
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve
Tan›mlar

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeli¤in
amac›; meslek bilgisi, deneyim biri-
kimi ve etik anlay›fl›yla belli bir ol-
gunluk düzeyine eriflmifl olan inflaat
mühendislerinin tespitini ve belge-
lenmesini amaçlayan bir yetkin in-
flaat mühendisli¤i düzeninin olufltu-
rulmas› ve bu düzenin iflleyifl ilkele-
rini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
‹nflaat Mühendisleri Odas›’na kay›t-
l› inflaat mühendislerinin meslek
alanlar›na yönelik araflt›rma, ince-
leme, projelendirme, raporlama,
uygulama, e¤itim ve teknik sorum-
luluk görevleri kapsam›nda olan ve
uzmanl›k gerektiren nitelikli ve güve-
nilir hizmeti verebilecek yetkin mü-
hendislerin tespiti ve belgelendiril-
mesine dair esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,
27/1/1954 tarihli ve 6235 say›l›
Türk Mühendis ve Mimar Odalar›
Birli¤i Kanunu’nun 39’uncu madde-
sine dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tan›mlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte
geçen;
a) ‹MO: TMMOB ‹nflaat Mühendis-
leri Odas›’n›,
b) Onursal yetkin mühendis: Bu
Yönetmelik koflullar› çerçevesinde,
inflaat mühendisli¤i mesle¤ine de-
¤erli katk›larda bulunmufl, ülke ve
toplum yarar›na üstün hizmet ver-
mifl olan ve Onursal Yetkin Mühen-

dislik Belgesi almaya hak kazanan
inflaat mühendisini,
c) S›nav kurulu: Her bir s›nav döne-
minde, verilecek yaz›l› s›navlar› dü-
zenlemek, de¤erlendirmek ve rapor-
lamakla görevli kurullardan herbirini,
ç) TMMOB: Türk Mühendis ve Mi-
mar Odalar› Birli¤i’ni,
d) Yetkin inflaat mühendisi: Bu
Yönetmelik koflullar› çerçevesinde,
mesle¤in temel kavramlar› ve uygu-
lama ilkelerine hakimiyeti ve mes-
lek deneyimi yan›s›ra, kiflili¤i ve
etik anlay›fl› ile belli bir olgunluk
düzeyine eriflmifl oldu¤unu kan›tla-
yarak, Yetkin Mühendis Belgesi al-
maya hak kazanm›fl olan inflaat
mühendisini,
e) Yetkin mühendislik düzeni: Yet-
kin inflaat mühendisi niteliklerini
tafl›yanlara özel bir görev vermek
isteyebilecek kifli ve kurulufllar›n
bu kararlar›na temel oluflturan, gö-
nüllülük ilkesine dayal› bir meslek
içi de¤erlendirme sistemini,
f) Yetkin mühendislik kurulu: Üye-
leri ‹MO Genel Kurullar›nca seçilen,
‹MO yetkin inflaat mühendisli¤i sis-
temini yürüten ve yönlendiren yetkili
kurulu,
g) Yaz›l› s›nav - genel konular: ‹n-
flaat mühendisli¤inin çeflitli uzman-
l›k alanlar›nda, ayr›nt›l› bilgiyi de¤il,
temel kavramlar› ve uygulama ilke-
lerini yoklamaya yönelik, bir dönem-
de baflvuranlar›n tümü için ortak,
çoktan seçmeli yaz›l› s›nav›,
¤) Yaz›l› s›nav - özel konular: ‹nflaat
mühendisli¤inin baflvurulan uzman-
l›k alan›nda, temel kavramlar› ve
uygulama ilkelerini uygulayabilme
düzeyini yoklamaya yönelik, yaln›zca
o uzmanl›k alan›na baflvuranlar›n
girece¤i, çoktan seçmeli yaz›l› s›nav
ile aday›n daha önce yapt›¤› mühen-
dislik uygulamalar›ndan seçti¤i birini
özetleyen rapordan oluflan s›nav›,

ifade eder.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Yetkin ‹nflaat Mühendisli¤i
Uzmanl›k Alanlar›, Baflvuru
Koflullar› ve S›nav Esaslar›

