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İNTERAKTİF

-interaktif-

Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri Fotoğraflarımızı İndirebilirsiniz!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak üyelerimize 
mezun olduğu zamandan bu yana onurlu bir meslek olan mühendisliği icra 
ettikleri için her yıl ‘’Meslekte Onur Yılı Etkinliği’’ organize ediyoruz.

Bu yıl da Bakırköy-Başakşehir, Beylikdüzü, Kadıköy-Ümraniye, Şişli ve 
Tuzla-Kartal Temsilciliklerimiz için düzenlediğimiz Onur Yılı Etkinliklerimizin 
fotoğraflarını aşağdaki bağlantılara tıklayarak indirebilirsiniz.

Bakırköy-Başakşehir Temsilcilik Onur Yılı Etkinliği Fotoğrafları

Beylikdüzü Temsilcilik Onur Yılı Etkinliği Fotoğrafları

Kadıköy-Ümraniye Temsilcilik Onur Yılı Etkinliği Fotoğrafları

Şişli Temsilcilik Onur Yılı Etkinliği Fotoğrafları

Tuzla-Kartal Temsilcilik Onur Yılı Etkinliği Fotoğrafları

https://photos.app.goo.gl/T5qerH1m9UwvQ5GT6
https://photos.app.goo.gl/46hZXj2VRxcVgbx68
https://photos.app.goo.gl/gWkkC3Ldh6PMNBYo7
https://photos.app.goo.gl/beVZRbDMhDw65wxH7
https://photos.app.goo.gl/ZqubHyhknVNXr9cZ8
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BAŞKAN’IN MESAJI

-başkan’ın mesajı-

Herkese Umut, Birlik ve Sağlık Dolu Bir Yıl Diliyoruz!

Değerli meslektaşlarım, herkese merhabalar.

Ülke gündeminin bir gün dahi değişmeden 
kalmadığı zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Yıllardır 
ifade ettiğimiz üzere, bilimin ve aklın yolundan 
ilerlemeyen politikaların nihai sonucu olarak gerek 
meslek alanlarımızda gerekse günlük yaşantımızda 
karşılaştığımız sorunlar bize yeni mücadele alanları 
doğurdu. Biz de Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak, önce meslektaşlarımız sonrasında 
ise ülkemiz ve halkımız için verdiğimiz mücadeleyi 
güçlendirecek adımları gururla attık.

2021 yılında, İş & Mühendis Birimimiz, Hukuk 
Birimimiz ve Eğitim Birimimiz ile birlikte meslektaşlarımızın ekonomik, hukuki ve 
temel eğitim konularındaki sorunları ile birebir mücadele ettik. Bunun için öncelikle 
İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırmamızı ortaya koyarak meslektaşlarımızın 
temel sorunlarını belirledik ve bu sorunlara yönelik çözümlerimizi geliştirdik. Ardından 
yayınlarımız, üye faaliyetlerimiz ve yeni projelerimizle bugüne ve geleceğe yönelik 
adımlarımızı sağlamlaştırdık. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü’dür diyerek Odamızın 
geleceğe dönük yaklaşımını, sektöre ve meslektaşlarımıza yeni yollar açabilecek şekilde 
geliştirdik.

Yeni bir yıla girerken, arkamızda 67 yıllık TMMOB örgütlülüğümüz ve İstanbul’da 30 
bini aşkın üyemizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi belirtmek 
isterim. Umuyorum ki 2022 yılı, mesleğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz adına 
mücadele sathını daha da genişlettiğimiz bir yıl olur. Hepinize şimdiden umut dolu, 
birlik dolu ve sağlık dolu bir yıl diliyorum.

Sizleri, gelecek güzel günlere dair tüm inancımızla 12-13 Şubat 2022’de yapılacak genel 
kurul ve seçimlere davet ediyorum.

İbrahim M. Tataroğlu

MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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ETKİNLİKLERİMİZ / MESLEKTE ONUR YILI

-etkinliklerimiz / Meslekte Onur Yılı-

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi olarak 
üyelerimize mezun olduğu 
zamandan bu yana onurlu bir 
meslek olan mühendisliği icra 
ettikleri için her yıl ‘’Meslekte 
Onur Yılı Etkinliği’’ organize 
ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl online platform 
üzerinden gerçekleştirdiğimiz 
Onur Yılı etkinliklerimizi bu yıl yüz 
yüze gerçekleştirdik. İstanbul’da 
5 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerimiz coşkulu bir ortamda 
geçti.

Meslekte Onur Yılı Etkinliğinin, 
uzun yıllardır sürdürdüğümüz 
ve hayatını bu mesleğe adamış 
olan meslektaşlarımızın, hayat 
kargaşasında unuttukları zamanı 
hatırlatmak için düzenlenen bir 
etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.

