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Sevgili Meslektaşlarımız ve Değerli 
Üyelerimiz; 

2017’nin ve 32. dönemin sonuna doğru 
yaklaşırken arkamızda mesleğimiz ve 
meslektaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz 
onlarca devrim niteliğinde proje, mesleğimizin 
itibarsızlaştırılasına karşı verdiğimiz sayısız 
mücadele ve kamu yararı gözeterek 
yaptığımız on binlerce periyodik 
denetim bıraktık. Dün olduğu 
gibi bugün de yalnızca 
ülkemizin ve halkımızın 
çıkarlarını savunuyor, 
meslek ve meslektaş 
sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrı 
ele alınamayacağının 
bilincinde olarak 
hareket ediyoruz.

32. dönem 
boyunca mesleğimiz 
ve meslektaşlarımızın 
geleceğini ilgilendiren onlarca 
proje ve çalışma gerçekleştirdik. 
Odamız için devrim niteliğinde 
sayılabilecek bu çalışmalar arasında Bakırköy 
ve Kadıköy Temsilciliklerimizin nitelikli eğitim 
merkezlerine dönüştürülmesi, Tuzla’da 
uygulamalı eğitim merkezinin açılması, Makina 
Mobil, Makina TV, Webinar eğitim videoları ve 
Online Proje Denetimi ile dijitalleşme yönünde 
büyük adımlar atılması ve ortak çalışma 
ofislerimizin ilki Makina Fabrika ile üyelerimize 
sosyal alanlar yaratılması var.

Geçtiğimiz dönemde yapılan işlerin büyük 
bir kısmını oluşturan eğitim ve dijitalleşme 
faaliyetlerimizin yanında, üye ilişkilerimizin 
güçlendirilmesine dönük çalışmalarımıza da 
ağırlık verdik. Üyelerimizle doğrudan temas 
edebilmek için yaptığımız üye ziyaretleri, 
gerçekleştirdiğimiz üye buluşmaları ve telefon 
aramalarıyla 28.000 kayıtlı üyemizin yarısına 
6 ay gibi kısa bir sürede ulaşmayı başardık. 
Bu faaliyetlerimizi 33. dönemde de artırarak 
sürdürme gayreti içerisinde olacağız.

Odamızın üzerinde hassasiyetle durduğu 
bir diğer konu ise kamusal denetimler 
ve mesleğimize, meslektaşlarımıza karşı 
geliştirilen piyasacı/rantçı politikalara 
karşı mücadele etmek oldu. TMMOB’ye 
bağlı tüm Odalara karşı kurulan baskılara 
ve mesleğimizin itibarsızlaştırılmaya 

çalışılmasına karşın meslektaşlarımızı, 
halkımızı ve ülkemizi korumaya 

yönelik olarak gerek kamuoyu 
oluşturarak gerek örgütlü 

gücümüzü kullanarak 
direndik, direneceğiz. 

Bugün yüz binlerce 
insan işsizlikle ve 
açlıkla baş başa 
bırakılmış durumda. Bu 
duruma ses çıkaran ve 
halkımıza karşı yapılan 

yanlışlar karşısında 
doğruları söylemekten 

çekinmeyen bizim gibi 
meslek odaları ise iktidarın 

baskısından nasibini alıyor. 
Meslek odalarının üyeleriyle olan 

ilişkileri koparılmaya çalışılıyor ve ekonomik 
kaynakları kesilerek güçsüz ve işlevsiz hale 
getirilmeye uğraşılıyor.

Bu nedenle tüm meslek odalarımızın 
Genel Kurullarının önemi bir kat daha 
artıyor. Bu dönemde faşizan uygulamalara 
karşı sinip susmayan, kendi çıkarları için 
iktidara yedeklenmeyen ve yalnızca kamu 
ve meslektaş çıkarlarını savunan kurumlara 
sahip çıkmak, onları yaşatmak gerekiyor.  Bu 
yüzden daha etkin üye ve daha güçlü bir Oda 
için tüm üyelerimizi 13 Ocak’ta yapılacak olan 
Genel Kurul’a ve 14 Ocak’ta yapılacak olan 
Seçimlere katılmaya çağırıyoruz. Gelin ve 
hem mesleğimizi ve meslektaşlarımızı hem 
de ülkemizi güzel günlere taşıyacak adımları 
birlikte atalım!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi 32. Dönem Yönetim Kurulu
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MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE 
HALKIMIZI GÜZEL GÜNLERE TAŞIYACAK 

ADIMLARI BİRLİKTE ATALIM!
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32. Dönemde, meslektaşlarımızın nitelikli ve 
bilimsel eğitime kavuşmasını sağlayan teorik 

ve uygulamalı eğitim merkezlerimizle mesleki 
eğitim projelerimiz, üyelerimizin mekanik tesisat 

ve asansör projelerinin zamandan ve kâğıttan 
tasarruf ederek denetlenmesini sağlayan Online 

Proje Denetimi, üyelerimizin Odamızın tüm 
eğitim ve etkinliklerine hızlıca ulaşabilecekleri 

Makina Mobil ve üyelerimizin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak şekillendirdiğimiz ortak çalışma 

ofislerimizin ilki Makina Fabrika gibi oldukça 
önemli projeleri hayata geçirdik. Tüm bu 

faaliyetlerimizi 33. Dönemde de sürdürmeye ve 
geliştirmeye kararlıyız.

32. Dönemde Di̇ji̇talleşmeden Makina 
Mobi̇le, Mesleki̇ Eği̇ti̇m Seferberli̇ği̇nden 

Ortak Çalışma Ofi̇sleri̇ne Kadar
Pek Çok Büyük İşi Başardık!

32. Dönemde Neler Yaptık?



Eğitimin kadrolaşma 
kıskacında kalarak 

gericileştiği ve mesleki-
bilimsel eğitimin niteliğinin 
gün geçtikçe azaldığı 
ülkemizde meslektaşlarımızın 
eğitim seviyesini artırmak için 
gösterdiğimiz çabalara her 
dönem yenilerini ekliyoruz. 
5 Ağustos 2017 tarihinde 
Bakırköy’de açılışı yapılan 
Avrupa Yakası Eğitim Merkezi ve Nisan 2017 
tarihinde açılışı yapılan Suat Sezai Gürü 
Uygulamalı Eğitim Merkezi ile eğitim merkezi 
sayımızı üçü teorik ve biri uygulamalı olmak 
üzere dörde yükselttik. 

Önümüzdeki dönemde ayrıca, Avrupa 
yakasında ikamet eden meslektaşlarımız 
için tasarlanan İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nin plan ve proje aşamalarını da 
tamamladık. Kaynak eğitimleri ve bakım,  
imalat eğitimleri ve otomasyon eğitimleri 
başta olmak üzere mühendis ve ara teknik 
elemanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak 
uygulamalı eğitim merkezimiz için yapılacak 
çalışmalar umuyoruz ki 33. dönemde 
tamamlanacak.

32. Dönem boyunca Aralık 2017’ye kadar 
toplam 11211 kişiye eğitim gerçekleştirdik. 
Aralarında bilgisayar kursları (AutoCAD, Catia, 
Ansys, Revit-Map), kazancı yetiştirme kursları, 
mühendis yetkilendirme kursları, LPG yetkili 
personel kursları, enerji yöneticisi eğitimleri, 
yerinde eğitim, bilirkişilik eğitimlerimiz 
ve içinde seminer, panel ve söyleşilerin 
bulunduğu diğer eğitim faaliyetlerimizle, 
meslektaşlarımızın nitelikli eğitim açıklarını 
kapatmaya yönelik adımlar attık.

Eğitim merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz 
sertifikalı eğitimlerimiz, belgelendirme 
faaliyetlerimiz, ücretsiz panel ve 

seminerlerimizin yanı sıra 
zaman ve ulaşım sıkıntısı 
çeken meslektaşlarımıza 
yönelik olarak 
yayınladığımız webinar 
eğitim videolarımızla 
da meslektaşlarımızın 
uzaktan eğitim almalarını 
sağlıyoruz. Makina Mobil 
uygulamamızın içindeki 
Makina TV modülünde 

yayınlanan Webinar eğitimlerimizle kısa 
sürede 441 üyemize ulaşma şansını 
yakaladık. Odamız tarafından verilen eğitim 
ve seminerleri destekleyici nitelikte olan 
Webinar eğitim videolarımız, bilgisayar, tablet 
ya da cep telefonu üzerinden izlenebiliyor. 
Üstelik kaydı alınan bu videolar daha 
sonra Makina Mobil’de yer alan Makina TV 
modülüne yüklenerek eğitimleri kaçıranlara 
tekrar izleme fırsatı sağlıyor.

