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1. Giriş

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetmeliği I. Bölüm’ünün “Odanın 
Amaçları” başlıklı 4. Madde’sinde;
 
• Üyelerinin okul sonrası eğitimine önem vermek, teorik ve pratik 

olarak bilgi birikimlerini artırmak, 

• İnşaat Mühendisliği öğreniminin ülkenin gereksinimine göre 
geliştirilmesini gerçekleştirmek, 

• İnşaat Mühendisliği konusundaki gelişmeleri tartışmaya açarak, 
kamu ve meslektaşların ilgisine sunmak, 

• Üye kitlesinin emeğinin değerlendirilmesi ve yaşam standardının 
yükseltilmesini sağlamak, 

• İnşaat Mühendislerinin istihdam olanaklarının artırılması 
doğrultusunda mesleğin etkin ve yaygın olarak kullanılmasının 
sağlanması amacıyla kamu kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişki 
kurmak, öte yandan inşaat mühendisliği arz-talep dengesinin 
rasyonel bir baza oturtulması için eğitim kurumlarının niceliksel 
programlanmasının yapılması doğrultusunda gerekli girişimlerde 
bulunmak hususları ifade edilmektedir[1] . 

Bu amaçlara dayanarak; İMO üyesi inşaat mühendislerinin mesleki 
eğitim, uygulama ve uzmanlaşma gibi farklı konulardaki tespitlerinin, 
fikir dağılımlarının, görüş, gereksinim ve eleştirilerinin belirlenmesine 
ve analiz edilip çıkarımlar yapılmasına, bu verilerle ileriye yönelik 
uygulamalar ve alınabilecek tedbirler için projeksiyonlamalar 
yapılmasına çalışılmıştır.

Bu amaca yönelik olarak İMO Ankara Şubesi’nin Meslek İçi Eğitim 
programlarına devam eden inşaat mühendislerine uygulanan bir anket 
yardımı ile; mesleğin nasıl algılandığı, ne tür eksiklikler hissedildiği, 
eğitim sisteminde ne tür değişiklik ve geliştirmeler yapılabileceği, 
meslek hayatından neler beklendiği, yetkinliğin nasıl sağlanabileceği, 
mühendislik uygulamalarında yaşanan sorunlar, mevcut düzenle-
melerin nasıl algılandığı, meslek kipi seçimi ve uygulamaları ile yetkin 
mühendislik düzenlemesi konularının değerlendirilmesi yapılmıştır.
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Örnekleme düzlemi seçiminde, mesleki gereksinimlerin farkında 
olan, eksikliklerini giderme yolunda çaba harcayan, sürekli gelişimi 
hedefleyen bir grubun tercih edilmesi ile alınacak yanıtların daha 
sağlıklı veriler sağlayacağı düşünülmüştür. Bu yaklaşımla İMO Ankara 
Şubesi meslek içi eğitim programlarından “İnşaat Yönetimi ve Şantiye 
Tekniği”, “Yapım Projelerine İlişkin İş Programlarının Bilgisayar 
Destekli Düzenlenmesi” ve “Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımı, 
Mühendislik Yapılarının Sonlu Elemanlarla Analizi” kurslarına devam 
eden üyeler üzerinde karar kılınmıştır. Yukarıda belirtilen amaçlara 
hizmet etmek doğrultusunda bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çoktan seçmeli ve doldurmalı soruların yanı sıra fikir, öneri ve 
eleştirilerin ifade edilebilmesine de olanak sağlayan, toplam 37 
sorudan oluşan bir anket formu hazırlanmış ve katılımcılardan, süre 
kısıtı olmadan yanıtlanması istenmiştir. Anketi yanıtlayan üyelerin 
düşünce ve yaklaşımlarını rahatlıkla ifade etmelerini kolaylaştırmak 
amacı ile anketlere isim yazılması gerekmediği belirtilmiştir. Elde 
edilen veriler, bu verilere dayanılarak yapılan tespitler, değerlendirme 
ve öneriler aşağıda ifade edilmiştir.




