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‹STANBUL BÜLTEN

say› 102/2009

yönetmelik

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan›mlar
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeli¤in amac›; inflaat mühendislerinin, ülke ve toplum yarar›n› ve mesleki etik de¤erleri
gözeten bir anlay›flla, mesleki alanlar›yla ilgili bilimsel, teknolojik geliflmeleri izlemeleri, ulusal ve uluslararas› ölçekteki
uygulamalara hakimiyet sa¤lamalar›, yenilikleri kavrayacak ve özümseyecek bilgiye sahip olmalar›, kiflisel geliflimi
süreklilefltirecek olanaklar› kullanabilmeleri do¤rultusunda sürekli mesleki e¤itimlerine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›n›n meslekiçi e¤itim
faaliyetlerinin amaca uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli olan organlar›n çal›flma, yöntem ve ilkelerinin belirlenmesi
ile e¤itim programlar›n›n uygulama esaslar›n› 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 maddesine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤ini (TMMOB),
b) Meslekiçi E¤itim Kurulu: Üyeleri Oda Yönetim Kurulunca belirlenen ve bu Yönetmelikte tan›mlanan meslekiçi e¤itimin

yürütülmesi için gerekli sistemin kurulmas›ndan ve iflletilmesinden sorumlu kurulu (M‹EK),
c) Oda: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›n› (‹MO),
ç) S›nav ve De¤erlendirme Kurulu: Üyeleri M‹EK taraf›ndan belirlenen ve bu Yönetmelikte tan›mlanan meslekiçi e¤itim

sonras› yap›lacak s›navlar› düzenleyen, de¤erlendiren ve raporlayan kurulu,
d) fiube: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› flubelerini,
e) fiube Meslekiçi E¤itim Kurulu: Üyeleri flube yönetim kurulu taraf›ndan belirlenen ve M‹EK kararlar›n› flube ve ba¤l›

temsilciliklerinde uygulamakla görevli kurulu,
f) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu (OYK),

ifade eder.
‹K‹NC‹ BÖLÜM

Meslekiçi E¤itim Organlar› ve Çal›flma Esaslar›
Organlar

MADDE 5 – (1) Meslekiçi e¤itim organlar› flunlard›r.
a) Meslekiçi E¤itim Kurulu.
b) fiube Meslekiçi E¤itim Kurulu.
c) S›nav ve De¤erlendirme Kurulu.
(2) M‹EK’in alt organlar› olan fiube Meslekiçi E¤itim Kurulu ile S›nav ve De¤erlendirme Kurulu M‹EK’e ba¤l› olarak

faaliyetlerini sürdürür.
(3) M‹EK, meslekiçi e¤itimin ihtiyaçlar›n› ve ulaflt›¤› seviyeyi göz önünde bulundurarak OYK’ya ek alt organlar›n

oluflturulmas›n› önerebilir. OYK taraf›ndan oluflturulacak bu kurullar›n çal›flma flekli ve görevleri M‹EK’in önerisi ve OYK’n›n
karar› ile düzenlenir.

Meslekiçi E¤itim Kurulu

MADDE 6 – (1) M‹EK; Oda Ola¤an Genel Kurulu’nu izleyen iki ay içerisinde OYK taraf›ndan, Oda üyeleri aras›ndan
belirlenen alt› üye ve bir OYK üyesinden oluflur.

(2) Herhangi bir nedenle M‹EK’den ayr›lan üye yerine, OYK taraf›ndan yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildi¤i
üyenin görev süresini tamamlar.

(3) M‹EK’in çal›flmalar› Oda genel sekreterli¤i ve yeterli say›da personel taraf›ndan yürütülür.
M‹EK’in çal›flma esaslar›

MADDE 7 – (1) M‹EK afla¤›da belirtilen esaslar do¤rultusunda çal›fl›r:

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas›’ndan:
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a) M‹EK’in oluflturulmas›n› takiben yap›lan ilk toplant›s›nda, üye tam say›s›n›n  ço¤unluk oyu ile bir baflkan seçilir.
b) M‹EK ayda en az bir kez ço¤unlukla toplan›r.
c) M‹EK kararlar›n› oy çoklu¤u ile al›r. Oylar›n eflitli¤i halinde baflkan›n kulland›¤› oy  yönünde karar al›nm›fl say›l›r.
ç) Aral›ks›z alt› ay içinde üç toplant›ya kat›lmayan üye M‹EK’den çekilmifl say›l›r.
M‹EK’in görevleri