MMO İstanbul Şube’nin yürüttüğü mesleki 
eğitim ve bilgilendirici etkinliklerin verimini 

artırmayı, mesleki yeterliği geliştirmeyi ve iş 
bilincini sağlamlaştırmayı amaçlayan Makina 
TV, 32. Dönemde uygulamaya geçirdiğimiz 
en dinamik faaliyetlerimizden 
biri oldu. Makina TV, yayınlamış 
olduğu Oda tanıtım videoları, 
bilgilendirici röportajlar, belgesel 
ve canlı yayınlar ile büyük beğeni 
toplamış ve Prof. Dr. Kirkor 

Yalçın için hazırlamış olduğu "Hayat Bir 
Mücadeledir" belgeseliyle 
de üyelerimize derinden 
temas etmeyi başarmıştır. 
Geçtiğimiz dönem 

40’ın üzerinde video 
hazırlamış olan Makina 
TV’nin çalışmaları 33. 
dönemde artarak ve 
daha fazla insana ulaşarak 
devam edecektir.
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32. DÖNEM EĞİTİMLERE GÖRE KATILIM TABLOSU

Eğitim Alanları Katılım 

Kazancı Yetiştirme Kurslarına Katılım 931

Bilgisayar Kursu Katılımı

(AutoCAD,  Catia, Ansys, Revit-Mep) 274

Eğitim Seminerleri 1823

Yerinde Eğitimler 1182

Bilirkişilik Eğitimleri 946

Webinarlar 441

Mühendis Yetkilendirme

Kurslarına Katılım 3498

LPG Yetkili Personel Kursları 348

Enerji Yöneticisi Eğitimleri 230

Söyleşiler 1538

TOPLAM 11211
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Odamız, TMMOB’a bağlı tüm diğer 
Odalar gibi, mesleki kamusal denetim 

konusunda üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmekte, halkımızı, bakanlıkları, 
hükümeti ve diğer bileşenleri gerekli 
önlemlerin alınması konusunda uyarmaktadır. 
MMO İstanbul Şubesi düzenlediği kongre, 
sempozyum ve basın açıklamalarıyla 
Türkiye’de yaşanan işçi cinayetlerini ve 
yetersiz denetimler nedeniyle meydana 
gelen kazaları ortaya koymakta; bu konularda 
atılması gereken adımları ise kendi uzmanlık 
alanı dahilinde bir bir anlatmaktadır.

MMO İstanbul Şube, 32. Dönem boyunca 
anlaşmalı olduğu belediyelerin denetimi 
altında bulunan tüm bölgelerde toplam 
54,256 asansör denetimi yerine getirmiş 
ve ilgililere gerekli tüm bilgilendirmeleri 
yapmıştır. Asansör periyodik kontrolleri 
dışında, 37,223 kaldırma ve iletme makinası 
periyodik kontrolü, 9467 basınçlı kap periyodik 
kontrolü ve 993 baca periyodik kontrolü 
gerçekleştirmiş olan Odamız, kamusal 
denetimin, halkımızın ve ülkemizin refahı 
için önemini son derece iyi bilmekte ve tüm 
denetim faaliyetlerini kâr amacı gütmeden; 
tamamen kamu yararına yapmaktadır.
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KAMUSAL DENETİMLER VE PERİYODİK KONTROLLER

Asansör Periyodik Kontrolü 54,256 

Bilirkişilik Hizmeti 696

Kaldırma ve İletme Makinası

Periyodik Kontrolü 37,223

Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü 9467

İş Makinası Periyodik Kontrolü 670

Baca Periyodik Kontrolleri 993

Yangın Periyodik Kontrolleri 194

İş Hijyeni Ölçümleri 92

Baca Gazı Emisyon Ölçümleri 320

ÜYE İLİŞKİLERİ

Üye Adres Güncelleme 11145

Yeni Üye 2237

Yeni Öğrenci Üye 265

Üye İle Mezun Buluşmaları Etkinlikleri 536

Üye İle Çarşamba Buluşması Etkinlikleri 176

Üyeye İş Yeri Ziyareti 3128

Üye İle Meslekte Onur Yılı Etkinlikleri 1224

32. Dönemde eğitim, teknoloji, dijitalleşme ve örgütlenme 
için harcadığımız emeğin yanında üyelerimizle olan 

ilişkilerimizin güçlenmesi için de çeşitli çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bunlar arasında en çok öne çıkanı hiç 
şüphesiz üye ziyaretlerimiz oldu. Bugüne dek 3128 üyemizi 
iş yerlerinde ziyaret ederek Odamızla ilgili görüş ve 
önerilerini almaya çalıştık ve değişimi de aslında bu sayede 
yakalayabildik. Bunun yanı sıra üyelerimiz arası ilişkilerin 
güçlenmesi için de pek çok adım attık. Ayrıca Meslekte Onur 
Yılı Etkinliklerimiz, yılbaşı kokteylleri, mezun buluşmaları, 
öğrenci üye buluşmaları ve Oda Gönüllüleri Gecesi gibi 
sosyal etkinliklerimizle de üyelerimiz arası birlikteliğin, 
örgütlülüğün ve fikir alışverişlerinin artması için uğraştık. 
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Teknoloji ve mobildeki ilerlemelerin 
gerisinde kalmamak ve dünyanın 

gelişimine ayak uydurmak için verdiğimiz 
çabaları dijitalleşme yönünde attığımız 
adımlarla destekliyoruz. Bu çalışmalar 
arasında en önemli olanlardan birisi de 
‘Online Proje Denetimi’. Bugüne dek 534 
SMM üyemiz tarafından kullanılan bu 
uygulama sayesinde 11,774 tesisat projesi 
denetimi zaman ve kâğıt israfı yaşanmadan 
gerçekleştirildi.

Üyelerimiz SMM Online 
Proje Denetimi Sayesinde
- Yaptıkları projeleri Odamıza çevrimiçi 
olarak gönderiyor ve onay için çok 
daha az bir süre beklemek durumunda 
kalıyorlar
- Proje hatalarında hızlı ve kolay 
düzeltmeler sağlayabiliyorlar
- Projelerinin onay süreci tamamlandığında 
karekodlu sicil durum belgesini ve proje 
etiketini kendi yazıcılarından çıktı alabiliyorlar.

543210

32. dönemde 
özellikle dijital 

alanda yaptığımız 
çalışmalarla üyelerimizin 
Odamızla ilgili tüm işlerini 
kolaylaştırma yönünde 
adımlar atıyoruz. Bu 
çalışmalar arasında en 
önemlilerinden birisi ise 
an itibariyle 5000 üyemiz tarafından 
kullanılan Makina Mobil uygulaması. 
Telefonuna Makina Mobil’i kuran 
üyelerimiz, Başkan’la iletişime geçme, 
üyelik işlemlerini hızlıca halletme, 
eğitim ve seminerlerimizi inceleme/
hızlı kayıt yaptırma ve Oda aidatları 
hakkında bilgi edinme gibi pek çok işi 
kolaylıkla halledebiliyor.

