandırılmaktadır. Yurt ücretlerinin
aylık yaklaşık 1.500-4.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL’nin
altında olmadığı bir ekonomik dönemde, bu miktarla bir de
övünen, sarayından utanmadan tasarruf çağrısında bulunan
iktidar, halkın verdiği yaşam mücadelesinden görmezden
gelmekte, kendince göz boyamaya çalışmaktadır.
Öğrenc iler kapasiteler i ve say ılar ı yetersiz olduğu iç in
devlet yur tlar ına er işemezken, diğer yanda milyonlarca
lira saraylara, yazlıklara akıtılmaktadır. Ayrıca Belediyeler
eliyle çeşitli imar durumu değişiklikleriyle tarikat ve cemaat
yurtlarının kapasiteleri artırılmakta, barınma ihtiyacı ticari
bir alana dönüştürülürken aynı zamanda gerici politikaların
aracı haline getirilmektedir.
Bugün “Barınamıyoruz!” diyerek hakları için sokaklarda,
parkl arda sabahl ay an ünivers iteli gençler in bar ınma
sorununu çözmek için acilen yurt imkanları genişletilmelidir.
Öğrencilerin en güncel ve en acil talebi olan barınma hakkı
sağlanmalıdır. Bunun iç in yur t kapasiteler i ar t ır ılmalı,
yur tlar ın yaşama standar tlar ı iyileştir ilmelidir. Bar ınma
krizi İslamcı politikalar ın aracı olmaktan çıkar ılmalıdır.
Yurtlar ücretsiz olmalıdır. Yüksek kira bedellerini kontrol
edecek düzenlemeler getir ilmelidir. Ulaşım zamlar ı ger i
çek il meli, öğrenc iler ul aş ım hizme tler inden ücre t s iz
faydalanabilmelidir.
Demokrat ik, özerk ve bilimsel bir eğit im mücadelesini
büyüten, tüm bu yaşamsal taleplerini sokaklara çıkarak,
parklarda sabahlayarak dile getiren gençlerin yanındayız ve
her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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( Gediz Havzası, tar ımsal alanlardaki işlevi ve ekolojik
yapısı açısından büyük değer taşır ve üzerinde birçok canlı
türünü bar ındır an nitelikler inin yanında Gediz Nehr i ve
kollar ının taşıdığı su ile bölgeye hayat ver ici nitelik taşır.
Üzerinde dört mevsim boyunca tarım yapılabilen, çok çeşitli
ürünlerin yetiştirilebildiği bu bölge, sadece Ege için değil tüm
Türkiye için yaşamsal değeri çok yüksek bir bölgedir. Ancak
Gediz Nehr i, 401 km uzunluğu ve 17.500 km² su toplama
havzası ile büyük bir çevre felaket inin eşiğinde. Havzada
yaşanan endüstr iyel gelişme, yoğun tar ımsal faaliyetler ve
hızla artan nüfus, bu felaketin önleyici tedbirlerinin acilen
hayata geç ir ilmesi gerekliliğini or taya koymaktadır. Gediz
Havzası sınırları içinde yer alan organize sanayi bölgelerinin
at ıkl ar ının büyük bölümünün ar ıt ılmadan Gediz Nehr i’ne
akıtılması, evsel atık su kirliliği, alabalık çif tlikleri ve kum
ocaklarının oluşturduğu kirlilik yükü nedeniyle hem nehirdeki
canlı yaşamı hem de suyu kullanan çevre kentlerin insanları
risk altında.

Gediz Nehr i’nde toplu balık ölümler i sıklıkla yaşanan
vakalardan biri haline geldi
GEDİZ HAVZASI
Ge d iz Hav z a s ı T ür k i y e’n in b a t ıs ında, Ege B öl ge s i ’nde
konuml anm ak t a ol up, sul ar ın ı G e d iz N e hr i v e kol l ar ı
vasıtasıyla Ege Denizi’ne boşaltan, Kuzey Ege, Susurluk ve
Küçük Menderes Havzaları arasındaki sahayı kapsamaktadır.
Gediz Havzası 1,703,394 ha alan kaplamakta ve Türkiye’nin

yüzölçümünün % 2.17’sini oluşturmak tadır. Gediz Havzası
sınırları içerisinde Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir illeri yer
almaktadır. Kütahya’nın 3, Manisa’nın 15 ve İzmir ilinin 3 ilçesi
havza sınırları içerisinde yer almaktadır.

Havzaya ismini veren Gediz Nehr i 275 km uzunluğundadır.
Gediz Nehr i’nin 175 km’s i Manisa ili, 40 km’s i Küt ahy a
ili, 25 km’si Uşak ili, 35 km’si ise İzmir ili topraklar ında
bulunmak tadır. Toplam havzasının yüzölçümü 17,034 km²,
yıllık ortalama su potansiyeli 2,270 hm³ olarak hesaplanmıştır.
Gediz Havzası’nda doğal göllerin sayısı yok denecek kadar azdır.
Havzada yer alan en önemli doğal göl, Akhisar’ın Marmara
Beldesi yakınlarındaki Gölmarmara’dır. Havzada 5 adet baraj
ve 2 adet gölet bulunmaktadır. Demirköprü, Afşar, Buldan
ve Gördes Barajlar ı Manisa’da, Küçükler Barajı ise Uşak’ta
yer almaktadır. Havzadaki en büyük baraj 1.022 milyon m³
depolama kapasitesiyle Demirköprü Barajı ve HES’tir. Gördes ve
Küçükler Barajları içme suyu temini amacıyla da kullanılmakta,
diğer barajlar sulama, taşkın koruma ve enerji üretimi amaçlı
kullanılmaktadır.

