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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 Vida mastar
Tampon Vida mastar

Elektronik Ölçüm Probu
Ölçü Pimi, Mikrometre Ayar Çubuğu

Çatal Mastar, Küre
Kumpas

Mikrometre
Mihengir

Ölçü Saati
Açı Ölçer

Elek
Radyus Şablonu

Sentil
Şerit Metre

Radyus Mastarları
Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı / Ölçme 
Mikroskobu

Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Lazerli Mesafe Ölçer

Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)
Kalınlık Komparatörü

Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift

Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi

Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü

Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre

Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi
İklimlendirme Kabinleri

Termal Kamera
Kuru Blok Kalibratör Fırın

Sıcaklık Kontrollü Hacimler

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
Malzeme Test Makinaları (Çekme)

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 Joje

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: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Cad. No:40 Kat: Z Bayraklı - İzmir
Tel: (232) 348 40 50 - Faks: (232) 486 20 60 | kalmem@mmo.org.tr
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

İlkin Boz

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Evrim Aksoy

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Ziya Haktan Karadeniz
Yıldız Sınmaz Uzgan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

YAYIN TARİHİ
5 Nisan 2022 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı 
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar, 

yazarlarına geri verilmez.

—

Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’na Katıldık

MMO KALMEM  ve Şube YGG 
Toplantıları Yapıldı

Aliağa’da Üye Toplantısı Yapılarak 
Yürütme Kurulu Belirlendi

Koromuz, Münip Utandı’yı Ağırladı

Odamızın 49. Olağan Genel Kurul ve 
Seçimleri Gerçekleşti

UNESCO Dünya Doğa Mirası Adayı 
GEDİZ DELTASI

Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin 
Denizel Türler, Biyoçeşitlilik ve 
Ekosistemler Üzerindeki Etkileri

İklim Değişikliğinin Etkilerini 
Azaltmada Rüzgâr Enerjisinin 
Faydaları

TMMOB Afet Sempozyumu 
20-22 Nisan 2022’de 
gerçekleştirilecek

 

Bülten’den 

Teknoloji Haberleri

Kültür ve Sanat

Kitap Tanıtımı

İndirimler

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir
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Odamızın 49. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
Tüm şehirlerdeki şube delegelerinin katıldığı genel kurul, açılış konuşmalarından sonra 48. dönemde 
yapılan çalışmaların sunulması ile devam etti. Kürsü hakkını kullanan çok sayıda delege, ülkemizdeki 
ekonomik ve siyasal hareketlere, yaşanan derin ekonomik krize ve örgüt içindeki işleyişe yönelik görüş 
ve önerileri aktardı. Dönem içinde yapılan ve sonraki dönemde yapılacak olan teknik kongreler ve 
projelere dair talep, öneri ve düşünceler paylaşıldı. Ayrıca örgüt içi dinamiklerin dijitalleşen dünyaya 
paralel yönlendirilmesi gerekliliği, üyelerin aidiyet ve katılımlarının artırılmasının önemi, sürdürülebilir 
bir dünya için yenilenebilir enerji sistemleri üzerine çalışma yapma zarureti vurgulandı. Karma bir 
meslek örgütü olma özelliği nedeniyle örgüt içindeki dinamiklerde eşitlik (cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, 
din ve dil) olgusunun etkin kılınması ve farklılıkları kapsayıcı yönetim anlayışının yerleştirilmesine 
yönelik talep ve öneriler sunuldu. 

Meslek örgütü olarak, alanımıza giren tüm sektörlere dokunacak ve öncü olacak teknik ve sosyal 
projelerin yapılacağı bir dönem geçirmemiz ümidiyle, merkez yönetim, denetleme ve onur kurulunda 
görev yapacak tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

Yenilenebilir kaynaklar, dünyanın doğal çevresinin bir parçasıdır ve ekosistemin en büyük bileşenleridir. 
Olumlu bir yaşam döngüsünün sağlanabilmesi, bir kaynağın sürdürülebilirliğinin önemli bir 
göstergesidir. Yenilenebilir enerji kullanımı; enerji kaynaklarında çeşitliliği artıran, azalmakta 
olan fosil kaynakların yerini alabilecek, yerli olduğu için fosil yakıtlardaki dışa bağımlılığı azaltan, 
kırsal alanda elektrik temininde önemli, fosil yakıtların yerine kullanılarak hava kirliliği, sera gazı 
sorunlarına çözüm getirecek bir seçenektir. Ancak teknolojik gelişmelerin ışığında ve ülkemizin 
yerel yaşamlarının doğadan koparılmasına izin vermeyecek şekilde, teknik ve ekonomik açıdan 
uygulanabilirliğini çıkar gözetmeyen bir anlayışla analiz etmek gereklidir. Yenilenebilir enerji 
yöntemlerinin seçilerek uygulanması aşamasında ilgili birçok mühendislik disiplininin söz sahibi 
olmasının sağlanması yaşamsal önem taşır. Bu sayımızda, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmada 
rüzgâr enerjisinin faydasının irdelendiği bir yazı paylaştık.

 Ucuzluğu, kullanım kolaylığı ve hafifliği sayesinde hayatımızın her alanında yer bulan plastik, 
başlangıçta endüstrinin mucizesi olarak görüldü. Bugün ise yarattığımız plastik kirliliği ve kullan-
at kültürü gezegenimizin en acil krizleri arasında. WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından 
yayımlanan “Denizlerdeki Plastik Kirliliğinin Denizel Türler, Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistemler 
Üzerindeki Etkileri” raporu, mikroplastik kirliliğinin yaratacağı ekolojik riskleri ortaya koyuyor. 
Bugüne kadar 2144 türün doğal ortamlarında plastik kirliliğine maruz kaldığı saptandı. Raporun 
temel bulguları, “Besin zincirinin en tepesindeki yırtıcılardan başlayarak planktonlara kadar her türlü 
deniz canlısı plastik yutuyor. 297 türde gözlemlenebilir etkiler incelendi; %88’inin olumsuz etkilendiği 
görüldü. Deniz kuşlarının %90’ının ve deniz kaplumbağalarının %52’sinin plastik yuttukları tahmin 
ediliyor” şeklinde özetlenebilir. Çevreye karşı işlenen suçları araştıran Çevre Araştırma Kurumu (EIA), 
plastik kirliliğinin neredeyse iklim değişikliğine eşdeğer bir tehlike yarattığını öne sürüyor ve Birleşmiş 
Milletler'in (BM) buna karşı “güçlü” bir anlaşma yapması gerektiğini vurguluyor. Bu sayımızda 
raporun genel bir özetini paylaştık.

Şube Yönetim Kurulu

ODAMIZIN 
GENEL KURUL VE 

SEÇİMLERİ YAPILDI

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ 

KAYNAKLARI

GEZEGEN 
KRİZİ

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
1.200.00 TL / KİŞİ+KDV  

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

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

1.250.00 TL /KİŞİ+KDV

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

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.
-

Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

750 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

10-12.05.2022 (10.00-16.00/3 Gün)
1.150 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik Personel 
Kursu

13.04.2022 (10.00-16.00/1 Gün) 
700 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
1.250 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

900 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

1.200 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

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

Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu 
(EN ISO 14731‘e göre) 
(09.00-17.00/3 gün)

960 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30) 880 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama 
Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)880 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu

11-12.04.2022 H.içi  (13.30-18.30)
510 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

26-27.04.2022 H.içi  (13.30-18.30)
510 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi Temel Bilgilendirme ve İç 
Denetçi Eğitimi

Tarih: 5-7 Nisan 2022, 09.30-16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 540 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 720 TL

Dış Katılımcı: 850 TL (%18 KDV Dâhil)
 

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi İç Denetçi Eğitimi

Tarih: 6-7 Nisan 2022, 09.30-16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL

Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
 

Uygulamalı Proje Yönetimi (PMI 
Uyumlu)

Tarih: 6-7 Nisan 2022, 09.30-16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL

Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
 

VDA 6.3.Proses Denetimi Semineri
Tarih: 9-10 Nisan 2022, 09.30-16.30

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

 
Stratejik Maliyet Yönetimi

Tarih: 14-15 Nisan 2022, 09.30-16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL

Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)
 

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

Tarih: 15 Nisan 2022, 09.30-16.30
Ücret:

Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 216 TL
MMO ve TMMOB Üyeleri: 288 TL

Dış Katılımcı: 340 TL (%18 KDV Dâhil)
 

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / 

Cansu KÖKEY GÖKELMA
-

Başvuruları 
www.kalmem.org

adresinden online olarak da 
yapabilirsiniz.

-
Kalibrasyon eğitimi 

ücretlerinde MMO üyelerine  
%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

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

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

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 
7066 sicil numaralı üyesi 

OSMAN BAŞARAN ve 
46912 sicil numaralı üyesi 

ÖZGÜR TAKIM'ı
 kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 

yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

EĞİTİM BİRİMİ KURSLARI

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu Eğitimi

5-8 Nisan 2022
-

Şantiye Şefliği Eğitimi
11-13 Nisan 2022

-
Mekanik Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
18-24 Nisan 2022

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür
18-20 Nisan 2022

-
Asansör Periyodik Kontrol 

Muayene Elemanı Uygulama 
Sınavı

21 Nisan 2022
-

Mekanik Tesisat Tasarımı 
Uygulama Eğitimi
25-30 Nisan 2022

-
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 

Eğitimi (Yüz Yüze Eğitim)
26-29 Nisan 2022

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 2213-2214 
  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

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

Yalın Üretim ve Araçları
Tarih: 26-27 Nisan 2022, 09.30-16.30

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

 
MS-Project Uygulamaları ile Proje 

Yönetimi
Tarih: 29-30 Nisan 2022, 09.30-16.30

Ücret:
Aidat Borcu Olmayan Üyeler: 432 TL

MMO ve TMMOB Üyeleri: 576 TL
Dış Katılımcı: 680 TL (%18 KDV Dâhil)

Aynı firmadan üç ya da dört 
kişilik katılımlarda dış katılımcı 

ücretinden,  kişi başı %20 oranında 
indirim uygulanmaktadır. 

Eğitim içerikleri ve kayıt için: 
https://makina.mmo.org.tr/

Egitimler/17
-

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

ikm-izmir@mmo.org.tr 
http://mmoizmir.org

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

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Mart - 31 Mart 2022 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

SÜLEYMAN ŞİLİ
ZAFER YILDIZ
BİLAL ÖZMEN
KERİM ÖZTÜRK
EMRE ATİK
KAMİL HASAN USLU
MUKADDER GARİP

CELAL USLU
TUĞBA KAYNAK
CEVAT DENİZ
NURİ MERT ERDEM
BORA DANER
SEDAT SEVEN
UĞUR BEKDAŞ

KAAN OTKUMAN
HALİL CAN
ŞEVKET GÜNGÖR
MUSTAFA MÜMTAZ ERDEM
BURAK YILDIZ
FATİH DENİZ
MERVE RAMAZANOĞLU

SELİN TUNA
EZGİ DİNÇ GÜNEŞ
BARIŞ CAN DARENDELİ
KAAN ONUK
KÜRŞAT OSMAN EROL
ATİLLA HASAN ÖZUĞUR
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(Odamız Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğ it im 
Merkezi-KALMEM’in 2022 y ılı Yönet imin Gözden Geç irmesi 
toplant ıs ı, 17 Mar t 2022 tar ihinde, Şubemiz in 2022 y ıl ı 
Yönet imin Gözden Geç irmesi toplant ıs ı ise 21 Mar t 2022 
tarihinde gerçekleşti. Toplantılarda, önceki yılın faaliyetleri 
değerlendirilip 2022 yılında yapılan iyileştirme ve geliştirme 
çalışmaları üzerinde duruldu. 

