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yönetmelik

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; üyelerin temel bilgilerine ve meslekî deneyimlerine dayanan yetkinliklerin belirlenmesi
ve belgelenmesi yoluyla, deprem ve di¤er afet zararlar›n›n azalt›lmas› baflta olmak üzere, inflaat mühendisli¤inin bütün
alanlar›nda, toplum yarar›na, ça¤dafl tekniklere ve etik ilkelerine uygun, üstün nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin
sunulmas›na ve bu hizmetlerle ilgili yanl›fl uygulamalar›n önlenmesine yönelik geliflmelere katk›da bulunmak amac›yla
haz›rlanm›flt›r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, inflaat mühendisli¤inin yap›, yap› malzemesi, geoteknik, hidrolik ve su kaynaklar›, k›y›-
liman, ulaflt›rma ve yap›m yönetimi alanlar›nda, toplum gereksinimlerini karfl›lamak do¤rultusunda araflt›rma, inceleme,
projelendirme, raporlama, e¤itim, denetleme ve teknik sorumluluk üstlenme gibi yetkinlik gerektiren hizmetler için Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›na kay›tl› inflaat mühendisleri aras›ndan uygun nitelikte
olanlar›n belgelendirilmesine dair usul ve esaslar› kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 say›l› Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Kanununun
39’uncu maddesi hükmüne dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Belge: Meslek bilgisi ve meslek deneyimi ile yetkinlik düzeyine eriflmifl oldu¤unu kan›tlayan inflaat mühendislerine

bu Yönetmelik uyar›nca verilecek belgeyi,
b) Belgelendirme Kurulu: Üyeleri Oda Genel Kurulunca seçilen ve bu Yönetmelikte tan›mlanan belgelendirme düzenini

yürüten ve yönlendiren yetkili kurulu,
c) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤ini (TMMOB),
ç) Oda: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›n› (‹MO),
d) fiube: Aday›n kay›tl› oldu¤u Oda flubesini,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM

Belge Alanlar›, Baflvuru Koflullar› ve S›nav Esaslar›

Belge alanlar›

MADDE 5 – (1) Belge verilecek alanlar afla¤›da belirtilmifltir.
a) Yap›
b) Yap› Malzemesi
c) Geoteknik
ç) Hidrolik ve Su Kaynaklar›
d) K›y›-Liman
e) Ulaflt›rma
f) Yap›m Yönetimi
(2) Belge, ayr› s›nav dönemlerinde ayr› baflvurularla birden fazla alanda al›nabilir.
Belge baflvuru koflullar›

MADDE 6 – (1) Belge baflvurusu yapabilmek için afla¤›da belirtilen koflullar› yerine getirmifl olmak gerekir.
a) Baflvuru gününde en az befl y›ldan beri ‹MO’nun kay›tl› üyesi olmak.
b) ‹MO’ya karfl› yükümlülüklerini yerine getirmifl olmak.
c) 5’inci maddede belirtilen uzmanl›k alanlar›ndan birinde, belge sahibi mühendisler gözetiminde gerçeklefltirilmifl en
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az befl y›l mühendislik deneyimi sahibi olmak ve bu hizmetleri belgelemek. Yüksek lisans veya doktora derecesi alm›fl olup
ta kendi uzmanl›k alan›nda belge baflvurusunda bulunan adaylar için bu süre, yüksek lisansta dört, doktorada üç y›la indirilir.

ç) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi
yüz k›zart›c› veya fleref ve haysiyeti k›r›c› suçtan veya resmî ihale ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma suçundan hüküm
giymemifl, ‹MO Onur Kurulundan 27/1/1954 tarihli ve 6235 say›l› Kanunun 26’nc› maddesinin (b), (c), (ç) ve (d) bentleri
uyar›nca disiplin cezas› almam›fl ve herhangi bir etik ihlali nedeniyle cezaland›r›lmam›fl olmak.

Belge baflvuru süreci

MADDE 7 – (1) 6’nc› maddede belirtilen koflullar› yerine getiren aday, bir dilekçeyle kay›tl› bulundu¤u flubeye baflvurur
ve dilekçeye afla¤›da belirtilen belgeleri ekler.

a) Meslekteki bafll›ca çal›flmalar›n› özetleyen özet bilgi formu.
b) Aday›n daha önce yapt›¤› mühendislik uygulamalar› aras›ndan uygun gördü¤ü birini özetleyen 1000 ± 200 kelime

uzunlu¤unda bir rapor.
c) Belge sahibi bir mühendisten ald›¤›, aday›n mühendislik yeteneklerini de¤erlendiren kapal› ve imzal› zarfta verilmifl

referans mektubu.
ç) S›nav ücreti makbuzu.
(2) Kapal› zarf içindeki flube görüflü formu da eklenerek Oda Genel Merkezine gönderilen baflvuru dosyas› Belgelendirme

Kuruluna aktar›l›r. fiube gerekli görürse, flube görüflü formunun doldurulmas›nda, aday›n ba¤l› oldu¤u temsilcilikten görüfl
isteyebilir.