Gediz Nehir Havzası, Türkiye tar ımsal üret iminin yaklaşık
% 10’unu karşılamak ta ve yoğun endüstr i f aaliyetler i yer
almak t adır. Ege Bölgesi’nde önemli bir yere ve c iddi bir
ekonomik potansiyele sahip Gediz Havzası’ndaki endüstriyel
gelişme, yoğun t ar ımsal f aaliyetler ve hızl a ar t an nüf us
yüzeysel sular ın k irlenmesine sebep olarak su kalitesinin
bozulmasına yol açmışt ır. Tar ım pot ansiyeli yük sek ol an
hav z ada özellikle, ek s t ans if ¹ t ar ımın y ayg ınl aşmas ı ile
kullanılan kimyasal gübre ve pestisit kalıntıları, yeraltı ve
yerüstü sularına karışarak kirliliğin artmasına neden olmuştur.

¹Yoğun tarım ya da intansif tarım, en yüksek verimin alınabileceği şekilde uygulanan tarım metodudur. Modern tarım sistem ve teknikleri
kullanılır. Teknik ve bilimsel tüm önlemler alınır. Nadas uygulaması en aza indirilir veya kaldırılır.
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Gediz Havzası’ndaki sulama amaçlı su temini önemli ölçüde
Demirköprü, Gölmarmara ve Afşar Barajlarından yapılmaktadır.
İçme ve kullanma suyu amaçlı olarak ise hem yüzeysel hem de
yeraltı su kaynakları kullanılmaktadır. Havzada su kullanıcıları
arasında önemli yer tutan sanayi bölgeleri de bulunmaktadır.
Bunlar Manisa ve Kemalpaşa sanayi bölgeleridir ve atık sularını
Gediz Nehri’ne deşarj etmektedirler. Bunların dışında, Menemen
yakınlarında, ağırlıklı olarak deri imalathanelerinin bulunduğu
daha küçük ölçekli bir bölge de bulunmaktadır. Bu bölge yeraltı
suyundan yararlanmakta ve atık suyu Menemen sol sahil sulama
şebekesine vermektedir. Tarımsal kullanımda büyük ve küçük
ölçekli yüzeysel sulama projeleri olduğu gibi, yeraltı suyundan
da yoğun olarak faydalanılmaktadır. Kentsel su kullanımında
ise Gediz Havzası kendi sınırları içerisindeki belediyelere su
sağladığı gibi, havza dışında olan İzmir şehrine de içme suyu
sağlamaktadır. Diğer taraftan seramik, deri, gıda işletmeleri ve
metal endüstrisinin bulunduğu havzada işletmeler DSİ’den izin
alarak yeraltı suyundan faydalanmaktadırlar.

Havza, Gediz Nehri’nin oluşturduğu çok verimli ova topraklarına
ve tarıma elverişli bir iklime sahip olduğundan, Ege Bölgesi
tar ımında ilk sırada yer almaktadır. Arazi dağılımına göre
tarım alanları havzanın % 50’sini oluşturur. Gediz Havzası’nda
bul unan Gediz, Al aşehir, S alihli, Turgut l u ve Menemen
ovalar ından Türk iye’dek i toplam tar ımsal üret imin % 10’u
karşılanmaktadır. Türkiye’de bulunan sebze alanlarının % 5.6’sı,
zeytin alanlarının % 10’u ve üzüm bağı alanının % 16’sı Gediz
Havzası’nda yer almaktadır.

İzmir’den sonra gelen ikinci büyük ticar i merkezidir. Diğer
taraf tan, İzmir ilinin sanay i tesisler inin yer aldığı önemli
yerleşimler olan Kemalpaşa ve Menemen ilçeler i de Gediz
Havzası içer isinde yer almaktadır. Aşağı Gediz Alt Havzası
olarak tanımlanan alt havzanın batı kesimi sanayileşmenin en
yoğun olduğu kısımdır. Sanayinin sektörel dağılımında gıda
sektörü ilk sırayı almakta olup, havzanın verimli topraklarında
yet işen t ar ımsal ürünler işlenmek tedir. Gıda sek törünün
ardından tekst il ve der i imalat ı gelmek tedir. Ayr ıca, Ege
Bölgesi’nde zeytin ve zeytinyağı üretimi ekonomik anlamda
oldukça önemli bir yere sahiptir.

Gediz Havzası genelinde oluşan toplam atıksu miktarı günlük
yaklaşık 278 bin m³’tür. Havzaya deşarj edilen toplam atık
su miktarının yaklaşık 158,000 m³/gün’ü evsel nitelikli olup,
bu mik t ar ın y akl aş ık 66,000 m³/gün’ü ar ıt ılmamak t adır.
Toplam atıksu miktarının yaklaşık 120,000 m³/gün’lük kısmı
ise endüstr iyel at ıksu olup, bunun 23,000 m³/gün kadar ı
arıtılmamaktadır.
Havza genelinde su kalitesi IV. sınıf seviyesinde olup, kirlilik
renk parametresine de yansımış durumdadır. En kirli noktalarda
ağır metal parametrelerinde de çok ciddi artışlar mevcuttur.
Özellikle ağır metal mik tar ının yüksek olması endüstr iyel
kaynaklı deşarjın bulunduğunu veya tarımsal uygulamalarda
kullanılan gübre ve pestisit varlığını göstermektedir. Ayrıca
sonbahar mevsiminde yağışların artması akarsuya daha fazla
organik ve inorganik yük karışımını arttırmaktadır.
GEDİZ DELTASI

