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Üye, Dayanışma ve Dijitalleşme

Mart 2020’den itibaren herkes gibi biz de iş alış-
kanlıklarımızı tamamen değiştiren üç aylık bir süreç 
yaşadık. Çalışanlarımızın ve meslektaşlarımızın sağ-
lığını korumak amacıyla acil tedbirler aldık ve çalış-
ma alanlarımızı evlerimize taşıdık. Fiziksel teması en 
aza indirdiğimiz bu süreçte durmadık ve yeni süre-
ce hızlıca adapte olarak üyelerimiz ve meslektaş-
larımızın taleplerini yerine getirebilmek için canla 
başla çalıştık.

“Hayat durdu, biz durmadık!” mottosuyla hareket 
ederek hem üyelerimiz hem de sağlık emekçilerimiz 
için birçok çalışma ve proje yürüttük. Aidat sorum-
luluğunu yerine getirmiş olan her bir üyemiz adına 
sağlık emekçilerimize 5 adet siperlik teslim ettik. Bu 
süreçte toplam 40 bin siperliği sağlık emekçilerimi-
ze ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra 3 Boyutlu Destek Hareketi’ne des-
tek sağlamak amacıyla tüm üyelerimize çağrıda bu-
lunduk. Böylece evinde, iş yerinde 3 boyutlu yazıcısı 
olan üyelerimizin bu kolektif hareketin bir parçası 
olmalarını sağladık.

Genç üyelerimiz ile 65 yaş üzeri üyelerimiz ara-
sında dayanışma sağlamak amacıyla kurduğumuz 
Üye Dayanışma Ağımız ile genç üyelerimizin, ya-
kınlarında bulunan yaşlı üyelerle dayanışma gös-
termesini amaçladık. Ayrıca Şube araçlarımızla, yine 

yakınlarımızda bulunan 65 yaş üzeri üyelerimizin 
ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalıştık. 
Bu dayanışmayı sağlayabilmek içinse özellikle yaşlı 
üyelerimizi telefonla arayarak bir ihtiyaçları olup ol-
madığını öğrendik.

Aynı şekilde yaşlı ve tecrübeli üyelerimizin, mes-
leki tecrübelerini genç meslektaşlarımıza aktarabil-
melerini sağlayacak dijital alt yapıyı ortaya koyduk. 
Karantinada, 90 günde gerçekleştirdiğimiz 130 üc-
retsiz webinar ile meslektaşlarımızın bilgi açıklarını 
kapatmaya çalıştık. Bu süreçte dayanışma ağımıza 
katılarak Şubemiz ve meslektaşlarımızla dayanışma 
gösteren tüm üyelerimize tekrar teşekkür ederiz.

Yine bu süreçte, 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs gibi 
önemli tarihlerde dijital etkinlikler gerçekleştirdik. 
Ayrıca Satranç Turnuvası ve Mekanik Tesisatta Dijital 
Dönüşüm ve Sanal Sergi etkinliklerimizi düzenledik. 
Bu etkinliklerimiz ile hem üyelerimizi ve meslek-
taşlarımızı yalnız bırakmadık hem de uzun süredir 
üzerinde çalıştığımız dijital alt yapımızı kullanarak 
ilklere imza attık. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında 
bu etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere erişilebilir.

Umuyoruz ki; üye, dayanışma ve dijitalleşme üç-
geninde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız tüm 
meslektaşlarımız için faydalı olmuştur.

Dayanışma ile…

Makina Bülten pandemi dönemi sayımızdan herkese merhabalar. Mart 2020’den bu yana geçirdiği-
miz pandemi günlerinde hem zorlu bir süreç yaşadık hem de Odamız adına birçok ilki gerçekleştirme 
fırsatını bulduk. Evden çalışma sistemine geçtiğimiz, Şube ve temsilciliklerimizi kapatmak durumunda 
kaldığımız bu süreçte yaşananları, gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri ve üye dayanışmamızı anlattığımız 
Makina Bülten Özel Sayımızla karşınızdayız.
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TÜM BİRİMLERİMİZLE ÇALIŞTIK

Mart 2020’den itibaren herkesin yaşamış olduğu gibi biz de iş alışkanlıklarımızı tamamen değiştiren üç 
aylık bir süreç yaşadık. Salgının yayılması ile birlikte alınan önlemler kapsamında temsilciliklerimizi kapalı 
tutarak çalışanlarımızı ve meslektaşlarımızı koruma altına aldık. Fiziksel alanlarımızda gerçekleştirilen 
işlemleri ise, son iki dönemdir dijitalleşme yönünde attığımız adımların faydasını görerek, uzaktan ve 
sorunsuzca hallettik. Böylece yeni sürece hızlıca adapte olabildik.

Dijital dönüşümü önceden tamamlamış olmanın verdiği dijital alt yapı sayesinde, salgın döneminde hızlı 
hareket edebilmiş, hayatın durduğu, herkesin evlere kapandığı bir dönemde üyelerimize ulaşıp onlara 
eğitim götürebilmiş olduk. Tüm çalışanlarımızla üyelerimizi arayıp ihtiyaçlarını sorduk ve Üye Dayanışma 
Ağı’na katkı sunmak isteyen üyelerimizle webinarlar planladık. 

Pandemi süresince, 90 günde, 92 ayrı eğitmenimizle ve toplam 19.015 katılımla 130 webinar; toplam 
240 katılımla 10 çevrim içi eğitim gerçekleştirdik. Webinarlarımızın 15’ini diğer MMO şubelerimiz ve 
sektör derneklerimiz ile birlikte hazırladık. Webinarlarımıza ortalama 160 
katılım sağladık ve 260 saat webinar yayını yaptık. Çevrim içi eğitim 
süremiz ise 100 saati buldu.

Pandemi döneminde evlerde nasıl çalışacağımızdan, stresi nasıl yöne-
teceğimize; su kıtlığı ile nasıl başa çıkmamız gerektiğinden, güneş enerji 
sistemlerinden nasıl faydalanabileceğimize; pompaların çalışma pren-
siplerinden, hangi kaynak yönteminin işimiz için uygun olduğuna kadar 
onlarca farklı konuda bilgi birikimimizi geliştirme imkânı bulduk.

Çevrim içi yayınlarımızla evlerinize, işyerlerinize misafir olduk. Sizler de 
bizler de ülke ve dünyanın farklı farklı noktalarındaydık ama öğrenme 
aşkı bizi hep bir araya getirdi. Kendimizi bir adım daha ileriye götürebil-
mek için hayatın durduğu bir dönemde bizler durmadık.

Pandemi
Süresince
Tüm 
Birimlerimizle 
Çalıştık 

Eğitim Birimi: Uzaktan Eğitim ve 
Ücretsiz Webinarlarımızla Üyelerimizin 
Eğitimlerine Kesintisiz Devam Ettik

2019 yılı Aralık ayında Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan Covid-19, 
Mart 2020 itibariyle Türkiye’de de görülmeye başlandı ve kısa sürede hayatımızın 
tamamen değişmesine sebep oldu. Ortaya çıkan bu ani gelişmenin çalışanlarımız ve 
üyelerimizi olumsuz etkilememesi için çeşitli önlemler aldık ve çalışmalarımızı üye, 
dayanışma ve dijitalleşme üçgeninde, hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştirdik.
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Pandeminin ortaya çıktığı ilk günden bu yana üyelerimizi ve halkımızı bilgilendirmeye devam ettik. Şu-
bemiz tarafından düzenlenen 23 Nisan Dijital Etkinliği, 1 Mayıs Sanal Tur, 19 Mayıs Gençlik Şenliği, 
Satranç Turnuvası ve Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm ve Sanal Sergi etkinliklerinin canlı yayın orga-
nizasyonları, video ve tanıtımları ile çeşitli mecralardan duyurulmasını sağladık.

Şubemizin düzenlediği büyüklü küçüklü etkinliklerin yanı sıra, üyelerimiz, meslektaşlarımız, sağlık ça-
lışanlarımız ve halkımız için yürütülen MMO Üye Dayanışma Ağı, Siperlik Kampanyası ve çeşitli basın 
açıklamalarının duyurularını hazırladık. Bu süreçte, tüm bu çalışmaları gerçekleştiren birimlerimize des-
tek sağladık.