Mezuniyetten sonra hem 
mesleki hem de yaşamsal bir 

mücadelenin içerisine giriyoruz. 
Kendimize koyduğumuz hedefler, 
iş yaşamının getirdiği terminli 
işler derken seneler ardı ardına 
fark etmeden akıp geçiyor. Ve bu 
kargaşa içinde bizden bir sesin, 
size bu anı hatırlatan, tebrik eden, 
size saygınlık ve mutluluğu ileten 
bir mesaj ulaştırmasını istiyoruz.

Kadıköy - Ümraniye | Kozzy AVM
08 Aralık 2021

Tuzla - Kartal | Bülent Ecevit Kültür 
Merkezi
17 Aralık 2021

Bakırköy - Başakşehir | Yunus Emre 
Kültür Merkezi
25 Aralık 2021

Beylikdüzü | Barış Manço Kültür 
Merkezi (Avcılar)
29 Aralık 2021

Şişli | Nazım Hikmet Kültür Merkezi
05 Ocak 2022

Meslekte Onur Yılı Etkinliklerimizi Gerçekleştirdik
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Etkinliğimizin canlı yayın kaydına ulaşmak 
için buraya tıklayabilirsiniz.

ETKİNLİKLERİMİZ / MAKİNA TV

-etkinliklerimiz / Makina TV-

Mekanik Tesisat Tasarımına 
Bir Ömür Verenler Anlatıyor 
etkinliğimizin bu dönem ilki 
olan 9. etkinliğimizin konuğu 
meslektaşımız Salim Evyapan.

Mekanik tesisat alanında yapılan 
projelerin, proje tasarım süreçleri 
ve özgün hikayelerinin anlatıldığı 
etkinlikte FritoLay fabrikasından 
bahsedildi.

Düzenli aralıklarla gerçekleşen 
etkinliğimiz tecrübeli 
meslektaşlarımızın bilgi birikim 
paylaşımlarıyla devam edecek.

Online platform üzerinden 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize MakinaTV Youtube kanalımızdan 
ulaşılabilmektedir.

Mekanik Tesisat Tasarımına Bir Ömür 
Verenler Anlatıyor

https://youtu.be/dlPnfBssTiM
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-etkinliklerimiz / Makina Podcast-

MAKİNA PODCAST

Mühendislik ve Mimarlık Haftası 
Özel Yayını - 20. Bölüm’de Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak; Mühendislik ve 
Mimarlık haftası kapsamında 
özel bir yayın gerçekleştirdik. Bu 
bölümde daha önce podcastte 
de konuk olarak ağırladığımız 
isimleri bir panelde buluşturduk. 
Prof. Dr. Yusuf Altıntaş, Dr. Emir 
Öngüner, Gözde Kara, Selim Önal 
konuğumuz oldu. Bu bölümde 
akademi tarafını, silikon vadisinde 
mühendisliği, mühendislik 
tarihimizi ve Almanya’ya son 
yıllarda gerçekleşen mühendislik 
göçünü konuştuk.

Avusturalya’da Mühendis 
Olmak - 21. Bölüm’de Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak; Avusturalya’da 
kariyerini sürdüren Webuild 

şirketinde Elektromekanik Tasarım 
Koordinatörü olarak görev yapan 
Semih Diken konuk ettik.

Yeni Dalga Göç - 22. Bölüm’de 
Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi olarak; kariyerini 
Almanya’da sürdüren Gözde 
Kara’yı konuk ettik. 

Sürdürülebilir Uzay - 23. Bölüm’de 
Alman Havacılık ve Uzay 
Ajansı’ndan Proje Müdürü Dr. Işıl 
Şakraker Özmen konuğumuz oldu. 

Mühendisin Gücü
Geleceğin Gücü

Semih Diken ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.

Gözde Kara ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.

Dr. Işıl Şakraker ile yaptığımız söyleşiyi dinlemek için lütfen tıklayın.

https://open.spotify.com/episode/0duCV4PEgit2MHZiae7sO9?si=2a9f4639f75d4c76
https://open.spotify.com/episode/0sn04SVT6S7VoywHCmcQdM?si=8e9698fbfc7b41cf
https://open.spotify.com/episode/5MzG1RrfoQoU3t2D28yH2u?si=b9e8a014b1aa4f72
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EĞİTİMLERİMİZ

-eğitimlerimiz-

Aidat aboneliğini başlatan 
şube üyelerimiz çevrimiçi 
eğitimlerden %30 indirimli olarak 
faydalanabilmektedir. Aidat 
ödemelerinizi makina mobil ve 
makina portal üzerinden aylık 15 TL 
olacak şekilde yapabileceğiniz gibi, 
tek seferde 180 TL yıllık ödeme 
aboneliği de başlatabilirsiniz.

Geçmiş dönem aidat borçlarınızı 
da taksitlendirip yapılandırarak 

da ödeme yapabilirsiniz. Aidat 
abonelik/yapılandırma linki: 
makina.mmo.org.tr üzerinden 
abonelik işleminizi online olarak 
gerçekleştirebilirsiniz.

Ocak Ayı Çevrimiçi Eğitim 
Programı aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. Bağlantı linklerinden 
eğitimlerimizi inceleyebilir ve kayıt 
oluşturabilirsiniz.

