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fiubemizden
haber ve duyurular

13 Ekim 2006 tarihinde fiubeler Aras› Ortak Toplant›
yap›ld›. 55 flube yöneticisi, 7 konuk ve 8 merkez yöne-
ticisi olmak üzere toplam 70 kifli kat›ld›. Toplant›da
40. Genel Kurul’dan bu yana yap›lan etkinliklerle ilgili
bilgi aktar›l›rken, ‘40. Dönem Çal›flma Program›’ çer-
çevesinde uygulamaya konulan ve gerçeklefltirilmesi
amaçlanan hedefler ve sorunlar tart›fl›ld›. ‹MO Yönetim
Kurulu Baflkan› Yüzgeç, yeni dönemde izlenen yol
haritas›nda mihenk tafl› olan kurul ve komisyonlar›n
önemi ve yap›land›r›lmas› konusunda görüfl ve düflün-
celerini dile getirdi ve konuflmas›nda, ‹MO’nun iç
iflleyifliyle birlikte ülke ve inflaat sektörünün sorunlar›na
de¤indi.

Toplant›da öne ç›kan konular flu flekilde özetlenebilir:
• Yurt genelinde proje denetimi ve fatura uygulamala-
r›yla ilgili olarak; uygulaman›n tek tiplili¤i ve rekabet
koflullar› gözetilmesi koflulu ile tüm Türkiye’de fatura
denetiminin uygulanmas› veya kald›r›lmas›n›n do¤ru
olaca¤› ortak görüfl olarak aç›¤a ç›kt›. Proje denetimi
konusunda ise genel olarak, bu konunun Oda bünyesin-
de liyakatli kadrolar yoluyla ve belirlenmifl proje denetim
kriterleri çerçevesinde devam ettirilmesi görüflü dile
getirildi. Söz konusu kadrolar›n oluflturulmas› amac›yla
çeflitli yaklafl›m yöntemleri üzerinde durulmas› gereklili¤i
ve bu çerçevede personelin e¤itime tabi tutulabilece-
¤ine vurgu yap›ld›.
• ‹TB ve S‹M uygulamalar›yla ilgili olarak; artan belge
sahtecili¤i olaylar›n› önlemek amac›yla, hologram uygu-
lamas›na geçilmesi istendi. Oda kay›t esnas›nda borç
hesaplan›rken mezuniyet tarihi, S‹M sicili hesaplanmas›
esnas›nda ise Oda kay›t tarihinin baz al›nmas›n›n çe-
liflki yaratt›¤› ve bu çeliflkinin S‹M Yönetmeli¤i ile gide-
rilmesi ifade edildi. S‹M belgelerinde proje ve fenni
mesulün ayr›lmas›, S‹M sicillerinin örgüt bünyesinde
hangi kadro taraf›ndan tutulaca¤›n›n ayd›nlat›lmas›,
‹TB 14 c. bendinin gözden geçirilmesi ve bu do¤rultuda
% 51 TMMOB üyesi olmas› koflulu yeniden de¤erlendi-
rilerek bu oran içerisindeki inflaat mühendisi oran›n›n
belirtilmesi gibi görüfller öne sürüldü.
• Mevzuatla ilgili olarak; ‹MO’nun ‘Yap› Denetim Yasa-
s›’na, müdahil olmas›n›n önemine dikkat çekildi. ‘Ka-