Şubemizin yürüttüğü bu çalışmalardan ayrı olarak, evde zaman geçirmek durumunda kalan tüm 
üyelerimiz için, dijital ortamda yayınlanan, eğlenebilecekleri, öğrenebilecekleri veya kendilerini 

geliştirebilecekleri ücretsiz film, belgesel, yayın vb. içerikleri bir araya getirerek aralıklarla gün-
cellenen bir veri tabanı oluşturduk. Bu çalışmanın duyurularını mail, SMS ve sosyal mecralar 
aracılığıyla yaptık. Süreç boyunca, yaşadığımız tüm zorluklara rağmen yılmayarak, Şubemizin 
tüm birimlerine, Oda merkezimize ve kimi zaman TMMOB’ye destek olduk ve çalışmalarımızı 
aksatmadan devam ettirdik.

Tesisat Mühendisliği Dergisi Ocak-Şubat 176. sayısı, pandemi sürecine özel HVAC Sistem-
lerinde Hijyen konulu konusunda uzman isimlerin yazılarının yer aldığı 177. özel sayısını çı-

kardık ve 178. sayı hazırlıklarımız devam ediyor. Dergimizi online platformlardan 
üyelerimize ulaştırdık. 

Sürecin getirdiği bazı sıkıntılar yayınlarımızın dijital ortama taşınma-
sının aciliyetini bir kere daha hissettirdi, bu yönde çalışmalarımızı 
yoğunlaştırdık. Biraz gecikme yaşanmış olsa da Makina Bülten 160. 
sayısını yayınladık, 161. sayı çalışmalarımız devam ediyor. Üyeleri-
mizin görüşlerini, değerlendirmelerini alacağımız Makina Bülten 
Değerlendirme Anketi’ni hazırladık ve paylaşmaya başladık.
Makina Teknoloji Bülteni ve Makina Güncel (e-bülten) iki haftalık 
periyotlarla yayınlamaya başlıyoruz. Podcast yayınlar konusunda 

ise ön hazırlıklarımız devam ediyor.
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Pandemi süresince 6 üyemizi işe yönlendirmeyi başardık. Amacımız bütün üye-
lerimizin hedefledikleri ve arzuladıkları alanlarda çalışmaları için aracı olmak. 
Çalışan meslektaşlarımızın çalıştıkları firmaların insan kaynakları departmanları-
nı Odamıza yönlendirmesi, hepimiz için büyük katkı olacaktır. 

Yine öğrenci üyelerimizin en büyük sorunlarından birisi olan staj konusu da İş & 
Mühendis Birimimiz tarafından yürütülmektedir. İletişimde olduğumuz firmalar MMO’ya özel kontenjan 
oluşturarak öğrenci üyelerimize staj alanları sağlamaktadır. Salgın sırasında da yürütmeye devam ettiği-
miz bu faaliyetler ile üye ve öğrenci üyelerimize destek olmaya devam ediyoruz. 

İş & Mühendis Birimi: İş Arayışında Olan 
Üyelerimiz İçin Seferber Olduk

Basın, Yayın ve İletişim Birimi: Etkinliklerimize,
Dijital Ortamdan, Hız Kesmeden Devam Ettik
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MMO Dayanışma Ağımız ile Genç ve Yaşlı Üyelerimiz Arasında Dayanışma Köprüsü Kurduk

Üye İlişkileri Birimi olarak salgının başladığı ilk zamandan itibaren, 65 yaş üzeri üyelerimizden başlayarak tüm 
üyelerimizle temas içerisinde olduk. Şube yöneticilerimiz, Temsilcilik Yürütme Kurullarımız ve Şube çalışan-
larımız ile birlikte gerçekleştirdiğimiz üye aramalarımızla, yaş itibariyle dışarı çıkamayan veya sağlık sorunu 
üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler ürettik. Bunu gerek yakın bölgedeki Oda araçlarımızla yaşlı 
üyelerimize hizmet götürerek gerekse belediyeler ile temas kurarak sağlamaya çalıştık.

Salgının ilk aşamasında, çok kısa bir sürede 15.000 üyeyi telefonla aradık ve yaşlı üyelerimizin bulundukları 
bölgelere yakın olan genç üyelerimiz ile bu çalışmayı genişlettik. MMO Dayanışma Ağı adını verdiğimiz bu 
çalışma sayesinde hem Şubemiz çalışanları hem de genç üyelerimiz 65 yaş üzeri üyelerimizin ihtiyaçlarını 
gidermek için canla başla mücadele ettiler.

Bu aramalar ile MMO Dayanışma Ağı’nın çıktılarından bir diğeri de Mahalle Bazlı Üye Buluşmaları oldu. Bu 
buluşmalarda aynı bölgeden üyeleri davet ederek fikir ve önerilerini almak ve aynı zamanda üyeleri kendi 
içlerinde dayanışma amaçlı örgütlemek amaç edinmiştir. Yaptığımız 4 üye buluşmasına katılan 70’ten fazla 
üyemiz bu çalışmalara destek oldular.

Pandemi Döneminde Çevrim İçi Üye Ziyaretleri Gerçekleştirdik

Uzaktan çalışmaya başladığımız ilk günden itibaren üye çalışmalarımıza aksaklığa mahal vermeden devam 
ettik. Dijital santrallerimiz olan Makina Mobil ve Makina Portal üzerinden üye işleyişinde süreklilik sağladık. 
Bunun yanı sıra üye ziyaretlerimizi görüntülü aramalar ile gerçekleştirerek Oda-üye iletişimini sürdürmeye 
devam ettik.

SMM’lerin Yaşadığı Zorlu Süreçlere Karşı Dayanışma Sağladık

SMM ilişkilerine sektör bazlı olarak haftalık toplantılar ile devam ettik. Görüntülü ziyaretler ile süreklilik 
sağladığımız bu çalışmalar sayesinde SMM’lere bu zorlu süreçte destek sağladık.
Online Proje Denetimi ve Online SMM Başvuru süreçlerinin daha önceden oluşturulması sebebi ile bu 
konuda sıkıntı yaşamadık. Bu süreçte 337 SMM başvurusu onaylayıp, 389 projenin mesleki denetimini 
online olarak gerçekleştirdik. Ayrıca SMM üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz tekil görüntülü aramalar ile 
de çeşitli konulardaki görüşlerini aldık.

Yaşanılan Tüm Zorluklara Rağmen Temsilcilik Yürütme Kurullarımızı
Oluşturduk ve Çalışmalarımızı Aksatmadan Sürdürebildik

2020 yılı Oda işleyiş takvimimize göre Mart ayı sonu ile seçim sonrası Temsilci-
lik Yürütme Kurullarının oluşturulması planlanmaktaydı ancak süreç pandemi 
nedeniyle sekteye uğradı. Fakat üyelerimizin istekleri ve Şube yönetimimizin 
yoğun çalışmaları ile her temsilciliğimizde temsilcilik oluşturma toplantıları 
yapıldı. Toplantılar sonucunda ve üyelerimizin yoğun talebi ile normal şart-
larda 10’ar kişiden oluşan yürütme kurullarımız 14-15 kişiden oluşacak şe-
kilde belirlendi.
Temsilcilik Yürütme Kurullarının oluşturulması ile beraber temsilciliklerimiz 
her hafta dijital ortamda yapılan toplantılar ile birçok proje ortaya koydu 
ve gelecek dönemin çalışmaları şekillenmeye başladı.

Üye İlişkileri Birimi: Üyelerimizle Dayanışma İçerisinde 
Olduk, Hiç Kimseyi Yalnız Bırakmadık 
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Bu Süreçte Komisyonlarımızı da Oluşturarak
Faaliyetlerimize Ara Vermeden Devam Ettik

Temsilciliklerin oluşturulmasının yanı sıra diğer bir çalışmamız da komisyonlarımı-
zın oluşturulmasına yönelik oldu. Nisan ayından itibaren 28 komisyon ataması ger-
çekleştirilerek komisyonlarımızın kurulmasını sağladık. Komisyonlarımıza katılan 
295 üyemiz ile 76 toplantı gerçekleştirdik. Toplantılarımıza 833 kişi katıldı.

Bu Süreçte Yeni Mezunlarımızı Unutmadık

Şubemizin en çok önem verdiği konulardan birisi olan yeni mezun ve 5 yıllık genç 
meslektaşlarımıza yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Yeni mezunlarımıza yönelik olarak yıllardır düzenle-
diğimiz Çarşamba Buluşmalarımızı dijital ortama taşıyarak sürdürmeyi başardık. 