Üyelerimiz Makina Mobil 
Uygulamasını Kullanarak;
- Kendi profil bilgilerini güncelleyebilirler,
- Eğitimlere ve etkinliklere kayıt yaptırabilir; 

ayrıca eğitim ve 
etkinlik talebinde 
bulunabilirler,

- İş İlanlarını 
takip edebilir ve 

başvuruda 
bulunabilirler,

- Dergileri ve 
haberleri takip 

edebilirler,
- Makina TV tarafından 
hazırlanan içerikleri 
izleyebilirler,
- Elektronik kartvizit modülü ile 
yeni tanıştığı meslektaşlarıyla 
iletişimde kalabilirler,
- Aidat ödeme ve aidat 

muafiyet başvurusu gibi işlemlerini 
gerçekleştirebilirler,
- Yönetim Kurulu, Başkan, Sekreter, İdari 
Personel ve Odanın departmanlarına 
mesajla görüş, öneri, şikâyet ve taleplerini 
iletebilirler.
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Kamu ve özel sektörde çalışan üyelerimizin 
mesleki görevlerini yerine getirirken 

karşılaştıkları zorlukları ve özlük hakları 
açısından yaşadıkları sorunları çözmelerinde 
yardımcı ve yönlendirici olması için kurulan 
Hukuk Birimimiz 32. Dönem’de 3252 üyemize 
hukuki destek sağlamıştır.
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MMO İstanbul Şube İş Mühendis Birimi 
2008 yılında, üyelerimizin iş arama 

süreçlerini hızlandırmak ve doğru 
işe yerleşmelerini sağlamak adına, 
süreçlerin web portal 
üzerinden yürütülerek 
iş ilanları ile iş arayan 
mühendisleri 
buluşturmak 
amacıyla 
kuruldu. 
Bugün gelinen 
noktada 
iş arayan 
üyelerimize 
danışmanlık ve 
yönlendirme görevini 

de üstlenen İş Mühendis Birimi, 
üyelerimizin mesleki ve kişisel 
gelişimlerini yakından takip 
etmekte, üyelerimizi mesleki-

teknik eğitimlere 
yönlendirmekte 
ve yine bu 
kapsamda 
çeşitli eğitim 
ve etkinlikler 
düzenlemektedir. 
İş Mühendis Birimi 

32. Dönem’de 1674 
üyemizle temasa geçmiş 

ve meslektaşlarımızı 
3022 firmaya 
yönlendirmiştir.

İstanbul'da yaşamak, bir yerden bir yere 
ulaşmak oldukça zor. Üstelik sadece trafik 

sorunu değil; yaşam kalitesinin düşüklüğü, 
güvenlik sorunu ve gürültü gibi birçok diğer 
sebep de bu şehirdeki hayatımızı zorlaştırıyor. 
Biz de bu sebeplerden dolayı hem Oda 
üyelerimiz hem de öğrenci üyelerimiz 
için ne yapabileceğimizi düşündük ve son 
dönemde, Avrupa’da ve Türkiye’de gittikçe 
yaygınlaşan paylaşımlı ofislere –ki biz buna 
ortak çalışma ofisleri diyoruz- benzer bir yapı 
oluşturmaya karar verdik.

Üyelerimiz Makina Fabrika Sayesinde;
- Günlük iş toplantılarını ve çalışmalarını 
ücretsiz olarak Makina Fabrika'da 
gerçekleştirebilecekler,
- Meslektaşlarıyla fikir alışverişinde 
bulunabilecekleri bir alana sahip olacaklar,
- Ortak çalışma ofisimiz sayesinde yeni 
bağlantılar kurabilecekler,
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- Bu alanlardan hem Oda üyelerimiz hem de 
öğrenci üyelerimiz faydalanabilecekler,
- Odayla olan ilişkilerini güçlendirebilecekler,
- Makina Mobil uygulamamız aracılığıyla bu 
alanların doluluk durumlarını kolaylıkla takip 
edebileceklerdir.



Her Yıl Olduğu Gibi 2018 Yılında da Mesleğimizi Bilimsel 
ve Etik Değerler Işığında Halkımızın Yararına Sunarak 
Meslektaşlarımıza ve Ülkemize Sahip Çıkmaya Devam 

Edeceğiz.

Yeni Yılınızın Barışın, Özgürlüğün ve Eşitliğin Egemen Olduğu, 
Dayanışmanın ve Birlikte Mücadelenin Yükseldiği Mutlu Bir Yıl 

Olarak Geçmesini Dileriz…

Yeni Yılınız

Kutlu Olsun!



32. Dönem Faaliyetlerini kısaca 
değerlendirebilir misiniz?

32. dönemde Odamız ve ülkemiz 
için devrim niteliğinde çalışmalar 
gerçekleştirdik. Bakırköy ve Kadıköy 
temsilciliklerimizi nitelikli eğitim 
merkezlerine çevirdik. Tuzla’da 
faaliyete geçirdiğimiz Suat Sezai Gürü 
Uygulamalı Eğitim Merkezimizle hem 
meslektaşlarımızdan hem de sektörden 
olumlu tepkiler aldık. Ayrıca webinar 
eğitim videolarımızla eğitim faaliyetlerimizi 
tamamlayıcı nitelikte yayınlar yapmaya 
başladık. Bunun yanında dijitalleşme 
hedefiyle attığımız adımlarla da 
Odamızdan söz ettirmeyi başardık. Online 
Proje Denetimi ve Makina Mobil gibi 
projelerimizle üyelerimizin Odamızla ilgili 
faaliyetlerini kolaylaştırmaya çalıştık. Ancak 
bunu yaparken, üyelerimizle olan ilişkimizi 
sanal ortama indirgemedik ve 6 ay gibi 
kısa bir sürede 3128 üyemizi iş yerlerinde 
ziyaret ettik. Ziyaret edemediklerimize 
ise etkinliklerimizde, buluşmalarımızda 
ya da telefonda temas etmeyi başardık. 
Bu sayede Odamıza kayıtlı 28.000 üyenin 
yarısına yakın bir kısmıyla temas kurmayı 
başardık. Bu çalışmaların dışında, yakın 
zamanda Perpa Ticaret Merkezinde 
bulunan Şişli İlçe Temsilciliğimizde 
Makina Fabrika’yı açtık. Ortak çalışma 
ofislerimizin ilki olan Makine Fabrika ile 
üyelerimizin trafik çilesi çekmeden, günlük 
iş toplantılarını düzenleyebileceği ve 
meslektaşlarıyla temasa geçebileceği bir 
sosyal alan yaratmaya çalıştık.

Bu seçimleri bir öncekilerden ayıran özellik 
nedir? Neden bu seçimler önemli?

Türkiye çok zor zamanlardan geçiyor ve 

bu hem toplumumuzu hem ekonomimizi 
hem de mesleğimizi etkiliyor. Piyasacı 
anlayışa karşı duran ve kamu yararına 
hizmet veren TMMOB’ye bağlı Odalar baskı 
altında tutulmaya ve meclisten hızlıca 
geçirilen yasalarla işlevsizleştirilmeye 
çalışılıyor. LPG ve asansör gibi insan 
hayatına ilişkin ve zorunlu kamu denetimi 
görevleri piyasaya teslim ediliyor. Eğitim 
niteliksizleştirilerek mühendislik mesleğinin 
itibarı azaltılıyor. Bu günleri aşmak ve 
geleceğimizi bilimsellik temelinde 
kurarak mesleğimizi hak ettiği yere 
getirebilmek için üyelerimizin gelip oylarını 
kullanmalarını bekliyoruz. Çünkü sandıktan 
ne kadar güçlü çıkabilirsek sesimizi o 
denli yükseltebilir ve değişim için atılması 
gereken adımları o denli cesurca atabiliriz.

Üyelerimiz neleri göz önünde
bulundurarak 14 Ocak’ta yapılacak
olan seçimlere katılmalı?

Hepimizin de bildiği gibi ülkemiz 
oldukça zor bir dönemden geçiyor. 
Eğitimin gittikçe niteliksizleştirilmesi, 
mühendislik mesleğinin itibarsızlaştırılması, 
insanın değil sermaye ve rantın ön plana 
çıkarılması ve bunun gibi hem ülkemizi 
hem de mesleğimiz ve meslektaşlarımızı 
ilgilendiren gerici politikalarla karşı 
karşıyayız. Ayrıca TMMOB’ye bağlı tüm 
Odaların ve iktidardan yana olmayan, 
kamucu ve bağımsız demokratik kitle 
örgütleri veya medya organlarının üzerinde 
kurulmaya çalışılan baskının herkes 
farkında. Biz ise her zaman kamudan 
yana olan, meslektaş dayanışmasına 
öncelik veren, mesleğimize gereken 
itibarın sağlanmasını isteyen ve gerçek 
anlamda kalkınmak için bilimsel eğitimin 

32. Dönemi geride bırakırken, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Battal Kılıç ile 2 yılın değerlendirmesini ve 14 Ocak’ta 

yapılacak olan Şube seçimlerinin mesleğimiz ve ülkemizin geleceği 
için önemini konuştuk.

