YENÝ YÖNETMELÝKLER
TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI
YATIRIM HÝZMETLERÝ YÖNETÝMÝ MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarca
yapýlmasý planlanan yatýrýmlar için yeni ürün üretimi ve/veya
ürün artýþýna yönelik bir yatýrým ise pazar araþtýrmasýnýn, satýþ
miktar ve fiyat tahminlerinin yapýlmasý, buna baðlý olarak satýþ
gelirleri projeksiyonunun oluþturulmasý ya da maliyet düþürücü,
verim - kalite artýrýcý yatýrým ise yatýrýmý etkileyen unsurlarýn
belirlenmesi, yatýrým alternatifleri ve özelliklerinin belirlenmesi
(kapasite, teknik özellikler, çalýþma þartlarý, yerleþim planý, sarf
deðerleri, yatýrým tutarý ve benzeri), organizasyon ve iþgücü
planlamasýnýn yapýlmasý, mevcut ve proje durumu
üretim/malzeme akýþ þemalarýnýn hazýrlanmasý, üretim
maliyetlerinin belirlenmesi, yatýrým bütçesi ve harcama planý ile
proje uygulama programlarýnýn hazýrlanmasý, finansal analizlerin
ve duyarlýlýk analizlerinin yapýlarak yatýrýmýn sektörlere göre
deðiþen iç getiri oraný geri ödeme süresi net bugünkü deðer ve
benzeri deðerleme yöntemlerine göre ekonomik olup olmadýðýnýn
tespiti, bu doðrultuda yatýrým fizibilite raporunun hazýrlanmasý;
yatýrýmýn ekonomik olmasý durumunda yararlanabilecek
teþviklerin ve teþviklerden yararlanma yöntemlerinin ortaya
konulmasý konularýnda görev alacak, ulusal ve uluslararasý
bilimsel çalýþmalarý ve yeni geliþmeleri takip eden, meslekî etik
kurallarýna uygun olarak çalýþacak Oda üyesi endüstri ve iþletme
mühendislerine Oda tarafýndan yatýrým hizmetleri yönetimi
alanýnda mühendis yetki belgesi verilmesine iliþkin usul ve
esaslarý düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, yatýrým hizmetleri yönetimi
alanýnda çalýþan Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendislerinin
uzmanlýklarýnýn Oda tarafýndan belgelendirilmesine iliþkin usul
ve esaslarý kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235
sayýlý Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanununun 39
uncu maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliðini,
b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasýný,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) ÞYK: Þube yönetim kurulunu,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Belgelendirme Ýþlemleri
Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi
MADDE 5 (1) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetki
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Belgesi (Ek-1), yatýrým hizmetleri alanýnda verilir. Belge sahibi
oda üyesi, yatýrým hizmetleri alanýnda çalýþma yapmaya yetkilidir.
Belgelendirme koþullarý
MADDE 6 (1) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki
belgesi alma koþullarý aþaðýda belirtilmiþtir.
a) Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendisi olmak ve aidat
borcu bulunmamak.
b) OYK tarafýndan belirlenecek ücreti ödemek.
c) Meslekten men cezasý almamýþ olmak.
ç) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi
konusunda Oda tarafýndan merkezi düzeyde açýlacak eðitim
programýna katýlmýþ olmak.
d) Oda tarafýndan açýlacak sýnavlarda baþarýlý olmak.
Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesinin
geçerliliði ve süresi
MADDE 7 (1) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki
belgelerinin geçerlilik süresi her yýl onaylanmak kaydýyla alýndýðý
tarihten itibaren beþ yýldýr. Belgelerin yýllýk onaylarýnda, belgenin
geçerliliðini sürdürebilmesi için belge sahibi Yatýrým Hizmetleri
Yönetimi Belgelendirme Kurulu tarafýndan belirlenen meslek içi
eðitim programlarýný tamamlamak zorundadýr. Gerekli meslek içi
eðitim programlarýný tamamlayamayan belge sahibinin belgesi
yukarýda tanýmlanan koþulu saðlayýncaya kadar geçerliliðini
yitirir. Bu durum Oda tarafýndan ilgili birimlere ve Birliðe bildirilir.
(2) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirmesi
konusunda verilecek eðitim programlarý ve belge ücretleri OYK
tarafýndan belirlenir.
Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu
MADDE 8 (1) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme
Kurulu, yatýrým hizmetleri yönetimi alanýnda OYK'nin karar alma
sürecini hazýrlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkýnda
OYK'ye görüþ ve öneriler sunan, gerçekleþtirilecek eðitimlerin
hazýrlýklarýný, gerçekleþtirilmesini ve deðerlendirmesini yapan,
OYK kararý ile oluþturulan bir kuruldur.
(2) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulu,
OYK kararý ile bir OYK üyesinin baþkanlýðýnda yatýrým hizmetleri
yönetimi mühendis yetki belgesi alma koþullarýna sahip Oda
üyeleri arasýndan iki yýllýk çalýþma dönemi için belirlenir. Kurul,
yedi üyeden oluþur. Kurul, Odanýn yazýlý çaðrýsý üzerine toplanýr.
Kurulda kararlar oy çokluðuyla alýnýr. Kurul üyeliðinde boþalma
olmasý durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.
(3) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun
oluþumunda þubelerin önerileri de dikkate alýnarak ikinci fýkrada
belirtilen koþullara uyulmasý kaydýyla üniversitelerden de üye
belirlenebilir.
Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun
görevleri
MADDE 9 (1) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme
Kurulunun görevleri þunlardýr:
a) Yatýrým hizmetleri yönetimi alanýnda meslek içi
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eðitimleri programlamak ve bu programlara iliþkin esaslarý belirlemek.
b) Yetki belgesi sýnav komisyonunun oluþturulmasýna yönelik çalýþma esaslarý ve komisyon üyeleri hakkýnda OYK'ye önerilerde
bulunmak.
c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluþabilecek itirazlarý deðerlendirmek ve OYK'ye görüþ bildirmek.
ç) Belgelendirme çalýþmalarýna iliþkin önerileri almak, deðerlendirmek, geliþtirmek, ilgili mevzuatýn geliþtirilmesine yönelik katkýda
bulunmak.
Sýnav komisyonu
MADDE 10 (1) Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunca önerilen ve OYK'nin belirleyeceði sýnav komisyonu; yatýrým
hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesine sahip en az üç kiþiden oluþur. Sýnav sorularýnýn belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý,
gerçekleþtirilmesi ve deðerlendirilmesi komisyon tarafýndan yerine getirilir.
Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sýnavlarý
MADDE 11 (1) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis belgelendirme sýnavlarý, eðitimler sonucunda gerçekleþtirilir. Belgelendirme
sýnavý için baþarý notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Sýnav sonunda baþarýsýz olan üyeye tekrar eðitime katýlmadan dört sýnav hakký
verilir.
Baþvuruda istenen belgeler
MADDE 12 (1) (Deðiþik 28 Mart 2008 tarih ve 26830 sayýlý Resmi Gazete) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetkilendirme
eðitimleri için baþvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aþaðýda sayýlmýþtýr.
a) Ýki adet vesikalýk renkli fotoðraf,
b) Oda kimlik fotokopisi,
c) Þubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadýðýna iliþkin belge,
ç) Kursa katýlým ve belge bedelinin ödendiðine iliþkin makbuz.
Eðitim
MADDE 13 (1) Yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi eðitim programlarý 18 saatten az olamaz.
(2) Oda tarafýndan açýlacak olan kursun eðitim programý aþaðýda belirtilen konulardan oluþur.
a) Yatýrým hizmetleri yönetimi temel kavramlarý
b) Mühendislik ekonomisi
c) Pazar araþtýrmasý teknikleri
ç) Tahmin teknikleri ve istatistik
d) Maliyet hesaplama yöntemleri
e) Teþvik ve teþviklerden yararlanma mevzuat
f) Malzeme akýþý, proje uygulama ve iþ planlarý oluþturma yöntemleri
g) Tesis yerleþimi ve planlamasý
ð) Malî tablolar (bütçe, bilanço, gelir tablosu, nakit akým, finansal deðerleme tablolarý) ve iç verim oraný, geri ödeme süresi, net
bugünkü deðer ve benzeri hesaplama yöntemleri
(2) Eðitim programýnýn içeriði ve süresi deðiþen teknik, idarî ve hukukî koþullara göre Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme
Kurulunun önerisi üzerine OYK kararýyla deðiþtirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Ana Yönetmeliði ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümleri
uygulanýr.