Hayat Dursa Bile Biz Durmayacağız Dedik, Üyelerimizin Desteğiyle Sağlık Emekçilerimize Siper Olduk

Pandemi sürecinin başında “Hayat dursa bile biz durmayacağız” şiarıyla çıktığımız yolda, üyelerimiz, mesle-
ğimiz ve yurttaşlarımız için çok önemli konularda sorumluluklar aldık. Üyelerimizin desteğiyle sağlık emek-
çilerimize siper olduk ve meslektaşlarımızla dayanışma gösterdik. 

Pandemi sürecinde dayanışmayı büyütmek için aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş olan her bir üyemiz 
adına sağlık emekçilerimize 5 adet siperlik gönderdik. Salgın başlangıcından itibaren bugüne dek toplam 
40 bin siperliği sağlık emekçilerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra, aidat yükümlülüğünü yerine getirerek sağlık emekçilerine destek olan üyelerimize MMO-Ü-
ye Dayanışma Ağı teşekkür belgelerini ilettik. Bizim için büyük ve anlamlı olan bu çalışmayı üyelerimiz ile de 
paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk.

Makina 120dk Etkinliklerimizi de Dijital Faaliyetlerimiz İçerisine Aldık 

Pandeminin ortaya çıkışıyla birlikte temsilciliklerimizi, çalışanlarımız ve üyelerimizin hayatlarını ris-
ke atmamak adına kapattık. Ancak, son üç yıldır şubemizin dijitalleşme konusunda yaptığı çalış-

maların faydasını bu süreçte fazlasıyla görerek, hızla çevrim içi söyleşilere başladık.

Mart ile Haziran arasındaki üç aylık dönemde, 2 yıldır düzenli olarak yaptığımız Makina 120dk 
Gelişim ve Tanışma Atölyelerimize çevrim içi olarak devam ettik ve bu süreçte üyelerimizin 
ve eğitmenlerimizin desteği ile 37 Makina 120dk etkinliği gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu 
etkinliklerimizde 5.759 katılımcı ile buluştuk.

Makina Danışma Projesi Çalışmalarına Hızla Devam Ediyoruz

Yaklaşık 1,5 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğümüz Makina Danışma Projesi 
çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Emekli olmuş mühendislerimi-

zin, meslek alanlarına yıllar boyunca verdiği katkıları ve kazandık-
ları mesleki tecrübe, bilgi ve birikimin ne kadar değerli olduğunun 
farkındayız ve sanayimizin buna ihtiyacı olduğunu da çok iyi bili-
yoruz. Bu sebeple, sanayimiz ile meslektaşlarımız arasında köprü 
kurarak bu birikimin değerlendirilmesini ve sanayimizin gelişme-
sini sağlamayı amaçlıyoruz. Projeyi detaylıca anlatmak ve üyele-
rimizin destek ve katılımlarını istemek için aramalarımızı sürdü-

rüyoruz.
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Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sürecin-
de birçok kurum ve kuruluş evden çalışma sistemine geçti ve hiz-
metlerini dijitalleştirme adımları atmaya başladı. Makina Mühendisleri 
Odası olarak pandemi süreci başlamadan çok önce dijitalleştirdiğimiz 
faaliyetlerimiz sayesinde, bu süreci hem iyi yönettik hem de üyelerimize 
hizmet vermeye devam ettik.

Dijital Dönüşüm Projemizin 3. yılını doldurduğumuz şu günlerde, üyelerimizi pandemi süre-
cinde yalnız bırakmamanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz 3 ay boyunca üyelerimizin tüm ihti-
yaçlarına dijital platformlarımız olan Makina Mobil uygulamamız ve Makina Portal (makina.mmo.
org.tr) üzerinden karşılık verdik. Oda üyelik başvurularından dijital belgelendirmelere, çevrim içi 
eğitimlerden SMM üyelerimizin başvuru süreçlerine kadar birçok farklı işlemi tamamen dijital alt 
yapı ile sağladık. Yine dijital platformlarda etkinlikler, sergiler, geziler, turnuvalar ve toplantılar 
gerçekleştirdik. 

Dijital Dönüşüm Birimi:
Son Üç Yıldır Devam Eden
Çalışmalar Neticesinde Pandemi
Sürecini İyi Yönetebildik

Salgın döneminde, 20 Mart günü, çalışanlarımızın vVe vatandaşlarımızın sağlıklarını riske etmemek için 
durdurduğumuz çalışmalarımızı, 16 Nisan günü, Dudullu Kadosan Araç Kontrol İstasyonumuzda yeni-
den başlattık. Bu tarihten 1 Haziran tarihine kadar, haftada iki gün çalışılan dönemde çalışma arkadaş-
larımız, 12 çalışma gününde gerçekleştirdikleri işlemlerde, 62 şasi tespit raporu, 14 teknik özellik tespit 
raporu ve 1 motor tespit raporu ürettiler.

Çalışma arkadaşlarımızın dönüşümlü olarak, haftada 2 gün çalışmaya devam ettiği ve hizmet süresini 
haftada 4 güne çıkarttığımız 1 Haziran – 1 Temmuz arası dönemde ise; 16 çalışma gününde toplam 80 
şasi tespit raporu ve 19 teknik özellik tespit raporu ürettik.
"
Birimimizin faaliyet alanında hizmet üreten üniversitelerin tam kapalı olarak geçirdikleri Nisan – Mayıs 
dönemi başta olmak üzere, kamusal denetim ve hizmet anlayışımız ile faaliyet alanımızda hizmet gerek-
sinimi duyan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çaba gösterdik. Araç muayene istasyonları ve ilgili 
bakanlık yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, araç muayenelerinin hangi koşul ve sürelerde ertelenme-
si gerektiği konusunda görüş belirttik ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin sözcüsü olduk.

1 Temmuz tarihiyle birlikte, haftada beş gün çalışma düzenine dönmeye karar verdiğimiz birimimizde, 
istasyon alanımız sosyal mesafe kurallarına göre güvenlik şeritleri ile düzenlenmiş, alana girebi-
lecek araç ve insan sayısına kısıtlama konulmuş, alanda 
maske takılması zorunluluğu getirilmiştir. Çalışanla-
rımızın maske, eldiven, tulum, siperlik, gözlük ve 
dezenfektan ihtiyaçları eksiksiz sağlanmakta, ça-
lışma alanımız ve alanımıza gelen her araç birim-
lerimiz tarafından dezenfekte edilmektedir.

Araç Kontrol Birimi: Araç Kontrol İstasyonlarımızın 
Faaliyetlerine, Gerekli Tedbirleri Alarak Devam Ettik



Pandeminin başında, virüsün yayılmasına karşı tedbir almak amacıyla 23 – 27 Mart 2020 tarihle-
ri arasında yapılacak olan -tescil kontrolleri dışındaki- tüm asansör kontrollerini 1 hafta süreyle 
erteledik. Ardından, gerekli tedbirleri alarak asansör periyodik kontrol faaliyetlerimizi devam 
ettirdik. Ayrıca asansörlerin güvenli hale gelmesi için gerek bina yöneticilerine gerekse asan-
sör firmalarına gerekli teknik destekleri sağlamaya devam ettik ve etmeye devam ediyoruz.

Ortak kullanım araçları olan asansörlerde virüs bulaşma riski oldukça fazla olduğundan, pan-
demi boyunca AYSAD ile birlikte asansör kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere iliş-

kin bilgi ve görseller hazırladık ve bunları sosyal mecralar üzerinden paylaştık.

Ayrıca Asansör ve Mekatronik Meslek Dalı Komisyonlarımızla birlikte 
‘’Ultraviyole Işınlar ile Asansör Kabini ve Yürüyen Merdiven Bantları-
nın Yüzey Dezenfeksiyonu’’ adlı makale çalışmasını hazırladık.
Makina Mühendisleri Odası olarak pandemi boyunca kamusal fa-
aliyetlerimizi ve üyelerimizle ilgili tüm çalışmaları dijitalleştirerek 
mesleğe, mühendisliğe büyük katkılar sağlamaya çalıştık. Ayrıca 
bu süreçte, Asansör Birimi ve Asansör Komisyonu olarak, asansör 
sektörünü doğrudan ilgilendiren 6 adet ücretsiz webinar gerçek-
leştirdik ve her bir webinara 100’ün üzerinde katılım sağladık.

Pandemi sürecinde kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini yerine getirirken 
karşılaştıkları zorlukları ve özlük hakları açısından yaşadıkları önemli sorunları aşmaları için çalışmaya 
devam ettik.

