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MİSEM E-EĞİTİM PLATFORMU 
YAYINA GİRDİ

MİSEM E-eğitim platformu, www.misem.org.tr adresinden, mobil telefon ve tablet uyumlu 
içeriğiyle yayına başlamıştır. Platform üzerinde başlangıç aşamasında 25 video eğitim ve 15 
adet kendi kendine öğrenme eğitimi yayına açılmıştır.

2016 sonuna kadar platfom üzerinden 200 video eğitim, 100 kendi kendine öğrenme eğitimi 
yapılması, ayrıca MİSEM Belge Yenileme eğitimleri de dahil olmak üzere “Canlı Webinar” 
altyapısının kurulması planlanmaktadır. MİSEM Komisyonu’nun aldığı karar gereğince 2016 
sonuna kadar tüm belge eğitimlerinin sınavları da online olarak sistem üzerinden yapılacaktır.

Günümüzde ülkeler, ancak bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve inovasyona (yeniliklere, 
yenilenmeye) yönelik çalışmalar ile ilerlemekte, gelişmişlik yarışında diğer ülkelerin önüne 
geçebilmektedirler. Alanı ile ilgili gelişmeleri bir yıl süresince izlemeyen mühendislerin 
bilgi birikimleri, önemli ölçüde erozyona uğramakta, hatta yarı yarıya azaldığı biçiminde de 
ifade edilebilmektedir.

Klasik eğitim-öğretim uygulamaları hızlı bilgi artışı nedeniyle, bilgilerin hızla eskimesi 
sonucunu doğurmakta ve ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmaktadır. Bu nedenle üretim 
süreçlerinde yer alan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri zorunlu 
hale gelmiştir. Odamız bu gereklilik doğrultusunda, üyelerimizin meslek alanlarındaki gerek-
sinimlerini ve taleplerini dikkate alarak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında ve toplumsal 
gereksinimleri de gözeterek 2003 yılında MİSEM’i kurmuş, faaliyetlerini her dönem daha 
üst noktalara taşımak için yoğun bir özveri ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Gelinen noktada örgütümüzün birimlerinde 45 değişik konuda toplam 2 bin 500 eğitim 
düzenlenmiş olup, bu eğitimlere toplam 41 bin üyemiz katılmıştır. Tekil olarak 27 bin üye 
eğitimlere katılmıştır (Aralık 2015 itibarıyla). Görüldüğü üzere MİSEM faaliyetleri daha 
büyük ivme kazanmış ve faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Bu süreçte “MİSEM Uygulama Usul ve 
Esasları”, “MİSEM Yönergesi” ve “Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları” hazırlanarak 
bunların hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

EMO Yönetim Kurulu’nca kabul edilen “MİSEM Uygulama Usul ve Esasları”nda da belir-
tildiği üzere MİSEM meslek içi eğitim alanını, odaya maddi kaynak yaratma faaliyeti olarak 
algılanmasına yönelik her türlü anlayışı reddetmiş, faaliyetlerini ve kriterlerini MİSEM etkin-
liğinin sürdürülebilirliği çerçevesinde kalması doğrultusunda oluşturmuştur. Üyelerimizin 
talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda; eğitimlerin çeşitlendirilmesi ve içeriği konusunda 
çalışmalar ayrı bir önem kazanmaktadır.

E-eğitim platformu da bu eğitimleri tamamlayıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.
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