Yetkin inflaat mühendisli¤i
uzmanl›k alanlar›
MADDE 5 - (1) ‹nflaat mühendisli¤i
hizmetleri kapsam›nda, yetkin mü-
hendislik uzmanl›k alanlar› afla¤›da
belirtilmifltir:
a) Yap› Mühendisli¤i.
b) Geoteknik Mühendisli¤i.
c) K›y›-Liman Mühendisli¤i.
ç) Su Mühendisli¤i.
d) Ulaflt›rma Mühendisli¤i.
e) Yap›m Yönetimi.
(2) Yetkin Mühendislik Kurulu, ge-
rekli gördü¤ünde yeni uzmanl›k
alanlar› tan›mlayabilir. Yetkin Mü-
hendislik belgesi birden fazla alan-
da al›nabilir.

Yetkin inflaat mühendisli¤i baflvuru
koflullar›
MADDE 6 - (1) Yetkin ‹nflaat Mü-
hendisi belgesi alabilmek için:
a) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap,
rüflvet, h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k, sahte-
cilik, emniyeti suistimal ve hileli
iflas gibi yüz k›zart›c›, fleref ve hay-
siyeti k›r›c› suçtan veya resmi ihale
ve al›m sat›mlara fesat kar›flt›rma
suçundan hüküm giymemifl olmak.
b) ‹MO Onur Kurulundan 6235 say›l›
Kanunun 26’nc› maddesinin (b),
(c), (ç) ve (d) bentleri uyar›nca bir
disiplin cezas› almam›fl veya bafl-
kaca bir kurumdan kas›t ve ihmale
dayal› herhangi bir etik ihlali nede-
niyle cezaland›r›lmam›fl olmak.
c) TMMOB ‹nflaat Mühendisleri
Odas›’na kay›tl› olmak.
d) Bu Yönetmeli¤in 5’inci madde-
sinde belirtilen uzmanl›k alanlar›n-
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da, en az befl y›l süreyle, yetkin
mühendis belgesine sahip mühen-
disler gözetiminde gerçeklefltirilmifl
mühendislik deneyimi sahibi olmak
ve bu hizmetleri belgelemek.
(2) Yüksek lisans ve/veya doktora
derecesi alm›fl olup da kendi uz-
manl›k alan›nda Yetkin Mühendislik
Belgesi almak üzere baflvuruda
bulunan adaylar için bu Yönetme-
li¤in 6’nc› maddesinin birinci f›kra-
s›n›n (d) bendinde belirtilen süre,
yüksek lisansta dört, doktorada üç
y›l olarak uygulan›r.

Yetkin inflaat mühendisli¤ine
baflvuru
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmeli¤in
6’nc› maddesinin birinci ve ikinci
f›kralar›ndaki koflullar› yerine getiren
yetkin mühendis aday›, bir dilekçe
ile kay›tl› bulundu¤u inflaat mühen-
disleri odas› flubesine baflvurur.
Bu dilekçeye afla¤›da belirtilen
belgeleri ekler:
a) S›nav ücreti makbuzu.
b) Meslekteki bafll›ca çal›flmalar›n›
özetleyen özet bilgi formu.
c) Bir yetkin mühendisten ald›¤›,
aday›n mühendislik yetenekleri ya-
n›s›ra etik anlay›fl›n› da de¤erlen-
diren kapal› ve imzal› zarfta verilmifl
referans mektubu.
ç) Aday›n daha önce yapt›¤› mühen-
dislik uygulamalar› aras›ndan uygun
gördü¤ü çal›flmas›n› özetleyen
1000 ± 200 kelime uzunlu¤unda
bir rapor. Aday, bu raporda, seçti¤i
çal›flma konusunu tan›mlar, çal›fl-
man›n amac›n›, kapsam›n› ve yönte-
mini anlat›r, geliflmeleri özetler ve
sonuçlar› s›ralar. Karfl›lafl›lan güç-
lükleri ve bunlar›n afl›lmas› yollar›n›
belirtir. Özellikle kendi yapt›¤› kat-
k›lar›n alt›n› çizer ve raporunu, çal›fl-
may› gerçeklefltirdi¤i dönemde gö-
zetimi alt›nda görev yapt›¤› bir yetkin
mühendise onaylat›r. Ayr›ca, raporda
anlat›lanlar›n gerçe¤e uygun oldu-
¤unu gösteren belgeleri rapora ekler.
(2) Kapal› zarf içindeki flube görüflü
formu da eklenerek Oda Genel Mer-
kezi’ne gönderilen baflvuru dosyas›