Yaptığımız aramalarda üye temaslarında ortaya çıkan ihtiyaçlara göre Dayanışma Ağı Koordinasyon 
Merkezinde çözümler ürettik. Aramalarda hukuki sorun yaşadığını belirten üyeleri-
mizi Hukuk Birimimize aktararak dijital platformda üye ile görüşmeler yapılmasını 
sağladık. Sadece salgın sırasında 124 üyemize hukuksal destek verdik. 

Hukuksal konularda ayrıca, Mühendis Emeği Çalışma Grubumuzun planla-
maları dâhilinde bazı etkinlikler gerçekleştirdik:
• Kovid-19 un İş Kazası ve Meslek Hastalığı Açısından Değerlendirilmesi
• Covid-19 Önlemleri ve Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Çevrimiçi Paneli
• Normalleşme Günlerinde Riskler ve Alınması Gereken Önlemler
• İstanbul İSİG Meclisi: 2019 Yılı İş Cinayetleri Raporu Değerlendirmesi

Asansör Kontrol Birimi: Kamu Sağlığını Önceledik, 
Asansör Kontrollerimizi Sürdürdük

Hukuk Birimi: Üyelerimize Uzaktan
Hukuksal Destek Vermeye Devam Ettik

SAYFA 9
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Pandeminin ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günlerde, Odamız 
ve Şubemizin tüm faaliyet alanlarında olduğu gibi, Mekanik Tesisat 
Birimimizin faaliyetlerini de 1 hafta süreyle acil olarak durdurduk. 
Çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz kişilerin sağlığını riske atma-
mak için gerekli tedbirleri hızlıca alarak faaliyetlerimizi kademeli olarak 
sürdürmeye başladık.

Faaliyetlerimizi durdurduğumuz 1 haftalık süreçte, hem pandeminin gidişatını 
ve pandemiye karşı Sağlık Bakanlığı ile diğer bakanlıklar tarafından alınan tedbirleri gözlem-
ledik hem de havalandırma tesisatı kontrol kriterlerimizi, uzman ekiplerimizce pandemiye uygun 
hale getirdik. Bu süreçten sonra çalışanlarımızın ve hizmet verdiğimiz kişilerin sağlığını riske atma-
dan, sanayiye yönelik baca kontrollerimize kademeli olarak devam ettik.

Yine bu süreçte, sahada görev yapan çalışma arkadaşlarımızın maske, eldiven, tulum, siperlik, 
gözlük ve dezenfektan ihtiyaçlarını eksiksiz olarak sağladık.

Sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi birçok önlemin alınmaya 
çalışıldığı pandeminin ilk günlerinde, iş yeri ve fabrikalarda çalışmaların durması sebebiyle 

Periyodik Kontrol Birimi olarak kontrollerimize bir süre ara verdik.

Bu dönemde iş yerlerinde güvenli çalışmaya dair alınacak önlemler konusun-
da İşçi Sağlığı Güvenliği Kurulu ve ilgili uzmanlardan görüşler alındı. Gerekli 
bilgilendirmeler yapıldı.

İş kazaları sebebiyle 2019 yılında hayatını kaybeden işçi sayısının en az 
1736 olduğu ülkemizde, çalışma hayatının yavaş yavaş başlamasıyla 

kontrolünü gerçekleştirdiğimiz kamusal denetimlere ihtiyaç ortaya çık-
maya başladı.

Periyodik Kontrol Birimi olarak, iş ekipmanlarının kontrolü sonrasında belki 
bir insanın hayatını kaybetmesini önleyebileceğimizi düşünerek çalışmalarımı-

za devam ettik. İş yerlerine gerekli teknik desteği vermeye çalıştık. Yapılan de-
netimler sırasında pandemi nedeniyle gerekli olan kişisel ko-

ruyucu ekipmanları kullanarak, önlemlerin uygulanması 
hususunda iş yerleriyle gerekli iş birliğini 

kurduk ve kimi iş yeri veya çalışana ör-
nek olma amacımızı sürdürdük.

Mekanik Tesisat Birimi:
Hızla Tedbir Aldık ve
Sanayicilerimizi Yalnız Bırakmadık

Periyodik Kontrol Birimi: Kamusal Denetimlere
“Yeni Normal”de Devam Ediyoruz



Pandemi sürecinde, baro yasası değişikliği ile savunmanın etkisizleştirilmesinden kıdem tazminatı 
gaspına, güvenlik soruşturması yasası ile hukuk devleti ilkesinin zedelenmesinden çılgın proje Kanal 
İstanbul’a kadar birçok konuda halkımız için mücadele etmeye devam ettik.

TMMOB’ye Dokunma eylemleri kapsamında, kamuoyu desteğini de arkamıza alarak pek çok çalışma 
gerçekleştirdik. TMMOB ve İMOK billboard afişlemeleri yaptık, sosyal mecraları etkin kullanarak, tüm 
Odalarımız ve Şubelerimizin katılımıyla Twitter’da #TMMOByeDOKUNMA etiketi ile eylem gerçekleş-
tirdik ve TT (trend topic) olduk. Bu ses getiren eylemin yanı sıra TMMOB’e bağlı Odalar ve tüm Şube-
ler ile çeşitli zamanlarda çeşitli konu başlıkları altında basın açıklamaları düzenledik. Geçmiş dönem 
TMMOB Başkanları, öğrenci üyeler ve Odaların çalışanları basın açıklamaları yayınladı.

Kanala Değil, Sağlığa Bütçe!
Covid-19 pandemisi Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam edip hayatı durdurma noktasına ge-
tirirken hükümet yetkililerinin Kanal İstanbul projesiyle ilişkili olan ilk ihaleyi gerçekleştirerek öncelik 
sırasına bir rant projesini almış olmasına karşın 26 Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yayınladık. 
Öncelikli gündemlerimizden birisi olan Kanal İstanbul’a ilişkin açılan davalar takip ediliyor, davaların 
ortaklaştırılması için çalışma yürütülüyor.

Modüler Sağlık ve Barınma Mekânları
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu bileşenleri olarak, İstanbul Tabip Odası iş birliği ile mühendis, 
mimar, şehir plancıları ve yapı üretim sürecindeki tüm meslek gruplarını bir araya getirecek bir proje 
üretim pratiği amaçlayarak 24 Nisan 2020 tarihinde Modüler Sağlık ve Barınma Mekânları Tasarım 

Kriterlerini yayınladık.

İstanbul’un en değerli bölgelerinden Kadıköy Söğütlüçeşme’deki TCDD arazine AVM yapıl-
masının önü tamamen açıldı ve 193 milyonluk AVM projesine ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı 
verildi. Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Şehir Plancıları 
Odası’nın açtığı davaları İMOK ile birlikte desteklemeye ve takip etmeye devam ediyoruz.

Validebağ Korusu’nun Üsküdar Belediyesi’ne devrinin yaratacağı rant alanına çevrilme pro-
jesine karşı Validebağ Gönüllüleri’nin yürüttüğü çalışmalara destek vermeye devam ediyo-

ruz. “Validebağ Korusunda Neler Oluyor?” başlıklı forum İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik 
moderatörlüğünde yapıldı.

TMMOB İstanbul İKK olarak savunmanın yanında yer almaya devam 
edeceğimizi, baroların eylemlerinin yanında olduğumuza dair 

açıklama yayınlandık. Barolar tarafından gerçekleştirilen eylem-
ler için koordine şekilde çalışmaya ve eylemlere destek vermeye 
devam ediyoruz.

TMMOB’ye bağlı Odaların Genel Kurullarının yapılması için ça-
lışmalar başlatıldı. Genel Kurullar Ağustos ve Eylül aylarında, 
TMMOB Genel Kurulu’nun ise Ekim ayında yapılması planla-

nıyor.

TMMOB İstanbul İKK:
Pandemi Sürecinde Kamu Yararı
İçin Mücadeleye Devam Ettik

SAYFA 11
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MMO İstanbul Şubesi olarak, sağ-
lık emekçilerinin Covid-19 

pandemisine karşı verdik-
leri mücadele sırasında 

enfekte olmalarını 
bir nebze olsa 

da önleyebil-
mek amacıyla 
meslek alanı-
mız olan mü-

hendisliği top-
lumla buluşturarak 

siperlik üretmeye baş-
ladık.

