
Öz
Küreselleflme sürecinin uzant›s›nda
gerçekleflmekte olan ekonomik,
sosyal, siyasal ve kültürel de¤iflim
dünyada ve ülkemizde kurumsal ve
yap›sal boyutta yeni düzenlemeleri
zorunlu k›lmaktad›r. Biliflim ve ile-
tiflim teknolojisinin deste¤iyle ulu-
sal s›n›rlar ortadan kalkm›fl, bilgi
yo¤un sanayi ulus afl›r› co¤rafyada
ihtiyac›na uygun insan gücüyle bu-
luflmaya bafllam›flt›r. Ülkemizde de
yeniden yap›lanma ihtiyac› belirmifl,
‘Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üst-
lenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal
Program›’ çerçevesinde ‘Dokuzuncu
Kalk›nma Plan›’ haz›rlanm›flt›r. Kü-
reselleflmenin etki ve etkenlerinin
gözetildi¤i planda; “insan odakl›”
geliflim ve yönetim anlay›fl› benim-
senmifl, temel amac› çözüm üret-
mek olan mühendislik disiplinin de
buna paralel anlay›flla yeniden yap›-
lanmas› kaç›n›lmaz hale gelmifltir.
Toplumun sa¤l›¤›, güvenli¤i ve kon-
forunu sa¤lamak üzere; ifl sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤ine iliflkin riskleri de-
¤erlendirmek, edinilmifl deneyimleri
bilimsel nitelikli istatistikî verilere
dönüfltürmek, planlama ifllemlerini
gerçeklefltirmek, uygulama aflama-
lar›n› gözden geçirilmek, sorumluluk
alanlar›n› iyilefltirmek ve gelifltirmek
hedefinde sürdürülebilir ifl birli¤ini
oluflturmak mühendislerin yükümlü-
lükleri aras›na girmifltir. Art›k; eko-
nominin talebi olan ifl gücünü haz›r-
lanmak için; ça¤›n gereklerine uy-
gun biçimde ömür boyu e¤itim fel-
sefesiyle beslenen, “insan odakl›
ve kat›l›mc›” yaklafl›mla, “yenile-
flim” çizgisinde ve belgelendirme
esas›na dayal› bir e¤itim sisteminin
mühendislerin e¤itimine adapte
edilmesi gerekmektedir. Bu çal›fl-
mada; sosyal ve ekonomik yaflam-
da etkin rol oynayan mühendislerin

terminolojisine “‹fl Güvenli¤i Mühen-
disli¤i” tan›m›yla giren mühendislik
kariyerinin edinimi konusu ele al›n-
m›fl, “Yetkin ‹nflaat Mühendisli¤i
Yönetmeli¤i” çerçevesinde yap›la-
cak yeni bir düzenleme ile yetkin-
li¤in de¤erlendirilmesi ve belgelen-
dirilmesi ifllevini TMMOB’nin üst-
lenmesi önerilmifltir.
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yetkin mühendislik, küreselleflme,
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Girifl
Mühendislik e¤itimi konusunda
yap›lan baz› güncel tart›flmalarda;
mevcut e¤itim sisteminin günümüz
ihtiyaçlar›na uygun hale getirilmesi
ve yeniden yap›land›r›lmas› gere¤i-
ne iflaret etmektedir. Küreselleflme
sürecinin karfl› koyulamaz etkisi re-
kabeti güdümlemekte bunun uzan-
t›s›nda, rekabetin sosyal ve ekono-
mik yaflamdaki yans›mas› talep ve
beklentileri flekillendirmektedir. Mü-
hendislik biliminin yöntemleri aç›s›n-
dan “neler, nas›l yap›labilir sorusu
(?)” yarat›c›l›kla s›n›rl› kalmaks›z›n
sorgulanmakta, mühendislik ve
sosyal bilimler disiplinleri her geçen
gün daha bir pekiflmekte, fen bilim-
leri sosyal bilimlerle adeta kaynafl-
maktad›r. (Banger, Birgili, 2006)
Bu ba¤lamda, birey olarak mühen-
disin; sosyal sorumluluk perspek-
tifinde tak›naca¤› tutum tüm yönle-
riyle tart›fl›lmakta, de¤erlendirilme-
ler yap›lmakta ve standardizasyon
kriterleri aray›fl›na geçilmektedir.

Fen alan›n›n bafll›ca unsurlar›ndan
olan sorgulama ve modelleme;
araflt›rma ve gelifltirmenin lokomo-
tifi olma niteli¤iyle, icat ve buluflçu-
luktan farkl› bir aray›fl ve anlay›flla