Türk iye’nin sanay i üre t iminin %15’i Ege Bölges i’ndedir.
Bölgede imalat sanayinin hemen her çeşidini kapsayan geniş
bir yelpazede üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Havzanın
önemli bir k ısmını oluş tur an Manisa ili Ege Bölgesi’nin
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Gediz Deltası, Gediz Nehr i'nin İzmir'in Çiğli, Menemen ve
Foç a ilçeler i sınırl ar ında, İ zmir Kör fez i'nin doğusundan
Ege Denizi'ne döküldüğü yerde oluşturduğu deltadır. Gediz
Nehri’nin eskiden denize döküldüğü yerde, tuzlu ve tatlı su
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bataklıkları, koylar, tuzlalar ve dört lagünden oluşan geniş
bir kıyı sulak alanıdır. Ülkemizin 14 Ramsar² alanından biridir.
Gediz Deltası sulak alan ekosistemi temel olarak kuzeyden
güne ye doğr u Kırdeniz L agünü, Homa L agünü, Ç amalt ı
Tuzlası, Çilazmak Lagünü, Ragıppaşa Dalyanı ve kuzey Gediz
Deltası’nı meydana getiren tatlı su ve tuzlu su çayırlıklarından
oluşmaktadır. Tatlı suyun hayat verdiği kuzeydeki sazlıklar
biyolojik çeşitlilik açısından son derece önemlidir. Pek çok kuş
türüne ev sahipliği yapan deltadaki Çamaltı Tuzlası'nda İzmir
Kuş Cennet i yer almaktadır. Deltada öncelikle flamingolar
olmak üzere pek çok kuş türü bulunmaktadır. 1998'de Ramsar
alanı ilan edilen deltanın Dünya Mirası olarak listelenmesi için
Kasım 2019'da resmî başvuru yapılmıştır. Delta ayrıca Önemli
Kuş Al anı st atüsünde olup dünyadak i en büyük f l amingo
kolonilerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Kuşların yanı
sıra, farklı sürüngen, memeli, çift yaşamlı ve bitki türleri de
Gediz Deltası’nda yaşamını sürdürmektedir. Bu türler arasında
nesli dünya ölçeğinde tehlike alt ında ol an Akdeniz foku
ve Caretta caretta deniz kaplumbağası da yer alıyor. Diğer
taraftan Gediz Deltası, tüm Ege Denizi’ndeki en önemli balık
yavrulama ve beslenme alanlar ından bir i olarak da yer ini
korumaktadır.

• Farklı ar aş t ır ma ve kor uma kur uml ar ı ar as ında
koordinasyonun ve veri akışının sağlanması.
• Delt ada v ar l ığ ı b il inen t ür ler in dağ ıl ıml ar ı ve
popülasyon durumlar ının daha iy i anlaşılması ve biyolojik
çeşitliliği dair ver iler in tüm araşt ırmac ı ve korumac ılar ın
erişimi olan bir veri tabanında saklanması.
• Delta ve yak ın çevresindek i (İzmir Kör fez i başta
olmak üzere) canlı türlerinin izlenmesi için standart izleme
protokollerinin oluşturulması.
• D e l t adak i f ar k l ı e ko s is t e ml e r in ih t i y aç l ar ın ın
bilimsel yöntemler ile belirlenmesi ve deltanın bu ihtiyaçları
karşılayacak şekilde yönetilmesi.
• Delt adak i insan f aaliye tler inin baş t a balıkç ılık
olmak üzere ekosistem döngüler iyle yeniden uyum iç inde
tanımlanması.
• De l t an ın boz ul mu ş böl üml er i iç in re s t or a s y on
planlarının yapılması ve uygulanması.
• Delta ve şehir arasındaki ilişkinin güçlendir ilmesi,
daha çok İzmirlinin alanı tanıması, değerini fark etmesi.
• Al anın koruma dereceler inin güçlendir ilmesi ve
tehditlere yönelik ivedi önlem alınması.
• Yasadışı avcılık sorunuyla etkin mücadele edilmesi ve
av koruma önlemlerinin artırılması.
• D e l t a d ak i s a z l ık l ar a u l a ş an S - 47 k an al e t in in
bak ımının yapılarak, motopomp sisteminin çalışır durumu
getirilmesi; Süzbeyli pompa sisteminin çalıştırılması, Maltepe
pompa istasyonu su iletim hattının yer altına alınması.
• Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan
edilmesi için gerekli girişimlerin başlatılması.
Bu kapsamda, Gediz Nehri havzasında yaşayan insanların ve
çevre sağlığının korunması, ekonomik faaliyetlerin ekolojik
koruma ön planda tutularak sürdürülebilirliğinin sağlanması
amac ıyl a, hav zada k irliliğin önlenmesi ve su kalitesinin
iy ileşt ir ilmesi iç in ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ın görev,
yetki ve sorumlulukları kapsamında gerekli tüm çalışmaları
işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmaları yaşamsal önem
taşımaktadır.

UNESCO’nun dör t Dünya Doğa Mirası kr iter inin t amamını
s ağ l a y an G e d i z D e l t a s ı b ir ç o k t e h d i t l e k ar ş ı k ar ş ı y a
b u l u nm ak t a d ır. Uz m anl ar, G e d i z D e l t a s ı’n ın v ar l ı ğ ın ı
sürdürebilmesi ve gelecek nesillere hiçbir zarar görmeden
aktarılması için alanın koruma derecelerinin güçlendirilmesi
ve UNESCO Doğa Mirası ilan edilmesi başta olmak üzere, pek
çok konuda ivedi adımlar atılmasını öngörmektedir.

KAYNAKLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Md. Gediz Havzası Kirlilik
Önleme Eylem Planı-Nisan 2015

Farklı kurumlarda çalışan on iki akademisyen ve araştırmacı
11 A r a l ı k 2 01 8 ’d e b i r ar a y a g e l e r e k , İ z m i r ’ i n G e d i z
Deltası konusunda bir bilimsel görüş paylaşımı toplant ısı
gerçekleştirdi. Kuşlar, bitkiler, sürüngenler, çif t yaşamlılar,
memeliler, su canlıları ve sulak alanlar konusunda uzmanların
bir araya geldiği toplantıda, şehir sulak alan ilişkisi, Gediz
Deltası’nda yaşayan canlılar ın durumlar ı, deltaya yönelik
tehditler ve çözüm öner iler i t ar t ış ıldı. Bir ar ay a gelen
uzmanlar, Gediz Deltası’nın varlığını sürdürebilmesi ve gelecek
nesillere aktar ılması için yayınladıklar ı bildir ide aşağıdaki
çözüm önerilerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini
vurguladılar:

ht tps://ekolojibirlig i.org/gediz-nehr indek i-k irlilik-turk iyenin- en- onemlihavzasinin-gelecegi-icin-alarm-veriyor/
Tarım Ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Gen. Md. Gediz Nehir Havzası Yönetim
Planı Kasım-2018
http://www.turkiyesulakalanlari.com/gediz-deltasi-izmir/
http://ozgurbaretliler.org/gediz-deltasi/
Gör seller iç in telif serbes tliğ i göze t ilerek çe ş itli inter ne t s iteler inden
faydalanılmıştır.

² Ramsar alanı, Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış alanları ifade eder. Ramsar, İran'da yer alan bir şehirdir. Sözleşme Ramsar'da
imzalandığından bu adla anılır.
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Hazırlayan: End.Müh. Mahir Ulaş Akcan
mahirulas@gmail.com

12.Bölüm¹
Bültenimizin 366. sayısında yayımlanmaya başlayan
Br iç köşesinin bir inci yılını tamamlamış oldu k. İl k
bölümde oyunun temel kurallarını, 2. ve 8. bölümler
arasında deklarasyon aşamasının detaylarını, 9, 10 ve
11. bölümlerde deklaranın kart oyununu ve savunmanın
ona k a r şı yapabilecek ler i a n lat t ı k. Web sitesi nden
eski sayılara erişebilir ya da sağ üst köşede yer alan
eposta adresime yazarak yayımlanan bölümleri talep
edebilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerde anlatımımıza,
gelişm iş oy u n tek n i k ler i, çeşitli konvansiyon la r ve
örneklerle devam edeceğiz.
RİZİKO ve FEDA KAVRAMLARI
Feda (Baraj Yapmak)
Briçte her zaman oyunu oynayacak kadar iyi bir elimiz
ol ma z. A nca k ba z ı du r u m la rd a , r a k ibi n zon ya d a
şilem yaparak alacağı puanı hesaplar ve daha az puan
kaybetmek için batmayı göze alırız. Buna feda (ya da
baraj yapmak) denilir. Kendine yeten 7 ve üzeri sayıda
kart içeren bir renk ya da fit içeren dengesiz bir elimiz
varsa feda sonucunda batmama ihtimalimiz de ortaya
çıkacaktır. Diğer taraftan rakip, oyunu bize bırakmak
istemezse normalde vereceği deklarenin üzerine çıkmak
zorunda kalacak ve batma ihtimaliyle karşılaşacaktır.
2, 3, 4 Kuralı: Baraj açışı yaparken göze alınacak batar
sayısını belirlemek için kullanılır. Kurala göre: Aleyhte
(yani biz) zonda iken 2 adet, eşit (yani hiç kimse ya da
herkes) zonda iken 3 adet, lehte (yani rakip) zonda iken 4
adet batar göze alınabilir.
Riziko 3NT Açışı
7+ m i n ö r r e n k i ç e r e n ve o n ö r p u a n ı (O P) a ç ı ş
seviyesinden düşük bir elimiz varsa, rakiplerin araya
girmesini engellemek amacıyla yapılan 3NT açışı, riziko
(gambling) olarak adlandırılır.
♠98
♥6
♦AKQT976
♣J75
7+ Minör 3NT Açışı
3NT açışına ortağın yanıtları:
Yanıt

Anlamı

Pas

Her renkte keser var. 3NT oynayalım

4♣

Uzun renk ♣ ise Pas geç, ♦ ise 4♦ de

4♦

Şikan/Singleton var mı? (Şilem ihtimali)

4♥/♠

7+ Minör kar t içeren elimizle 3NT açışı yapıyor u z.
Ortağımız her renkte keser/durdurucu olan bir ele sahipse
3NT oynama teklif ini kabul ederek Pas der. Sanzatu
oynayamayacak bir eli varsa ve uzun rengimizi tahmin
edemiyorsa araştır mak için 4Tref l diyerek rengimiz
Tref l ise pas geçmemizi, Karo ise belirtmemizi ister.
Şilem ihtimali olan puana sahipse, 4Karo kısalık sorusu
ile elimizde kart olmayan veya tek kart olan renkleri
araştırır. Oynamak isteği majör renk varsa 4Pik ya da
4Kör ile rengi belirtir.
Ortağın 4♦ kısalık sorusuna yanıtlar:
Yanıt

Anlamı

4♥/♠

Söylediğim renk Şikan/Singleton

4NT

7-2-2-2 dağılım. NT oynayalım

5♣/♦

Diğer minörüm Şikan/Singleton

Alıştırma 17:
Riziko 3NT açışı yapan Güney ile ortağının elleri şu
şekilde olsun. Rakipleri her durumda pas deklare ettiğine
göre, oynayacakları en uygun kontrat nedir?
Güney
♠98
♥6
♦AKQT976
♣J75