Tüm Üyelerimizi, Mesleğimiz ve 
Meslektaşlarımızın Geleceği İçin 

Seçimlere Çağırıyoruz!
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Bizler dün olduğu gibi bugün de 
mesleğimizin, ülkemizin ve halkımızın 
çıkarlarını bu bütünlük içerisinde 
savunmaya kararlıyız. Meslektaş 
ve ülke sorunlarının birbirinden 
ayrı ele alınamayacağının bilinci 
içerisinde laik, demokratik 
ve bağımsız bir Türkiye için 
mücadele edeceğiz.
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gerekliliğine inanan 
insanlarız. Üyelerimizin 
de bunu göz önünde 
bulundurarak 14 Ocak’ta 
yapılacak seçimlere 
katılmasını ve demokratik 
haklarını kullanmalarını 
bekliyoruz.

32. Dönem’de en çok neyi 
ön plana çıkardınız?

Bizim için 32. Dönem’de 
iki şey çok önemli oldu: 
Birincisi eğitim ikincisi ise 
üye ilişkileri. Enerjimizin 
büyük bir kısmını 
meslektaşlarımızın nitelikli 
eğitim açığını kapatmaya 
ve üyelerimizle olan 
ilişkimizi güçlendirmeye 
dönük olarak harcadık. 
Ayrıca Odamızın, sanayi 
üretiminde devrim 
yaratacağına kesin gözüyle 
bakılan endüstri 4.0 gibi 
gelişmeler karşısında 
harekete geçmesi ve bu 
gibi konularda ülkemize 
öncülük etmesi için 
dijitalleşme faaliyetlerine 
hız kazandırdık. Açıkçası bu 
dönem bizim için devrim 
niteliğinde oldu.

Yeni Yönetim Kuruluna 
nasıl bir yol haritası 
öneriyorsunuz?

Faaliyetlerimizi 
gerçekleştirirken iki önemli 
şeye dikkat ediyoruz: 
Yapılan işlerde kamu 
yararının gözetilmesi 
ve mesleğimiz ile 
meslektaşlarımızın geleceği. 
Yaptığımız tüm çalışmalarda 
bu iki temel ilkeyi göz önüne 
alıyor ve faaliyetlerimizi bu 
çerçevede düzenliyoruz. 
Gelecek dönemde de 
temennimiz yeni yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımızın 
bu ilkeleri göz önünde 
bulundurarak çalışmasıdır. 

Son olarak MMO üyeleri ve 
geniş halk kesimleri için ne 
ifade ediyor? Genel Kurul 
ve seçim öncesi nasıl bir 
çağrınız, mesajınız olacak?

Biz meslek ve ülke 
sorunlarının birbirinden asla 
ayrı ele alınamayacağını 
düşünüyor ve savunuyoruz. 
Bu nedenle seçimlere 
doğru giderken bu 
ilkelerden yola çıkıp 
#BirlikteGelecek sloganını 

kullanmayı tercih ettik. 
Biliyoruz ki; kamu yararı, 
sanayileşme, kalkınma, 
demokrasi, laiklik, bilim, 
teknoloji, meslektaş 
dayanışması ve meslek 
hakları #BirlikteGelecek. 
Bizler dün olduğu gibi 
bugün de mesleğimizin, 
ülkemizin ve halkımızın 
çıkarlarını bu bütünlük 
içerisinde savunmaya 
kararlıyız. Meslektaş ve ülke 
sorunlarının birbirinden ayrı 
ele alınamayacağının bilinci 
içerisinde laik, demokratik 
ve bağımsız bir Türkiye için 
mücadele edeceğiz.



Ortak Çalışma Ofislerimizin İlki Olan 
Makina Fabrika’yı Şişli’de Açtık!

Üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak projelendirdiğimiz 
ortak çalışma ofislerimizin ilki olan Makina Fabrika’nın açılışını 9 Aralık 
2017’de Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan Şişli İlçe Temsilciliğimizde 

gerçekleştirdik.

Avrupa ve Türkiye’de 
gittikçe yaygınlaşan 

paylaşımlı ofislerden ilham 
alınarak tasarlanan Makina 
Fabrika’nın açılış konuşmasını 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç 
yaptı. Battal Kılıç, Makina 
Fabrika’nın projelendirilmesi 
ve hayata geçirilmesinde 
emeği geçen herkese 
teşekkürlerini iletti. Kılıç, 
üyelerin herhangi bir ücret 
ödemeden kullanabilecekleri 
Makina Fabrika’nın Oda 
Üye arasında ilişkileri 
güçlendireceğinin altını 
çizerek şöyle konuştu: 

"Üyelerimizin ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak 
projelendirdiğimiz ortak 
çalışma ofislerimizin ilki 
olan Makina Fabrika’nın 
açılışını yapmak için bir 
aradayız. Makina Fabrika, 
en başta üyelerimizin 
"yaşam ve çalışma kalitesini" 
artırmayı amaçlıyor, 
sonrasında ise Oda ile 
ilişkilerini güçlendirmek 
ve meslektaşlarıyla fikir 
alışverişinde bulunmalarını 
sağlamayı hedefliyor. 
Üyelerimizin herhangi 
bir ücret ödemeden 
kullanabileceği bu alanlar 

umarız ki hem İstanbul 
trafiğinin çilesini çekmeden 
kolaylıkla toplanabileceğiniz 
yerler haline gelir hem de 
size iş geliştirebileceğiniz 
ve yeni bağlantılar kurarak 
mesleki ve fikirsel olarak 
güçlenebileceğiniz imkanlar 
sağlar."
Battal Kılıç’ın konuşmasının 
ardından söz alan Şişli 
Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Cihat Altuntaş ise 
Makina Fabrika’nın üyelere 
sağlayacağı faydalardan 
ve Oda’nın gelecek 
dönem projeleri hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.
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Makina Fabrika’nın Doluluk Durumunu 
Makina Mobil’den Takip Edebilirsiniz!
Son olarak, Makina Mobil uygulamamız 
aracılığıyla Makina Fabrika’nın doluluk 
durumu hakkında kolaylıkla bilgi 
alabileceğinizi de belirtmek isteriz. Odamızla 

kolaylıkla iletişim kurmanızı, eğitim, seminer 
ve sosyal etkinliklerimizle ilgili uzaktan kayıt 
yaptırmanızı ve çevrimiçi işlemlerinizi hızlıca 
halletmenizi sağlayan Makina Mobil’i, App 
Store ya da Play Store’dan ücretsiz olarak 
indirebilirsiniz.
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Neden Makina Fabrika’yı Açtık?
İstanbul’da yaşamanın tek derdi –en başta 
trafik olmasına rağmen- yalnızca bu değil. 
Yaşam kalitesinin düşüklüğü, güvenlik 
sorunu ve gürültü gibi etkenler de bu 
şehirdeki hayatımızı zorlaştırıyor. Üstelik 
üstümüze yüklenen vergi yükümlülükleri, 
teknolojik gelişmelerden uzak olmak 
ve yaşam alanlarımızın daraltılması gibi 
sebeplerle de toplumsal yaşam kalitemiz 
hızla düşüyor. Bu nedenle ne yaptığımız 
işe ne de sosyal faaliyetlerimize yeterince 
odaklanamıyor ve gerçek anlamda verimli 
olamıyoruz.
Makina Fabrika, en başta üyelerimizin 
“yaşam ve çalışma kalitesini” artırmayı 
amaçlıyor, sonrasında ise Oda ile olan 
ilişkilerini güçlendirmek ve meslektaşlarıyla 
fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamayı 

hedefliyor. Üyelerimizin herhangi bir ücret 
ödemeden kullanabileceği bu alanlar umarız 
ki hem İstanbul trafiğinin çilesini çekmeden 
kolaylıkla toplanabileceğiniz yerler haline 
gelir hem de size iş geliştirebileceğiniz ve 
yeni bağlantılar kurarak mesleki ve fikirsel 
olarak güçlenebileceğiniz imkanlar sağlar.