(Şubemiz, 21-22 Mart 2022 tar ihler inde gerçekleşen Ege 
Bölgesi Kariyer Fuarı’nda bir stant ile yer aldı. Fuar İzmir’de 
gerçekleşen fuarda Şubemiz taraf ından açılan standa üniversite 

MMO KALMEM  
VE ŞUBE YGG 
TOPLANTILARI 
YAPILDI

EGE BÖLGESİ 
KARİYER FUARI’NA 
KATILDIK

Odamız Kalibrasyon Merkezi-KALMEM’in ve 
Şubemizin 2022 yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi 
toplantısı yapıldı.

Şubemiz, açtığı stant ile Ege Bölgesi Kariyer 
Fuarı’na katıldı.

(Aliağa İlçe Temsilciliği üye toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde 
Hampton by Hilton Oteli’nde gerçekleşti. Toplantıya, yönetim 
kurulu üyeler imizin yanı sıra 18 üyemiz katıldı. Toplantıda, 
Şubemiz ve Aliağa İlçe Temsilc iliği’nde bu dönem yapılacak 
çalışmalar üzerinde durulurken, temsilcilik üyelerimiz de görüş 
ve önerilerini ifade ettiler. Toplantı sonrasında, üyelerimizin 
eğilimler i doğrultusunda  Aliağa İlçe Temsilc il iği Yürütme 
Kurulu belirlendi.

ALİAĞA’DA ÜYE 
TOPLANTISI 
YAPILARAK 
YÜRÜTME KURULU 
BELİRLENDİ
Odamız Aliağa İlçe Temsilciliği üye toplantısı 
yapılarak İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu belirlendi.

öğrenc iler i ve yeni mezun mühendisler t araf ından ilg i 
gösterilirken, ziyaretçilere Şubemiz ve Odamız çalışmalarına 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.  
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(Şubemiz Klasik Türk Müziği Korosu, pandemi nedeniyle 
ver i l en zor unlu ar an ın ard ından “ Vus l a t ”  konser i y l e 
müz ikseverlerle buluştu. 15 Mar t 2022 tar ihinde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen konser, 
Şubemiz Başkanı İlkin Boz’un konuşması ile başlarken, Boz 
konuşmasında İzmir’in en büyük meslek örgütler inden olan 
MMO İzmir Şubesi’nin mesleki faaliyetler inin yanında sosyal 
ve kültürel etkinliklere de büyük önem verdiğini belir terek, 
bu etkinlikler in artarak devam edeceğini vurguladı. Boz’un 
konuşmas ın ın ard ından koro, Şe f Ömer Faruk Gül t aşl ı 
yönet iminde sahne aldı. Konser in il k bölümünde koro, 

KOROMUZ, 
MÜNİP UTANDI’YI 
AĞIRLADI
Şubemiz Klasik Türk Müziği Korosu, uzun bir aradan 
sonra gerçekleştirdiği konserle müzikseverlerle 
buluştu.

Türk müziğinin önemli bestekârlar ının eserler inden oluşan 
bir reper tuvarla müzikseverlerle buluştu. Konser in ik inc i 
bölümünde ise Klasik Türk Müziği’nin önemli yorumcularından 
olan konuk sanatç ı Münip Utandı şark ılar ını seslendirdi. 
Utandı’nın bu bölümde seslendirdiği hüzzam, segâh ve kürdili 
hicazkâr makamlar ından şarkılar izley ic ilerden büyük alk ış 
aldı. Yaklaşık 2,5 saat süren konseri 500’den fazla kişi izledi. 
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( Odamızın 49.Olağan Genel Kurulu, 26 Mart 2022 tarihinde 
Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Genel kurulda 
yönetim kurulunun çalışma raporu değerlendirilip, yeni dönem 
çalışma programının ana hatları belirlendi. Genel kurulun açılış 
konuşmalar ı Odamız Başkanı Yunus Yener ve TMMOB Başkanı 
Emin Koramaz taraf ından yapıldı. 

Şubemiz adına ise Yönet im Kurulu Başkanımız İlk in Boz, 
Sekreter Üye Evrim Aksoy, Sayman Üye Yıldız Sunmaz Uzgan, 
geçmiş dönem Yönet im Kurulu Başkanımız Melih Yalç ın ve 
Delege Nihat Kurtuluş söz alarak görüşlerini ifade ettiler.

İlkin Boz konuşmasında, mühendislik bölümlerinin sayısının 
artmasıyla eğit im kalitesindeki düşüş ve mezun sayısındaki 
ar t ışın, işsizlik şeklinde aç ığa ç ıkt ığını belir terek, meslek 
odası olarak düzenlenen eğit imlerle yeni mezun üyeler in 
mühendislik alanındaki özel konularda yetkilendir ilmesi ve 
çalışma hayatındaki engeller i aşabilecek bilgi ve becerilerle 
donat ı l mas ın ın çok önemsend iğ in i  be l i r t t i .  İ s t anbul 
Söz le şmes i ’n in tek t ar af l ı  f e s ih ed i lerek,  Türk iye’n in 
sözleşmeden çekilmesinin kadınlara ve LGBTİ+ bireylere yönelik 
her türlü taciz, mobbing ve cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi 
anlay ışını sekteye uğrat t ığına vurgu yapan Boz, özellikle 
bu dönemde kadın meslektaşlar ımıza hukuksal ve psikolojik 
destek ver ilmes ini sağlayabilmek amac ıy l a oluş turulan 
Cinsiyet Ayr ımcılığı Takip Sekretaryası’nın, aktif bir şekilde 
çalışabilirliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Genel kurulda ayrıca delegeler çeşitli önergeler de sundular. 
Seç imler ise 27 Mart 2022 tar ihinde MMO Eğit im ve Kültür 

ODAMIZIN 
49. OLAĞAN GENEL 
KURUL VE SEÇİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİ Merkezi’nde Demokrat Mühendisler’in adaylar ını içeren tek 

liste üzer inden yapıldı. Seç imler sonucunda Odamız ın 49. 
çalışma döneminin Yönet im, Onur, Denetleme Kurullar ı ve 
MMO’yu TMMOB Genel Kurulu (100 delege) ile Yönetim Kurulu, 
Yüksek Onur ve Denetleme Kurullarında temsil edecekler blok 
olarak seçildi. 

Seçimler sonucunda;  
Oda Yönetim Kurulu asıl üyelikler ine Yunus Yener, Abdullah 
Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedr i Tekin, Harun Erpolat, Ar ife 
Kurtoğlu, Özgür Demirtaş, yedek üyeliklere Zafer Öztürk, Deniz 
Alp Yılmaz, Erhan İğneli, Melih Mehmet Hakkı Yılmaz, Defne 
Kıran, Fadime Gökkütük, Mualla Özgür Özkan,  
MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu anki 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Tevf ik Peker, 
Hüseyin Atıcı,  
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Battal Kılıç, TMMOB Denetleme 
Kurulu’na İlter Çelik, 
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet Selçuk Göndermez, 
Nergiz Bilg in, Sadet t in Özkalender, Ali Haydar Karaçam, 
Mehmet Özsakarya, yedek üyeliklere Ahmet Turan Dörtdemir, 
Tef ik Demirçalı, Hasan Fehmi Belpınar, Osman Serter, Naci 
Erçolak
MMO Denetleme Kurulu asıl üyelikler ine Erdal Taş, Hüseyin 
Kaya,  Hüseyin Dincer, Haydar Şahin, Osman Çakıl, Fikret Çaral,  
Hakan Subaşı, Esra Elitaş, Ahmet İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali 

Odamızın 49. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 
26-27 Mart 2022 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe 
Kültür Merkezi ve MMO Eğitim ve Kültür 
Merkezinde yapıldı. 
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Aluç, Haluk Altay, Mahmut Köse, Adil Kesten, Gürsel Yayla, 
yedek üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail Odabaşı, Durmuş 
Alpaslan Gürbüzer, Cumali Serdar Sönmez, İbrahim Emre 
Şenyer, Ali Rıza Çirkin, Mehmet Ünal Şenyurt, Nergis Uygun,  
Neşet Aykanat, Bülent Öntaş, Remzi Çakmaklı, Tuncay Korkmaz, 
Niyazi Oğuz, Ayşegül Arslan Aydın, Hüseyin Çelik 
seçildiler. 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Sekreter ve Sayman 
üyelerinin belirleneceği görev dağılımı, Yönetim Kurulu’nun ilk 
toplantısında belirlenecek ve kamuoyuna duyurulacak. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
49. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ 
TMMOB Makina Mühendisler i Odası 49. Olağan Genel Kurulu, 
26 Mart 2022 tar ihinde Kocatepe Kültür Merkezinde, genel 
kurul seçimler i 27 Mart 2022 tar ihinde Odamızın Eğit im ve 
Kültür Merkez inde yapılmışt ır. Genel kurulumuzda öncek i 
genel kuruldan bu yana yapılan çalışmalar ile ülke ve dünya 
durumu değerlendirilmiş; önümüzdeki yeni çalışma dönemine 
dair öner iler ve önergeler sunulmuş; daha güçlü bir Oda 
ve üreten, sanay ileşen, kalk ınan, hakça bölüşen bağımsız, 
demokrat ik b ir Türk iye iç in mücadelenin sürdürülmes i 
gereklil iğ ine işaret edilmiş; Oda ve TMMOB organlar ında 
görev alacak arkadaşlar ımız seç ilmiş ve aşağıdak i sonuç 
bildir isinin örgütümüz ve kamuoyuna sunulması oybirliği ile 
kararlaştırmıştır. 

Genel kurulumuz, neoliberalizmin yıkıcı toplumsal sonuçlarının 
bütün dünyada açıklıkla görüldüğü bir dönemde toplanmıştır. 
Reel ücretlerde gerileme yanı sıra işsizlik, açlık ve yoksullukta 
c iddi ar t ışlar vardır. Sağlıkta sosyalizasyon polit ikalar ının 
serbestleşt irme-özelleşt irmelerle tasf iyesinin acı toplumsal 
sonuçlar ına, Cov id-19 salg ınındak i yaklaş ık 500 milyonu 
aşk ın vaka ve 6 milyonu aşk ın insanın ölümü eklenmişt ir. 
İklim değişikliği, gıda kr izi, yoksulluk ve savaşlar ın neden 
olduğu mülteci-göç hareketler i büyük boyutlara ulaşmışt ır. 
Kapitalizmin krizleri ile ırkçılık ve milliyetçiliklerden beslenen 
neofaşizm, birçok ülkede güç kazanmışt ır. Ener ji, maden, 
hammadde, su kaynaklar ının paylaşımı ile nüfuz alanlar ı 
kavgası savaşlara, işgallere ve bir diz i tar ihsel toplumsal 
soruna yol açmaktadır. 

