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TEMMUZ AYI

Değerli Üyelerimiz,
Sene başından bu yana Covid-19 salgını tüm ağırlığıyla devam ediyor. 1 Haziran’da başlanmasına
karar verilen “normalleşme” süreci, vaka sayılarının düşüşünü engellediği gibi sokaklar, kafeler,
restoranlar gibi sosyal ortamlarda yaşanan aşırı rahatlama kaygılarımızı artırıyor. Bu süreçte,
mühendis bakış açısıyla tedbirli olmaya devam ediyoruz. Özellikle MMO İklimlendirme Teknik
Kurulu, Yönetim Kurullarımız gibi organların açıklamaları, meslektaşlarımızın süreli yayınlarımızda
yer bulan makaleleri aracılığıyla meslek alanlarımızdaki uyarılarımızı kamuoyu ile paylaşıyor,
üyelerimizin çalışma alanlarında bilimsel bakış açısıyla sağlıklı kararlar verilmesine yardımcı olmaya
çalışıyoruz.
Salgın sürecinde çalışma düzenimizde yaptığımız değişiklikleri sizinle paylaşmıştık. Evden çalışma,
kısa çalışma ödeneği, ücretli izin gibi uygulamalarla çalışma arkadaşlarımızın; Makina Mobil ve Üye
Portalımız üzerinden gerçekleştirilebilecek online işlemlerle ise siz değerli üyelerimizin sağlığını
korumaya yönelik adımlar attık.
Geldiğimiz noktada, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belgelendirme sürecini başlatması, Sanayi
Bakanlığı’nın ve Belediyelerin Asansör Kontrolünün, EPDK’nın LPG yetkili personel ve sorumlu
müdür eğitimlerinin sürdürülmesi istekleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kısa
çalışma uygulamasını bitirmeyi planlaması, üyelerimizin eğitim vb. konulardaki taleplerinin
yoğunlaşması nedeni ile tam zamanlı çalışma düzenimize geçmek zorunda kaldık.

W E B I NAR
PROGRAMI
Siz değerli üyelerimize yönelik ücretsiz seminerlerimizi talep ve önerileriniz
doğrultusunda webinar olarak düzenlemeye devam ediyoruz. Webinar
eğitimlerimizi web sitemizden, üye portalımızdan, Makina Mobil’den ve
sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Fakat bu süreçte sizden ricamız, hem kendinizin hem de vatandaşlarımızın sağlığını korumanız
açısından mümkün olduğu kadar Oda ve Şubemizi ziyaret etmeden, Makina Mobil uygulamamız
ve üye portalımız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz. Online platformlarımız üzerinden
yapabildiğiniz üyelik başvurusu, üyelik belgesi, SMM başvurusu, eğitim/seminer başvurusu, aidat
ödeme ve aidat muafiyet başvurusu gibi birçok işleminiz devam etmektedir. İnternet üzerinden
gerçekleştiremediğiniz işlemleriniz için bizleri arayabilirsiniz.
Değerli Meslektaşlarımız,
Üyelerimize yönelik düzenlediğimiz ücretsiz seminerleri, üyelerimizden gelen talep ve öneriler
doğrultusunda webinar olarak düzenlemeye devam ediyoruz. Mayıs ve Haziran ayı içerisinde
gerçekleştirdiğimiz webinarlarımıza çoğu üye olmak kaydıyla yaklaşık 5.000 kişi katıldı. Ücretsiz
seminerlerimize yaz döneminde de webinar üzerinden devam edeceğiz. Temmuz ayında
gerçekleştireceğimiz webinarlarımıza web sitemizden, üye portalımızdan, Makina Mobil
uygulamamızdan ve sosyal medya hesaplarımızda erişebilirsiniz.
Sağlıklı, güzel günlere olan inancımızla hepinizi selamlıyoruz.
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Sunumu Tayfun ERDEM tarafından yapılan “Yatırımların Finansal Açıdan Değerlendirilmesi”
webinarı 4 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
Genel Bilgilendirme
Sunumu İlker ERGÜN tarafından yapılan “ISO
9001 Kalite Yönetim Sistemi Genel Bilgilendirme”
webinarı 6 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

webinar seminerleri

Fikir Geliştirme Atölyesi-Modül4:
Group Modeli ve Örnek Olay
Çalışması

Titreşime Giriş-ANSYS İle Titreşim
Analizleri-ANSYS Modal Analiz
Workshop

Sunumu Yasemen ÇALIŞKAN tarafından yapılan
“Fikir Geliştirme Atölyesi - Modül4: Group Modeli ve Örnek Olay Çalışması” webinarı 8 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Yasin GARGI tarafından yapılan “Titreşime Giriş-ANSYS İle Titreşim Analizleri-ANSYS
Modal Analiz Workshop” webinarı 11 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

100 kişinin katıldığı webinarda, Group öğrenme
modeli, nasıl uygulandığı, örnek olay çalışması
ve çözümleme” gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Yasemen Çalışkan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

265 kişinin katıldığı webinarda, modal analizleri,
random titreşim analizleri, harmonic response
analizi, response specturum analizleri, ANSYS
modal analiz workshop gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Yasin GARGI katılımcıların sorularını yanıtladı.

163 kişinin katıldığı webinarda, yatırım projesinin hazırlanma süreci, ekonomik etüt, işletme
sermayesi, maliyet, hacim-kar analizi gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Tayfun ERDEM, katılımcıların sorularını yanıtladı.

259 kişinin katıldığı webinarda, yönetim sistemlerinin temeli olarak kabul edilen ISO 9001
standardının genel yapısı ve ISO 9001:2015
standardına uyum sürecinde yapılacaklar gibi
konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen
İlker ERGÜN katılımcıların sorularını yanıtladı.