2020 yılı aidat yükümlü-
lüğünüzü yerine getiren 
her bir üyemiz adına, 
sağlık emekçilerine 5 

adet siperlik gönder-
dik. Bunun yanı sıra İs-

tanbul’daki 30 bin üyemize çağrı yaparak imkânı 
olanları sürece katılmaya davet ettik ve 1.000 ka-
dar üyemizden destek sözü aldık. Tüm bu çalış-
maların neticesinde sağlık emekçilerimize toplam 
40 bin adet siperlik teslim ettik.

Bu dayanışmanın, özellikle üyelerimizin mesleki 
birikimlerinin toplumun şu an gündemde olan bir 
sorununa çözüm üretmesi açısından çok önem-
li olduğunu düşünüyoruz. Mühendisliğin aslında 
toplumun ihtiyaçlarını ve önceliklerini önemseyen 
ve buna dair çözümler geliştiren bir meslek oldu-
ğu, meslek odamızın da bu birikimin ve dayanış-
manın örgütleyicisi olması özellikle vurgulanması 
gereken bir konudur. Meslek alanımızdan hareket 
ederek memleketimiz için sorumluluk almaya de-
vam ediyoruz.

Sağlık emekçilerimiz Covid-19 pandemisi süresin-
ce ülkemize ışık oldular, tüm meslektaşlarımızın 
yüreğinin onlarla olduğunu biliyoruz.

MMO İstanbul Şube Olarak 
Sağlık Emekçilerine Siper Olduk!

Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan Covid-19 virüsüne karşı dünyanın her yerinde bireysel ve 
kolektif mücadele/destek biçimleri gelişti. MMO İstanbul Şube olarak biz de Türkiye’de hızla 

gelişen kolektif destek hareketine katılarak sağlık emekçileri için siperlik ürettik.
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Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunun 
ele alındığı, dijital ortamda pek çok panele, eği-
time ve webinara ev sahipliği yapan Mekanik Te-
sisatta Dijital Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, 
28-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi. Toplam 13 oturumdan oluşan etkinlik, üç gün 
boyunca hem Zoom üzerinden hem de Facebo-
ok üzerinden canlı olarak yayınlandı ve 2.500’den 
fazla kişiye ulaştı.

Mekanik tesisat etkinliğimiz ayrıca, HVAC alanın-
da dünyada bir ilki de gerçekleştirerek, etkinlikten 
sonraki bir ay boyunca açık kalacak olan sanal 
sergi alanını oluşturdu. Sanal sergi alanımız için 
teknolojik alt yapımızı sağlayan Garage Atlas’a 
verdikleri emekler için teşekkürlerimizi sunarız.

HVAC Alanında Dünyada Bir İlk:
Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm

Etkinliği ve Sanal Sergi
Sektöre birçok konuda öncülük eden Makina Mühendisleri Odası, İstanbul Şube’nin yürütücülüğünde, 

sektör derneklerinin desteği, teknoloji sağlayıcı ve destekleyen firmaların katkılarıyla bir ilki 
gerçekleştirdi. Mekanik tesisat sektöründe ilk kez dijital bir serginin açıldığı Mekanik Tesisatta Dijital 

Dönüşüm Etkinliği ve Sanal Sergi, sektörden ve meslektaşlardan büyük beğeni topladı.
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Etkinlik boyunca gerçekleştirilen sunumlar, webinar-
lar ve eğitimler, Makina TV YouTube kanalına yüklendi. 
Etkinliği kaçırmış olan ya da tekrar izlemek isteyen üye 
ve meslektaşlarımız www.youtube.com/makinatvmmo 
adresine giderek Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Et-
kinliği ve Sanal Sergi sunumlarını izleyebilirler.

YouTube kanalımıza yüklediğimiz bu videoları aynı za-
manda Makina Mobil uygulamanızdaki Makina TV sek-
mesinden bulabileceğinizi de hatırlatmak isteriz.

Etkinliğin Kayıtları Makina TV 
YouTube Kanalına Yüklendi

Etkinliğin ilk gününde NetAx Bilişim Genel Mü-
dürü ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Mehmet Demir, Yeni Normalde Servis ve Üretim-
de Yapay Zekâ ve Derin Öğrenmenin Etkisi isimli 
oturumu gerçekleştirdi. Günün ikinci oturumu, 
TTMD Dijitalleşme Komitesi Başkanı Nevroz Ka-
rakuş’un moderatörlüğünde, Devrim Kılıç, Oğuz 
Yaz, Erdem Can Pamuklu, Ozan Atasoy ve Burak 
Rıza Toraman’ın çeşitli alt başlıklarla yaptıkları 
sunumlarıyla Covid-19 Sürecinde İklimlendir-
mede Dijital Dönüşüm paneli ile gerçekleşti.

Etkinlik Boyunca Yapılan Sunumlar

Mekanik tesisat alanında dijitalleşme konusunu 
ele aldığımız ve sektöre öncülük etme amacıyla 
düzenlediğimiz etkinliğimizin açılış konuşması-
nı Oda Başkanımız Yunus Yener yaptı. Etkinliğin, 
sektörde dijitalleşme için önemli bir adım olduğu-
nu vurgulayan Yener, “Odamız, İstanbul Şubemi-
zin öncülük ettiği, sektör derneklerimizin iş birliği 
ve firmalarımızın katkılarıyla hazırladığı bu etkin-
lik sayesinde hem sektör için hem de Türkiye için 
önemli bir adım atıyor ve bir ilki gerçekleştirerek 
dijitalleşme konusunu ele alıyor.” Diyerek etkinli-
ğin verimli ve üretken geçmesini dilediğini belirtti.

Oda Başkanımız Yunus Yener’in ardından söz alan 
MMO İstanbul Şube Başkanımız İbrahim M. Ta-
taroğlu, “Son iki dönemdir, dijitalleşme yönünde 
attığımız adımların faydasını özellikle pandemi sü-
recinde oldukça net gördük ve üye hizmetlerimizi 

sorunsuzca devam ettirebildik. Derneklerimizin ve 
firmalarımızın katkılarıyla hazırladığımız bu dijital 
etkinlik de işte bu sürecin bir parçası olarak karşı-
mızda duruyor. Bu çalışma için emek veren, başta 
Şube Sekreterimiz C. Ahmet Akçakaya olmak üze-
re, tüm mesai arkadaşlarımıza, sektör derneklerine 
ve firmalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlik Açılış Konuşmaları ile Başladı
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Etkinlik ikinci gününde, Dell’in desteğiyle gerçek-
leştirilen İş İstasyonları ve Verimlilik oturumuyla 
başladı. Sunum, Dell Son Kullanıcı Çözümleri’n-
den Yaman Başa tarafından yapıldı.

İkinci oturum, destekleyen firmalarımızdan bir di-
ğeri Siemens’ten katılan Görkem Kızıltan Ustalı, 
Adem Çakır ve Mustafa Oğuzhan Aygün’ün su-
numlarıyla gerçekleşti. Oturumda Dijital Portfolyo 
konusu ele alındı.

Günün üçüncü oturumu TÜYAK’tan Haluk Yanık 
tarafından gerçekleştirilen Binalarda Yangına Bü-
tünsel Tepki için Yangın Otomasyonunun Önemi 
ve Mekanik Tesisatla Etkileşimi Konuşmacı eğiti-
mi oldu. Haluk Yanık’ın ardından sözü devralan 
MMO İstanbul Şube Sekreteri C. Ahmet Akçakaya, 
Dijitalleşmenin Mekanik Tesisata Etkisi konusu ile 
dördüncü oturumu tamamladı.

Günün beşinci ve son oturumu ise MTMD YK Baş-
kanı İbrahim Biner moderatörlüğünde ve konuş-
macılar MTMD YK Başkan Yardımcısı Barış Şev-
ketbeyoğlu, TAD Danışmanı İbrahim Pehlivan ve 
ANEL Holding BİM Yöneticisi Ümit Balaban’ın çe-
şitli alt başlıklarla yaptıkları sunumlarıyla Mekanik 
Uygulamaların Dijital Dünyadaki Geleceği paneli 
ile gerçekleşti.

Etkinlik üçüncü gününde, Friterm’in desteğiy-
le gerçekleştirilen Soğuk ve Donmuş Muhafaza 
Tesislerinde Ekipman Seçimi ve Enerji Verimliliği 
oturumuyla başladı. Sunum, Makina Mühendisi 
Hayati Can tarafından yapıldı.