Kuzey
♠AKQ
♥AT73
♦J5
♣K982

Rakipler, 8’er adet Pik ve Köre sahip olsalar da Güneyin
3NT açışı, onlara f itler i ni göster me şansı ver medi.
Toplam 27 OP sahip ortakların bu tip dengesiz ellerle
şilem yapmaları mümkündür.
Kuzey: Or tağının u z u n minör ü nü tah min ediyor ve
ona bu rengi sorarak zaman kaybetmeden şilem ilgisini
belirten kısalık sorusunu soruyor: 4♦
Güney: Singleton olan rengini gösteriyor: 4♥
Kuzey: Kontrol ya da Splinter konuşması yapacak yeri
olmadığı için 4NT Blackwood ile ortağına, 4 adet As ve
Koz Ruasından oluşan Anahtar Kartların (KC) sayısını
soruyor. Normalde Karo kozunda KC sorusu sormak için
elde 3 adet KC olması gerekir ancak bu oyun riziko ile
başladı ve ortağında Karo As ve Rua olduğu nerdeyse
kesin. (Şilem Konuşmaları için Bakınız Bölüm 5, Bülten
370, sayfa 14-19) ²
Güney: 2 ya da 5 KC ve Koz Damının (Q) kendisinde
olduğunu belirtiyor: 5♠

Söylediğimi oynayalım

¹ İlk onbir bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/bultenler
² Beşinci Bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/ocak-2021
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Kuzey: Kendi elinde de 2 KC olduğu için, verilen yanıttan
toplam 4 KC’ye sahip olduklarını anlıyor. Kozları olan
Karo rengine dönerek, yüksek ihtimalle Tref l As ya da
belki Karo Rua rakipte olduğu için Büyük Şilem deklare
etmek yerine Küçük Şilem ile yetiniyor: 6♦
G

B

K

D

3NT

Pas

4♦

Pas

4♥

Pas

4NT

Pas

5♠

Pas

6♦

Hep Pas

Kuzey, oyun planını yaparken or tağının Kör renginde
şikan ya da singleton renk belirtmesi nedeniyle elindeki
2 Kör kaybını çaka ile ortadan kaldırabileceğini, 2 Tref l
kaybından birisini rakibe verip diğerini alıcı kar tlara
(burada koz olacaktır) kaçabileceğini hesap eder. İlk el
atak edildikten sonra da rahatlıkla 12 löve alabileceklerini
görür. (Kozda Oyun Planı için Bakınız Bölüm 9, Bülten
374, sayfa 30) ³
Riziko 4Majör
Ortağımızın 1Majör açışına, rakibe yer bırakmadan 4
seviyesinde fit göstererek zon ilan etmek Riziko 4Majör
olarak adlandı r ılı r. OP 10’dan az ol ması na rağ men,
dengesiz bir dağılım ve iyi fit içeren elimizle tıpkı yüksek
OP ve f it içeren ellerde olduğu gibi 4♠/♥ diyebiliriz.
1Majör açışına f it göstermek için verilen yanıtları ve
anlamlarını tekrar hatırlayalım.
Açış

1♠/ ♥

Yanıt

Anlamı

2♠/ ♥

6-10 OP ve 3 kart Pik/Kör

3♠/ ♥

11-12 OP ve 3+ kart Pik/Kör
13+ OP 3 kart Pik/Kör ya da

4♠/ ♥

10’dan az OP 4+ kart Pik/Kör
(Riziko 4 Majör)

TOPLAM KOZLAR / TOPLAM ELLER YASASI
İki takımın karşılıklı olarak açık ar ttır maya katıldığı
yarışmalı (kompetitif ) sekanslarda, kontratı kendimiz
belirlemek ile rakibe bırakmak arasında kaldığımız zaman
kullanılabilecek bir yöntemdir. Rakibin ve ortağımızın
konuşmalarından kaçar koz vaat ettiğini anlayabiliyorsak,
Toplam Kozla r/ Eller Yasası n ı ( Law of Tot al Tr ick s)
kullanarak rakibin kendi kozuna oynadığı zaman alacağı
löveler i hesaplayabili r iz. Oy u nu oy nama k ile ra k ibi
batırmanın puan açısından getirisine bakarak bir karar
veririz.

Ya s a y a g ö r e , K u z e y - G ü n e y o r t a k l ı ğ ı n ı n k o z
olarak düşündüğü renktek i kar t adedi i le Doğu Bat ı or tak l ığ ının koz olarak düşündüğü renktek i
kart adedi toplamı, her iki tarafın kendi kozlarıyla
oynadığı zaman alacakları ellerin toplamı kadardır.
Bir örnek ile açıklayalım.
Alıştırma 18:

Kuzey
♠JT654
♥QT3
♦K64
♣J4

Batı (Biz)
♠83
♥A74
♦Q8532
♣AT2

Doğu

Zon Durumu: Yok
G

B

K

D

1♣

1♦

1♠

2♣

2♠

?		

♠Q97
♥K98
♦JT9
♣KQ85

Güney
♠AK2
♥J652
♦A7
♣9763

Batı ne deklare etmelidir?
Güney: 5’li majörü olmayan 12 onör puanına (OP) sahip
eliyle diğer minöründen daha fazla sayıda olan tref l ile
oyunu 1 seviyesinde açıyor. 1♣
Batı: 5 Karo ve 6-16 arası OP sahip eliyle 1 renk açışa
üste konuşuyor. 1♦
Kuzey: Elindeki 4+ (muhtemelen 5) Pik ve 6+ puanı
forsing deklare vererek gösteriyor. 1♠
Doğu: Karo fiti ve 11 puanı ile konuşmayı sürdürüyor.
2♣
Güney: Kuzey’in 5 kar t Pikine f itini ve 12-16 arası
puanını gösteriyor. 2♠
Buraya kadar her şey olağan seyrindedir. Batıda oturan
biz olalım. Elimizdeki 10 puana ortağımızın en az 11
puanını eklediğimizde rakibin bizden daha az OP sahip
olduğunu, Pik renginde fitleri nedeniyle kısalık puanları
eklense dahi en fazla bizim kadar puanları olacağını
görüyoruz. (Bizim fitimiz minör renginde olduğu için
kısalık puanı eklemiyoruz.)
İki seçeneğimiz var: Pas geçersek or tağımız da pas