Yetkin Mühendislik Kurulu’na iletilir.
Birden fazla uzmanl›k alan› için bafl-
vurularda bulunulabilir. Bunlar›n s›-
navlar› ayr› ayr› yap›l›r. Bir alanda
yetkin mühendis belgesi alm›fl olan
kifli baflka bir alan için yeniden bafl-
vuru yapt›¤› zaman e¤er dilerse in-
flaat mühendisli¤i - genel konular
yaz›l› s›nav›na girmeyebilir. Bu du-
rumda daha önce alm›fl oldu¤u not
geçerli say›l›r. E¤er dilerse, bu s›na-
va da yeniden girebilir. Bu durumda
yeni s›nav sonucu geçerlidir ve aday
daha önce ald›¤› notla ilgili hiçbir
hak iddia edemez.

S›nav
MADDE 8 - (1) Bir uzmanl›k alan›n-
da s›nav aç›ld›¤›nda, o alana baflvur-
mufl olan adaylar›n tümü, bu Yönet-
meli¤in 12’nci maddesinde belir-
tilmifl olan konularda düzenlenen
iki yaz›l› s›nava kat›l›rlar. Yaz›l› s›-
navlarda, temel ilke ve kavramlar›n
özümsenmifl olup olmad›¤›n› ve
aday›n mühendislik problemlerine
genel yaklafl›m›n› belirlemeye yö-
nelik sorular sorulur. Çoktan seçme-
li sorulardan oluflan s›navlar, Yetkin
Mühendislik Kurulu taraf›ndan olufl-
turulan s›nav kurullar› taraf›ndan
düzenlenir ve de¤erlendirilir.

Rapor de¤erlendirme
MADDE 9 - (1) Kapsam› bu Yönet-
meli¤in 12’nci maddesinde belirti-
len özel konular s›nav›n›n en az
%20 a¤›rl›k tafl›yan bir bölümü, bu
Yönetmeli¤in 7’nci maddesinin bi-
rinci f›kras›n›n (ç) bendinde belirtilen
raporun de¤erlendirmesine ayr›l›r.
S›nav kurulu, bu raporu özet bilgi
formu ile birlikte de¤erlendirerek,
aday›n uzmanl›k alan›ndaki mühen-
dislik konular›na ne ölçüde hakim
oldu¤unu, mühendislik problem-
lerine çözüm üretme yetene¤ini ve
yapt›¤› çal›flmay› raporlama bece-
risini belirlemeye çal›fl›r.

S›nav sonucu
MADDE 10 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu, tüm adaylar›n s›nav sonuçla-

r›n› topluca de¤erlendirerek, Yetkin
Mühendis belgesi verilecek baflar›l›
adaylar› belirler.
(2) S›navda baflar›l› olan adaya,
Yetkin Mühendis Yemin Belgesi im-
zalat›larak Yetkin Mühendislik Bel-
gesi ve özel Yetkin Mühendislik
Mührü verilir.

Yeniden baflvuru
MADDE 11 - (1) S›navda baflar›l›
olamayan bir aday, ancak bir tam
y›l sonra yeniden baflvuruda buluna-
bilir.