Günün ikinci oturumu İZODER YK Üyesi Volkan 
Dikmen’in sunumuyla, Mekanik Tesisatta Ses, Tit-
reşim ve Sismik Yalıtım adlı panel ile tamamlandı.

Volkan Dikmen’in ardından, İSKİD YK Başkanı 
Ozan Atasoy’un moderatörlüğünde gerçekleştiri-
len üçüncü oturumda, İklimlendirme Sektöründe 
Üreticiler Dijitalleşmenin Neresinde konulu pa-
nel yapıldı. Panelde Belimo Türkiye Genel Müdü-
rü Emre Soykan, Systemair HSK Fabrika Müdürü 
Ayşegül Eroğlu ve İSKİD Geçmiş Dönem Başkanı 
- ISKAV BIM Komisyonu Başkanı Cem Savcı ko-
nuşmacı olarak yer aldılar.

MMO ISKAV ve Sektör Dernek Temsilcileri ile ya-
pılan Mekanik Tesisat ve Dijitalleşme konulu de-
ğerlendirme oturumunun ardından etkinliğin ka-
panış konuşmasına geçildi. Kapanış konuşmasını 
gerçekleştiren Ufuk Tarhan, dijitalleşme ve gele-
cek konulu değerlendirmesini sundu ve kendisine 
yöneltilen soruları cevapladı.
  
Odamız, birkaç yıldır dijitalleşme yönünde attığı 
adımları, Mekanik Tesisatta Dijital Dönüşüm Etkin-
liği ve Sanal Sergi ile binlerce izleyiciye ulaşarak 
somutlaştırmış oldu. Üye hizmetlerinin kolaylaştı-
rılmasını sağlayan Online Proje Denetimi, Makina 
Mobil, eğitim ve yayınların dijitalleştirilmesi ve Ma-
kina TV gibi projeleriyle dijitalleşme sürecine giren 
Odamız, geleceğin resmini çekmeye ve sektöre 
öncülük etmeye devam edecek.

Etkinliğimizi destekleyen kurum ve firmalarımıza 
teşekkür ederiz.

Teknoloji Sağlayıcı Sektör Derneklerimiz Katkıda Bulunan Firmalar

     Garage Atlas İSKAV Friterm

 İSKİD Siemens

 İZODER Techdata

 MTMD

 TTMD

 TÜYAK



ETKİNLİKLERİMİZ
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Makina Mühendisleri Odası olarak yaptığımız her 
çalışma, özünde çocuklarımıza eşit, özgür, adil, 
insanca yaşayabilecekleri bir doğa ve dünya bı-
rakma amacı taşımaktadır. Gericileştirilen eğitim 
sistemine maruz bırakılan, özgürce düşünme ve 
hayal kurma hakkı elinden alınan, bilim ve tekni-
ğe yabancılaştırılan çocuklarımıza bir farkındalık 
yaratmak için her yıl düzenli olarak uçurtma şen-
liği düzenliyorduk.

Ancak içinde bulunduğumuz zorlu günlerde 
evde kalmamız hem bizim hem de çocuklarımız 

için çok önemliydi. Bu nedenle ve her şeye rağ-
men karantina günlerinde çocuklarımızın yanın-
da olabilmek için 23 Nisan Dijital Etkinliğini dü-
zenleme kararı aldık.

Bir günlük etkinlik boyunca çeşitli eğitmenleri-
mizin katılımıyla çocuklarımıza farklı farklı konu-
larda atölyeler düzenledik. Bu atölyeler ile bir-
likte, güzel günler göreceğimize olan inançla, 
tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını kutladık ve birlikte eğlenceli 
zaman geçirmiş olduk.

23 Nisan’da Çocuklarımızla
Dijital Atölyelerimizde Buluştuk!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geleceğimizin aydınlık yüzleri olan 
çocuklarımızla, güzel günler göreceğimize olan inançla, dijital atölyelerimizde buluştuk.

23 Nisan Çocuklara Özel
Atölye Etkinliklerimiz

sosyal etkinlik

Çarşamba
12.00-18.00

NİSAN23
katkılarıyla...



Covid-19 nedeniyle günlerimi-
zi karantinada, evlerimizde ge-
çirmek durumunda kaldık. Eğ-
lence yerlerinin, lokantaların, 
kafelerin kapandığı, iş yerleri-
nin faaliyetlerine evlerden de-
vam ettiği o günlerde, 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü’nü 
evlerimizden kutlamak zorun-
da kaldık.

1 Mayıs’ta emeğin hakları ve 
bayramı için, laiklik için, emek 
ve bilim öncülleri üzerinde ku-
rulacak yeni bir toplumsal dü-
zen için üst birliğimiz TMMOB 
ile DİSK, KESK ve TTB bir araya 
gelerek bu yılki kitlesel mitin-
gini Covid-19 salgını nedeniy-
le internet üzerinden yapmaya 
karar verdi. 1 Mayıs günü sosyal 
medya üzerinden yayınlanan 
1 Mayıs Mitingi’nde buluşarak 
mücadele ve dayanışmamızı 
tüm gücümüzle bulunduğu-
muz yerden göstermiş olduk.

1 Mayıs’ta Taksim’deydik!
MMO İstanbul Şubesi olarak, Covid-19 nedeniyle hayatımızı karantinada, evlerimizde geçirmek 

durumunda kaldığımız günlerde, 1 Mayıs'a özel bir sanal tur hazırladık. 

Yine aynı gün, MMO İstanbul Şubesi olarak bir ilke 
imza attık ve 1 Mayıs Sanal Turumuzu düzenledik. Bir-
kaç günlük bir çalışmanın ürünü olan bu sanal tur ile 
Türkiye'deki demokrasi serüvenini ve Taksim'de veril-
miş olan demokrasi mücadelesini ele aldık.

1 Mayıs Sanal Turumuz halen geziye açıktır. Eğer daha 
önce ziyaret etme imkânınız olmadıysa aşağıdaki ad-
rese girerek sanal turu ziyaret edebilirsiniz.

https://makina.mmo.org.tr/1Mayis2020/index.html
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MMO İstanbul Şube Olarak 
Bir İlki Gerçekleştirdik



Pandemi günlerinde evlerinde zaman geçiren üyeleri-
miz için birbirinden farklı online etkinlikler düzenlemeye 
devam ettik. Bu etkinliklerimizden bir tanesi de 25 Mayıs 
tarihinde düzenlediğimiz Online Satranç Turnuvası oldu.
Türkiye genelinde düzenlenen ve www.chess.com üze-
rinden yapılan turnuva, 376 üyemizin katılımıyla 4 buçuk 
saatte ve 11 turda tamamlandı. Turnuvada başarı göste-
ren ilk 8 üyemize çeşitli hediyeler gönderildi.
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin 
katkılarıyla gerçekleştirilen turnuva, YouTube’da bulunan 

ETKİNLİKLERİMİZ

Üyelerimizle Online 
Satranç Turnuvasında 
Buluştuk!
Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’nin 
katkılarıyla, 25 Mayıs 2020 tarihinde, satrançla ilgilenen 
tüm MMO üyeleri için Online Satranç Turnuvası 
düzenledik. 
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Pandemi günlerinde ve Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 
101. yıldönümünde, birbirinden değerli konuklarımızla bir 
araya gelerek çeşitli atölyeler ve sohbetler düzenlediği-
miz 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde buluştuk. BirGün Ga-
zetesi’nin desteğiyle düzenlenen şenliğimiz hem MMO 
İstanbul Şube hem de BirGün Gazetesi Facebook he-
sapları üzerinden canlı olarak yayınlandı ve etkinliğimiz 
2.500’den fazla kişi tarafından izlendi.
Etkinliğimiz saat 15.00’da Yönetmen Kıvanç Sezer’in ka-
tıldığı Film Okuma Atölyesi ile başladı. Ardından saat 
16.00’da Çağrı Mert Bakırcı’nın konuk olduğu Evrim Atöl-
yesi ve saat 17.00’da (Instagram canlı yayını olarak) Kari-
katürist Bahadır Boysal’ın konuk olduğu Karikatür Atölyesi 
ile etkinliklerimize devam ettik. Saat 18.00’da ise, Yazar 
Ayşen Şahin ve Şair Haydar Ergülen’i konuk ederek Pan-
demi Günlerinde Edebiyat’ı konuştuk. 

19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde 
Birbirinden Değerli 
Konukları Ağırladık
19 Mayıs 1919 Kurtuluş Şavaşı'nın başlangıcının 101. 
yıldönümünde, birbirinden değerli konuklarımızla bir 
araya gelerek 19 Mayıs Gençlik Şenliği’ni düzenledik. 