Aidat Aboneliğinde Çevrimiçi Eğitimlerde %30 İndirim

Endüstriyel Çamaşırhane Tesisatı: Projelendirme ve İşletme Esasları

Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi

Buhar Kazan Dairesi: Projelendirme, Kullanım ve Bakım

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Sertifika Programı

Yapay Zeka Temel Eğitimi

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Metroloji ve Kalibrasyon

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetimi Sistemi

13-14 Ocak 2022

15-16 Ocak 2022

19-20 Ocak 2022

22-23 Ocak 2022

24-31 Ocak 2022

24-25 Ocak 2022

26-27 Ocak 2022

29-30 Ocak 2022

https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/6968
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/7157
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/7155
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/6966
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/5349
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/6963
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/7154
https://mobis.mmo.org.tr/event-detail/17/7390
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-mektup-

MEKTUP

Değerli meslektaşlarım,

Çok büyük bir heyecanla geldiğimiz görevimizin iki yılını neredeyse doldurduk ve 
bir çalışma döneminin daha sonuna geliyoruz. Geçtiğimiz bu iki yıl süresince çok 
büyük bir özveri ile çalışma gösteren Yönetim Kurulunda beraber görev aldığımız yol 
arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum.

MMO İstanbul Şubesi olarak en karanlık zamanlarda bile hem meslektaşlarımıza hem 
de hepimizin kahramanı olan sağlık emekçilerine siper ve ışık olduk. 

Bir yandan mesleğimizin itibarını yükseltecek çalışmalar, projeler hayata geçirirken 
diğer yandan meslektaş dayanışmasını önceleyen ve tüm meslektaşlarımızı çatısı 
altında birleştirmeyi hedefleyen MMO Üye Dayanışma Ağı’nı kurduk, büyüttük.

Ekonomik ve sosyal belirsizliklerin had safhaya ulaştığı günümüzde geleceğe yön 
verecek, başta çocuklar olmak üzere topluma ve meslektaşlara fayda sağlayacak Kartal 
Makina Teknoloji ve İnovasyon Hangarı projemizi başlattık.

Meslektaşlarımızın biriktirdiği mesleki birikimi tüm üyelerimize ve meslektaş 
adaylarımıza taşıyacak olan yeni nesil öğrenme platformumuz Makina Öğrenme 
Merkezi projemizi tamamladık.

İstanbul’da yaşayan üyelerimizin sorunları ve gelecek beklentilerine anlamak ve 
gelecek yıllarda bu ihtiyaçlara yönelik proje ve faaliyetler geliştirmek için 30 bin 
üyemizi kapsayan İstanbul’da yaşayan mühendisler araştırmamızı raporlaştırdık.

Mühendis asgari ücreti ve meslektaş emeği için çalışmalar yapmak üzere Mühendis 
Emeği Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezimizi kurduk.
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-mektup-

Bu onurlu mesleğe verilen her bir saniye emeğin kıymetini biliyoruz, en zor şartlar 
altında bile bu mesleğe emek vermiş meslektaşlarımızın onur yılı belgelerini teslim 
edecek araçlar/etkinlikler yaptık.

Şimdilerde çok popüler olan bir kavram olan “metaverse” pandemi başında bizim 
için üyelerimize ulaşmanın sadece basit bir teknolojik aracıydı, dünyada ilk defa 
sanal gerçeklik ortamında mekanik tesisat alanında fuar ve dijital dönüşüm etkinliği 
gerçekleştirdik. (Metaverse’de üyelerimize arsa satmadık diye teknolojik gelişmelerden 
geri kaldığımız sanılmasın, bilakis ilham veren, öncülük eden çalışmalarımız oldu.)

Geçtiğimiz iki yıl boyunca tüm çalışma arkadaşlarımızın, Oda emekçilerimizin insan üstü 
gayreti hem odamıza hem ülkemize sahip çıkma mücadelesinin onlar için basit ama 
Yönetim Kurulumuz için çok önemli bir çıktısıydı, bir saniye olsun yalnız yürümedik.

Temsilcilik Yürütme Kurullarımızın Şube ve Oda Çalışmalarına doğrudan katıldığı ve 
her birinin neredeyse şube gibi çalıştığını, komisyonlarımızın çevrimiçi hayata çok hızlı 
adapte olması sayesinde en verimli çalışma dönemlerinden birini geçirdiğini ifade 
edebilirim.

Bütün bu çalışmaları yaparken dünyanın içinden geçtiği pandemi koşullarını ve 
ülkemizin içinden geçirildiği ekonomik krizi “yokmuş” kabul ederek çalışmalarımızı 
devam ettirdik, kendimizden bir önceki dönemden devraldığımız Oda bayrağını bir 
sonraki döneme daha yukarıda devretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Meslektaşlarımızdan Çözüm, Değişim ve Gelecek için bir dönem daha onları temsil 
etme yetkisi ve görevi istiyoruz.

Yolumuz açık olsun.

MEKTUP
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https://ogrenmemerkezi.com/