S›navlar›n kapsamlar›
MADDE 12 - (1) Bu Yönetmeli¤in
5’inci maddesinde belirtilen yetkin
mühendislik uzmanl›k alanlar›nda
yap›lacak yaz›l› s›navlar ve her biri-
nin içerece¤i konular afla¤›da belir-
tilmifltir.
a) Yap› mühendisli¤i uzmanl›k alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Ayn› dönemde yetkin mü-
hendislik s›nav› aç›lan bütün uz-
manl›k alanlar› için ortak bir s›nav-
d›r. ‹nflaat mühendisli¤inin çeflitli
alanlar›ndaki temel ilke ve kavram-
lar ile mühendisin uygulama çal›fl-
malar› s›ras›nda kazanmas› bekle-
nen uygulama bilgisini kapsayan
bu s›navda sorulan çok say›da so-
rudan yar›dan az olmayan bir bö-
lümünün cevaplanmas› istenir ve
böylece aday›n baz› konular› d›flar›-
da b›rakmas›na imkan tan›n›r. An-
cak, baz› uzmanl›k alanlar› için ge-
rekli görülen baz› konulardaki soru-
lar›n cevaplanmas› zorunlu say›la-
bilir. Bu s›nav, genel de¤erlendir-
mede 1/3 a¤›rl›k tafl›r.
2) Yap› mühendisli¤i - özel konular:
Mühendislik mekani¤i, yap› mekani-
¤i, betonarme, çelik, deprem mü-
hendisli¤i konular›n› ve bunlarla il-
gili yönetmelik ilke ve kurallar› ile
çeflitli mühendislik yap›lar›n›n tasa-
r›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, bu Yönetmeli¤in 7’nci
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maddesinin birinci f›kras›n›n (ç)
bendinde belirtilen raporun de¤er-
lendirmesine ayr›l›r.
b) Geoteknik mühendisli¤i uzmanl›k
alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Bu Yönetmeli¤in 12’nci mad-
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin
(1) numaral› alt bendinde tan›mlan-
m›flt›r.
2) Geoteknik mühendisli¤i - özel
konular: Mühendislik mekani¤i, ze-
min mekani¤i, temel mühendisli¤i,
zemin yap›lar›, zemin dinami¤i ko-
nular›n› ve bunlarla ilgili yönetmelik
ilke ve kurallar› ile çeflitli geoteknik
mühendisli¤i sistemlerinin 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, bu Yönetmeli¤in 7’nci
maddesinin birinci f›kras›n›n (ç)
bendinde belirtilen raporun de¤er-
lendirmesine ayr›l›r.
c) Su mühendisli¤i uzmanl›k alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Bu Yönetmeli¤in 12’nci mad-
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin
(1) numaral› alt bendinde tan›mlan-
m›flt›r.
2) Su mühendisli¤i - özel konular:
Mühendislik mekani¤i, ak›flkanlar
mekani¤i, hidrolik, hidroloji, su kay-
naklar›, su yap›lar› konular›n› ve
bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve
kurallar› ile çeflitli su mühendisli¤i
sistemlerinin tasar›m›na ve yap›m›-
na iliflkin uygulama kurallar›n› kap-
sayan bu s›nav, genel de¤erlendir-
mede 2/3 a¤›rl›k tafl›r. Bu s›nav›n
en az %20 a¤›rl›k tafl›yan bir bö-
lümü, bu Yönetmeli¤in 7’nci madde-
sinin birinci f›kras›n›n (ç) bendinde
belirtilen raporun de¤erlendirme-
sine ayr›l›r.
ç) K›y›-liman mühendisli¤i uzmanl›k
alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Bu Yönetmeli¤in 12’nci mad-
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin
(1) numaral› alt bendinde tan›mlan-
m›flt›r.

2) K›y› liman mühendisli¤i - özel
konular: Mühendislik mekani¤i,
ak›flkanlar mekani¤i, k›y› hidroli¤i,
k›y› ve deniz yap›lar›, k›y›-liman mü-
hendisli¤i konular›n› ve bunlarla il-
gili yönetmelik ilke ve kurallar› ile
çeflitli k›y›-liman mühendisli¤i sis-
temlerinin tasar›m›na ve yap›m›na
iliflkin uygulama kurallar›n› kapsa-
yan bu s›nav, genel de¤erlendir-
mede 2/3 a¤›rl›k tafl›r. Bu s›nav›n
en az %20 a¤›rl›k tafl›yan bir bölü-
mü, bu Yönetmeli¤in 7’nci madde-
sinin birinci f›kras›n›n (ç) bendinde
belirtilen raporun de¤erlendirme-
sine ayr›l›r.
d) Ulaflt›rma mühendisli¤i uzmanl›k
alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Bu Yönetmeli¤in 12’nci mad-
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin
(1) numaral› alt bendinde tan›mlan-
m›flt›r.
2) Ulaflt›rma mühendisli¤i - özel
konular: Mühendislik mekani¤i,
ulaflt›rma mühendisli¤i, trafik mü-
hendisli¤i ile karayolu, rayl› sistem,
hava liman› yap›lar› konular›n› ve
bunlarla ilgili yönetmelik ilke ve
kurallar› ile çeflitli ulaflt›rma mü-
hendisli¤i sistemlerinin tasar›m›na
ve yap›m›na iliflkin uygulama kural-
lar›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, bu Yönetmeli¤in 7’nci
maddesinin birinci f›kras›n›n (ç)
bendinde belirtilen raporun de¤er-
lendirmesine ayr›l›r.
e) Yap›m yönetimi uzmanl›k alan›;
1) ‹nflaat mühendisli¤i - genel ko-
nular: Bu Yönetmeli¤in 12’nci mad-
desinin birinci f›kras›n›n (a) bendinin
(1) numaral› alt bendinde tan›mlan-
m›flt›r.
2) Yap›m yönetimi - özel konular:
Mühendislik mekani¤i, yap›m stra-
tejisi, flantiye yönetimi, ifl hukuku,
ifl güvenli¤i konular› ile sözleflme,
flartname, hakedifl ve benzeri ifl-
lemleri ve bunlarla ilgili ilke ve ku-
rallar ile çeflitli yap›m yöntemlerine
iliflkin uygulama esaslar›n› kapsa-

