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ARTIK TÜM ÜYELERİMİZ  
EUR-ING BELGESİ ALMAK 
İÇİN BAŞVURABİLECEK!

TMMOB’nin FEANI ile yaptığı görüşmeler-
de, üyelerimizin herhangi bir hak kaybına 

uğramasının engellenmesi, üyelerimizin FEANI 
sınırları içerisinde hareket etmesinin kolaylaş-
tırılması için düzenlemeler yapılması gerektiği 
vurgulandı. Görüşmelerin sonucunda, üyeleri-
mizin herhangi bir mahrumiyet yaşamasını en-
gellemek için, başvurularda önemli ölçütlerden 
biri olan “FEANI Index” koşulunda düzenleme-
ler yapıldı.

Yapılan düzenleme ile Eur-Ing belgesi almak 
için başvuru yapan üyemizin en az 4 yıllık eği-
timi ile birlikte asgari 3 yıllık mesleki tecrübesi 
bulunuyor ise, mezun olduğu programın “FE-
ANI Index” içinde yer almasına bakılmaksızın 
başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Düzenleme 
gerçekleşmeden önce, başvuruda bulunacak 
üyemizin mezun olduğu programın “FEANI In-
dex” içerisinde yer alması, program “FEANI In-
dex” içinde yer almıyorsa asgari 15 yıllık mesleki 
tecrübe gerekliliği aranıyordu.

“FEANI Index” içinde yer almayan bölüm-
lerden mezun olan üyelerimizin diğer koşulları 
sağlaması durumunda “Program Değerlendirme 
Formu”, başvuru sahibi tarafından doldurula-
rak ilgili programı yürüten bölüm başkanlığın-
ca onaylanarak başvuru esnasında Birliğimize 
gönderilecek. Bu sayede, Ulusal İzleme Komitesi 
ve Avrupa İzleme Komitesi tarafından yapılacak 
özel değerlendirme ile üyelerimizin belge almak 
için başvurması kolaylaşacak. (Program Değer-
lendirme Formu`na ulaşmak için tıklayınız.)

YÖNETİM KURULUMUZ YÜKSEL 
PROJE’Yİ ZİYARET ETTİ

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sorunlarını dinle-
mek amacıyla Oda Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 

ziyaretler kapsamında bu hafta Yüksel Projede çalışan meslek-
taşlarımızla bir araya gelindi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile Yönetim Ku-
rulu Sayman üyemiz D. Malik Bakır’ın katıldığı ziyarette önce-
likle, Yüksel Proje JeolojikGeoteknik Hizmetler Koordinatörü 
olarak görev yapan M. Kemal Akam ziyaret edildi. Ardından 
Jeolojik Hizmetler Gurup Müdürü Ali Bayram, Danışman 
Hasan Özaslan ve Talip Erbay, Sondaj Gurup Müdürü Türker 
Onur, Münif Çelebi ile toplantı yapıldı.

Toplantıda ülkenin içinde geçmekte olduğu ekonomik kriz-
in başta inşaat sektörü olmak üzere, mühendislik hizmetleri 
üzerinde yarattığı tahribat hakkında kısa değerlendirmede bu-
lunan Hüseyin Alan, mühendislik hizmeti üreten firmalarının 
bu ekonomik krizden daha az etkilenmesinin sağlanması için 
yurtdışı mühendislik hizmetlerinden daha fazla pay alması 
gerektiğini belirterek, ülkemizdeki mühendislik hizmet kali-
tesinin geliştirilmesi ve yetişmiş insan kaynağının iyi eğitilm-
esi gerektiğini belirtti.

Odanın Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getiren sayın M. Kemal Akman ise Yüksel 
Proje tarafından yurt içi ve yurt dışında yürütülen çalışma-
lar hakkında bilgiler verdi. Ülke mühendislik hizmetlerin-
in uluslararası norm ve standartlara ulaştırılması ile ülkede 
yetişmiş insan kaynağının eğitim süreçlerinden başlayar-
ak mutlaka geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda 
Oda`ya da önemli sorumluluklar düştüğünü belirtti.

Toplantıda tüm üyelerimizi 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı`-
na davet eden Hüseyin Alan, 72 yıldır aralıksız devam eden bu 
bilimsel şöleninin önemine vurgu yaptı. İyi niyet temennileri 
ile toplantı sona erdi.