Etkinlikten sonra verilen kısa bir aranın 
ardından, saat 21.00’da Cahit Berkay, 
Burhan Şeşen, Ozan Çoban, ve Çağ-
daş Çoban’ı konuk ettiğimiz Müzikli 
Sohbetler ile etkinliğimizi sonlandır-
mış olduk. Şenliğimize katılarak bizlerle 
olan değerli konuklarımıza ve gün boyu 
moderatörlük görevlerini üstlenen Can 
Güneş ve Burak Abatay’a bir kez daha 
teşekkürlerimizi sunarız.

Makina TV kanalımız üzerinden canlı 
olarak yayınlandı. Turnuvaya ilgi gös-
teren üyelerimize, turnuvayı örgütle-
yen çalışma arkadaşlarımıza ve yöne-
ticilerimize ve elbette Türkiye Satranç 
Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği’ne 
teşekkürlerimizi sunarız.



Pandemi 
Süresince Yapılan 
Çalışmalara Dair
Üyelerimizin 
Görüşleri
Pandemi sürecinde çevrim içi eğitim ve 
webinarlarımıza gerek eğitmen olarak gerek izleyici 
olarak katılan değerli üyelerimiz, Şubemizin bu 
süreçte ortaya koyduğu çabaları değerlendirerek yorum 
ve düşüncelerini bizimle paylaştılar. Pandemi süreci ve sonrası için verdiğimiz 
çevrim içi hizmetlere dair belirtilen bu görüşleri sizlerle paylaşıyoruz.

Toplumsal gelişimin ilk şartı, ortalama bilgi seviyesini yükseltmektir. Ma-
kina Mühendisleri Odamız, tüm dünyayı saran ve iş hayatımızı etkileyen 
salgın günlerinde, üyelerinin de ötesinde, tüm ilgilenen kişilere bilgilen-
dirici eğitimler açarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Bu konuda bir 
nebze katkı sağlamamıza fırsat vermesi de bizleri onurlandırmıştır.

Bu tarz çalışmaların her zaman destekçisi olacağımızı ifade eder, su-
numlarla katılım sağlayan ve organizasyonda emeği geçen sorumlu ar-
kadaşlarımız ile MMO İstanbul Şube yönetimine teşekkür ederim.

Adnan Karataş - Denetik Uluslararası Belgelendirme Genel Müdür

2019’un Aralık ayında Wuhan şehrinde ortaya çıkan Yeni Koronavirüs sadece 
3-4 ay içinde dünya geneline yayılarak pandemi halini aldı ve hepimizin gün-
lük hayatını hiç beklemediğimiz şekilde etkilemeye başladı. Ülkemizde hayat 
neredeyse durmasına rağmen Makina Mühendisleri Odası durmadı. Kamusal 
faaliyetlerini ve üyeleri ile ilgili çalışmalarını dijitalleştirerek mesleğe, mühen-
disliğe çok büyük katkılar sağladı. Bu süreçte ben de kendi adıma, Oda çalışanı 
olarak asansör ve yürüyen merdivenlerle ilgili çeşitli webinarlar verme fırsatı 
buldum. Asansör sektöründe çalışan üyelerimizin daha yetkin hale gelmesini 
sağlamak amacıyla verdiğim webinarlara katılım ve ilgi çok fazlaydı. Bu süre-
ce katkı koyan ve emek veren tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, saygılarımı 
sunarım.

Aydın Arat - MMO İstanbul Şubesi Asansör Kontrol Birimi

Adnan Karataş: “Sunumlara Katkı Sağlayan Arkadaşlarımıza 
ve MMO İstanbul Şube Yönetimine Teşekkür Ederim”

Aydın Arat: “Ülkemizde Hayat Neredeyse Durmasına 
Rağmen Makina Mühendisleri Odası Durmadı”
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ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞLERİ

Bu dönemde 3 webinar sunma fırsatım oldu. 
Webinarların pozitif bulduğum yönleri şu şekilde:
1. Hızlı sürede organize edilerek bu dönemdeki iş kaybı sırasında çalışanların 
vaktinin doğru değerlendirilmesi sağlandı.
2. Mekanik tesisat sektöründeki bilgi birikimi arttırıldı.
3. Soru ve cevap bölümü sayesinde interaktif olarak gerçekleştirilen webinar-
lar ile katılımcıların konuyu daha net anlaması mümkün oldu.
4. Webinarlar ile lokasyon olarak hiçbir zaman eğitimlere katılamayacak uzak-
lıkta bulunan kişilerin eğitimlere ulaşması mümkün kılındı.
5. Webinar içerikleri teori yanında pratikte de ihtiyaç duyulan konular oldu-
ğundan sadece tasarımcılar değil sahada çalışan kişiler de webinarlardan fay-
dalandı.
6. Tarafsız ve marka bağımsız olduğu sürece tüm sunum yapacak kişilere fır-
sat verildi ve böylece bilgi çeşitliliği sağlandı.

Geliştirilebileceğini düşündüğüm konular ise şu şekilde:
1. Katılımcılara çevrim içi sertifika verilerek sonraki webinarlara teşvik sağlanabilir.
2. Duyurular çok daha önceden gerçekleştirilebilir.
3. Duyuru yöntemleri çeşitlendirilebilir.
4. Webinar katılımlarının arttırılması için üniversiteler ile işbirliği gerçekleştirilebilir. Böylece üniversitelerin 
ihtiyaç duyduğu pratik bilgilere ulaşım kolaylaşırken, sektörün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünün de 
temelleri atılır.

Atalay Türkeş – Belimo

Makina Mühendisleri Odası’nın pandemi döneminde de toplum için mühendislik yapmaya, mesleki bilgi 
birikimini ülkemiz ve halkımız adına kullanmaya devam ettiğini görmenin gururunu yaşadık. Odamızın 
bu zor süreçte gerek kamusal gerekse üyeye yönelik çalışmalarını aksatmadan sürdürdüğünü görmek 
gerçekten memnuniyet vericiydi. Üyeye yönelik eğitim çalışmalarının pan-
deminin ilk günlerinden itibaren çevrim içi ortama taşınarak yapılması, Oda-
mızın dijitalleşmeye yönelik en büyük adımlarından biri oldu.

Tarafımca verilen çevrim içi eğitimler ile çeşitli şubelerden meslektaşlarıma 
sesimi ulaştırmak, edindiğim bilgi ve tecrübeleri paylaşmak son derece ke-
yifliydi. Ayrıca katıldığım birçok webinarda meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve 
alakası son derece dikkat çekiciydi. Bu zor süreçte üyemizle teması dijital 
platformlar vasıtasıyla yoğunlaştıran Odamızın bir üyesi ve yöneticisi olma-
nın onurunu yaşadım. Bu sürece katkı koyan, emek veren tüm meslektaşla-
rıma teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Doç. Dr. İbrahim Atmaca – MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Atalay Türkeş: “Hızla Organize Edilen Webinarlar İş Kaybı 
Sırasında Çalışan Vaktinin Doğru Değerlendirilmesini Sağladı”

Doç. Dr. İbrahim Atmaca: “Üyelerle Teması
Dijital Platformlar Üzerinden Sürdüren Odamızın
Parçası Olmaktan Onur Duyuyorum”
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Benim açımdan gayet keyifli anlardı... Bu çalışmalar, pandemi sürecinin ge-
tirdiği sıkıntıları avantaja çeviren bir platforma dönüştü. Türkiye'nin her böl-
gesine aynı anda hitap etmenin ve mesleki tecrübelere ilişkin paylaşımlar 
yapmanın herkes adına özel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde, insanla-
rın ufuklarının açıldığını ve onları meslek alanlarıyla ilgili daha fazla araştırma 
yapmaya sevk ettiğini umuyorum. MMO'ya, bu güzel platformda sektörü ve 
ilgilileri buluşturduğu için teşekkür ederim. 