³ Dokuzuncu Bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/haziran-2021
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geçecektir ve 2Pik kontratına rakip oynar. 3Karo deklare
eder sek , r a k ip pa s geçecek t i r ve 3K a ro kont r at ı na
biz oynarız. Karar vermek için Toplam Kozlar/Eller
Yasasını uygulayalım.
Kuzey–Güney (K-G) ortaklığının koz olarak düşündüğü
Pi k rengi ndek i kar tlar ı n ı n toplam 8 adet olduğ u nu
yaptıkları konuşmalardan anlıyoruz. Doğu–Batı (D-B)
or taklığının (yani bizim) koz olarak düşü ndüğ ümü z
Karo rengindeki kartlarımızın sayısı da 8’dir. Bu iki
sayının toplamı 16 ediyor. Yasaya göre, bizim 3Karo
oy nad ığ ı m ı zda alacağ ı m ı z löve say ısı i le rak ibi n
2Pik oynadığında alacağı löve sayısı toplamı da 16
edecektir. Aynı anda iki koz oynanamayacağına göre,
bir t ur nuvada iki farklı masada oy unun oynandığını
varsayalım ve puanları bizim ortaklığımız açısından artı
veya eksi olarak tabloya yazalım.
Toplam 16 Löve İçin Olası Kayıp / Kazanç Tablosu

D-B ortaklığı 3♦
oynasaydı:

K-G ortaklığı 2♠
oynasaydı:

Karşılaştırma

9 Löve (tam sonuç)
= + 110 puan

7 Löve (1 batar)
= + 50

110 > 50

8 Löve (1 batar)
= - 50 puan

8 Löve (tam sonuç)
= - 110 puan

-50 > -110

7 Löve (2 batar)
= - 100 puan

9 Löve (+1 ek löve)
= - 140 puan

-100 > -140

Koz toplamlarımız 16 yaptığı için, yasaya göre göre
kendi kontratımızda 9 löve alıyorsak rakibimizin kendi
kontratında 16-9 = 7 löve, 8 alıyorsak 8, 7 alıyorsak 9
löve alacağını hesaplarız.
Gör üleceği ü zere üç du r u mda da ay nı sonuç or t aya
çıkar. Bizim D-B ortaklığı olarak 3Karo oynadığımızda
kazandığımız 110 puan ya da kaybettiğimiz 50 veya 100
puan, K-G ortaklığının 2Pik kontratında başarısız olduğu
durumda bizim lehimize yazılacak 50 puan ve başarılı
olduğu durumlarda bizim aleyhimize yazılacak 110 ve
140 puandan daha iyidir. Bu nedenle yasaya göre Pas
geçmek yerine 3Karo deklaresi daha doğru tercihtir.
( P u a n he s apla m a yönt e m i n i h at ı rla m a k ist e r se n i z
Bakınız 7.Bölüm, Bülten 372, sayfa 31-33) 4
Deklaran siz olun ve oyunu önce Kuzeyde oturarak 2♠
kontratında, ardından Batıda oturarak 3♦ kontratında
oynayın. Her iki durumda da kontratı gerçekleştirdiğinizi
göreceksiniz.
4

YA R I ŞM A L I DEK L A R A SYON L A R DA K A R A R
VERME KRİTERLERİ
A r ay a g i r m e / ü s t e ko n u ş m a ko n u s u n u 6 , 7 ve 8 .
B öl ü m l e r d e a n l a t m ı ş t ı k . Ö ğ r e n d i k l e r i m i z e y e n i
bilgiler ekleyelim ve oyuncuların yarışmayı sürdür üp
sürdürmeme kararlarını etkileyecek kriterlerden kısaca
bahsedelim.
Zon Durumu: Özellikle yüksek seviyedeki yarışmalarda
( komp et isyon) k a z a nç ve k ay ıpla r çoğala cağ ı içi n
z on d u r u mu n a mut la k a d i k k at e d i l mel id i r. Kont r
veya Sü rkont r du r u m la r ı nd a d a ka zanç ve kay ıpla r
katlanacaktır. Yüksek seviyedeki yarışmalarda, rakibin
zon yapacağından eminsek baraj yapma, yani batacak
bir kontrata oynama olasılığımız ortaya çıkar. Bunun
için en uygun zon durumu bizim zonsuz rakibin zonda
olduğu (lehte zon) durumdur. Rakibin zon yapacağından
emin olmasak bile takımımızın en çok 2 batacağına
inandığımız durumlarda da baraj yaparız.
D a ğ ı l ı m ve O f a n s i f – D e f a n s i f O l m a D u r u mu:
Dengesiz bir dağılıma sahip eller hücumcu (ofansif ),
dengeli eller ise savunmacı (defansif ) olarak tanımlanır.
Elimizde bir renkten çok sayıda olması (kozlarımızın
sayısının fazlalığı) rakibin elinde de başka bir renkten
çok sayıda kart olacağını gösterir. Bu durumlarda her
iki takıma da ofansif eller gelmiştir. Eğer siz yarışmadan
va z geçersen i z , ra k ibi n i z söyleyeceğ i kont rat ı
gerçekleştirecektir. Eliniz defansif ise rakibin elinin de
defansif olacağını bilmeli ve batma ihtimalleri oluştuğu
zaman, yarışmadan vaz geçmelisiniz.
İki renkli eller, dengesiz ve ofansiftir. Onörlerin uzun
renklerimizde olduğu bu tip ellerle yarışmaya devam
etmemiz gerekir.
Onörler: A, K, Q, J ve T gibi onör kartların ve özellikle
de Dam (Q) ve Valenin (J) yeri, kararlarımız açısından
öneme sahiptir. Q ve J bizim uzun rengimizdeyse yarışma
açısından olumludur. Rakibin rengindeyse kayıp sayısı
artacaktır.
Skor Hesabı: Rakip baraj yapmışsa batarı karşılığında
bize puan vereceği bellidir. Kontratı aldığımız zaman
k a z a n a c a ğ ı m ı z pu a n i le r a k i bi n b a t t ığ ı d u r u m d a
kazanacağımız puan birbirine yakınsa üste konuşmaktan
vazgeçer, yarışmayı bırakırız. Ancak rakip bazı iki renkli
ellerde olduğu gibi, baraj yaparken kontratı yapabilecek
konuma geliyorsa, rakibe vereceğimiz puana kıyasla
za ra r ı m ı z büy ü k ol mayacağ ı içi n üste konuşmam ı z
gerekir.