Geçiþ hükmü
GEÇÝCÝ MADDE 1 (1) Hâlen yatýrým hizmetleri yönetimi konusunda uzman olan Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendislerine, bu
Yönetmeliðin yayýnlandýðý tarihten itibaren bir yýl içinde bilgi ve deneyimlerine iliþkin belge ve dokümanlarla birlikte Odaya baþvurmalarý,
sunulan belge ve dokümanlarýn uygun bulunmasý, ÞYK önerisi doðrultusunda Yatýrým Hizmetleri Yönetimi Belgelendirme Kurulunun oluru
ve OYK onayý ile eðitime ve sýnava tabi tutulmaksýzýn Oda yatýrým hizmetleri yönetimi mühendis yetki belgesi verilir.
Yürürlük
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
yürütür.
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TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ
ODASI STRATEJÝK PLANLAMA MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; kuruluþlarýn orta ve uzun
vadeli amaçlarýný, temel ilke ve politikalarýný, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, bunlara ulaþmak için izlenecek yöntemler ile
kaynak daðýlýmlarýný içeren stratejik planýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý
sürecinde görev alacak, ulusal ve uluslararasý bilimsel çalýþmalarý ve yeni
geliþmeleri takip eden, meslekî etik kurallarýna uygun olarak çalýþacak
Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendislerine, Oda tarafýndan stratejik
planlama alanýnda mühendis yetki belgesi verilmesine iliþkin usul ve
esaslarý düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, stratejik planlama konusunda
çalýþan Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendislerinin uzmanlýklarýnýn
Oda tarafýndan belgelendirilmesine iliþkin usul ve esaslarý kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayýlý Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanununun 39 uncu maddesine
dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðini,
b) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasýný,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) ÞYK: Þube yönetim kurulunu,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Belgelendirme Ýþlemleri
Stratejik planlama mühendis yetki belgesi
MADDE 5 (1) Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi (Ek-1),
stratejik planlama mühendisliði alanýnda verilir. Belge sahibi Oda üyesi,
kuruluþlarda stratejik planlama konusunda çalýþma yapmaya yetkilidir.
Belgelendirme koþullarý
MADDE 6 (1) Stratejik planlama mühendis yetki belgesi alma
koþullarý aþaðýda belirtilmiþtir.
a) Oda üyesi endüstri ve iþletme mühendisi olmak ve aidat borcu
bulunmamak.
b) OYK tarafýndan belirlenecek ücreti ödemek.
c) Meslekten men cezasý almamýþ olmak.
ç) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda Oda
tarafýndan merkezi düzeyde açýlacak eðitim programýna katýlmýþ olmak.
d) Oda tarafýndan açýlacak sýnavlarda baþarýlý olmak.
Stratejik planlama mühendis yetki belgesinin geçerliliði ve
süresi
MADDE 7 (1) Stratejik planlama mühendis yetki belgelerinin
geçerlilik süresi her yýl onaylanmak kaydýyla alýndýðý tarihten itibaren beþ
yýldýr. Belgelerin yýllýk onaylarýnda, belgenin geçerliliðini sürdürebilmesi
için belge sahibi Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu tarafýndan
belirlenen meslek içi eðitim programlarýný tamamlamak zorundadýr.
Gerekli meslek içi eðitim programlarýný tamamlayamayan belge sahibinin
belgesi yukarýda tanýmlanan koþulu saðlayýncaya kadar geçerliliðini yitirir.
Bu durum Oda tarafýndan ilgili birimlere ve Birliðe bildirilir.
(2) Stratejik planlama mühendis belgelendirmesi konusunda
verilecek eðitim programlarý ve belge ücretleri OYK tarafýndan belirlenir.
Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu
MADDE 8 (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, stratejik
planlama alanýnda OYK'nin karar alma sürecini hazýrlayan, bu
Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkýnda OYK'ye görüþ ve öneriler sunan,
gerçekleþtirilecek eðitimlerin hazýrlýklarýný, gerçekleþtirilmesini ve
deðerlendirmesini yapan, OYK kararý ile oluþturulan bir kuruldur.