Cov id-19 salgını, ABD’nin Çin’e yönelik t icaret savaşlar ı, 
emper yal izmin NATO’yu par l atma-genişle tme, Rusya’y ı 
kuşatma, Çin’in yükselişini engelleme çabaları, Rusya-Ukrayna 
savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırımlar, nükleer füzeler dahil 
s ilahlanmanın ar tan boyutlar ı ve dünya çapında tedar ik-

t icaret-emek ve f inans z inc ir ler inde yaşanan k ır ılmalar, 
etk iler i önümüzdek i dönemde yoğunlaşarak sürecek olan 
önemli gel işmelerdir. Bu gelişmeler dünya ekonomisi ve 
siyasetinin gelecek perspektiflerini etkileyecek boyutlardadır. 
ABD’nin başını çektiği tek kutuplu yeni dünya düzeni dönemi 
kapanmıştır, artık iki kutuplu/veya çok kutuplu bir dünya vardır 
ve uluslararası t icarette ABD dolar ı hakimiyet inin geleceği 
sarsınt ıdadır. Küreselleşmenin sonu, yeni bir dünya düzeni 
ve kurumlar ı, uluslararası t icaret te yeni para bir imi/veya 
birimleri gibi konular epeydir tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, 
çeşitli yönleriyle gördüğümüz üzere bu süreci hızlandırmıştır. 
Bu genel dünya durumu, halklar açısından sosyal hak kayıpları, 
işsizlik, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalanma, mültec i 
ak ınlar ı, insanlık dışı yaşam koşullar ı, k itlesel ölümler ve 
halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek düşmanlıklara 
yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar geniş kitleler taraf ından 
sorgulanıyor ve başka bir dünya özleminin yay ılmasına da 
yol açıyor. Mevcut dünya durumu, halkçı, kamucu/toplumcu, 
sömürüsüz, savaşs ız, bar ışç ı seçeneğ i halkl ar ın önüne 
koymaktadır. Genel kurulumuz bu tek doğru insani alternatif in 
yanındadır.

AKP ikt idar ının izlediği dış polit ika Türkiye’nin jeostratejik 
konumundan dolay ı göster işl i bir şek ilde sunulmaktadır. 
Oysa dış politika sürekli zikzaklar, geri adımlar, yanlışlıklarla 
doludur ve esasen emperyalizme bağımlılığın gereklerini yerine 
getirme ile içerde toplumsal muhalefeti baskı altında tutarak 
ikt idar ın sürekliliğini sağlamak iç in militar ist bir eksende 
belirlenmektedir. Emperyalizme bağımlılığa, şimdi gerici bölge 
ülkelerine f inansal bağımlılık da eklenmiştir. 

Saray rejiminin izlediği emperyalizm ve NATO’cu polit ikanın 
aksine, militar ist ve savaş yanlısı polit ikalar ı reddetmek; 
ülkede, bölgede, dünyada bar ışı ve halklar ın kardeşliğini 
savunmak; savaşlara ve işgallere, emperyalist ve her türden 
yay ılmac ılığa karşı ç ıkmak; savaş aygıt ı NATO’dan ç ıkmak; 
ülkeler in iç işler ine müdahale etmemek ve bağımsızlıklar ına 
saygı duymak en doğru politikadır. 

Son yıllarda, neoliberal politikaların devamı olarak ülkemizde 
Cumhur iyet dönemindeki bütün olumlu gelişmeler i tasf iye 
eden köklü bir rejim değişikliği yaşanmıştır. Laiklik, demokrasi, 
kuvvetler ayr ılığı, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, 
sosyal hukuk devlet i, temel hak ve özgürlükler, l iyakat 
normu, kamunun ekonomi ve topluma yönelik üstlendiği 
olumlu işlevler ile kamusal hizmet ve denetimlerin tasf iyesi, 
rejim değişikliğinin karakteristik öğeleridir. Şimdi yoğun bir 
dinselleştirme ve gericilik, parti devleti, tek kişi egemenliği ve 
normsuz, kuralsız keyf i bir yönetim söz konusudur. 

Tar ih im iz in  bü t ün  u su l sü z l ük l e r in i ,  yo l su z l uk l ar ın ı , 
kayırmacılıklarını, borçlanma düzeylerini, rant politikalarını, 
vergi adaletsizliklerini kat kat aşan, halkın yaşamını işsizlik, 
yoksulluk, hayat pahalılığı ile mahveden bir kötülükler iktidarı, 
felaketler ikt idar ı vardır. Siyasal İslamın totaliter karanlığı 
ile kapitalizmin yeni t ipte faşizmler yönelimi, bu ikt idarda 
birleşerek cisimleşmiştir. 

Kür t sorununda “aç ıl ım”, “çözüm” gibi oyalama adımlar ı, 
yerini militarist politikalar ve seçilmiş yasal temsilcileri hapse 
göndermeye, halkın oylar ını yok saymaya bırakmış, inkâr ve 
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asimilasyon polit ikalar ı devam ettir ilmiştir. Kürt sorununun 
demokratik yöntemlerle çözüme kavuşturulması gereksinimi 
güncelliğini korumaktadır. 

Serbestleşt irme–özelleşt irmeler, üret im ile ihracat ın ithal 
g irdilere bağımlıl ığ ı ve fason üret im olgular ı bu ik t idar 
döneminde ülkemizi sanay isizleşt irmiş, tar ımı mahvetmiş, 
geçmişte kendi kendine yeten üretim yapan ülkemiz her alanda 
ithalata bağımlı hale gelmiştir. 

Kamusal üret im, hizmet ve denet imin tasf iyesi, fason ve 
esnek üretim ile rant eksenli sermaye birikimi düzenlemeleri 
mühendislik hizmet ve uygulamaları ile meslek örgütlerimizi 
etkilemekte, mühendisliği değersizleştirmektedir. Mühendislik 
eğitimden başlayarak niteliksizleşme, yoksullaşma ve işsizlik 
kıskacındadır. 

Muhalefet ve halk ın ik t idara tepk isi, ş iddet tehditler i ve 
eylemler iyle bastır ılmaya çalışılmaktadır. Ancak işçi, ç if tçi, 
sağlıkç ı, eğit imc i, kadın ve tüm emekç i halk tepk iler inde 
görüldüğü üzere Türkiye bu sömürü ve istibdat rejimine teslim 
olmayacaktır. 
Bizim saf ımız da burasıdır: TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 
tüm baskılara karşın dinmeyen toplumsal direniş dalgası içinde 
halk egemenliği/halk demokrasisi, eşitlikçi, sömürüsüz, laik, 
bilimin aydınlattığı ve geliştirdiği üreten, kalkınan, barış ve 

kardeşlik içindeki bağımsız bir Türkiye ve başka bir dünya için 
mücadele kararlılığını sürdürecektir. 

Genel kurulumuz, emperyalizme, kapitalizme/neoliberalizme, 
faşizme, gericiliğe, militarizme ve totaliter iktidara karşı birlik, 
mücadele, dayanışma, demokrasi platformu ve Cumhuriyetçi, 
laik, demokratik, halkçı, toplumcu/kamucu bir yanıt olmuştur. 
Genel kurulumuz, emek ve demokrasi güçler inin bu zeminde 
birliğine; sömürü-zulüm ikt idar ından kurtuluşun, toplumsal 
gereksinimleri esas alan kamucu politikalar ile emek ve bilim 
temeli üzer inde kurulacak yeni bir düzen iç in mücadele ile 
sağlanabileceğine işaret etmiştir. 

Genel kurulumuz, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve TMMOB Yasası’nın değiştirilmesinin sürekli gündemde olduğu 
koşullarda Odamız ve TMMOB’mizin özerk demokratik yapısının 
korunarak sürdürülmesi için mücadeleyi tarihi bir sorumluluk 
olarak önümüze koymuştur. 

Yaşasın MMO, 
Yaşasın TMMOB,
 Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
49. OLAĞAN GENEL KURULU

ODADAN • HABER
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(Türkiye sahip olduğu sulak alanlar ile uluslararas ı 
düzeyde önem taşıyor. Coğraf i konumu sayesinde Rusya’dan 
sonra, Avrupa ve Orta Doğu’nun en zengin sulak alanlarına 
sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Avrupa, Bat ı Asya 
ve Afr ika arasında uzanan önemli kuş göç yollar ı Türkiye 
üzerinden geçiyor. Özellikle de sulak alanlar, göçmen kuşlar 
için önemli dinlenme, beslenme ve geceleme alanları.  

Biyoloj ik çeş it l il iğ in önemli b ir bölümünü oluşturan 
sulak alanlar, özellikle su kuşlar ının beslenme, k ışlama 
ve kuluçkaya yatmalar ı aç ısından hayat i önem taşıyor. 
Sulak alanların ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlıklı 
işley işler inin devam etmesi iç in, bu alanlarda düzenli 
olarak izleme çalışmalarının yapılması ve alanlar üzerindeki 
tehditlerin bertaraf edilmesi gerekiyor. 

Türk iye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip k ıy ı sulak 
alanlar ından bir i ve f lamingolar ın yuvası olan İzmir ’in 
Gediz Deltası, dört UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterlerinin 
tamamını sağlıyor. Doğa Derneği, alanın  UNESCO Dünya 
Doğa Mirası ilan edilmesini talep ediyor.

Gediz Deltası, 158 yıldır bilimsel olarak araştırılıyor ve 1998 
yılından bu yana Ramsar Sözleşmesi kapsamında Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alan statüsüne sahip. Aynı zamanda 
doğal s it alanı olarak korunan İzmir ’in Gediz Deltası, 
UNESCO’nun eşsiz doğal güzelliklere ve estetik öneme sahip 
olmak; önemli f izyograf ik özellikler göstermek; kara, tatlı 
su, k ıy ı ve deniz ekosistemler i ile canlı topluluklar ının 

UNESCO Dünya 
Doğa Mirası Adayı 
GEDİZ DELTASI

gelişiminde önem taşımak ve son olarak tehlike altındaki 
türler i içeren yaşam alanlar ına sahip olmak konulu dört 
UNESCO kriterini ayrı ayrı sağlıyor. 

İzmir’de bulunan Gediz Deltası yaklaşık 40 bin hektarlık 
geniş bir alanı kaplıyor. Bu yüzölçümü ile delta, Bat ı 
Anadolu kıyılarının en büyük, Türkiye’nin dördüncü büyük 
deltası. Alanın yaklaşık 19.400 hektarlık kısmı sulak alan 
statüsünde koruma altında. 

Gediz Deltası yaklaşık 2 milyon y ıllık bir süreçte Gediz 
Nehri’nin 7 defa yatak değiştirmesiyle oluşmuştur. Delta, 
biyolojik çeşitlilik aç ısından Akdeniz ve Türk iye’nin en 
önemli sulak alanlarından biridir. 
Nüfusu yaklaşık 4 milyon olan bir metropolle iç içe bulunan 
Gediz Deltası sulak alan ekosistemi, dünyadaki İzmir kadar 
büyük bir metropolle iç içe geçmiş ender delta sistemi 
olarak biliniyor. 

Deltada Yaşam
Gediz Deltası karasal ekosistem ve sucul ekosistem olmak 
üzere iki büyük ekosistemi içer iyor. Sazlıklar, dalyanlar, 
tuz tavalar ı, kumsallar ve bataklılar sucul ekosistemi 
oluştururken, fr igana, maki ve ruderal ekosistem karasal 
ekosistemi oluşturuyor.

Gediz Deltası’nın sulak alan kısmının büyük bölümünü tuzcul 
habitatlar kaplıyor. Bu habitatlar Mavişehir yakınlarından 
başlayarak Foça Tepeleri’ne kadar olan kıyı boyunca hemen 
hemen kesintisiz bir şekilde uzanıyor. Tuzcul bölgeler kıyı 
bataklıkları, lagünler, adacıklar, çamur ve kum düzlükleri, 
geçici sulak çayırlar gibi, pek çok canlı türü için üreme ve 
beslenme açısından büyük önem taşıyan habitatlar.

Her ne kadar yapay bir habitat ol sa da, tuz tavalar ı 
özell ikle su kuşlar ı aç ıs ından önemli beslenme alanı. 
Tuzcul ekosistemlere bağımlı olan ve Türkiye’de sadece Tuz 
Gölü ve Gediz Deltası’nda üreyen flamingolar, tuzlada tuz 
yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir tuz tavasının içerisine 
yapılmış 6440 m üreme adasında koloni halinde kuluçkaya 
yat ıyor. Ayr ıca tuz tavalar ı içer isinde f lamingolar ın en 
önemli besinler inden bir i olan tuzla kar idesi bulunuyor. 
Gediz Deltası’nın önemli bir kısmını da doğal bir lagün olan 
Homa Dalyanı oluşturuyor.

