
Madde-1
Bu Yönergenin amac›, TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri
Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤inin uygulanmas› esnas›nda uyulmas›
gereken kural ve esaslar› belirlemektir.

Madde-2
Bu Yönergede bahsi geçen tan›mlar;

S‹M Yönetmeli¤i: TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas›
Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Hizmetleri Uygulama,
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeli¤ini,
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤ini,
‹MO: ‹nflaat Mühendisleri Odas›n›,
fiube: ‹nflaat Mühendisleri Odas› fiubelerini,
Temsilcilik: ‹nflaat Mühendisleri Odas› Temsilciliklerini,
S‹M Belgesi: Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i Belgesini,
‹TB: ‹fl Yeri Tescil Belgesini,
MDK: Mesleki De¤erlendirme Kurulu’nu,
Mesleki Puan: Akademik unvan, mesleki etkinlik,
mesleki deneyim, meslek içi e¤itim ve mesleki faaliyet
puanlar›n toplam›n›,
ifade etmektedir.

Madde-3
‹nflaat Mühendisleri Odas› üyelerinin, S‹M
Yönetmeli¤inin 6. Maddesinin (a) bendinde belirtilen
Etüt, Proje ve Dan›flmanl›k hizmetleri ile (c) bendinin
2. alt bendinde belirtilen Teknik Uygulama Sorumlulu¤u
hizmetlerini verebilmesi için, ‹MO taraf›ndan Ek-1’deki
örne¤e göre düzenlenen S‹M Belgesini alm›fl olmas›
ve tescilli bir ifl yerinde (Ek-2’deki örne¤e göre
düzenlenen ‹TB) kay›tl› olmas› zorunludur.

Madde-4
‹MO üyelerinin ilk defa S‹M belgesi almak için Ek-
3’deki örne¤e göre düzenlenen “S‹M BAfiVURU
FORMU”nu doldurup, ekleri ile birlikte ba¤l› bulunduklar›
flube veya temsilcili¤e baflvuru yapmalar›
gerekmektedir.

Madde-5
‹MO üyelerinin ilk defa ‹TB almak için Ek-4’deki örne¤e
göre düzenlenen “‹TB BAfiVURU FORMU”nu doldurup,
ekleri ile birlikte ba¤l› bulunduklar› flube veya
temsilcili¤e baflvuru yapmalar› gerekmektedir.

Madde-6
S‹M Belgesinde yer alan “Uzmanl›k Alan›” bölümüne,
S‹M Yönetmeli¤inin 5. maddesinin 1. f›kras›n›n (a),
(b), (c), (ç), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen uzmanl›k
alanlar›ndan herhangi birinin veya birden fazlas›n›n
yaz›labilmesi için,

a) S‹M Belgesinin verilmesinde; ‹MO üyelerinin S‹M
belgesine yaz›lmas›n› talep ettikleri uzmanl›k alan›nda
en az üç y›l faaliyet gösterdiklerini belgelemeleri ve
bir uzmanl›k alan› için ‹MO taraf›ndan düzenlenen
meslek içi e¤itimlerden en az 20 puan toplamalar›
gerekmektedir. Birden fazla uzmanl›k alan› için ise,
S‹M belgesinde yer alan her bir uzmanl›k alan›nda en
az 10 puan olmak üzere toplamda en az 35 meslek
içi e¤itim puan› toplam›fl olmalar› veya talep ettikleri
uzmanl›k alan›nda ‹MO taraf›ndan düzenlenen meslek
içi e¤itim paketlerine kat›larak s›navlar›nda baflar›l›
olmalar› gerekmektedir. (Puan çizelgesi Ek-5’de
düzenlenmifltir)

b) S‹M Belgesinin verilmesinde; lisansüstü e¤itim ve
doktora yapm›fl olan ‹MO üyelerinin akademik
unvanlar›na konu olan uzmanl›k alanlar›, meslek içi
e¤itim puan› flart› aranmaks›z›n S‹M Belgesine
yaz›lacakt›r.