(2) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulu, OYK kararý ile bir
OYK üyesinin baþkanlýðýnda stratejik planlama mühendis yetki belgesi
alma koþullarýna sahip Oda üyeleri arasýndan iki yýllýk çalýþma dönemi için
belirlenir. Kurul, yedi üyeden oluþur. Kurul, Oda'nýn yazýlý çaðrýsý üzerine
toplanýr. Kurulda kararlar oy çokluðuyla alýnýr. Kurul üyeliðinde boþalma
olmasý durumunda OYK, en geç bir ay içinde yeni üyeyi belirler.
(3) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun oluþumunda,
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þubelerin önerileri de dikkate alýnarak ikinci fýkrada belirtilen koþullara
uyulmasý kaydýyla üniversitelerden de üye belirlenebilir.
Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun görevleri
MADDE 9 (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun
görevleri þunlardýr:
a) Stratejik planlama alanýnda meslek içi eðitimleri programlamak
ve bu programlara iliþkin esaslarý belirlemek.
b) Yetki belgesi sýnav komisyonunun oluþturulmasýna yönelik
çalýþma esaslarý ve komisyon üyeleri hakkýnda OYK'ye önerilerde
bulunmak.
c) Mühendis belgelendirme sürecinde oluþabilecek itirazlarý
deðerlendirmek ve OYK'ye görüþ bildirmek.
ç) Belgelendirme çalýþmalarýna iliþkin önerileri almak,
deðerlendirmek, geliþtirmek, ilgili mevzuatýn geliþtirilmesine yönelik
katkýda bulunmak.
Sýnav komisyonu
MADDE 10 (1) Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunca
önerilen ve OYK'nin belirleyeceði sýnav komisyonu; stratejik planlama
mühendis yetki belgesine ya da yetki belgesi alma koþullarýna sahip en az
üç kiþiden oluþur. Sýnav sorularýnýn belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý,
gerçekleþtirilmesi ve deðerlendirilmesi komisyon tarafýndan yerine
getirilir.
Stratejik planlama mühendis belgelendirme sýnavlarý
MADDE 11 (1) Stratejik planlama mühendis belgelendirme
sýnavlarý, eðitimler sonucunda gerçekleþtirilir. Belgelendirme sýnavý için
baþarý notu, 100 puan üzerinden en az 70'tir. Sýnav sonunda baþarýsýz olan
üyeye tekrar eðitime katýlmadan dört sýnav hakký verilir.
Baþvuruda istenen belgeler
MADDE 12 (1) Stratejik planlama mühendis eðitimleri için
baþvuruda bulunacaklardan istenen belgeler aþaðýda sayýlmýþtýr.
a) Ýki adet vesikalýk renkli fotoðraf,
b) Oda kimlik fotokopisi,
c) Þubelerden temin edilecek olan üye aidat borcu olmadýðýna
iliþkin belge,
ç) Kursa katýlým ve belge bedelinin ödendiðine iliþkin makbuz.
Eðitim
MADDE 13 (1) Stratejik planlama yetki belgesi eðitim programlarý
24 saatten az olamaz.
(2) Oda tarafýndan açýlacak olan kursun eðitim programý aþaðýda
belirtilen konulardan oluþur.
a) Oda mevzuatý ve ilgili diðer mevzuat
b) Mühendislik etiði
c) Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramlarý
ç) DPT Stratejik Planlama Kýlavuzu incelenmesi
d) Risk, mevcut durum, ve paydaþ analizleri
e) Öz deðerlendirme
f) Performans planlama (kriter belirleme)
g) Bütçeleme ve finansman
ð) Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme
h) Stratejik planlama uygulamalarýnýn analizi
(3) Eðitim programýnýn içeriði ve süresi deðiþen teknik, idarî ve
hukukî koþullara göre Stratejik Planlama Belgelendirme Kurulunun
önerisi üzerine OYK kararýyla deðiþtirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda
15/3/2002 tarihli ve 24696 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan Türk
Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Ana
Yönetmeliði ile 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayýlý Resmî Gazete'de
yayýmlanan Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri
Odasý Uzmanlýk ve Belgelendirme Yönetmeliði hükümleri uygulanýr.
Yürürlük
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu
yürütür.
