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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıla-
rın isimleri, TMMOB’a bağlı bir Oda’ya üye olup olmadıkları belirtmelidir.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek ko-
şulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, baş-
ka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimle, çalışanlara, iş sağlığı ve mevzuatı çerçevesinde işyerlerinde dikkat etmeleri gereken 
kuralları ve nedenleri anlatılmakta, çalışan olarak kendi hak ve sorumlulukları hakkında da bilgi-
lendirme yapılmaktadır.  Eğitim, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesi ile 7 Nisan 2004/25426 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelikte” belirtilen gereklilikleri de kapsamaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

yönetmelikler.

Kimler Katılabilir?

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in
10. maddesi gereğince temel iş güvenliği (yeni eğitim) alması gereken tüm çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

Seminerde katılımcılara, işletmelerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının OHSAS 18001 İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine göre yürütülmesi ile ilgili sistem şartları ve sistemin nasıl 
kurulacağına ilişkin bilgi verilir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde ve 
iyileştirilmesinde görev alacak personel. 
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Amaç ve Hedef:

OHSAS 18001:2007 sisteminin işletme içinde standarda uygun yürütülüp yürütülmediğini sapta-
mak ve etkinliğini incelemek için denetimlerin yapılması gerekmektedir. Bu denetlemelerde sis-
temin zayıf ve geliştirilmeye açık alanlar belirlenerek gerekli önlemler alınır. Yönetimin aracı olan 
bu denetlemelerin, planlı ve sistematik olarak tüm alanları kapsayacak şekilde, gerçekleştirilmesi 
ve sonuçların değerlendirilmesi gereklidir. Bu eğitimde de bu denetimleri gerçekleştirebilecek, iç 
denetçilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Eğitim sonunda sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine katı-
lım belgesi verilecektir.

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde, de-
netlemesinde ve iyileştirilmesinde görev alacak personel.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimle amaçlanan, işletmelerde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80. maddesi gereği kurulması zorun-
lu olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları hakkında Yönetmelik ile çalışma esasları düzenlenen ku-
rullarda görevlendirilen yönetici ve çalışanların ilgili mevzuat çerçevesinde görev, sorumlulukları, 
çalışma esasları ve uygulamalar hakkında bilgilendirmektir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
mesi ve “risk değerlendirme matrisinin oluşturulması”, risk yok etme planının oluşturulması)

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde iş sağlığı ve güvenliği ile özellikle risk değerlendirmesi çalışmalarında görev 
alacak personel. 
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerde hedef; katılımcılara, iş sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına göre acil ve olağandışı 
durumlara ilişkin düzenlemeleri aktarmaktır. Eğitimde acil ve olağandışı durumlarda ‘acil durum 
planı’ hazırlama süreci ve gereklilikleri tanımlanmaktadır.  

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

MSDS’lerin nasıl hazırlanacağına ilişkin bilgiler verilmektedir.  Güvenlik bilgi formlarının düzen-
lenmesine ilişkin usul ve esaslar tebliği, Uluslararası tehlikeli maddelerin taşıdığı riskler ve kodları 
ile uluslar arası etiketleme kuralları aktarılacaktır.    

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kapsam, Tanımlar

 (EU) Mevzuatına Bakış ve Güvenlik 

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde malzeme güvenlik bilgi formları ile çalışan ve bu formların hazırlanmasında 
görev alanlar.
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Amaç ve Hedef:

-
liğinin korunabilmesi için alınması gereken önlemler ele alınacaktır.     

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

hızı, hava sıcaklığı, termal radyasyon etkileri)

önlemler.

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında ve iyileştirilmesinde görev alacak per-
sonel.
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Amaç ve Hedef:

çalışma ortamı için gereklilikleri tanımlamaktır.    

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

İşletme içinde üretim süreçlerinin tasarlanarak geliştirilmesinde sorumlu çalışanlar, iş sağlığı 
ve güvenliği alanında çalışanlar. 
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Amaç ve Hedef:

Bu kursun amacı, yöneticilere kapsamlı araştırmalar yürütmek, yerinde çıkarımlarda bulunmak 
ve uygun önleyici tedbirleri belirlemek için ihtiyaç duyulan temel bilgi ve becerileri vermektir. Bu 
türden araştırmalar etkili “kayıp yönetimi”ne paha biçilmez ve vazgeçilmez bir katkı sağlayacaktır.    

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 ve yararları

kullanabilmek

-
bepleri belirlemek için analitik yöntemler kullanabilmek

 (Temel Sebepler Analizi).

Kimler Katılabilir?

Bir kaza araştırma takımında yer alması muhtemel tüm personel, her düzeyde denetçi ve yö-
neticiler, iş güvenliği uzmanları, iş güvenliği temsilcileri ve büyük bir araştırmadaki grup üye-
leri için uygundur.
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Amaç ve Hedef:

temsilcileri tarafından, sektör ihtiyaçları çalışma ortamları göz önüne alınarak tespit edilir. Bu 
programın amacı, temel bilgi sağlamaktır. Ekipman kullanımı gerekiyorsa, bakımı, kontrolü ve 

-
lerinden oluşmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-

Kimler Katılabilir?

Sınırlı ortamlarda yüksekte çalışma işini yapan kişilere.
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Amaç ve Hedef:

Katılımcılara; İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değer-
lendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretile-
rek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Eğitim sonunda yapılacak test sınavının % 30’ u ile uygulamanın % 70’ i başarı oranını belirler,                      
100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan katılımcılara belge verilir.

Kimler Katılabilir?

İş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, yöneticiler, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri 
hemşireleri, sendikacılar, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustalar, İSG işçi temsilcileri vb.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıla-
rın isimleri, TMMOB’a bağlı bir Oda’ya üye olup olmadıkları belirtmelidir.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek ko-
şulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, baş-
ka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde katılımcılara ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Standardı anlatılmakta ve bir 
kalite sistemi kurmayı ya da sistemini revize etmeyi hedefleyen kuruluşlar içinde atılması gereken 
adımları tanımlamaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
darikçileri, çıktıları, müşterileri, sınırları, sahibi, uygulayıcıları, seviyeleri, etkileşimleri, kontrol 
noktaları, performans, hedefler) 

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde kalite sisteminin kurulmasında, yürütülmesinde ve iyileştirilmesinde görev ala-
cak personel.
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Amaç ve Hedef:

Kuruluş içinde, “Kalite Sistemi” nin uygulanışını ve etkinliğini incelemek için iç denetimlerin ya-
pılması gerekmektedir. Denetimlerin tarafsız, nesnel ve güvenilir olabilmesi için; işletme içindeki 
her birimin ve sürecin, o birim veya süreç dışından denetçiler tarafından denetlenmesi gerek-
mektedir. ISO 9001 belgelendirmesinde bu çalışmalar bir zorunluluk olarak yer almaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Eğitim sonunda sınav vardır. %65’in üzerinde başarı gösteren katılımcılara başarı belgesi, diğerlerine 
katılım belgesi verilir. 

Kimler Katılabilir?

Kalite güvence sistemi kuruluşunda ve uygulamasında iç ve yan sanayi denetçisi olarak görev-
lendirilecek personel. Katılımcılar önceden “ISO 9001:2008 temel bilgilendirme eğitimi” almış 
ve standarda hakim olmalıdır. 
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Amaç ve Hedef:

ISO TS 16949:2009 Teknik şartnamesi ISO 9001 standardını baz alan otomotiv sektörüne yönelik 
özel şartları içermektedir. Sürekli iyileşmeyi, hataları, israf ve değişkenlikleri izlemeyi hedefleyen 
bu şartnamede, çoklu belgelendirmelerin önüne geçerek, otomotiv sektörü için genel bir kalite 
yönetim sistemi yaklaşımı sağlamaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 

Kimler Katılabilir?

Otomotiv sektöründe çalışarak bilgilenmek isteyenler,  sisteminin kurulumu ve işletilmesinde 
görev alacak tüm personel.
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Amaç ve Hedef:

Seminerlerle; Otomotiv sektörüne yönelik kalite yönetim sistemi şartlarını içeren ISO/TS 
16949:2009 teknik şartnamesine göre iç denetleme yapacak personele gerekli yetkinliklerin ka-
zandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 

Kimler Katılabilir?

Kalite yönetim sisteminin kuruluşunda, uygulanma-sında, iç ve yan sanayi denetlemelerinde 
-

nularında bilgili olmaları gerekmektedir.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

ilgili grup çalışması

grup çalışmaları

 

Kimler Katılabilir?

Kuruluşlarında, çevre yönetim sisteminin kurulmasında ve işletilmesinde görev alacak perso-
nel.
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Amaç ve Hedef:

-
minin işleyişini sorgulamaya yönelik yaklaşımları tanıtmaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 

Kimler Katılabilir?

Kuruluşlarında çevre yönetim sisteminin kuruluşundan, işleyişinden ve denetlenmesinde so-

eğitimi almış olmalıdır.
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Amaç ve Hedef:

şartlar açıklanmaktadır. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
manın yapılması 

 

Kimler Katılabilir?

ISO 9001&14001 ve OHSAS 18001 standartlarını kurulmasında ve işletilmesinde görev alan 
tüm çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

olarak işleten kuruluşlara, iç denetim esaslarının aktarılmasıdır.   

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
netim uygulamaları, denetim bulguları)

 

Kimler Katılabilir?

ISO 9001 & 14001 ve OHSAS 18001 standartlarını bilmek ve Bütünleşik Yönetim Sistemi Temel 
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerle, deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuarların verdiği sertifika-
ların/raporların ulusal/uluslararası alanlarda kabul görmesi ve deney/kalibrasyon sonuçlarının 
kalitesini güvence altına almak üzere, laboratuarların kalite yönetim sisteminin kurulması, uygu-
lanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını açıklamaktır.    

