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AİDAT ABONELİĞİNİZDE EĞİTİMLERDE
%30 İNDİRİM OLANAĞINI KAÇIRMAYIN!

-interaktif-

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin aidat aboneliğinde 
eğitimlerde %30 indirim olanağını kaçırmayın!

Aidat borcu olmayan, aidat aboneliğini başlatan şube üyelerimiz Makina 
Öğrenme Merkezi’nde yer alan asenkron eğitimlerden %30 indirimli olarak 
faydalanabilmektedir. 

Eğitim programlarımızı inceleyerek kayıt olabilirsiniz. Eğitimlerimizin 
devamı için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: ogrenmemerkezi.com

Hemen buraya tıklayarak Makina Öğrenme Merkezi’ni ziyaret 
edebilirsiniz.

https://ogrenmemerkezi.com/
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BAŞKAN’IN MESAJI

-başkan’ın mesajı-

Değerli meslektaşlarım, herkese 
merhabalar,

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
olarak yoğunluğu giderek artan bir faaliyet 
dönemine giriyoruz.

Yürüttüğümüz ve yürüteceğimiz çalışmalar 
hakkında daha ayrıntılı bilgi vermek 
ve siz üyelerimizin de katkılarını almak 
arzusuyla geçen sayımızda yer vermeye 
başladığımız temsilcilik ve komisyonlarımızın 
çalışmalarının konukları bu sayımızda 
Beylikdüzü ve Başakşehir temsilciliklerimiz 
ve Mekatronik Meslek Dalı, Kobi ve 
Girişimcilik ve Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
komisyonlarımız. Hem tüm çalışmalara hem 
de fikirlere sunacağınız katkıları bekliyoruz.

Bu sayımızda Üye Deneyimleri konu 
başlığı ile meslektaşlarımızın birbirleriyle, 
özellikle mesleki, deneyimlerini paylaştıkları 
bölümümüzün üçüncüsünde konuğumuz 
Ali Aluç. Sayın Ali Aluç’un anılarını, 
deneyimlerini keyifli anlatımıyla siz 
meslektaşlarımızla paylaşıyoruz.

Ve etkinliklerimiz hız kazanarak devam 
ediyor…

Asansör sektörüne yönelik çalışmalarımızın 
bir parçası olarak AYSAD ile birlikte 
düzenlediğimiz Asansör Sektörü Tanıtım 
Etkinliğimizi 16 Eylül tarihinde İstanbul Şube 
binamızda gerçekleştirdik.

Çarşamba Buluşmaları etkinliklerimiz 
başladı. Şişli Temsilcilik ve Tuzla Temsilcilik 
Çarşamba Buluşmaları etkinliklerimiz 14 Eylül 
tarihinde gerçekleştirildi. 21 Eylül tarihinde 
Kadıköy ve Başakşehir temsilciliklerimizin, 

5 Ekim tarihinde Kartal ve Bakırköy 
temsilciliklerimizin, 19 Ekim’de Beylikdüzü 
ve Ümraniye temsilciliklerimizin Çarşamba 
Buluşmaları etkinliklerini gerçekleştireceğiz.

Onur Yılı Etkinliklerimiz Başlıyor

Ve Onur Yılı etkinliklerimiz başlıyor. 29 
Eylül’de Kartal ve Tuzla temsilciliklerimizin 
etkinliğinin ardından, 7 Ekim’de Beylikdüzü, 
21 Ekim’de Kadıköy ve Ümraniye, 4 
Kasım’da Bakırköy ve Başakşehir, 11 Kasım’da 
Şişli etkinliklerimizi planladık. 2 Aralık 
tarihinde meslekte 25., 40., 50. ve 60. yıl 
plaket törenimizi gerçekleştirmek üzere 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MMO İstanbul Şube Kadın Mühendisler 
Komisyonu tarafından gerçekleştirilen 
“Mühendislikte Cinsiyet Eşitliği” konulu 
fotoğraf etkinliğimizin son fotoğraf 
gönderim tarihinin 30 Ekim olduğunu 
hatırlatmak isteriz.

Uçurtma Şenliği etkinliğimizi 2 Ekim 
tarihinde Beylikdüzü Serkan Çiteli 
Korusu’nda gerçekleştiriyoruz. Etkinlik 
ile ilgili ayrıntılara gelecek sayımızda 
ulaşabilirsiniz.

TMMOB tarafından Nisan ayı sonlarında 
başlatılan Adalet Nöbeti eylemlerinden birini 
19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü etkinliğimiz ile birleştirdik. 
Eylemimizi nöbet alanına taşıdık.

Ülkenin geleceğini umutla örmeye devam 
edeceğiz.

Sağlıklı günler dileklerimizle…

İbrahim M. Tataroğlu

MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günümüz 
Kutlu Olsun!

Gezi Davası’nda tutuklanan 
arkadaşlarımız için başlatılan 
Adalet Nöbeti 21. haftasına girdi. 
“Adalet istiyoruz, Gezi’ye 
özgürlük!” çağrısıyla Gezi Parkı 
Davası’nda arkadaşlarımızın 
hukuksuz bir şekilde hapsedilmesi 

ardından Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi önünde 
başlayan Adalet Nöbeti’nin 
147. gününde, İstanbul İKK’nın 
çağrısıyla, 19 Eylül 1979 iş 
bırakma eyleminin 43. yılında, 
Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Dayanışma Günü basın 
açıklamamızı gerçekleştirdik.

Karanlık Gider, Gezi Kalır!

Adalet Nöbeti Devam Ediyor

MMO İstanbul Şube olarak 
26 Ağustos tarihinde Avcılar 
Belediyesi’ni ziyaret ettik.

Odamızın asansör periyodik 
kontrol faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yaptık ve asansör 
tarama faaliyetlerimizin 

dijitalleşme noktasında ulaştığı 
yenilikleri aktardık. Şube periyodik 
kontrol ve mekanik tesisat 
birimlerinin faaliyetlerinden 
bahsedilen toplantıda ortak 
çalışmalar yapılması konusunda 
görüş birliğine vardık.

Avcılar Belediyesi Ziyareti
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

Bu yıl düzenlediğimiz sektör tanıtım 
etkinliklerinde başlangıcı ‘Asansör 
Sektörü’ ile yaptık. Etkinlikte 
AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Oğuzhan Bulgurluoğlu konuşmacı 
olarak yer aldı. Asansör ve yürüyen 
merdivenler konusundaki sunumunu 
gerçekleştiren Bulgurluoğlu, 
sektörün ihtiyaçlarına dikkat 
çekti. İstanbul Şube adına Asansör 
Kontrol Merkezi teknik sorumlusu 
Utku Kayıran asansör denetimleri 

hakkında bilgilendirme yaptı. 
Etkinlik katılımcıların sorularının 
cevaplanması ardından sona erdi.
 
Etkinliklerimiz her ay farklı 
sektörler özelinde devam edecek. 
Etkinliklerimizi Makina Mobil 
uygulamamızdan ve Makina 
Portal’dan takip edebilirsiniz.

Toplantıya; Avcılar Belediyesi adına 
Belediye Başkanı Turan Hançerli 
ve ilgili alanlardaki mühendisler 
katılırken İstanbul Şube adına; 

Battal Kılıç, Ahmet Akçakaya, 
Hasan Özger, Egemen Yılmaz, 
Coşkun İlter ve Aydın Arat katıldı.