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TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ
MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI SIVILAÞTIRILMIÞ PETROL GAZLARI (LPG)
DOLUM TESÝSLERÝ VE OTOGAZ ÝSTASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR YETKÝLENDÝRME YÖNETMELÝÐÝ
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý; ülke ve toplum yararlarý
doðrultusunda, sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) dolum tesislerinde ve
otogaz istasyonlarýnda sorumlu müdür olarak görev alacak, ulusal ve
uluslar arasý bilimsel çalýþmalarý ve yeni geliþmeleri takip eden, mesleki
etik kurallarýna uygun olarak çalýþacak Türk Mühendis ve Mimar Odalarý
Birliði Makina Mühendisleri Odasýna üye makina mühendislerine
sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG) dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarý
sorumlu müdür belgesi verilmesine iliþkin usul ve esaslarý
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý (LPG)
dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarýnda sorumlu müdür olarak çalýþan
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasýna üye
makina mühendislerinin uzmanlýklarýnýn Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý tarafýndan belgelendirilmesi
koþullarýný ve esaslarýný kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayýlý
Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Kanunu, 2/3/2005 tarihli ve 5307
sayýlý Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (LPG) Piyasasý Kanunu ve Elektrik
Piyasasý Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, 7/1/2006 tarihli
ve 26046 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanan Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý
(LPG) Piyasasý Sorumlu Müdür Yönetmeliði ile 25/3/2006 tarihli ve 26119
sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (LPG)
Piyasasý Eðitim Yönetmeliði hükümlerine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik ( TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðini,
b) Ýstasyon : LPG otogaz istasyonunu
c) LPG: Sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý
ç) LPG eðitimleri belgelendirme kurulu: LPG dolum tesisi ve
otogaz istasyonlarý alanýnda Oda Yönetim Kurulunun karar alma sürecini
hazýrlayan, bu Yönetmelikle ilgili düzenlemeler hakkýnda Oda Yönetim
Kuruluna görüþ ve öneriler sunan, gerçekleþtirilecek eðitimlerin
hazýrlýklarýný, gerçekleþtirilmesini ve deðerlendirmesini yapan, Oda
Yönetim Kurulu kararý ile oluþturulan süreli kurulu,
d) LPG eðitimleri sýnav komisyonu: LPG eðitimleri belgelendirme
kurulunca önerilen ve Oda Yönetim Kurulu tarafýndan atanan, sorumlu
müdür belgesine sahip en az üç kiþiden oluþan, sýnav sorularýnýn
belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý, gerçekleþtirilmesi ve
deðerlendirilmesini yapan komisyonu,
e) Oda: TMMOB Makina Mühendisleri Odasýný,
f) OYK : Oda Yönetim Kurulunu,
g) ÞYK: Þube yönetim kurulunu,
ð) Tesis : LPG dolum tesislerini,
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Belgelendirme Konularý, Belgelendirme, Belgelendirme Kurulu
LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür belgeleri ve
kullaným koþullarý
MADDE 5 (1) Ek-1'de örneði verilen LPG dolum tesisi ve otagaz
istasyonlarý sorumlu müdür mühendis yetki belgesi, LPG dolum tesisi ve
otogaz istasyonlarý alanýnda verilir. Belge sahibi Oda üyesi LPG dolum
tesislerinde veya otogaz ikmal istasyonlarýnda sorumlu müdür olarak
çalýþma yapmaya yetkilidir.
(2) Ek- 2'de örneði verilen ve çalýþma yerine göre düzenlenen LPG
dolum tesisi ve otagaz istasyonlarý sorumlu müdür belgesi, LPG dolum
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tesisi ve otagaz istasyonlarý sorumlu müdür mühendis yetki belgesi sahibi
Oda üyesinin, dolum tesisi veya otogaz istayonu ile yapacaðý sözleþme ile
birlikte Oda birimlerine baþvurmasý durumunda, dolum tesisi ve her bir
otogaz istasyonu için düzenlenen belgedir. Bu belgede, belge numarasý
bölümünde, belge numarasýndan sonra belirtilecek “00” kodu sorumlu
müdürün görev yaptýðý LPG dolum tesisini, “01-05” kodlarý ise sorumlu
müdürün görev yaptýðý otogaz istasyonlarýný ifade eder.
LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür
belgelendirme koþullarý
MADDE 6 (1) LPG dolum tesisleri ve otogaz istasyonlarý sorumlu
müdür belgelendirme koþulu, Oda tarafýndan merkezi düzeyde açýlan
eðitim kurslarýna katýlmak ve kurs sonucu yapýlan sýnavda baþarýlý
olmaktýr.
LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür
mühendis yetki belgesinin geçerliliði ve süresi
MADDE 7 (1) Mühendis yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yýl
onaylanmak kaydýyla alýndýðý tarihten itibaren beþ yýldýr. Belgelerin yýllýk
onaylarýnda, belgenin geçerliliðini sürdürebilmesi için belge sahibi LPG
eðitimleri belgelendirme kurulu tarafýndan belirlenen meslek içi
eðitimleri tamamlamak zorundadýr. Gerekli meslek içi eðitimleri
tamamlayamayan belge sahibinin belgesi yukarýda tanýmlanan koþulu
saðlayýncaya kadar geçerliliðini yitirir. Bu durum Oda tarafýndan ilgili
birimlere ve TMMOB ye bildirilir.
LPG eðitimleri belgelendirme kurulu
MADDE 8 (1) Kurul, OYK kararý ile bir OYK üyesinin baþkanlýðýnda
LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür belgesi alma
koþullarýna sahip Oda üyeleri arasýndan iki yýllýk çalýþma dönemi için
belirlenir. Kurul üye sayýsý beþ kiþidir. Kurul Oda nýn yazýlý çaðrýsý ile
toplanýr. Kurulda kararlar oy çokluðuyla alýnýr. Kurul üyesinin kuruldan
ayrýlmasý durumunda OYK en geç bir ay içerisinde yeni üyenin atamasýný
yapar.
(2) OYK tarafýndan kurul oluþumunda þubelerin önerileri de
dikkate alýnarak yukarýdaki koþullara uyulmasý kaydýyla EPDK temsilcisi
ile üniversitelerden temsilcilerin yer almasý gözetilir.
LPG eðitimleri belgelendirme kurulunun görevleri
MADDE 9 (1) Belgelendirme kurulunun görevleri;
a) LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý alanýnda meslek içi
eðitimleri programlamak ve bu programlara iliþkin esaslarý belirlemek,
b) Sorumlu müdür belgesi sýnav komisyonunun oluþturulmasýna
yönelik çalýþma esaslarý ve komisyon üyeleri hakkýnda OYK ya önerilerde
bulunmak,
c) Sorumlu müdür belgelendirme sürecinde oluþabilecek itirazlarý
deðerlendirmek ve OYK ya görüþ bildirmek,
ç) Belgelendirme çalýþmalarýna iliþkin önerileri almak,
deðerlendirmek, geliþtirmek, ilgili mevzuatýn geliþtirilmesine yönelik
katkýda bulunmaktýr.
LPG eðitimleri sýnav komisyonu
MADDE 10 (1) LPG eðitimleri belgelendirme kurulunca önerilen
ve OYK nýn atayacaðý sýnav komisyonu, sorumlu müdür belgesine sahip en
az üç kiþiden oluþur. Sýnav sorularýnýn belirlenmesi, sýnavýn hazýrlanmasý,
gerçekleþtirilmesi ve deðerlendirilmesi komisyon tarafýndan yerine
getirilir.
LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür
belgelendirme sýnavlarý
MADDE 11 (1) Sorumlu müdür belgelendirme sýnavlarý,
eðitimler sonucunda gerçekleþtirilir. Sorumlu müdür belgelendirme
sýnavý için baþarý notu 100 üzerinden en az 70 tir. Baþarýlý olanlara Oda
tarafýndan LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür
mühendis yetki belgesi verilecektir. Bu belge tek baþýna geçersiz olup,
üyenin çalýþacaðý LPG dolum tesisi veya her bir otogaz istasyonu ile
yapacaðý sözleþme ile birlikte Odaya baþvurmasý halinde üyeye çalýþtýðý
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LPG dolum tesisi veya her bir otogaz istasyonu için sorumlu müdür belgesi verilecektir. Sýnav sonunda baþarýsýz olan üyeye tekrar eðitime katýlmadan dört
sýnav hakký verilir.
Sorumlu müdür eðitimlerine katýlým için baþvuruda istenecekler
MADDE 12 (1) Sorumlu müdür eðitimleri için baþvuruda istenecek belgeler aþaðýda sayýlmýþtýr.
a) Ýki adet fotoðraf,
b) Geçerli Oda kimliði fotokopisi,
c) Üye aidat borcu olmadýðýna iliþkin belge (þubelerden temin edilecek),
ç) Kursa katýlým ve belge bedelinin ödendiðine iliþkin makbuz.