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

ardından Standart Yönetim Şartları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Deney ve kalibrasyon alanında çalışanlar, laboratuar yöneticileri, laboratuar kalite yönetim 
sisteminde görev alacak çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

-
nımlanan kaynaklı imalatın koordinasyon işlerini yürüten personelin bilgilendirilmesi gerekir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

ardından Standart Yönetim Şartları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

-
dardı),

pozisyonları vb.)

Kaynak teknisyen ve teknikerleri, kaynak uzmanları, kaynak denetçileri. Kaynak koordinatörü olarak 
görevlendirilmesi planlanan tüm personelin bu eğitime katılması önerilir.

Kimler Katılabilir?

Kaynak kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesinde, Kaynak Koordinasyonu yetkinliğine ve 
sorumluluğuna sahip olması beklenen kişiler.
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Amaç ve Hedef:

analizi konularında istatistiksel yöntemlerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. İstatistiksel 
yöntemlerden biri olan, istatistiksel süreç kontrolün temel amacı süreçteki özel nedenleri yok 
ederek süreci kontrol altında tutmak ve hataları gidermektir. Bu programın ilk gününde, eğitim 
boyunca karşılaşılacak olan temel istatistiksel teknik ve terimlerin tanıtılması ve bu tekniklerin 
karar sürecinde uygulanması ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Aynı günde daha sonra yaygın olarak 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

ardından Standart Yönetim Şartları konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitimde aktif katılım ve grup çalışmaları esastır. Gerçek hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinde 
çalışılır. Bu çalışmalara yardımcı olmak üzere, katılımcıların eğitime elektronik hesap makinası,  getir-
meleri yararlı olacaktır.

Kimler Katılabilir?

Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan, temel mate-
matik bilgisine sahip olan her düzeyden personel.
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Amaç ve Hedef:

kontrol altında olması süreçlerin çıktıları olan ürünlerin de beklenen kalite seviyesinde olmasını 
sağlayacaktır. Bu eğitim, süreçlerin tanımlanması, kontrol altında tutulması ve standartlarının ge-
liştirilmesi için izlenen yolların anlatılması ile süreç iyileştirmede kullanılan tekniklerin tanıtılması 
amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
ması, dokümantasyonu,  performans göstergeleri, hedefler)

özetle anlatılacak)

iyileştirme ihtiyaç/etki analizi yöntemi, adımlar arası kopukluk analizi, katma değer yara-
tan/yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi, iyileştirme ekibinin kurulması, sürecin incelen-
mesi, çözümlerin önerilmesi, pilot uygulama, standartlaştırma ve takip)

-

teknikleri, vb.)

Kimler Katılabilir?

Süreç kurma, geliştirme ve iyileştirmesi çalışmalarında görev alabilecek (tasarım, üretim, kali-
te, satış, ithalat ve ihracat gibi) ve süreçleri iyi tanıyan orta ve üst düzey yöneticiler.
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimle amaçlanan; katılımcıların yasal mevzuat, uygunluk değerlendirme süreçlerinde izle-
-

luklar hakkında bilgilendirilmeleridir.    

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

geliştirme bölümleri olmak üzere makine üretimi ile ilgili mühendis, sorumlu ve yöneticiler.
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Amaç ve Hedef:

-
larında kullanımı ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

-
tirme faaliyetlerinden sorumlu her düzeyden personel.
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Amaç ve Hedef:

ISO TS 16949 konusunda sistemi olan veya kuracak kuruluşlar için, ISO TS 16949’ın referans kitap-

 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Otomotiv sektöründe çalışan üretim, kalite, tasarım, satınalma vb. fonksiyonlarda görevli yö-
netici personel.
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Amaç ve Hedef:

tanımlanmalı ve süreç diğer değişkenliklerinden ayrılmalıdır. Bu nedenle veri toplamada hem 
hassas hem de tekrarlanabilir özelliklere sahip ölçü aletleri kullanılmalıdır. Bu eğitimin amacı, ISO 
16949 uygulayıcıları başta olmak üzere ölçme yöntemleri konusunda çalışan personele ölçüm 
sistemleri analizinde kullanılan istatistik tekniklerini tanıtmaktır.
 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 (tekrarlanabilirlik ve yeniden yapılabilirlik) değişkenlikleri,

 (Kappa, etkinlik, kaçırma ve yanlış alarm hesaplamaları), 

-
risi,

Kimler Katılabilir?

Ölçüm sistemleri, istatistik ve kalibrasyon konusunda genel bilgiye sahip olan ve bu alanda 
çalışan ya da çalışacak olan kişiler.

kuruluş içinde düzenlenmesi durumunda ve  bu alanda bilgi eksikliği durumunda ölçüm sis-
temi eğitimi öncesi 1 günlük temel istatistik ve istatistiksel süreç eğitimi verilebilir.
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Amaç ve Hedef:

Bir kuruluşun müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin kalitesi, belli bir oranda, satın aldığı 
mal ve hizmetlerin kalitesi ile doğru orantılıdır. Söz konusu kalitenin sistematik, kalıcı ve gelişen 
özellikte olmasının ilk şartı, güvenilir kuruluşlar ile çalışmaktır. Bu eğitim, kuruluşlara hammadde, 
yarı ürün veya hizmet sağlayan taşeron firmaların değerlendirilmesi ve performanslarının izlen-
mesi için yöntem ve tekniklerin tanıtılmasını amaçlamaktadır.
 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Taşeron değerlendirme faaliyetlerinde yer alan satın alma, kalite, tasarım ve üretim bölümün-
de görevli personel. 
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Amaç ve Hedef:

geliştirilen, takım çalışmasını temel alan ve 8 aşamadan oluşan bir sorun çözme sürecidir.
 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Kuruluşların üretim kalite, satış ve tasarım bölümlerinde görev alan çalışanları.
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Amaç ve Hedef:

ISO 10002 şikayet yönetimi sisteminin, müşteri geri bildirimlerini ve şikayetlerini etkin bir şekil-
de yönetmenize nasıl yardımcı olacağını öğrenecek, şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin 

literatür vb) ve süreçleri kavrayacak, şikayetlerin ve müşteri geri bildirimlerinin değerini anlaya-
cak ve etkin bir şekilde ele alınmaları halinde kuruluşa nasıl bir katma değeri sağladıklarını fark 
edeceksiniz.
 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Her kademe yöneticiler ile Müşteri İlişkileri sürecini planlamak, kurmak ve uygulamakla so-
rumlu personel (Katılımcıların ISO 9001 standardı hakkındaki temel bilgi faydalı olacaktır.)
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Amaç ve Hedef:

karşılayabildiğinin saptanmasında, müşteri memnuniyeti yönetiminde, “anket tekniğini” bir araç 
olarak kullanmak isteyenlere, temel anket hazırlama ve ölçüm tekniklerinin aktarılmasıdır.

 Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 (Soru tiplerinin seçimi, Soru gruplarının seçimi, Soru yerleşiminin belirlenmesi, Örneklemin 
belirlenmesi, Örneklem büyüklüğünün tespiti, Anket uygulama ortamının tasarlanması)

Kimler Katılabilir?

İşletme içinde müşteri memnuniyetinin takibine ilişkin araçlar üretecek ve elde edilen verile-
rin değerlendirmesinde görev alacak personel.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıla-
rın isimleri, TMMOB’a bağlı bir Oda’ya üye olup olmadıkları belirtmelidir.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Eğitimle amaçlanan, bakım-onarım faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve takibi Toplam 
Üretken Bakım Metodolojisi hakkında (planı ve kestirimci bakım, operator bakım) katılımcılara 
temel bilgi kazandırılmasıdır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

üretim bölümlerinde çalışan ekip liderleri, uzmanlar, mühendisler, bu modeli şirketlerinde uy-
gulamayı düşünen, yakından tanımayı isteyen liderler, orta ve üst düzey yöneticiler.
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Amaç ve Hedef:

-

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
ma metodolojisi)
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerde katılımcı, karmaşık hidrolik devreleri okuyup analiz edebilecek, her türlü hidrolik 
ekipmanın kullanım amacını bilecek, elektrik ve oransal kontrol konularında yorum yapabilecek 
seviyeye gelecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Fabrikalarda üretim, tasarım ve bakımdan sorumlu her kademedeki çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

-
lenmesi, teknik dökümanlarla çalışabilmek.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Operatörler, bakım sorumluları, montör ve planlamacılar, konstrüktörler, mühendisler ve hid-
rolik teknolojisiyle ilgili diğer branşlar.
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Amaç ve Hedef:

-
matik valflerin ve devre elemanlarının yapılarını, işlevlerini bilmek, basit ayarlar ve devreye alma, 
hata tespiti giderilmesi.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

zaman bağlı kontrol, basınca bağlı kontrol.
-

sı.

Kimler Katılabilir?

Operatörler, bakım sorumluları, montör ve planlamacılar, konstrüktörler, mühendisler ve hid-
rolik teknolojisiyle ilgili diğer branşlar.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimin temel amacı, başta otomotiv, savunma sanayi vb. hassas parça ve ürün imalatı yapan 
işletme çalışanlarına teknik resim alanındaki yenilik ve gelişmelerin anlatılmasıdır. Özellikle me-
kanik parça imalatı yapan işletmelerde çalışan ve temel teknik resim eğitimlerini almış olan çalı-
şanların işlerini daha iyi yapabilmeleri, ana sanayiden gelen resimleri daha iyi yorumlayıp hataya 
düşmemeleri için bu alandaki yenilikleri izlemeleri gerekmektedir. Bu eğitimin bir diğer önemli 
amacı da, özellikle hatasız ve hızlı montajın önemli olduğu sanayi alanlarında gerekli olan geo-
metrik boyutlandırma ve toleranslandırma ile fonksiyon kontrol mastarlarının tasarımı konusu-
nun işlenmesidir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Özellikle mekanik parça ve komponent üretimi yapan işletmelerde çalışan, tasarım mühen-
disi, teknik ressam, konstrüktör, takım imalci ve kalite kontrol elemanlarının katılması yararlı 
görülmektedir. Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları bu eğitimin yararlı 
olması için ön koşullardan biridir.
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Amaç ve Hedef:

oluşturulmuştur. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

1.1. Teknik Resimlerde Boyutlandırma ve Toleranslandırma, Temel Kurallar

1.4. Datum Seçimi ve Datuma Bağlı Toleranslandırma

2.3. Mastarların Boyutlandırılması ve Toleranslandırılması
2.4. Mastar Üreticileri Toleransları

2.6. Mastarların Kullanımı, Bakımı, Kalibrayonu
2.7. Mastarların İstatistiksel Süreç Kontrolu Çalışmalarında Kullanımı

3.1. Firma örnek parçalarına ait teknik resim örneklerinin incelenmesi
3.2. Katılımcılarla birlikte tipik bazı parçalar için mastar tasarımı yapılması

Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları bu eğitimin yararlı olması için ön koşuldur.

Kimler Katılabilir?

Özellikle mekanik parça ve komponent üretimi ve montajı yapan işletmelerde çalışan, tasarım 
mühendisi, teknik ressam, konstrüktör, takım imalci ve kalite kontrol elemanlarının katılması 
yararlı görülmektedir.
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Amaç ve Hedef:

Enerjisi Sistemleri temel bilgileri ve uygulama alanları anlatılacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

seçimi, kablo hesabı vb.)

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

yürütülmesini amaçlamaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde mevcut mevzuat hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca tesisat uygulamalarında kullanılan 
enerji verimliliği teknolojileri anlatılacaktır. Enerji verimliliği etütlerinin ve modelleme çalışmala-
rının nasıl yapıldığı da eğitimde anlatılacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Tasarımcılar.
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Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

İmalat ile kalite arasındaki bağın pratiğe dayalı bilgi birikimi ile kurulabilmesi için, kaynak mü-
hendislerinin kaynak dikişlerinin muayenesi alanında daha detaylı bilgiye sahip olması veya bu 
konuda çalışacak ara elemanların yetiştirilmesini sağlamak.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

sonrasında kontrol noktaları, özet) 
-

nak ağzı hazırlığı ve boyutlar, kaynak bölgesi terminolojisi, kaynak pozisyonları)
-

ter boşlukları, katı kalıntılar, yetersiz ergime, yanma çentiği, yüzey ve profil hataları v.b.)

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.



99

��������	
���
���	����������

)�:������8��������������
7
�
�
������
��



100

Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde, potansiyel bir rüzgar kaynak alanının seçiminden, enerji amaçlı meteorolojik ölçüm-
lerin yapılması, elde edilen verinin işlenmesi, sahanın modellenmesi ve santralin tasarlanarak 
enerji tahminin yapılması anlatılacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

Enerji Verimliliği Kanunu ve bakanlığın bu kanunun yönetmeliklerinin hazırlığında hangi aşa-
mada olduğu hakkında bilgi edinilebilen seminerde, ESCO yapılarından ve EVD denetleme me-
kanizması konu ediliyor. Dünya enerji yoğunluğu ve Türkiye’nin durumu konusunda da ayrıntılı 
verilerin ışık tuttuğu seminer, bilgilendirme amacı taşıyor.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Enerji verimliliği danışmanı olma potansiyeli bulunan makina ve elektrik mühendisleri, enerji 
verimliliği kanunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm katılımcılar.
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Amaç ve Hedef:

Seminerde, enerji verimliliğinin hayati önemi, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması için ya-
pılabilecek çalışmalar, yalıtım, ısınma, elektrik kullanımında verimlilik arttırma yöntemleri ve her 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

-
rimlilik analizi yapılacak işletmeden bilgi toplama prosedürlerinin ve yeni kanuna göre endüstri-
yel işletmelerin enerji verimliliği konusundaki yükümlülüklerinin anlatılmasını amaçlıyor.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Enerji verimliliği danışmanı olma potansiyeli bulunan makina ve elektrik mühendisleri, enerji 
verimliliği kanunu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm katılımcılar.
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Amaç ve Hedef:

-

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Rüzgar enerjisi, rüzgar türbinlerinin çalışma prensibi ve rüzgar enerjisinden elektrik elde etme 
konularına teknik olarak değinilen seminerde bu konuda yatırım yapmak isteyenleri bekleyen 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Rüzgar enerjisi konusunda çalışmak isteyen mühendisler ve bu konuda yatırım yapmak iste-
yenler.
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Amaç ve Hedef:

getirileri ile sağlanan ekonomi ile ilgili bilgilerin verilmesi.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

-
lıtımının getirileri ile sağlanan ekonomi ile ilgili temel bilgilerin verilmesinin yanı sıra; ısı yalıtımı 
malzemelerinin teknik özellikleri ve kullanım alanları, mevcut kanun ve yönetmelikler ve yürür-

raporları konularına da değinilmekte, katılımcıların binalarda ısı yalıtımı hakkında hem teorik 
hem de pratik olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

-
şaat mühendisleri, mimarlar ve ara teknik elemanlar.
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Amaç ve Hedef:

kullanılan malzeme ve teknikler hakkında bilgiler verilmektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Temel Bilgiler: 

ile sağlanan ekonomi ile ilgili bilgiler.

Malzeme Bilgisi: Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinin teknik özellikleri ve kullanım 

Tesisatlarda Isı Yalıtımı ile İlgili Hesaplama Kuralları: -
-

saplamalar gerçekleştirilecektir.

Uygulama Kuralları: 
hususlar, detaylarda kullanılan yardımcı malzemeler ve yalıtım malzemesi seçimi ile ilgili bilgiler 
verilecektir.

Kimler Katılabilir?

Tesisat yalıtımı hakkında bilgi sahibi olmak iste-yen makina mühendisleri, inşaat mühendisle-
ri, mimarlar ve ara teknik elemanlar.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıla-
rın isimleri, TMMOB’a bağlı bir Oda’ya üye olup olmadıkları belirtmelidir.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Bu seminer ile amaçlanan katılımcılara, işletmelerinde verimlilik arttırıcı teknikler hakkında temel 
bilgileri vermek, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için firmalara yol göstermektir.
Verimlilik, değer ve israf kavramı incelenecek. Organizasyon ve insan faktörünün etkisi, kalite kav-
ramı ile ilişkilendirilmesi yapıldıktan sonra somut örnekler eşliğinde üretim alanında yapılabilecek 
düzenlemeler anlatılacaktır. Eğitimdeki tüm konular sanayiden örnekler eşliğinde açıklanacaktır. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Konuya ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.
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Amaç ve Hedef:

-
nikleri ve kullanım alanlarını aktarmaktır. Örnek uygulama eşliğinde anlatım ve soru-cevap uygu-
laması yapılacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

KOBİ’lerin üretim, planlama ve lojistik bölümlerinde çalışan veya çalışacak olan; tekniker, tek-
nisyen, uzmanlar, şefler, sorumlular.
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde, katılımcılara yalın üretim felsefesini ve kullanılan temel teknikleri tanıtmaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 

Kimler Katılabilir?

Yalın Üretim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler.
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde; süreçlerin değişkenliğini azaltmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için yaygın 
olarak kullanılan 6 sigma metodolijisi temel düzeyde anlatılmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Excel ile Veri Madenciliği Uygulamaları

1 Excel ile İstatistiksel Uygulamalar (3 saat)

Veri Keşfi
Veri Ayıklama

5. Analizi (2 Saat)
Anahtar Bağımsız Değişken Analizi
Kategorilerin elde edilmesi
Örneğe göre eksik veri tamamlama
Uç değer analizi

6. Modelleme (4 Saat)
Sınıflandırma
Tahminleme
Kümeleme
Sepet Modelleme
Öngörüleme

Kimler Katılabilir?

İyileştirme çalışmalarının içinde yer alabilecek ve temel istatistiksel bilgiye sahip personel.

Sınıflandırma Matrisi
Kazanç Diyagramları

8. Duyarlılık ve Senaryo Analizleri (1 Saat)

Eğer-İse Analizleri
9. Modelin Uygulanması (1 Saat)

Model Tarama ve Kullanma

Model Yönetimi
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Amaç ve Hedef:

Yalın yaklaşım kayıpları, 6 sigma ise değişkenliği azaltarak mükemmelliğe ulaşmayı hedefler. Bu 
yaklaşımların bileşimi müşteri memnuniyetini arttırır. Bu eğitim kapsamında her iki yaklaşım 
hakkında temel kavramlar özetle açıklanmaktadır. Eğitimde, örnekler sanayi uygulamalarından 
verilecektir.

İki yaklaşımın kaynaşması ile elde edile yalın 6 sigma aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir; 

1. Yalın, süreçleri istatistiksel olarak kontrol altına alamaz.

2. 6 sigma tek başına süreç hızını arttıramaz veya yatırım maliyetlerini önemli ölçüde azaltamaz. 
Yalın 6 sigma; ürün / bilgi değer akışının iyileştirmek suretiyle israfı yok eder ve değişkenliği 
azaltarak, müşteri ve diğer paydaşlara maksimum değeri sağlar.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

hatalar diye sınıflandırılır.) 

Kimler Katılabilir?

İşletme içinde üretimin çeşitli aşamalarında üretim, tasarım, planlama, bakım, kalite, sevkiyat 
gibi bölümlerde görev alarak, iyileştirme ve verimlilik çalışmalarına katılan personel. Katılım-
cıların temel istatistik bilgisine sahip olmaları eğitimin etkinliği açısından önemlidir.
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Amaç ve Hedef:

Kuruluşun rekabetçi gücünü arttırabilmek için, Yalın Üretim Sistemi’nin en önemli araçlarından 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

2. Adım : SEİRİ - Sınıflandırmak/ayıklamak
3. Adım : SEİTON - Düzenlemek 
4. Adım : SEİSO -Temizlik 
5. Adım : SEİKETSU -Standartlaştırmak 

Önleme,
Keşfetme
Durdurma

Temas yöntemleri
Sabit değer yöntemleri

Kimler Katılabilir?

Tüm yöneticiler, mühendisler, formenler ve takım liderleri. Katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır.
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Amaç ve Hedef:

-
nikler uygulamalı olarak gösterilecektir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

-
tim personeli.
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Amaç ve Hedef:

üretim prosesinin çıktısını en iyi düzeye ayarlamak için kullanılan tekniktir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

model oluşturulması ve bu modelin test edilmesi 

Kimler Katılabilir?

İyileştirme çalışmalarının içinde yer alabilecek ve temel istatistiksel bilgiye sahip personel. Ka-
tılımcı sayısı 16 kişiyle sınırlıdır.
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Amaç ve Hedef:

Bilgisayar ortamında bütünleşik bir sanal ortamda tüm işletme faaliyetlerini planlamayı, yürüt-
meyi, kontrolü öngören bu yaklaşımların temel aldığı ilkeler ve yapabilirlikleri, bu seminer içeri-
sindeki başlıca inceleme alanlarıdır.  Seminer, bu tür sistemlerden yararlanan ya da yararlanmayı 
hedefleyen firmaları aydınlatmaya yönelik bir “ilk-ders” niteliğindedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 Üretim Yönetimi Seminerleri 

Kimler Katılabilir?

Ana Ürün Bilgileri, Envanter Bilgileri, Ürün 
Ağacı Bilgileri, Rotalama  Bilgileri, İş Mer-
kezi Bilgileri

-
bepler
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde, stokların, neye hizmet etmesi gerektiği ve stok yönetiminin nasıl olması gerektiğine 
ilişkin temel konular ele alınacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Depo yönetimi, gereksinimlerin saptanması, planlanması, satınalma, stok yönetimi gibi pek çok 
sürecin kesişim noktasında yer alan önemli bir faaliyet alanıdır. Deponun etkin ve verimli bir şe-
kilde tasarımında, yerlerin seçimi, sayılarının belirlenmesi, çalışma prensipleri önemli bir role sa-
hiptir.  

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
nalma planlaması, Sözleşme, Satınalma, Depolama, Stok kontrol)

 (put-away), Besleme (Replenishment)

Kimler Katılabilir?

Satın alma, tedarik ve depo yönetiminden sorumlu çalışan ve envanter ile uğraşan tüm birim 
yöneticileri.
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Amaç ve Hedef:

ve finanssal akışların yönetimi ile uğraşır.  Bu akışların farklı işletmeler arasında ve kendi içindeki 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

İşletmelerin Tedarik zinciri üzerinde görev yapan tüm yöneticiler.
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Amaç ve Hedef:

Satın alma talebinin doğuşundan talebin karşılanmasına dek süren faaliyetler incelenecektir

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Keiretsu ağları, Sanal firma stratejileri

Kimler Katılabilir?

Satın alma ve tedarik sorumluları.
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Amaç ve Hedef:

Eşzamanlı mühendislik kavramı bu çalışmalar sonucu ortaya konan, halen yoğun ilginin devam 
ettiği çabalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu seminerde klasik tasarım süreçleri karşısın-
da eşzamanlı tasarım süreci tanıtılacak ve uygulama koşulları ile gerekli teknikler gözden geçiri-
lecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerin amacı, ürün tasarımın müşteri gereksinimleri ve kuruluşun yetenekleri doğrultu-
sunda gerçekleştirilmesi için gerekli olan çalışmaları tanıtmaktır. Edinilen bilgiler katılımcıların 
aktif katılımı ile gerçekleştirilecek, grup çalışmalarıyla tartışılacak ve uygulama örnekleri ile pe-
kiştirilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Ürün tasarımda görev alacak yönetici ve çalışanlar (Bu eğitim kurulu/firma içinde düzenlenir).
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde öncelikle kavramsal tasarımdan başlayan ve seri üretim aşamasında sona eren ürün 
geliştirme süreç aşamaları üzerinde durulmaktadır. Eğitimle, pazarlama sürecinden başlayarak, 
ürün geliştirmenin çeşitli aşamalarında görev alacak teknik personele, ürün geliştirme sürecinin 
tüm aşamalarına yönelik bütüncül farklı bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
sipleri, yenilikçilik ile ilgili grup çalışması)

-
laştırılması)

-
totipleme yöntemleri

ISO 9001 ve tasarım

Kimler Katılabilir?

personel.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde stok ve üretim yönetiminde maliyeti etkileyen konular, maliyete üzerinde etkili olan te-
mel kalemlerin yönetilmesi ve denetlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular ele alınacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Üretim, planlama, stok, muhasebe alanında ve envanter ile uğraşan tüm çalışan ve yöneticiler.



153

��������	
���
���	����������

7
�
8�'���������
���
��

��������	
���
���	����������

#
���(��
�9�����k8��������



154

Amaç ve Hedef:

Bu eğitimle, hedeflenen çalışma yaşamındaki yüksek hacimli faaliyet verilerinin işlenmesi ve veri 
grupları arasındaki, önceden bilinen ya da bilinmeyen ilişkilerin, etkin ve modern analiz yöntem-
leri ile hızlı bir biçimde ortaya çıkartılması, analiz sonuçlarının tablolar, ilişki diyagramları ve akıllı 
grafikler biçiminde hızlı, kolay ve kapsamlı raporlanmasına yönelik veri madenciliği tekniklerinin 
aktarılmasıdır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Katılımcıların, istatistiksel konulara yabancı olmaması gerekir. Özellikle istatistiksel veri anali-
zi yapan ya da büyük miktarlarda veriyi değerlendirmek zorunda olan sektör çalışanları için 
tavsiye edilir.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Başvurularda; kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcı sayısı, katılımcıla-
rın isimleri, TMMOB’a bağlı bir Oda’ya üye olup olmadıkları belirtmelidir.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerde katılımcı, proje yönetimi konusunda temel kavramlarla tanıştırılacak.  Uygulamalı 
bir şekilde proje yönetim süreci, teknikleri, takım çalışması kriterlerini, iş planlaması (kritik yörün-
ge metodu) tekniğini ve nakit akış diyagramlarının hazırlanmasını öğrenecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

-
ri edinmelerini sağlayarak finansal analiz ve bütçe konu ve uygulamalarına giriş yapmalarıdır.  

önemli bir araç olarak kullanılması konusunda bakış açıların ve finansal tabloları yorumlama be-
cerilerinin geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

-
nında çalışan ya da çalışmayan herkesin katılımına açıktır.
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Amaç ve Hedef:

Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarının ve yeni katılımcı yönetim yaklaşımlarının başarılı olabil-
mesi için tüm çalışanların kalite kültürünü içselleştirmiş olması gerekmektedir. Özellikle öz disip-
lin ve bireysel sorumluluk duygusunun geliştirilmesi için bu eğitim ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 
seminerlerin sonunda çalışanların katılıma ve grup dinamiğine motive oldukları gözlenmektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Tüm çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

Bu seminer, işletmelerde, işçi ile yönetim arasında çok önemli bir görevi yerine getiren ilk kade-
me yöneticilerine yöneliktir. Çalışanların katılımcılığı ve yaratıcılığı konusunda önemli bir katkısı 
olan ilk kademe yöneticilerinin iletişim, sorun çözme, çatışma ve aykırılıkları giderme konusunda 
becerilerinin arttırılması işletmelerde önemli kazanımlara yol açmaktadır. Bu nedenle, “İlk Kade-
me Yöneticileri semineri” onların yönetsel becerilerini arttırmaya ve meslek ahlakı bağlamında 
sorumluluklarının geliştirilmesine yöneliktir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

İlk kademe yöneticileri.
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Amaç ve Hedef:

İşletmede işbirliğini oluşturabilme, çalışanları takım olarak örgütleyebilmek, tüm çalışanları ortak 
bir amaç etrafında toparlamak ve motivasyonu artırmak yönetimin en başta gelen sorumlulukları 
arasındadır. Statükocu yönetim anlayışından lider yönetim anlayışına geçişin sağlanması için her 
yöneticinin yapması zorunlu olan bireysel ve örgütsel değişimlerin tartışılacağı bu seminerde, 
özellikle çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalara yer verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Kurumlarda çalışan tüm yönetici ve amirler ile bu pozisyonlara aday çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerde, zamanınızı etkin kullanma ve kişisel verimliliğinizi nasıl yönetebileceğine ilişkin 
bilgiler verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Matrisi, Aciliyet ve Önemli Ayrımı)

Kimler Katılabilir?

Kişisel verimliliğini artırmak isteyen herkes.
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Amaç ve Hedef:

Bu seminerde, işletme içinde ortaya çıkabilen çatışma ortamının işbirliğine dönüştürülmesi için 
kullanılabilecek yöntemler ele alınacaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Üst yönetim, müdürler, şefler.
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Amaç ve Hedef:

Toplam Kalite anlayışı çerçevesinde, müşteri tatmininin sağlanması temel hedefine yönelik olarak 
kalite zincirinin son halkası konumundaki yetkili servislerde verilen hizmetin davranış yönünü 
iyileştirmek, davranış kalitesini yükseltmek ve standart davranış kalıplarını yerleştirmek.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Yetkili Servis yönetici ve elemanları.
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Amaç ve Hedef:

İnsan hayatının kaçınılmaz bir parçası olan müzakere ve müzakere tekniklerine ilişkin bilgiler ver-
mek.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Müzakere becerilerini geliştirmek isteyen herkes.
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Amaç ve Hedef:

Bu eğitimde performans değerlendirme süreci ile performans yönetiminin önemi ve etkilerinin 
öğrenilmesi ve böylece çalışan performansının geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 (ücret, prim, ödül, işten çıkarma ve mesleki gelişim)

Kimler Katılabilir?

Kurum içinde performans değerlendirme sürecinde değerlendirmeci olarak görev alan çalı-
şanlar ile kurumda performans yönetim sisteminin kurulması, organizasyonu ve işletilmesin-
den sorumlu olan departman çalışanları.
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Amaç ve Hedef:

Çağımızın olumsuz etkilerini gidererek artan stres, tüm çalışanları psikolojik ve fizyolojik baskı al-
tında tutmaktadır. Bu program, stres faktöründen kurtulma ve stresi yönetmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Bilgi transferini en üst düzeye taşımak, beceri düzeyini geliştirmek ve planları başarabilmek için 
-

yonlarda görev yapan deneyimli, bilgili ve becerili çalışanların kendileri gibi elemanlar yetiştire-
bilmelerine yönelik Mentörlük becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
tif etkileri, Çatışma çözümünde roller, Çatışmalarla başa çıkma stratejileri, Çatışmaları yönet-
me stilleri, Çatışmaların sonuçları

-
-

Kimler Katılabilir?

Kurumlarda çalışan tüm yönetici ve amirler ile bu pozisyonlara aday çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

İşletme içinde eğitmen olarak görev alacak personelin, etkili sunum yöntemleri ve eğitmenlik 
becerilerinin geliştirilebilmesinde yardımcı olmaktır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Bir projeyi veya faaliyeti topluluk önünde anlatırken, “sunum yapma tekniklerini bilerek”, doğru 
beden dili ve ses ile sunabilmek de son derece önemlidir. Bu konuda beceri geliştirmeye yönelik 
ve uygulamalı olan bu eğitimde; etkili bir sunumun önündeki engeller, izleyiciler üzerinde etkili 
olmak için sunumun doğası gereği dikkat edilmesi gerekenler anlatılarak, etkili sunum hazırla-
mak için araç ve teknikler üzerinde çalışılmaktadır. Raporlama teknikleri konusunda önemli nok-
talar aydınlatılarak, başarılı ve etkileyici rapor hazırlanması üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
rin engelliyicilerini ortadan kaldırma)

geçirme

Kimler Katılabilir?

Çalışma yaşamı içinde sunum ve raporlama yapan herkes.



185

tmmob
���������	
����
��������
����������
��

,��)�'B)!�)�#��'��&��4�&!�)
�*�&��k)�!�)



186

Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Kurs başlangıç tarihinden önce kontenjan tamamlanmadan istenilen belgelerin eksiksiz 
olarak Şubemize teslim edilmesi ve kurs ücreti yatırıldıktan sonra yapılacaktır. Katılım 20 kişi ile sı-
nırlandırılmıştır, 10 kişinin altında olduğunda kurs, belirtilecek tarihe ertelenecektir. Başvurularda 
öncelik esas alınacaktır. Başvuruda kişi ya da kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların 
isimleri belirtilmelidir.

Sertifika: Sınavsız eğitimlere katılanlara  “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen 
baraj notu üzerinde puan alan katılımcılara  “Başarı Belgesi” verilecektir. Katılımcının, bu belgelere 
hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:
Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

İş makinaları çağdaş, planlı ve sağlıklı kentlerin oluşumunda; imar, inşaat ve sanayi işlerinde 
yaygın kullanımı ile yaşantımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Yaygın ve önemli olan iş makinalarının 
kullanımından sorumlu olan operatörlerin bilgi donanımlarının artması, iş makinalarının güvenli 
çalıştırılması, enerji ve zaman tasarrufu açısından son derece önemlidir. Ayrıca, “meslek alanları ile 
ilgili konularda, sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için 
gerekirse, ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” Odamız 
amaç maddelerinden biridir. İş makinası kullanıcılarının (operatörlerinin) eğitimleri ve eğitimde 
başarılı olanların “Operatör Belgesi”, ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler gereğince, işyerinde kulla-
nılmak üzere Odamız tarafından verilmektedir.

Not: Kullanıcı belgesi “G Sınıfı” sürücü belgesi alımı işlemlerinde kullanılamaz.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-
lanılması, aracın ayarları  ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması

-
den alınacak “özel yük taşıma izni belgesi” hakkında genel bilgiler 

Kimler Katılabilir?

En az ilköğretim mezunu operatörler, makina yağcıları.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimin sonunda, cihazların çalışma prensipleri ve güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi 
olmak.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Operatörler, kontrol mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve ilgili kişiler.
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Amaç ve Hedef:

Kursumuz, kuruluşunuzda bulunan sanayi tipi kazanlarını işletmekte görevli usta ve işçilerinizin 
katılımı, bilgilerinin artması ile birlikte kuruluşunuzdaki buhar kazanlarının güvenlik içinde çalış-
masını, kazanların ideal iletilmesi ile enerji tasarrufu kazanmakla da işletmenize büyük ölçüde 
ekonomiklik sağlayacaktır.

Kursumuz;

düzenlenmekte ve uzman üyelerimiz tarafından verilmektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Kazanları işletmekle görevli usta ve işçiler.
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Amaç ve Hedef:

Kaynak işleminin tanıtılması, yöntemlerinin sınıflandırılması ve kaynak makinalarının tanıtılması, 
seçimi, kaynak arkı, elektrotların sınıflandırılması ve kaynağa göre seçimi ile kaynak hataları ve 
giderilmesi.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

1. Oksigaz Kaynağı
 1.1. Kaynağın Tanımı, Özellikleri, 
  Önemi, Sınıflandırılması
 1.2. Malzeme
     1.2.1. Malzemenin Tanımı ve Sınıflandırılması
     1.2.2. Demir
    1.2.3. Alaşımlar 

     1.2.5. Demir Olmayan Bazı Metaller 

2. Metal Ark Kaynak Yöntemi (MMA) 
 2.1. Kaynak temel bilgisi
 2.2. Kaynak makineleri
 2.3. Kaynak dolgu malzemeleri
 2.4. Kullanım alanları
 2.5. Kaynak hataları

Kimler Katılabilir?

Firmalarda  çalışan, kaynak bilgisi olan teknisyen ve  makina operatörleri. 

 3.1. Kaynak temel bilgisi
 3.2. Kaynak makineleri
 3.3. Kaynak dolgu malzemeleri
 3.4. Koruyucu gazlar
 3.5. Kullanım alanları
 3.6. Kaynak hataları

 4.1. Kaynak temel bilgisi
 4.2. Kaynak makineleri
 4.3. Kaynak dolgu malzemeleri
 4.4. Koruyucu gazlar
 4.5. Kullanım alanları
 4.6. Kaynak hataları
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Amaç ve Hedef:

Şubemiz, Sanayimizin çağdaş teknolojiyi yakından izleyerek uygulayan teknik eleman gereksini-
mini karşılamak ve böylelikle verimliliğin arttırılmasını sağlamak amacıyla bu kursu düzenlemiş-
tir. Kurs sonunda başarılı olan teknik elemanlara sertifika verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Otomatik kontrol ve elektrik, elektrik malzemeleri, otomatik kontrol malzemeleri ve uygulama

-
gulamaları

-
rın getirdiği problemler ve önleme düzeltme için çözüm yolları, mevcut tesisatların periyodik 
kontrolu

Kimler Katılabilir?

Soğutma konusunda bilgisi olan teknik elemanlar.
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Amaç ve Hedef:

-
-

boşaltılması operasyonlarında görev alan tüm personelin (dolum personeli, tüp personeli, tanker 
dolum personeli, oto gaz dolum personeli, pompacılar vb.) işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük 
olarak bilgilendirilmesi için gerçekleştirilmektedir. 

LPG Taşıma Personel Kursu:
yapan kamyon veya çekici şoförlerinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük  olarak bilgilendi-
rilmesi.

LPG Dolum ve Boşaltım Kursu: -
rında görev alan tüm personelin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi,

-
sonelinin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük olarak bilgilendirilmesi.

LPG Teknik Personeli Kursu:
imalatında görev alan diğer personelin işe ilişkin teorik ve uygulamaya dönük  olarak bilgilendi-
rilmesi.

Kimler Katılabilir?

-
li, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve 

imalatında görev alan diğer personel.
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Amaç ve Hedef:

Doğalgaz alt yapı imalatlarında toprak altına ve toprak üstüne döşenerek gaz dağıtım ve iletimini 
sağlayan çelik boru ve fittingleri ile polietilen boru ve fittinglerinin ve bunlara ait vana, vana oda-
sı, regülatör istasyonlarının vb. bağlantı elemanlarının, uygulanmakta olan güncel teknik kuralla-
ra, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yeraltına veya yerüstüne döşenmesini kontrol etmekle 
görevli teknik personelin yeterliliğinin sağlanması.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Doğalgaz işletmekle görevli usta ve işçiler.
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Amaç ve Hedef:

Kursiyerlerimiz, teknik resim kursuna katılarak, geometrik nesneleri tanıyıp, ölçü birimlerini kav-
rayarak, elle teknik çizim yapmanın inceliklerini öğrenmiş olacaklardır. Ayrıca, izdüşüm, kesit 
alma, perspektif gibi teknik çizimin detaylarını uygulamalı olarak öğrenecekler.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Teknik ressam ve teknik elemanlar.
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Amaç ve Hedef:

Şubemiz, Talaşlı imalat yapan firmalarda tezgahlarda kullanılan takım ve kesici uçların seçimi, kul-
lanımı konusunda eğitilmiş teknik personel yetiştirmek amacı ile bu kurs düzenlenmiştir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Bu eğitim, mühendislere ve talaşlı imalat bilgisi olan teknik elemanlara yöneliktir.
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Amaç ve Hedef:

Otomasyan ve bilgisayarlı sistemlerin üretimde giderek yaygınlaşmasıyla klasik takım tezgahları 

tezgahların kalitede süreklilik ve izlenebilirliğe olanak sağlamasının yanı sıra, yüksek hassasiyet, 
yüksek çalışma güvenliği gibi özellikleri nedeniyle de sayılarının giderek daha da artması da söz 
konusudur. Kurs, kursiyerlerin parça işleme programlarını yazabilecek bilgi düzeyine gelmelerini 
hedeflemektedir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Tüm dersler uygulamalı olarak gerçekleştirilir. Dersler, 10 kişilik klimalı sınıflarda bir kişiye 
bir bilgisayar düşecek şekilde gerçekleştirilir. Eğitimler gelen başvuruya göre tarih belirlenerek 
açılır. Kurslara kayıt faks, e-posta ve telefonla bilgi verilerek ve başvuru formu doldurularak ya-
pılır.  Başvuruda, katılacak kişi ve kurumunun adres, telefon fatura bilgileri, katılımcıların isimleri 
ve MMO’na üye olup olmadıkları belirtilmelidir. Autocad ve Solidworks kurslarımızda kesin kayıt 
alınmaktadır; ücretin şube veznesine yatırılması ya da banka dekontunun tarafımıza fakslanması 
gerekmektedir.

Sertifika: Sınavsız eğitimlere katılanlara  “Katılım Belgesi” verilirken; sınavlı eğitimlerde belirtilen 
baraj notu üzerinde puan alan katılımcılara  “Başarı Belgesi” verilecektir. Katılımcının, bu belgelere 
hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:
Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Son yıllarda bilgisayar sektöründe hızla yaşanan gelişmeler, mühendislik uygulamalarında önem-
li bir yeri olan “Bilgisayar Destekli Tasarım” (CAD - Computer Aided Design) alanında da çarpı-
cı yazılımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu kursta AutoCAD ile iki boyutlu çizim yapmayı ve 
AutoCAD’in püf noktalarını öğrenecek, yaptığınız çizim ve tasarımların hatasız ve çok daha hızlı 
olmasını sağlayacaksınız.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, tekniker ve teknisyenler, grafik, tasarımla uğraşan sektör çalışanı.
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Amaç ve Hedef:

Bu kursta AutoCAD ile iki boyutlu çizim yapmayı ve AutoCAD’in püf noktalarını öğrenecek, yaptı-
ğınız çizim ve tasarımların hatasız ve çok daha hızlı olmasını sağlayacaksınız.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

2 boyut AutoCAD temel bilgisine sahip olan Makina Mühendisleri, Tekniker ve Teknisyenler, 
Tasarımla uğraşan sektör çalışanları.
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Amaç ve Hedef:

Katılımcıları, CATIA yazılımını kullanarak parçaların katı modellerini oluşturacak, teknik resimleri-
ni elde edebilecek, parçalardan montajları ve demontajları inşa edebilecek ve parçalarını/mon-
tajlarını sorgulayabilecek seviyeye getirmek.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

Inventor mekanik tasarım sistemi, varolan geleneksel unsur tabanlı modelleme yazılımlarının 
ötesine geçerek, tasarım sürecini kısaltmayı, işbirliğini artırmayı, veri paylaşımı ve verilerin yeni-
den kullanımını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni versiyonun taşıdığı bazı yenilikler:

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

BOM İşlemleri

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

ANSYS genel amaçlı sonlu elemanlar paket programıdır ve mekanik problemlerin nümerik çözü-
münde kullanılır. Müşterilerine, kendi ürünlerini yüksek güvenilirlikli analiz sonuçları sayesinde, 
daha basit, daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde markete çıkarmalarını sağlayacak olan ANSYS 13.0, 
bir çok yeni ve gelişmiş özellikler sunmaktadır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

Microsoft Excelden en yüksek verimi alabilmek, VBA dili kullanılarak özel programlar geliştirmek-
-

yicisine ve kodu yönetmeye odaklanarak, VBA dilinin Excelde nasıl çalıştığının ve nesne tabanlı 
programlamanın temellerinin gösterilmesi bu kursun amacıdır.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar ve tasarımcılar.
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Amaç ve Hedef:

 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar.
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Amaç ve Hedef:

Katılımcıların mühendislik analizleri yapmak için sonlu elemanlar yöntemini kullanarak sayısal 
-

lanabilmelerini sağlamak.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, mimarlar, diğer teknik elemanlar.



225

tmmob
���������	
����
��������
����������
��

ASANSÖR KONTROL 
(�)��w��� �'�(!�)�



226

Başvuru ve Kayıt Koşulları

Asansör firmasında çalışan, Odaya kayıtlı SMM bünyesinde faaliyet gösteren yetkili mühendisler, 
firma sahipleri ve montaj, bakım personelleri katılabilir.

1. Odaya kayıtlı SMM bürosunda çalışıyor olmak
2. Ön kayıt yaptırmış olmak 
3. Katılım ücretini yatırmış olmak

Sertifika: Kurslara ön kayıt yapmak zorunludur. Kursun Asansör Kontrol Merkezi Eğitiminde katı-
lım belgesi verilecektir. Kursiyer kurs süresi içerisinde tüm derslere girmek zorundadır. Aksi halde 
katılım belgesi verilmez ve kurs ücreti iade edilemez.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, seminerleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve seminer notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, 3 ile daha fazla kişilik grupla-
ra %20 indirim uygulanacaktır. Odamız KDV’den muaftır.

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden; İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu banka he-
sabına (IBAN: TR910006400000142180048877)  ya da Şubemiz veznesine yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali seminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek 
koşulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan seminer ücreti, 
başka bir seminerde kullanılabilir, iade edilmez.

Bilgi ve Başvuru:
Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör teknik dosyasının hazırlanması, son muayene sırasın-
da alınması gereken iş güvenliği tedbirleri, asansörün teknik dosya ile uygunluğunun incelen-
mesi, son muayene formunun kullanılması konusunda bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini 
öğretmektir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Asansör firmalarında çalışan yetkili mühendisler, firma sahipleri, son muayene yetkilisi.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör tasarımı, imalatı, montajı, son kontrolü, bakım faaliyeti 
ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uy-
gulama yöntemlerini öğretmektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

-

Kimler Katılabilir?

Kuruluş içinde yetkili mühendisler, tasarım sorumlusu, risk analizi ekibin üyesi.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör tasarımı, imalatı, montajı, son kontrolü, bakım faaliyeti 
ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uy-
gulama yöntemlerini öğretmektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Asansör firmalarında çalışan yetkili mühendisler ve ara teknik elemanlar.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör tasarımı, imalatı, montajı, son kontrolü, bakım faaliyeti 
ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uy-
gulama yöntemlerini öğretmektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Asansör firmalarında bakım faaliyetinde bulunan ve ilgili standart konusunda bilgi sahibi ol-
mak isteyen tüm çalışanlar.
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Amaç ve Hedef:

Eğitimde amaçlanan; katılımcılara asansör tasarımı, imalatı, montajı, son kontrolü, bakım faaliyeti 
ve kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uy-
gulama yöntemlerini öğretmektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Asansör firmalarında çalışan yetkili mühendisler, firma sahipleri, son muayene yetkilisi.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Kayıt: Eğitimler gelen başvuruya göre tarih belirlenerek açılır. Kurslara kayıt faks, e-posta ve te-
lefonla bilgi verilerek ve başvuru formu doldurularak yapılır. Başvuruda, katılacak kişi ve kuru-
mun adres, telefon fatura bilgileri, katılımcıların isimleri belirtilmelidir. Kurslarımızda kesin kayıt 
alınmaktadır; ücretin şube veznesine yatırılması ya da banka dekontunun tarafımıza fakslanması 
gerekmektedir.

Sertifika: Eğitimlerde belirtilen baraj notu üzerinde puan alan katılımcılara “Mühendis Yetki Bel-
gesi” verilecektir. Katılımcının, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresince eğitime de-
vam zorunluluğu bulunmaktadır.

MMO Ankara Şubesi zorunlu durumlarda, eğitimleri iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını 
saklı tutar.

Ödeme: Seminer ücretine, ara ikramlar ve eğitim notları dahildir. TMMOB’a bağlı Oda Üyelerine, 
Odamız ile teknik hizmetler alanında protokol imzalayan firmalarla, üç ile daha fazla kişilik grup-
lara %20 indirim uygulanacaktır (Odamız KDV’den muaftır).

Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden Türkiye İş Bankası, Yenişehir Şubesi 48877 no.lu 
banka hesabına (IBAN: TR 10006400000142180048877) YA DA Şubemiz veznesine yapılır. Banka 
kanalı ile yapılan ödemelerde, eğitimin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO 
Ankara Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Kayıt İptali: Kayıt iptali eğitim tarihinden 3 gün öncesine dek faksla yazılı olarak bildirilmek ko-
şulu ile yapılabilir. Daha yakın tarihlerde kayıt iptali yapılamaz, ancak yatırılan eğitim ücreti, başka 
bir seminerde kullanılabilir, iade edilemez.

Bilgi ve Başvuru:
Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr



��������'
������

��������	
���
�������



240

Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından “Soğutma Tesisatı” hizmetlerinin üre-
tilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Soğutma Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat belgesine sahip makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve 
karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi biri-
kimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi endüstri ve işletme mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Şantiye şefliği yapacak üyelerimizin nitelik ve niceliğini arttırmak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Şantiye Şefliği Semineri Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından “Klima Tesisatı” hizmetlerinin üretilme-
sinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Yangın Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kurum/kuruluşlarca yapılması planlanan yatırımların tüm 
aşamalarının yönetilmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkı-
da bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 iç verim oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer ve benzeri hesaplama yöntemleri

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi endüstri veya işletme mühendisleri.
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Kimler Katılabilir?

Mühendislik bölümlerinden mezun olanlar.

Amaç ve Hedef:

Eğitim almış kişilere enerji yönetimi kapsamını tanıtmak, enerji verimliliği vizyonu kazandırmak, 
enerji yöneticiliği hizmetleri sırasında yapmaları gereken çalışmalar için yol göstermek ve kar-
şılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak bilgilerin kaynaklarını ve yöntemlerini hatırlat-
maktır.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Sanayide Enerji Yöneticisi Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 önlemler-hesap yöntemleri

 hız sürücüleri
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Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat Belgesi’ne sahip makina mühendisleri.

Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından “Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı” hizmetle-
rinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştiril-
mesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:



253

(������7
�
�
�
�6���������

��������	
���
���	����������



254

Amaç ve Hedef:

Makina değerleme (Kıymet Takdiri) konusunda bilirkişilik yapacak olan uzman üyelerimizin bilgi 
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve onları “Makina Değerleme Bilirkişisi” olarak 
yetkilendirmek.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:
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Kimler Katılabilir?

-
neyime sahip olanlar.

Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, “Mekanik Tesisat” hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde 
görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendi-
rilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Mekanik Tesisat Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 mühendislik etiği
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Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat Belgesi’ne sahip makina mühendisleri.

Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
-

lerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından “Klima Tesisatı” hizmetlerinin üretilme-
sinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Klima Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

-
hendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Kamulaştırma davalarında bilirkişilik yapacak olan uzman üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliş-
tirilmesine katkıda bulunmak ve onları “Kamulaştırma Davaları Bilirkişisi” olarak yetkilendirmek.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Makina Değerleme eğitimine katılmış ve Mekanik Tesisat belgesine sahip olan makina mü-
hendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 

üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat belgesine sahip olan makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
-

mesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin, bilgi birikimlerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat belgesine sahip olan makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

İş kazalarında bilirkişilik yapacak olan uzman üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine kat-
kıda bulunmak ve onları “İş Kazaları Bilirkişisi” olarak yetkilendirmek.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

İş kazalarında bilirkişilik yapacak olan üyelerimiz.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıla-
rın gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisat hizmetlerinin 
üretilmesinde ve denetlenmesinde görev amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç 

-
lerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetki 
Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 mühendislik etiği

 düşürme ve ölçüm istasyonları

 yöntemleri montaj sonrası mukavemet ve sızdırmazlık testi

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.

ve kazan dairelerinin doğal-
gaz kullanımına hazır hale 
getirilmesi

-
timli tesislerin doğalgaza 
dönüşüm kriterleri

dizaynı boru çapı, havalan-
dırma hesapları

-
timli tesislerde doğalgaz 
tesisatı dizaynı örnek proje 
hesapları
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Amaç ve Hedef:

alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi sahibi üyelerimizin binalarda enerjinin ve enerji kaynakları-
nın etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması, binanın enerji 
ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi 
konularında bilgilendirilmelerini ve bu alanda çalışabilmeleri için belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Isıtma tesisatı, sıhhi tesisat ve ısı yalıtımı konusunda SMM belgesi sahibi makina mühendisleri, 
büro tescil belgesi sahibi mimarlar, SİM ve yapı alanında İTB sahibi inşaat mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıla-
rın gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetlerinin 
üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Araç Proje Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

-
rak projelendirilmeleri, imalatları ve montajları konuksunda görev alacak üyelerimizin bilgi biri-
kimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

-
rak projelendirilmeleri, imalatları ve montajları konuksunda görev alacak üyelerimizin bilgi biri-
kimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Arıtma Tesisatı hizmetlerinin üretilme-
sinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Arıtma Tesisatı Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda asansörlerin sağlıklı kullanımlarının ve ilgili idareden 
ruhsatlandırılmasının sağlanması amacıyla Asansör Avan Projesini hazırlayacak üyelerimizin bilgi 
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, asansör sistemlerinin standartlara uygun olarak proje-
lendirilmeleri, imalatları ve denetimlerinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin gelişti-
rilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Asansör Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?
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Amaç ve Hedef:

Eğitim almış kişilere enerji yönetimi kapsamını tanıtmak, enerji verimliliği vizyonu kazandırmak, 
enerji yöneticiliği hizmetleri sırasında yapmaları gereken çalışmalar için yol göstermek ve kar-
şılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olacak bilgilerin kaynaklarını ve yöntemlerini hatırlat-
mak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Binalarda Enerji Yöneticisi Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

 önlemler-hesap yöntemleri

Kimler Katılabilir?

Mesleğinde en az 2 yıl görev yapmış, makina elektrik ve elektrik-elektronik mühendisleri, Tek-

 sürücüleri
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların 
-

tı” hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mekanik Tesisat Belgesi’ne sahip olan makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıla-
rın gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından “Doğalgaz İç Tesisatı” hizmetlerinin 
üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak.

Sınav ve Belgelendirme: 

Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’tir. Başarılı olanlara 
Oda tarafından “Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi” verilecektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Amaç ve Hedef:

Otomotiv, Trafik Kazalarında Bilirkişilik yapacak olan uzman üyelerimizin bilgi birikimlerinin ge-
liştirilmesine katkıda bulunmak ve onları “Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişisi” olarak yetkilendir-
mektir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Oda üyesi makina mühendisleri.
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Başvuru ve Kayıt Koşulları

Eğitimlere Kimler Katılmalı: Firma içi kalibrasyon çalışması yapan ya da yapacak olan kuruluş-
larda, kalibrasyon birimlerinde çalışan mühendisler ve teknisyenler.

Kayıt: Seminr başvuru, EGE KALMEM’eseminer tarihinden 3 gün öncesine dek faksla bilgi vrilrek 
yapılır. Başvuruda, katılacak kişi ve kurumun adres, telefon, fatura bilgileri, katılımcıların isimleri, 
MMO’na üy olup olmadığı belirtilmelidir.

Eğitim Katılım Belgesi: Sınavsız eğitimlere katılanlara “katılım Belgesi” verilirken, sınavlı eğitim-
lerde belirtilen baraj notunun üstünde puan alanlara “Başarı Belgesi”, altında puan alanlara ise 
“Katılım Belgesi” verilmektedir. Katılımcıların, bu belgelere hak kazanabilmesi için, eğitim süresin-
ce eğitime devam tme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ödeme: Ödemeler, eğitimden en az 3 gün öncesinden İş Bankası, Kızılay Şubesi 13386 sanka he-
sabına (IBAN: TR48 0006 4000 0014 2140 0133 86) ya da Şubemiz veznesin yapılır. Banka kanalı ile 
yapılan ödemelerde, seminerin ve katılımcıların isimlerinin yazılı olduğu dekontun, MMO Ankara 
Şubesi’ne fakslanması gerekmektedir.

Bilgi ve Başvuru:

Tel: (0312) 231 31 59
Faks: (0312) 231 31 65
web: ankara.mmo.org.tr 
e-posta: egitim-ankara@mmo.org.tr
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Belgelendirme:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu “MMO katılım Belgesi” verilmektedir. Kayıt sırasında nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf verilmelidir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Kalite Birimi çalışanları 
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Belgelendirme:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu “MMO katılım Belgesi” verilmektedir. Kayıt sırasında nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf verilmelidir.cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf veril-
melidir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Kalite Birimi çalışanları 
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Belgelendirme:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu “MMO katılım Belgesi” verilmektedir. Kayıt sırasında nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf verilmelidir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Kalite Birimi çalışanları 
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Belgelendirme:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu “MMO katılım Belgesi” verilmektedir. Kayıt sırasında nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf verilmelidir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Kalite Birimi çalışanları 
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Belgelendirme:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu “MMO katılım Belgesi” verilmektedir. Kayıt sırasında nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve bir adet fotoğraf verilmelidir.

Eğitimde Ele Alınan Temel Konular:

Kimler Katılabilir?

Mühendisler, Mimarlar, Diğer Teknik Elemanlar ve Kalite Birimi çalışanları 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım          

Durumu*

Çalışanlar için Temel İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Gün 9
OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Temel 
Bilgilendirme Eğitimi

2 Gün 11

OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı İç 
Denetçi Eğitimi

2 Gün 13

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 Gün 15
İş Yeri Acil Eylem Planı Hazırlama 1 Gün 17
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları Hazırlama 1 Gün 19
İş Hijyeni-Çalışma Koşulları-Ergonomi ve Çalışma Ortamının Düzenlenmesi 
Temel Bilgilendirme Semineri

1 Gün 21

Ergonomi ve Çalışma Ortamının Düzenlenmesi Temel Bilgilendirme Semineri 1 Gün 23
Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi 2 Gün 25
Yüksekte Çalışma Eğitimi (İş Koluna Yönelik) 2 Gün 27
Risk Değerlendirme Eğitimi (Risk Analizi) 2 Gün 29

STANDARTLAR VE UYGULAMALARINA YÖNELİK SEMİNERLER

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım          

Durumu*

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme Semineri 2 Gün 33
Kuruluş İçi Kalite Denetimi (ISO 9001:2008) 3 Gün 35
ISO TS 16949:2009 Otomotiv Spesifikasyonu Temel Bilgilendirme Semineri 2 Gün 37
ISO TS 16949:2009 Otomotiv Spesifikasyonu İç Denetçi Semineri 2 Gün 39
ISO 140001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri Temel bilgilendirme Semineri 2 Gün 41
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri İç Denetçi Semineri 2 Gün 43
Bütünleşik Yönetim Sistemleri Temel Bilgilendirme (ISO 9001&14001 ve      
OHSAS 18001) Bütünleşik Yönetim Sistemleri İç Denetçi Semineri

3 Gün 45

Bütünleşik Yönetim Sistemleri İç Denetçi Semineri (ISO 9001&14001 ve       
OHSAS 18001)

3 Gün 47

ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Temel Bilgilendirme Eğitimi 2 Gün 49
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TS EN ISO 14731:2006 Standardı Kaynak Koordinasyonu Görevler ve Sorumlu-
luklar Temel Bilgilendirme Semineri

3 Gün 51

İstatistiksel Süreç Kontrol Semineri 2 Gün 53
Süreç Yönetim ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi 1 Gün 55
Makina Emniyeti Yönetmeliği Teknik Dosya Hazırlama Eğitimi 2 Gün 57
Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FMEA) 1 Gün 59
Kalite Planlaması (APQP ve PPAP) 1 Gün 61
Ölçüm Sistemleri analizi Semineri (MSA) 2 Gün 63
Tedarikçi taşeron İlişkisinde Kalite 1 Gün 65
8 D Sorun Çözme Yöntemi Temel Bilgilendirme 1 Gün 67
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 2 Gün 69
Müşteri Memnuniyetinin Ölçümünde Anket Tekniğinin Uygulanması 2 Gün 71

TEKNİK SEMİNERLER

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım        

Durumu*

Toplam Üretken Bakım 2 Gün 75
Bakım Teknikleri 3 Gün 77
Hidrolik Sistemlerde Hata ve Bakım Arama 2 Gün 79
Temel Hidrolik Kursu 3 Gün 81
Temel Pnömatik Kursu 3 Gün 83
Teknik Resim, Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi 2 Gün 85
Mastar Tasarımı Semineri 2 Gün 87
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Temel Bilgiler ve Uygulama Alanları 2 Gün 89
MS Project 2 Gün 91
Enerji Verimliliği Mevzuatı, Teknolojileri ve Enerji Yönetimi 2 Gün 93
İmalatta Kaynak Projesi 2 Gün 95
Kaynak Muayene Personeli 2 Gün 97
Rüzgar Kaynak Alanlarının Değerlendirilmesi 2 Gün 99
Enerji Verimliliği, Kanunu ve Enerji Verimliliği Danışmanlığı 1 Gün 101
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TEKNİK SEMİNERLER

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım        

Durumu*

Güneş Enerjisi Sistemleri 2 Gün 107

Rüzgar Enerjisi, Teşvikleri ve Kurulum Maliyetleri 1 Gün 109

Isı Yalıtım Bilgilendirme 1 Gün 111

TS 825 Standardına Göre Binalarda Isı Yalıtımı 3 Gün 113

Tesisat Yalıtımı 3 Gün 115

ÜRETİM YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

Üretimde Verimlilik Artırma Teknikleri Eğitimi 2 Gün 119

İş Etüdü Semineri 2 Gün 121

Yalın Üretim Temel Bilgilendirme Semineri 2 Gün 123

Altı Sigma Temel Bilgilendirme Semineri 2 Gün 125

Yalın Altı Sigma Temel Bilgilendirme Eğitimi 3 Gün 127

5S ve Poka-Yoke (Hatasızlaştırma) 1 Gün 129

Kaizen-Sürekli İyileştirem 2 Gün 131

Deney Tasarımı Semineri 2 Gün 133

Üretim Kaynak Planlaması Semineri 1 Gün 135

Stok Yönetimi 1 Gün 137

Depo Yönetimi 1 Gün 139

Tedarik Zinciri Yönetimi 1 Gün 141

Satın Alma Yönetimi 2 Gün 143

Eş Zamanlı Mühendislik 1 Gün 145

Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD) 2 Gün 147

Ürün Geliştirme Süreci Semineri 2 Gün 149

Üretim İşletmelerinde Maliyetlerin Etkin Yönetimi 1 Gün 151

Veri Madenciliği Uygulamaları 3 Gün 153
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BİREYSEL VE KURUMSAL GELİŞİM SEMİNERLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

Proje Yönetimi 2 Gün 157
Temel Finansal Analiz Eğitimi 2 Gün 159
İletişim ve Davranış Geliştirme 2 Gün 161
İlk Kademe Yöneticiliği Semineri 3 Gün 163
Liderlik ve Motivasyon 2 Gün 165
Zaman Yönetimi ve Kişisel Verimlilik 1 Gün 167
Çalışma Yönetimi 2 Gün 169
Serviste Davranış Geliştirme 2 Gün 171
Müzakere Teknikleri 2 Gün 173
Performans Yönetimi 2 Gün 175
Stresle Başa Çıkma 1 Gün 177
İş Yaşamında Mentörlük 1 Gün 179
Eğitimcilerin Eğitimi 3 Gün 181
Etkili Sunuş ve Raporlama Teknikleri 2 Gün 183

OPERATÖRLER VE TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım        

Durumu*

İş Makinaları Kullanıcı Kursu 2 Gün 187
Vinçlerde Emniyet Kuralları, Sapanlama ve Standart El İşaretleri Semineri 1 Gün 189
Sanayi Kazanlarının İşletilmesinde Yardımcı Personel Kursu 2 Gün 191
Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi Kursları 6 Gün 193
Soğutma Tesislerinin İşletilmesinde Yardımcı Personel Kursu 2 Gün 195
LPG Yetkili Personel Kursu 2 Gün 197
Doğalgaz İşletmeciliği ve Teknik Personel Kursu 1 Gün 199
Teknik Resim Kursu 64 Saat 201
Delme, Tornalama, Frezeleme için Takımlar ve Kesici Uçlar ile İlgili Kurs 40 Saat 203
Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgahları (CNC) Programlama Kursu 64 Saat 205
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BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM / EĞİTİM PROGRAMLARI

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

AutoCad 2013 Eğitimi 120 Saat 209
AutoCad 2013 – 3 Boyut Modelleme 40 Saat 211
Catia V5 Kursu 70 Saat 213
İnventor 2013 80 Saat 215
ANSYS 13.0 (Bilgisiyar Destekli Tasarım Kursu) 70 Saat 217
Excel’de Makro ve VBA Uygulamaları  (Yazılım Kursu) 30 Saat 219
MS ACCESS ile Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi 30 Saat 221
Fluent & Flowvision (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Kursu) 84 Saat 223

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

Elektrikli / Hidrolik Asansör Son Muayene Eğitimi 3 Gün 227
Asansör Risk Değerlendirmesi Eğitimi 3 Gün 229
Elektrikli Asansörlerin Montajı 1 Gün 231
Hidrolik Asansörlerin Montajı 1 Gün 233
TS EN 13015 Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin/Banların Bakım Talimatı 1 Gün 235

MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

Soğutma Tesisatı 120 Saat 239
Stratejik Planlama 4 Gün 241
Şantiye Şefliği 3 Gün 243
Yangın Tesisatı 3 Gün 245
Yatırım Hizmetleri Yönetimi 3 Gün 247
Sanayide Enerji Yöneticiliği 10 Gün 249
Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı 3 Gün 251
Makina Değerleme Bilirkişilik 3 Gün 253
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MİEM (MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ) EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım         

Durumu*

Klima Tesisatı 5 Gün 259
Kamulaştırma Davaları Bilirkişilik 4 Gün 261
Havalandırma Tesisatı 2 Gün 263
Havuz Tesisatı 3 Gün 265
İş Kazaları Bilirkişilik 3 Gün 267
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü 4 Gün 269
Enerji Kimlik Belgesi 3 Gün 271
Araç Projelendirme 4 Gün 273
Araçların CNG’ye Dönüşümü 3 Gün 275
Araçların LPG’ye Dönüşümü 3 Gün 277
Arıtma Tesisatı 3 Gün 279
Asansör Avan Proje Hazırlama 2 Gün 281
Asansör 3 Gün 283
Binalarda Enerji Yöneticiliği 10 Gün 285
Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı 3 Gün 287
Doğalgaz İç Tesisatı 4 Gün 289
Otomotiv, Trafik Kazaları Bilirkişilik 3 Gün 291

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ

EĞİTİM VE SEMİNERLER SÜRESİ SAYFA
Katılım        

Durumu*

Genel Metroloji ve Kalibrasyon 1 Gün 295
Sıcaklık Ölçüm Kalibrasyonu 120 Saat 297
Boyut Ölçüm Kalibrasyonu 2 Gün 299
Basınç Ölçer Kalibrasyonu 2 Gün 301
Terazi Kalibrasyonu 1 Gün 303

*“Sayıyı belirleyebilmemiz açısından, katılmak istediğiniz kursun karşısındaki “Katılımcı” kutucuğunu işaretleyiniz. Toplu 
katılımlarda, aşağıda verilen faks numarasına, katılımcı sayısını belirterek gönderiniz”.

Faks: 0312 417 87 81 
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TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ

Meslekiçi Eğitim Merkezi

Sümer 2 Sokak No: 36/1-A
Demirtepe / ANKARA
Tel: 0312 231 31 59
Faks: 0312 231 31 65

Ostim Mesleki

Denetim Bürosu

Organize Sanayi Bölgesi
Ahievran Caddesi
36. Sokak No:1/E-F-N-M
Ostim / ANKARA
Tel: 0312 385 88 80-81
Faks: 0312 385 88 82

Merkez Laboratuvarı

Sümer 2 Sokak No: 36 D:1
Demirtepe  / ANKARA
Tel: 0312 385 60 39
Faks: 0312 385 61 92

Asansör Kontrol

Koordinatörlüğü

Sümer 2 Sokak No:36 D: 16
Demirtepe / ANKARA
Tel: 0312 231 46 10
Faks: 0312 231 46 09

Kırıkkale İl Temsilciliği

Yaylacık Mahallesi
Ulubatlı Hasan Caddesi
Sözdinler Apt. No: 10/1

KIRIKKALE
Tel – Faks: 0318 224 50 01

Çankırı İl Temsilciliği

Buğday Pazarı Mahallesi
Zerafet Sokak

İkizler Apt. No: 9/5A
ÇANKIRI

Tel – Faks: 0376 213 72 78

Polatlı İlçe Temsilciliği

Zafer Mah. Bıyıktay Cad.
Cihanşah Apt. No: 20/7

Polatlı / ANKARA
Tel – Faks: 622 67 30 

622 57 51

Meşrutiyet Caddesi No: 19 Kat: 4-5 Kızılay / ANKARA

Tel: 0312 425 21 41 Faks: 0312 417 87 81

e-posta: ankara@mmo.org.tr

http://www.ankara.mmo.org.tr


