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Mak�na Öğrenme
Merkez� Hakkında

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından hayata geçirilen
Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu: Makina Öğrenme Merkezi sizleri bekliyor.

Mesleki eğitim ve bilgiler, alanında uzman eğitmenler, özenle hazırlanmış içerikler ve
ömür boyu erişim imkânı sunan platformda, zaman ve mekândan bağımsız eğitim
içeriklerine ulaşabilir, tüm sertifikalarınızı tek bir tuş ile kolaylıkla görüntüleyebilir, bilgi
gelişiminizi takip ederek raporlayabilir, eğitmenlere soru sorabilirsiniz. 

36 eğitim kategorisi, 200’den fazla uzman eğitmen, 300’den fazla eğitim ve sertifika
programı bu platformda!

Makina Öğrenme Merkezi ile istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde bilginize güç katın,
mesleki yeteneklerinizi geliştirin.

Mühendisin Dijital Öğrenme Platformu
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Makina Öğrenme Merkezine e-
posta ve şifreniz ile giriş
yapabilirsiniz.

Makina Öğrenme Merkezine kayıt
olmak için bilgileri doldurunuz ve
Kayıt Ol butonuna basınız.

Makina Öğrenme Merkezine
https://ogrenmemerkezi.com
a tıklayarak,  sağ üste bulunan
giriş yap, Üye Ol butonları ile
Üye olduktan sonra giriş
yapabilirsiniz.
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Mak�na 
Öğrenme
Merkez�

Mühendisin
Mühendisin öğrenimine dair bütün eğitimleri içeren
muazzam bir eğitim kütüphanesi barındırır.

Dijital
Dijital ortamda Senkron ve Asenkron öğrenme için Makina
Öğrenme Merkezini  tercih edin.  

Öğrenme Platformu
Mesleğinize, Kariyerinize, Geleceğinize güç katın.



Kategoriler menüsüne tıklayarak; Eğitim
kategorilerini görüntüleyebilirsiniz.
Eğitim ara bölümünden öğrenmek
istediğiniz konuyu aratabilirsiniz.

Filitreleri Aç/Kapat butonu ile Eğitimlerin ücret
durumunu, eğitim şekline, lokasyonuna, eğitmenine
göre filitreleyebilir, yeniden eskiye veya en popüler
eğitimlere göre sıralayabilirsiniz.
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Eğitim

264 216

Eğ�t�m ve Eğ�tmen Sayılarını
orta bannerden bulab�l�rs�n�z

Eğitmen



İlginizi çeken eğitime tıklayın; Eğitimin
amacını, içeriğini, kimlerin katılabileceğini
ve eğitim dokümanlarına erişebilirsiniz.

Sepete Ekle butonu ile ilgili eğitimi
kolaylıkla sepete ekleyebilirsiniz. 

Eğitim Detayları bölümünden, eğitimin kaç
videodan oluştuğunu, eğitimin ne kadar
süre sürdüğünü, eğitim ücretini eğitim
sonunda sertifika alıp alamayacağınızı
öğrenebilirsiniz.

Eğitmen hakkında detaylı bilgiye erişmek için
eğitmen profiline tıklayarak eğitmenin adını
ünvanını ve eğitmen ile ilgili detaylı bilgileri
bulabilirsiniz.
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Sepete ekle butonuna tıkladıktan sonra
sepetteki eğitimi satın almak için
Ödeme Adımına geç butonuna
tıklayarak eğitimi satın alabilirsiniz.

Fatura adresleri bölümünden önce fatura bilgileri kurumsal/bireysel olarak
seçilir. Fatura bilginizi daha önce girmediyseniz yeni fatura adresi ekle butonu
ile yeni fatura adreslerinizi ekleyebilirsiniz.  

Ödeme yap butonuna tıklanarak ödeme yapma ekranından 
kart bilgilerinizi girerek ödeme yapabilirsiniz.

Fatura adres bilgilerinizi değiştirmek isterseniz, Adresi düzenle bölümünden
değişiklik yapabilirsiniz. 
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Kart bilgilerinizi ( Ad, Soyad, Kart numarası, Ay, Yıl,
Cvc) doğru girdiğinizden eminseniz öde butonuna
tıklayınız.
Ödemeniz başarılı olarak gerçekleşir. Profilden
Ödemelerim sekmesi altında ödeme geçmişinizi takip
edebilirsiniz. Faturanız e-posta adresinize
gönderilecektir.

Ücretsiz eğitimlerde kayıt ol butonuna
basmanız yeterlidir.Satın aldığınız/ kayıt
olduğunuz eğitimleri, Eğitimlerim bölümünden
bulabilirsiniz.
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İmleci sağ üstte bulunan profil fotoğrafının
üzerine yaklaştırdığınızda açılır pencere
olarak aşağı sürüklenen Eğitimlerim
bölümüne tıklayarak, Kayıt olduğunuz/ Satın
aldığınız eğitimleri görebilirsiniz.