Fikir Geliştirme Atölyesi-Modül3:
Goal Modeli ve Örnek Olay Çalışması

CAD, CAM ve CAE Teknolojilerindeki
Gelişmeler

Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbin
Teknolojileri

Sunumu Yasemen ÇALIŞKAN tarafından yapılan
“Fikir Geliştirme Atölyesi – Modül3: GOAL Modeli ve Örnek Olay Çalışması” webinarı 5 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Candaş URUNGA tarafından yapılan
“CAD, CAM ve CAE Teknolojilerindeki Gelişmeler”
webinarı 7 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Prof. Dr. Oğuz UZOL tarafından yapılan
“Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar Türbin Teknolojileri”
webinarı 9 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

249 kişinin katıldığı webinarda, CAD, CAM ve
CAE’nin tanımları, faydaları, yazılımları, birbirleriyle olan ilişkileri, geleceği ve bu alandaki
gelişmeler gibi konular ele alındı. Webinarın
sonunda eğitmen Candaş URUNGA katılımcıların sorularını yanıtladı.

359 kişinin katıldığı webinarda, Türkiye’de ve
Dünya’da rüzgar enerjisi, rüzgar enerjisinin geleceği, rüzgar türbinlerinin nasıl çalıştığı, rüzgar
türbin teknolojisindeki gelişmeler gibi konular
ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Oğuz
UZOL katılımcıların sorularını yanıtladı.

95 kişinin katıldığı webinarda, GOAL öğrenme
modeli, nasıl uygulandığı, örnek olay çalışması
ve çözümleme” gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Yasemen Çalışkan, katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Mayıs ayında gerçekleşen

Yeni Bir Tasarım Felsefesi: Katmanlı
İmalat
Sunumu Dr. Öğr. Üyesi Evren YASA tarafından
yapılan “Yeni Bir Tasarım Felsefesi: Katmanlı
İmalat” webinarı 12 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
318 kişinin katıldığı webinarda, katmanlı imalat
teknolojileri, havacılık ve savunma sanayi uygulamaları, fırsatlar ve kısıtlamalar gibi konular ele
alındı. Webinarın sonunda eğitmen Evren YASA
katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Eğitmen Yasemen ÇALIŞKAN tarafından yapılan
“Mantıkmatik Uygulaması” webinarı 13 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.
18 kişinin katıldığı Mantıkmatik uygulamamızda,
Yasemen Çalışkan tarafından sorulan soruya
katılımcılar tarafından çözüm arandı.

Yapay Zeka ve Firmalarda Uygulama
Örnekleri
Sunumu Utku KAYNAR tarafından yapılan
“Yapay Zeka ve Firmalarda Uygulama Örnekleri” webinarı 13 Mayıs 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
291 kişinin katıldığı webinarda, yapay zekanın
iş yaşamındaki etkileri, şirketlerdeki örnekleri,
firmaların daha verimli ve etkin çalışması için
takip etmeleri gereken teknolojiler gibi konular
ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Utku
KAYNAR katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Sunumu Alper UYANIK tarafından yapılan “Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Nedir? Neden İhtiyaç Duyarız?” webinarı 14 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi.
224 kişinin katıldığı webinarda, geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma ve önemi,
nerelerde kullanıldığı gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Alper UYANIK katılımcıların sorularını yanıtladı.

Salgın Sonrasında Mekanik
Tesisatlarda Alınması Gereken Acil
Önlemler

Sunumu Aytekin ÇAKIR tarafından yapılan “Salgın Sonrasında Mekanik Tesisatlarda Alınması
Gereken Acil Önlemler” webinarı 16 Mayıs 2020
tarihinde gerçekleştirildi.
278 kişinin katıldığı webinarda, havalandırma,
nemlendirme-iklimlendirme, sıhhi tesisat sistemleri ve binalarda alınabilecek önlemler gibi
konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen
Aytekin ÇAKIR katılımcıların sorularını yanıtladı.

webinar seminerleri

Risk Tabanlı Bakım
Sunumu Andaç KARA tarafından yapılan “Risk
Tabanlı Bakım” webinarı 18 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
231 kişinin katıldığı webinarda, genel konseptler ve teori, risk ve risk analizi kavramları, risk
tabanlı bakım gibi konular ele alındı. Webinarın
sonunda eğitmen Andaç KARA katılımcıların
sorularını yanıtladı.

Akışkan-Katı Etkileşimi (FSI: FluidStructure Interaction) Eşlenik CFDFEA Mühendislik Simülasyonları
Sunumu Sinan SOĞANCI tarafından yapılan
“Akışkan-Katı Etkileşimi (FSI: Fluid-Structure
Interaction) Eşlenik CFD-FEA Mühendislik Simülasyonları” webinarı 20 Mayıs 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.
163 kişinin katıldığı webinarda, FSI ve uygulama
alanları, tek ve çift yönlü CFD-FEA eşlenmesi,
örnek vaka çalışmaları gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Sinan SOĞANCI
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Dijital Dönüşüm Yolculuğunda
Karşılaşılan Zorluklar ve Yol Haritası
İçin Öneriler

şube’den

Mantıkmatik Uygulaması

Geometrik Boyutlandırma
ve Toleranslandırma Nedir?
Neden İhtiyaç Duyarız?

www.mmo.org.tr/ankara

Mayıs ayında gerçekleşen

Sunumu Murat KAVUŞAN tarafından yapılan
“Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Karşılaşılan Zorluklar ve Yol Haritası İçin Öneriler” webinarı 21
Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
133 kişinin katıldığı webinarda, dijital dönüşüm
stratejisi, dijital dönüşüm sürecinde karşılaşılan
zorluklar, dijital örgü ve PLM ilişkisi gibi konular
ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Murat
KAVUŞAN katılımcıların sorularını yanıtladı.