yan bu s›nav, genel de¤erlendir-
mede 2/3 a¤›rl›k tafl›r. Bu s›nav›n
en az %20 a¤›rl›k tafl›yan bir bölü-
mü, bu Yönetmeli¤in 7’nci madde-
sinin birinci f›kras›n›n (ç) bendinde
belirtilen raporun de¤erlendirme-
sine ayr›l›r.

S›nav kurullar›
MADDE 13 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu, yaz›l› s›navlar› düzenlemek
ve gerçeklefltirmek üzere, gerekli
say›da ve nitelikte s›nav kurullar›
oluflturur. S›nav kurullar›, yaz›l› s›-
nav sonuçlar›n› topluca Yetkin Mü-
hendislik Kuruluna sunarlar.

S›nav sonucuna itiraz
MADDE 14 - (1) Aday, baflvuru
ücreti tutar›ndaki itiraz ücretini ya-
t›rd›ktan sonra, Yetkin Mühendislik
Kuruluna baflvurarak s›nav sonu-
cuna itiraz edebilir. ‹tiraz baflvuru-
sunu de¤erlendiren Yetkin Mühen-
dislik Kurulu, yaz›l› s›nav de¤erlen-
dirmesinde maddi hata saptarsa
gerekli düzeltmeyi yapar. Yetkin
Mühendislik Kurulu’nun itirazla ilgili
karar› kesindir. ‹tiraz hakl› görülürse,
itiraz ücreti baflvuru sahibine geri
verilir; aksi durumda, itiraz ücreti
geri ödenmez.

Yetkin mühendislik belgesi
geçerlili¤inin sürdürülmesi
koflullar›
MADDE 15 - (1) Yetkin ‹nflaat Mü-
hendisi Belgesi üç y›lda bir de¤er-
lendirilir. Belgenin geçerli kalabil-
mesi için afla¤›daki koflullar›n yerine
getirilmesi gereklidir:
a) Yetkin Mühendislik aidat›n› dü-
zenli olarak ödemek.
b) De¤erlendirilen üç y›ll›k süre için-
de, bu Yönetmeli¤in 6’nc› maddesi-
nin birinci f›kras›n›n (a) ve (b) bent-
lerinde belirtilen cezalar› almam›fl
olmak.
c) Üç y›l boyunca, yetkin mühen-
dislik belgesini kullanarak yapt›¤›
bütün iflleri, tarih s›ras›yla belirten
ve her sayfas› yetkin mühendis ta-
raf›ndan imzalanm›fl ve mühürlen-
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mifl olan listeyi üç y›ll›k dönem so-
nunda Yetkin Mühendislik Kurulu’-
na vermifl olmak.
ç) Üç y›l boyunca, Yetkin Mühen-
dislik Kurulu taraf›ndan belirle-
necek, 40 saatten az olmayan bir
meslekte geliflmeye yönelik kurs,
seminer, konferans, çal›fltay ve
benzeri etkinliklere kat›lm›fl oldu-
¤unu belgelemek. Bu konudaki ma-
zeretler ve kat›l›nan çeflitli etkin-
liklerin eflde¤erli¤i, Yetkin Mühen-
dislik Kurulu’nca de¤erlendirilir.
(2) Bu koflullardan bir veya birkaç›n›
sa¤lamayan yetkin inflaat mühen-
disinin durumu, Yetkin Mühendislik
Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilir ve
karara ba¤lan›r. E¤er kural ihlali
bulundu¤u kan›s›na ulafl›l›rsa, dü-
zenlenecek dosya Onur Kurulu’na
gönderilmek üzere Yönetim Kurulu-
na sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Onursal Yetkin Mühendislik ve
Yetkin Mühendislik Kurulu