MMO İstanbul Şube olarak 26 
Ağustos tarihinde Beylikdüzü 
Belediyesi’ni ziyaret ettik. Şube 
periyodik kontrol ve mekanik 
tesisat birimlerinin faaliyetlerinden 
bahsedilen toplantıda ortak 
çalışmalar yapılması konusunda 
görüş birliğine vardık.

Toplantıya Beylikdüzü Belediyesi 
adına Belediye Başkan Yardımcısı 
Hakan Karademir, İstanbul 
Şube adına Battal Kılıç, Ahmet 
Akçakaya, Hasan Özger, Egemen 
Yılmaz, Coşkun İlter, Halil Özgün 
Aksu ve Cem Demir katıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Ziyareti

Kadıköy Belediyesi Zabıta Eğitimi
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

Bu yıl düzenlediğimiz sektör 
tanıtım etkinliklerinde başlangıcı 
‘Asansör Sektörü’ ile yaptık. 
Etkinlikte AYSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Oğuzhan Bulgurluoğlu 
konuşmacı olarak yer aldı. 
Asansör ve yürüyen merdivenler 
konusundaki sunumunu 
gerçekleştiren Bulgurluoğlu, 
sektörün ihtiyaçlarına dikkat 
çekti. İstanbul Şube adına Asansör 

Kontrol Merkezi teknik sorumlusu 
Utku Kayıran asansör denetimleri 
hakkında bilgilendirme yaptı. 
Etkinlik katılımcıların sorularının 
cevaplanması ardından sona erdi.
Etkinliklerimiz her ay farklı 
sektörler özelinde devam edecek. 
Etkinliklerimizi Makina Mobil 
uygulamamızdan ve Makina 
Portal’dan takip edebilirsiniz.

Asansör Sektörü Tanıtım Etkinliği

Sick Türkiye firması ile 2 Ağustos 
tarihinde Zoom platformu 
üzerinden gerçekleştirdiğimiz 
toplantıda Makina Hangar 
çalışmalarından bahsederek 
Sanayide Dijital Dönüşüm Kongresi 
üzerine görüş alışverişinde 
bulunduk. Çalışmalar için 

desteklerini talep ettik.

Toplantıya Sick Türkiye adına Arda 
Akçoru ve Pazarlama Müdürü 
Mevlüt Öztoprak katılırken İstanbul 
Şube adına Alkım Erdönmez, Hasan 
Özger ve Özgür Arslan katıldı.

SICK Türkiye

MMO İstanbul Şube Sanayi Çalışma Grubumuz Makina Hangar 
projemizin çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Sanayi Çalışma Grubu Faaliyetlerinden
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

İnşai Grup Toplantısı

Asansör Toplantısı

Makina Hangar mekanik 
projelendirmeleri kapsamında 29 
Temmuz ve 5 Ağustos tarihlerinde 
İstanbul Şube binasında toplantılar 
yapıldı. Toplantılarda projelendirme 
üzerine görüşler ifade edilirken 
Sarven Çilingiroğlu proje ile ilgili 
önerilerini paylaştı. Makina Hangar 

ziyaret edilerek yerinde notlar alındı.
Toplantılara Uğur Ayken, Hasan 
Özger, Özgür Arslan, Seyfettin 
Avcı, Ahmet Akçakaya, Sarven 
Çilingiroğlu, Turgut Bozkurt, Gökhan 
Halil ve zoom platformu üzerinden 
Aydan Adanır, Cevat İşlik, Murat 
Topalfakıoğlu katıldı.

17 Ağustos tarihinde Makina 
Hangar’da gerçekleştirilen 
toplantıda AYSAD ile yapılan 
görüşmeden bilgiler paylaşıldı. 
Asansör ve yürüyen merdiven 
yapımları ve yapılacak yerler üzerine 
görüşüldü.

Toplantıya Uğur Ayken, Hasan 
Özger, Özgür Arslan, Aydın Arat, 
Gökhan Halil, Battal Kılıç, İnan 
Ülgen, Sedat Gümüşkaya, Coşkun 
İlter, Egemen Yılmaz ve Sait Avcı 
katıldı.

Atölye Vizyon ile 15 Ağustos 
tarihinde yapılan görüşmede 
Makina Hangar’da çocuklara 
yönelik yapılması planlananları 
anlattık. Dilek Kavas Genç, 
çocuklara yönelik yaptıkları 
çalışmaları ve önerilerini paylaştı. 
Birlikte yürütülebilecek çalışmalar 
üzerine görüşüldü.

Toplantıya Atölye Vizyon adına 

Dilek Kavas Genç katılırken 
İstanbul Şube adına Hasan Özger, 
Özgür Aksu, Hakan Adem Doğan 
ve Özgür Arslan katıldı.

Mizarlabs ile 18 Ağustos, 24 
Ağustos ve 7 Eylül tarihlerinde 
yapılan görüşmelerde Oda 
ve Makina Hangar tanıtımı 
yapılmasının ardından firmanın 
yaptığı bilim merkezi tasarımı, 

Çocuk Atölyeleri Çalışma Grubu
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

uygulaması ve servisleri, etkileşimli 
sergi alanları hakkında bilgi alındı. 
Mevcut projelerinden de bahseden 
Samet Bey ile Makina Hangar alanı 
gezilerek değerlendirmeler yapıldı. 
Ortak çalışmalara devam etme 
kararı alındı.

Toplantıya Mizarlabs adına Samet 
Tuna katılırken İstanbul Şube adına 
Hasan Özger, Özgür Aksu, Özgür 
Arslan, Emre Kıral ve Sait Avcı 
katıldı.

Twin Science ve YGA ile 18 Ağustos 
ve 14 Eylül tarihlerinde yapılan 
toplantılarda Oda ve Makina 
Hangar tanıtımı yapılırken, firmanın 
yapmış olduğu ve 65 ülkeye ihraç 
ettikleri bilim kitleri hakkında bilgi 
alındı. Hedef kitlesi 5-14 yaş aralığı 
olan ve bilim seferberliğini temel 
amaç edinen YGA ile bir sosyal 
sorumluluk projesi yürüttüklerini 
ve bu proje 750.000 çocuğa 
ulaştıklarını ifade ettiler. İncelemek 
üzere eğitim setlerini bizimle 
paylaştılar. Makina Hangar’da 
gerçekleştirilen ikinci toplantıda 
ortak çalışmalara devam etme 
kararı alındı.

Toplantıya YGA adına Büşra Yüksel, 
Twin Science adına Okan Dursun 
ve Samet Can Topkaya katılırken, 
İstanbul Şube adına Hasan Özger, 
Hakan Adem Doğan ve Özgür 
Arslan katıldı.

Fikret Yüksel Vakfı ile 19 Eylül 
tarihinde zoom platformu 
üzerinden gerçekleştirdiğimiz 

toplantıda Ayşe Selçok Kaya 
Vakfın tanıtımını yaparak FRC 
robot takımları ve yaptıkları 
hibeleri anlattı. Gençlere destek 
olmak üzere robot takımı 
kurabileceğimiz görüşünü aktardı. 
Alanla ilgili çalışmalarımıza destek 
olabileceklerini belirtti.
Toplantıya Fikret Yüksel Vakfı adına 
Ayşe Selçok Kaya katılırken İstanbul 
Şube adına Hasan Özger, Adem 
Doğan, Özgür Aksu ve Özgür 
Arslan katıldı.