S›navlar ve de¤erlendirme

MADDE 8 – (1) Bir uzmanl›k alan›nda s›nav aç›ld›¤›nda, o alana baflvurmufl olan adaylar›n tümü, 11’inci maddede
belirtilmifl olan konularda düzenlenen iki yaz›l› s›nava kat›l›rlar.

(2) Belgelendirme Kurulu, tüm adaylar›n s›nav sonuçlar›n›, özet bilgi formunu ve raporunu topluca de¤erlendirerek,
belge verilecek adaylar› belirler.

(3) S›navda baflar›l› olamayan bir aday, ancak bir y›l sonra yeniden baflvuruda bulunabilir.
S›nav kapsamlar›

MADDE 9 – (1) 5’inci maddede belirtilen belge alanlar›nda yap›lacak yaz›l› s›navlar ve her birinin içerece¤i konular
afla¤›da belirtilmifltir.

a) Genel Konular S›nav›: Ayn› dönemde belge s›nav› aç›lan bütün alanlar için ortak bir s›navd›r. ‹nflaat mühendisli¤inin
çeflitli alanlar›ndaki temel ilke ve kavramlar ile mühendisin uygulama çal›flmalar› s›ras›nda kazanmas› beklenen uygulama
bilgisini kapsayan bu s›navda sorulan çok say›da sorudan yar›dan az olmayan bir bölümünün yan›tlanmas› istenir. Bu s›nav,
genel de¤erlendirmede 1/3 a¤›rl›k tafl›r.

b) Özel Konular S›nav›: Baflvurulan alan›n kapsad›¤› temel konular› ve bunlarla ilgili norm ilke ve kurallar› ile bu alandaki
sistemlerin tasar›m›na ve yap›m›na iliflkin uygulama kurallar›n› kapsayan bu s›nav, genel de¤erlendirmede 2/3 a¤›rl›k tafl›r.
Bu s›nav›n en az %20 a¤›rl›k tafl›yan bir bölümü, 7’nci maddenin birinci f›kras›n›n (b) bendindeki raporun de¤erlendirmesine
ayr›l›r.

S›nav kurullar›

MADDE 10 – (1) Belgelendirme Kurulu, yaz›l› s›navlar› düzenlemek ve gerçeklefltirmek üzere, gerekli say›da ve nitelikte
s›nav kurullar› oluflturur. S›nav kurullar›, yaz›l› s›navlar› ve raporlar› de¤erlendirerek say›sal sonuçlar› topluca Belgelendirme
Kuruluna sunar.

S›nav sonucuna itiraz

MADDE 11 – (1) Aday, s›nav baflvuru ücreti tutar›ndaki itiraz ücretini yat›rd›ktan sonra, ‹MO Yönetim Kuruluna baflvurarak
s›nav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz ‹MO Yönetim Kurulu taraf›ndan Belgelendirme Kuruluna gönderilir. ‹tiraz baflvurusunu
de¤erlendiren Belgelendirme Kurulu, yaz›l› s›nav de¤erlendirmesinde maddi hata saptarsa gerekli düzeltmeyi yapar. ‹tiraz
hakl› görülürse, itiraz ücreti baflvuru sahibine geri verilir; aksi durumda, itiraz ücreti geri ödenmez. ‹MO Yönetim Kurulunun
itirazla ilgili karar› kesindir.

Belge geçerlili¤inin sürdürülmesi koflullar›

MADDE 12 – (1) Belge befl y›lda bir de¤erlendirilir; belgenin geçerli kalabilmesi için afla¤›daki koflullar›n yerine
getirilmesi gerekir.

a) De¤erlendirilen befl y›ll›k süre içinde, 6’nc› maddenin birinci f›kras›n›n (d) bendinde belirtilen türden cezalar› almam›fl
olmak; bu tür bir ceza al›n›rsa, belge geçerlili¤ini yitirir.

b) Yetkinlik belgesi aidatlar›n› ödemifl olmak.
c) ‹MO’ya karfl› yükümlülüklerini yerine getirmifl olmak.
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ç) Befl y›l boyunca yapt›¤› bütün iflleri, tarih s›ras›yla belirten ve her sayfas› imzalanm›fl listeyi befl y›ll›k dönem sonunda
Belgelendirme Kuruluna vermifl olmak.

d) Befl y›l boyunca, her y›l 10 saatten az olmayan, meslekte geliflmeye yönelik kurs, seminer, konferans, çal›fltay ve
benzeri etkinliklere kat›lm›fl oldu¤unu belgelemek. Bu konudaki mazeretler ve kat›l›nan etkinliklerin eflde¤erli¤i, Belgelendirme
Kurulunca de¤erlendirilir.