Onursal yetkin mühendislik
MADDE 16 - (1) ‹nflaat mühendis-
li¤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›l-
maks›z›n, Yetkin Mühendislik Kuru-
lu taraf›ndan Onursal Yetkin Mü-
hendislik Belgesi verilebilir. Onursal
Yetkin Mühendis Belgesi verilen
kiflilere bu Yönetmeli¤in 15’inci
maddesinin birinci f›kras›n›n (a),
(c) ve (ç) bentleri uygulanmaz.

Yetkin mühendislik kurulu
MADDE 17 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu, tümü yetkin inflaat mühen-
disi olan yedi asil, yedi de yedek
üyeden oluflur. Kurul toplant› ve
karar yeter say›s› dörttür. Yedi asil
üyeden üçü, yedi yedek üyeden
dördü ilk ola¤an genel kurulda,
di¤er asil ve yedek üyeler de bunu
izleyen ola¤an genel kurulda di¤er
kurullarla birlikte seçilerek yenilenir.

Kurul üyelik süresi dört y›l olup bir
asil üye Yetkin Mühendislik Kuru-
lu’nda ardarda en çok iki dönem
görev yapabilir. Herhangi bir neden-
le Kuruldan ayr›lan bir asil üyenin
yerine geçen yedek üye, yerini ald›¤›
üyenin görev dönemini tamamlar.

Yetkin mühendislik kurulunun
çal›flma flekli
MADDE 18 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu’nun çal›flma flekli afla¤›da
belirtilmifltir:
a) Kurulun seçilmesinden sonraki
ilk toplant›da, üyeler aras›ndan,
üye tam say›s›n›n oy çoklu¤u ile bir
Baflkan seçilir.
b) Kurul ayda en az bir kez ço¤un-
lukla toplan›r.
c) Kurul kararlar›n› oy çoklu¤u ile
al›r. Eflitlik durumunda Baflkan›n
oyu yönünde karar al›nm›fl say›l›r.
ç) Aral›ks›z alt› ay içinde üç toplan-
t›ya kat›lmayan üye Kurul’dan çekil-
mifl say›l›r.
(2) Yetkin Mühendislik Kurulu, ge-
rekli gördü¤ü durumlarda, belli gö-
revleri yerine getirmek üzere komis-
yonlar oluflturabilir veya uygun göre-
ce¤i dan›flman üyeleri, oy hakk› ol-
maks›z›n, Kurul toplant›lar›na ça¤›-
rabilir.

Yetkin mühendislik kurulunun
görevleri
MADDE 19 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu’nun görevleri flunlard›r:
a) Yetkin mühendislik sisteminin
sa¤l›kl› biçimde ifllemesinin sürdü-
rülmesini sa¤lamak.
b) Yetkin mühendislik s›navlar›n›
y›lda en az bir, gerekti¤inde iki kez
düzenlemek, s›nav kurullar›n› belir-
lemek, s›navlar› duyurmak, gerçek-
lefltirmek, de¤erlendirmek ve so-
nuçland›rmak.
c) Yetkin mühendislerin bu Yönet-
meli¤in 15’inci maddesinde belir-
tilen koflullarla ilgili bilgilerinin kay-
dedilmesini ve kay›tlar›n düzenli
olarak güncellenmesini sa¤lamak,
belge geçerlili¤ini sürdürme koflul-
lar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤ini

denetlemek, meslek içi seminer-
lerine kat›lamayanlar›n mazeretlerini
de¤erlendirmek.
ç) Belge geçerlili¤ini sürdürme
koflullar›ndan baz›lar›n› sa¤lamayan
yetkin inflaat mühendislerinin duru-
munu de¤erlendirmek ve gereken
ifllemleri yapmak.
d) Yetkin mühendislerle ilgili etik
ihlali dosyalar›n› incelemek, gerekli
gördüklerini ‹nflaat Mühendisleri
Odas› Onur Kurulu’na gönderilmek
üzere Yönetim Kurulu’na sunmak.
e) Baflvuran adaylarla ilgili ifllem-
lerin düzenli olarak kay›t alt›na al›n-
mas›n› sa¤lamak.
f) ‹MO yetkili kurullar›nca puan de-
¤eri belirlenmifl olmayan kurs, semi-
ner gibi etkinliklerin denkli¤ine karar
vermek.
g) Yetkin mühendislik s›nav ücret-
lerini, yetkin mühendis y›ll›k aidat-
lar›n› ve çeflitli türlerde görev alan
uzmanlar›n toplant› huzur haklar›n›
önermek, Yetkin Mühendislik Kuru-
lu bütçesini haz›rlayarak ‹nflaat
Mühendisleri Odas› Yönetim Kuru-
lu’na sunmak.
¤) Hizmetine gerek duyulan geçici
veya sürekli kurullar oluflturmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeflitli ve Son Hükümler

Bütçe
MADDE 20 - (1) Yetkin Mühendislik
Kurulu’nun gelirleri ve giderleri,
‹nflaat Mühendisleri Odas› Genel
Kurullar›nda Oda bütçesi içinde ayr›
bir fas›lda izlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelikte
hüküm bulunmayan hallerde,
14/12/2004 tarihli ve 25670 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odalar› Birli¤i
Meslek ‹çi E¤itim ve Belgelendirme
Yönetmeli¤i hükümleri uygulan›r.

‹lk yetkin mühendislik kurulunun
oluflturulmas›
GEÇ‹C‹ MADDE 1 - (1) Yetkin mü-
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hendislik uygulamas›n› bafllatabil-
mek için gereken ilk Yetkin Mü-
hendislik Kurulu, bu Yönetmelik yü-
rürlü¤e girdikten sonra, ‹nflaat Mü-
hendisleri Odas› Yönetim Kurulu
taraf›ndan bir ay içinde oluflturu-
larak göreve bafllar. ‹lk Ola¤an Ge-
nel Kurul’a kadar görev yapacak
olan bu Yetkin Mühendislik Kuru-
lu’ndan ayr›lanlar olursa, onlar›n
yerini alacak olan üyeler Yönetim
Kurulu taraf›ndan belirlenir. ‹lk Ola-
¤an Genel Kurul’da, Yetkin Mühen-
dislik Kurulu’nun ad çekimi ile be-
lirlenerek Kuruldan ayr›lan üç üyesi
yerine üç yeni üye ile yedi yedek
üye seçilir. ‹zleyen Ola¤an Genel
Kurul’da Yetkin Mühendislik Kuru-
lu’nun di¤er dört üyesi ile yedek
üyelerden ad çekimi ile belirlenen
üçü yerine geçecek dört asil ve üç
yedek üye seçilir. ‹zleyen Ola¤an
Genel Kurullarda bu yenileme sür-
dürülür.

Befl y›ldan fazla deneyimli
mühendisler
GEÇ‹C‹ MADDE 2 - (1) Bu Yönet-
melik yürürlü¤e girdi¤inde befl y›ldan
daha çok aktif mühendislik deneyi-
mi bulunan ve bu Yönetmeli¤in
6’nc› maddesinde belirtilen ko-
flullar› yerine getiren inflaat mühen-

disleri, s›nava girmek üzere bafl-
vuruda bulunabilirler. Bu Yönetme-
li¤in yürürlü¤e girmesinden baflla-
yarak befl y›l süreyle bu Yönet-
meli¤in 6’nc› maddesinin birinci
f›kras›n›n (d) bendi gere¤i olan yet-
kin mühendis gözetiminde görev
yapm›fl olma koflulu aranmaz. Bu
süre içinde, bu Yönetmeli¤in 7’nci
maddesinde belirtilen referans
mektubu da en az oniki y›l deneyimli
bir inflaat mühendisinden al›nabilir.