Finans Kökenli Olmayanlar İçin
Finans
Sunumu Tayfun ERDEM tarafından yapılan “Finans Kökenli Olmayanlar İçin Finans” webinarı
22 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
167 kişinin katıldığı webinarda, finansal yöneticinin görevleri, finansman kararlarının firma için
önemi, gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu,
finansal analiz, başa baş analizi, işletme sermayesi yönetimi gibi konular ele alındı. Webinarın
sonunda eğitmen Tayfun ERDEM katılımcıların
sorularını yanıtladı.
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Mayıs ayında gerçekleşen
webinar seminerleri

Toplantı

MMO Ankara Şube 27. Dönem UHUM MDK, EİM MDK, Asansör ve
Kalite Komisyonları İlk Toplantılarını Gerçekleştirdi
MMO Ankara Şube 27. Dönem UHUM MDK
Komisyonu toplantısı 13 Mayıs 2020 tarihinde;
MMO Ankara Şube 27. Dönem Asansör Komisyonu toplantısı 16 Mayıs 2020 tarihinde;
MMO Ankara Şube 27. Dönem EİM MDK Komisyonu toplantısı 18 Mayıs 2020 tarihinde;

Stok Yönetimi

Projelerde Risk Yönetimi

Sunumu Tayfun ERDEM tarafından yapılan “Stok
Yönetimi” webinarı 22 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Sadık NAZİK tarwafından yapılan “Projelerde Risk Yönetimi” webinarı 28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

175 kişinin katıldığı webinarda, ABC analizi, ekonomik sipariş verme miktarı, üretim emri miktar
modeli, iskonto miktar modeli, tek periyotlu model, stok devir hızı gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Tayfun ERDEM katılımcıların
sorularını yanıtladı.

133 kişinin katıldığı webinarda, risk, tehdit ve
fırsat kavramları, risk değerlendirme matrisleri,
risk yönetiminde başarı faktörleri gibi konular ele
alındı. Webinarın sonunda eğitmen Sadık NAZİK
katılımcıların sorularını yanıtladı.

MMO Ankara Şube 27. Dönem Kalite Komisyonu toplantısı ise 25 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti.
Online olarak gerçekleşen toplantılarda genel
olarak, komisyon görev dağılımın yapılması, 27.
dönemde yürütülecek çalışmaların planlanması,
pandemi süreci ve sonrasında gerek üyelerimizin mesleki bilgi ve birikimlerini geliştirmeye
gerekse de öğrenci üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitim faaliyetleri, üniversite ve sanayiye yönelik çalışmalar, belediyeler ile yürütülecek ortak çalışmalar
gibi konuların görüşüldü.

Toplantılara MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz Yıldırım ve Şube Yönetim Kurulu
üyeleri, Şube Müdürü Cenk Lişesivdin ve ilgili
teknik görevliler ile komisyon üyeleri katıldı.

Toplantı

MMO Ankara Şube 27. Dönem Tesisat Komisyonu
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Hidrotürbinlerin Deneysel ve Sayısal
Yöntemler İle Tasarımı
Sunumu Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ece AYLI tarafından
yapılan “Hidrotürbinlerin Deneysel ve Sayısal Yöntemler İle Tasarımı” webinarı 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
76 kişinin katıldığı webinarda, hidroelektrik enerji, türbin çalışma prensipleri, sayısal ve deneysel
yöntemler gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Ece AYLI katılımcıların sorularını yanıtladı.

Güvenlik Kültürü ve Liderlik
Sunumu Dr. Murat Can OCAKTAN tarafından
yapılan “Güvenlik Kültürü ve Liderlik” webinarı
29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
115 kişinin katıldığı webinarda, güvenlik kültürü, örgüt kültürü, süreç liderliği ve İSG, güvenlik
liderliği gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Dr. Murat Can OCAKTAN katılımcıların sorularını yanıtladı.

Mekanik Tesisatta Temel
Otomasyon

Sunumu Hakan YAVUZ tarafından yapılan “Mekanik Tesisatta Temel Otomasyon” webinarı 30 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
173 kişinin katıldığı webinarda, mekanik tesisat
otomasyonundaki ekipmanlar, sıcak su, basınçlı
hava ve HVAC otomasyonu gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Hakan YAVUZ katılımcıların sorularını yanıtladı.
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MMO Ankara Şube 27. Dönem Tesisat Komisyonu, 23 Haziran 2020 tarihinde ilk toplantısını
online olarak gerçekleştirdi.
Bu dönem yapılacak çalışmalar, eğitimler, webinarlar, üniversite ve sanayiye yönelik çalışmalar
gibi konuların görüşüldüğü toplantıya MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi Utku Hatipoğlu,
Şube teknik görevlileri Ali Göktaş ve Şaban Kaya
ile komisyon üyeleri katıldı.
Eğitim

Asansör Avan Proje Hazırlama Kursu Gerçekleştirdi
Üyelerimize yönelik Asansör Avan Proje Hazırlama Kursu, 22-23 Haziran 2020 tarihlerinde pandemi önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

genel bilgiler, asansör trafik hesapları, asansör
kuyusu, kuvvet ve motor gücü hesapları gibi
konular ele alındı.

Pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz eğitim
öncesi dersliklerimiz sosyal mesafe çerçevesinde düzenlenerek dezenfekte edildi. Katılımcılara
maske ve dezenfektan dağıtılıp ateş ölçümleri
yapıldı.
Eğitmenliğini Cemal Gedikoğlu’nun yaptığı
eğitimde, mühendislik etiği, asansör hakkında
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şube’den

Proses Güvenliği: Tesis Bütünlüğü
ve Güvenilirliği

Sunumu Gülümser ÖZPINAR tarafından yapılan
“Kent-Çevre-Enerji Gaziantep Örneği” webinarı
3 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Andaç KARA tarafından yapılan “Proses
Güvenliği: Tesis Bütünlüğü ve Güvenilirliği” webinarı 9 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

51 kişinin katıldığı webinarda, iklim krizi, Gaziantep iklim eylem planı, Gaziantep temiz enerji
uygulamaları gibi konular ele alındı. Webinarın
sonunda eğitmen Gülümser ÖZPINAR katılımcıların sorularını yanıtladı.

64 kişinin katıldığı webinarda, risk tabanlı proses güvenliği yaklaşımı, mekanik bütünlük programı, varlık bütünlüğü ve güvenilirlik, ölçümler
ve metrikler gibi konular ele alındı. Webinarın
sonunda eğitmen Andaç KARA katılımcıların
sorularını yanıtladı.

Proses Güvenliği Yönetim Sistemi

Bakım Planlaması

webinar seminerleri

Finans Matematiği
Sunumu Tayfun ERDEM tarafından yapılan “Finans Matematiği” webinarı 11 Haziran 2020
tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Ahmet OKUDAN tarafından yapılan
“ANSYS ile Topoloji Optimizasyonu” webinarı 16
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

80 kişinin katıldığı webinarda, temel finans matematiğinin amacı, hedefi, kapsamı, konuları,
paranın zaman değeri, faiz kavramı, anüiteler
gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda
eğitmen Tayfun ERDEM katılımcıların sorularını
yanıtladı.

150 kişinin katıldığı webinarda, optimizasyonun
temelleri, sürdürülebilir üretim ve tasarım, üretici tasarım (generative design), optimizasyon
araçları & yazılımı, optimizasyon futurizmi gibi
konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Ahmet OKUDAN katılımcıların sorularını
yanıtladı.

Yalın Yönetim Araçları

Sunumu Abdullah ANAR tarafından yapılan
“Proses Güvenliği Yönetim Sistemi” webinarı 8
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Dr.Öğr.Üyesi Bahar ÖZYÖRÜK tarafından yapılan “Bakım Planlaması” webinarı 10
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sunumu Barış OĞUZ tarafından yapılan “Yalın
Yönetim Araçları” webinarı 15 Haziran 2020
tarihinde gerçekleştirildi.

99 kişinin katıldığı webinarda, son yıllarda
önemi anlaşılan ve daha çok mühendislerin
gündemine giren proses güvenliği, tesislerde
proses güvenliği yönetimi, dünyadaki yaklaşımlar gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda
eğitmen Abdullah ANAR katılımcıların sorularını
yanıtladı.

100 kişinin katıldığı webinarda, bakım planlamasının işletme içindeki yeri ve organizasyonu,
bakım politikaları, bakım planlamasında karşılaşılan tipik problemler, yeni yaklaşımlar, bakım
ölçütleri ve sistemlerin güvenilirlikleri, yapısal
problem teknikleri gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Bahar ÖZYÖRÜK katılımcıların sorularını yanıtladı.

90 kişinin katıldığı webinarda, yalın yönetim/
üretim, hedefleri, prensipleri, endüstrideki kullanım alanları, yalın ev gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Barış OĞUZ katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Haziran ayında gerçekleşen

Yoğuşmalı Cihazlar
Sunumu Aytekin ÇAKIR tarafından yapılan “Yoğuşmalı Cihazlar” webinarı 18 Haziran 2020
tarihinde gerçekleştirildi.
65 kişinin katıldığı webinarda yoğuşma teknolojisi konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Webinarın sonunda eğitmen Aytekin ÇAKIR katılımcıların sorularını yanıtladı.
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webinar seminerleri

Eklemeli İmalat’ın İmalat Sanayiinde
ve Seri Üretimde Kullanımı

Sunumu Kuntay AKTAŞ tarafından yapılan “Eklemeli İmalat’ın İmalat Sanayiinde ve Seri Üretimde
Kullanımı” webinarı 19 Haziran 2020 tarihinde
gerçekleştirildi.

66 kişinin katıldığı webinarda, eklemeli imalat
teknolojileri, tasarımda paradigma değişikliği, seri
üretim için uygun endüstriler gibi konular ele
alındı. Webinarın sonunda eğitmen Kuntay AKTAŞ
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Mekanik Tesisatta Yaklaşık
Maliyetlendirme
Sunumu Önder YILMAZ tarafından yapılan “Mekanik Tesisatta Yaklaşık Maliyetlendirme” webinarı
25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
95 kişinin katıldığı webinarda, Kamu ihale mevzuatı, mekanik tesisat birim fiyatları, yaklaşık maliyet
mevzuatı, yaklaşık maliyet uygulaması gibi konular
ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Önder
YILMAZ katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programlamanın Mühendisler İçin
Önemi

Sunumu Candaş URUNGA tarafından yapılan
“Programlamanın Mühendisler İçin Önemi” webinarı 26 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
81 kişinin katıldığı webinarda, programlamanın
mühendisler için önemi, temeller, programcı olmak için gerekli kaynaklar gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Candaş URUNGA
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açık Kaynak Kodlu CFD Yazılımları
Sunumu Engin TAŞKIRAN tarafından yapılan
“Açık Kaynak Kodlu CFD Yazılımları” webinarı 27
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
98 kişinin katıldığı webinarda, açık kaynak
kodlu yazılımlar, avantajları ve dezavantajları,
hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yazılımları, OpenFOAM yazılımı gibi konular ele alındı.
Webinarın sonunda eğitmen Engin TAŞKIRAN
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Başarılı Bir Projede Olması
Gerekenler