mu ‹hale Yasas›’ çerçevesinde, sahiplik oran› % 100
olsa bile flirketlerde diploma, ifl bitirme belgesi yerine
geçmesine ra¤men, gerçek kiflilerde bu durumun söz
konusu olmad›¤› belirtilerek, ‹MO’nun bu konuda ad›m
atmas› istendi. 18 Mart 2004 tarihli Hafriyat Topra¤›
ve ‹nflaat At›klar› Yönetmeli¤i ile hafriyat dökme alan›
ve tafl›madaki yeni bafllat›lan uygulamaya dair özellefl-
tirme ile bir çok rant sa¤lanmakta ve inflaat maliyet-
lerinin bu yolla artt›¤›na dikkat çekildi.
• Geoteknik ve Jeoteknik kavramlar› ile ilgili olarak;
zemin etüd raporlar›n›n farkl› farkl› uygulan›yor olmas›
ve tüm Türkiye’de bunun tek bir standarda getirilerek
inflaat mühendisli¤inin geoteknik dal›na baflka disiplin-
lerin müdahale etmesinin önlenmesi gerekti¤i ve bu
konudaki hassasiyetin tüm flubelerde gösterilmesinin
sa¤lanmas› talep edildi.
• e-‹MO ile ilgili olarak; programda MDK, S‹M, ‹TB
modüllerinin tam olarak çal›flmad›¤›, ayr›nt›l› üye tasni-
finin yap›lamad›¤›, iletiflim ve nüfus bilgilerinde eksik-
likler oldu¤u ve etiket dökmede de ayn› s›k›nt›n›n ya-
fland›¤› belirtildi. E-imo kullan›c›lar›n›n e¤itim eksikli¤inin
giderilmesi istendi.
• Personel ücret standardizasyonu ile ilgili olarak;
böylesi bir çal›flman›n tüm örgüt baz›nda yap›lmas›n›n
çok yararl› oldu¤u ancak, taslak çal›flma çerçevesinde
flubeler baz›nda bütçelere gelen yüklerin fazlal›¤›na
dikkat çekildi. Ayr›ca, emekli olan üyelerimiz için ayr›
bir fon oluflturulmas› konusu dile getirildi.
• M‹EK ile ilgili olarak; deprem yönetmeli¤i hakk›nda
bilgiye ihtiyaç duyuldu¤u, e¤itim programlar›n›n ortak-
laflt›r›lmas› gerekti¤i, meslekiçi puanlamalar›n›n biraz
daha yönlendirici olmas› zorunlulu¤u üzerinde durularak,
MDK taraf›ndan gelecek puanlar›n fiubeler taraf›ndan
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Jeoloji Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiubesi’nin konuklar›
olarak ‹stanbul’a gelen K›r›m Jeoloji Enstitüsü’nden
Dr. Elder JEM‹LEV ve Heyeti fiubemizi ziyaret ettiler.
Dr. Elder, K›r›m Jeoloji Enstitüsü’nün çal›flmalar› hak-
k›nda bilgiler verirken fiube Baflkan›m›z Cemal GÖKÇE
ve Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Nusret SUNA
taraf›ndan Türkiye’deki yap› denetime iliflkin bilgiler
aktar›ld›.

K›r›m Jeoloji Enstitüsü’den
Ziyaret / 19 Ekim 2006

K›r›m Jeoloji Enstitüsü’den
Ziyaret / 19 Ekim 2006

bilinmedi¤i, her etkinlikten en fazla 1 puan al›n›yor
olmas›n›n 2008’de 80 puana ulaflma koflulunun baz›
flubelerde yerine getirilemeyece¤ine dikkat çekildi.
Bu nedenle önemli etkinliklerin puanlar›n›n art›r›lmas›
talebi ileri sürüldü.
• SPK taraf›ndan yürütülen ‘De¤erleme’ uzmanl›¤›n›n
Oda Merkezi taraf›ndan da e¤itim program›n›n hayata
geçirilmesinin yararl› olaca¤› üzerinde duruldu.
• 850 YTL’lik inflaat mühendisli¤i asgari ücreti uygu-
lamas› ile ilgili olarak; inflaat mühendisleri aras›nda
olumlu yank› bulan bu uygulamada, ücretin her y›l›n
Ocak ay›nda Oda taraf›ndan ilan edilmesi yönünde
de¤ifliklik yap›lmas› istendi.