Yedinci Bölüm için: https://www.mmo.org.tr/izmir/sube-bulteni/nisan-2021
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For s i n g ( Z or l ay ı c ı) Ko nu ş m a l a r : O r t a ğ ı m ı z d a n
konuşmaya devam etmesini istediğimizi belirten, onu
konuşmaya zorlayan deklarelerdir. Forsing deklareler
ortak tarafından anlaşılamadığı zaman, yanlış kontrat
belirlenmesiyle karşı karşıya kalınır. Forsing konuşmayı
yapanın ortağı konuşmayı sürdürmesi gerektiğini, bazen
zona ve hatta şileme kadar durmayacaklarını bilmelidir.

4 . Fo r s i n g P a s , s ı k ı ş a n d e k l a r a s y o n l a r d a ş i l e m
konuşmasına da olanak sağlar.

Forsing konuşma; yeni renk, tutuş, renk tekrarı ve
kübid (rakibin rengini yükseltme) ile yapıldığı gibi Pas
denilerek de yapılabilir.

Son örnekte, biz Pas geçtikten sonra ortağımız bu forsing
pası gör üp, kendi elinin dur umuna göre rakibi Kontr
ile cezalandırmak istemişse de bizim ona uyarak pas
demek yerine Pik deklare etmemizden, Şilem oynama
istediğimizi anlamalıdır.

Forsing Pas Dek laresi: Or tağın en az bir konuşma
daha yapmasını gerektirir. Güçlü takım olduğ umuzu
ve bel i rleye ceğ i m i z kont r at ı ge rçek le şt i re ceğ i m i z i
bildiğimiz için eğer kont ratı rak ip belirlerse
batacakları da kesin gibidir. Forsing Pas ile ortağımıza
“ s e n i n e l i n u yg u n s a ü s t e k o n u ş a l ı m , e l i n d a h a
y u kar ı seviyede oy nama k içi n yeterli değilse kont r
ile rak ibi cezalandıralım” demiş olu r u z. Or tak üste
konuşmayacaksa mutlaka Kontr demelidir. Örneklerle
forsing pas durumlarını inceleyelim.
1.Ortağımızla birlikte 23 ve üzeri puanımız olduğunu
biliyorsak aşağıdak i ör nek lerde söylediğimiz paslar
Forsing’dir. Ortağımız üste konuşmaya devam etmeli ya
da Kontr atmalıdır.
Biz

Rakip

Ortak

Rakip

1♠

X

XX

2♣

X

2♥

2♣

4♠

1NT

Pas (Forsing)
1♥

Pas

Pas (Forsing)

2.Oyunu açan takımdaysak ve zon davetimiz ortağımız
t a r a f ı n d a n k a b u l e d i l m i ş s e s öyl e ye c e ğ i m i z p a s ,
For si ng’d i r. O r t ağ ı m ı z deva m edebili r ya d a kont r
atabilir.

Biz

Rakip

1♦

Pas

1♠

2♥

4♥

5♥

PAS

Pas

X

Pas

5♠

Bizim Pasımız: Forsing

Hangi Deklareler Forsing’dir?
Önce kontr atıp veya kübid yapıp, ardından yeni renk,
tutuş, renk tekrarı yapmak forsing anlam taşır. Ortak,
zon arayışına devam etmeli, pas geçmemelidir. Bu temel
bilgiden hareketle:
1.Kontr ve Kübid sonrası konuşmak dışında; yeni renkte
forsing yapmak için, iki renkte (ör nekte Pik ve Kör)
5-5 olan elimizle sıçrama yapabilir iz. Sıçramadan 4
seviyesinde yeni renk söylemek de forsing anlam taşır.
Ortak

Rakip

Biz

Rakip

1♦

Pas

1♠

2♣

Pas

Pas

3♥ (Forsing)

Ortak

Rakip

Biz

Rakip

1♦

Pas

1♠

2♣

Pas

Pas

X

Pas

2♥

Pas

3♦ (Forsing)

3.Renk tekrarı da (örnekte ♠) diğerleri gibi kontr veya
kübid sonrası yapılırsa forsingdir.
Ortak

Rakip

Biz

Rakip

1♦

Pas

1♠

2♣

4♥

Pas

Pas

X

Pas

Pas (Forsing)

2NT

Pas

3♠ (Forsing)

Ortak

Rakip

Biz

Rakip

1♠

2♥

3♠

4♠

5♥

3.Rakibin, lehine olan zon du r u mu na bakarak baraj
yapması sonucu 5 seviyesinde bir kontrat teklif etmesi
durumunda söylenen pas, Forsing’dir. Ortağımız devam
edebilir ya da kontr atabilir.
Biz

Rakip

Ortak

Rakip

1♠

2♦

3♠

5♦

Pas (Forsing)

Rakip

2.İki seviyesinde yeni renk söyleyip sonra fit göstermek
(tutuş yapmak) en az zona kadar forsingdir. Koz minörse
4 seviyesinde sıçramalı t ut uş yapmak da forsingdir.
Örnekte olduğu gibi kontr (kübid de olabilirdi) sonrası
tutuş da forsingdir.