Gaming İstanbul Fuarı’na 16 Eylül 
tarihinde Yenikapı’daki yerinde 
İBB Ogem’in davetlisi olarak 
Hakan Adem Doğan ve Özgür 
Arslan katıldı. Fuarda Medya 
A.Ş.’den Erkan Gökdoğan ile 
görüşme gerçekleştirdik. Makina 
Hangar çalışmalarını aktararak 
birlikte yapabileceklerimiz üzerine 
görüştük. Erkan Bey İBB Ogem’i 
gezdirerek, İBB’nin oyun eko 
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ŞUBE’DEN HABERLER

-şube’den haberler-

sistemi oluşturma çabalarından 
bahsetti. Birlikte yapabileceklerimiz 
değerlendirildi. 

İBB Metaverse standında İBB Veri 
Laboratuvarı Zemin İstanbul’dan 
Ali Küçüker ve Zeynep Ceren 
Bayraktar ile görüştük. Yürütmekte 
olduğumuz ortak çalışmalar ve 

bundan sonra yapılabilecekler 
üzerine görüş alışverişinde 
bulunduk.

BugLab Tekmer program 
koordinatörü Züheyla İşidir ile 
yaptıkları oyun çalışmaları ve bizim 
yapmayı planladıklarımız üzerine ön 
görüşme yaptık.
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-etkinliklerimiz / Makina Podcast-

MAKİNA PODCAST

Tedarik Zinciri Yönetimi ve 
Sürdürülebilirlik

39. Bölümde Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak; Nebraska - Lincoln 
Üniversitesi’nden Doç. Dr. Erkut 
Sönmez’i konuk ettik. Doç. Dr. 
Erkut Sönmez Carnegie Mellon 
Üniversitesi Tepper School of 
Business’tan Operasyon Yönetimi 
alanında dereceler aldı. Lisans 
derecesini Endüstri Mühendisliği 
alanında, iktisat yandalını Türkiye’de 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
aldı. Sönmez araştırmasında, 
gıda ve enerji tedarik zincirleri ve 
bankacılık/hizmet operasyonları 
dahil olmak üzere endüstrilerdeki özel uygulamalarla yeni iş modelleri 
ve/veya teknolojilerin geliştirilmesiyle ortaya çıkan kapasite yönetimi 
sorunlarını inceliyor.

Mühendisin Gücü
Geleceğin Gücü

Tüm podcastlerimizi dinlemek için lütfen buraya tıklayınız.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü 
Geleceğin Gücü podcasti; Türkiye’den ve dünyadan başarılara imza atan 
mühendislerin hikayelerinin anlatıldığı, onların gözünden geleceğin gücünü 
oluşturmada mühendisin gücünün ne kadar önemli olduğunu aktaran 
bir podcast serisidir. Mühendislik mesleğine yön veren en güçlü meslek 
örgütlerinden biri olma vizyonu ile 67 yıllık tecrübesini birleştiren Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 30 bini aşkın etkin üyesi ile çözümler 
üreten bir Oda konumundadır.

https://open.spotify.com/show/1u04Gy4oRHiY6iSB2NO45o?si=7d6435ba899c4aed
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MAKİNA ÖĞRENME MERKEZİ

-Makina Öğrenme Merkezi-

Mühendisin Dijital Öğrenme 
Platformu Makina Öğrenme 
Merkezi aracılığıyla;

• Zaman ve mekândan bağımsız bir 
şekilde eğitim içeriklerine ulaşabilir, 
• Katıldığınız eğitimleri takip edip 
raporlayabilir, 

• Bilgi gelişimini rahatlıkla 
inceleyebilir, 
• Tüm sertifikalarını tek bir tuş ile 
kolaylıkla görüntüleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen ziyaret edin: 
ogrenmemerkezi.com

Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu

Mekanik Tesisat Projesinin Yaklaşık Maliyeti Nasıl Çıkarılır?

VRV/ VRF Sistemi Nedir?

Soğutma Nedir? Soğutma Sistemi Projelendirmesi Nasıl Yapılır?

Gri Su Tesisatı Hesabı ve Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

1 Saat Eğitim,2 Video, Eğitim Sertifikası

Sıfırdan Konutlar İçin Mekanik Tesisat Proje Tasarım & Çizimi

Döşemeden Isıtma Hesabı ve Projelendirmesi Nasıl Yapılır?

Sıfırdan Kapalı Otopark Havalandırma ~ Jet Fan Proje Tasarımı

Asansör Avan Projelendirmesi Nasıl Yapılır?

11 Saat Eğitim, 24 Video, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim,3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim, 6 Video, Eğitim Sertifikası

1 Saat Eğitim,1 Video, Eğitim Sertifikası

3 Saat Eğitim, 15 Video, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim,3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim,3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 ve 4 Borulu Fan Coil Nedir? Nasıl Tasarlanır?

Sera Isıtma Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

3 Saat Eğitim, 6 Video, Eğitim Sertifikası

1 Saat Eğitim,1 Video, Eğitim Sertifikası

Güneş Enerjisi ile Sıcak Su Tesisatı Projelendirilmesi Nasıl Yapılır?

Yeni Yönetmeliğe Göre Yağmur Suyu Tesisatı Projesi Nasıl Çizilir?

1 Saat Eğitim,2 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

2 Saat Eğitim,3 Video, 1 Doküman, Eğitim Sertifikası

http://ogrenmemerkezi.com
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/70c639df5e30bdee440e4cdf599fec2b
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/41f1f19176d383480afa65d325c06ed0
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/4f6ffe13a5d75b2d6a3923922b3922e5
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/db8e1af0cb3aca1ae2d0018624204529
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/ad972f10e0800b49d76fed33a21f6698
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/f73b76ce8949fe29bf2a537cfa420e8f
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/c0e190d8267e36708f955d7ab048990d
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/1543843a4723ed2ab08e18053ae6dc5b
https://ogrenmemerkezi.com/Egitim/beed13602b9b0e6ecb5b568ff5058f07
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MMO İstanbul Şube olarak üyelerimizin mesleki deneyimlerini, mesleki 
yolculuklarını meslektaşlarıyla paylaşmalarını sağlamak amacıyla 
hazırlamaya başladığımız Üye Deneyimleri sayfamızın üçüncü konuğu
Ali ALUÇ.

Ali ALUÇ

Makina
Mühendisi

Firma Sahibi

Merhaba, kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

Merhabalar Ali ALUÇ ben. 1966 
doğumluyum, ilk, orta ve lise 
eğitimimi İstanbul Kartal’da 
tamamladım. 1983-1987 
yılları arasında, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Sakarya Mühendislik 
Fakültesi Makina Mühendisliği 
bölümünde lisans eğitimi aldım. 

1987 yılında üniversiteden mezun 
oldum. Mezuniyetimden hemen 
sonra, 1987 yılının eylül ayında 
ilk firmam olan ve talaşlı imalat 
konusunda faaliyet gösteren 
ve Türk Hava Yollarına Airbus 
uçaklarının bakım onarım 
iskelelerini yapan, aynı zamanda 
inşaat makinalarına yönelik satış 
ve pazarlamada yapan Gemisan 
Limited Şirketi’nde çalışmaya 
başladım. 1988 Kasım ayına kadar 
burada çalışmaya devam ettim. 

Aralık 1988 – Mart 1990 yılları 
arasında ise 205 dönem olarak 
askere gittim ve askeri görevimi 
yaparak İstanbul’a geri döndüm.  