Deltada yaklaşık 500 hektarlık bir alanı kaplayan sazlıklar 
ve mevsimsel olarak su altında kalan geçici sulak çayırlar 
bulunuyor. Kuzey Gediz Deltası'nda da etraf ı sazlıklarla 
kaplı tatlı su gölcükleri yer alıyor. Deltanın içerisindeki en 
büyük tatlı su alanının ise günümüzde Menemen, Villakent 
Mahallesi’nin hemen güneybat ıs ında yer alan Sazlıgöl 
olduğu bilinmektedir. Tamamı sazlıklarla kaplı olan bu göl, 
yoğun drenaj ve kuraklık nedeniyle büyük tehdit altında.

Gediz Deltası Koruma Statüleri
Türkiye’deki 305 Önemli Doğa Alanı’ndan bir i olan Gediz 
Deltası, ulusal ve uluslararası birçok koruma statüsüne 
sahip.

Dicle Tuba Kılıç¹
dicle.kilic@dogadernegi.org

¹Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Doğa Derneği Link https://dogadernegi.org/
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Delta 1980’lerden bu yana adım adım koruma altına alınmış 
durumda. Bölgedeki ilk koruma çalışması 1980’de deltanın 
bir bölümüne av yasağının getirilmesiyle başladı. Ardından 
deltanın 8.000 hektarlık kısmı “Su Kuşları Koruma ve Üretme 
Sahası” ilan edildi. 

Deltada hem doğal hem de arkeolojik sit alanları bulunuyor. 
Taş ınmaz Kül tür ve Tab iat var l ık l ar ı  Yük sek Kurulu 
taraf ından 1985’te Leucai Antik Kenti’nin bulunduğu alan 
olan Üçtepeler ve İzmir Kuş Cenneti’nin sazlıklar bölümü 
I. Derece Doğal Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi. Deltadaki 
Doğal Sit Alanları yıllar içinde pek çok değişikliğe uğradı. 
 
1994 yılında Su Kuşlar ı Koruma ve Üretme Sahası olarak 
belirlenmiş alan, Çevre ve Orman Bakanlığı taraf ından 
“Yaban Hayatı Koruma Sahası” ilan edildi. 
 

Deltanın 20.400 ha’lık alanı 1998 y ılında Ramsar Alanı 
(Özellikle Su Kuşlar ı Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası 
Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) ilan edildi. 
Ramsar Alanı, kuzeyde Foça Tepeler i ’nin güney inden 
başlayarak güneyde Çilazmak Dalyanı’nın açıklarını ve Degaj 
mevkiini iç ine alan tüm bölgeyi kapsamaktadır. Deltanın 
Ramsar Alanı olarak ilan edilmesinden sonra İzmir 1 No’lu 
Kültür ve Tabiat Varlıklar ı Koruma Kurulu’nun 18.02.1999 
tarihli ve 7770 no’lu kararıyla Doğal Sit Alanları güneyde ve 
kuzeyde genişletildi. 

2000 y ılında Gediz Deltası Bern Sözleşmesi (Avrupa’nın 
Yaban Hayat ı  ve Doğal Yaşama Or t amlar ın ı Koruma 
Sözleşmesi) altında Korunması İçin Özel Çaba Sarf Edilmesi 
Gereken Alanlar listesine (Area of Special Conservat ion 
Interest – ASCI) dâhil edildi. 

2002 yılında İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun 3.4.2002. ve 10550 no’lu aldığı karar ile I. 
Derece Doğal Sit Alanları sınırları deltanın güneydoğusunda 
Mavişehir’e ve Çiğli pompa hattına kadar genişletildi.

Günümüzde doğal sit alanlar ı bölgeler i; kesin korunacak 
hassas alan, nitelikli doğal koruma alanı, sürdürülebilir 
koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak sınıflandırılıyor. 
Şekil 1’de Delta’nın güncel sulak alan koruma statüleri ve 
sınırlarını görebilirsiniz. 

Korunan Bir Deltayı Savunmak
Delta, son 20 yılda pek çok tehditle karşı karşıya kaldı. 

Bu tehditlere karşı pek çok savunuculuk çalışması yapıldı. 
İzmir ilinin büyümesiyle birlikte delta üzerindeki baskı çok 
arttı. Delta için pek çok koruma statüsü ilan edilse de bu 
statülere rağmen delta sürekli tehdit altında kaldı. Ancak 
İzmir’in güçlü sivil toplum kültürü sayesinde Türkiye’deki 
pek çok sulak alanın aksine Gediz, çok akt if bir şekilde 
savunuldu ve tehditlerin çoğu engellendi. Bu savunuculuk 
çalışmalarından bazıları Delta tarihi için oldukça önemli.

2002 yılında Güney Gediz Deltası’ndaki yasadışı yapılaşma 
karşısında, Atlas Dergisi ik i farklı kampanya başlatarak 
alanın korunması için on binlerce insanın desteğini topladı.
EgeDoğa ve Doğa Derneği, deltadaki yasadışı yapılaşma ve 
çamur dökümü gir işimlerini engellemek amacıyla bir dizi 
dava açtı ve bunların büyük kısmını kazandı.

Doğa Derneği’nin koordinasyonu, pek çok kuruluşun ve 
bilim insanının katkısıyla 2006 yılında tamamlanan, ülke 
ölçeğindeki ilk ÖDA envanter i olan “Türkiye’nin Önemli 
Doğa Alanlar ı” k itabında, Gediz Deltası da 305 Önemli 
Doğa Alanı’ndan bir i olarak tanımlanmışt ır. Sekiz farklı 
canlı grubu için yapılan çalışmada bitkiler, kız böcekleri, 
kelebekler, iç su balıklar ı, ç if t yaşamlılar, sürüngenler, 
kuşlar ve memeliler ile ilgili veriler sentezlendi.

Çiğli ile Balçova ilçelerini körfezin üzerinden bir otobanla 
bağlamayı hedefleyen, 2017 yılının Nisan ayında ÇED Olumlu 
karar ı ver ilen Kör fez Geç iş Projesi iç in Doğa Derneği, 
TMMOB, EGEÇEP ve vatandaşların açtığı davalar sonucunda 
2018 yılının Aralık ayında ÇED Olumlu kararının iptali kararı 
verildi. Delta geri dönüşü olmayan bir yok oluştan kurtuldu.  

2018 yılının Şubat ayında Doğa Derneği, EGEÇEP, TMMOB 
ve vatandaşların katılımı ile “İzmir’e Sahip Çık Platformu’’ 
kuruldu.

Aynı y ıl Doğa Derneği taraf ından başlat ılan ve binlerce 
kişinin desteğini alan, alanın UNESCO Doğa Mirası Listesi’ne 
dâhil olmasını hedefleyen bir kampanya başladı. 2019’da 
İzmir Büyükşehir Belediyesi taraf ından alanın UNESCO 
Dünya Mirası l istesine girmesi iç in gerekli başvurular 
yapıldı. 

Doğa Derneği 2021-2022 y ıl l ar ında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi desteği, Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir İl 
Müdürlüğü izniyle alanda yaptığı izleme, göç dönemi izleme 
ve üreyen kuşlar atlası çalışması ile bölgedeki kuş türlerini, 
popülasyon değ iş imler ini, al an ve tür ler üzer indek i 
tehditleri kayıt altına alıyor. Bu çalışmanın amacı, deltayı 
gelecekteki tehditlere karşı en iyi şekilde savunmak. 

Deltayı İzlemek
Delt ada yapıl an kuş iz leme çal ışmalar ı 19. yüz y ıl ın 
or talar ına kadar dayanmakla birlikte birçok araşt ırmacı 
taraf ından günümüze kadar uzanan çalışmalar bulunuyor. 
Ancak son yıllara bakıldığında birçok tehditle karşı karşıya 
olan deltadaki mevcut kuş durumu hakkındaki bilgiler in 
güncellenmesi ihtiyacı giderek artıyor. 

2021 yılı içerisinde Doğa Derneği’nin hazırladığı araştırma 
pl anı kapsamında Gediz Delt as ı’nda f arkl ı  dönemler 

ODADAN • HABER
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içerisinde saha çalışmaları gerçekleştirildi. Saha çalışmaları; 
kış ortası su kuşu sayımları, tepeli pelikan koloni sayımı, 
geceleme alanlarının belirlenmesi, rutin kuş izleme, üreyen 
kuş atlası, flamingo yuva sayımı, sonbahar kuş göçü izleme 
çalışması olmak üzere yedi ana başlık altında toplandı. 

Sayımlar için 25 uzman ve gönüllü çalıştı. Saha araştırmaları 
yılın farklı dönemlerinde 110 günde gerçekleştirildi.

Deltada belirlenmiş 33 sayım noktasında düzenli kuş verileri 
toplandı. Flamingo, tepeli pelikan, sumru ve martı türlerinin 
koloni sayımları ayrıca yapıldı. 

Yapılan kuş izleme çalışmaları sonucunda bir yıl boyunca 
deltada 186 kuş türü kay ıt alt ına alındı. Bu kuşlardan 
113’ünün deltada ürediği tespit edildi. Bu sayı Türkiye’de 
üreyen kuş türlerinin üçte birinden fazlasına denk geliyor. 

Dünya nüfusunun yüzde onunun delt ada bulunduğu 
f lamingolar ın yuva say ımlar ı sonucunda 13.750 yuva 
sayıldı. Bu sonuç, geçmiş yıllara göre yuva sayısında düşüş 
olduğunu gösteriyor. 
 

Sayımların öne çıkan sonuçlarına göre:
 • FLAMİNGO – Dünya nüfusunun %10’u.
 • TEPELİ PELİKAN – Dünya nüfusunun %3.3’ü
 • İNCE GAGALI MARTI – Türkiye kıyılarındaki tek  
  üreme kolonisi Güney Gediz’de.
 • KILIÇGAGA – Avrupa nüfusunun %1’i
Gediz Deltası’nda yaşıyor. Bir alanın küresel çapta önemi 
olması iç in tek bir kuş türünün dünya nüfusunun %1’ini 
barındırması yeterli. Görüldüğü üzere Gediz Deltası, pek çok 
tür için dünya çapında önemli.

Güney Gediz Deltası Mutlak Suretle Korunmalı
Araş t ırmal ar ımız Ged iz  De l t as ı ’n ın güney k ısmın ın 
bilinenden çok daha fazla önemli olduğunu ortaya koydu. Ki 
bu bölge deltada en fazla baskı ve tehdit altında olan kısım. 
Buradaki çamur düzlükleri, tuzcul bozkırlar ve sığ kıyı şeridi 
kuşlar için hayati önem taşıyor. 2021 yılında bu bölgede;   
 • Delta’daki Kış Ortası Su Kuşu Sayımındaki toplam  
  60.123 bireyin 41.164'ü yani yüzde 70’i
 • Deltada ürediği belirlenen 113 kuş türünün 51’i
 • Deltada yaşayan flamingoların yüzde 75.41’i 
bulunuyor. Dolayısıyla deltadaki koruma çalışmalarının bu 
bilgiler ışığında gerçekleşmesi gerekiyor. Burada planlanan 

tüm projeler in bu yaşamı sürdürecek şekilde çok hassas 
planlanması şart. 

Gediz Deltası Nasıl Korunacak?

 
Delta ekosistemi ve buradaki biyolojik çeşitlilik üzerinde 
pek çok tehdit bulunuyor. Bunlardan biri deltadaki yasadışı 
avcılık. Şehirle iç içe geçmiş bu alanda avcılık yasak olmasına 
rağmen kaçak olarak bu faaliyetler gerçekleştir iliyor. Bu 
konuda denetimlerin ve yaptırımların artması gerekiyor.