Belgenin kullan›lmas› ve kazan›lm›fl haklar

MADDE 13 – (1) Belge, 30/10/2005 tarihli ve 25981 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤inin 12’nci maddesinde tan›mlanan uygulama için de geçerlidir.

(2) ‹MO üyelerinin bu alandaki kazan›lm›fl haklar› sakl›d›r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Onursal Belge ve Belgelendirme Kurulu

Onursal belge

MADDE 14 – (1) ‹nflaat mühendisli¤i mesle¤ine de¤erli katk›larda bulunmufl, ülke ve toplum yarar›na üstün hizmetler
vermifl olan seçkin inflaat mühendislerine, kendileri taraf›ndan hiçbir baflvuru yap›lmaks›z›n, Belgelendirme Kurulunun
önerisi ile ‹MO Yönetim Kurulu taraf›ndan onursal belge verilebilir.

(2) Onursal belge sahiplerine, 12’nci maddenin birinci f›kras›n›n (a) bendi d›fl›ndaki koflullar uygulanmaz.
Belgelendirme Kurulu

MADDE 15 – (1) Belgelendirme Kurulu, tümü belge sahibi olan yedi as›l, yedi de yedek üyeden oluflur. Kurul toplant›
ve karar yeter say›s› dörttür. Yedi as›l üyeden üçü, yedi yedek üyeden dördü ilk Ola¤an Genel Kurulda di¤er kurullarla
birlikte seçilir. ‹lk Genel Kurulu izleyen dönemde ise yedi as›l üyeden dördü ve yedi yedek üyeden üçü di¤er kurullarla
birlikte her iki y›lda bir yap›lan ‹MO Ola¤an Genel Kurulunda seçilerek yenilenir. Kurul üyelik süresi dört y›l olup bir as›l
üye Belgelendirme Kurulunda art arda en çok iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayr›lan bir as›l
üyenin yerine geçen yedek üye, yerini ald›¤› üyenin görev dönemini tamamlar.

Belgelendirme Kurulunun çal›flma düzeni ve uygulama ilkeleri

MADDE 16 – (1) Belgelendirme Kurulunun çal›flmalar›n› düzenleyen kurallar ile bu Yönetmelikte tan›mlanan belgelendirme
düzeninin uygulama ilkeleri, Belgelendirme Kurulunca düzenlenen ve ‹MO Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlü¤e
konulan “‹MO Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i Uygulama Esaslar›” ile düzenlenir.

Belgelendirme Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Belgelendirme Kurulunun görevleri flunlard›r:
a) Belgelendirme sisteminin sa¤l›kl› biçimde ifllemesinin sürdürülmesini sa¤lamak.
b) Belge s›navlar›n› y›lda en az bir kez düzenlemek, s›nav kurullar›n› belirlemek, s›navlar› gerçeklefltirmek, de¤erlendirmek

ve sonuçland›rmak.
c) Belge sahibi mühendislerin 12’nci maddede belirtilen koflullarla ilgili bilgilerinin düzenli olarak güncellenmesini

sa¤lamak; belge geçerlili¤ini sürdürme koflullar›n›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›n› denetlemek, meslekiçi seminerlerine
kat›lamayanlar›n mazeretlerini de¤erlendirmek.

ç) Belge geçerlili¤ini sürdürme koflullar›ndan baz›lar›n› sa¤lamayanlar›n durumunu de¤erlendirmek.
d) Baflvuran adaylarla ilgili ifllemlerin düzenli olarak kay›t alt›na al›nmas›n› sa¤lamak.
e) ‹MO yetkili kurullar›nca puan de¤eri belirlenmifl olmayan kurs ve seminer gibi etkinliklerin denkli¤ine karar vermek.
f) Belge s›nav ücretlerini ve çeflitli türlerde görev alan uzmanlar›n toplant› huzur haklar›n› önermek.
g) Hizmetine gerek duyulan geçici veya sürekli kurullar oluflturmas›n› ‹MO Yönetim Kuruluna önermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 14/12/2004 tarihli ve 25670 say›l› Resmî Gazete’de
yay›mlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i hükümleri uygulan›r.