Askerden döndükten sonra ise, 
mayıs ayında Gedik Holding’e 
bağlı, Sırmetal Hassas Döküm 
Fabrikası’nda satış mühendisi olarak 
göreve başladım. Burada 1994 
yılına kadar çeşitli kademelerde 
çalıştım, en son satış müdürü 
olarak görevimi tamamlayarak 
Sırmetal’den ayrıldım. 

1994 yılında Sırmetal’den 
ayrıldıktan hemen sonra kendi 
işim olan Aluçlar Makine ve İnşaat 
Limited Şirketi’ni kurdum. Firmamız 
kuruluşunda; özellikle yedek parça 
üzerine faaliyet gösteren bir 
firmaydı. Bu çalışma döneminde 
dahi, Tekel Sigara Fabrikası, 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Ümit 
Makine gibi sektöründe önemli 
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olan firmalara hizmet ürettik. O 
yıldan bugüne kadar da yine kendi 
işletmemiz olan Aluçlar Makine ve 
İnşaat Limited Şirketi firmasında 
faaliyetimizi sürdürüyoruz. 

Mezun olmadan önce, İstanbul 
Şube’nin o dönem İstiklal 
Caddesi’nde bulunan Ankara 
Han’daki yerinde, hafta 
sonları düzenlenen söyleşilere 
katılmaya başladım. 1986 ve 1987 
yıllarında hafta sonu yapılan bu 
etkinliklerde hem yeni insanlarla 
tanışma, hem bilgi ve birikimini 
arttırma, meslektaşlarımızın 
deneyimlerinden yararlanma şansı 
buldum. Ve Odayla ilk tanışma bu 
şekilde oldu, mezun olduktan sonra 
da üyelik işlemlerimi yaptırdım. 
Şu anda Makina Mühendisleri 
Odası’nın 33468 nolu üyesi olarak 
faaliyetlerine devam ediyorum. 
MMO ile diyaloğum hiç kopmadı, 
hatta gelişerek devam etti. Mezun 
olduğum yıl Kartal’da temsilcilikte 
görev almak için çalışmalara 
başladım, fakat yönetimi 
oluşturulamadığı için bu çalışma 
yarım kaldı. Daha sonraki yıllarda, 
Kartal Temsilcilik’ke önce Yönetim 
Kurulu üyeliği, sonra Yönetim 
Kurulunda Saymanlık ve sonrasında 
üç dönem Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde bulundum. 

Daha sonraki yıllarda MMO 
Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği 
ve akabinde de MMO Denetleme 
Kurulu Asil Üyeliği yaptım. Şu anda 
da bu görevim devam etmektedir. 

Dediğim gibi Odayla bağım hiç 

kopmadı, çünkü ben mesleki 
örgütlülüğe inanan ve bunun 
olmazsa olmaz olduğuna inanan bir 
arkadaşınızım. Hem örgütlenme 
anlamında, hem de kendimi 
geliştirme anlamında MMO’nun 
üzerimde çok ciddi emeğinin 
olduğunu biliyorum ve Odaya 
olan borcumu da aktif çalışarak 
sürdürmeye devam ediyorum. 
Ben tüm meslektaşlarımızın bu 
örgütlülükte yerini almasının 
çok ama çok önemli olduğuna 
inananlardanım. Bu anlamda da 
bütün arkadaşlarımızı burada bir 
arada durmaya ve MMO’ya üye 
olmaya davet ediyorum.

Mesleğinizi ve yaptığınız işleri 
detaylandırır mısınız?

Ben bir makina mühendisi olarak 
herhalde şanslı gruptan biriyim. 
Çünkü mezun olduğum meslek 
alanında iş yapıyorum, yani kısacası 
tam da mesleğimi yani mühendislik 
yapıyorum. Özellikle kendi işimi 
yaptıktan sonra, bunu bana çok 
söyleyen oldu. 

Aluçlar Makina İnşaat Limited 
Şirketi bugün özellikle, seramik ve 
cam sektörünün makina ihtiyacını 
karşılayan ve problemleri çözme 
noktasında çözüm ortaklığı 
yapmakta olan bir firma. Onun 
dışında firmaların ihtiyacı olan 
yedek parça üretimi, talaşlı 
imalat noktasında da hizmet 
sunmakta. Baktığınızda seramik 
sektörüne belki de Türkiye’de ilk 
makina yapan firma olma özelliği 
taşıyan bir firmada çalışmaktan 
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dolayı çok gurur duyduğumu 
belirtmek isterim. Hatta uzun 
yıllar, sadece İtalya ve İspanya’da 
yapılan Dot Mounting denen 
ve nokta birleştirme esası ile 
seramiklerin filelenmesini sağlayan 
makinayı yapan 3 ülkeden biri 
olan Türkiye’de, bu makinayı ilk 
yapan firma olma şansını yakalamış 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yine sektöre, Kurutma Fırınları – 
Pişirme Fırınları, Su Bazlı Fileleme 
Makinaları, Robotlar, Konveyör 
Bantlar, Otomatik Paketleme 
Makinaları gibi birçok makinayı yerli 
makine olarak kazandırdık.

MMO’da sizi en çok etkileyen 
faaliyet/alan vb. nedir?

Makina Mühendisleri Odası’nın; 
meslektaşlarımıza eğitim desteği 
vermesi, hukuksal sorunlarımız 
karşısında yanımızda yer alması için 
oluşturulan Hukuk Birimi’nin destek 
olması, İş & Mühendis Birimi vasıtası 
ile iş arayan ve/veya mühendis 
arayan kurumları buluşturarak 
destek olması, örgütlenme 
faaliyetini yerine getirmesi gibi 
birçok alanı sayabilirim. 

Bunun yanında Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
bugün, İstanbul Kartal Belediyesi ile 
yapmış olduğu bir protokolle Kartal 
Bilim ve Teknoloji Hangarı adı 
altında bir proje gerçekleştirmekte. 
Arge Merkezi, Öğrenme Merkezi, 
Danışma Merkezi gibi çalıştırılması 
beklenen bu proje beni çok ama 
çok heyecanlandırıyor. Bu anlamda 
bu projeye emek veren, başta 

MMO İstanbul Şube Yönetimi 
olmak üzere, MMO Genel 
Merkezi’ne, diğer tüm şubelere, 
katkı sunan tüm dostlarımıza, 
meslektaşlarımıza yürekten 
teşekkür ediyorum. Bölgemize, 
meslektaşlarımıza, bu mesleği 
seçmeyi düşünen ve geleceğin 
mühendisleri olacak olan öğrenci 
arkadaşlarımıza, sanayicimize ve 
bu bölgedeki bütün halka hizmet 
vermeyi planlayan bu Kartal Bilim 
ve Teknoloji Merkezi’nin çok ama 
çok faydalı olacağını inanıyorum 
ve bu beni gerçekten çok 
heyecanlandırıyor. Belki Türkiye’ye 
de örnek olacak bir çalışmanın da 
öncüsü olma özelliği taşıdığına 
inanıyorum.

MMO’nun mesleğinize katkıları 
neler oldu?