flekillenmektedir. Günümüzde ‘yeni
ve farkl› bir sonuç’ biçiminde anla-
fl›lan ‘yeni ve de¤iflik bir fley yapma
yöntemi’ ya da ‘yenili¤in yönetimi’
olarak alg›lanan “inovasyon (=yeni-
leflim)” bugünün a¤›r rekabet ko-
flullar› içinde; ifl yapma modellerini,
risk alma kapasitelerini, yap›sal ge-
liflim ve gelifltirme aray›fllar›n›, sos-
yal sorumluluk anlay›fllar›n› de¤ifltir-
mektedir.
Buna ba¤l› olarak; sosyal ve eko-
nomik yaflamda etkin rol oynayan
mühendisin almas› gereken mühen-
dislik e¤itiminin uygulamaya a¤›rl›k
verilerek yenilenmesi, müfredat›n
beklentilere uygun biçimde yap›lan-
d›r›lmas›, üniversitelerde bilimsel
düzeyin acilen yükseltilmesi, pratik
bilgi edinme sürecinin üniversite
e¤itiminin bir parças› haline getiril-
mesi, ömür boyu e¤itim anlay›fl›yla
desteklenmesi gereksinimler ara-
s›nda say›lmaktad›r. Mühendislik
mesle¤ine iliflkin e¤itim içeri¤inin
“yenileflim” çizgisinde ele al›nmas›,
istihdam ile e¤itim aras›nda sa¤l›kl›
bir ba¤ kurulmas›, yetkinlikleri art-
t›r›c› nitelikte mesleki formasyona
geçilmesi, sa¤l›k ve güvenlik ekseni
bileflenlerinin teknik çözüm ve öne-
rilerle harmanlanmas›, sektörel dü-
zeyde fleffaf ve gerçekçi bir rotan›n
belirlenmesi, sektör temsilcilerinin
görüfl ve onay› al›narak hukukî daya-
naklar›n›n flekillendirilmesi, yenile-
flim ve geliflimin önünün aç›lmas›
gibi unsurlar da beklentilere eklem-
lenmektedir.
‹flgücü piyasas›n›n etkinlefltirilme-
sinde ileri derecede profesyonelle-
flen mühendislik mesle¤i mensupla-
r›n›n; öznesi insan olan üretim ele-
manlar›na güvenlik katma formülleri
arad›klar› oranda sa¤l›kl› ifl ortamlar›
oluflturma ve gelifltirme aray›fl›na
yöneldiklerini gözlüyoruz.
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Günümüzde ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i
performans›nda ilerleme kaydetme-
nin ancak ‘ulusal meslek standart-
lar›n›n’ belirlenmesi ile mümkün
olaca¤›, nitelikli insan kaynaklar›n›n
çal›flma yaflam›na kazand›r›lmas›
için ulusal meslek standartlar›na
uygun e¤itim programlar›n›n haz›r-
lanmas› gerekti¤i, ifl gücünün talebi
do¤rultusunda gerçekleflecek e¤i-
tim içeri¤inin verimlili¤ini artt›raca¤›
öngörülmekte. Kamu düzenini ve
güvenli¤ini yak›ndan ilgilendiren;
‘ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ini temin
ve tesis etme’ iflinin, basite indir-
genir bir yaklafl›mla ifl akdine yer-
lefltirilebilir bir sorumluluk olmad›¤›
ifade edilmekte, ulusal katmanla-
r›m›zda rafine edilmeksizin ‹LO ve
AB mevzuat›n›n sadece tercüme
edilerek hukuk sistemimize eklem-
lenmesine çeflitli platformlarda iti-
raz edilmektedir.

Küreselleflme Sürecinin Çal›flma
Yaflam›na Etkisi
Küreselleflme süreci içinde; bilgiye
eriflimin verdi¤i kolayl›kla ifl yapma
modelleri de¤iflmekte, ekonomi ken-
di rotas›n› belirlemeye çal›flmak-
tad›r. Bizim ülkemizde de sermaye
sahibi rekabet öncüleri bu süreçten
ba¤›ms›z kal›namayaca¤› öngörü-
sünde bulunmakta, politikac›lar›m›z
da yeniden yap›lanma sürecimizi
Avrupa Birli¤i Müktesebat›na uyma
yönelimiyle flekillendirmektedir.
Buna ba¤l› olarak; Avrupa Birli¤i’ne
geçifl süreci diye tan›mlanan politi-
ka eksenimiz, ‘Avrupa Birli¤i Mükte-
sebat›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Tür-
kiye Ulusal Program›’ çerçevesin-
deki taahhüdümüz do¤rultusunda
biçimlenmektedir. 2007 ve 2013
y›llar› aras›ndaki dönemi kapsayan
‘Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’ progra-
m›m›z; ‘Avrupa Birli¤i Mükteseba-
t›n›n Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye
Ulusal Program›’ çerçevesindeki
taahhüdümüzü gerçeklefltirmek
üzere haz›rlanm›flt›r.
Küreselleflmenin etki ve etkenleri-
nin gözetildi¤i planda; “istikrar için-

de büyüyen, gelirini daha adil pay-
laflan, küresel ölçekte rekabet gü-
cüne sahip, bilgi toplumuna dönü-
flen, AB’ye uyum sürecini tamam-
lam›fl bir Türkiye” için uzun vadeli
stratejinin ana ekseni oluflmufltur.
Stratejik hedefler aras›na; rekabet
gücünün ve istihdam›n art›r›lmas›,
befleri geliflme ve sosyal dayan›fl-
man›n güçlendirilmesi, bölgesel
geliflmenin sa¤lanmas›, kamu hiz-
metlerinde kalitenin ve etkinli¤in
art›r›lmas› yerleflmifl, “insan odakl›”
geliflim ve yönetim anlay›fl› benim-
senmifltir.
Küresel sürecin getirdi¤i önemli bir
de¤iflim; ‘ölçme, karfl›laflt›rma, de-
¤erlendirme ölçü ve ölçeklerinin’
uluslararas› normlara tafl›nmas›d›r.
Ça¤›n rekabetçi koflullar›, neredey-
se yaflam›n her alan›na iliflkin stan-
dartlar tan›mlamaktad›r. Mevcut
hizmetlerin kurumsal kimlikle yeni-
den yap›land›r›lmas›, mevcut olma-
yan kurumsal yap›lar›n ikame edil-
mesi çal›flmalar› öncelikler aras›nda
s›ralanmaktad›r.