Çok sayıda meslektaşın aileleriyle 
birlikte katıldığı etkinliklerin açılış 

konuşmalarını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu gerçekleştirdi. MMO 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç meslektaşlarını selamlayarak 
başladığı etkinlik konuşmalarında Oda’nın 
önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında 
bilgi vererek, "Etkinliğimize katılan tüm 
üyelerimize teşekkür ederim, birlikte üretip, 
birlikte yönetmeye önümüzdeki dönem de 
devam edeceğiz. İki yıllık bir dönemi geride 
bırakıyoruz. Bu iki yıllık süreçte, sizlerle 

birlikte ve sizlerin de desteğiyle Odamıza 
pek çok yenilik getirdik. Bu dönemde 
biri uygulamalı olmak üzere üç eğitim 
merkezimiz ve Makina Mobil, Makina TV, 
Online Proje Denetimi gibi uygulamaları 
hayata geçirmemiz ve üyelerimizin bilgi 
birikimlerini arttırmak için yaptığımız eğitimler 
mesleğimize verdiğimiz önemin en büyük 
göstergesidir. Bu çalışmalarımızı 13-14 Ocak’ta 
yapılacak olan Genel Kurul ve Seçimler ile 
taçlandıracağız. Tüm üyelerimizi seçimlerde 
birlikte olmaya davet ediyorum’’ ifadelerini 
kullandı.

‘Geleceğe İyi Bir Meslek Odası Bırakacağız’
Etkinliklerde Battal Kılıç’ın konuşmasının 
ardından söz alan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu, mesleğinde 30. ve 35. yılını 
doldurmuş üyeleri kutlayarak etkinliğe 
katılan meslektaşlarını mühendislik 
mesleğinin gelişimi için başlatmış oldukları 
eğitim seferberliğine davet etti. Tataroğlu, 
eğitimin itibarsızlaştırıldığı böylesine bir 
dönemde mesleğinde uzmanlaşmak 
isteyen üyeler için Oda’nın çok önemli bir 
yerde durduğunun altını çizerek, ‘’Amacımız 
Odamızı, üyelerimizle birlikte ülkemizin 
ve mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmek. Ancak bu şekilde geleceğe 
iyi bir meslek odası bırakabiliriz.’’ ifadelerini 
kullandı. Açılış konuşmalarının ardından 
mesleğinde 30. ve 35. Yılını doldurmuş olan 
üyelere belgeleri takdim edildi.
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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Meslekte 30. ve 
35. Onur Yılı etkinliklerinin ilkini 11 Aralık 2017 tarihinde Yunus 
Emre Kültür Merkezi’nde, ikincisini ise 14 Aralık 2017 tarihinde 
Kozyatağı Belediye Meclis Binası’nda gerçekleştirdi.

Meslekte 30. ve 35. Yılını 
Dolduran Üyelerimizle Buluştuk
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Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim 

Kurulu Başkanı Battal Kılıç’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlik, Prof. Dr. Necdet 
Eraslan’ın oğlu Prof. Dr. Arsev 
Eraslan’ın konuşmasının 
ardından katılımcıların 
sunumlarıyla devam etti. 
Oturum Başkanlığını MMO 
İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç 
yaptı.

2003 yılında, değerli 
üyemiz Uçak Yüksek 

Mühendisi Necdet 
Eraslan'ı anmak 

amacıyla başlattığımız 
Necdet Eraslan 

Proje Yarışması’nın 
sekizincisi ‘’Kontrol, 

Otomasyon ve Robotikte 
Yeni Teknolojiler’’ 

konusuyla 16 Aralık 
Cumartesi günü 

MMO İstanbul Şube 
Konferans Salonu’nda 

gerçekleştirildi.

Necdet Eraslan Proje Yarışması’nın 
Sekizincisini Gerçekleştirdik

Yarışmanın jüri üyeleri 
olan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç, Prof. Dr. Arsev 
Erslan, Doç. Dr. Zeki Yağız, 
Dr. Hüseyin Alıcı, Doç. Dr. 
Erdinç Altuğ, Bahadır Kılıç 
(STAUBLI Sanayi), Cem 
Emre Tural (ABB Elektrik), 
E. Alkım Erdönmez (Entek 
İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Hizmetleri) ve Makina 
Mühendisi Sarp Akal’ın 

sunumlardan sonra 
yaptıkları değerlendirmede 
katılımcılara ikincilik ve 
üçüncülük ödülleri verildi.

Yarışmanın ikincilik 
ödülünü, ‘’Konuşma Dilini 
İşaret Diline Tercümede 
Kullanılacak Bir Robotik 
Sistemin Geliştirilmesi’’ 
projesi ile Mahmut Taşar, 
Erkin Gezgin ve Alp Emre 
Yaşar ve ‘’Antienboli 
Pnömatik Çorap’’ projesi 
ile Cevat Akıncı, Mehmet 
Akıncı, Sinan Apaydın, 
Kaan Aktaş ve Abdülhamit 
Dönder almaya hak 
kazandılar.

Üçüncülük ödülü 
ise ‘’Yeni Bir Fiksatör 
Teknoloji’’ projesi ise 
İbrahim Deniz Akçalı, 
Hüseyin Mutlu Ercan Avşar 
ve Ahmet Aydın’a verildi. 
Etkinlik jüri üyelerine, 
oturum başkanlarına ve 
tüm yarışmacılara teşekkür 
belgesi verilmesi ile sona 
erdi.

Prof. Dr. Arsev Eraslan
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Çok sayıda meslektaşın aileleriyle birlikte 
katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını 

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu gerçekleştirdi.

“Amacımız Odamızı Ülkemizin
ve Mesleğimizin İhtiyaçları
Doğrultusunda Şekillendirmek”
Mesleğinde 45 yılını dolduran üyelerle bir 
araya gelinen etkinliğe çok sayıda meslektaş 
ailesiyle birlikte katıldı. Etkinliğin açılış 
konuşmasını MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu yaptı. 
Tataroğlu, meslektaşlarını selamlayarak 

başladığı 
konuşmasında 
MMO İstanbul 
Şube’nin 32. 
Dönem’de 
gerçekleştirdiği 
faaliyetler hakkında 
katılımcılara 
bilgi verdi. 
Tataroğlu, eğimin 
itibarsızlaştırıldığı 
böylesine bir dönemde 
mesleğinde uzmanlaşmak isteyen 
üyeler için Oda’nın çok önemli bir yerde 
durduğunun altını çizerek, ‘’Amacımız 
Odamızı, üyelerimizle birlikte ülkemizin 
ve mesleğimizin ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmek. Ancak bu şekilde geleceğe 
iyi bir meslek odası bırakabiliriz’’ ifadelerini 
kullandı. Tataroğlu sözlerini 14 Ocak 2018’de 
gerçekleştirilecek Şube seçimlerine tüm 
üyelerin katılımının önemli olduğunun altını 
çizerek sonlandırdı.
Açılış konuşmasının ardından mesleğinde 
45. yılını doldurmuş olan üyelere belgeleri 
takdim edildi.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Meslekte 45. Onur Yılı 
etkinliğini 1 Aralık 2017 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İstanbul 

Şubesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Meslekte 45. Yılını Dolduran
Üyelerimizle Buluştuk
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Seçİmlere Neden 
Katılmalıyız?

Bilimsel eğitimin geri plana itildiği ve niteliğini 
kaybettiği bu dönemde, üçü teorik ve biri 

uygulamalı olmak üzere; Avrupa ve Anadolu 
yakasında bulunan dört eğitim merkeziyle 

meslektaşlarımızın nitelikli eğitim ihtiyacını 
karşılamak için.

32. dönemde hayata geçirdiğimiz ve tüm 
faaliyetlerimizin görülebilmesini, Odamıza 
kolaylıkla ulaşılmasını sağlayan “Makina 
Mobil” ve meslektaşlarımızın projelerinin hızlıca 
onaylanması sağlayan "Online Proje Denetimi" 
ve benzeri projelerin devamlılığı için.