Yukarıda da bahsettiğim 
gibi Makina Mühendisleri 
Odası ile tanışmamla birlikte, 
kendimi daha iyi geliştirdiğime 
inanıyorum. Hem söyleşilerde, 
eğitimlerde, sempozyumlarda 
elde ettiğimiz bilgi ve birikimi, 
hem de örgütlenme aşamasında 
meslektaşlarımızla, sivil toplum 
kuruluşları ile sağlamış olduğumuz 
diyalog ve bu diyaloğun sosyal 
yaşamda, mesleki alanda devam 
etmesinin de üzerimizde katlarının 
olduğunu söyleyebilirim. Onun 
dışında birçok kurumdan 
dostlarımızla tanıştık ve bunu 
ticari alana da dönüştürme 
şansı yakaladık, bunun da bizim 
şirketimizin gelişmesine çok 
katkısının olduğuna inanıyorum.
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Meslektaşlarımıza iletmek 
istediğiniz bir mesajınız var mı?

Elbette var; üstüne basa basa 
söylemek istiyorum: Bütün 
meslektaşlarımızın, mesleki 
örgütlenme adına bir arada 
durmasının, mesleğinizin 
gelişmesine ve biz mühendislerin 
de yaşamda hak ettiği itibari 
bulmasına faydası olacaktır. Bu 
anlamda bütün meslektaşlarımızın, 
yukarıda da söylediğim gibi 
Makina Mühendisleri Odası’na üye 
olmalarını öneriyorum. Aslında 
bunun yasal bir zorunluluk olması 
gerekirken, maalesef ülkemizde 
siyasi iktidarlar bu birliktelikten, 

belki de çekindikleri ve/veya 
korktukları için bunu mecburi 
olmaktan çıkardılar. Oysa tüm 
meslek disiplinlerinin, Odalarına 
üye olması gerekir ve buradan 
bir örgütlenme, buradan bir 
teknik gelişme, buradan bir 
dayanışma sağlaması gerekir diye 
düşünüyorum.

Bu anlamda tüm meslektaşlarımızı; 
Makina Mühendisler Odası çatısı 
altında bir arada durmaya, birlik 
olmaya ve dayanışma içerisinde 
olmaya davet ediyorum.

Tüm okurlarımızı; dostluk, saygı ve 
sevgilerimle selamlıyorum.
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Mekatronik Meslek Dalı Komisyonu; 
Mekatronik Mühendisliği 
bölümünden mezun olmuş 
meslektaşlarımızın haklarını 
savunmak, multidisipliner 
yaklaşıma sahip kimlik kazandırarak 
gelişen haberleşme ve kontrol 
sistemleri dahilinde endüstrinin 
bulunduğu bir çok alanda yeni 
standartlar ve yeni imza yetkileri 
oluşturmak, eğitim olanaklarını 
geliştirmek, iş olanaklarını daha 
etkin hale getirmek vb. amaçlar 
doğrultusunda hareket etmek 
amacıyla kurulmuş meslek dalı 
komisyonudur.

Mekatronik Mühendisliği 
bölümünden mezun veya 
mekatronik alanında ilerlemek 
hedefinde olan mühendislerin 
mevcut ve ileride edinilecek imza 
yetkileri ile birlikte iş tanımlarının 
oluşturulması ve geliştirilmesi 
başlıca önceliklerimizdendir. Tüm 
mühendislik dallarının en az bir 
noktada kesiştiği, teknolojinin her 
gün daha çok geliştiği Endüstri 4.0 
- Toplum 5.0 teknoloji devirlerinde 
verimliliğin ve sürdürülebilirliğin 
artması açısından mühendislik 
tabanlı standardizasyonunun çok 
önemli bir rol oynadığının bilinci 
ile standartların oluşturulması ve 
denetlenmesi süreçlerinde; Robotik, 
IoT, Yapay Zeka Veri Toplama, 
PLC, RTU, ... ve bunun gibi alanlar 
başta olmak üzere mekatronik 
mühendislerine büyük görevler 
düştüğünün farkındayız. Bu noktada 

diğer MMO komisyonları ile birlikte 
çalışmalar yürütmekteyiz, daha da 
artan şekilde çalışmalarımıza devam 
etmek hedefindeyiz. Mühendisin 
gücü geleceğin gücü sloganımız 
ile mühendislik kavramına ve 
ülkemize yararlı olmak en büyük 
temennimizdir.

Dijital Dönüşüm, Dijitalleşen 
Endüstri, Dördüncü Sanayi 
Devrimi gibi birbirine benzer 
farklı kavramlarla da ifade edilen 
Endüstri 4.0 üretimin hatlarının 
vazgeçilmezi yolunda ilerlemektedir.  
MMO Genel Kurulu’unda 
sunduğumuz ve oy çokluğu ile 
kabul edilen önergelerin çıktısı 
olarak; endüstriyel robot ve robotik 
sistemler alanlarında mühendis 
yetkilendirmesi, endüstriyel 
robot ve robotik sistemler avan 
ve uygulama proje hazırlaması, 
mekatronik mühendislerinden 
geri alınmış, hak mağduriyeti 
olan, Asansörlerin Avan ve 
Uygulama Projelerinin hazırlanması 
kapsamlarında imza yetkilerinin 

Mekatronik Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu

Berk 
DUMANHAN

Mekatronik 
Mühendisliği 
Meslek Dalı 
Komisyonu 
Başkanı
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meslek disiplinimize tanımlanması 
için gerekli çalışmaların yapılmasına 
devam etmekteyiz. Mekatronik 
Meslek Dalı Ana Komisyonu 
(MEDAK) kurulması adına üzerimize 
düşen sorumluluklarımızı yerine 
getireceğiz.

İşe alım süreçlerinde iş tanımı 
direkt olarak tarif edilse dahi 
aranan kriterler arasında 
mekatronik mühendisi unvanının 
çoğunlukla yer almaması bizleri 
derinden üzmektedir. Bu 
doğrultuda kurumlar ve firmalar 
ile teknik ve İK departmanları 
özelinde görüşmekteyiz ve 
geziler düzenlemekteyiz. 
Görüşmelerimize ve gezilerimize 
devam ederek farkındalığı arttırmak 
hedeflerimizdendir. 

Ülkemizin teknolojik açıdan daha 
yüksek bir ivmeye ulaşması adına 
çok kıymetli olacak İstanbul 
Kartal ilçesinde bulunan ve yakın 
zamanda hayata geçecek olan 
Makina Hangar merkezinde 
mekatronik mühendisleri olarak 
büyük rol oynamak adına robotik 
ve otomasyon sistemlerinin 
bulunduğu bir mekatronik 
laboratuvarı kurulması ve planlanan 
Bilim Teknoloji Festivali’ne katkıda 
bulunmak adına çalışmalarımız 
devam etmektedir.

Mekatronik mühendislerinin 
yaşadıkları sorunlar 
komisyonumuzun önemli 
başlıklarını oluşturmaktadır ve 
oluşturmaya devam edecektir. 
Çalışan mekatronik mühendisleri, 
üniversitelerin mekatronik 
mühendisliği bölümü öğretim 
görevlileri ve mekatronik 
mühendisliği öğrencileri ile yakın 
ilişkide olan komisyonumuz; birlikte 
geziler, sempozyumlar, yuvarlak 
masa toplantıları yapmaktadır 
ve yapmaya devam edecektir. 
Öğrenci üyelerimiz için staj 
imkânları ve proje konuları hakkında 
üniversitelerde yapılması planlanan 
toplantı etkinlikleri ve robotik 
günleri düzenlenmesi çalışmalarımız 
içerisinde yer almaktadır.