‹fl Güvenli¤imize ‹liflkin AB
Öngörüleri
Ekonominin aktörlü¤ünde flekille-
nen yeni de¤iflim süreci dâhilinde;
‘Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n Üst-
lenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal
Program›’ çerçevesindeki taahhüdü-
müz “ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i” ba¤-
lam›nda ele al›nm›fl; AB müktese-
bat› öncesinde yeterince norm ve
standart birli¤i oluflturulamad›¤›n-
dan bahisle, mevcut mevzuattaki
da¤›n›kl›¤a de¤inilmifltir. Elde edile-
bilen kar›fl›k ve karmafl›k verilerle
do¤ru istatistikî bilgiler edinmenin
neredeyse olanaks›z oldu¤u belirtil-
mifl, ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤ine iliflkin
gerçekçi verilere ulaflman›n önün-
deki engel olarak, kurumsal birli¤in
sa¤lanamamas› gösterilmifltir.
AB Müktesebat› karfl›laflt›rmas› ya-
p›l›rken ülkemizdeki mevcut durum
tespitiyle ilgili di¤er hususlar (aynen)
afla¤›daki gibi tariflenmifl; “toplu
sözleflme sistemi içinde, sosyal ta-

raflar›n konuya yönelik ilgisi düflük
düzeyde kalm›flt›r; iflçi, sendika ve
konfederasyonlar›n ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤i alan›ndaki ilgisi ve birikimi
s›n›rl›d›r. Kimya, maden, inflaat, g›-
da gibi mevzuat›n ifl güvenli¤i so-
rumlulu¤u tafl›yacak mühendis is-
tihdam›n› zorunlu tuttu¤u alanlar-
daki mühendis odalar›nda ifl sa¤l›¤›
ve güvenli¤ine iliflkin ilgi ve bilgi
birikimi yeterli düzeyde oluflmufl
de¤ildir” sözlerinde ifade bulmufltur.
Böylesi bir bak›fl aç›s›n› ‘Dokuzuncu
Kalk›nma Plan›’ çerçevesinde dikka-
te al›p irdeledi¤imizde; meslek stan-
dartlar›na dayal› yeterliliklerin geliflti-
rilmesi ve belgelendirilmesi gere¤i-
ne de¤inildi¤ini görüyoruz. Bu siste-
me duyarl› bir mesleki e¤itim yap›s›-
n›n gelifltirilmesi gere¤inden söz
edilerek; kaliteli e¤itim imkânlar›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla e¤itim
kurumlar›nda kalite güvence siste-
minin kurulmas›, kalite standartla-
r›n›n oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›-
r›lmas›, e¤itim kurumlar›n›n yetkileri-
nin ve kurumsal kapasitelerinin ar-
t›r›lmas›, performans ölçümüne da-
yal› yap›lanman›n gerçeklefltirilmesi
plana konufllanm›fl görünüyor. Ülke-
mizde yaflanan deprem facialar›n›n
‘mesleki yetkinli¤in belgelendirilme-
si’ gere¤ine dayanak oluflturdu¤u
söylemi çeflitli paragraflarda dile
getiriliyor. Ayr›ca; kamu istihdam›
içindeki teknik personelin yetkinlik
ve yeterlilikleri kuflkuyla karfl›lanm›fl
olmal› ki, kamu yat›r›mlar›nda ba-
¤›ms›z teknik müflavir kullan›lmas›,
yap› denetiminde etkinli¤in artt›r›l-
mas› için gerekli sorumluluk sigor-
tas› sistemi kurulmas› ‘Dokuzuncu
Kalk›nma Plan›’nda yer al›yor.

Mevcut Perspektiften
‹fl Güvenli¤ine Bak›fl
Türkiye’nin kurucu üye olarak yer
ald›¤›, ‘Hizmet Ticareti Genel Anlafl-
mas›-GATS (General Agreement on
Trade of Services)’ gere¤ince yerli
mühendislere sa¤lanan her türlü
hak ve avantaj yabanc›lara da sa¤-
lanacakt›r. GATS’›n kabulü aflama-



s›nda bir s›n›rlama talebimiz olma-
d›¤›ndan, yabanc›lar›n mesleki ye-
terliliklerini tan›nmakla ilgili hukukî
alt yap›y› oluflturmakla da yüküm-
lüyüz. Mühendislik sektöründeki
mevcut birikimimizi yabanc›lar lehi-
ne tasfiye etmemek için acil eylem
plan› haz›rlama zorunlulu¤umuz var.
Mühendislik kavram› ve mühendis-
lik e¤itimini oluflturan unsurlar ara-
s›ndaki etkileflime, (küreselleflme
sürecini yok sayarak) sadece içsel
talep ve beklentilerimiz çerçeve-
sinden bakma lüksünü, art›k yitir-
mifl bulunuyoruz.
Mühendislik e¤itim sistemi ve mü-
hendislik disiplini dikkate al›nd›¤›n-
da; ‘müfredatta revizeye gidilmesi
yöntemi mi benimsenmeli’, ‘teorik
e¤itimin daha da güçlendirilmesi
ile iyileflme sa¤lanabilir mi’, ‘etik,
hukuk, sa¤l›k, iflletme, yenilik yö-
netimi-yenileflim, strateji, risk ve
güvenlik gibi derslerin müfredata
eklemlenmesi sorunlar› aflmada
yeterli midir’, ‘e¤itim süreci d›fl›n-
daki sertifika programlar› yeterli
destek alg›lamas› yaratabilir mi’,
‘AB’ye uyum ad›na mesleki sertifi-
kasyonun devletten ba¤›ms›z geli-
flecek dernekler ya da kurumlar ta-
raf›ndan verilmesi yönteminin yap›-
land›r›lmas› ya da sertifika sistemi-
ne geçilmesi mühendislik e¤itiminin
kalitesini yükseltmek için tek ç›k›fl
yolumudur’, ‘mühendislik e¤itimine
ilkö¤retimden bafllayarak yeni dü-
zenlemeler getirilmeli mi’ türündeki
sorular çözüm aray›fllar› için cevap
beklemektedir.

