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Meslektaşlarımızın bilimsel ve 
teknolojik gelişmelere ve bu 
gelişmelerin yarattığı yeni 

koşullara uyum sağlayarak bu tekno-
lojileri özümsemek ve etkin kullanabil-
mek anlamında içselleştirmelerine her 
düzeyde ve biçimde önemli yararlar 
sağladığına inandığımız Meslek İçi 
Eğitim faaliyetlerimiz giderek yay-
gınlaşmakta ve çeşitlenmektedir. Bu 
çerçevede 2007 yılı içerisinde Proje 
ve Yapı Denetçisi meslektaşlarımızın 
meslek içi eğitimleri başlatılmış ve 
yılsonu itibariyle faal görev yapan 
tüm meslektaşlarımızın eğitimlerinin 
tamamlanması amaçlanmıştır. 

Yapı Denetim Uygulama Usul ve 
Esasları Yönetmeliği’nin 9. maddesi 
gereği zorunlu olan hizmet içi eğitim-
ler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile 
yapılan görüşmeler sonucu TMMOB 
tarafından üstlenildi. Yönetmeliğin 
zorunlu kıldığı söz konusu eğitimler 
için yapı denetim süreçlerinde üyeleri 
bulunan Elektrik Mühendisleri Odası, 
İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası ve Makine Mühendisleri Odası 
eğitim programlarını hazırladı. 

Odamız 13 Ağustos 2007 tarihinden 
başlattığı eğitimler ile halen yapı de-
netim firmalarında çalışmakta olan 2 
bin 100 üyemizin tamamını eğitimden 
geçirmeyi hedeflemektedir.  Üyeleri-
mizin eğitimlerinin 2007 yılı sonuna 
kadar bitirilmesi planlanmış olması 
nedeniyle, MİSEM kapsamında 5 
gün olan Yapı Denetim Eğitimleri için 
3 günlük yoğunlaştırılmış program 
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devam zorunluluğunun olması, eği-
tim sonunda ölçme ve değerlendirme 
yapılacak olması nedeniyle kimi üye-
lerimizden eleştiriler almıştık. Ancak 
gerek eğitim sürecinde, gerekse son-
rasında bu tepkilerin yerini; eğitimlerin 
geciktiği, süresinin az olduğu, eğitim 
kapsamında yer alan birçok konuda da 
ayrı eğitimler düzenlenmesi yönünde 
eleştiriler aldık. 

Gelinen bu sonuç, bir kamu hizmeti ol-
masına rağmen özelleştirilmiş bulunan 
yapı denetim alanında çalışmakta olan 
meslektaşlarımızın kamu yararı adına 
iş yaptıklarının bilince çıkarılması açı-
sından büyük önem taşımaktadır. 

Üyelerimizin hak ve yetkilerinin yanı 
sıra sorumluluklarının farkında olarak 
bu hizmetlerini yürütmelerini sağlamak 
da önemli hedeflerimizden birisiydi. 
Her eğitim sonunda düzenlediğimiz 
anketleri incelediğimizde, bu hede-
fimize de büyük ölçüde ulaştığımız 
görülmektedir. 

Çok büyük sorumluluklar altında çok 
düşük ücretlerle çalışan, mühendislik 
hizmetlerini yapmaya çalışırken de 
zaman zaman engellerle karşılaşan 
üyelerimizin sorunlarının sadece 
eğitim olmadığı bilincindeyiz. Tüm bu 
sorunların çözümünün üyelerimizle 
ortak mücadele verebilmemizden, 
güç birliği yapabilmemizden geçtiğini 
biliyor, üyelerimizi asla piyasa şart-
larının acımasız kuralsızlıklarına terk 
etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor ve 
üyelerimizi Odamıza katkı koymaya ve 
sahip çıkmaya çağırıyoruz.
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