Yaşanan sorunlara karşı çözüm 
bulma yeteneğimiz; MMO ve 
Mekatronik Meslek Dalı Komisyonu 
üye mühendis sayısı ile doğrudan 
orantılıdır. Unutulmamalıdır ki; ancak 
ve ancak birlik ve beraberlik ile 
sorunlarımızı anlayabiliriz, çözebiliriz, 
mesleğimizi daha ileriye taşıyabiliriz.
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Komisyonumuzun hedef kitlesi; 
mikro, küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin sahibi veya ortağı olan 
MMO İstanbul Şubesi üyeleridir.

Komisyonumuzun temel amacı, 
işletmeci, işveren ve girişimci gibi 
unvanları taşıyan meslektaşlarımızı 
bir araya getirmek, ilgili 
meslektaşlarımızın ortak sorunlarına 
yönelik ortak çözümler bulması ve 
bu çözümleri uygulaması için gerekli 
ortamı ve imkânları sağlamaktır.
İlgili meslektaşlarımıza, birlikte iş 
yapma, yardımlaşma, bilgi paylaşımı 
ve tüm üyelerle dayanışma 
kültürünü aşılamak, böylece, 
birbirleriyle ticari ve mesleki 
ilişkilerini geliştirmeleri, yeni iş 
kanalları oluşturmaları ve yeni 
pazarlara açılmaları için fırsatlar 
yaratmak komisyonun bir diğer 
amacıdır.

Bu amaçlara ulaştıkça, tüm 
meslektaşlarımızın mesleki 
gereksinimlerinin karşılanması, 
mesleki haklarının sağlanması 
ve korunması, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza ve dolayısıyla 
topluma katkı sağlanması gibi 
meslek odamız hedeflerine daha da 
yaklaşacağımıza inanıyoruz.

Günümüz koşullarında, meslek sahibi 
işletmecilerin, ekonomik ve politik 
belirsizliklerle mücadele etmekten 
mesleklerine odaklanmaları ve 
mesleklerini layıkıyla yapmaları 
gitgide zorlaşmaktadır. Bu 

zorluklarla hiçbir meslektaşımızın tek 
başına mücadele etmesi mümkün 
görünmemektedir. Bu tip zorlukları 
aşmak ve mesleğimizi layıkıyla 
yapabilmek için bir araya gelmeli 
ve odamızın dayanışma kültürü 
çerçevesinde birlikte çalışmalıyız.

Bu bağlamda, komisyon olarak bu 
dönem üç temel ve öncelikli hedef 
belirledik. Bunları kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz:

• İşletme sahibi veya ortağı 
üyelerin, MMO İstanbul Şubesi 
kayıtlarındaki firma, sektör ve 
iletişim bilgilerini güncellemesini 
ve güncel tutulmasını sağlamak ve 
bu bilgiler doğrultusunda MMO 
İstanbul Şubesi KOBİ Üye Rehberi 
hazırlayarak tüm üyelerimizin 
erişimine sunmak. Düzenli olarak 
güncellenecek ve belli periyotlarla 
yayınlanacak bu rehber sayesinde, 
meslektaşlarımızın birbirleriyle 
ticari ve mesleki konularda bağlantı 
ve iş ilişkisi kurmasını sağlamak. 
MMO İstanbul Şubesi’nin bütün 

Kobi ve Girişimcilik Komisyonu

Tuncer DEMİR

Kobi ve 
Girişimcilik 
Komisyonu 
Başkanı
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üyelerine, KOBİ sahibi veya ortağı 
meslektaşlarımız tarafından avantajlı 
ürün ve hizmetler sunulmasını 
sağlamak.

• İlgili meslektaşlara, anket, telefon 
görüşmesi veya yüz yüze görüşme 
gibi çeşitli iletişim yöntemleriyle 
ulaşıp ticari, hukuki ve mesleki 
alanlarda ortak sorunları ve çözüm 
önerileri konusunda görüşlerini 
almak. Belirlenecek ortak çözümler 
doğrultusunda görev dağılımı 
yaparak ve birlikte hareket ederek 
bu çözümleri uygulamak.

• Odamız imkânları doğrultusunda 
profesyonel destek alarak 
düzenleyeceğimiz buluşma, 
tanışma ve iş ağı oluşturma 
(networking) etkinlikleri ile işletme 
sahibi veya ortağı üyelerimizin 
birbirleriyle sosyal, mesleki ve ticari 
ilişkiler kurmasını sağlamak. İlgili 
üyelerin, yeni pazar, yeni fırsatlar 
ve yeni müşterilere ulaşmaları 
için dayanışma ve yardımlaşma 
kültürünü oluşturmak. Birbirleriyle 
kurdukları iletişimden, ortak 
çalışmalardan ve paylaşımlardan 
memnun olan meslektaşların 
birbirlerine referans olmalarını 
sağlayarak iş ağlarının genişlemesini 
sağlamak.

Bu hedefler doğrultusunda bir 
araya gelen ve birlikte hareket eden 
meslektaşlarımızın birçok ortak 
sorununa birlikte çözüm bulacağını, 
hem maddi hem manevi kazanımlar 
sağlayacağını düşünüyoruz.

İşletmeci ve işveren niteliği taşıyan 
bu meslektaşlarımızın sorunlarının 
çözülmesi demek, daha fazla mesleki 
ve teknolojik ilerleme, daha fazla 
iş imkânı, daha fazla staj fırsatı, 
daha kaliteli ürün ve hizmetler ve 
dolayısıyla daha fazla toplumsal 
kazanç anlamına gelir.

Çeşitli nedenlerle ve yöntemlerle 
siyasetçiler tarafından kutuplaştırılan 
toplumumuz, birbirine güvenmeyen 
ve yalnızlaştırılmış gruplara 
bölünmüş durumda. Bu durum 
ne yazık ki meslektaşlarımıza da 
etki etmiş durumdadır. Öncelikli 
olarak, KOBİ sahibi veya ortağı 
meslektaşlarımızı ortak noktamız 
olan mühendis ve işletmeci 
unvanlarımız ve toplum yararı 
hedefi etrafında bir araya getirmek, 
birbirleriyle tanıştırmak ve 
kaynaştırmak istiyoruz. Sonrasında 
zaten medeni bir çerçevede, 
mühendislik etiği ve ilkeleri 
kapsamında ve hedeflerimiz 
doğrultusunda faaliyetlerimizi 
sürdürmemiz mümkün olacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ekonomiyi ve istihdamı büyük 
oranda sırtlayan mikro, küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerdir. 
Bununla birlikte, bu tip işletmeler 
ve girişimciler hak ettikleri desteği 
hiçbir zaman alamadıkları gibi birçok 
engelle karşı karşıya kalmaktadır.

Birçok meslektaşımız faaliyet 
alanlarında, meslek ve sektör dışı 
kişi ve kuruluşların etkisi nedeniyle 
hak kaybıyla, haksız rekabetle ve 
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adil olmayan koşullarla karşı karşıya 
kalmaktadır. Denetimsizlik ve 
kayırmacılık gibi sorunlar nedeniyle 
meslektaşlarımız mesleklerini 
istedikleri gibi yüksek standartlarda 
yürütememektedir. Bu sorunlar, 
sektörlere ve bölgelere göre 
çeşitlilik gösterse de genelde benzer 
niteliklere, nedenlere ve sonuçlara 
sahiptir.