Yukar›da say›lan sorularla dikkat
çekilen, belli bafll› sorunlara çözüm
bulmak için; ‘Dokuzuncu Kalk›nma
Plan›’ içeri¤inde mesleki e¤itim
yap›s›n›n gelifltirilmesi gere¤inden
söz edilmektedir. Bu çerçevede;
kaliteli e¤itim imkânlar›n›n yayg›n-
laflt›r›lmas› amac›yla e¤itim kurum-
lar›nda kalite güvence sisteminin
kurulmas›, kalite standartlar›n›n
oluflturulmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas›,
e¤itim kurumlar›n›n yetkilerinin ve

kurumsal kapasitelerinin art›r›lmas›,
performans ölçümüne dayal› yap›-
lanman›n gerçeklefltirilmesi plana
konufllanm›fl. Ancak; her geçen gün
say›lar› artan ve kaliteleri kuflkulu
bulunan yeni üniversitelerin aç›l›yor
olmas›, ‘Dokuzuncu Kalk›nma Plan›’
içeri¤inde çerçevesi çizilmifl e¤itim
sisteminin kurumsallafl›p yaflat›l-
mas› aç›s›ndan bambaflka bir gö-
rüntü sergiliyor. Kaynak yetersizli¤i
nedeniyle kaliteleri otoritelerce be-
nimsenmifl üniversitelerin bile bilim-
sel yay›n performanslar›ndaki gerile-
me çeflitli platformlarda dile getirili-
yor. Di¤er taraftan; firmalar›n ulus-
lararas› kalite sertifikasyonlar›na
sahip olmalar›, ifl yapma yetkinlikle-
rini gelifltirmeleri uluslararas› reka-
betin olmazsa olmazlar› aras›na gi-
riyor. Küresel ekonominin talebi olan
iflgücü piyasas› da buna paralel bir
anlay›flla flekilleniyor. Yaflam boyu
ö¤renim stratejisi ile beslenip des-
teklenen ifl gücü talebi rekabet or-
tam›n›n ihtiyaç sepetine ekleniyor.
Brüksel’de toplanan, Avrupa Toplu-
luklar› Komisyonu’nun 8.7.2005
tarihli ve Sec (2005) 957 say›l›
‘Hayat Boyu Ö¤renme ‹çin Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesine Do¤ru’ adl›
raporunun incelenmesinden anlafl›l-
d›¤› üzere, meslekî yeterliliklerin
belirlenmesi ve belgelendirilmesi
iflinin, “Avrupa Yeterlilikler Çerçeve-
sinin” oluflturulmas› ile gerçekleflti-
rilece¤i anlafl›l›yor. Farkl› seviyeler-
deki paydafllar aras›nda iflbirli¤ine
dayal› ortak ilkeler ve prosedürlerin
gelifltirilece¤inden bahisle, kalite
güvencesi aray›fl›n›n “Avrupa Yeterli-
likler Çerçevesi” dahilinde giderile-
ce¤i düflünülüyor. Ö¤renme ç›kt›lar›-
n›n, 8 seviyeli bir yap›ya yerlefltire-
rek birtak›m ortak referans noktalar›
ile aktive edilece¤i, kalite güvencesi
aray›fl›n›n AB seviyesinde bir yasal
araç niteli¤iyle ifllerlik kazand›r›-
laca¤› öngörülüyor. Bu durumda;
onaylama, rehberlik ve anahtar yet-
kinlikler üzerinde karar verici meka-
nizman›n Brüksel üzerinden sa¤la-
naca¤› muhakkak.

Ö¤renme Ç›kt›lar›, Yetkinlik,
Yeterlilik
‘Hayat Boyu Ö¤renme ‹çin Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesine Do¤ru’ adl›
raporda, “ö¤renme ç›kt›lar›” tan›m-
lamas› içeri¤ine; ö¤rencinin bilmeyi,
anlamay› ve/veya ö¤renme süreci-
nin sonundaki beklentilerini karfl›la-
yabilmeyi umdu¤u kapasitesi yerle-
fliyor.
Yetkinlik tan›mlamas› için;
“i) teori ve kavramlar›n kullan›m›n›n
yan› s›ra deneyim yoluyla kazan›lan
resmî olmayan bilgiyi içeren biliflsel
yetkinlik;
ii) ifllevsel yetkinlik (beceriler veya
yapabilme bilgisi) - bir kimsenin be-
lirli bir ifl, ö¤renme veya sosyal faa-
liyet alan›nda çal›fl›rken yapabilmesi
gereken fleyler;
iii) bir kiflinin belirli bir ortamda
kendisini nas›l idare edece¤ini içe-
ren kiflisel yetkinlik;
iv) belli kiflisel ve meslekî de¤erleri
içeren etik yetkinlik” tarifleniyor.