MADDE 8 – (1) M‹EK’in görevleri flunlard›r:
a) Meslekiçi e¤itim sistemini ve iflleyiflini sa¤lamak.
b) Alt organlar›n önerilerini de¤erlendirmek ve karara ba¤lamak.
c) Oda organlar›, fiube Meslekiçi E¤itim Kurullar› ve üyelerden gelen e¤itim taleplerini de¤erlendirerek e¤itim programlar›n›

oluflturmak.
ç) E¤itim programlar›n› Oda ve flubelere önermek.
d) E¤itim programlar›n› bir ay öncesinden ilan etmek.
e) E¤itim programlar›na ait kredi puanlar›n› belirlemek.
f) Göreve gelmesini takip eden bir ay içinde o döneme ait M‹EK tahmini bütçesini haz›rlamak ve OYK’n›n onay›na

sunmak.
g) Her y›l›n aral›k ay›n›n ilk yar›s›nda, bir sonraki y›lda uygulanacak e¤itim faaliyetlerinde geçerli olacak kat›l›mc›

bedelleri ile e¤iticilerin saat ücretlerini belirleyerek OYK’n›n onay›na sunmak.
¤) Oda Genel Kurulu öncesinde, o döneme ait meslek içi e¤itim çal›flma raporunu haz›rlayarak OYK’ya sunmak.
h) E¤itim içeri¤ini fiube Meslekiçi E¤itim Kurullar›n›n da önerilerini alarak haz›rlamak ve denetlemek.
›) E¤itim gereçlerini belirlemek ve haz›rl›klar›n› denetlemek.
i) E¤itim altyap› ihtiyaçlar›n› belirlemek, idari kadro talebinde bulunmak.
j) fiube Meslekiçi E¤itim Kurullar›n›n önerilerini de de¤erlendirerek, konusunda uzmanlaflm›fl, mesleki güncel konular›

takip edebilen, ilgili mevzuatla uyumlaflt›rabilen, ayr›ca sunum ve e¤itim verebilme becerisine sahip Oda üyeleri ile di¤er
meslek alanlar›n›n uzmanlar› aras›ndan e¤itici havuzunu oluflturmak ve güncellemek.

k) fiube Meslekiçi E¤itim Kurulunun önerilerini de alarak verilecek e¤itimin program› do¤rultusunda e¤itim konusuna
uygun e¤iticileri belirlemek.

l) Verilen e¤itimin niteli¤ini ve yeterlili¤ini de¤erlendirmeye yönelik ölçütler ile puan kriterlerini oluflturmak ve
de¤erlendirmek.

m) E¤itim al›c›lar›n belgelendirilmesini sa¤lamak ve belge formatlar›n› oluflturmak.
n) Meslekiçi e¤itimin ilke ve politikalar› do¤rultusunda kamu kurum ve kurulufllar›, üniversiteler ve sektör temsilcileri

ile iflbirli¤i gelifltirmek.
o) E¤itim ve s›navlarda kullan›lan tüm doküman, kat›l›mc› bilgileri ve s›nav sonuçlar› gibi bilgilerin arflivlenmesini

sa¤lamak.
ö) Ald›¤› kararlar› OYK’n›n onay›na sunmak.
fiube Meslekiçi E¤itim Kurulu

MADDE 9 – (1) fiube Meslekiçi E¤itim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen bir ay içerisinde, flube yönetim kurulu
taraf›ndan Oda üyeleri aras›ndan belirlenen en az iki üye ile bir flube yönetim kurulu üyesinden oluflur.

fiube Meslekiçi E¤itim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) fiube Meslekiçi E¤itim Kurulunun görevleri flunlard›r:
a) M‹EK’in kararlar›n› flube ve ba¤l› temsilciliklerinde flube yönetim kurulunun denetiminde uygulamak.
b) fiube yönetim kurulu ve üyelerden gelen e¤itim taleplerini de¤erlendirerek, önerece¤i e¤itim programlar›n› M‹EK’e

iletmek.
c) fiube yönetim kurulunun talepleri do¤rultusunda flube veya bölge meslekiçi e¤itim ihtiyaçlar›n› belirlemek ve

programlanmak üzere M‹EK’e iletmek.
ç) E¤itici havuzunun oluflturulabilmesi için gerekli nitelikleri tafl›yan kiflileri M‹EK’e önermek.
d) Verilecek e¤itimin içeri¤ine uygun e¤iticileri M‹EK’e önermek.
S›nav ve De¤erlendirme Kurulu

MADDE 11 – (1) S›nav ve De¤erlendirme Kurulu, M‹EK taraf›ndan Oda üyeleri aras›ndan belirlenen ve içinde en az bir
M‹EK üyesinin yer ald›¤› en az üç üyeden oluflur.