Bir başka problem bozkır alanlarında ve çorak kısımlardaki 
araç kullanımı. Pek çok insana boş ve değersiz görünen 
tuzlu çorak topraklar kuşlar için bir yuvalama ve beslenme 
alanı. Bu bölgelere araç girişi veya araçların var olan yollar 
dışında alanda gezinmeleri engellenmeli.

Deltayı etkileyen bir başka konu su. Deltayı oluşturan su 
kaynağı yani Gediz Nehri’nin kirliliğinin önüne geçilmeli.
 
Del t anın var l ığ ın ı sürdürmes i iç in nehr in, del t anın 
olabildiğince her bölgesine ulaşması gerek iyor. Ancak 
nehir kanallara bölünüyor ve tar ımsal sulama amacıyla 
deltanın kuzey bölgesinde kullanılıyor, deltayı yeter ince 
besleyemeden denize dökülüyor. Buradaki yanlış su ve tarım 
politikaları değişmeli.

Gediz Deltası, bir rekreasyon alanı olarak yönet ilmeli. 
İzmirlilerin deltada vakit geçirmesi, buradaki yaşamın bir 
parçası olmasına ihtiyaç var. Burada deltadaki yaşama zarar 
vermeden pek çok faaliyet gerçekleştirmek mümkün. Bu hem 
eğitim ve farkındalık için hem de deltaya sahip çıkılması 
için elzem.

Son olarak, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan 
edilmesini ve tüm dünya çapında tanınıp değer görmesini 
arzu ediyoruz. 

Gediz Deltası’ndaki çalışmalar ımıza kat ılmak isterseniz 
d o g a d e r n e g i . o r g  s a y f a m ı z d a n  v e  s o s y a l  m e d y a 
hesaplar ımızdan duyurular ı tak ip edebil ir, gönüllülük 
programımıza kaydolabilirsiniz.  
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( WWF² taraf ından hazırlanan bu rapor, plastik kirliliğinin 
denizler i ve okyanuslar ı ne ölçüde etk ilediği, denizel 
türler ve ekosistemler üzer indeki somut etk iler i ve bu 
eğilimler in gelecekte nasıl gelişeceği konusunda bugüne 
kadarki en kapsamlı değerlendirmeyi sunmaktadır. Alfred 
Wegener Enstitüsü Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları 
Merkezi’nden (AWI) araştırmacılar taraf ından kaleme alınan 
rapor, uluslararası düzeyde acil ve eşgüdümlü müdahale 
gerek t iren c iddi ve hızla kötüleşen bir durum or taya 
koyuyor:

· Denizlerdeki hemen hemen her tür grubu, bugüne kadar 
plastik kirliliğine bir şekilde maruz kaldı. Bilim insanları, 

DENİZLERDEKİ 
PLASTİK 
KİRLİLİĞİNİN 
DENİZEL TÜRLER, 
BİYOÇEŞİTLİLİK 
VE EKOSİSTEMLER 
ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ¹

değerlendirilen türlerin neredeyse %90’ında olumsuz etkiler 
gözlemledi. 
· Plastik atıklar sadece denizel gıda ağına girmekle kalmadı, 
aynı zamanda mercan resifleri ve mangrovlar gibi dünyanın 
en önemli deniz ekosistemlerinin bazılarının üretkenliğini 
de etkiledi. 
· Akdeniz, Doğu Çin Denizi ve Sarı Deniz’in de aralarında 
olduğu dünyanın kritik önemdeki birçok denizinde, plastik 
kirliliğinin miktarı canlı yaşamı için tehlikeli olabilecek eşik 
değerleri aşmıştır. Önümüzdeki yıllarda başka bölgelerdeki 
kirliliğin de tehlikeli boyutlara ulaşması beklenmektedir. 
·  Bugün tüm plas t ik k ir l i l iğ i kaynaklar ı dursa b ile, 
denizlerdeki mikroplastik seviyesi 2050’ye kadar iki kattan 
fazla artacak, hatta bazı senaryolara göre 2100’e kadar 50 
kat artış görülecek. WWF, hükümetleri, denizlerdeki yaşamı 
tehdit eden bu yaygın ve giderek artan tehlikeyle mücadele 
etmek üzere acilen müzakere masasına oturmaya ve küresel 
bir sözleşme imzalamaya çağırıyor. 

GEZEGEN KRİZİ
Plastik kirliliği katlanarak artan bir hızla dünya genelinde 
tüm denizlere yay ıldı BM buna ‘gezegen kr iz i’ diyor. 
Kutuplardan en ücra adalara, deniz yüzeyinden en der in 
okyanus çukuruna kadar, plastik kirliliği sorunu katlanarak 
büyüyor. Plast ik kirliliği art ık sınır tanımıyor ve mevcut 
kurumsal ve kamusal taahhütler yer ine get ir il se bile 
katbekat artacağı öngörülüyor. Buna müdahale etmek için 
acilen küresel çapta ve sistemli biçimde harekete geçmek 
gerekiyor. Plastik kirliliği görece yeni bir tehdittir. Plastik 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaygın olarak kullanılmaya 
başlansa da şimdiye kadar üretilen tüm plastiğin kütlesi, 
tüm kara ve deniz hayvanlar ının toplam kütlesinin ik i 
kat ıdır. Üret im son y irmi y ılda büyük bir hızla ar t t ı ve 
2003 ve 2016 yılları arasında önceki yılların toplamı kadar 
plast ik üret ildi. 2015’e kadar üret ilen tüm plast ikler in 
%60’ı hâlihazırda at ık haline gelmiş ve bunlar ın önemli 
bir kısmı okyanuslara karışmıştı. Tahminler büyük ölçüde 
değişiklik göstermekle birlikte, şu ana kadar denizlerde ve 
okyanuslarda 86 ila 150 milyon metrik ton (MMT) plastiğin 
bir ik t iğ i ve mik tar ın sürekli ar t t ığ ı düşünülmektedir: 
2010 yılında, 4,8 ila 12,7 MMT plast ik at ığın karalardan 
denizlere karıştığı tahmin edilirken, yakın zamanda yapılan 
bir çalışma bu rakamın 2016 y ıl ında 19 ila 23 MMT’ye 
yükseldiğini göstermektedir.

Plast ik at ıklar denizlere ve okyanuslara homojen bir 
şekilde dağılmamışt ır. Dünya genelinde plast ik at ıklar ın 
topl andığ ı s ıcak nok t al ar aras ında, su yüzey indek i 
plast ikler in hapsolduklar ı beş büyük okyanus g irdap 
sistemi (çöp adalar ı), şehir merkezler inden geçen büyük 
nehirler in deltalar ı gibi büyük at ık ç ık ış noktalar ının 
yak ınındaki k ıy ı ve okyanus alanlar ı, mercan resif ler i, 
mangrov ormanları ve başta kanyonlar olmak üzere derin 
deniz alanlar ı bulunuyor. Peki, deniz ve okyanuslardaki 
bu plastikler nereden geliyor? Kaynakların çoğu biliniyor, 
ancak hepsi değil. Tek kullanımlık ürünlerin yaygınlaşması 
önemli bir etken. 2015 yılında, tüm plastik atıkların yarısını 
ambalaj atıkları oluşturuyordu; 2018 tahminine göre, tek 

¹Alfred Wegener Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından WWF için hazırlanan çalışmanın özeti-Tam özet metin için ilgili link; 
https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/denizlerdekiplastikkirliliininetkileri_forma.pdf
²Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature)
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yüzyılın sonuna kadar ciddi ölçüde yayılması bekleniyor. En 
iyimser senaryolar bile önemli derecede artış öngörürken, 
en kötü senaryo, Grönland’ın iki katından daha büyük bir 
alanda kirlilik eşiklerinin aşılacağını gösteriyor.

DOĞA İLE ETKİLEŞİMLERİ
 
Plast ikler, canlılara dolanıp hareketler ini k ısıtlayarak, 
yutularak, canlıların yaşam alanlarını örtüp solunumlarını 
engelleyerek ve üzerler indek i k imyasallar ın çözünerek 
denizlere kar ışması yoluyla biyolojik yaşama zarar ver ir. 
Plastik kirliliği art ık denizler in her yerinde görülüyor ve 
denizel türler in neredeyse tamamı büyük bir olasılıkla 
kirliliğe maruz kaldı. Mevcut araştırmalardan elde edilen 
sonuçlar ihtiyatlı bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, 
şimdiye kadar toplam 2.141 türün doğal ortamlarında plastik 
kirliliği ile karşılaştığı tespit edildi. Canlılar ve plastik atıklar 
arasındaki bu etkileşimler in büyük çoğunluğu, at ıklar ın 
yutulması, dolaşması veya boğulmaya neden olmasıyla 
ilg il iydi. 738 türün plast ik maddeler i kolonileşt irdiği 
ve yeni alanlara yay ıldığ ı gözlendi. Hem laboratuvar 
or tamında hem de sahada yürütülen çalışmalarla, 902 
türün deneysel koşullar ve deneysel çalışmalar kapsamında 
farklı miktarlarda mikroplast ik parçac ıklar ın yutulması 
ve canlılar ın hayalet ağlara nasıl dolaşt ığı incelendi. 
İncelenen 902 tür için f iziksel etkileşimler doğrulanırken, 
bazı çalışmalar daha da ileri giderek, sadece etkileşimleri 
test etmekle kalmay ıp, bu canlılar ın yaşamlar ına olan 
olumsuz etkilerini de incelediler. Bu detaylı araştırmalarda, 
yaralanma veya ölüm, hareketler in k ısıtlanması, besin 
alımındaki değişiklikler, büyüme, bağışıklık sistemi yanıtı, 
üreme ve hücre fonksiyonu gibi etkiler değerlendir ildi. 
297 türde gözlemlenebilir etk iler incelendi ve türler in 
%88’inin olumsuz etkilendiği görüldü.23 Kısıtlı sayıda bir 
örneklemden elde edildiği için, bu oranı, tüm denizel türlere 
yönelik etkiler i genellemek için kullanmak doğru olmasa 
da, plastiklerin deniz yaşamı üzerindeki negatif etkilerini 
göstermesi açısından çok önemlidir.

KATKI ETKİSİ
Plastik kirliliği, deniz yaşamına yönelik diğer tehditlerle 
birleşerek tehlikeli bir kar ış ım oluşturabilir. Plast iğin 
deniz ekos is temler i  üzer indek i  e tk i ler i  tek baş ına 
ele alınmamalıdır. Plast ik k irliliği; denizler in ısınması, 
aşır ı avlanma, deniz suyunun asitlenmesi, ötrof ikasyon, 
oksijensizleşme, deniz taşımacılığı ve sualt ı faaliyetler in 
yol aç t ığı gürültü k irlil iği, ist ilac ı türler, habitatlar ın 

kullanımlık plastikler dünya genelinde denizlerdeki plastik 
kirliliğinin %60 ila %95’ini oluşturuyor. Kıyı şeridinin ve 
daha iç kesimlerdeki nehirler in yakınındaki karasal at ık 
kaynaklar ı, deniz plast ik k irliliğine en çok katkısı olan 
kaynaklar arasında. Kısa süre önce yapılan bir analize 
göre, %82’si plastik olan yılda 307 ila 925 milyon adet atık 
Avrupa’dan denizlere karışıyor. Öte yandan önemli denizel 
at ık kaynaklar ı da mevcut. Deniz çöpler inin %22’sinin 
balıkçılık faaliyetler inden kaynaklandığı tahmin ediliyor. 
Hava da plastik kirliliği için bir vektör; öyle ki aşınan araç 
last ikler i ve frenlerden ya da plast ik kaplı yüzeylerden 
rüzgarla kopan parçalar, atık işleme, karayolları ve tarımsal 
faaliyetler önemli birer mikroplastik kaynağı teşkil ediyor.