Yeterlilik terimi için; “bireyin ö¤ren-
mesinin belirli bir bilgi, beceri ve
kapsaml› yetkinlik standard›na u-
laflt›¤› yetkili bir makam taraf›ndan
belirlendi¤inde yeterlilik kazan›l›r”
ifadesi kullan›l›yor. Ve devam›nda
“Ö¤renme ç›kt›lar›n›n standard›, bir
de¤erlendirme süreci veya bir dersin
ba-flar›yla tamamlanmas› arac›l›¤›yla
do¤rulan›r. Yeterlili¤e yönelik ö¤ren-
me ve de¤erlendirme, çal›flma prog-
ram› ve/veya iflyeri deneyimiyle ger-
çekleflebilir. Yeterlilik, ifl piyasa-
s›nda ve ileri seviyeli e¤itim ve ö¤-
retimde de¤erin resmî olarak tan›n-
mas›n› sa¤lar. Yeterlilik, bir mesle-
¤in uygulanmas› için yasal yetkilen-
dirme fleklinde olabilir” aç›klamas›
yap›yor.
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nin
içeri¤ine; “e¤itim, ö¤retim ve ö¤ren-
me ç›kt›lar›n› tan›yan kurumlar için
bir ortak referans sa¤lamak, ulusal
ve sektörel düzeyde hayat boyu
ö¤renme reformunu desteklemek,
metodolojik ve kavramsal yaklafl›m
oluflturup AB d›fl›ndan yeterliliklerin
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de¤erlendirilmesi ve tan›nmas› u¤-
rafl›s›n› vermek” gibi amaçlar yer-
lefliyor.
Bu yap›lanman›n ‹ngiltere ve Kuzey
Amerika’da gerçeklefltirilen sistem-
den örneklendi¤i söylenebilir. ‹ngil-
tere ve Kuzey Amerika’daki e¤itim
sisteminde ö¤rencilerin ders tercih-
leri mühendislik e¤itimlerini flekillen-
dirdi¤i ve daha ziyade pratik bilgiler
içerdi¤inden mühendislik kariyeri
edinimleri uzun soluklu bir staj dö-
nemiyle takviye ediliyor. Ayr›ca; ulu-
sal mesleki yeterlilik sistemi yap›-
lanmas›nda etik kurallara uyum ve
etkin denetim esaslar› devreye giri-
yor, kurumsallaflma kültürü geliflip
yerlefliyor. Buna karfl›n; Almanya’da
mühendislik düzeyinin ayr› bir sorgu-
lama ile yetkinlefltirilmesi ihtiyac›
pek gündeme gelmiyor. Teorik ve
nitelikli bir mühendislik e¤itimi süre-
cinde yetiflen mühendislerin pratik
bilgi edinimleri üniversite e¤itimi
s›ras›nda gerçekleflti¤inden ayr› bir
yetkilendirme mekanizmas›na ge-
reksinim duyulmuyor. Bu bak›fl aç›-
s›yla yap›lan de¤erlendirmede; Av-
rupa Birli¤i üyelerinin mesleki yetkin-
lik aç›s›ndan, kendi içlerinde mes-
leki lisans ya da yetki verme k›stas-
lar›nda ortak paydada buluflma,
uyum ve uygunluk aray›fl›na gitme
aray›fl›na girdikleri gözlemleniyor.

Yenileflim Çerçevesinde ‹fl
Güvenli¤i Mühendisli¤ine Bak›fl
Küresel sürecin etki ve etkenlerine
s›rt dönerek gelifltirmemiz mümkün
olmad›¤›na göre, acilen ‘meslekî
eylem plan›m›z›’ haz›rlamak zorun-
day›z. Uluslararas› rekabette önde
oldu¤umuz inflaat sektöründe kay-
bedenler aras›nda yer almamak
için; ulusal ‘ölçme, karfl›laflt›rma,
de¤erlendirme ölçü ve ölçeklerini’
belirlemek, ‘ulusal yeterlilik çerçe-
vesi’ oluflturmak, ulusal kalite gü-
vence sitemimizi uluslararas› norm-
lara tafl›nmak önceliklerimiz aras›n-
da olmal›.
Bu perspektiften bak›nca; bildiri-
de “ifl güvenli¤i mühendisli¤i” diye

tan›mlanan ancak ‘emniyet uzman›
-ifl güvenli¤i uzman›-ifl sa¤l›¤› so-
rumlusu-teknik gözetmen-iflçi sa¤-
l›¤› ve ifl güvenli¤i mühendisi’ gibi
de¤iflik söylem ve ifadelerle betim-
lenen, kavrama aç›kl›k getirilmesi
ihtiyac› do¤uyor. Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde,
‘kat›l›mc› iliflkiler’ çerçevesinde,
‘iflçi, iflveren ve müdahil unsurlar’
ekseninde konufllanan bir hukukî
alt yap›ya gereksinim duyuluyor.
Ancak, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n ulusal katk› koymaks›-
z›n ‘Avrupa Birli¤i Müktesebat›n›n
Üstlenilmesine ‹liflkin Türkiye Ulusal
Program›’ çerçevesinde bugüne dek
sürdürdü¤ü hâlihaz›rdaki hukukî alt
yap› çal›flmalar›; ‹LO ve AB mevzuat›
tercüme edilerek flekillendi¤i gerek-
çesiyle tenkite u¤ramakta, ulusal
katmanlar›n insiyatifi önemsenme-
di¤i fleklinde yorumlanmaktad›r. Bu
nedenle, Çal›flma ve Sosyal Güven-
lik Bakanl›¤›’n›n davran›fl biçimi ha-
line getirdi¤i düflünülen bu yakla-
fl›m; mühendislik bileflenlerinin bi-
rikimlerinin yok say›lma yan›lg›s›
ola-rak alg›lanmakta, mühendislik
disiplinini ve mühendislik mesle¤i
mensuplar›n› incitmektedir.
Küreselleflmenin rekabet ortam›n-
daki etki ve etkenlerini gerçekçi
gözlemlerle alg›lamak, tehdit unsur-
lar›n› f›rsatlara dönüfltürmek zorunlu
hale gelmektedir. Rekabet ortam›n-
da artan üretkenli¤in kalite ve ve-
rimlilikle desteklenmesi gerekmek-
tedir. Bu bak›mdan ülkemiz kaynak-
lar› gözetilerek; ‘ulusal meslek stan-
dartlar›’ tesis etmek ve uzant›s›nda,
‘Avrupa yeterlilik çerçevesi’ ile ilifl-
kilenen ‘ulusal yeterlilik çerçevesi’
oluflturmak daha gerçekçi bir yap›-
lanman›n hukukî temelini olufltura-
bilir. Özellikle, inflaat sektöründeki
potansiyelimiz, uluslararas› camia-
daki kalite güvencemiz referans›m›z
olabilir.
‹fl güvenli¤i mühendisli¤i özelinde
erken ve do¤ru ad›mlar atarsak;
uygulamaya yönelik modelleme ça-
l›flmalar›na önderlik edilebiliriz. Mü-

