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Sayın Üyemiz,
Özelikle son yıllarda, bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarında hızlı bir değişim süreci
yaşanmaktadır. Bu süreç nedeniyle, örgün eğitim kurumlarında verilen eğitim zaman içerisinde atıl bilgi
haline gelmekte, mevcut bilginin yenilenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bireyin hem kendi gelişimini
sağlaması hem de üretim sürecinde aktif bir rol alarak toplumsal gelişime yardımcı olabilmesi, yapılan
işin güvenli ve sağlıklı olabilmesi için sürekli eğitim bir zorunluluk haline gelmiştir.
Odamızın yapmış olduğu, mesleki, teknik ve sosyal konuları içeren Kongre, Kurultay ve
Sempozyumlarda; meslektaşlarımız tartışmalara katılmış, son teknolojik gelişmeler üzerine bilgilerini
paylaşarak birçok konuda meslek alanlarımıza yönelik sürekli mesleki-teknik eğitimin gerekliliğini
vurgulamışlardır.
Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan
uzman üyelerin tanımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı
eğitimlerine
dayanan
uzmanlıklarının
Makina
Mühendisleri
Odası
tarafından
belirlenmesi,
belgelendirilmesi ve uzman üyelerin kamuoyuna önerilmesinin sağlanması amacıyla 1998 yılında Meslek
İçi Eğitim Merkezi (MİEM) kurulmuş, 2001 yılından itibaren ise TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği ve ona bağlı Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliklerinin Resmi
Gazete’de yayımlanması sağlanmıştır.
Odadan uzmanlık/yetki belgesi alan üyelerimizin, belgelendirme programıyla ilgili teknolojik
gelişmelerden ve mevzuat değişikliklerinden haberdar olmaları, mesleki gelişimlerinin sürekliliğini
sağlamaları ve mesleki bilgilerini güncel tutmaları gerekliliğinden hareketle, gerçekleştirdiği mühendislik
uygulamalarının gözetimini yapmak amacıyla “Gözetim ve Yeniden Belgelendirme Kriterleri”
oluşturulmuştur.
Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi için yapılması gereken mesleki etkinlikler ve mesleki
uygulama alanları hakkındaki bilgileri bağlı olduğunuz Şubelerden edinebilir, mesleki etkinliklere ilişkin
yıl içerisinde yapılacak değişiklikleri ise Oda web sayfasının MİEM bölümünden takip edebilirsiniz.
Bilgilendirme amaçlı hazırlanan bu formla birlikte Gözetim ve Yeniden Belgelendirme süreçlerinden
haberdar olduğunuza ilişkin olarak sizlerden aşağıda yer alan taahhüt alınmaktadır.

1.

Belgenin geçerliliğinin devamı için yıllık gözetim denetimlerine katılacağımı,

2.

Gözetim faaliyeti sonrasında belgenin vizelenmesi yönünde karar alınabilmesi için puan aldığım
etkinliklere ilişkin sunduğum kayıtların geçerli olması ve 70 puan toplamış olma zorunluluğunu
bildiğimi,

3.

Belgelendirme alanında yasal değişiklikler oluşması ya da Oda tarafından şartlarda değişiklik
yapılması durumunda, yeterli puanı toplamış dahi olsam, değişen şartlara uymak için tekrar
eğitim almayı ve/veya sınava girmeyi,

4.

Belge aldığım kapsamda yaptığım tüm uygulamalarda kamu yararını gözeterek gerekli tüm
önlemleri sağlayacağımı,

5.

Aldığım belgeyi, Odayı, hizmet verilen ve verilen hizmetten etkilenen kişi ve kuruluşları yanıltıcı
biçimde kapsamı dışında kullanmayacağımı,

6.

Verdiğim mühendislik hizmetlerinde mühendislik etiği ilkelerine bağlı kalacağımı,

7.

Form içerisindeki tüm maddeleri okuduğumu, anladığımı, uygulayacağımı ve belirtilen şartlara
uyacağımı

Taahhüt ederim.
Adı - Soyadı

Oda Sicil No

İmzası

Tarih

Not: Formun ıslak imzalı bir örneği üyenin bağlı olduğu Şube’de kalacaktır.
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