MİKROPLASTİKLERİN YÜKSELİŞİ

Denizlerden plast ik at ıklar ı toplamanın zorluklar ı ve 
plastiğin kalıcı bir yapıya sahip olması nedeniyle, plastik 
bir kere denize karıştıktan sonra onu çıkarmak neredeyse 
imkânsız hale gelmektedir. Dahası, bu atıklar, denizlerde 
çevresel koşullar nedeniyle durmadan daha küçük parçalara 
ayrılmaya devam eder. Makroplastikler mikroplastik haline, 
mikroplastikler de nanoplastik haline gelir, toplanmalar ı 
imkânsızlaşır. Denizlere karışan plastik kirliliği bugün dursa 
bile, bu bozulma süreci devam edeceğinden, denizlerdeki 
ve sahillerdeki mikroplast ik kütlesinin 2020’den 2050’ye 
iki kattan fazla artacağı tahmin ediliyor. Bir taraf tan da 
plast ik k irlil iği kaynaklar ı yak ın gelecekte durmak bir 
yana, yavaşlama belirtisi bile göstermiyor. Olağan sürecin 
devam edeceğine dayanan gelecek tahminleri büyük ölçüde 
değişmekle birlikte, hepsi oluşan at ık miktar ında c iddi 
ölçüde artış öngörüyor. Plastik sektörü 2010 yılından bu yana 
yeni fabrikalara 180 milyar ABD doları yatırım yaptı. Plastik 
üretiminin 2040 yılına kadar iki kattan fazla, denizlerdeki 
plastik kirliliğinin ise üç kat artması bekleniyor. Bu, 2050 
y ılına kadar denizlere kar ışan makroplast ik miktar ında 
dört kat artışa, 2100 yılına kadar mikroplastiklerde 50 kat 
art ışa yol açabilir. Metreküp başına 1.21 x 105 parçacık, 
önemli ekolojik risklerin meydana geldiği bir eşik seviyesi 
olarak önerilmiştir. Bu eşik, Akdeniz, Doğu Çin Denizi, Sarı 
Deniz ve Kuzey Buz Denizi’ndeki deniz buzullar ı da dâhil 
olmak üzere k irlilik aç ısından sıcak nokta kabul edilen 
belirli noktalarda halihazırda aşılmıştır. Deniz yüzeyindeki 
mikroplast ik kirliliğinin yaratacağı ekolojik r iskler in 21. 
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Karayip Denizi’nin doğusunda, Honduras açıklarındaki 
Roatan ve Cayos Cochino Adaları’nın arasında atık ve 

plastik kirliliği.
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tahrip edilmesi ve parçalanmasının yanı sıra diğer kimyasal 
kirlilik türler i de dâhil olmak üzere çeşitli insan yapımı 
tehditlerden biridir. Deniz yaşamındaki düşüşün arkasında 
tek bir belirleyici etken belirlemek genellikle çok zordur, 
ancak tehditlerin üst üste denk geldiği durumlarda, olumsuz 
etkiler özellikle hâlihazırda tehlike altında olan türler için 
daha da şiddetlenecektir. Birden fazla stres etkeninin aynı 
anda görüldüğü durumlarda, ‘katkı’ etkilerini veya ‘çoğalan’ 
etk iler i tam olarak anlamak iç in daha f azla bil imsel 
çalışmaya ihtiyaç vardır, bununla birlikte sonuçların şiddetli 
olacağı ve bu eğilimin gelecekte daha da kötüleşeceği 
muhtemeldir. Birçok uzman, gezegenin halihazırda kitlesel 
b ir yok oluşa maruz olduğu konusunda hemf ik irken, 
kontrolsüz plastik kirliliği şüphesiz kr izin kötüleşmesine 
katkıda bulunan bir faktör olacak. 

Geleceğe bakarken akılda tutulması gereken başka bir kritik 
nokta daha var. Plastik kirliliği denizlerde birikmeye devam 
et t ikçe, belgelenen tüm zararlı etk iler ar tacak, birçok 
alt popülasyon, tür ve ekosistem için eşik r isk değerler i 
aşılacakt ır. Plast ik kirliliği mevcut hızla artmaya devam 
ederse, araştırmacılar tüm deniz kuşu türlerinin %99,8’inin 
2050’ye kadar plastik yutacağını tahmin ediyor. Kaplumbağa 
türlerinin tamamının plastik atık yuttuğuna veya plastiklere 
dolaştığına dair zaten kanıt bulunmuştur.

SORUNUN KÖKENİNE İNMEK

Plast ik k ir l il iğ i gerçekleşmeden önce ona neden olan 
etkenlerin hedeflenmesi, kirliliği daha sonra temizlemekten 
çok daha etkilidir. İklim krizi gibi plastik kirliliği sorunu 
da tüm gezegeni etk il iyor. Plast ik k ir l il iğ i sev iyeler i 
sürekl i ar t ıyor. Sorunu g idermede sadece küresel ve 
sistemik yaklaşımlarla çözüm üretmek başarı sağlayacaktır. 
Kamuoyunun dikkatinin bu soruna yönelmiş olması cesaret 
ver ic i bir gel işmedir ve plast ik k ir l il iğ i kr it ik say ıda 
deniz türünün ve ekosisteminin dayanıklılığını tamamen 
etkilemeden önce gidişatı tersine çevirmek için uluslararası 
düzeyde ve kararlı bir şekilde harekete geçilmesi için yapılan 
çağrılar artmaktadır. Plastik atıkların denizden toplanması 
çözüm olarak sık sık önerilmektedir. Tıpkı iklim değişikliğinin 
hız ını azaltmak iç in baz ı gruplar t araf ından karbon 
yakalama teknolojiler i teşv ik edildiği gibi, denizlerdeki 
plast ik k irliliğini gidermek iç in de fütür ist ik ve henüz 
kanıtlanmamış çözümler sunan büyük ölçekli atık temizleme 
teknolojileri giderek daha fazla dile getirilmektedir. Teorik 
olarak uygulanmaları mümkün olsa bile, bu tür teknolojik 

çözümler in yayg ın kul l anımı büyük olas ıl ıkl a önemli 
ekonomik maliyetleri de beraberinde getirecek ve plastik 
k irliliğine yeterli bir çözüm sağlayamayacakt ır. Ayr ıca, 
bu tür at ık temizleme sistemler inin deniz ekosistemler i 
üzerindeki etkisi henüz değerlendirilmemiştir. Bu çözümler, 
deniz canlılarının istenmeden, hedef dışı yakalanmalarına 
ve ölümler ine ve bes inin zaten s ınır l ı  olduğu deniz 
bölgelerinde önemli miktarda biyokütlenin sürekli olarak 
denizden çıkar ılmasına sebep olmalar ı halinde, yarardan 
çok zarar verebilir. Öte yandan bu tarz temizleme çözümleri 
ciddi boyutta karbon ayak izine sahip olacaktır ve küçük 
plast ik parçalar ı temizleyemeyecekler i de neredeyse 
kesindir. Mikroplastiklerin çıkarılması için de bazı yöntemler 
mevcuttur, ancak bunlar ın çoğu şu anda sadece at ık su 
ar ıtma sistemler inde kullanılmaktadır. Plast ik at ıklar ın 
daha baştan doğaya karışmasını önlemek zaten yeterince 
baskı altında bulunan ekosistemlere ve iklime gelecek bu 
fazladan yüke engel olacaktır. Bu bağlamda yaklaşıldığında, 
birincil plastik üretimi de önemli ölçüde azalacaktır. Böyle 
bir yaklaşımın, daha az kaynak kullanımı ve plastik atıkların 
üretimi, taşınması ve bertaraf ı sırasında oluşan kirliliğin 
azalt ılması gibi ek faydalar ı da olacakt ır. Onlarca y ıllık 
gecikmenin ardından, dünya nihayet iklim krizi konusunda 
topluca kararl ı adımlar atmak iç in bir araya gelmeye 
başlıyor. Küresel plastik krizi de herkesin önem verdiği acil 
bir mesele haline gelmelidir. Kaybedecek zaman yok. Şimdi 
harekete geçme zamanı!

E Y L E M  Ç A Ğ R I S I :  B İR  A N  Ö N C E  B A Ğ L AY IC I  B İR 
ULUSLARARASI SÖZLEŞME İMZALANMALIDIR

Plast ikler le ilg il i yeni küresel sözleşme bağlay ıc ı ve 
iddialı olmalı, aynı zamanda devletler i or tak bir eylem 
çerçevesine dâhil etmelidir. Sözleşme, küresel plast ik 
kirliliği krizine etkili bir şekilde müdahale edilmesine izin 
veren ve plastiklerin yaşam döngüsünün tamamını kapsayan 
belirli, aç ık ve evrensel olarak uygulanabilir kurallar ve 
yükümlülükler  içermel id ir.  Söz leşme, bu kural l ar ın 
zaman iç inde değerlendir ilebilmesini, kademeli olarak 
güçlendirilebilmesini ve küresel eşitliği teşvik edip, katılım 
ve uyumu ödüllendirecek şekilde şekillendir ilebilmesini 
sağlayan hükümlere yer vermelidir.

-------------------------------------------------------
KAYNAK: WWF Web Sitesi (www.wwf.org.tr)

Raporun İngilizcesinin tamamı için link:
www.wwf.de/plastic-biodiversity-report
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DEĞİŞİKLİĞİNİN 
ETKİLERİNİ 
AZALTMADA 
RÜZGÂR 
ENERJİSİNİN 
FAYDALARI

( Elektrik ve ısı üretimi artık sera gazı (GHG) emisyonlarının 
en az yüzde 24'ünden sorumludur. Genel olarak atmosferde 
b ir iken bu sera gaz ı emisyonlar ının ve özel ol arak 
karbondioksit emisyonları küresel sıcaklıkların artmasına 
neden oluyor. Önümüzdeki birkaç on yıl iç inde ortalama 
küresel sıcaklıkta 1,5°C'lik bir ar t ış, potansiyel olarak 
tehlikeli ısı dalgalarında artış ve sele veya aşırı kuraklığa 
yol açabilecek aşır ı yağış gibi etkilerle birlikte bir iklim 

"taşma noktasına" yol açacaktır.

Güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarına geçiş, daha düşük sera gazı emisyonları ile 
elektrik üretmek, küresel sıcaklıkların mevcut oranlarının 
üzer ine ç ıkmasının önlenmesi ümidini de oluşturuyor. 
Rüzgâr ener jis inin kullanımı, şu anda toplam küresel 
elek tr ik talebinin yaklaş ık yüzde 7's ini karş ıl ayarak, 
istikrarlı bir şekilde artıyor.

RÜZGÂR ENERJİSİ ETKİSİ
Daha önce konuya ilişkin yazılmış bir makalede , rüzgâr 
enerjisi kapasitesinin ABD'de elektr ik enerjisi üretiminin 
verimliliği ve yüzey iklimi üzerindeki etkisini değerlendiren 
bir çal ışma anlat ılmış t ı. Araş t ırmac ıl ar uzun vadel i 
yürüttükleri simülasyonlarla,  elektr ik şebekesine rüzgâr 
ener jisi kapasitesi eklemenin ver imlilik üzer inde sadece 
küçük bir etkisi olduğu sonucunu elde ettiler. Yüzeye yakın 
iklim özellikler inin, ilave rüzgâr ener jisi kapasitesi ile 
bölgesel veya yerel ölçekte artmadığı anlaşıldı.
  