Oniki y›ldan fazla deneyimli
mühendisler
GEÇ‹C‹ MADDE 3 - (1) Bu Yönet-
melik yürürlü¤e girdi¤inde oniki y›l
ve daha fazla süre ile aktif mühen-
dislik deneyimi bulunan inflaat mü-
hendisleri, bu Yönetmeli¤in yürür-
lü¤e girmesinden bafllayarak ilk üç
y›l içinde, Yetkin Mühendislik Kuru-
lu’na baflvurarak Yetkin Mühendis-
lik Belgesi isteyebilirler. Bu baflvuru
yaln›zca bir kez yap›labilirse de, ilk
baflvurular›nda yeterli bulunanlar
ikinci bir uzmanl›k alan›na daha
baflvurabilirler. Bu mühendislerin
dilekçeleri ekinde Kurul’a sunacak-
lar› dosyada;
a) Özet bilgi formunu eksiksiz dol-
durmalar› ve aktif mühendislik hiz-
met sürelerini belgelemeleri,

b) Birkaç sayfal›k bir özgeçmifl sun-
malar›,
c) Düzenleyecekleri 3000 ± 500
kelime uzunlu¤unda bir raporda,
hizmet süreleri içinde gerçeklefl-
tirdikleri bafll›ca çal›flmalar› özet
olarak tan›tmalar›, bu çal›flmalara
kendi yapt›klar› katk›lar› vurgulama-
lar›; baflar›lar›n› ve baflar›s›zl›klar›n›
elefltirel bak›fl aç›s›ndan de¤erlen-
dirmeleri; Yetkin Mühendislik Bel-
gesi’ni neden hakettiklerini belir-
terek baflvurular›n› gerekçelendir-
meleri,
gerekir.
(2) Baflvurular Yetkin Mühendislik
Kurulu taraf›ndan de¤erlendirilerek,
baflvuru sahibinin s›nava davet edil-
mesine gerek bulunup bulunmad›-
¤›na karar verilir. S›nava davet edil-
mesine gerek görülmeyen mühen-
dislere, Yetkin Mühendislik Belgesi
do¤rudan verilir.

Yürürlük
MADDE 22 - (1) Bu Yönetmelik,
yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.

Yürütme
MADDE 23 - (1) Bu Yönetmelik hü-
kümlerini TMMOB ‹nflaat Mühendis-
leri Odas› Yönetim Kurulu yürütür.

‹MO Dan›flma Kurulu Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
11 Eylül 2006 gün ve 379 no’lu Yönetim Kurulu karar› ile ‹MO Dan›flma Kurulu Yönetmeli¤i’nde de¤ifliklik yap›lm›flt›r.

‹NfiAAT MÜHEND‹SLER‹ ODASI DANIfiMA KURULU  YÖNETMEL‹⁄‹ DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
Ayn› Yönetmeli¤in 2. maddesinin birinci f›kras›n›n 1. bendi afla¤›daki flekilde de¤ifltirilmifltir:
1) TMMOB Yönetim Kurulu’ndaki Oda temsilcisi, Birlik Onur ve Denetleme kurullar›na seçilen Oda adaylar›. Oda Onur,
Denetleme ve Yetkin Mühendislik Kurullar›, Oda Yönetim Kurulu ve Genel sekreteri, fiube Yönetim Kurullar› Baflkan ve
Sekreterleri.

Bimtafl Afi. bünyesinde oluflturulmufl olan ‹MP (‹stanbul
Metropolitan Planlama ve Kentsel Tasar›m Merkezi) taraf›n-
dan haz›rlanan ve ‹stanbul Büyükflehir Belediye Meclisi’nin
14.07.2006 tarihli toplant›s›nda oy birli¤i ile kabul edilme-
sinin ard›ndan 22.08.2006 tarihinde ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› taraf›ndan da onaylanarak ask›ya ç›kar›lm›fl
olan 1/100.000 ölçekli ‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’na itiraz
edildi. Haz›rlanma süreci boyunca meslek odalar›n›n da bu

plan›n kat›l›mc›lar›ndan oldu¤u do¤rultusundaki yan›lt›c›
propaganda çal›flmalar›na, kat›l›m bilgilendirme ve fleffafl›k
konusundaki reklam amaçl› gerçek d›fl› aç›klamalara karfl›n,
TMMOB’ye ba¤l› meslek odalar›n›n görüfl ve katk›lar›n›n
al›nmas›n›n söz konusu olmad›¤›; kat›l›mc›l›k ve fleffafl›k
maskesiyle pazarlanmaya çal›fl›lan ask›daki 1/100.000 ölçekli
‹stanbul ‹l Çevre Düzeni Plan›’na iliflkin fiubemiz itiraz›n›
yapm›flt›r.

‹STANBUL ‹L ÇEVRE DÜZEN‹ PLANI’NA ‹T‹RAZ ED‹LD‹
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