Eðitim
MADDE 13 (1) LPG dolum tesisi ve otogaz istasyonlarý sorumlu müdür belgesi eðitimleri 24 saat az olmaz.
(2) Oda tarafýndan açýlacak olan sorumlu müdür kursu eðitim programý aþaðýda verilen konu ana baþlýklarýndan oluþur.
a) Oda mevzuatý ve Mühendislik Etiði
b) LPG Piyasasý Ýle Ýlgili Hukuki Düzenlemeler
c) LPG' nin Tanýmý ve Özellikleri
ç) Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Mevzuatý ve Yükümlülükler
d) LPG Piyasasý Ýle Ýlgili Teknik Düzenlemeler
e) Ýnsan ve Çevre Saðlýðý
f) LPG Depolama Kurallarý ve Tesisat Elemanlarý
g) LPG Tesisatlarý
ð) Acil Durum Yönetimi ve Yangýnla Mücadele
h) Ýlk Yardým
ý) Çalýþan Personelin Eðitimine Yönelik Planlama ve Uygulamalarý
i) Personel Yönetimi
(3) Eðitim ücreti ve belge ücretleri TMMOB tarafýndan belirlenir. Eðitim içeriði ve süresi deðiþen teknik, idari ve hukuksal koþullara göre LPG dolum
tesisleri ve otogaz istasyonlarý belgelendirme kurulu önerisi, OYK kararý ve TMMOB onayý ile deðiþtirilebilir.
Kurslarda öðretici olarak görevlendirileceklerin nitelikleri , sorumluluklarý ve yetki belgeleri
MADDE 14 (1) Kurslarda öðretici olarak görevlendirileceklerin nitelikleri ve sorumluluklarý þunlardýr.
a) Üniversitelerin makina mühendisliði bölümünden mezun olmak.
b) Oda üyesi olmak ve mesleðini yapmaya bir engeli bulunmamak.
c) Oda tarafýndan düzenlenen LPG kurs öðreticisi kurslarýna katýlarak yapýlacak yazýlý ve uygulamalý sýnavlardan 70/100 baþarý notu almak ve Ek 3'de
verilen yetki belgesi ile öðretici olarak belgelendirilmiþ olmak ve Odanýn önerisi ile TMMOB tarafýndan kabul edilmiþ olmak.
ç) LPG kurs öðreticisi yetki belgelerinin geçerlilik süresi her yýl onaylanmak kaydýyla alýndýðý tarihten itibaren beþ yýldýr. Belgelerin yýllýk onaylarýnda,
belgenin geçerliðini sürdürebilmesi için belge sahibinin LPG eðitimleri belgelendirme kurulu tarafýndan belirlenen meslek içi eðitimleri tamamlamak
zorundadýr. Gerekli meslek içi eðitimini tamamlamayan belge sahibinin belgesi yukarýda tanýmlanan koþulu saðlayýncaya kadar geçerliliðini yitirir. Bu durum
Oda tarafýndan ilgili birimlere ve TMMOB ye bildirilir.
d) Kurs öðreticilerinin belgeleri, TMMOB ve Oda Yönetmelikleri hükümlerine aykýrý uygulamalarý olmasý halinde Oda tarafýndan iptal edilir ve
TMMOB ye bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli ve Son Hükümler
Diðer konular
MADDE 15 (1) Sorumlu müdürler ikamet ettikleri il ve bu ile komþu illerde en fazla 5 otogaz istasyonunda görev alabilirler. TMMOB Makine
Mühendisleri Odasý Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliði kapsamýnda Serbest Müþavirlik ve Mühendislik Hizmeti
Üreten mühendisler ile baþka bir kurum ve kuruluþta ücretli olarak çalýþan mühendisler çalýþtýðý kurum ve kuruluþtan izin almak koþulu ile en fazla bir
otogaz istasyonunda görev alabilirler. Dolum tesislerinde görev alacak sorumlu müdürler, baþka bir dolum tesisi veya otogaz istasyonunda görev alamazlar.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte, yer almayan hususlarda 15/3/2002 tarihli ve 24696 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Makina Mühendisleri
Odasý Ana Yönetmeliði, 22/11/2001 tarihli ve 24591 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Uzmanlýk ve Belgelendirme
Yönetmeliði hükümleri geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayýmý tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu yürütür.
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