Profilim sekmesinden Eğitimlerime tıkladıktan
sonra,Eğitime başla butonuna tıklayarak
eğitime başlayabilirsiniz.
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Eğitimlerden Kaldır butonu ile daha önceden
satın alınan eğitimi Eğitimlerim bölümünden
çıkarabilirsiniz. 
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Eğitimi izle butonu ile eğitimi dilediğiniz zaman
izleyebilir, bağlantı kopması durumunda kaldığınız
yerden devam edebilirsiniz. Eğitimlerim kısmına
geri gitmek için Eğitimlerime Dön butonunu
kullanabilirsiniz.

Eğitimlerim bölümünden bitirdiğiniz eğitimi,
eğitmeni puanlayabilir ve görüşlerinizi
paylaşabilirsiniz.
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1 Eğitim katılım raporum bölümüne
tıklayarak katılımış olduğunuz bütün
eğitimler ile ilgili detaylı raporlar
alabilirsiniz.Almış olduğunuz raporu qr
kodlu qr kodsuz pdf olarak indirebilirsiniz.

Dış Eğitim Ekle bölümüne tıklayarak daha
önce başka kurumlarda almış olduğunuz
eğitim ve sertifika bilgilerini girerek
öğrenme içeriğinizi cv nizi güncel
tutabilirsiniz.
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1
Raporda yer alacak alanları
seçiniz butonuna tıklayarak
raporunuzu kendinize göre
özelleştirebilirsiniz. Eğitimin
Adı, Eğitimin Kodu, Eğitimin
Şekli, Eğitimin Statüsü,
Eğitimin Tarihi, Eğitim Veren
Kurumu, Eğitimin Ücretini,
Eğitimin Süresini, rapor
tarihine göre filtreleyerek
yansıtabilirsiniz.

2 QR kodlu pdf raporunu
tıklayarak dilerseniz e-
belge.mmo.org.tr den
doğrulanabilir rapor
oluşturabileceğiniz gibi
dilerseniz QR kodsuz olarak
da rapor oluşturabilirsiniz.



MMO Dışı Aldığınız eğitimleri ekleyebilirsiniz. Eğitim Şekli
kısmına tıklayarak, Eğitimin Sınıf eğitimi, Senkron Eğitim ve
Asenkron Eğitim olduğunu belirteyebilirsiniz.

1

Eğitim Durumu kısmına tıklayarak, devam eden Eğitim veya
tamamlandı Eğitim  olduğunu belirletebilirsiniz.

2

Eğitim Adı ve Alınan Kurum kısmına tıklayarak, Eğitimin adını ve
Eğitim Alınan Kurum adını yazabilirsiniz.Eğitim tarihi ve Eğitim
ücretini (Ücretsiz ise 0 yazınız ) yazabilirsiniz.
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4 Eğitim Süresi kısmına tıklayarak, eğitimin süresini (Saat) olarak
yazabilir, Varsa Eğitim sonu aldığını belgeyi ( Sadece Pdf
formatında) dosya seçerek ekleyebilirsiniz.

5 Ekle butonuna basarak girdiğiniz Eğitim bilgilerini sisteme
yükleyebilir, yeni Eğitim eklemek için tekrar aynı işlemleri
yapabilirsiniz veya Kapat butonuna tıklayarak kaydetmeden çıkış
yapabilirsiniz. 



Sağ üst bölümde bulunan profil ikonuna tıklayarak
açılan pencerede Profilim butonundan, Profil
detaylarınızı görebilirsiniz.

Profil Detayları bölümünde bilgilerinizi (Fotoğraf, Cep
telefonu, e-posta ) güncelleyebilirsiniz.
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Sağ üst bölümde bulunan profil
ikonuna tıklayarak açılan pencerede
Ödemelerim butonundan, Ödeme
detaylarınızı görebilirsiniz.

Ödemelerim bölümünde geçmiş ödeme bilgilerinizin, işlem
tarihlerini, sipariş numaralarını, ödeme tutarlarınızı, ödeme
durumunu ve ödeme belgelerinizi görebilirsiniz.
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Fatura Bilgilerim bölümüne tıklayarak, geçmiş fatura adreslerinizi
görüntüleyebilir, yeni fatura adresi ekleyebilirsiniz.
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Belgelerim bölümüne tıklayarak, geçmiş belgelerinizi
görüntüleyebilir, indirebilirsiniz.



Sol alt bölümde
bulunan mesajlarım
ikonuna tıklayarak
portal içerisinde mesaj
gönderebilirsiniz.
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2  Orta bölümde bulunan
seçiniz  ikonuna
tıklayarak mesaj
göndermek istediğiniz
kişiyi seçip,
konuşmaya başlat
butonu ile konuşmayı
başlatıp gönder butonu
ile portal içerisinde
mesajlarınızı
gönderebilirsiniz.



Tamamladığınız eğitimlere verdiğiniz
puanlar ve yaptığınız yorumlar eğitimlerin
sıralanmasını sağlar ve eğitimleri öne
çıkarır.

Eğitim satın almadan önce daha önce
eğitimi tamamlayan kullanıcı deneyimleri
eğitim satın almak için sizlere fikir verir,
eğitimin görüntülenme sayısı, eğitimin ve
eğitmenin puanı karar vermenizi
kolaylaştırır. 