Rebecca Barthelmie, "Rüzgâr enerjisi kapasitesi yılda yüzde 
14 oranında büyümesine ve 2018'de toplam küresel rüzgâr 
ener jis i üret imi 1.273 terawat t saat olmasına rağmen, 
küresel ısınmadaki artışı yavaşlatma savaşını kaybediyoruz" 
dedi. Barthelmie, mevcut yıllık yüzde 14 oranının üzerinde 
bir oranda rüzgâr enerjisinin kullanılması gerekliliğini de 
ayrıca vurguladı.

Sev indir ic idir k i, elektr if ikasyonun ener ji arz ına olan 
katkısının ar tması ve yenilenebilir ener ji kaynaklar ının 
g ide re k  y ük s e l e n  m ik t arda  k u l l an ım ı ,  s e r a  ga z ı 
emisyonlar ında azalma sonucunu get irecekt ir. Elektr iğe 
atfedilen toplam birincil enerji arzı (TPES), 1973'te 6.131 
terawatt-saatten (TPES'in yüzde 9,4'ü) iki katına çıkarak 
2018'de 26.619 terawatt-saate oldu (TPES'in yüzde 19,3'ü).
Barthelmie ve meslektaşı, Cornell Üniversitesi'nde yer ve 
atmosfer bilimler i bölümünde profesör olan Sara Pryor, 
rüzgâr enerjisi kullanımının artmasının küresel ısınmaya 
ne gibi etkiler i olacağını belirlemek amacıyla, 2021'den 
2050'ye kadar üç rüzgâr enerjisi senaryosunun uygulanması 
yoluyla iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik sonuçları 
değerlendirdi.

RÜZGÂR ENERJİSİ YAYGINLAŞMA SENARYOLARI
Araşt ırmacılar, küresel ısınmayı yavaşlatmak iç in rüzgâr 
ener jis i kapasitesi eklemenin etk is ini belir lemek iç in 

Rüzgar enerjisi kapasitesinin eklenmesinin küresel 
ısınmayı nasıl yavaşlatacağını belirlemek için bir 
çalışma yapıldı; küresel ölçekte yapılan analizde Çin, 
Avrupa (AB ve Birleşik Krallık), Hindistan ve ABD'ye 
odaklanıldı.

Cornell Üniversitesi Sibley Mekanik ve Uzay 
Mühendisliği Bölümü'nde profesör olan 
Rebecca Barthelmie'ye göre, açık deniz 

rüzgar çiftliklerinin sayısının arttırılması, 
iklim değişikliğinin etkisini azaltmak için 

toplam rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin 
genişletilmesinde önemli bir faktör 

olacaktır.

DR. NEIL CANTER
Çeviri: Yıldız Sınmaz Uzgan
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Mevcut Ulusal Taahhütler (NDC), Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Ajansı (IRENA) ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın Net 
Sıf ır Emisyon (IEA NZE) projeksiyonlarını kullandılar. 
 

Bar thelmie, "Bir diz i Temsili Konsantrasyon Yolu (RCP) 
iç in toplam kümülat if GHG (sera gazı) emisyonlar ı iç in 
2100'e kadar Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 
emisyon senaryoları da dâhil olmak üzere birkaç varsayım 
kullandık" dedi. "2050'den sonraki farklı rüzgâr ener jisi 
senaryolar ı iç in, rüzgar ener jisi kurulu kapasitesindeki 
yıllık art ış oranının yüzyılın geri kalanında 2050'dekiyle 
aynı oranda büyümeye devam edeceğini varsaydık."

KÜRESEL ÖLÇEK
Bu analiz hem küresel ölçekte hem de büyük elektr ik 
üre t ic i ler i  o l an dör t ül keye/bölgeye odakl anıl arak 
yapılmıştır: Çin, Avrupa (Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık), 
Hindistan ve ABD 

Bar thelmie, “Değerlendirmemize göre, küresel rüzgâr 
enerjisi kurulu kapasitesinin 2013'teki 282 GW'dan 2050'de 
yaklaşık 4.800 GW'a ç ıkması (ki bu en iddialı genişleme 
planımızdır), rüzgâr ener jisinin küresel elektr ik arzının 
yaklaşık yüzde 30'unu oluşturacağı anlamına geliyor. Bu 
durum olası küresel sıcaklık ar t ışını 2100 y ılına kadar 
yaklaşık 0,3°C azaltacaktır. Ayrıca, küresel sıcaklığın kritik 
ısınma eşiği sıcaklık art ışı olan 1,5°C'y i geçme süresini 
altı yıla kadar geciktirecek ve potansiyel olarak daha fazla 
düzelt ic i eyleme olanak tanıyacakt ır" dedi.  Barthelmie, 
bu rüzgâr ener jis i kul lanımının yaygınlaşma oranının 
yetersiz olacağını ve küresel ener ji talebinin ar tmaya 
devam etmesinin ve bunun da karbondioksit emisyonlarında 
sürekli bir art ışa yol açmasının beklendiğini de savundu. 
2050 yılına kadar 6.000 GW'dan fazla kurulu rüzgâr enerjisi 
kapasites i eklense bile, ener ji kul lanımında ve diğer 
sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarında önemli 
azalmalar olmadan 1.5°C'lik ısınma eşiği sıcaklığından 
kaçınılamayacağını vurguladı. Barthelmie, eğer ABD daha 
fazla rüzgâr ener jisi kullanımı yoluyla elektr if ikasyonu 
hızlandırmaya karar ver irse, daha fazla GHG (sera gazı) 
emisyon azaltma şansının artacağı olasılığını da sözlerine 
ekledi.

“Şu anda, ülkenin ulusal ol arak bel ir lenen katk ıs ını 
karş ılamak iç in karbondioksit emisyonlar ının 2020'de 
6,3 gigaton’dan 2050'ye kadar 5,0 gigaton'a düşmesi 
gerekecek” dedi. “Daha fazla rüzgâr ener jisi kapasitesi 
eklemek, 2050 y ılına kadar sera gazı emisyonlar ının 3 
gigaton karbondioksit in alt ına düşmesine yol açabilir.” 
Açık deniz rüzgâr enerjisi kapasitesinin büyümesi, rüzgâr 
enerjisi kurulu kapasitesinin genişletilmesinde önemli bir 
faktör olacaktır. Barthelmie, Avrupa'nın 2050 yılına kadar 
açık deniz kapasitesini 10 ila 20 kat artırmayı planladığını, 
ABD'nin ise 2030 yılına kadar 30 GW yeni kurulu kapasiteye 
sahip olmay ı planladığını bildirdi. Asya ülkeler i, 2050 
yılına kadar açık deniz rüzgâr kapasitesini 3,5 kat artırmaya 
çalışıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VE YENİDEN GÜÇLENDİRME
Rüzgâr ener jisi kullanımını hızlandıracak bir yaklaşım, 
rüzgâr türbinler inin ger i dönüştürülmesi ve yeniden 
çalışt ır ılmasıdır. Barthelmie, bir rüzgâr türbininin yüzde 
85 ila yüzde 90'ının geri dönüştürülmesinin zaten mümkün 
olduğunu ve endüstr inin önümüzdek i birkaç y ıl iç inde 
rüzgâr türbini kanatlar ını da ger i dönüştürmeye kararlı 
olduğunu söyledi.  “Yeniden güçlendirme, ar t ık çalışma 
ömürler inin sonuna ulaşan birçok rüzgâr türbini ile ek 
kurulu kapasite oluşturmanın ayrılmaz bir parçası olacak. 
Yeniden güçlendirme, kuleyi etkilemeden kanatların veya 
naselin değişt ir ilmesini içerebilir. Bu yaklaşımın küresel 
olarak güç üretimini yüzde 16 artıracağı tahmin ediliyor.”
Barthelmie, rüzgâr enerjisinin geleceği konusunda iyimser 
ve yeni kapasitenin agres if kurulumunun ve yeniden 
güçlendirmenin iklim değişikliği oranını azaltmaya yardımcı 
olacağına inanıyor. 

Not: Ek bilgi, yakın tarihli bir makalede veya rb737@cornell.
edu adresinden Barthelmie ile iletişime geçerek bulunabilir.

 YAZAR HAKKINDA
Dr.Neil Canter, Pennsylvania, Wil low Grove'da kendi 
danışmanlık şirket i Chemical Solut ions'ın başkanıdır. Bu 
makale ilk olarak, merkezi Park Ridge, Illinois'de bulunan, 
kâr amacı gütmeyen uluslararası bir profesyonel topluluk 
olan Tribologlar ve Yağlama Mühendisleri Derneği'nin (STLE) 
aylık dergisi Tr ibology & Lubrication Technology'de (TLT) 
yayımlandı. 

Makalenin orijinali için: 
h t t p s ://w w w. s t l e .o r g / f i l e s/ T LTA r c h i v e s/2021/12 _
December/ Tech_Beat _ I I I.aspx?Webs iteKey =a70334df-
8659-42fd-a3bd-be406b5b83e5

ŞUBEDEN• HABER

https://www.stle.org/files/TLTArchives/2021/12_December/Tech_Beat_III.aspx?WebsiteKey=a70334df-8659-42fd-a3bd-be406b5b83e5
https://www.stle.org/files/TLTArchives/2021/12_December/Tech_Beat_III.aspx?WebsiteKey=a70334df-8659-42fd-a3bd-be406b5b83e5
https://www.stle.org/files/TLTArchives/2021/12_December/Tech_Beat_III.aspx?WebsiteKey=a70334df-8659-42fd-a3bd-be406b5b83e5
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TMMOB AFET 
SEMPOZYUMU 
20-22 NİSAN 
2022’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

( 20-22 Nisan 2022 tarihlerinde TMMOB taraf ından "TMMOB 
Afet Sempozyumu" düzenlenecek. TMMOB’ye bağlı odaların 
yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden 
kat ı l ımın ol acağ ı  sempoz yumda "Ülkemizdek i  doğa 
olaylar ının afete yol açmasını engellemek iç in at ılması 
gereken adımlar ile zarar azaltma, afet lere haz ır l ık, 
müdahale ve dayanışma konularında örgütlülüğü geliştirme" 
amaçları doğrultusunda Afet Politikaları ele alınacak.

Hem f iz ik se l  hem de sanal  or t amda h ibr i t  o l ar ak 
gerçekleş t ir i lmes i  öngörülen sempoz yumda, çağr ı l ı 
sunumların yanı sıra sözlü ve poster bildirilere yer verilecek, 
ayrıca önemli konu başlıklarında paneller düzenlenecek.