E. Utkan Gerek
Makina Mühendisi, Yenilenebilir Enerjiler Ürün Müdürü
Viessmann Isı Teknikleri Ticaret A.Ş.

Pandemi sürecinde yapılan webinarlar çok olumlu ve de faydalı olmuştur. 
Kısaca özetlemek gerekirse;
- Türkiye genelinden katılımlar sağlanmıştır.
- Soru-cevap yöntemiyle anlaşılmayan hususların aydınlanması sağlanmıştır.
- Webinar sunumlarının kaydedilmesi ve sunum dokümanlarının paylaşılması 
yerinde ve isabetli bir karar olmuştur.
- Kaçırılan konulara ait webinarların daha sonra kayıttan izleniyor olması ha-
rika bir uygulama olmuştur.
Emeği geçen tüm arkadaşlara şahsım ve MMO adına teşekkürlerimi sunarım.

Hamit Arslan - Makina Yüksek Mühendisi

E. Utkan Gerek: “MMO’ya Bu Güzel Platformda Sektörü 
ve İlgilileri Buluşturduğu İçin Teşekkür Ederim”

Hamit Arslan: “Emeği Geçen Tüm Arkadaşlara Şahsım 
ve MMO Adına Teşekkürlerimi Sunuyorum”

MMO İstanbul Şube tarafından düzenlenen webinarlara katılma şansı yaka-
ladık ve iki konuda iki ayrı sunum gerçekleştirdik. Her iki sunumdan da çok 
güzel geri dönüşler aldık ve bu geri dönüşlerle iş geliştirme faaliyetlerimize 
pandemi sürecinde de devam edebilme şansı bulduk. Çok sayıda katılımcı ise 
bu hizmet vasıtası ile evlerinde oldukları süreci iyi ve faydalı şekilde geçirme 
imkânını yakaladı. Odamızın bu hizmetinin her iki açıdan da son derece ya-
rarlı olduğunu düşünmekteyim. 

Emre Bayraklılar - MSc. Mec. Eng.
REN Mühendislik ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Emre Bayraklılar: “Çok Sayıda Katılımcı Evlerinde Oldukları 
Süreci İyi ve Faydalı Şekilde Geçirme İmkanını Yakaladı”

SAYFA 21



ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞLERİ

İçerisinde bulunduğumuz bu zor dönemde motivasyonumuzu arttırmak, 
odaklanmamızı kolaylaştırmak ve kişisel gelişimimizi desteklemek için çevrim 
içi eğitimlerin verimli bir araç olduğunu düşünüyorum. Birçok meslektaşım 
gibi ben de pandemi sürecinde ISO 9001:2015 Bilgilendirme ve İç Tetkik Eği-
timlerine, çevrim içi olarak devam ettim. Tıpkı yüz yüze eğitimlerimizde oldu-
ğu gibi, çevrim içi eğitimlerimizde de “sohbet” kısmını kullanarak interaktif bir 
eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimler ayrıca, vakıa analizleri ve pratik çözümleri 
yaparak teorideki bilgileri pekiştirmek için de etkili oldu. Çevrim içi eğitim-
lerin, ulaşılabilirlik ve zaman planlaması bakımından yüz yüze eğitimlerden 
daha kolay olduğu gerçeği de göz önüne alınırsa, sosyal izolasyon sürecin-
den sonra da çevrim içi eğitimlere rağbet edecek bir kitle olacağı görüşünde-
yim. Bu nedenle, biz eğitmenlerin, eğitim planlarının kapsamını iyileştirip bu 
yeni düzene uygun hale getirmesi önümüzdeki süreç için de uygulanabilir ve 
sürdürülebilir olacaktır.

Nermin Çapar Bilimli - Yönetim Sistemleri Denetçi & Eğitmen

Bilimin birikimsel özelliği, kendisini kontrol ederek ve yenileyerek ilerlemesi-
ni sağlamaktadır. MMO'nun sunduğu webinarlar, birbirinden farklı sektörler-
den uzman ve ilgili kişileri bir araya getiriyor. Teknik, yönetsel ve hayatın içe-
risinde olan olgular, vizyon sahibi kişiler tarafından sunuluyor ve tartışılıyor. 
Webinarların organizasyonunun ve gerçekleştirilmesinin inovatif bir mühen-
dislik örneği olduğuna inanıyorum. Şunu da eklemeyelim ki sunular oldukça 
sürükleyici ve eğlenceli bir şekilde kendini dinletiyor.

Kişilerin mesleki tecrübelerinin paylaşıldığı bu içerikler, gerek mühendislik 
öğrencileri gerekse çalışanlar ve ilgililer için önemli birer kaynak ve ilham 
havuzu oluşturuyor. Bu kıymetli girişim sadece ülkemiz için değil dünya için 
de eğitsel bir kayıt özelliği taşıyor. “Şu konuda nasıl bilgi sahibi olabilirimin” 
cevabını daha ulaşılabilir kılıyor ve bu cevabı, alanında değerli kişilerden din-

leme fırsatı vererek güvenli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. İnanıyorum ki düzenlenen bu webinarlar bilim 
dünyasına ve bu dünyanın etki alanındaki teorik ve pratik çalışma ve araştırma hayatına katma değer 
kazandırmaya devam edecek.

Tüm teknik alt yapı ve organizasyondaki arkadaşların emeklerine sağlık… MMO İstanbul Şubesi’ne, bu 
sürece bana eğitmen olarak katkı sağlama fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Bunun bir parçası olmak 
onur ve gurur verici. Saygılarımla.

Mehmet Özalp - Henderson Biomedical Quality & Compliance Manager

Nermin Çapar Bilimli: “Çevrim İçi Eğitimlerin
Bu Zor Dönemde Odaklanmamızı Sağladığını ve 
Gelişimimizi Desteklediğini Düşünüyorum”

Mehmet Özalp: “MMO İstanbul Şubesi’ne,
Bu Süreçte Bana Eğitmen Olarak Katkı Sağlama
Fırsatı Verdiği İçin Teşekkür Ederim”
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Pandemi dönemi dünyada ve Türkiye’de birçok alışkanlıkların ve düzenin de-
ğişmesini hatta dönüşmesini sağlamıştır. Böyle zamanlarda kurumların hızlı 
cevap vermesi oldukça önemlidir. Bu dönemi verimli geçirmede uzaktan eği-
tim, bilimsel süreç yaklaşımı ve üyeleri ile sağlık çalışanlarına üreterek sun-
dukları koruyucular ile katkısı olan Makina Mühendisleri Odasını tebrik eder, 
başarılı iş birlikteliğimizin devamını dilerim.
Saygılarımla,

Kenan Berkdemir – Danışman & Mentor & Koç & Eğitmen
Milenyum Bilgisayar ve Teknik Danışmanlık Hiz. Tic. LTD. ŞTİ.

Dünya ve ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde MMO olarak 
düzenlemiş olduğunuz webinar ve çevrim içi eğitimler bence hepimiz için 
çok faydalı oldu. Bu dönemde üç webinara eğitmen olarak katıldım ve mes-
lektaşlarımla bilgi ve tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım. Öte yandan bu sü-
reçte 45001: 2018 Bilgilendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi’ne de katılımcı olarak 
dâhil oldum. Bu süreçte Odamızın hizmetlerinden çok faydalandım ve moti-
ve oldum. Odamıza, bu süreçte meslektaşlarımıza yönelik yürüttüğü faaliyet-
ler nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılarımız daim olsun.

Tahir Salih Eraktan - Code Teknik Kontrol

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın sürecinde sivil toplum kuruluşlarının, 
meslek odalarının ve vakıfların önemi yeniden anlaşılmıştır. Odamız, dijital-
leşme yolunda attığı adımları çevrim içi seminerler, online sempozyum ve et-
kinliklerle farklılaşarak sektörde öncü konuma gelmiştir. Katılımcı olarak bir-
çok çevrimiçi seminere katılmakla birlikte eğitmen olarak gerçekleştirdiğim 
2 çevrim içi webinarda sektörün tüm paydaşlarıyla buluştuk ve sınıf için eği-
timlerde ulaşamayacağımız katılımcı sayılarına ulaştık. Odamızın bir parçası 
olmaktan ve bu süreçte katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 
Değişen dünyada, Odamızın yeni etkinliklerinde görüşmek üzere…

Tolga Aycı - HİLTİ Teknik Pazarlama Müdürü

Kenan Berkdemir: “Bu Dönemi Verimli Geçirmeyi Bilmiş 
Olan Makina Mühendisleri Odasını Tebrik Ederim”

Tahir Salih Eraktan: “Bu Süreçte Odamızın 
Hizmetlerinden Çok Faydalandım ve Motive Oldum”

Tolga Aycı: “Odamızın Parçası Olmaktan ve Sürece Katkı 
Koymaktan Son Derece Memnuniyet Duyuyorum”
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