• Üniversitelerle iliflkiler baz›nda, inflaat mühendisli¤i
bölümlerine inflaat mühendisli¤i mesle¤inde ve sek-
töründe yaflananlara dair bilgilendirme yaz›s› ve fiube-
lerimize gelen talepler do¤rultusunda, hangi derslerin
inflaat mühendisli¤i lisans e¤itimi düzeyinde öncelikli
olarak okutulmas› gerekti¤i hususunda yönlendirici
olunmas›n›n yararl› olaca¤› belirtildi.
• Etkinlikler ve yay›nlarla ilgili olarak; Oda Merkezi ta-
raf›ndan yap›lan her etkinlik sonras› bir de¤erlendirme
raporu yay›mlanmas›, kongre, sempozyum ve konfe-
ranslarla ilgili ayr›nt›l› bilgi verilmesi istendi. Teknik
Dergi ile ilgili olarak da, periyodunun s›klaflt›r›lmas›
ve bask› say›s›n›n art›r›lmas› talep edildi.

14 Ekim Mitingi, 15 Bin Mühendis, Mimar, fiehir Plan-
c›s› ve Adaylar›n›n Kat›l›m› ile Ankara’da Gerçeklefltirildi
14 Ekim’de Ankara’da Tren Gar›nda bir araya gelen
15 bin mühendis, mimar, flehir planc›s› ve adaylar›
S›hhiye Meydan›’na do¤ru yürüdü. Mesleki sorunlar›n›n
dünya ve ülke sorunlar›ndan ba¤›ms›z olmad›¤›n› bilen,
siyasal iktidar›n kamusal alanlara yapt›¤› her müda-
halenin kendilerine yap›ld›¤›n› gören mimar, mühendis

ve flehir planc›lar› siyasal iktidara “dur” dedi. Ellerinde
tafl›d›klar› dövizler, pankartlar ve att›klar› sloganlar
eflli¤inde miting paydafllar› hep birlikte S›hhiye Alan›’na
do¤ru yürüdü. Ya¤mura ra¤men, Türkiye’nin dört bir
yan›ndan mimar, mühendis ve flehir planc›s›n› bir
araya getiren TMMOB Mitingi’nde mesleki sorunlar›n
yan›nda anti-demokratik uygulamalar da elefltirildi.
Emek-meslek örgütleri, siyasi parti baflkan ve temsil-
cileri ile baz› milletvekilleri de destek için mitingde
yer ald›. fiubemiz de çeflitli illerden gelen üyeler ve
ö¤rencilerle ile birlikte Miting’deki yerini ald›. Miting’de
konuflma yapan Mehmet SO⁄ANCI “Bu ülkenin mü-
hendisini mimar›n›, flehir planc›s›n› soka¤a döken ikti-
dar utanmal›d›r. Bizleri gözden ç›karan iktidar› biz de
gözden ç›kard›k. AKP son y›llar›n en çal›flkan iktidar›
olarak neo-liberal yasalar› bir bir ç›kart›yor. Bu yasalarla
baflta sa¤l›k ve sa¤l›k olmak üzere kamusal alanlar
özellefltiriliyor. Kamu iflletmeleri sermayeye devrediliyor.
Sermaye bütün alanlara s›zarken kamu ortandan kal-
k›yor. Bizim için mücadele zaman› geldi. Halk›n ç›karlar›
için mücadele esast›r” dedi.

Eme¤e, ‹nsan›m›za, Üyemize, Yaflama, Mesle¤imize,
Ülkemize Sahip Ç›k›yoruz!
14 Ekim 2006
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fiubemiz 6 Ekim 2006 tarihinde YTÜ Mezuniyet töre-
nine kat›ld›. YTÜ Oditoryumu’nda yap›lan törende,
2005-2006 y›l›nda ‹nflaat Mühendisli¤i bölümünün
ikili ö¤retiminden dereceye girerek mezun olan birinci,

ikinci ve üçüncü olanlara fiube yönetim kurulumuzca
hediyeler verildi. Bu törene flube yönetim kurulu sek-
reter üyemiz Rezan BULUT kat›ld›.

fiubemiz YTÜ Mezuniyet Töreni’ne Kat›ld›
6 Ekim 2006

fiubemiz YTÜ Mezuniyet Töreni’ne Kat›ld›
6 Ekim 2006

fiubemizin Temmuz 2006 tarihinde bafllayan tadilat
çal›flmalar› Eylül 2006 tarihiyle tamamland›. fiubemiz
yeni haliyle üyelerine hizmete devam etmektedir.