“Ülkemizdeki doğa olaylarının afete yol açmasını 
engellemek için atılması gereken adımlar ile zarar 
azaltma, afetlere hazırlık, müdahale ve dayanışma 
konularında örgütlülüğü geliştirme” amacı 
hedeflenen TMMOB AFET SEMPOZYUMU 20 – 22 
Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sempozyum konuları ise şunlar olacak:

 • Afet Yönetimi
 • Afet ve Acil Durum Hazırlığı
 • Planlama, Uygulama ve Denetim
 • Kurumsal ve Örgütsel Çalışmalar
 • Mevzuat ve Hukuksal Boyut
 • Eğitim
 • Afetlerin Ekonomi-Politiği
 • Afetlerin Sosyal Boyutları

SEMPOZYUM İLETİŞİM BİLGİLERİ:
e-posta: afetsempozyumu@tmmob.org.tr

Sempozyum programı: 
https://afetsempozyumu.org/program/ 
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WhatsApp, sesli mesaj özelliğini güncelledi

 
Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sesli mesajlar için 
birtakım yenilikler yapacağını duyurdu. WhatsApp’ın yeni 
güncellemesine göre artık kullanıcılar mesajı kaydederken 
duraklatabilir, devam et t irebilir ve göndermeden önce 
tekrar dinleyebilir. Buna ek olarak sesli mesajları, sohbet 
dışında da dinleyebilirsiniz. Mesajlaşma plat formunun 
yeni duraklatma ve devam ettirme özelliği sayesinde sesi 
tek seferde kaydetme sorunu ortadan kalkıyor. (Kaynak: 
shiftdelete.net)

Üçüncü nesil Formula E tanıtımı 28 Nisan’da 

Formula E ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (F IA), 
üçüncü nesil elek tr ikli yar ış arac ının tanıt ım tar ihini 
aç ık l ad ı.  Tan ı t ım e tk inl iğ i  28 N isan’da Monaco’da 
gerçekleştir ilecek. Açıklamada tanıtım etkinliğinin dijital 
kanallar aracılığıyla takip edilebileceği belirtildi.
Takımlar üçüncü nesil elektr ikli yar ış aracını 2022-2023 
sezonuyla birlikte kullanmaya başlayacak. Yeni araçlar ın 
test sürecinin de ilkbahar içinde başlaması bekleniyor.
FIA üçüncü nesil elektrikli yarış otomobilinin ilk duyurusunu 
geç t iğimiz y ıl ın sonlar ında yapmışt ı. Otomobilde 350 
kW kapasiteli bir elektr ikli motorun bulunacağı biliniyor. 
Araçların maksimum hızı ise saatte 322 kilometreye çıkacak. 
(Kaynak: teknoblog)

KOMİSYONLARDAN• TEKNOLOJİ HABERLERİ

TEKNOLOJİ HABERLERİ
( Google aramalarında yeni özellik

Google, diğer yay ınlar taraf ından sıkl ıkla elde edilen 
arama sonuçlar ına yeni bir "yüksek alıntı" (highly cited) 
et iketi eklediğini duyurdu. Buna göre yerel haberlerden, 
röportajlara, duyurulara ve hatta basın bültenlerine kadar 
her şey, diğer web siteleri bağlantı verdiği sürece, arama 
sonucunun ön izleme görüntüsüne eklenen yeni etiket için 
uygun olacak. 
Diyelim ki yerel bir haber kuruluşu, yerel okul bölgenizdeki 
sorunl ar ı  araş t ıran b ir araş t ırma yay ınl adı. Hikâye 
gerçekten büyüyor ve diğer birçok medya kuruluşu bu 
kaynaktan haber yapıyor. Ama kişiler haber gittikçe devasa 
bir boyut aldığı iç in asıl haberi kaçırmış oluyor. Google, 
şimdi oluşturulan bu et iket ile diğer haber kuruluşlar ı 
taraf ından sıkça alıntılanan haberleri belirlemeye yardımcı 
olacak bir yol sunuyor. Bu etiket, "En Çok Okunan Haberler" 
kısmında görünecek. (Kaynak: webrazzi)

Truth Social balonu patladı

 Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi sosyal medya 
platformu olan Truth Social, beklenen ilgiyi uyandırmadı. 
22 Şubat’ta App Store’a sunulan uygulama, indirmelerde 
yüzde 93’lük düşüş yaşadı.
Donald Trump’ın Twitter’a alternatif olarak piyasaya sürdüğü 
sosyal medyası Truth Social, inişli çıkışlı duyurusundan bu 
yana yeni kullanıcı sayısında büyük kayıplar görüyor. İlk 
aşamada sadece iOS kullanıcılarına sunulan sosyal medya 
ağının, etkisini yitirdiği düşünülüyor.
Mobil analiz f irması Sensor Tower ver iler ine göre, Truth 
Soc ial iOS uygulamasının indirmeler i haf tada 60.000’e 
kadar geriledi. Sensor Tower analisti Stephanie Chan’a göre, 
Truth Social indirmeleri lansman haftasına göre yüzde 93 
oranında düştü. (Kaynak: shiftdelete.net)
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KOMİSYONLARDAN• KÜLTÜR ve SANAT

( “MİTLER VE HAYALLER” SERGİSİ AÇILDI
Arkas Sanat Merkezi ve Elgiz Müzesi’nin koleksiyonlarına karşılıklı olarak ev sahipliği yaptığı 
işbirliği projesinin İstanbul’dan sonra ikinci buluşması İzmir’de gerçekleşiyor. 
4 Mart’ta Elgiz Müzesi’nde açılan “Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisinin 
ardından 26 Mart’ta Arkas Sanat Merkezi’nde “Elgiz Koleksiyonu’nda Mitler ve Hayaller” sergisi 
de ziyarete açıldı. Küratörlüğünü Billur Tansel’in yaptığı serginin çıkış noktası karşı karşıya 
olduğumuz ekolojik kaygılar iken sergi, izley ic i ile birlikte Felix Guattar i’nin öne sürdüğü 
ekozof i ve autopoiese kavramlarının üzerinde düşünmeyi amaçlıyor. Buradan yola çıkarak Elgiz 
Koleksiyonu’ndan derlenen seçki, farklı kültürlerden gelen sanatçılar ın bu konular ı nasıl ele 
aldıkları ve ne önerilerde bulunduklarını araştırmayı hedefliyor. Sergi, 31 Temmuz 2022 tarihine 
kadar Arkas Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

( KENDİNE AİT BİR BİNA KURAN KADINLARIN HİKÂYELERİ: “DULHANE”
İzmirli gazeteci ve yazar Duygu Özsüphandağ Yayman’ın, kendi hayatının peşindeki 
kadınları yazdığı “Dulhane” adlı öykü kitabı, geçtiğimiz Mart ayında Yakın Kitabevi 
Yay ınlar ı’ndan ç ıkt ı. Kapak tasar ımını ve ç izimler ini graf ik tasar ımcı Aslı Aypak 
Şentürk’ün yaptığı “Dulhane”, kitabevi raflarında ve internet mağazalarında yerini 
aldı.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadına yönelik ayrımcılığa, baskılara, şiddete karşı 
öykülerden oluşan “Dulhane”, okurları toplumdaki yerleşik “dul” kavramını yeniden 
düşünmeye davet ediyor. Kitap; gelenekler, alışkanlıklar, ezberler, kalıp yargılar gibi 
nedenlerle hep geride bırakılmış, erkekler in yönettiği bir dünyada f iziksel ya da 

psikolojik şiddet görmüş ama artık bu yapıyı yıkıp yerine kendi yapılarını inşa etme yoluna çıkmış kadınlara dair 16 öyküden 
oluşuyor. Adını, 19. yüzyılın sonunda savaşta eşini kaybedip Anadolu’ya göç eden kadınların yaşaması için yaptır ılan, 
Osmanlı’nın ilk hayır kurumu Dulhane’den alan kitap, çağımızın kadın sorunlarına karşı kendi Dulhane’lerini inşa eden 
kadınların hikâyelerini anlatıyor.

Nisan Ayı Kültür-Sanat Etkinlikleri
Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Bahar Konseri 
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 6 Nisan 2022 Çarşamba, Saat 20.00 

………………………………………………………………………………………………………………..
Serhan Bali ile Cumartesi Klasikleri (Konser)
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 9 Nisan 2022 Cumartesi, Saat 18.00

………………………………………………………………………………………………………………..
Babamın Şarkıları-Mercan Selçuk Dans Topluluğu (Dans Gösterisi)
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 10 Nisan 2022 Pazar, Saat 20.00 

………………………………………………………………………………………………………………..
Barok Müzik Günleri “Darmstadt Barok Solistleri” (Konser)
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 12 Nisan 2022 Salı, Saat 20.00 

………………………………………………………………………………………………………………..
Barok Müzik Günleri `̀ İzmir Barok`̀  `̀ Shakespeare ve Müzik`̀  (Konser)
Yer: Ahmed Adnan Saygın Sanat Merkezi
Tarih/Saat: 16 Nisan 2022 Cumartesi, Saat 20.30

*Etkinliklere ilişkin detaylı bilgi için: https://www.aassm.org.tr/tr/Etkinlikler/Index

KÜLTÜR
SANAT
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( Gaia varsayımı ilk olarak 1960’ların ortalarında öne sürülmesinin ardından evrime ve çevreye dair bilimsel görüşler 
üzerinde çok çabuk bir etki sahibi oldu. Birçok okuruna ilham kaynağı olmayı sürdüren bu değerli eserde James Lovelock, 
dünya üzerindeki yaşamın tek bir organizma işlevi gördüğü şeklindeki f ikrini ustaca açıklıyor. Bilim insanı olmayan kişiler 
için yazılmış olan Gaia, gezegenimize dair yeni ve çarpıcı biçimde farklı bir modeli destekleyecek kanıtların peşinde, zaman 
ve mekânda bir yolculuk niteliği taşıyor. Gaia, yeryüzündeki canlı maddenin, havanın, okyanusların ve kara yüzeylerinin, 
Dünya’nın yaşam için elverişli bir yer olarak kalmasını sağlayacak karmaşık bir sistem olduğunu ortaya koyuyor. Bu yeni 
baskıda Lovelock, tartışmaların bugünkü konumunu da özetliyor.

“Bu kitap, yüzyılımıza dair çığır açıcı bir kavrayışı tetikleyebilir.” 
CoEvolution Quarterly

“Uzun süreden beri okuduğum en iyi kitap…  Hem özgün hem de ustaca yazılmış.” 
New Scientist

 “Lovelock genel okurun karşısına cüretkâr bir varsayım koyuyor… meraka kapılmış özgün bir düşünürün heyecan verici  
ve kişisel bir tartışması.”     

Philip Morrison, Scientif ic American
“Bu kitabı uçsuz bucaksız bir keyifle okudum.”

René Dubos, Nature

ŞUBEDEN• KİTAP TANITIMI

(KÜNYE

GAİA-Dünyadaki Yaşama Yeni Bir Bakış

Tür: Bilim

Yazar: James Lovelock

Çevirmen: Ozan Karakaş 

Yayınevi: Alfa Yayıncılık

Grafik: Fusun Turcan Elmasoğlu

Sayfa:195 

Son Baskı: Ocak,2017

Özgün İlk Baskı:1979  

Yayın Dili: Türkçe 
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ÖZEL MEDICANA INTERNATIONAL İZMİR HASTANESİ
TAVMERGEN IVF CLINIC
Özel Tavmergen Tüp Bebek Merkezi, tüp bebek 
tedavisinde üyelerimize ve bir inci 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 bir inci derece yakınlarına yüzde 30-
50 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 bir inci 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 bir inci 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/
 

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
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 bir inci derece yakınlarına yüzde 20-35 oranlarında 
indirim 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 hizmetlerinde 
üyelerimize yüzde 20 oranında indirim uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43
Web: www.dynomoss.com.tr

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, 
üyelerimize yüzde 15 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dirik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova 
Forum Karşısı) Bornova / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: http://www.technokids.com.tr/
e-posta: bornova@technokids.com.tr
 
ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin 
çocuklarına eğitim ücretlerinde yüzde 30 oranında 
indirim uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50
e-posta: vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com
 
LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve 
alkol dâhil tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1477 Sokak No: 
12/A Alsancak / İzmir
Tel: (0232) 422 50 20
 
ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mahallesi 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / 
İzmir
Tel: (0232) 234 33 53
Web: www.dusunurkolejiguzelbahce.com
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ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
 
ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli 
muayene ve tedavi hizmetlerinde yüzde 10-
20 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 
bir inci derece yakınlarına yüzde 25 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 
D: 52 Çankaya / İzmir
Tel: (0232) 484 09 93
 
ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına 
eğitim ücretlerinde yüzde 25 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Naldöken Mahallesi 1237/4 Sokak No: 2 Evka-3 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27
Web: www.sevinc.k12.tr/
 
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okulları taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci 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 bir inci 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
 

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 
bir inci derece yakınlarına linansüstü eğitim 
programlarında yüzde 30 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70
Web: http://www.yasar.edu.tr
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