Sadece halkın yararına odaklanmış kamusal denetim 
faaliyetlerini sürdürmek, yetersiz denetimler nedeniyle 

meydana gelen kazaları önlemek ve yaşanan işçi 
cinayetlerini engelleyecek adımları birlikte atmak için.

Üyelerimizin ve öğrenci üyelerimizin günlük iş 
faaliyetlerini ve toplantılarını düzenleyebileceği; 
ortak çalışma alanlarının ilk örneği olarak Şişli 
Temsilciliğimizde açılan ve üyelerimizin “yaşam ve 
çalışma kalitesini” artırmayı amaçlayan Makina 
Fabrika ve benzer projelerimiz için!

En doğru CV'nin, en doğru firmaya, en etkin şekilde 
ulaşmasını sağlamak adına hayata geçirilen ve 

Makina Mobil ile entegre çalışan İş Mühendis birimi 
gibi, iş arayan üyelerin en güncel iş ilanlarına 

hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlayan 
platformların sürekliliğinin sağlanması için.



Oda çalışmalarına gönüllü olarak katılan, 
destek veren üyeler ve kurumlar için 

gerçekleştirilen etkinliğe 250 kişi katıldı. 
Etkinliğin açılış konuşmasını MMO İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç 
gerçekleştirdi. Kılıç yaptığı konuşmada 
Oda’nın 32 Dönem’de yaptığı çalışmaları 
özetleyerek, “Gücünü siz gönüllülerimizin 
mesleki birikiminden alan ve meslektaş 
dayanışması ile gelişen Odamızın 
faaliyetlerinin katılımcısı, örgütleyeni ve 
bileşeni olarak daha güçlü bir meslek alanı 

mücadelesine yaptığınız katkılardan dolayı 
Şube Yönetim Kurulu adına her birinize teker 
teker teşekkür ederim.” dedi.

Battal Kılıç 14 Ocak’ta TMMOB Mimarlar 
Odası İstanbul Şube’de gerçekleştirilecek 
olan Şube seçimlerinin en geniş katılımla 
demokrasi şöleni şeklinde geçmesi beklentisi 
içinde olduklarını iletti. Battal Kılıç’ın 
konuşmasının ardından Oda çalışmalarında 
gönüllü olarak yer alan üye ve kurumlara 
teşekkür belgelerinin takdimi ile gece sona 
erdi.

Oda Gönüllüleri Gecesi’nde 
Meslektaşlarımızla Bir Araya Geldik
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından organize edilen Oda 
Gönüllüleri Gecesi etkinliği 16 Aralık 2017 tarihinde İnnpera Otel’de gerçekleştirildi.

18



14 Ocak'ta gerçekleştireceğimiz Şube 
seçimlerinde sandık ve oy kullanacağız yeri 

Makina Mobil uygulamamızı kullanarak kolaylıkla 
öğrenebilirsiniz.

Mobil uygulamamızı App Store ve Play Store'dan 
ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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Üye Buluşmaları ve Yeni Yıl
Etkinliklerimizi Gerçekleştirdik

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Kartal, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, 
Beylikdüzü, Şişli, Kadıköy ve Ümraniye İlçe Temsilcilikleri yeni yıl etkinlikleri kapsamında 

üyeleriyle bir araya geldi.

Üyeler arasındaki iletişimi 
güçlendirmek ve biten 

yılın stresini atmak amacıyla 
düzenlenen etkinlikler 
Kadıköy ve Ümraniye 
Temsilcilikleri tarafından 
8 Aralık tarihinde Novada 
AVM’de, Şişli Temsilcilik 
tarafından 9 Aralık tarihinde 
temsilcilik binasında, 
Beylikdüzü Temsilcilik 
tarafından 13 Aralık tarihinde 
Bey Marmara Suite Otel’de, 
Bakırköy ve Başakşehir 
Temsilcilikleri tarafından 
20 Aralık tarihinde MMO 
İstanbul Bakırköy temsilcilik 
binasında, Kartal ve Tuzla 
Temsilcilikleri tarafından 
ise 22 Aralık tarihinde 
Drogos Port Tesisi’nde 
gerçekleştirildi.
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Etkinliklerin açılış konuşmasını 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç ve 
MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 
Tataroğlu gerçekleştirdi. Battal 
Kılıç, 2018 yılının ülkemize birlik, 
mutluluk ve barış getirmesini 
dilediğini ifade ederek, ‘’32. 
Dönem Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak, geleceğe umut üretmekle 
görevlendirmiş olan, seçkin 
ve çağdaş bir topluluğun 
üyesi olmaktan büyük gurur 
duyuyorum. Bu büyük Makina 
Mühendisleri Odası ailesinin bir 
parçası olarak bugün yine sizinle 
bir arada olmaktan ve geleceğe 
ilişkin umutlarımızı ve inancımızı 
bir kez daha pekiştirmekten 
mutluluk duyuyoruz.’’ dedi. Kılıç, 
tüm katılımcıları 14 Ocak tarihinde 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
Şube’de gerçekleştirilecek olan 
Şube seçimlerine davet etti.

Etkinliklerde Battal Kılıç’ın 
konuşmasının ardından söz 
alan MMO İstanbul Şube 
Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu ise tüm 
meslektaşlarının yeni yılını 

kutlayarak Oda’nın 32. Dönem 
çalışmaları ve gelecek dönem 
projeleri hakkında bilgi verdi. 
Eğimin itibarsızlaştırıldığı 
böylesine bir dönemde 
mesleğinde uzmanlaşmak 
isteyen üyeler için Oda’nın çok 
önemli bir yerde durduğunun 
altını çizerek, ‘’Amacımız Odamızı, 
üyelerimizle birlikte ülkemizin 
ve mesleğimizin ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirmek. 
Ancak bu şekilde geleceğe iyi 
bir meslek odası bırakabiliriz.’’ 
ifadelerini kullandı.
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Değerli Üyemiz,
MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nun 32. Çalışma Dönemi 
tamamlanırken, geçtiğimiz iki yıllık süreçte bizlere vermiş olduğunuz 
destek ve katkılar için teşekkür ederiz.

Odamızın örgütsel birikimi, üyelerimizin mesleki birikimlerine 
dayanmakta ve örgütlü mücadelemiz bu birikimlerin üzerinde 
yükselmektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 33. Dönem'de 
de yapacağımız tüm çalışmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerine 
dayanarak, meslektaşlarımızın ve halkımızın yararına sunmaya devam 
edeceğiz. Meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, mesleğin kamu 
yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslektaşlarımızın 
birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni 
hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak ve 
ayrıca kamunun ve ülkenin çıkarlarını savunmak, yurdun 
doğal kaynakları ve çevresi ile tarihi ve kültürel 
mirasını koruyacak önlemler geliştirmek temel 
amaçlarımızdandır.

Bu amaçları gerçekleştirmek ve geleceğe etkin, 
güçlü, çağdaş ve demokrat bir meslek odası 
bırakabilmek için tüm üyelerimizi 13 - 14 
Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan 
Oda Genel Kurulu ve Seçimlerine davet 
ediyoruz.

İnanıyoruz ki ülkemiz ve mesleğimiz 
için güzel günler sizinle 
#BirlikteGelecek

MMO İstanbul Şube
32. Dönem Yönetim Kurulu Sekreteri
İbrahim M. Tataroğlu

Genel Kurul: 13 Ocak 2018
Cemil Candaş Kent
Kültür Merkezi-Şişli

Seçimler: 14 Ocak 2018
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Şubesi-Karaköy



01 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de Meslekte 
45. Onur Yılı 
Etkinliği etkinliği 
gerçekleştirildi.

09 Aralık tarihinde 
Şişli Temsilcilik 
tarafından Yeni 
Kokteyli ve Makina 
Fabrika açılış etkinliği 
gerçekleştirildi.

11 Aralık tarihinde 
Bakırköy Temsilcilik 
tarafından Yunus 
Emre Kültür 
Merkezi'nde 
Avrupa Yakası 
Meslekte 30. ve 35. 
Onur Yıılı etkinliği 
gerçekleştirildi.

7 Aralık tarihinde 
Suat Sezai Gürü 
Uygulamalı Eğitim 
Merkezi'nde Asansör 
Periyodik Kontrol 
Uygulamalı Eğitimi 
gerçekleştirildi. 