‹nflaat Mühendisleri Odas›, son dönemlerde h›zland›-
rarak sürdürdü¤ü di¤er ülkelerdeki mühendislik örgütleri
ile olan iflbirli¤i ve ortak çal›flma etkinliklerine bir yeni-
sini daha ekledi. Mongolian Association of Civil En-
gineers (MACE) (Mo¤olistan ‹nflaat Mühendisleri Birli¤i)
ve Türkiye ‹nflaat Mühendisleri Odas› aras›nda imzala-
nacak olan ‘‹flbirli¤i Anlaflmas›’ ile iki ülkede mühen-
dislik alan›nda yap›lan çal›flmalar›n paylafl›lmas›, ortak
baz› mesleki konferans, sempozyum, panel gibi baz›
etkinliklerin düzenlenmesi, örgütler taraf›ndan yay›m-
lanan yaz›l› dergi ve malzemelerin paylafl›lmas› gibi
mesleki uygulamalar›n ve meslek ad›na yap›lan çal›fl-
malar›n paylafl›lmas› hedeflenmektedir.

Mo¤olistan ‹nflaat Mühendisleri
Birli¤i ile ‹flbirli¤i Anlaflmas›
Mo¤olistan ‹nflaat Mühendisleri
Birli¤i ile ‹flbirli¤i Anlaflmas› fiubemiz Yenilendifiubemiz Yenilendi

7. Uluslararas› ‹nflaat Mühendisli¤inde

Geliflmeler Kongresi (ACE)

11-13 Ekim 2006

fiubemizin de desteklemifl oldu¤u 7. Uluslararas›
‹nflaat Mühendisli¤inde Geliflmeler Kongresi (ACE
2006) 11-13 Ekim 2006 tarihleri aras›nda Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nde gerçeklefltirildi. Kongrede, mühen-
dislik problemlerinen sosyal ve ekonomik problemlere
kadar çeflitli konular tart›fl›ld› ve sektörel bilgi ve
deneyimler aktar›ld›. fiubemiz kongre boyunca stand
açarak etkinlik duyurusu ve kitap tan›t›m› yapt›.

7. ULAfiTIRMA KONGRES‹

fiubemizin geleneksel kongrelerinden olan “Ulaflt›rma Kongresi”nin yedincisine yönelik kongre düzenleme
kurulu üyeleri ile 6 Kas›m 2006 tarihinde fiubemizde ilk toplant› yap›lm›fl olup, kongrenin 2007 y›l›n›n

Eylül ay›nda yap›lmas›na yönelik kongre haz›rl›klar› bafllat›lm›flt›r. Kongre Düzenleme Kurulu;
Prof. Dr.Güngör EVREN (Baflkan) Prof. Dr. Ergun GED‹ZL‹O⁄LU, Yrd. Doç. Dr. ‹smail fiAH‹N,

Murat AKAD, Rezan BULUT ve Sevil KARINCALI’dan oluflmaktad›r.
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RESM‹ YAZIfiMA
fiubemize bir üyemiz taraf›ndan, ‹stanbul Sirkeci’deki bir yap›n›n can ve mal güvenli¤i

aç›s›ndan risk tafl›mas›na yönelik yapm›fl oldu¤u baflvuru sonucu, flubemizin ilgili
birimlere iletmifl oldu¤u resmi yaz›flmalar sonucu ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi

ve Eminönü Kaymakaml›¤›’ndan flubemize gönderilen yaz›lar:

◆

DUYURULAR

Cumartesi Söyleflileri

Kent Üzerine Sosyolojik Düflünceler
Türkiye’de Son 30 Y›lda
Kentsel De¤iflim Süreci
Konuflmac›: fiükrü ASLAN
(MSÜ Güzel Sanatlar Fak.)

Tarih: 13 Ocak 2007 Cumartesi
Saat: 15.00-17.00

Yer: ‹MO ‹stanbul fiubesi Kat: 1
Mustafa Ürgüplü E¤itim Salonu

Yap› Denetim Belgesi Hakk›nda ‹lan

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› Yap› ‹flleri
Genel Müdürlü¤ü’nden, 10.11.2006

tarih, ve 26342 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanm›flt›r.