‹lk Belgelendirme Kurulunun oluflturulmas›

GEÇ‹C‹ MADDE 1 – (1) ‹lk Belgelendirme Kurulu, bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren bir ay içinde, ‹MO
Yönetim Kurulu taraf›ndan oluflturularak göreve bafllar. ‹ki y›l süreyle görev yapacak olan ilk Belgelendirme Kurulundan
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ayr›lanlar olursa, onlar›n yerini alacak olan üyeler de ‹MO Yönetim Kurulu taraf›ndan belirlenir. ‹lk Belgelendirme Kurulunun,
yedi as›l ve yedi yedek üyesi aras›ndan ad çekimi yoluyla belirlenecek, üç as›l ve dört yedek üyesi için ilk Ola¤an Genel
Kurulda, di¤er dört as›l ve üç yedek üyesi için bir sonraki Ola¤an Genel Kurulda seçim yap›l›r.

Befl y›ldan fazla deneyimli mühendislerin durumu

GEÇ‹C‹ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihte en az befl y›l aktif mühendislik deneyimi bulunan ve
6’nc› maddede belirtilen koflullar› yerine getiren inflaat mühendisleri, s›nava girmek üzere derhâl baflvuruda bulunabilirler.
Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren befl y›l süreyle, 6’nc› maddenin birinci f›kras›n›n (c) bendi gere¤i olan
belge sahibi bir mühendis gözetiminde görev yapm›fl olma koflulu aranmaz. Bu süre sonunda belge sahibi mühendis say›s›
göz önünde bulundurularak, Belgelendirme Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun karar› ile bu süre uzat›labilir. Bu süre
içinde, 7’nci maddede belirtilen referans mektubu da en az oniki y›l deneyimli bir inflaat mühendisinden al›nabilir.

Oniki y›ldan fazla deneyimli mühendislerin durumu

GEÇ‹C‹ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihte en az oniki y›l aktif mühendislik deneyimi bulunan
inflaat mühendisleri, bu Yönetmeli¤in yürürlü¤e girdi¤i tarihten itibaren üç y›l içinde, ‹MO Yönetim Kuruluna baflvurarak
belge isteyebilirler. Bu baflvuru yaln›zca bir kez yap›labilir. Bununla birlikte, ilk baflvurular›nda yeterli bulunanlar, e¤er
isterlerse, ikinci bir uzmanl›k alan›na daha baflvurabilirler. ‹kiden fazla alanda belge almak isteyenler bu Yönetmelik
hükümlerine uymak zorundad›rlar. Bu mühendislerin dilekçeleri ekinde Belgelendirme Kuruluna sunacaklar› dosyada;

a) Özet bilgi formunu eksiksiz doldurmalar› ve aktif mühendislik hizmet sürelerini belgelemeleri,
b) Ayr›nt›l› özgeçmifl sunmalar›,
c) Düzenleyecekleri 3000 ± 500 kelime uzunlu¤unda bir raporda, hizmet süreleri içinde gerçeklefltirdikleri bafll›ca

çal›flmalar› özet olarak tan›tmalar›,
gerekir.

(2) Baflvurular, Belgelendirme Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilerek, baflvuru sahibinin s›nava davet edilmesine gerek
bulunup bulunmad›¤›na karar verilir. S›nava davet edilmesine gerek görülmeyen mühendislere belge do¤rudan verilir.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu yürütür.

KÜLTÜR VE TAB‹AT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU VE KORUMA
BÖLGE KURULLARI ÇALIfiMALARI ‹LE KORUMA YÜKSEK KURULUNA
YAPILACAK ‹T‹RAZLARA DA‹R YÖNETMEL‹KTE DE⁄‹fi‹KL‹K YAPILMASINA
DA‹R YÖNETMEL‹K

TÜRK MÜHEND‹S VE M‹MAR ODALARI B‹RL‹⁄‹ ‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹
ODASI MESLEK‹Ç‹ E⁄‹T‹M YÖNETMEL‹⁄‹

KENT KONSEY‹ YÖNETMEL‹⁄‹NDE DE⁄‹fi‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R YÖNETMEL‹K

AFET VE AC‹L DURUM YÖNET‹M‹ BAfiKANLI⁄ININ TEfiK‹LAT VE GÖREVLER‹
HAKKINDA KANUN

YAPI MALZEMELER‹N‹N TAB‹ OLACA⁄I KR‹TERLER HAKKINDA YÖNETMEL‹K
YÖNETMEL‹K

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMEL‹⁄‹ HASSAS VE AZ HASSAS SU
ALANLARI TEBL‹⁄‹

RESM‹ GAZETEDEN...

Yönetmelik 06.05.2009 27220

Yönetmelik 27.05.2009 27240

Yönetmelik 06.06.2009 27250

Kanun 17.06.2009 27261

Yönetmelik 26.06.2009 27270

Tebli¤ 27.06.2009 27271

Tarih Say›
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