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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 14.12.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25670

TÜRK MÜHENDIS VE MIMAR ODALARI BIRLIĞI
MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME

YÖNETMELİĞ�
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmel�ğ�n amacı, ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları �le �lg�l� denet�m�n yapılab�lmes�, yetk�l�

üyeler�n tanımlanması, üyeler�n meslek� ve b�l�msel çalışmalarına yaptıkları �şlere ve tamamlayıcı eğ�t�mler�ne dayanan uzmanlıklarının
Odalarca bel�rlenmes�, belgelend�r�lmes� ve gerekt�ğ�nde yetk�l� üyeler�n kamuoyuna öner�lmes�n�n sağlanmasıdır.

Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmel�k, Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�ne bağlı odalara kayıtlı mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının

meslek alanlarına yönel�k, toplumun gereks�n�mler�n� karşılamak doğrultusunda araştırma, �nceleme, projelend�rme, tasarım, raporlama,
eğ�t�m, uygulama ve tekn�k sorumluluğu üstlenme �şlevler� kapsamında olan ve uzmanlık gerekt�ren h�zmetler �ç�n yetk�l� üyeler�n
saptanması,  eğ�t�m� ve belgelend�r�lmes� esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 —Bu Yönetmel�k; 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 39 uncu maddes� hükümler�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 —Bu Yönetmel�kte geçen;
a) TMMOB: Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�n�,
b) Oda: TMMOB'ne bağlı Odaları,
c) MİSEM: Meslek İç� Sürekl� Eğ�t�m Merkez�n�,
   �fade eder.
Uzmanlık Konuları ve Uzmanlık Konularının Bel�rlenmes�
Madde 5 —Oda, öğren�m programlarını, uygulama alanlarını, meslek� b�l�msel gel�şmeler�, ülken�n teknoloj�k durumunu,

kamuoyunun ve üyeler�n�n �stemler�n� d�kkate alarak ve gerekt�ğ�nde oluşturacağı meslek�-b�l�msel kurullara danışarak, üret�len ürün ya
da h�zmetlerde kamu yararına meslek� denet�m�n sağlanması konusunda mesleğ�n uzmanlık konularını ve uzmanlığın hang� koşullara
göre belgelend�r�leceğ�n� bel�rler.

Oda Yönet�m Kurulu, üyeler�n�n uzmanlık konuları �le belgelend�rme esaslarını, TMMOB Yönet�m Kurulu onayına sunmak
zorundadır. TMMOB B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu tarafından onaylanan uzmanlık konuları ve belgelend�rme esasları üyeye Odaca duyurulur.

Uzmanlık Konuları �le İlg�l� Belgelend�rme
Madde 6 —Uzmanlık konuları �le �lg�l� belge aşağıdak� esaslara göre ver�l�r:
a) Oda tarafından bel�rlenen uzmanlık konuları ve belge alma koşullarını sağlayan ya da bu koşulları yer�ne get�recek üyelere �lg�l�

uzmanlık konusunda belge ver�l�r.
b) Belge alma koşulları her uzmanlık konusu �ç�n ayrı olmak üzere Oda tarafından bel�rlen�r. Gerekl� durumlarda Oda Yönet�m

Kurulu, belge alma koşullarını değ�şt�reb�l�r. Bu durumda üyeler�n kazanılmış hakları göz önünde bulundurulur.
c) Belge sah�b�, belgen�n kullanımında Oda'nın alacağı kararlara uymak zorundadır.
d) Belge ücretler� Oda Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
e) Oda Yönet�m  Kurulu hakkında herhang� b�r nedenle  soruşturma açılan  belge  sah�b�n�n  belges�n� kullanmayı, soruşturma

sonuçlanıncaya kadar geç�c� olarak durdurab�l�r.
f) Belgenin iptalinde Disiplin Kurulu Yönetmeliklerindeki esaslar geçerlidir.
g) Oda merkez�nde her uzmanlık konusu �ç�n ayrı olmak üzere belge s�c�l dosyası açılarak mühend�sler�n/m�marların s�c�ller� tutulur,

onaylar �şlen�r.
h) Oda'ca bel�rlenen ve TMMOB Yönet�m Kurulunca onaylanan her uzmanlık konusu �ç�n Oda'ca belge alma koşulları bel�rlen�r.
Meslek İç� Sürekl� Eğ�t�m Merkez�
Madde 7 —Meslek �ç� eğ�t�m, aşağıdak� esaslara göre düzenlen�r:
a) Uzmanlık konuları �le �lg�l� ver�lecek meslek �ç� eğ�t�mler ve sınavlar Odaca oluşturulacak Meslek İç� Sürekl� Eğ�t�m Merkez�

(MİSEM) tarafından gerçekleşt�r�l�r.
b) MİSEM sorumlusu Oda Yönet�m Kurulu tarafından görevlend�r�lecek üyed�r.
c) MİSEM tarafından her uzmanlık konusuna ayrı olmak üzere eğ�t�m-sınav programı ve takv�m� hazırlanır          ve Oda Yönet�m

Kurulunun onayına sunulur. MİSEM meslek �ç� eğ�t�m programını ve takv�m�n� �lg�l� Oda kom�syonlarının görüş ve öner�ler�n� alarak
hazırlar.

d) Oda Yönet�m  Kurulu  tarafından onaylanan  eğ�t�m-sınav  programları ve  takv�mler� Oda  sürel� yayınlarında duyurulur.
e) Eğ�t�m ve sınavların k�mler tarafından gerçekleşt�r�leceğ�, eğ�tmenler �le sınav kom�syonlarına ödenecek ücretler ve eğ�t�mlere

katılım ücret� Oda Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
f) Eğ�t�mler�n ve sınavların yapılacağı yerler Oda Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.
g) Her eğ�t�m ve sınav �ç�n; katılanların adı, soyadı, Oda s�c�l numarası, mesleğ� ve sınav sonuçlarını göster�r l�ste Oda arş�vler�nde

�k� yıl süres�nce saklanır.
Geç�c� Madde 1 —Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından sonra 90 gün �çer�s�nde belgelend�rme yapan Odalar uzmanlık konularını

ve belgelend�rme koşullarını TMMOB Yönet�m Kurulu onayına sunmakla yükümlüdür.
Geç�c� Madde 2 —Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından önce Oda’larca Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� onayına sunularak

Resmî Gazete'de yayımlanmış benzer yönetmel�kler, 90 gün �çer�s�nde bu Yönetmel�ğe uygun hale get�r�l�r.
Yürürlük
Madde 8 —Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 9 —Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu yürütür
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