Bakanl›k Makam›n›n 13/10/2006 tarih
ve 3369 say›l› Olur’u ile, Yap›

Denetim Komisyon Baflkanl›¤›n›n
27.09.2006 tarihli ve 151 say›l› Karar›n
1 nolu ara Karar› gere¤ince, 4708 Say›l›
Yap› Denetimi Hakk›nda Kanuna dayal›

olarak ç›kart›lan Yap› Denetimi
Uygulama Usul ve Esaslar›

Yönetmeli¤inin “Yap› Denetim
Kurulufllar›nda ve Laboratuarlarda

Görev Alacak Teknik Personelin
Deneyim ve Nitelikleri” bafll›kl› 9.

maddesinde yer alan “... Yap› Denetim
Komisyonunca verilen denetçi belgeleri
5 y›l için geçerli olup, 5 y›l›n sonunda

yenilenmeyen denetçi belgesi
hükümsüz say›l›r...” amir hükmü

gere¤ince, denetçi belgesi alanlardan
5 y›l› dolduranlar›n, alm›fl olduklar›
belgelerini yenileyebilmeleri için

denetçi belgeleri asl› ile yeni tarihli
vukuatl› nüfus kay›t örne¤i, adli sicil

kay›t örne¤i, ilgili meslek odas›
kay›t belgesi ve bas›l› malzeme ve
dan›flmanl›k hizmet bedeli karfl›l›¤›

olan 50.00- YTL’nin T.C. Ziraat Bankas›
Bakanl›klar fiubesi Ankara Yap› ‹flleri

Genel Müdürlü¤ü Merkez Döner
Sermaye ‹flletme Müdürlü¤ünün 365
35 60-5002 nolu hesab›na yat›r›larak
al›nan dekontla birlikte, Bakanl›¤›m›za

müracaat etmeleri halinde denetçi
belgelerinin vize edilmesi hususu uygun

görülmüfltür.

”Deprem Bölgelerinde Yap›lacak
Binalar Hakk›nda Yönetmelik”

Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›’nca
“Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar

Hakk›nda Yönetmelik” 6 Mart 2006
tarih ve 26100 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanm›flt›r. Bu yönetmelik yay›n
tarihinden bir y›l sonra yürürlü¤e
girecektir. Yönetmeli¤in yürürlü¤e
girdi¤i tarihte, 2/9/1997 tarihli ve

23098 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanan Afet Bölgelerinde Yap›lacak

Yap›lar Hakk›nda Yönetmelik
yürürlükten kalkacakt›r.

◆

◆



Türkiye Sosyal Forumu / ‹stanbul
30 Eylül - 1 Ekim 2006

Türk Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i’nin de çal›flma-
lar›nda aktif olarak yer ald›¤› Türkiye Sosyal Forumu,
30 Eylül-1 Ekim 2006 tarihlerinde ‹stanbul’da topland›.
Toplant›lar, Darphane-i Amire (Gülhane), ‹stanbul Ga-
zeteciler Cemiyeti (Ca¤alo¤lu) ve ‹stanbul Tabip Oda-
s›’n›n (Ca¤alo¤lu) salonlar›nda yap›ld›. TSF’de 60’dan
fazla kurum ve çevrenin düzenledi¤i 23 seminer ve
16 atölye çal›flmas› gerçeklefltirildi. Türkiye’deki sosyal

hareketlerin deneyimleri ve çözüm önerilerinin tart›fl›ld›¤›
forumun aktif kat›l›mc›lar› aras›nda yer alan TMMOB’de
3 seminer ve 2 atölye çal›flmas› gerçeklefltirdi. Sosyal
Forum’da neoliberal küreselleflmeye ve savafla, özel-
lefltirmelere ve yoksullu¤a, iklim de¤iflikli¤ine ve çev-
renin yok edilmesine, demokratik haklara sald›r›lara,
cinsiyetçili¤e ve ›rkç›l›¤a karfl› “Baflka Bir Dünya”n›n
nas›l yarat›laca¤› tart›fl›ld›.

