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öðrenci

Yetkin Mühendislik
Nedir?

17 Aðustos depreminin sonrasýnda yaþanan ge-
liþmelerden bir tanesi de mühendislik ve mimarlýk
alanýnda gerçekleþti. Özellikle deprem sonrasý ye-
niden ortaya atýlan Proje ve Kontrollük hizmetleri
Bürolarý Yönetmeliði ile iliþkili olarak uzunca bir sü-
redir üzerinde çalýþýlan “yetkin” veya “uzman” mü-
hendislik uygulamasý tartýþmalarýn temel noktasýy-
dý.

Halen uygulanmakta olan yasa ile yetkin mühen-
dis unvanýný almak için iki þart aranmaktadýr. Bun-
lardan birincisi; kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalý-
þanlar hariç Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birli-
ði’ne üye olmak. Ýkincisi ise; yüz kýzartýcý bir suçtan
hüküm giymemiþ olmaktýr. Gündeme getirilen yasa
tasarýsý ile aþaðýdaki maddelerin eklenmesi de dü-
þünülmektedir. 

1.Ýlgili meslek alanlarýnda, uzman mühendisler
veya uzman mimar denetiminde en az beþ yýl çalýþ-
mak ve bunu belgelemek.

2.Uzman mühendis ve mimar sýnavýnda baþarýlý
olmak.

Tasarýda, sýnav içeriði ile ilgili hiçbir bilgiye rast-
lanmamaktadýr. Fakat ek bir madde ile sýnav ko-
misyonu aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþtýr.  “Sýnav
komisyonu 7 üyeden oluþur. Üyelerin 2’si Bayýndýr-
lýk ve Ýskan Bakanlýðý’ný temsil eder. Diðer 3 üye
Yüksek Öðretim Kurulu’nca (YÖK) teklif edilecek 5
aday arasýndan, diðer 2 üye ise TMMOB tarafýn-
dan teklif edilecek 4 üye arasýndan bakan tarafýn-
dan seçilir. Sýnav komisyon üyeliklerine aday gös-
terileceklerin; uzman mühendis veya mimar unva-
nýna sahip olmalarý ve mesleðinde 15 yýl fiili olarak
çalýþmýþ veya öðretim üyeliði ve görevliliði yapmýþ
olmalarý gerekmektedir” çok basit bir hesapla sý-
nav komisyonunun 7 üyesinden 5’i devlet kurumla-
rý tarafýndan atanmaktadýr. 

ÝMO r-tarafýndan hazýrlanan broþürde de belirtil-
diði üzere Ýngiltere’de buna benzer bir yasa inþa-

at sektöründe uygulanmakta fakat çalýþma süresi
2 yýlla sýnýrlý tutulmaktadýr. Ancak gündemdeki yet-
kin mühendislik uygulamasýnda bu süre 5 yýl olarak
öngörülmektedir. Bu maddeyle ilgili olarak, bu beþ
yýllýk süreçte mühendislerin uzman mühendis ola-
rak deðil de, bir nevi stajyer mühendis olarak çalý-
þacaklarý önemli bir noktadýr. Kýsaca, mühendisler
5 yýl süreyle projelerde imza yetkisine sahip olma-
dan çalýþacaklar ve potansiyel bir ucuz iþgücü kay-
naðý olarak emeklerinin bu süre içerisinde sömürül-
mesine yol açacaktýr.

Bunlara ek olarak,tasarýda durumlarda uzmanlý-
ðýn düþeceði de belirlenmiþtir.

1.Belge sahibinin iþ göremeyecek akli ve beden-
sel maluliyetinin bulunmasý ve yetkili kurumlarca
verilecek raporla saptanmasý,

2.Ýlgili meslek odasýndan ihraç edilmesi,

3.Uygulamalarýnda ölüm ve yaralanmalara sebe-
biyet verecek kusur veya ihmal yaptýðýnýn ceza da-
vasý zamanaþýmý süresi içinde tespit edilmesi,

4.Yüz kýzartýcý bir suçtan hüküm giymesi.

Þu an kafalardaki diðer bir soru iþareti de bu ta-
sarýnýn yasalaþýp yasalaþmadýðý konusunda. Yet-
kin mühendislik tartýþmalarýnýn ilk olarak 1998’de
baþladýðýný biliyoruz. Bu tartýþmalar sonucunda ay-
ný yýl içinde ÝMO tarafýndan bir komisyon kuruldu.
Bu komisyonun çalýþmalarý sonucunda 2000 yýlýnda
TMMOB Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Bel-
ge Yönetmeliði Resmi Gazetede yayýnlanarak yü-
rürlüðe girdi. Aralýk 2004’te TMMOB Meslek Ýçi E-
ðitim ve Belgelendirme Yönetmeliði, Resmi Gaze-
tede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. 2005’te
TMMOB’den baðlý odalara yazýlar gönderilerek ça-
lýþma alanlarýnýn belirlenmesine ve yetkin mühen-
dislik çalýþmalarýnýn altyapýlarýna baþlanmasý ge-
rektiði, çalýþma alanlarýný belirlemeyen odalarýn
yerine TMMOB’nin bu çalýþmayý yapacaðý bildirildi.
Yasa þu anda mecliste yasalaþma aþamasýndadýr.
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