Sunumu Sadık NAZİK tarafından yapılan “Başarılı
Bir Projede Olması Gerekenler” webinarı 30 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
110 kişinin katıldığı webinarda, projelerde başarı faktörü gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen Sadık NAZİK katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Uzman Sekiz Kuruluşun ve TTB Üyesi Tabiplerin Katılımı ile Oluşan
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu’nun Covid-19 Pandemisine Yönelik
İlk Çalışması Olan ‘AVM’lerde Pandemi Tedbirleri’ Metni Açıklandı
28 Mayıs 2020 tarihinde yapmış olduğumuz
açıklama ile Makine Mühendisleri Odası olarak,
Pandemi sürecinde oluşturduğumuz Teknik Kurul
çalışmalarını genişlettiğimizi duyurmuş ve belli
alanlardaki uzmanları bünyesinde barındıran yedi
kurum ile birlikte Tabiplerden oluşan “İklimlendirme
Teknik Kurulunun” oluşturulduğu bilgisini sizlerle
paylaşmıştık.
COVİD 19 Pandemi döneminde gündeme gelen
İklimlendirme ve tesisat sistemleri ile ilgili
alınacak önlemler konusunda toplumun doğru
bilgilendirilmesi ve sürecin doğru yönetilmesi büyük
önem taşımaktadır. Bu bu konuda duymuş olduğumuz
mesleki sorumluluk gereği, “İklimlendirme Teknik
Kurulunun”, çalışmalarına başlaması ve bu konuda en
sağlıklı ve doğru bilginin toplum yararına sunulması
konusuna büyük önem veriyoruz.
Kurulumuz çalışmalarını “Mevcut Yapılar” ve
“Tasarım aşamasındaki Yapılar” olmak üzere iki
ana başlık halinde ele almış olup, toplu taşım ve
bireysel araçlardaki havalandırma sistemleri ve
farklı alanlardaki incelemeler için de kurulacak alt
komisyonlarla çalışmalarına devam edecektir. Yapılan
çalışmaların belli aralıklarla ilgili kurum/kuruluşlarla
birlikte kamuoyu bilgisine de sunulacağı daha önceki
açıklamamızda da yer almıştı.
MMO (Makina Mühendisleri Odası), ISKAV (Isıtma
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı), İSKİD
(İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği),
MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği),
MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği),
TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), TRFMA
(Tesis Yönetim Derneği), UTTMD (Uluslararası Tesis

oda’dan
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Haziran ayında gerçekleşen

Teknik Müdürleri Derneği) ve TTB (Türk Tabipleri
Birliği) üyesi Tabiplerin katılımıyla oluşturduğumuz
“İklimlendirme Teknik Kurulu” dokuz alt komisyon
kurarak çalışmalarına başlamıştır.
Hastane ve sağlık yapıları, oteller, alışveriş merkezleri,
askeri ve lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme
havuzları, okullar ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika
ve endüstriyel tesisler, düğün salonu-restoran-disco
ve barlarda hangi teknik önlemlerin alınması ve neler
yapılması gerektiği ile ilgili metinler oluşturacak olan
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun ilk yayını AVM’lerde
Pandemi Tedbirleri üzerinedir.
AVM’lerde bulunan Klima santralları (taze havalı,
karışım havalı santrallar) ile diğer cihaz ve sistemlere
ait alınması tavsiye edilen önlemlerin yanısıra mevcut
durum raporunun çıkarılması, bir pandemi senaryosu
hazırlanması ve uygulamaya dair aşamaları içeren iş
akışı başlıkları altında dile getirilen tüm önlemler,
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyelerine ek olarak
hazırlanmıştır. Bu çalışma ile Pandemi sürecinde
AVM’lerde alınması gerekli önlemler bütünlüğüne
önemli bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.
Açıklamamızın ekinde sunduğumuz AVM’lerde
Pandemi Tedbirleri’nin tüm ilgililerce toplum
sağlığına katkıda bulunmak üzere eksiksiz olarak
uygulanmasını diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan

Metni okumak için tıklayınız.
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İŞÇİLERİN HAZİRANI 50. YILINDA

Yeni Katılımlarla
Daha da Büyüdü

oda’dan

Bugün 15 Haziran 2020, Türkiye işçi sınıfı tarihinde
“15-16 Haziran direnişi” olarak yer alan eylemlerin 50.
yıldönümü.
DİSK’i sendikal ve toplumsal yaşamdan silmek
için 11 Haziran 1970’te çıkarılan yasa ile sendika
seçme özgürlüğü kısıtlanıyor ve yeni yasaya göre
DİSK’in kapatılması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı
ve Başbakan ile yaptıkları görüşmelerden sonuç
alamayan DİSK yöneticileri 14 Haziran Pazar günü
yapılan toplantıda direniş kararı aldılar. Bunun
üzerine işçiler, üstlerinde tulumları ile dört koldan
yürüdüler. Yüzelli bin kişiydiler. Elleri, kolları, öfkeleri,
sözleri, hayalleri birleşmişti.
15-16 Haziran Direnişi, devlet eliyle sendikal
bürokrasinin güçlendirilmesine karşı işçilerin
isyanıydı. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük işçi
direnişlerinden biri olan bu direniş pek çok yönüyle
bugün de öğretmeye devam ediyor
1970’li yıllarda sınıf mücadelesinin yükselişi ve
DİSK’in örgütlü gücünün büyümesinde 15-16 Haziran
eyleminin önemli katkısı vardır.
15-16 Haziran birlikte olmanın, inanmanın, mücadele
etmenin, direnmenin kazanmak için gerekliliğini
ortaya koydu.
15-16 Haziran mücadele edenin en zor koşullarda dahi
kazanacağını gösterdi. Mecliste neredeyse oybirliği
ile kabul edilen yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edildi.
1970’den bu yana 12 Mart, 12 Eylül darbeleri yaşandı.
Darbeler ve AKP iktidarı dönemlerinde örgütlenme

16

Yunus YENER

MMO Yönetim Kurulu Başkanı

hakkı, sendikal haklar, toplu sözleşme-grev hakkı,
toplu gösteri ve yürüyüş hakkı neredeyse yok edildi.
Kâğıt üzerinde olmasa bile ülke fiilen OHAL ile
yönetilir haldedir, demokrasinin kırıntısından
bile söz etmek mümkün değildir. Pandemi süreci
de muhaliflerin sesinin kısılmasının aracı olarak
kullanılıyor. “Ücretsiz izin” ile “iş güvenceli istihdam”ı
yok eden yeni uygulama yanı sıra “tamamlayıcı
emeklilik sigortası” ile sermaye güçlerinin yıllardır dile
getirdiği “kıdem tazminatı yükünden kurtulma” talebi
hayata geçirilmeye çalışılıyor. TMMOB’yi, Baroları
yok etmeyi amaçlayan yasa taslakları ile örgütlü
toplum yapılarına, demokrasiye ve farklılıklara
tahammülsüzlük gösteriliyor.
15-16 Haziran, ülkede demokrasinin tüm kurum
ve kuralları ile hayata geçirilmesinin, hakların
korunmasının, yeni haklar elde edilmesinin yolunun
inanmaktan, birlik olmaktan, kararlı olmaktan,
mücadele etmekten, direnmekten geçtiğini bir kez
daha hatırlatıyor.
TMMOB’yi yok etmeyi amaçlayan düzenlemelere
karşı, emekçilerin haklarının gasplarına karşı, 50.
yılında 15-16 Haziran Direnişinden ve ülkemiz
demokrasi mücadele geleneğinden öğrendiklerimizle
hareket edeceğiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Covid-19
Pandemi sürecinde, uzmanlık alanlarımızdan
hareketle alınması gereken önlemlere katkı sunmak
amacıyla önce Odamız üyesi uzmanlarla, ardından
iklimlendirme/tesisat, tesis yönetimi kuruluşları ve
hekim dostlarımızla oluşturduğumuz İklimlendirme
Teknik Kurulu çalışmaları büyüyor, yeni metinler
üretiyor.
Önce MMO (Makina Mühendisleri Odası), ISKAV
(Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı),
İSKİD (İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları
Derneği), MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhitleri
Derneği), MÜKAD (Mühendis ve Mimar Kadınlar
Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği)
ve TRFMA (Tesis Yönetim Derneği)’nın katılımıyla
oluşturduğumuz Kurul; iki hafta önce UTTMD
(Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği)’nin,
geçen hafta da ESSİAD’ın (Ege Soğutma Sanayicileri İş
Adamları Derneği) katılımıyla dokuz uzman kuruluşu
kapsamaktadır. Kurulumuzda hekim dostlarımız Prof.
Dr. Ali Osman Karababa, Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu,
Prof. Dr. Candan Çiçek, Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin,
Doç. Dr. Ebru Ortaç Ersoy, Prof. Dr. Feride Aksu Tanık
da yer almaktadır. Katkıları için kendilerine çok
teşekkür ediyoruz.
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu çalışmaları,
“Mevcut Yapılar” ve “Tasarım Aşamasındaki Yapılar”
ile bağlantılı konular ve ayrıca toplu taşıma ve
bireysel araçlardaki havalandırma sistemleri ile farklı
alanlara yönelik kurduğumuz dokuz alt komisyonla
çalışmalarına devam etmektedir.

oda’dan

Kurul, Otellerde Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma Araçlarında
Pandemi Tedbirleri başlığıyla iki yeni metin yayımladı.
Kurulumuzun ilk çalışması olan AVM’lerde Pandemi
Tedbirleri’ni iki hafta önce açıkladık. Şimdi de
Otellerde Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma
Araçlarında Pandemi Tedbirleri üzerine olan iki
yeni metni ilgili kurum/kuruluşlar ve kamuoyunun
dikkatine sunuyoruz.
İklimlendirme
Teknik
Kurulumuzun
alt
komisyonlarında hastane ve sağlık yapıları, askeri ve
lojistik yapılar, spor tesisleri-yüzme havuzları, okullar
ve eğitim tesisleri, konutlar, fabrika ve endüstriyel
tesisler, düğün salonu-restoran-disco ve barlarda
hangi teknik önlemlerin alınması gerektiği üzerine
hazırlık çalışmaları da sürmektedir. Her komisyon
çalışması tamamlanınca ilgili kurum/kuruluşlar ve
kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Gerek Corona Virüs salgınının dünya ve ülkemizi
uzun bir süre etkileyeceği gerçeği, gerekse mevcut
eksiklik, yanlış bilgi ve uygulamaların giderilmesi ve
sağlıklı, güvenli ortamlar oluşturmaya yönelik bu
çalışmalarımızın dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor.
Açıklamamızın ekinde sunduğumuz Otellerde
Pandemi Tedbirleri ve Toplu Taşıma Araçlarında
Pandemi Tedbirleri’nin toplum sağlığına katkıda
bulunmak üzere tüm ilgililerce eksiksiz olarak
uygulanmasını diliyoruz.
Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkan

Metinleri okumak için tıklayınız.
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MÜHENDİSLER, MİMARLAR, ŞEHİR PLANCILARI,
TABİPLER, DİŞHEKİMLERİ VE MALİ MÜŞAVİRLER
OLARAK

TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR
Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

tmmob’den

BİRLİĞİMİZİ VE DEMOKRASİYİ SAVUNACAĞIZ!
İktidara geldiği günden bu yana kamu
kurumu niteliğindeki emek ve meslek
örgütlerine tahammülsüzlüğünü gizlemeyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllardan beri çeşitli
gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir
alışkanlık haline getirdi. Daha önceki yıllarda
özelleştirme uygulamalarına karşı çıktığımız,
kentsel mekanlarımızı koruduğumuz, barışı
savunduğumuz için kurumlarımızı hedef alan
Cumhurbaşkanı, bu sefer de insan haklarını ve
laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor.
Her şeyden önce şunun altını çizmek isteriz ki,
Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef
alan açıklamaları, antidemokratik ve otoriter
bakış açısının yansımasıdır. Kendisi dışında
hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan,
kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün
gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması
mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu
yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin
demokrasiyle bağı kalmamıştır. Demokratik
seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin
tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale
getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o
makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme biçimi
haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor
yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, “yasal
düzenleme” yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol
etmek istemektedir.
Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl
oluşacağı kendi yasalarında açık biçimde
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düzenlenmiştir. Her üyemiz, bu seçim
süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve
yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi
oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik
seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor.
Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için
genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar,
yukarıdan aşağı operasyonlarla ilerici meslek
örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar.
Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl
nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki
inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın,
madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın,
parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı
savunmamızdır.
Gerici,
muhafazakar
uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı,
laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı
politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği
savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü
isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.
Bizlere
nasıl
saldırırlarsa
saldırsınlar,
savunduğumuz
değerlerden
geri
adım
atmayacağız.
İftiralarla
örgütlerimizin
yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu
değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine
izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi,
hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin
vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti” anlayışına
karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi,
özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam
edeceğiz.

TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde salgın
nedeniyle verilen aranın ardından yeniden toplanacak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne ortak çağrı yapıldı.
Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancıları, Tabipler,
Dişhekimleri ve Mali Müşavirler olarak;

TBMM’YE ÇAĞRIMIZDIR
COVID-19 Salgını dolayısıyla toplumsal ve
ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız,
salgın nedeniyle 4000’in üzerinde yurttaşımızı
yitirdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gerek
dünyada, gerekse de ülkemizde salgının tam
olarak kontrol altına alınamadığı, gerekli
önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin
büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri
tarafından ifade edilmektedir.

Covıd-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir
hal alan ekonomik krizin meslek mensubu
üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın
üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi
yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini,
milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu
yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını
çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak
yasaları öncelikli olarak gündemine almaya,
Ülkenin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm
beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna
demokrasimize ve Meclisimizin saygınlığına
gölge düşürülmesine izin vermemeye davet
ediyoruz!

Türkiye Büyük Millet Meclisini,
Covıd-19 salgınında ülkemizde gelinen son
durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye;
gelinen aşamada Covıd-19 pandemisinde
sağlık hizmeti - sosyal yaşam ve iş yaşamında
atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni
salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını
sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle
yaşama geçirmeye,

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği)

Uygulanan ekonomik programın yarattığı ve

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği)

TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği)
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tmmob ikk’dan

LGS ve YKS sınavlarının 20-27-28 Haziran 2020
tarihinde yapılacağının açıklanması ile ilgili TMMOB
Ankara İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK
Ankara Şubeler Platformu, ASMMO Ankara ve Ankara
Tabip Odası tarafından 01 Haziran 2020 tarihinde,
Ankara Tabip Odası’nda `Sağlıklı Ortam Ve Koşullarda
Herkese Eşit, Adil Eğitim Hakkı` başlıklı basın
toplantısı düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavlarını 20 Haziran
2020 tarihinde yapacağını açıklamıştır. ÖSYM
tarafından yapılacak YKS sınavlarıysa 27-28
Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.
COVİD19 pandemisi döneminde eğitimleri
uzaktan eğitime çevrilen yüzbinlerce öğrencinin
sınavlarının salgının henüz kontrol altına
alınamadığı, verilerin dalgalanmalarla seyrettiği
bir dönemde, bu tarihlerde yapılacak olması
sağlık açısından birçok risk taşımaktadır. Her
şeyden önce yaklaşık 3 ay boyunca sokağa çıkma
yasağı uygulaması devam eden 20 yaş altı genç
nüfusun YKS günü 2,5 milyonu, LS günü ise 2
milyonu ülke genelinde sokaklara çıkacaklar ve
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çoğunluk da toplu taşıma araçlarını kullanacaktır.
Her öğrencinin yanında en az bir veli ile sınava
gideceği düşünüldüğünde, buna sınav günü
görev yapacak olan 700.000`den fazla sınav
görevlisi ( kaynak: ÖSYM gov.tr ) ve kolluk
güçleri de eklenirse her sınav günü 5- 6 milyon
civarında kişi dışarıda olacağı şimdiden bellidir.
Her vatandaşın özel aracı olmadığından toplu
taşıma kullanmak zorunluluğu ve buna eklenen
sınav telaşı sosyal mesafenin korunmasını
zorlaştıracaktır. Bu durumda okul bahçesine veli
alınmamasının da hiçbir önemi kalmamaktadır.
Sınav binalarına girişte alınacak önlemlerin
ne derece sağlıklı olacağı, ateş ölçümlerinin