TMMOB Üyeleri TBMM’ye Yürüdü
19 Eylül 2006

TMMOB üyeleri ola¤anüstü toplanan TBMM’ye yürü-
yerek, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasar›s›” ile
“Yabanc›lar›n Çal›flma ‹zinleri Hakk›ndaki Yasada De¤i-
fliklik Yapacak Yasa Tasar›s›”n›n TBMM gündeminden
ç›kar›lmas›n› istedi. TMMOB Genel Merkez Binas›
önünde toplanan yaklafl›k 150 kiflilik grup yürüyerek
TBMM önüne geldi. Burada TMMOB Yönetim Kurulu
Baflkan› Mehmet SO⁄ANCI oda baflkanlar›yla birlikte
bir bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas› s›ras›nda,
Elektrik Mühendisleri Odas› Baflkan› Kemal ULUSALER,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas› Baflkan› Ali Fahri
ÖZTEN, ‹ç Mimarlar Odas› Baflkan› Sumruhan AKCAN,
‹nflaat Mühendisleri Odas› Baflkan› Taner YÜZGEÇ, Jeo-

fizik Mühendisleri Odas› Baflkan› A. U¤ur GÖNÜLALAN,
Jeoloji Mühendisleri Odas› Baflkan› ‹smet CENG‹Z,
Makina Mühendisleri Odas› Baflkan› Emin KORAMAZ,
Meteoroloji Mühendisleri Odas› Baflkan› Mustafa D‹REN,
Peyzaj Mimarlar› Odas› Baflkan› Ayflegül ORUÇKAPTAN,
fiehir Planc›lar› Odas› Baflkan› Bu¤ra GÖKÇE ve Ziraat
Mühendisleri Odas› Baflkan› Gökhan GÜNAYDIN haz›r
bulundu. Bas›n aç›klamas›ndan sonra TMMOB ad›na
Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin ARAS ve Genel Sekre-
ter Vekili Hakan GENÇ söz konusu yasa tasar›lar›yla
ilgili görüfllerini belirten dilekçeleri Meclis Grup Baflkan-
vekilliklerine verdi.

‹KK, ‹stanbul Kent Sorunlar› Sempozyumu Haz›rl›k Toplant›s›
19 Eylül 2006

‹lki 3 A¤ustos 2006’da Mimarlar Odas› ‹stanbul Büyük-
kent fiubesi’nde yap›lan ‹stanbul Kent Sorunlar› Sem-
pozyumu Haz›rl›k Toplant›s›n›n ikincisi 19 Eylül 2006’-
da, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas›, Çevre Mü-
hendisleri Odas›, Peyzaj Mimarlar› Odas›, Jeoloji Mü-
hendisleri Odas›, Makina Mühendisleri Odas›, Mimarlar
Odas›, ‹nflaat Mühendisleri Odas›, Ziraat Mühendisleri
Odas›, fiehir Planc›lar› Odas›, Metalurji Mühendisleri
Odas› ‹stanbul fiubesi Temsilcileri kat›ld›. Toplant›da;
• Sempozyumun kapsay›c›l›¤›n›n genifl tutulmas› ama-
c›yla sürecin örülmesinde ‹stanbul halk›n›n kat›l›m›n›n
önemine,
• Yerel Dernekler, Kent Konseyleri, akademisyenlerin
kat›laca¤› genifl Dan›flma Kurullar› oluflturulmas›,
• Sempozyum duyurusunun bas›n yay›n organlar›nda
yayg›n bir flekilde yap›lmas›,

