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Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri 
Federasyonu (FEANI), Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın (EMO) da 
bağlı bulunduğu TMMOB üyeleri 
için Avrupa Mühendisliği (Eur-Ing) 
Belgesi başvuru koşullarını kolay-
laştırdı. Değişiklikle 3 yıllık mes-
leki tecrübesi bulunan tüm üyele-
rimiz, FEANI sınırları içinde kalan 
ülkelerde mesleki formasyonları-
nın tanınmasını sağlayan Avrupa 
Mühendisliği Belgesi’ne başvurabi-
lecek.

TMMOB`un girişimleri üzerine 
Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri 
Federasyonu (European Federation 
of National Engineering Associations- 
FEANI), Avrupa Mühendisliği (Eur-Ing) 
Belgesi için başvuru koşullarında de-
ğişikliğe gitti. Avrupa Mühendisliği 
Belgesi için TMMOB üyelerinin en az 
4 yıllık eğitimin yanında asgari 3 yıllık 
mesleki tecrübesi bulunuyor ise, me-
zun olduğu programın "FEANI Index" 
içinde yer almasına bakılmaksızın 
başvuru yapabilmesinin önü açıldı. 
Düzenleme öncesinde, başvuruda bu-

lunacak üyemizin mezun olduğu prog-
ramın "FEANI Index" içerisinde yer 
alması, program "FEANI Index" içinde 
yer almıyorsa asgari 15 yıllık mesleki 
tecrübe aranıyordu. Değişiklikle diğer 
bölümlerden mezun üyelerimiz, 3 yıl-
lık mesleki tecrübe koşulunu sağla-
ması durumunda, Avrupa Mühendisliği 
Belgesi için başvuruda bulunabilecek. 
"FEANI Index" içinde yer almayan 
bölümlerden mezun olan üyelerimiz, 
Program Değerlendirme Formu`nu 
doldurularak, mezun olduğu bölüm 
başkanlığında onaylatarak başvuru 
esnasında TMMOB`a gönderecek. 
Avrupa Mühendisi Belgesi Nedir?

Avrupa Mühendisi (Eur-Ing) bel-
gesi, kendi ülkeleri dışında mesleki 
faaliyette bulunmak isteyen mühen-
dislerin FEANI sınırları içerisinde ve 
dışarısında hareketliliğinin kolaylaş-
tırılması ve mesleki formasyonlarının 
karşılıklı tanınması amacıyla oluş-
turulmuştur.  Bu belge kapsamında 
FEANI, izleme yaparak, mevcut stan-
dartları gözden geçirerek ve yeni 
standartlar hazırlayarak mühendis-
lerin sürekli mesleki gelişimlerini 

desteklemekte; üye ülkeler arasında 
birbirinden ciddi farklılıklar gösteren 
formasyon sistemlerine dair bir bilgi 
kaynağı sunmaktadır. Söz konusu bel-
genin, FEANI üyesi meslek örgütleri-
nin bulunduğu Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, 
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
İzlanda, Kazakistan, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malta, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 
Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan`da ge-
çerliği bulunuyor.

Başvuru sürecine il işkin 
03124181275 nolu telefondan ve 
eur-ing@tmmob.org.tr adresinden 
bilgi alabilirsiniz. Başvuru koşullarını 
ve gerekli belgeler hakkından detaylı 
bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı 
ziyaret edebilirsiniz:
www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-ing-
belgesi-basvurusu-sartlari

Avrupa Mühendisliği Belgesi Koşulları 
Kolaylaştırıldı

TMMOB Elektrik Mühendisleri 

Odası Elektrik Yüksek Gerilim 

Tesisleri İşletme Sorumluluğu 

Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik, 
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Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe 

girdi. 

Değişiklikle Elektrik Yüksek 
Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu 
Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirildi: 

“d) İşletme sorumluluğu hizme-
tinin il sınırları bazında yapılması 
asıldır. Ancak Şube Yönetim Kurulları 
önerileri doğrultusunda Şube sınır-

ları içerisinde kalmak kaydı ile Şube 
Yönetim Kurulunun onayı ile düzen-
leme yapar.”

Böylece daha önce farklı iller-
de hizmet üretilmesi Oda Yönetim 
Kurulunun onayına bağlıyken, Şube 
sınırlarında kalmak koşuluyla onay 
yetkisi Şube Yönetim Kuruluna bıra-
kılmış oldu. 

İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik


