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Öğrenc� Üye Kom�syonu



Makina Mühendisleri Odası yurt

içinde ve yurt dışında Makina,

Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak,

Havacılık, Uzay, Sistem, Makina

Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim

Tekniği-Sistemleri, Mekatronik,

Otomotiv ve Enerji Sistemleri

Mühendisliği öğretimi yapan

üniversitelerin fakülte ve

bölümlerinden mezun olan tüm

mühendisleri içinde toplamaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi

doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar

Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş

kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

biz kimiz?



mmo kuruluş amaçları
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda;
yurdun doğal kaynaklarının �şlet�lmes�n�,
üret�m�n ve kal�ten�n artırılmasını, yurt
sanay�n�n ulusal çıkarlara uygun yönde
gerçekleşmes�n� ve mesleğ�n gel�şmes�n�
sağlamak amacıyla gerekl� �nceleme ve
araştırmaları yapmak ve öner�lerde
bulunmak,

Meslek alanlarıyla �lg�l� her türlü standartları, tekn�k
şartnameler�, t�p sözleşmeler� vb. g�b� tekn�k belgeler�
hazırlamak; araştırma, �nceleme, proje ve raporlarının
hazırlanmasını, uygulanmasını ve tekn�k uygulama
sorumluluğunun uzman mak�na mühend�sler� tarafından
yapılmasını sağlamak ve bunların tekn�k kurallara
uygunluğunu �ncelemek, denetlemek ve onaylamak,

Meslek alanlarıyla �lg�l�, tekn�k k�tap,
gazete, derg� vb. yayınları çıkarmak, bu
alanda çıkan yayınları �zlemek ve bu
yayınları üyeler�n�n ve toplumun
h�zmet�ne sunmak, yayın konusunda
gerekt�ğ�nde yerl� yabancı d�ğer kurum
ve kuruluşlar �le ortak çalışmalar
yürütmek,



mmo kuruluş amaçları
Meslek alanlarıyla �lg�l� öğret�m yapan
kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak ülken�n
gereks�n�m�n� karşılayab�lecek n�tel�k ve
n�cel�kte mühend�s�n yet�şmes�ne
yardımcı olmak,

Üyeler�n�n meslek� alanlarındak� ulusal ve
uluslararası yen� gel�şmeler�, tartışmaları
�zleyeb�lmes� ve aktarab�lmes�, meslek� sorunların
d�le get�r�leb�lmes�, kamuoyunun b�lg�lend�r�lmes�,
�lg�l� alanlarda pol�t�kaların oluşturulması amacıyla,
ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay,
sempozyum, fuar, serg� vb. düzenlemek, üyeler�n
sosyal-kültürel gel�ş�m�ne katkıda bulunmak �ç�n
kurs, sem�ner, söyleş� vb. etk�nl�kler düzenlemekt�r.

Yurdun doğal kaynaklarının ülke ve toplum
yararları doğrultusunda �şlet�lmes�n�,
üret�m�n arttırılmasını, yurt sanay�n�n ulusal
çıkarlara uygun yönde gel�şmes�n� sağlamak
�ç�n tekn�k ve b�l�msel çalışmalar yapmak ve
bunları üyeler�n�n ve sanay�n�n yararına
sunmak,



meslek odamıza neden
üye olmalıyız?

Meslek odamız mühendislerin

mesleğine,meslek alanlarına sahip

çıkan;nitelikli ve kamucu bir yapıya

sahiptir.

Meslek odamız meslektaşların haklarını

savunmak üzere dayanışmayı ön plana

koyan bir yapıya sahiptir.

Öğrenci üyelerimiz,kendi okullarında

yapacakları çalışmaları okullarda bulunan

komisyonlarımız aracılığıyla

planlayabilirler.

Öğrenci üyeler ,Makina

Mühendisleri Odası'nın düzenlediği

eğitim,seminer,teknik gezi,öğrenci

üye kampı,panel,sempozyum,staj

yeri ve iş bulma etkinliklerinden

ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Nasıl Üye Olurum?

1 adet vesikalık,öğrenci

kimlik fotokopisi/öğrenci

belgesi,kimlik fotokopisi ve

öğrenci üye kayıt formu ile

şube ya da temsilciliklerimize

giderek ücretsiz üyelik

oluşturabilirsiniz.