• Sempozyum haz›rl›klar›na akademisyenlerin etkin
kat›l›m›n›n sa¤lanmas›,
• Sempozyum kapsam›nda ‹stanbul genelinde kent
sorunlar› ile ilgili çal›flmalar› yürütmek üzere alt çal›flma
gruplar› oluflturulmas›, sempozyum haz›rl›klar› kapsa-
m›nda irtibat bürolar› kurulmas›,
• Sempozyum içeri¤i kapsam›nda, zehirli at›klar, su
havzalar›, sanayinin kent d›fl›na tafl›nmas›, deprem
riski bölgeleri, yeflil alan talan›, ulafl›m, deniz kirlili¤i,
kentsel dönüflüm, tarihi doku alt bafll›klar›n›n tart›fl›l-
mas› ve alt bafll›klar›n öneriler do¤rultusunda zengin-
lefltirilmesi,
• Sempozyum haz›rl›klar› için en az üç odam›z›n oldu¤u
Yürütme Kurulu oluflturulmas›,
konular›na vurgu yap›ld›. Toplant›lara fiubemizden ‹nfl.
Müh. Murat GÖKDEM‹R kat›lmaktad›r.
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TBMM Genel Kurulu’nda Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kurulmas›na iliflkin tasar› yasalaflt›. Kurum, mesleki
alanlarda ulusal yeterlilik esaslar›n› belirlemek, de-
netim, ölçme ve sertifikaland›rma faaliyetlerini yürü-
tecek. Tasar›n›n Genel Kurul’da görüflülmesi s›ras›nda,

AKP ve CHP’nin ayn› yönde verdi¤i önergelerle mü-
hendislik, mimarl›k, tabiplik, difl hekimli¤i, ebelik, ec-
zac›l›k, veterinerlik meslekleri ile en az lisans düzeyinde
e¤itim gerektiren ve sektöre girifli yasayla düzenlenmifl
olan meslekler kapsam d›fl›nda tutuldu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasar›s› Yasalaflt›:



Say›n Üyemiz,

Bilindi¤i üzere Odam›z›n Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i
Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i 30 Ekim 2005 tarih ve 25981 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanarak, 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlü¤e
girmifltir.

Bu yönetmelik gere¤i serbest inflaat mühendisli¤i hizmeti
yapacak üyelerimiz uzmanl›k dallar›na göre “Serbest ‹nflaat

Mühendisi Belgesi (S‹M)” ve çal›flt›klar› firma veya sahibi
bulunduklar› firma da “‹flyeri Tescil Belgesi (‹TB)” almak
için baflvuruda bulunmaktad›rlar.

Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i uzmanl›k alanlar› yönetmelikte;
a) Yap› uzmanl›k alan›,
b) Geoteknik uzmanl›k alan›,
c) Hidrolik ve Su kaynaklar› uzmanl›k alan›,
d) K›y›-Liman uzmanl›k alan›,
e) Ulaflt›rma uzmanl›k alan›,
f) Yap›m yönetimi ve yap› iflletmesi uzmanl›k alan›,
g) Yap› malzemeleri uzmanl›k alan› olarak belirtilip,

tariflenmifltir.

Serbest inflaat mühendisi belgesine sahip üyelerimiz
yönetmeli¤e göre belgesini yenilerken 2 y›ll›k periyotlar

içerisinde en az 80 kredi puan› toplamak zorundad›r. Kredi
puanlar›, mesleki faaliyet, mesleki deneyim, meslekiçi

e¤itim, mesleki etkinlik ve akademik ünvan olmak üzere
befl ana konu çerçevesinde verilecektir. Bu puanlar her
uzmanl›k alan› için ayr› ayr› de¤erlendirilip, mesleki faaliyetten
en az 30, meslekiçi e¤itimden en az 20 puan toplanmak
zorunlulu¤u vard›r. Puan da¤›l›m› Tablo.1.

Yönetmelikte Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i (S‹M) belgesinin
geçerlili¤ini koruyabilmesi için 2 y›lda bir Oda taraf›ndan
onaylanmas› zorunlu hale getirilmifltir.
S‹M belgesinin süresi dolmufl olan ve yenilenmesini isteyen
S‹M’e ait belgeler, ilgili S‹M’in baflvurusu üzerine ve afla¤›daki
koflullar› tafl›mas› halinde yenilenecektir.

a) Oda taraf›ndan düzenlenen serbest inflaat mühendisli¤i
    hizmetleri ile ilgili meslekiçi faaliyetlerine ve bilgi
    yenileme e¤itimlerine kat›lm›fl olmas›,
b) Yeterli kredi puan›n› sa¤lam›fl olmas›,