Kaldı ki bu konuda altyapının ve hazırlıkların
ne olduğu pandemi süresince şeffaf olmayan
hükümet tarafından henüz açıklanmamıştır.
Sağlık Bakanlığı`nın 28.05.2020 tarihinde
yayımladığı tüm meslek gruplarına ve
çalışma alanlarına yönelik oluşturulan 27
maddelik önlemler rehberinde de okulların
adı dahi geçmemiştir. (https://www.birgun.
net/haber/saglik-bakanligi-tum-meslekg r u p l a r i -ve - ca l i s m a - a l a n l a r i n a -yo n e l i k-

onlemler-rehberini-yayimladi-302346?utm_
source=webpush) Öğrenci velileri çocuklarının
sağlıklarıyla ve sınav performansları ile ilgili
haklı bir endişe içerisindedirler. Ankara Tabip
Odası`na telefonlarıyla, mesajlarıyla arayan
veliler sorunlarının dile getirilmesini talep
etmektedirler. Sınavlarla ilgili diğer bir sorun
dijital uzaktan eğitime evirilen eğitim sisteminin
doğurduğu eşitsizliklerdir. Çünkü bütün
öğrencilerin televizyon, internet, bilgisayar
olanaklarına sahip olduğunu varsaymak ülke
koşullarında mümkün değildir.
Hükümet tarafından “normalleşme” dense
de, her gün 1000 civarında yeni vakanın
açıklandığı, ölü sayısının 30`lar civarında ve
dalgalanmalarla seyrettiği, salgın açısından bir
kontrolün söz edilemeyeceği bu ortamda LGS
ve YKS sınavlarının yapılış biçimi öğrencilerin
sağlığı ve başarısı için nitelikli ve uygulanabilir
bir düzenleme ile birlikte salgının kontrol altına
alındığı dönemi beklemeyi gerektirmektedir. Bu
sınavlar eşitsizlik getiren bir eğitim sisteminin
sonucu olarak mağduriyet ve mahzuniyet
getirmemelidir.

tmmob ikk’dan

SAĞLIKLI ORTAM VE KOŞULLARDA HERKESE EŞİT, ADİL EĞİTİM HAKKI

Sınavların yapılacağı derslikler/salonlar da
ayrı sorunlar olup nicelik ve nitelik açısından
sıkı önlemler ve denetimler gerektirmektedir.
Her şeyden önce derslik sayıları sınava girecek
öğrencilerin sosyal mesafelere uygun olarak
oturacağı şekilde artırılmalıdır. Yine de 3 saat
yoğun mental strese bağlı daha sık soluma ile
geçirilecek süre boyunca aynı havanın solunması,
bu sürede öksürme ve aksırma ile havaya
mikro damlacık yayılımının olacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Kaldı ki 3 saat boyunca
sürekli maske kullanımının maskelerde oluşan
nemlenme, CO2 havuzu oluşumuna bağlı riskler,
alerjisi olanlarda solunuma etkileri nedeni ile
sınav performansını etkileyeceği ortadadır.
Pencerelerin açık bırakılması düşünülürse
dışarıdan gelen gürültünün konsantrasyonu
bozacağı bilinen bir başka gerçekliktir.

www.mmo.org.tr/ankara

anlamlı olup olmadığı (öğrenciler ateş düşürücü
alıp gelebilir) , üst araması yapılacaksa temas
artacağından
korunmanın
nasıl
olacağı
tartışmalıdır. Arama yapılmazsa bu defa da sınav
güvenliğinin riske atılması söz konusudur.

TMMOB Ankara İKK
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
ASMMO Ankara
Ankara Tabip Odası

Oda ve Şube
süreli yayınlarımıza
web sitemizden
ulaşabilirsiniz...
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anlaşmalı firmalar

Mayıs - Haziran 2020 tarihlerinde aramıza yeni katılan üyelerimize
“Hoş Geldiniz” diyoruz...
SİCİL NO

ADI SOYADI

SİCİL NO

ADI SOYADI

124078

MÜDAFA YILMAZ

124166

FURKAN BAŞTUĞ

124079

HADİ KOCAMAN

124169

MUSTAFA ÖZTÜRK

124095

RAHİM YILMAZ

124222

SEYİT SEVBAN ARKAÇ

124085

MUSTAFA DENİZ KİRAZOĞLU

124214

ALİ DORUKHAN SERT

124094

YAĞMUR ÜNAL

124215

MELİK KARAKÖSE

124108

EMRE KARA

124216

ALİCAN TANYILDIZ

124109

EROL BAYGÜL

124217

ŞÜKRÜ KAAN DOĞANAY

124131

YAŞAM UZUN

124218

OĞUZHAN YENİHAN

124135

EMRE İPEKER

124219

MERT ÖKTEN

124136

CEBRAİL KEYVANOĞLU

124220

NİHAT BURAK SUMRA

124137

OLCAY ALPTUĞ AKDAĞ

124221

İLYAS ENİS AKSU

124168

UĞUR CANER

124203

MUHAMMET EGEMEN KÜÇÜKBEY

124167

MAHMUD ENES ŞENYİĞİT

124254

KAAN KARADOĞAN

Eğitim

Güneş Kişisel
Gelişim Kursu
0532 509 59 36

(312) 489 20 07

(312) 446 17 27

Otel ve Turizm

Amerikan Kültür Derneği
Dil Kursları

(312) 212 91 28

(312) 417 22 66

(312) 441 56 00

(312) 418 05 33

(312) 418 71 61

(312) 417 85 85 - 418 03 03

(312) 287 56 70

(312) 418 61 86

İşten
çıkarılan
üyelerimizle
hukuki
dayanışma halindeyiz. Sizin de işinize son
verildiyse lütfen bizimle iletişime geçin.
(312) 418 66 80

22

(312) 222 80 22

HAREKET

Sağlık

üyelerimizin yanındayız

Kültür-Eğlence

Uzman Klinik
Psikolog
Elif Efsun Tatar
0506 543 25 65

(312) 220 02 72

Klima
(312) 472 75 70

Otomotiv
(312) 278 76 74
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Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin,
yargı ne karar verirse versin,
bizler,
301 madencinin ölümünü,
faciaya sebep olanları
asla unutmayacağız!

Sen de unutma!

#13Mayıs2014

#SomayıUnutma