18 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de Enerji
Yöneticisi Eğitimi 
gerçekleştirildi.

02 Aralık tarihinde 
Beylikdüzü 
Temsilcilikte 
İş Kazaların 
Araştırılması 
Teknikleri ve 
Analizi Semineri 
gerçekleştirildi.

29 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de 
Çarşamba
Buluşması etkinliği 
gerçekleştirildi.

8 Aralık tarihinde 
Beylikdüzü 
Temsilcilik 
tarafından 
Türkiye'de Atom 
Enerjisi Kurumu 
Teknik Gezisi  
düzenlendi.

16 Aralık tarihinde 
MMO Beylikdüzü 
Temsilcilikte 
Mekanik Projelerde 
Pasif Yangın 
Durdurucular 
Semineri 
gerçekleştirildi.

13 Aralık tarihinde 
Beylikdüzü 
Temsilcilik 
tarafından Bey 
Marmara Suite 
Hotel'de Yeni Yıl 
Kokteyli etkinliği 
gerçekleştirildi.

14 Aralık tarihinde 
Kozyatağı Belediye 
Meclis Binasında 30. 
ve 35 Onur Yılı 
etkinliği 
gerçekleştirildi.

7 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de 
Endüstriyel ve 
Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Eğitimi 
gerçekleştirildi. 

20 Aralık  tarihinde 
MMO Suat Sezai 
Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi'de 
Asansör Periyodik 
Kontrol Uygulamalı 
Eğitimi Eğitimi 
gerçekleştirildi.

09 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de Yalın
Teknikler Semineri 
gerçekleştirildi.

29 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de Yeni 
Yıl Kokteyli 
gerçekleştirildi.

16 Aralık 
tarihinde MMO 
İstanbul Şube'de 
Necdet Erslan 
Proje Yarışması 
düzenlendi.

23 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de ISO
Proje Yönetimi 
Metodolojisi 
Semineri 
gerçekleştirildi.

7 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de 
Endüstriyel ve 
Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Eğitimi 
gerçekleştirildi. 

18 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de Mekanik
Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme 
Eğitimi 
gerçekleştirildi.

02 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de Mekanik 
Projelerde Pasif 
Yangın Durdurucu 
Sistemler Semineri 
gerçekleştirildi.

22 Aralık tarihinde 
Kartal-Tuzla 
temsilcilikleri 
tarafından Bülent 
Ecevit Kültür 
Merkezi'ne Yeni Yıl 
Kokteyli etkinliği 
gerçekleştirildi.

25 Aralık tarihinde 
Beylikdüzü 
Temsilcilik'de  
Elektrik Motorlarında
Verimlilik ve Enerji 
Tasarrufu Söyleşisi 
gerçekleştirildi.

09 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de ANSYS
FLUENT Semineri 
gerçekleştirildi.

6 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de BEP-TR-2 
Oryantasyon Eğitimi 
gerçekleştirildi. 

15 Aralık tarihinde 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi Bakırköy'de  
Asansör Avan
Proje Hazırlama 
Mühendis 
Yetkikendirme 
Eğitimi 
gerçekleştirildi.

02 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de  ISO 22301 İş
Sürekliliği Yönetim 
Sistemi Semineri 
gerçekleştirildi.

20 Aralık tarihinde 
Bakırköy-Başakşehir 
temsilcilikleri 
tarafından Yeni Yıl 
Kokteyli etkinliği 
gerçekleştirildi.

11 Aralık tarihinde 
Beylikdüzü 
Temsilcilikte 
Üretim Planlamanın 
Önemi ve 
İşletmeye Katkıları 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

09 Aralık  tarihinde 
Ümraniye 
Temsilcilik'de 
Metroloji
Kalibrasyon Semineri 
gerçekleştirildi.

1 Arak tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi 
gerçekleştirildi. 

14 Aralık tarihinde 
Suat Sezai 
Uygulamalı Eğitim 
Merkezi'nde Asansör 
Periyodik Kontrol 
Uygulamalı Eğitimi 
gerçekleştirildi.

20 Aralık tarihinde 
Beyklikdüzü 
Temsilcilikte Mesleki 
Yeterlilik Belgesinin 
Zorunlu Olduğu 
Alanlar konulu panel 
gerçekleştirildi.

16 Aralık tarihinde 
MMO İstanbul 
Şube'de Santranç
Turnuvası etkinliği 
gerçekleştirildi.

4 Aralık tarihinde 
Anadolu Yakası 
Eğitim Merkezi 
Kadıköy'de Yangın 
Suyu, İçme Suyu, 
Kullanım Suyu 
Depoları Proje ve 
Uygulama Esasları 
konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.

09 Aralık tarihinde 
Avrupa Yakası Eğitim 
Merkezi Bakırköy'de  
Lojistik, Satınalma 
Tedarik Zinciri 
Sertifika Semineri 
gerçekleştirildi.

Aralık'ta Neler Yaptık!

23



Üzerinde Çalıştığımız Devam Eden Projeler

Güzel Günler #BirlikteGelecek!

32. Dönemde mesleğimize, ülkemize ve halkımıza faydalı olacağını düşündüğümüz tüm 
çalışmalarımızı 33. Dönemde de sürdürme niyetindeyiz. Odamızın faaliyetlerini daha da nitelikli 

hale getirmek, eğitim seferberliğimizi istediğimiz noktaya ulaştırmak, teknoloji ve dijital 
alanda Türkiye’ye öncülük yapacak adımları atmak ve elbette kamusal denetim ve kamu 

yararına çalışmak anlamında piyasacı anlayışın önünde duracak güçlü adımlar atmak için 
buradayız. Yaptığımız her şey, mesleğimiz, ülkemiz ve halkımız için!

24

TMMOB Öğrenci Yurdu’nu 
İstanbul’da Öğrencilerimizin 

Hizmetine Açacağız
İstanbul’da açılması 

planlanan TMMOB Öğrenci 
Yurdu projesi için görüşme 

ve değerlendirmelerin 
yapıldığı toplantıyı 16 Ekim 
2017 tarihinde Beylikdüzü 

Belediyesi’nde gerçekleştirdik. 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, 

TMMOB Eski Başkanı Mehmet 
Soğancı, İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe, MMO 

İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç, 
MMO İstanbul Şube 26. ve 
27. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Tevfik Peker, MMO 

İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri İbrahim M. 

Tataroğlu ve Beylikdüzü 
Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Ezgi Kılıç’ın katıldığı 

toplantı önümüzdeki dönemde 
tekrarlanacak. Amacımız 

İstanbul gibi kalabalık ve pahalı 
bir şehirde öğrencilerimizin 

güvenli bir şekilde barınmasını 
sağlamak olacak.

Makina Mobil Uygulamasının 
Sınırlarını Genişleteceğiz

Üyelerimizin oda faaliyetlerinden daha 
kolay yararlanmasını sağlayabilmek için 

Makina Mobil uygulamamızı geliştirmeye 
devam edeceğiz. Hedeflediğimiz noktada 

üyelerimiz Makina Mobil uygulamamızı 
kullanarak katıldığı eğitimlerin sertifikalarına 

ulaşabilecek, Oda üyelik belgesi gibi 
belgelere çevrimiçi olarak başvuru 

yapabilecek, İş & Mühendis modülünde CV 
oluşturup ilgi alanlarına göre iş arayarak 
başvurdukları ilanları takip edebilecek, 

Odamızın anlaşmalı olduğu kurumlardan 
indirimli olarak faydalanabilecek, 

Odamızın çalışmalarını yürütmekte 
olduğu E-kütüphane projesi kapsamında 
mesleki yayınlara ulaşabilecek ve meslek 
komisyonlarına katılabilmek için çevrimiçi 

başvuru yapabilecekler. 
Yeni dönemde mobil uygulamamızı öğrenci 

üyelerimiz için de kullanıma açacağız. 
Öğrenci üyelerimiz mobil uygulamamız 
aracılığıyla, öğrenci üyelik başvurularını 

çevrimiçi olarak yapabilecek, barınma, yeme-
içme ve ulaşım imkanlarına ulaşabilecekler. 
Öğrencilerimiz ayrıca üniversiteler hakkında 