c) S‹M Belgesinin yenilenmesinde; ‹MO üyelerinin S‹M
belgesinde yer alan uzmanl›k alan›nda ‹MO taraf›ndan
düzenlenen meslek içi e¤itimlerden bir yenileme
döneminde en az 20 puan toplamalar› gerekmektedir.
E¤er S‹M belgesinde birden fazla uzmanl›k alan› yer
al›yor ise, her bir uzmanl›k alan› için meslekiçi
e¤itimlerden en az 10 puan toplamalar› gerekmektedir.
‹MO üyelerinin S‹M Belgelerinde uzmanl›k alan›n›n yer
alabilmesi için  bir yenileme döneminde toplamda da
en az 50 Mesleki Puan toplam›fl olmalar›
gerekmektedir. (Puan çizelgesi Ek-5’de düzenlenmifltir)

d) S‹M Belgelerinde tek uzmanl›k alan› bulunan ‹MO
üyeleri, belgelerinin yenilenmesinde, belgelerinde
yaz›l› uzmanl›k alan›ndan en az 15 puan almak
kofluluyla kalan meslek içi e¤itim puanlar›n› di¤er
uzmanl›k alanlar›ndan tamamlayabileceklerdir.

e) S‹M Belgesi al›nmas› ya da yenilenmesi için Mesleki
Puanlar›n toplanmas› zorunlu de¤ildir. Ancak gerekli
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Mesleki Puan› toplamam›fl ve talep ettikleri uzmanl›k
alan›nda en az üç y›l faaliyet gösterdiklerini
belgeleyememifl üyelerin S‹M belgelerinin “Uzmanl›k
Alan›” bölümüne “YOK” ibaresi yaz›lacakt›r.

f) S‹M belgesinin “Uzmanl›k Alan›” bölümünde “YOK”
ibaresi yaz›l› olan ‹MO üyelerinin S‹M belgelerine, bu
maddenin (a) ve (b) f›kralar›nda belirlenen koflullar›
sa¤lamalar› ve talep etmeleri halinde uzmanl›k alanlar›
yaz›l›r. Bu durumda üyeden herhangi bir ücret
al›nmayacak ve bu durum S‹M belgesi yenilenme
süresini de¤ifltirmeyecektir.

Madde-7
S‹M Yönetmeli¤i’nin 14. maddesinin (d) bendi uyar›nca;

S‹M Yönetmeli¤i’nin 5. maddesinde belirtilen tüm
uzmanl›k alanlar› için Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca
haz›rlanan ve 18.04.1996 tarihli ve 96/8109 say›l›
Bakanlar Kurulu karar› ile yürürlü¤e konulan “ Türkiye
Deprem Bölgeleri Haritas›’ndaki birinci, ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beflinci derece deprem bölgelerindeki
yap›lara ait projeler  “özellik gerektiren” projeler olarak
de¤erlendirilecektir. Ancak Yap› ve Geoteknik uzmanl›k
alanlar›nda Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› Yaklafl›k
Birim Maliyetleri Tablosunda tan›mlanan 1. s›n›f yap›lar
ile 2. s›n›f A grubu yap›lara ait projeler, “özellik
gerektiren” projeler d›fl›nda tutulmufltur.

Madde-8
Uzmanl›k alan› bulunmayan veya S‹M belgelerinde
belirtilen uzmanl›k alan›n›n d›fl›nda proje üreten S‹M
Belgeli üyelerin bu Yönergenin 7. maddesinde belirtilen
özellik gerektiren projeleri, proje ve hesaplar›n
standartlara, yönetmeliklere, teknik esaslara, çizim
standartlar›na uygunlu¤u aç›s›ndan denetlenir.

Projelerin denetimleri ‹MO Yönetim Kurulu’nun
belirleyece¤i birimlerde ve belirleyece¤i komisyonlar
taraf›ndan bir ay içerisinde yap›l›r.

Madde-9
‹TB sahibi proje bürosu taraf›ndan üretilen bir proje,
bu Yönergenin 7. maddesinde belirtilen özellikli projeler
kapsam›nda ise, en az 3 y›l mesleki deneyime sahip
bir S‹M taraf›ndan üretilmifl olmas› gerekmektedir.

Madde-10
Bu Yönergenin 7. maddesinde belirtilen özellik
gerektiren projelerin Teknik Uygulama Sorumlulu¤unu
(fenni mesuliyetini) üstlenecek olan S‹M belgeli bir
‹nflaat Mühendisinin en az 3 y›l mesleki deneyiminin
olmas› gerekmektedir.

Madde-11
S‹M belgeli üyeler Mesleki Puanlar›na iliflkin ‹MO
Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Oda Yönetim Kurulu
Mesleki De¤erlendirme Kurulunun görüflünü de alarak
itiraz› bir ay içerisinde sonuçland›r›r. Yönetim Kurulunun
verece¤i karar kesindir.