S›nav ve De¤erlendirme Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) S›nav ve De¤erlendirme Kurulunun görevleri flunlard›r:
a) S›navlar› merkezi olarak planlamak ve standartlaflt›r›lmas›n› sa¤lamak.
b) S›navlar›n tarafs›zl›¤›n›, fleffafl›¤›n› ve güvenilirli¤ini sa¤lamak.
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c) S›nav soru bankas›n› oluflturmak.
ç) S›navlarda sorulacak soru tiplerini ve a¤›rl›klar›n› belirlemek.
d) S›nav de¤erlendirme ölçütlerini ve s›navlarda puanlamay› belirlemek.
e) S›nav sonuçlar›n›n istatistiksel de¤erlendirmesini yapmak.
f) S›navl› e¤itimlerde e¤itim ön flartlar›n› belirlemek.
g) S›nav yapma yöntemlerini ve s›navlarda görev yapacak gözetmenleri belirlemek.
M‹EK alt organlar›n›n çal›flma esaslar›

MADDE 13 – (1) M‹EK’in önerisi ve OYK’n›n karar› ile kurulan M‹EK’in alt organlar› afla¤›da belirtilen esaslar do¤rultusunda
çal›fl›r:

a) Alt organlar›n oluflturulmas›n› takiben yap›lan ilk toplant›da, üye tam say›s›n›n ço¤unluk oyu ile bir baflkan seçilir.
b) Alt organlar ayda en az bir kez ço¤unlukla toplan›r.
c) Alt organlar kararlar›n› oy çoklu¤u ile al›r. Oylar›n eflitli¤i halinde baflkan›n kulland›¤› oy yönünde karar al›nm›fl

say›l›r.
ç) Aral›ks›z alt› ay içinde üç toplant›ya kat›lmayan üye alt organdan çekilmifl say›l›r.
(2) Herhangi bir nedenle alt organdan ayr›lan üye yerine, alt organ›n üyelerini belirlemeye yetkili kurul taraf›ndan

yeni bir üye belirlenir. Yeni üye, yerine seçildi¤i üyenin görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeflitli ve Son Hükümler

Bütçe

MADDE 14 – (1) Meslekiçi e¤itim faaliyetlerine iliflkin gelir ve giderler Oda bütçesi içinde gösterilir ve bu amaçla hesap
plan›nda gerekli düzenleme yap›l›r.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (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  E¤itim ve Belgelendirme Yönetmeli¤i hükümleri uygulan›r.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu yürütür.

Oda Yönetim Kurulunun 8 May›s 2009 tarihli 30 nolu

toplant›s›nda al›nan 1267 say›l› karar:

Karar No-1267): Mesleki De¤erlendirme Kurulu (MDK)’nun 24
Nisan 2009 tarih ve 8 nolu toplant› kararlar› görüflüldü, Kararlar
kapsam›nda 2 nolu karar›n;
A) Geoteknik Uzmanl›k alan›nda S‹M Belgesi almak için yap›lacak
baflvurularda; S‹M Yönetmeli¤inin koflullar› geçerli olmak üzere;
1- Geoteknik konusunda en az yüksek lisans düzeyinde e¤itim
alm›fl olmak ya da,
2- Kamu kurum ve kurulufllar› veya özel firmalarda, geoteknik
konusunda en az 3 y›l süreyle çal›flt›¤›n› belgelemek ya da,
3- ‹MO’nun geoteknik konusunda açaca¤›, içeri¤i ve puanlamas›
‹MO taraf›ndan belirlenmifl olan kurs ve e¤itimlere kat›lm›fl olmak
koflullar›ndan en az birisini sa¤lam›fl olmas›n›n uygunlu¤una,
B) Geoteknik uzmanl›k alan›nda düzenlenecek kurslar›n kapsam,
içerik ve sürelerinin MDK ve Geoteknik Kurulu taraf›ndan yap›lacak
ortak toplant›lar ile belirlenmesinin uygunlu¤una,
C) Zemin ve Temel Etüt raporlar› için;

1- ‹lgili idarenin ya da müellifinin istemesi halinde Oda Birimleri
taraf›ndan mesleki denetim yap›lmas›na,
2- Mesleki denetim hizmet bedeli tespiti için Geoteknik
Kurulu’ndan görüfl al›nmas›na, karar verilmifltir.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Oda Yönetim Kurulunun 18 Nisan 2009 tarih ve 1248 say›l›

karar›:

Karar No-1248): Ankara’da 10 Ocak 2009 tarihinde yap›lan
fiubeleraras› ortak toplant›da oluflan görüfller çerçevesinde,
Mesleki De¤erlendirme Kurulu (MDK) kararlar› ile S‹M & ‹TB
uygulamalar› hakk›nda görüflme yap›ld›, MDK’n›n, ekonomik kriz
nedeniyle ‹TB’lerde yeterli say›da mühendis çal›flt›r›lamayaca¤›
dikkate al›narak, yeni baflvurularda 3 (üç) y›l süreyle bir ‹TB
yan›nda çal›fl›yor olmas› (deneyim) koflulunun, herhangi bir
mühendislik hizmeti alan›ndan sa¤lanm›fl olmas› halinde de
yeterli görülmesine ve bu koflulla yap›lacak baflvurular›n
uygunlu¤una, karar verilmifltir.
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