hendislik e¤itiminde; “ifl güvenli¤i
mühendisi” formasyonunun kazan-
d›r›lmas› ve ifl kazalar›n› önlenmesi
için yap›lmas› gerekenler sosyal
sorumluluk anlay›fl›yla pekiflebilir.
Bu ba¤lamda, “ifl güvenli¤i mühen-
disli¤i” formasyonu içinde, iflyerle-
rinde sa¤l›kl› ve güvenli bir ortam›
temin ve tesis etme ana ekseninde;
mesleki riskler ile bu risklere karfl›
al›nmas› gerekli tedbirleri ö¤renme
ve ö¤retme, iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli-
¤i bilincini oluflturma, ifl sa¤l›¤› ko-
nusunda uygun davran›fl kazanma,
çal›flanlarda ekip anlay›fl›n› güçlen-
dirme, teknolojiden edinimleri hu-
kuk bilgisiyle destekleme yöntemiy-
le mesleki donan›ma eriflilebilir.
Böylece; plan ve programlar› ger-
çekçi verilerle haz›rlamak, ifl kazala-
r›n› ve meslek hastal›klar›n› azalt-
mak, çal›flanlar›n yasal hak ve so-
rumluluklar› konusunda bilgilenme-
lerini sa¤lamak, çal›flma ortam›nda
bulunanlar› karfl›laflmalar› muhte-
mel tehlikelerden korunmak, iflçile-
re korunma prensiplerini ve korun-
ma tekniklerini ö¤retmek, e¤itim
vermek ya da e¤itim programlar›na
kat›l›m haz›rl›klar› gerçeklefltirmek,
uyar›lara uygun uygulama sistemle-
rini yap›land›rmak, ifl ortam›n›n dü-
zenini ve konforunu temin etmek,
iflçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i prosedür
ve talimatlar›n› haz›rlamak, denetim
ve kontrol mekanizmalar›n› aktif
tutmak, yasal ve periyodik iflleri ko-
tarmak, emniyet teçhizat›n› temin
etmek, emniyet teçhizat›n›n kullan›-
m›n› teflvik etmek, ölçme ve de¤er-
lendirme için gerekli cihaz ve araç-
lar› almak, test ve kontrollerini yap-
mak/yapt›rmak, olas› bir aksakl›kta
h›zl› organize olma yetisini hâkim
k›lmak, can ve mal güvenli¤i için
ilk yard›m ve kurtarma ekiplerini
kurmak, ILO ve OHSAS 18001/TS
18001 kriterlerine uygun güvenlik
alt yap›s› oluflturmak, her türlü riske
karfl› önlem almak, her türlü ifl
sürecine iflçilerin veya iflçi temsil-
cilerinin kat›lmas› anlay›fl›n› sisteme
entegre etmek mümkündür.
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‹fl Güvenli¤i Mühendisli¤i ve
Yetkinlik Sertifikas›
‹nsan onuruna yak›fl›r nitelikte sa¤-
l›kl› ve güvenli çal›flma ortam›n›n
tesis edilmesi, ifl kazas› ve meslek
hastal›klar›n›n önlenmesi, çal›flan-
lar›n yasal hak ve sorumluluklar›
konusunda bilgilenmesi, mesleki
riskler ile bu risklere karfl› al›nmas›
gerekli tedbirlerin ö¤retilmesi an-
cak; “ifl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i bi-
linci” oluflturmakla mümkün olacak-
t›r. ‹fl sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i bilincinin
oluflturulmas› perspektifinde yap›la-
cak de¤erlendirmede ise; sadece
çal›flan kesimin hedef kitle olarak
seçilmesi yanl›fll›¤›ndan kaç›n›lmas›
gerekmektedir. Günümüzde; top-
lumsal yaflam›n tüm aktörlerinin ifl
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i konusunda
bilinçlenmesi sa¤lanmal›, tüm top-
lum katmanlar›nda “ifl sa¤l›¤› ve ifl
güvenli¤i kültürü” tesis edilmeli, ifl
sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤i kültürünün
yayg›nlaflmas› özendirilmelidir.
Ulusal yeterliliklerimizi standartlafl-
t›rma giriflimi içinde; “‹fl Güvenli¤i
Mühendisli¤i” kariyeri ve kariyerin
edinimi ciddiyetle ele al›nmal›d›r.
Ayr›ca; “ifl güvenli¤i uzmanl›¤›” ta-
n›m›yla mühendislik kariyerinin uza-
¤›na at›lmak istenen çabayla müca-
dele gerekmektedir. Bu bak›mdan;
mühendislik disiplininin konuyu
ciddiyetle ele al›p gerekli müfredat
çal›flmalar›n› yürütmesi kadar,
TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›’-
n›n da “Yetkin ‹nflaat Mühendisli¤i
Yönetmeli¤i” çerçevesinde yeni bir
düzenlemeye gitmesi ve “Yetkin ‹fl
Güvenli¤i Mühendisli¤i” dal›n› da
uzmanl›k alanlar›na eklemesinin
do¤ru ve yerinde bir uygulamaya
neden olaca¤› düflünülmektedir.
Bilindi¤i gibi; TMMOB ‹nflaat Mühen-
disleri Odas›’n›n teklifiyle, “Yetkin ‹n-
flaat Mühendisli¤i Yönetmeli¤i” 10
Eylül 2006 tarih ve 26285 say›l› Res-
mi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e
girmifltir. Bu Yönetmeli¤in 5. mad-
desinde “Yap›, Geoteknik, Su, K›y›-
Liman, Ulafl›m ve Yap›m Yönetimi”
dallar›nda uzmanl›k alanlar› belirlen-