Madde-12
S‹M Belgeleri, 2 y›lda bir verildi¤i tarih’e göre yenilenir.
‹MO üyelerinin, S‹M Belgelerinin yenilenmesi için; Ek-
6’daki örne¤e göre düzenlenen “S‹M YEN‹LENME
BAfiVURU FORMU”nu (www.imoistanbul.org.tr’den
al›nabilir) doldurup, ekleri ile birlikte ba¤l› bulunduklar›
flube veya temsilcili¤e baflvuru  yapmalar›
gerekmektedir.
‹TB, her y›l Ocak ay›nda onaylan›r. ‹TB onay› için; Ek-
7’deki örne¤e göre düzenlenen “‹TB YILLIK ONAY
BAfiVURU FORMU”nu (www.imoistanbul.org.tr’den
al›nabilir) doldurup, ekleri ile birlikte ba¤l› bulunduklar›
flube veya temsilcili¤e baflvuru yapmalar›
gerekmektedir.

Madde-13
‹TB’ li her ifl yeri belirli periyotlarda (2 y›ldan fazla ve
2 aydan az olmamak kofluluyla) ‹MO birimleri taraf›ndan
S‹M Yönetmeli¤i koflullar›n› sa¤lay›p sa¤lamad›klar›
aç›s›ndan denetlenir. Uzmanl›k alan› olmayan S‹M’lerin
çal›flt›¤› iflyerlerinin denetimine öncelik verilir.

‹MO birimleri ola¤an denetimlerini 10 gün öncesinden
ilgili ifl yerine, ifl yerinin beyan etmifl oldu¤u bilgilerden
herhangi birine faks iletisi, e-posta iletisi ya da posta
arac›l›¤› yaz›l› olarak bildirir. ‹fl yerinin denetimi “TMMOB
‹nflaat Mühendisleri Odas› ‹flyeri Bilgi Formu”
çerçevesinde yap›l›r. Denetim esnas›nda ifl yeri
yetkililerinin bulunmas› ve gerekli olan belge ve bilgileri
haz›rlam›fl olmas› zorunludur.
‹MO birimlerinin ola¤an denetim uygulamas› hallerinin
d›fl›nda bildirimsiz denetim hakk› mevcuttur.

Madde-14
‹TB sahibi iflyerleri bünyelerinde yer alan S‹M belgeli
inflaat mühendislerinin Oda taraf›ndan düzenlenen
meslek içi e¤itimlere kat›lmalar›n› sa¤lamak konusunda
S‹M Yönetmeli¤inin 16. maddesinin (d) bendindeki
yükümlülü¤ü yerine getirmek zorundad›r. Bu zorunlulu¤a
uymayan ‹TB sahibi iflyerleri hakk›nda S‹M
Yönetmeli¤inin 22. maddesi hükümleri uygulan›r.

Geçici Madde-1
27.08.2009 tarihili Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren S‹M Yönetmeli¤indeki de¤ifliklikten
önce yürürlükte bulunan S‹M Yönetmeli¤i çerçevesinde
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S‹M belgesi alm›fl ve S‹M belge süreleri 30.06.2011
tarihine kadar dolacak üyelerin Uzmanl›k alanlar›,
31.12.2010 tarihine kadar talep etmeleri halinde yeni
verilecek S‹M belgesine baflka bir flart aranmaks›z›n
do¤rudan aktar›l›r.

31.12.2010 tarihine kadar S‹M belgesini yenilemeyen
ve S‹M belgelerine uzmanl›k alan› yaz›lmas›n› isteyen
üyelerimizin:
• 01.01.2011 - 30.06.2011 tarihleri aras›nda S‹M
belgesini yenilemesi gerekenler 12,
• 01.07.2011 - 31.12.2011 tarihleri aras›nda S‹M
belgesini yenilemesi gerekenler 25,
• 01.01.2012 - 30.06.2012 tarihleri aras›nda S‹M
belgesini yenilemesi gerekenler 37,
• 01.07.2012 - 31.12.2012 tarihleri aras›nda S‹M
belgesini yenilemesi gerekenler 50
mesleki puan toplamalar› gerekmektedir.

Madde 15
Bu yönerge Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulunun onay›
ile yürürlü¤e girer.

Madde 16
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim
Kurulu yürütür.