Meslektaşlarımızla yapacağımız 
etkinlikler ve toplantılarla, bu 
sorunların ortaya konması ve ortak 
çözümlerin belirlenmesi neticesinde 
uygun rotalar belirleyeceğiz. 
Sektörel, bölgesel ve genel 
olarak sorunları ve çözümleri 
sınıflandıracağız. Sonrasında bu 
çözümleri ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına iletip bu çözümlerin 
toplum yararı gözetilerek 
uygulanması konusunda sürecin 
takipçisi olacağız. Birlikte olmanın 
verdiği güç ve cesaretle sorunların 
teker teker de olsa üstesinden 
geleceğimize inancımız tamdır.
Demokrasi yalnızca seçimde 
sandığa oy atmak demek değildir. 
Demokrasi, fikirlerini, isteklerini, 
şikâyetlerini ve beklentilerini 
özgürce seçimle gelen idarecilere 
iletmek ve karşılığını alabilmeyi 
gerektirir. Milyonlarca insanın her 
birinin düşüncelerini iletmesinin 
ve karşılık bulmasının mümkün 
olmaması nedeniyle bu görevi 
vatandaşların ortak hedefler 

doğrultusunda bir araya gelerek 
oluşturduğu sivil toplum örgütleri 
sağlamaktadır. 

Ne şanslıyız ki, bizim de böyle bir 
amaçla kurulmuş bir meslek odamız 
var. Bu durumda, hem meslektaş, 
hem de vatandaş olarak en önemli 
ödevimiz, meslek odamızda etkin 
olmak, meslektaşlarımızla bir arada 
olmak, farklılıklarımızı bir yana koyup 
yardımlaşmak ve dayanışmaktır.

Özellikle son iki dönemdir MMO 
İstanbul Şubesi’nin yönetimi, 
yenilikçi ve genç bir başkana 
ve yönetim kurulu üyelerine 
emanet edilmiş durumda. Tüm 
meslektaşlarımız ve meslektaş 
adayı öğrenci arkadaşlarımız 
tüm önyargılarından sıyrılarak 
bu ekibe destek olmalı, odasına 
katkı sağlamalı ve odasına sahip 
çıkmalıdır. İlgili KOBİ sahibi 
veya ortağı meslektaşlarımız da, 
komisyon üyeleri olarak toplum 
yararı doğrultusunda hiçbir 
menfaat beklemeden gönüllü 
olarak çıktığımız bu yolda bize eşlik 
etmelidir. 

Ülkemizdeki bütün sorunları 
çözmemiz tabii ki beklenemez 
ama en azından mesleğimizle ilgili 
sorunları biz çözebiliriz.

Mühendisin gücü, geleceğin gücü!
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MMO İstanbul Şube Sosyal ve 
Kültürel Etkinlikler Komisyonu olarak 
amacımız örgütlenme çalışmalarına 
katkı sağlamaktır. Komisyonumuz 
meslek dalı komisyonu olmadığı için 
mesleki çalışmalarda bulunamıyoruz. 
Ama yaptığımız etkinliklerde 
üyelerimizle bir araya gelip Oda-Üye 
ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyoruz.

Amacımız yalnızca üyemizi gezdirip eğlendirmek değildir. Amacımız Oda 
örgütlülüğünü güçlendirmek için üyeleri bir araya getirmek tanışmalarını, 
Oda ile ilişkilerinin sürekliliğini sağlamaktır.

Hedefimiz etkinliklerimizi çeşitlendirip daha çok üyeye ulaşmaktır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Aydın 
GÜÇKIRAN

Sosyal ve 
Kültürel 
Etkinlikler 
Komisyonu 
Başkanı
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MMO İstanbul Şube Beylikdüzü 
Temsilcilik çalışmalarından ve 
önümüzdeki dönem yapmayı 
planladıklarından biraz bahsedebilir 
misiniz?

Beylikdüzü Temsilcilik olarak 
önümüzdeki dönemde 
üniversiteler ile Oda arasında 
bağları kuvvetlendirmek ve genç 
mühendislerin Odaya üye olarak 
Oda çalışmalarında aktif bir 
şekilde yer almasını örgütlemek iki 
önemli hedefimizdir. Bu hedeflere 
ulaşmak için üniversitelerin açılış 
ve kapanışlarında stantlar açılması, 
üniversite yönetimleri ve akademik 
kadrolarla iletişimin arttırılması, 
öğrenci üyelerle öğrenci komisyonu 
üzerinden iletişime geçerek talep 
toplanması, öğrenci üyelere yönelik 
mesleki eğitimler planlanması, teknik 
ve sosyal geziler düzenlenmesi 
hedeflerimize yönelik atacağımız 
adımlardır.

Temsilcilik faaliyetleri kapsamında 
otomotiv, enerji ve asansör 
teknolojileri içerikli mesleki söyleşiler 
ve evrim, bilimsel yöntemler 
gibi güncel içerikli söyleşiler 
planlamaktayız. Söyleşilerin bir 
bölümü konular hakkında başlangıç 
düzeyinde bilgiler içerirken, 
planlanan söyleşilerin bir bölümünde 
de kamucu ve emekten yana 
yöntemlerle mühendislik yapabilme 
vurgusu planlarımız arasındadır.

Temsilcilik bölgemizdeki sitelerin 
yöneticilerine yönelik temel teknik 

bilgilendirme ve mevzuat söyleşilerini 
geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu 
dönemde de yapacağız.

Temsilcilik bölgemizde bulunan 
“MMO Serkan Çiteli” korusu 
üzerinde çaba harcadığımız önemli bir 
çalışmadır. Koru alanında yıl içerisinde 
uçurtma şenliği, gençlik festivali gibi 
etkinlikler planlama takvimimizdedir.

Temsilciliğinizin yürütmekte olduğu 
ve yürütmeyi planladığı çalışmaların 
içinde üyelerimiz kendilerine nasıl 
yer bulabilirler? Üyelerimizden 
beklentileriniz nelerdir?

Temsilcilik faaliyetlerinin anlamlı bir 
hale gelmesi için üyelerin dahiliyeti 
önemli bir konudur. Temsilcilik olarak 
bölgemizde yer alan üyeler ile anahtar 
üye ilişkilerini de kullanarak sık sık 
iletişim kurmaktayız. Çalışmalarımız 
ile ilgili geri dönüşleri takip ederek 
bu çalışmaları daha iyiye götürmeyi 
planlamaktayız. Yeni mezun üyeler ile 
bağların kuvvetlenmesi ise çarşamba 

Beylikdüzü Temsilcilik

SADRETTİN AKSOY

Beylikdüzü Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı
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buluşmaları aracılığıyla olmaktadır. 
Temsilcilik bölgemizde yaptığımız 
ve yapacağımız çalışmalarda Oda 
ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla 
tüm üyelerimiz yer alabilmektedir. 
Üyelerimizden, ön yargılardan 
ve ezberletilmiş fikirlerden uzak 
kalarak bilimi ve tekniği emperyal 
güçlerin ve sömürgenlerin değil 
emekçi halkımızın hizmetine 
sunmak çabamızda bizimle birlikte 
yürümelerini beklemekteyiz.

Bölgenizde diğer Oda ve kurumlarla 
ortak yürütülen çalışmalar var mı? 
Onlardan bahsedebilir misiniz?

