


 Değerli Meslektaşlarım,

   08-09 Şubat 2020 tarihinde Şube Olağan Genel Kurulu ve 
seçimi ile başlayan MMO Mersin Şubemizin 12. Dönemini; 
Şube Yönetim Kurulu, temsilciliklerimizle, komisyonlarımızla, 
şube birimlerimizle, çalışmalarımızla tamamlamak üzereyiz. 
Tüm şube çalışmalarımıza verdiğiniz destekten dolayı 12. 
Dönem Mersin Şube Yönetim Kurulu olarak teşekkür ederiz.
 Öncelikle çalışmalarımızın içerisinde bulunduğu 12. Döne-
min, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını gölgesinde 
geçtiğini vurgulamak istiyoruz. Bu süreçte tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde uzun kapanmalar, ekonomik çıkma-
zlar, maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya kaldı ve kalma-
ya da devam etmektedir.
  Pandemi sürecinde hastalığa yakalanarak hayatını kaybe-
den üyelerimize ve yakınlarına Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dünya genelinde Covid-19 
Salgını ile mücadele henüz bitmiş değil ve hepimizin sağlıklı 
günlere kavuşmak için tedbirlere uymaya devam etmesi 
gerekmektedir.
Şubemizin hizmet alanları içerisinde yer alan Asansörlerin 
Yıllık Periyodik Kontrolleri, Basınçlı Kapların Kaldırma İletme 
Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ve Eğitimlerimiz, 
pandemi şartlarında ve pandemi tedbirleriyle 12. Dönemde 
de eksiksiz olarak devam etmektedir. Bu süreçte yüz yüze 
eğitimler ve toplantıların yerine artık internette kullanılan 
programlar üzerinden online eğitimler ve toplantılar düzen-
lenmiştir.
Şubemiz olarak pandemi tedbirlerine ve değişimlerine hızlı 
bir şekilde uyum sağladık, öncelikle bizlerin sağlığı için büyük 
özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına kendi imalatımız olan 
siperlikleri teslim ettik; hemen ardından da çalışmak zorunda 
olan üyelerimize de sağlıklarını korumaya yönelik siperlikleri 
ulaştırdık. 

Makina Mühendisleri Odası İklimlendirme Teknik Kurulunun 
hazırlamış olduğu raporları kitaba dönüştürerek Mersin’de 
yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlara ulaştırdık. Kapanma 
sürecinde üyelerimizin zamanlarını verimli bir şekilde geçire-
bilmeleri için Toros Üniversitesi ile yapmış olduğumuz iş 
birliği protokolü çerçevesinde yüksek lisans ve doktora 
programlarında üyelerimize özel fırsatlar sağlanıp birçok 
üyemiz bu programlardan faydalanmıştır.
Ülkemizde 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle kısıtlamalar 
kademeli olarak ha��etilmesinin ardından, önlemler 
çerçevesinde yüz yüze etkinliklerimizi gerçekleştirmeye 
başladık. Bu çerçevede 21 Haziran Dünya Güneş Günü’nü 
büyük bir coşku ile TMMOB MMO Genel Başkanımız ve kent 
protokolünün iştirakiyle MMO Güneş Park Enerji Komplek-
si’nde kutladık. Kapanmalardan kaynaklı 2020 yılındaki 
Meslekte Onur Yılı Plaket Törenimizi gerçekleştire-
mediğimizden dolayı, 2021 yılında iki yılı kapsayan plaket 
törenimizi pandemi tedbirleri kapsamında açık alanda 
gerçekleştirdik. Salgından kaynaklı Güneş Enerjisi Sistemleri 
Sempozyumu ve Sergimizi ileri bir tarihe ertelediğimizden 
dolayı “Dünyada Ve Ülkemizde Güneş Enerjisi Sistemlerinin 
Yeri” adlı panelimizi hibrit olarak gerçekleştirdik. 
12.Dönem Mersin Şube Yönetim Kurulu olarak Şubemizi, 
geçmişten bugüne taşıyan tüm meslektaşlarımıza, Şube ve 
Temsilciliklerimize, Çalışanlarımıza, etkinliklerimize katılarak 
görüş ve önerileri ile daha iyiye yönlendiren siz üyelerimize 
teşekkürü bir borç biliriz.
Saygı ve Sevgilerimizle…

12.Dönem MMO Mersin Şube
Yönetim Kurulu Başkanı

 İbrahim YÜCESOY
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