PUAN AÇILIMLARI:

1) Akademik Unvan Puanlar›
- Yüksek Mühendis: 5  puan
- Doktor: 15  puan

2) Mesleki Etkinlik Puanlar›
- Uluslararas› bilimsel yay›nlarda yay›mlanm›fl makale
ve benzeri mesleki yay›nlar: 5 puan
- Teknik dergide yay›mlanan makale: 5 puan
- TMH’de yay›mlanan mesleki-teknik makale: 2 puan
- ‹MO indeksinde yer alan kitap: 10 puan
- Sempozyum-kongre-konferanslarda makale kabulü:
2-5 puan
- Özel olarak ‹MO’nun atamas› ile bilirkiflilik yapmak:
0.2-3 puan

Bu puanlar Oda üyelerinin S‹M Belgelerinde yer alan
uzmanl›k alanlar› için geçerlidir.

3) Mesleki Deneyim Puanlar›
- 1 puan/faaliyet y›l›

4) Meslek ‹çi E¤itim Puanlar› (*)
- ‹MO kurs ve seminer kat›l›m belgesi (**): 0.2-0.5
puan/saat
- ‹MO s›nav baflar› belgesi: 2 x (0.2-0.5 puan/saat)
- Kamu kurumu mesleki e¤itim kurs kat›l›m belgesi:
0.2-0.5 puan/saat
- Özel kurulufl kurs kat›l›m belgesi: 0.2-0.5 puan/saat
- Sempozyum-kongre-konferans kat›l›m belgesi: 1-5
puan
- ‹MO da kurs ve seminer vermek (***): 5 puan/adet

(*) Uzmanl›k alan›nda toplanan meslek içi e¤itim puanlar›n›n en
az %50’sinin ‹MO meslek içi e¤itim kurslar›ndan al›nmas› zorunludur.
(**) Bu puanlar Oda üyelerinin S‹M Belgelerinde yer alan uzmanl›k
alanlar› için geçerlidir.
(***) ‹MO’da kurs ve seminer veren Oda üyelerinin bu puanlar›n›n
geçerli olabilmesi için en az 10 puanl›k Meslek ‹çi E¤itimlerine
kat›lmalar› zorunludur.

5)  Mesleki Faaliyet Puanlar› (*)
- Betonarme yap› projeleri: 0,0015 puan/m2 ya da
3,75 puan/ad
- Çelik yap› projeleri: 0,0018 puan/m2 ya da 4,50
puan/ad
- Parsel baz›nda zemin etüdler: 2,50 puan/ad
- Zemin iyilefltirmesi ve derin kaz› projeleri: 7,50 puan/ad
- Karayolu projeleri: 2,25 puan/km
- Demiryolu projeleri: 4,50 puan/km
- Metro ve hafif rayl› sistemler projeleri: 7,50 puan/km
- Trafik düzenleme projeleri: 15,00 puan/ad ya da
15,00 puan/y›l
- Baraj projeleri: 15,00 puan/ad ya da 15,00 puan/y›l
- Akarsu iyilefltirme ve göletler projeleri: 15,00 puan/ad
ya da 15,00 puan/y›l
- Sulama ve kurutma sistemleri projeleri: 0,30 puan/m2

ya da 15,00 puan/ad
- ‹çmesuyu ve kanalizasyon projeleri: 1,00 puan/km
ya da 7,50 puan/ad
- Boru hatlar› projeleri: 2,00 puan/km ya da 15,00
puan/ad
- K›y› liman projeleri: 15,00 puan/ad ya da 15,00 puan/y›l
- Yap›m yönetimi: 15,00 puan/y›l
- ‹fl güvenli¤i iflçi sa¤l›¤›: 15,00 puan/y›l
- Yap› malzemeleri: 15,00 puan/y›l

(*) Mesleki faaliyet puan›; mesleki puan oluflumunda zorunlu
olmay›p S‹M Belgeli üyelerimizin talep etmeleri halinde iste¤e ba¤l›
olarak bir yenileme döneminde en çok 15 puana kadar
de¤erlendirmeye al›nacakt›r.

EK-5: MESLEK‹ PUAN Ç‹ZELGES‹
En Az En Fazla

1) Akademik Unvan 15

2) Mesleki Etkinlik 20

3) Mesleki Deneyim 3 15

4) Meslek ‹çi E¤itim 20 40

5) Mesleki Faaliyet 0 15