Temsilcilik bölgesinde yer alan 
yerel yönetimlerle kamu yararına 

yapılabilecek mühendislik çalışmaları 
kapsamında iletişim halindeyiz. 
Site yöneticilerine yönelik yangın 
tesisatı, asansör gibi konuları 
kapsayan temel teknik bilgilendirme 
ve mevzuat söyleşi çalışmalarımızı 
yerel yönetimlerin de desteğiyle 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

Koruluk alanın geliştirilmesi için 
TMMOB’ye bağlı çeşitli odalarla 
kolektif bir çalışmayı geçmiş 
dönemlerde başlatmıştık. 35. Dönem 
içerisinde bu çalışmayı daha ileriye 
taşıyıp alanın kullanışlı hale getirilmesi 
konusunda ilerleme kaydetmek 
istiyoruz.

Beylikdüzü Temsilcilik

MMO İstanbul Şube Başakşehir 
Temsilcilik çalışmalarından ve 
önümüzdeki dönem yapmayı 
planladıklarından biraz bahsedebilir 
misiniz?

Yol haritasını hazırlamış olduğumuz 
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
(İOSB) Alan Projemizi bu dönemde 
uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz. 
Sanayi bölgesindeki firmaları 
ve üyelerimizi ziyaret ederek, 
onlarla yüz yüze iletişim kurmak 
hedeflerimiz arasında. Firmaları ve 
sektörleri daha yakından tanımak, 
karşılaştıkları zorluklar, beklentiler 
ve hedefler hakkında fikir sahibi 
olmak, buna karşın Odamızın 

güncel çalışmaları hakkında 
kendilerini bilgilendirmek ve iş birliği 
yapabileceğimiz alanlar konusunda 
da karşılıklı değerlendirmeler 

Başakşehir Temsilcilik

EREN ÖKSÜZ

Başakşehir Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı
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yapmak, ziyaretlerimizin genel 
çerçevesini oluşturuyor. Eğitimler, 
periyodik kontrol hizmetleri, teknik 
bilgi destekleri, mühendis veya 
stajyer istihdamı vb. birçok konuda 
yapacağımız iş birlikleriyle, firmalar 
ve burada çalışan meslektaşlarımızla 
bağımızı daha da güçlendireceğimize 
inanıyoruz.

Şube merkezli tüm temsilcilikler 
düzeyinde yapılan “Meslekte Onur 
Yılı” etkinliklerine ve Odamıza yeni 
kayıt olmuş üyelerimizle bir araya 
geldiğimiz “Çarşamba Buluşmaları” 
etkinliklerine bu dönem de devam 
ediyoruz.

Öğrenci ve yeni mezun üyelerimize 
yönelik uygulamalı temel eğitim 
programları hazırlamak ve iş 
tecrübelerinin aktarıldığı teknik 
söyleşiler düzenlemek gibi etkinlikler 
de öncelikli planlarımız arasında 
yer alıyor. Böylece, iş hayatına yeni 
atılacak olan meslektaşlarımızın 
özgüvenlerinin artmasına katkı 
sağlayabilmeyi hedefliyoruz. 

Temsilciliğinizin yürütmekte olduğu 
ve yürütmeyi planladığı çalışmaların 
içinde üyelerimiz kendilerine nasıl 
yer bulabilirler? Üyelerimizden 
beklentileriniz nelerdir?

Üyelerimizin Odamıza ayırabilecekleri 
en küçük zaman dilimini bile çok 
değerli buluyoruz. Üyelerimiz, 
Odamızın düzenlediği eğitim 
programlarına, söyleşilere ve 

sosyal etkinliklere katılabilirler ve 
çevrelerindeki meslektaşlarımızı 
da her zaman bu etkinliklere davet 
edebilirler.

Üyelerimiz, temsilciliğimizin 
yürütmekte olduğu ve yürütmeyi 
planladığı tüm çalışmalarımızda 
bizlerle birlikte aktif rol de alabilirler. 
Bu durum, Odamız etkinliklerini çok 
daha güçlü kılar.

Kendi sektörü alanında uzman 
olan üyelerimiz; planlayacağımız 
teknik söyleşilerde bilgi, birikim ve 
tecrübelerini diğer üyelerimizle 
paylaşabilirler.

Üyelerimiz, ihtiyaç duydukları 
mühendis istihdamı konusunda 
bizlerle iletişime geçebilirler. 
Odamızın İş-Mühendis Birimi, bu 
konuda elinden gelen desteği ve 
yönlendirmeyi seve seve yapacaktır.

Stajyer öğrencilerimizin staj yeri 
bulmakla ilgili sıkıntılarına çözüm 
üretebilmemiz gerekiyor. Bu konuda 
en yüksek empati yeteneğine, yine 
aynı yollardan geçen bizlerin sahip 
olması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
sebeple, üyelerimizin çalıştıkları veya 
sahibi oldukları firmalarda bu konuda 
verebilecekleri destekleri de çok 
değerli buluyoruz.

Üye yoğunluğumuzun olduğu 
firmalardaki üyelerimiz, Odamız ile 
firmaları arasındaki bağlarımızı güçlü 
tutmak ve o firmadaki üyelerimizle 

Başakşehir Temsilcilik
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de iletişimimizi daha etkin kılmak 
adına, “İşyeri Temsilciliği” görevini de 
üstlenebilirler. İOSB’de küçük ölçekli 
firmaların ağırlıkta olması sebebiyle, 
bu bölgelerde İşyeri Temsilciliği 
sorumluluğu yanında, koordinasyonu 
daha kolay sağlamak ve iletişimi etkin 
kılmak adına sanayi sitesi kooperatifi 
temelinde de sorumluluk alabilirler. 
İOSB’de yer alan 38 sanayi sitesi 
kooperatifinin her birinde sorumlu bir 
üyemizin olması çalışmalarımızı çok 
daha etkinleştirecektir.

Bölgenizde diğer oda ve kurumlarla 
ortak yürütülen çalışmalar var mı? 
Onlardan bahsedebilir misiniz?

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
Başkanlığını ziyarette bulunup, 
bu dönem ortak yapabileceğimiz 
çalışmalar hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. Bu çalışma 
dönemimizde İOSB’de yer alan 
38 kooperatifin yönetimlerini de 
ziyaret etmeyi hedefliyoruz. Bu 
ziyaretlerin ilkini, Tormak Sanayi 
Sitesi yönetimiyle bir araya gelerek 
başlatmış olduk.

KOSGEB İkitelli Müdürlüğü ile 
iletişime geçerek, yeni dönem destek 

ve teşvikler konusunda üyelerimizi 
bilgilendirmek amacıyla çevrimiçi 
eğitim düzenledik. Bu destek ve 
teşvikler güncellendikçe, ilgili uzman 
arkadaşlarla üyelerimizi eğitimlerde 
buluşturmaya devam edeceğiz.
Altınbaş Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle 
bir araya geldik. Yarışmaya 
katıldıkları projeler kapsamında 
görüş alışverişinde bulunarak fikir ve 
desteklerimizi sunduk.

Başakşehir Mesleki Eğitim 
Müdürlüğünü ziyaret ettik. Mesleki 
eğitim kurumlarının vermiş olduğu 
çıraklık, kalfalık ve usta öğreticilik 
eğitimleri ile yetki belgeleri hakkında 
bilgi aldık ve sanayideki nitelikli 
personel istihdamı sorunu konusunda 
birlikte değerlendirmelerde 
bulunduk.

Temsilcilik bölgemizdeki iş birliği 
yapabileceğimiz diğer kurumları da 
ziyaret etmeyi ve ziyaret ettiğimiz 
kurumlarla iletişimimizin sürekliliğini 
sağlayarak ortak çalışma alanlarımızı 
genişletmeyi hedefliyoruz.

Başakşehir Temsilcilik
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