Pas (Forsing)
1♦

Ortak

4.Fit bulduktan sonra kozu yükselmek yerine zon ya
da şilem daveti olarak yeni renk söylemek (örnekte ♦)
forsingdir.
Ortak

Rakip

Biz

Rakip

1♦

Pas

1♠

2♣

2♠

3♣

3♦ (Forsing)

Ö r n e k l e r i n t a m a m ı n d a o r t a ğ ı m ı z p a s d e m e m el i ,
konuşmasını sürdürmelidir.
MMO
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Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle mutlu
veİzmir
sağlıklı
dileriz.

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
TAVMERGEN IVF CLINIC
Özel Tavmergen Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek
tedavisinde üyelerimize ve birinci derece
yakınlarına yüzde 15 oranında indirim uygulayacaktır.
Adres: Kahramanlar Mah. 1414. Sokak No: 2-12 Konak /
İzmir
Tel: (0232) 445 31 45
Web: www.tavmergenivf.com
e-posta: info@tavmergenivf.com
ÖZEL MANİSA İNGİLİZ KÜLTÜR DERNEĞİ DİL KURSU
Özel Manisa İngiliz Kültür Derneği Dil Kursu taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına yüzde 3050 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yarhasanlar Mah. 8 Eylül Cad. No: 12/C
Şehzadeler / Manisa
Tel: (0236) 238 58 38
Web: www.manisaingilizkultur.com
e-posta: bilgi@manisaingilizkultur.com
AMERICAN LIFE ÖZEL DİL OKULU
American Life Özel Dil Okulu taraf ından,
üyelerimize yüzde 50 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Donanmacı Mah. Kemalpaşa Cad. No: 7 D: 201
Karşıyaka / İzmir
Tel: 0232 368 88 88
Web: www.americanlife.com.tr/karsiyaka
e-posta: karsiyaka@americanlife.com.tr
ÖZEL ALSANCAK ATA ANADOLU LİSESİ
Özel Alsancak Ata Anadolu Lisesi taraf ından,
üyelerimizin çocuklarına taksitli ödemelerde yüzde
50+yüzde 20, peşin ödemelerde yüzde 50+yüzde
25 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kültür Mah. Nevvar Salih İşgören Sok. No: 9-11
Konak / İzmir
Tel: (0232) 463 38 38
Web: www.alsancakatakoleji.com
ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
Özel Medicana International İzmir Hastanesi
taraf ından, üyelerimize ve birinci derece
yakınlarına yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Yenişehir, İşçiler Cd. No: 126, 35170 Konak /
İzmir
Tel: (0232) 970 35 35
Web: https://www.medicana.com.tr/international-izmir
EGE-RAD ÖZEL BORNOVA TIP MERKEZİ
Ege-Rad Özel Bornova Tıp Merkezi taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına Hekimlik
Uygulamaları Veri Tabanı f iyat listesi üzerinden yüzde
50 oranlarında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 186 Sk. No: 23/A Yükseliş Plaza
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 503 05 76 – (0232) 503 05 84 – (0232) 503
05 89
Web: www.egeradtipmerkezi.com/
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ÖZEL EGEBİL KOLEJİ
Özel Egebil Okulları Sahilevleri Kampüsü’nde,
üyelerimizin çocuklarının 10 Eylül 2020 tarihine kadar
yapılacak kayıtlarında yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Sahilevleri Mah. Venüs Sk. No: 14 Narlıdere /
İzmir
Tel: (0232) 285 49 22
Web: www.egebil.com.tr
DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize
ve birinci derece yakınlarına yüzde 20-35 oranlarında
indirim uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75
Web: www.dilekkarahan.com.tr
DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde
(İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Denizli,
Antalya, Manisa), araç ekspertiz hizmetlerinde
üyelerimize yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr
TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından,
üyelerimize yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova
Forum Karşısı) Bornova / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: http://www.technokids.com.tr/
e-posta: bornova@technokids.com.tr
ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin
çocuklarına eğitim ücretlerinde yüzde 30 oranında
indirim uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50
e-posta: vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com
LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve
alkol dâhil tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1477 Sokak No:
12/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 422 50 20
ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mahallesi 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe /
İzmir
Tel: (0232) 234 33 53
Web: www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli
muayene ve tedavi hizmetlerinde yüzde 1020 oranlarında indirim uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı 8019/16 Sok. No: 4
Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05
Web: www.ekolkbb.com
ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları taraf ından,
üyelerimizin çocuklarına yüzde 20 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Evka-3 Mahallesi Ankara Caddesi No: 285
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06
Web: www.fenbilimleri.com
VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58
D: 52 Çankaya / İzmir
Tel: (0232) 484 09 93
ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına
eğitim ücretlerinde yüzde 25 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: Naldöken Mahallesi 1237/4 Sokak No: 2 Evka-3
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27
Web: www.sevinc.k12.tr/

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

ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okulları taraf ından, üyelerimize ve
birinci derece yakınlarına yüzde 50 oranında indirim
uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Niyazi Ersoy
İşhanı No: 8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61
www.englishtime.com
BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından,
üyelerimize ve birinci derece yakınlarına bire bir
eğitimlerde ve grup eğitimlerinde yüzde 20 oranında
indirim uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39
B Blok Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 0543 247 3 247
Web: http://birebiringilizce.com.tr
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