mifl, Yetkin Mühendislik Kurulu’nun
gerekli görmesi durumunda yeni uz-
manl›k alanlar› tan›mlanabilece¤ine
yönelik aç›kl›k b›rak›lm›flt›r.
Yönetmeli¤in 12. maddesi (e) ben-
dinin (2) numaral› alt bendinde; “ya-
p›m yönetimi” uzmanl›k alan›nda ifl
güvenli¤i konular› genel kapsama
al›nabilir. 12. maddeye (f) bendi ek-
lenebilir. Yap›m yönetimi uzmanl›k
alan›na benzer nitelikte “ifl güvenli¤i”
uzmanl›k alan› oluflturulabilir. ‹fl gü-
venli¤i uzmanl›k alan› özel konular›
içine; ifl güvenli¤i, ifl sa¤l›¤›, ILO ve
OHSAS 18001/ TS18001 kriterleri
dahilinde hukuk bilgisi, ürün-hizmet-
süreç-örgüt-sosyal sorumluluk yenile-
flimi, risk ve güvenlik yönetimi gibi
konular dahil edilebilir.
Yetkin Mühendislik Kurulu’nun belir-
ledi¤i uzmanl›k alanlar›na “‹fl Gü-
venli¤i Mühendisli¤i” dal›n›n eklen-
mesi ile 4857 say›l› Kanuna dayal›,
“‹fl Güvenli¤i ile Görevli Mühendis
veya Teknik Elemanlar›n Görev,
Yetki ve Sorumluluklar› ile Çal›fl-
ma Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yö-
netmelik” çal›flmalar› için sa¤l›kl›
bir platform oluflturabilir. Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ile
koordineli çal›flma yürütülebilir.
Böylece 28.3.2006 tarihinde T.C.
Dan›fltay Onuncu Dairesi’nin 2004/
6075 Esas, 2006/2159 Karar No
ile büyük oranda yürürlü¤ü kald›r›lan
“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu
Tasar›s›” mühendislik formasyonu
gözetilerek gelifltirilebilir. Bu ifl bir-
li¤i “ifl güvenli¤i mühendisli¤i” ta-
n›m›na aç›kl›k getirdi¤i gibi, ‘ifl gü-
venli¤i ile görevli mühendislerin gö-
rev, yetki ve sorumluluklar› ile ça-
l›flma usul ve esaslar›n›’ gerçekçi
platforma oturtabilir.
Mühendislerin görev alanlar›ndan
olumlu veya olumsuz yönden etkile-
nen çok say›da paydafl oldu¤u dik-
kate al›n›p; güvenli ifl koflullar› olufl-
turma görevini üstlenen mühendis-
lik disiplininin ‘önemi ve de¤eri’
sa¤lam hukukî alt yap›yla destekle-
nebilir. Ayr›ca; Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤›

“‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu
Tasar›s›” tasla¤›nda “‹fl Güvenli¤i
Uzman›” tan›m›na netlik kazand›r›-
labilir ve Bakanl›kça belgelendirilme
ifllevinde TMMOB yetkili k›l›nabilir.
Bu çerçevede, mesleki e¤itim mer-
kezleri arac›l›¤›yla, yap›m yönetimin-
de deneyim kazanm›fl mühendis-
lerden çal›flma yaflam›n› düzenleyen
kanun, tüzük ve yönetmeliklere hâ-
kimiyeti belirleyici nitelikte katk›
sa¤lanabilir. Özellikle; mühendislik
disiplininin hayli uza¤›nda bir disiplin
olarak alg›lanan hukuk bilgisi ya
da mühendislik mesle¤iyle iliflkili
‘Anayasa’da Çal›flma Hayat› ile ‹lgi-
li Düzenlemeler, Borçlar Kanunu,
Ceza Kanunu, Kamu ‹hale Kanunu,
H›fz›ss›hha Kanunu, Belediyeler Ka-
nunu, ‹ç Hizmetler Kanunu, ‹fl Ka-
nunlar›, Bireysel ‹fl Hukuku, Sendi-
kalar Kanunu, Toplu ‹fl Sözleflme
Grev ve Lokavt Kanunu, Sosyal Gü-
venlik Reformu, SSK Mevzuat›, Ba¤-
Kur Kanunu’ gibi mevzuat bilgileri-
nin, meslek mensuplar›n›n da¤arc›-
¤›na eklenmesinin yerinde olaca¤›
düflünülmektedir. Ayr›ca; ‘stratejik,
taktiksel, eylemsel bilginin ekono-
mik ve sosyal yarara dönüfltürülme-
si sistemi olan ürün-hizmet-süreç-
örgüt-sosyal sorumluluk yenileflimi’,
‘risk ve güvenlik yönetimi’, ‘etik’,
‘sa¤l›k’, ‘iflletme bilgisi’, ‘ILO ve
OHSAS 18001/TS 18001 kriterle-
rine uygun güvenlik alt yap›s› olufltu-
rulmas›’ türündeki mesleki kazan›m-
lar de¤erlendirilerek belgelendirile-
bilir. E¤itimin ve bilgi aç›l›m›n›n sü-
reklili¤ini sa¤lamak üzere; sertifika
yenilemeleri gerçeklefltirilebilir.
Yukar›da ifade edilmeye çal›fl›lan
çerçevede; 6235 say›l› TMMOB
Kanunu ile 14 Aral›k 2004 tarih ve
25670 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mlanarak yürürlü¤e giren TMMOB’-
nin, “TMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve
Belgelendirme Yönetmeli¤i” hüküm-
lerinden destek al›nabilir. Yak›nsak
nitelikte; TMMOB Makine Mühen-
disleri Odas›’nca, “‹fl Güvenli¤i Mü-
hendis Yetkilendirme Yönetmeli¤i”
kapsam›nda çal›flmalar yürütülebilir.
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Sonuç
Günümüzde yaflamsal süreçlerde
birey, kendisini ilgilendiren konular-
da daha kat›l›ml› olarak yer alma
talebinde. E¤er ülkemizde; ‘kalite
önde bir sistem anlay›fl›’ ile yetkinlik
aray›fl›na gidilecekse öncelikle mes-
lek odalar› ve üniversite disiplinleri-
nin mevcut performanslar› ciddi-
yetle de¤erlendirilmelidir. Sadece
Çal›flma Bakanl›¤›’n›n öncülü¤ünde
biçimlenen bir yap›lanmaya gidil-
mesi ve buna iliflkin hukukî zeminin
oluflturulmas› telafisi güç s›k›nt›lar›
beraberinde getirebilir.
Mevcut sistemi kötü kopyac› edas›y-
la daha bir h›rpalamak yerine; her
ülkenin kendi mühendislik e¤itimini
kendi ülkesinin eksikliklerini gözete-
rek realist yaklafl›mla de¤erlendir-
mesi, günün gereksinimlerine uygun
içerikle ehillik k›stas› çerçevesinde
ve meslek odalar›n›n katk›lar›yla
oluflturmas› can ve mal güvenli¤ini
sa¤lamada daha ak›lc› bir yaklafl›m
olarak görülmektedir. Kald› ki; bilgi
ve becerilerin art›r›lmas›nda meslek
otoritelerin katk›s› yads›namaz. Bu
bak›mdan, kiflilerin bilgi, beceri ve
yeteneklerinin gelifltirilebilmesi için;
örgün ve yayg›n e¤itim imkânlar›n›n
art›r›lmas›, ömür boyu e¤itim strate-
jisiyle desteklenmesi, yatay ve dikey
iliflkinin güçlendirilmesi gerekmek-
tedir.
Bilimsel yönetim anlay›fl›nda önemli
de¤iflim ve geliflmeler yaflanmak-
tad›r. Stratejik, taktiksel ve eylem-
sel süreçleri yönetebilme yetisi ile
donan›ml›, risk yönetimine hâkim,
uluslararas› ölçekte tan›n›rl›k özelli¤i
bulunan vas›fl› ifl gücü için meslek
standartlar›n›n belirlenmesine ihti-
yaç vard›r. ‹flçilerin sa¤l›k ve güven-
li¤ini koruma, güvenli ifl ortam›
oluflturma ifllevi aç›s›ndan bak›ld›-
¤›nda; personel seçiminden baflla-
yarak ifl ve görev iliflkilerini ayar-
lamak, yap›lacak faaliyetleri plan-
lamak, yönetim-kontrol-denetim
mekanizmas›n› aktif tutmak, istih-
dam ile e¤itim aras›ndaki koordi-
nasyonu sürekli k›lmak için Avrupa