çeşitli bilgilere, ders notlarına ve mesleki 
yayınlara Makina Mobil’den ulaşabilecek 

ve 2018’de açılacak olan TMMOB Öğrenci 
Yurdu’na çevrimiçi başvuru yapabilecekler.
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Modüler Eğitimlerimizi 
Artırarak Sürdüreceğiz

Dünyada ve ülkemizde satın alma, 
lojistik ve tedarik zinciri yönetimi 

alanındaki çalışmalar gün geçtikçe 
gelişmekte ve bu konularda 

çok çeşitli teknolojiler, sistemler 
ve yöntemler kullanılmaktadır. 
Ürünlerdeki kalite ve fiyatların 

birbirine yaklaşmış olması sebebiyle 
rekabetteki fark hizmetlerde 

yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu 
çerçevede daha çağdaş ve ileri 

satın alma, lojistik ve tedarik 
zinciri yönetimi yaklaşımlarının 

uygulanması gerekmektedir. Bu 
program genel olarak bu alanda 

temel bilgileri vermek, temel 
bilgi ve deneyimi olanlara da 

daha ileri bilgileri aktarmak üzere 
tasarımlanmıştır. Modüler eğitimlere 

yoğunlaşmamızın amacı; söz 
konusu gelişmeleri içeren çağdaş 
satın alma, lojistik ve tedarik zinciri 

yönetimi sistemleri konularında 
bilgi sahibi uzmanlar ve yöneticiler 
yetiştirmektir. Bu alanda yaptığımız 

eğitim çalışmalarını 33. Dönem’de de 
artırarak sürdüreceğiz.

Odamız Dijital Dönüşüme 
Öncülük Edecek

MMO İstanbul Şubesi olarak kamusal 
ve mesleki denetim hizmetlerinde de 

dijitalleşme yönünde adımlar attık. 
8 Nisan 2017’de açmış olduğumuz 
Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 

Merkezimizde, MYK Kapsamında Ara 
Teknik Elemanların Belgelendirilmesi 

kamusal sorumluluğumuz gereği, 
bulunduğumuz her alanı geliştirmek 
ve en iyisini ortaya çıkarmak ilkemiz 
doğrultusunda örnek bir uygulamayı 

hayata geçirdik. Ağustos 2017’den 
itibaren bütün sınavların çevrimiçi 

olarak bulut sistemine kayıt edilmesini 
ve buradan da doğrudan MYK ve 

MMO Genel Merkezine ulaştırılmasını 
sağladık. Bu uygulama sayesinde, diğer 

veri gönderim süreçlerinde meydana 
gelebilen aksaklıkları ortadan kaldırmayı 

başardık ve ayrıca MYK denetimini de 
tamamıyla kolaylaştırdık. Hedefimiz bu 

çalışma biçiminin standartlaştırılarak 
bütün MYK belgelendirme kuruluşlarında 
kullanılmasını sağlamak. Zaman ve emek 

kaybını neredeyse sıfıra indirecek olan 
bu sistemin bu alana çok ciddi faydalar 

sağlayacağına inanıyoruz.

İkitelli Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’ni Meslektaşlarımızla 
Buluşturacağız

8 Nisan 2017 tarihinde 
Anadolu Yakası’nda açılışını 
gerçekleştirdiğimiz Suat Sezai 
Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin 
benzerini Avrupa Yakası 
İkitelli’de meslektaşlarımızın 
ve üyelerimizin hizmetine 
açacağız. Uygulamalı 

eğitim merkezimiz ile 
meslektaşlarımızın uzmanlık 
alanlarının belirlenmesinde 
etkili bir mesafe katederek; 
kaynak imalat yöntemleri, 
3 boyutlu yazıcılar, 
otomasyon, hidrolik 
pnömatik ve kestirimci 
bakım konu başlıklarında 
uygulamalı eğitimler 
vereceğiz.
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360 Derece Video Eğitimlerimizi 
Meslektaşlarımızla Buluşturacağız

360 derece video eğitimlerimizle, 
meslektaşlarımızın teorik eğitimlerden 

önce eğitime katıldığı konu ile ilgili 
ekipmanları ve malzemeleri arttırılmış 

gerçeklik ile görmelerini sağlıyoruz. 360 
derece eğitimlerimiz, meslektaşlarımızın 

yaratıcılığı ön plana çıkarma, çok 
boyutu düşünme, deneyim artırma ve 
öğrenmeyi kolaylaştırma gibi birçok 

fayda sağlayacak. Yeni nesil etkileşimli 
ders kitapları ve materyalleri sayesinde 

kitaplarda gösterilmeyen özellikle 3 
boyutlu öğelerin ders anında gösterimi 

ile de öğrenme pekiştirilecek. 32. 
Dönem’de çalışmalarına başladığımız 

360 derece eğitimlerimizi 33. Dönem’de 
meslektaşlarımızla buluşturacağız.

E-Kütüphaneyi Üyelerimizin 
Hizmetine Açacağız

Teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte Oda ve Şube yayınlarımızı 

elektronik ortama aktararak 
E-Kütüphaneye uygulamasını 

başlatacağız.  33. Dönem’de hayata 
geçireceğimiz bu uygulama 
ile baskı maliyeti azalacak, 

maksimumum sayıda okuyucumuz 
yayınlarımızdan faydalanabilecek, 

sayısal olarak tutulan bilginin 
transferi ve değiştirilmesi daha 

kolay olacak, bilginin güncellenmesi 
masrafsız ve hızlı bir hale gelecek, 

bilgiler istenildiği zaman basılı 
materyal haline getirebilecek ve 

meslektaşlarımız kitap taşıma 
zahmetinden kurtarılacak.



webinar 03
OCAK

Yağmur Suyu Tesisatı

MMO İstanbul Şube

Eğitim 20
OCAK

 Solidworks-Tasarım ve Analiz Mühendisi Yetiştirme Kursu 
Programı 

İstanbul Şube

Eğitim 20
OCAK

Anys Workbench - Tasarım ve Analiz Mühendisi Yetiştirme 
Programı 

İstanbul Şube

Eğitim 22
OCAK

 Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 

İstanbul Şube

Eğitim 25
OCAK

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 

İstanbul Şube

Eğitim 20
OCAK

Anys Fluent Tasarım ve Analiz Programı Yetiştirme 
Programı 

İstanbul Şube

Eğitim 19
OCAK

Şantiye Şefliği

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 25
OCAK

 Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Kursu 

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 20
OCAK

Temil Bilirkişilik Eğitimi

Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy 

Eğitim 19
OCAK

 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme 
Kursu 

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Eğitim 26
OCAK

 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Kursu

Avrupa Yakası Eğitim Merkezi / Bakırköy

Etkinlik Takvimi  Ocak 2018
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Seminer

Mekanik Projelerde Pasif Yangın Durdurucu Sistemler 

Beylikdüzü Temsilcilik 06
OCAK

Genel Kurul

MMO İstanbul Şube Genel Kurulu

Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi 13
OCAK

Seçimler

MMO İstanbul Şube Seçimleri

TMMOB Mimarlar Odası-Karaköy 14
OCAK



Değerli Üyemiz,
Sizleri, 13-14 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak olan MMO İstanbul Şube 33. 

Dönem Genel Kurulu ve Seçimlerine çağırıyoruz!

Genel Kurul ve Seçimlere katılmanız yalnızca geçmişten bugüne ve bugünden 
geleceğe Etkin, Güçlü, Çağdaş, Laik ve Demokrat meslek odasına sahip çıkmak 
anlamına gelmiyor; aynı zamanda, Ülkemizin Dününe, Bugününe ve Geleceğine 

sahip çıkmak anlamına geliyor.

Üyelerimizin bu değerlerin tümüne sahip çıktığını biliyor ve sizleri Genel Kurul ve 
Seçimlerimizde yanımızda görmek istiyoruz.

Kamu Yararı, Sanayileşme, 
Kalkınma, Demokrasi, Laiklik, 

Bilim, Teknoloji, Meslektaş 
Dayanışması ve Meslek Hakları 

Seninle #BirlikteGelecek

ÇAĞRIMIZDIR!

14 Ocak 2018'de
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi

Karaköy

Şube Seçimlerimize Bekliyoruz! 