Fabrikalara ve Fuarlara düzenlediğimiz ücretsiz
geziler ile meslek alanlarına dair gelişmeleri
takip ederek, üretim ve çeşitli basamakları

inceleme fırsatı buluyoruz.

Yerel ve Genel Öğrenci
Üye Kurultayları

Dişli Dergisi
Üyelerimizin meslek,spor, edebiyat,
ülke gündemi gibi farklı konulardan
istediğini seçerek yazdığı yazıların
toplanmasıyla dönemlik dergimizi
çıkarıyoruz. Sen de istediğin bir
konuda yazdığın yazıyı bize
ulaştırarak fikirlerini bir çok insana
ulaştırma şansı bulabilirsin.

Eğitim ve Seminerler
Mühendislik eğitimini

destekleyecek şekilde,
öğrencilerin talepleri

doğrultusunda Oda tarafından
ücretsiz eğitimler verilmektedir.

Eğitimlerin yanı sıra çeşitli
meslek alanlarına dair çevrimiçi
ve yüz yüze ücretsiz seminerler

de verilmektedir.
 

AutoCAD, Sol�dWorks, Excel,
İler� Excel, Tekn�k Res�m
Okuma vb. eğ�t�mler
 Yalın Üret�m, Endüstr� 4.0,
Bakım, Stok Yönet�m�,
Kurumsal Kaynak Planlama
(ERP), CV Hazırlama,
Elektr�kl� Araçlar çevr�m�ç�
sem�nerler�

Teknik Gezi ve Fuarlar

Neler Yapıyoruz?

DİŞLİ

2 yılda bir gerçekleşen Yerel ve Genel
Öğrenci Kurultaylarında ülkenin dört
bir yanından gelen mühendislik
öğrencileri ile eğitim sorunları üzerine
tartışma yürütüyor ve çözüm
önerileri bulmaya çalışıyoruz.



Odamızda bulunan zengin
kütüphanemizden pek çok

teknik kitap, bülten ve dergiye
ücretsiz olarak ulaşıyor, vize ve

final haftalarında
kütüphanemizde ders çalıma

imkanı yakalayabiliyoruz.

P�kn�k,
 kahvaltı, 

tanışma etk�nl�kler�,
Spor Turnuvası,

T�yatro ve F�lm İzleme

Oda Kütüphanesi

Sosyal Etkinlik
Bir mühendisin kendisini
teknik alanlarda geliştirmesi
kadar sosyal alanlarda
geliştirmesinin de ne kadar
önemli olduğunu bildiğimiz
için her dönem farklı sosyal
etkinliklerde bir araya
geliyoruz.

Sektörde aktif olarak
çalışan, alanında uzman
mühendisleri konuk
ederek hem mesleki
anlamda bilgi ediniyor
hem de insan, çevre,
kent ve ülke sorunlarına
dair çözümleri
mühendislik bakış
açısıyla arıyoruz.

Mühendislik Günleri

Neler Yapıyoruz?



tmmob
makina mühendisleri odası
kocaeli şubesi

TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi 

ve İl / İlçe Temsilcilikleri
İletişim Bilgileri

Gebze İlçe Temsilciliği
 

0 (262) 644 3369
 

gebze@mmo.org.tr
gebze.teknik@mmo.org.tr

 
Hacı Halil Mah. Adliye Cad.

TMMOB Binası No:25/5
Gebze/Kocaeli

Sakarya İl Temsilciliği
 

0 (264) 278 6454
 

sakarya@mmo.org.tr
 

Cumhuriyet Mah. Kayın Sk.
Yılmazer İş Merkezi No:13 Daire:6

Adapazarı/Sakarya

Bolu İl Temsilciliği
 

0 (374) 215 1681
 

bolu@mmo.org.tr
 

Bahçelievler Mah. Atatürk Bulv.
Aksoy Apt. No:31/1 Merkez/Bolu

Düzce İl Temsilciliği
 

0 (380) 523 6869
 

duzce.temsilcilik@mmo.org.tr
 

Azmilli Mah. Gazhane Cad.
Özsoy İş Merkezi No:4 Daire:10

Merkez/Düzce

Kocaeli Şubesi
 

0 (262 )324 6933
 

kocaeli@mmo.org.tr
uye-kocaeli@mmo.org.tr

 
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sk. No:14

İzmit/Kocaeli