Yeterlilik Çerçevesi ile iliflkilendiri-
lebilir sa¤l›kl› bir sistemin yap›lan-
d›r›lmas› gerekmektedir.
E¤er, mühendislik e¤itiminin afla-
malar›na iliflkin süreç do¤ru de¤er-
lendirilip yönetilemezse, meslek
odalar› meslektafllar›n›n ‘hak ve
menfaatleri’ni ilgili platformlara ta-
fl›makta zafiyete düflerse, gerek-
sinimlere uygun hukukî alt yap› te-
sis edilemeyecektir. Bunun uzant›-
s›nda ehil olmayan ancak kanunî
ehliyeti mevcut kiflilerin; piyasada
varl›klar›n› sürdürmeleri sa¤lana-
cak, rekabeti düflürücü bir unsur
olarak piyasaya adaptasyonlar› ko-
laylaflacak, sisteme entegrasyon-
lar› meflrulaflacakt›r. Buna karfl›l›k;
sa¤l›ks›z-güvensiz-niteliksizkimliksiz-
kalitesiz yap› ve tesislerin kurulmas›
engellenemeyecek, sertifikal› ehli-
yetsizliklerle karfl›laflmak ola¤an
say›lacak, güvenlik ilkelerine uygun
kaliteli yap› ve tesis üretmek için
geliflmifl ülkelerin iflgücü potansiye-
line muhtaç olunacak, ifle uygun ifl
gücü bulunamad›¤› gerekçesiyle
sertifikalarla belgelendirilmifl yaban-
c› iflgücünden katk› aray›fl›na gidi-
lecektir.
Teknolojik ilerlemelerin iflgücü pi-
yasas›nda meydana getirdi¤i de¤i-
flimlere uyum sa¤lamak ancak; ih-
tiyaçlara vak›f ve kapasite gelifltir-
meye yatk›n hizmet gruplar›yla karfl›-
lanabilir. Gerek kalite, gerekse fiyat-
land›rma yönünden haks›z rekabe-
tin önlenmesi ve meslek onurunun
yükseltilmesi öncelikli hedefler ara-
s›nda yerini almal›d›r. Bu bak›mdan,
‘Yetkin Mühendislik Kurulu’nun
belirledi¤i uzmanl›k alanlar›na “‹fl
Güvenli¤i Mühendisli¤i” dal›n›n da
eklenmesi ile geçilecek uygulamaya
destek olmakla, TMMOB ‹nflaat
Mühendisleri Odas›; hem meslek-
tafllar›n hak ve sorumluluklar›n› ko-
ruyup kollam›fl, hem de yetkinlik
ölçütü say›lan sertifikan›n ehil ellere
tesliminde önemli görev üstlenmifl
olacakt›r. Nihayetinde TMMOB ‹n-
flaat Mühendisleri Odas›’n›n mesle-
kî etkinli¤i artacakt›r.
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