Gerekli koflullar› tafl›yan üyelerimizin, çal›flt›¤› ilin/ilçenin
ba¤l› bulundu¤u ‹MO fiube veya temsilcili¤e baflvurarak
afla¤›daki belgeleri vermeleri gerekecektir.

ai) Mesleki faaliyetlerinde kredilendirmeye esas teflkil eden
     belgeler,
bi) Meslekiçi e¤itimde kredilendirmeye esas teflkil eden
     belgeler,

Say›n Üyemiz,

Bu yönetmelik çerçevesinde Odam›zca verilen Serbest ‹nflaat
Mühendisi (S‹M) Belgesi’nin 2008 y›l›nda yenilenme ifllemleri

s›ras›nda, yukar›da belirtilen hususlar ba¤lam›nda
de¤erlendirme yap›lacakt›r.
Kredilendirmeye esas puanlaman›n bölümlerinden biri olan
meslekiçi e¤itimlere iliflkin; fiubemizin yönetmelikte belirtilen
uzmanl›k alanlar›na göre 2006-2007 ve 2008 y›l›nda
düzenleyece¤i kurslar, seminerler konferanslar, kongreler ve
sempozyumlar Odam›z›n Meslekiçi E¤itim Kurulunca  krediye
esas teflkil edilecek flekilde puanland›r›l›p, belgelendirilecektir.
Dolay›s›yla yönetmelikte belirtilen akademik ünvan, mesleki
etkinlik, mesleki deneyim, meslekiçi e¤itim ve mesleki
faaliyetlerin en az ve en fazla kredi puanlar›na göre bu
çal›flmalar›n da taraf›n›zca belgelendirilmesi zorunlu hale
getirilmifltir.
S‹M belgesini 2008 y›l›nda yenileyecek üyelerimiz

baflvurular›n› ba¤l› bulunduklar› fiube ve temsilciliklere yap›p
ve yönetmelik çerçevesinde kurulan Mesleki De¤erlendirme
Kurulu, kredilendirme esaslar› çerçevesinde bu baflvurular›
de¤erlendirecektir. S‹M belgesi verilmesi ya da yenilenmesi
uygun bulunan üyelerimizin belgeleri ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Merkezi taraf›ndan haz›rlan›p ve ilgili flubeye
gönderilecektir. Uygun bulunmayan üyelerimizin ise  belgeleri
Mesleki De¤erlendirme Kurulu taraf›ndan haz›rlanan
gerekçesiyle birlikte fiubesine gönderilecektir.

Say›n Üyemiz,

Yukar›da belirtilen Serbest ‹nflaat Mühendisli¤i  Hizmet
Yönetmeli¤i’nin S‹M belgesinin yenilenmesine iliflkin
bilgilendirmeler ›fl›¤›nda, uzmanl›k alanlar›na göre alm›fl
oldu¤unuz S‹M belgesinin 2008 y›l›nda yenilenmesi yap›laca¤›
zaman, yönetmelikte belirtilen  kredi puanlar›n›n toplanmas›
ve bunun belgelenmesi zorunlulu¤u oldu¤unu ve ayr›ca
flubemizce yap›lacak olan tüm meslekiçi e¤itim çal›flmalar›n›n
da bu puanlamada önemli bir yer tuttu¤unu bilgilerinize
önemle sunar, çal›flmalar›n›zda baflar›lar dileriz. Sayg›lar›m›zla.

Rezan BULUT

Sekreter Üye
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Üyelerimize Önemli Duyuru

1   Akademik Ünvan - 15

2   Mesleki Etkinlik - 20

3   Mesleki Deneyim 3 25

4   Meslekiçi E¤itim 20 50

5   Mesleki Faaliyet 30 60

De¤erlendirmeye Esas Kredi Puan›

En Az En Fazla
Alan›

Tablo 1. Yönetmelikte Kredilendirmeye Esas Puan Da¤›l›m›

SERBEST ‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹⁄‹ BELGES‹ (S‹M)


