
eylül 2022 emo izmir şubesi 23

>tmmob

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin (TMMOB) üyesi oldu-
ğu FEANI (European Federation of 
National Engineering Associations 
- Birlikleri Federasyonu) tarafın-
dan verilen Eur-Ing (Avrupa Ulusal 
Mühendislik Avrupa Mühendisliği) 
Belgesi başvuru kriterlerinde önem-
li değişikliklere gidildi.

TMMOB’nin FEANI ile yaptığı gö-
rüşmelerde, üyelerimizin herhangi 
bir hak kaybına uğramasının engel-
lenmesi, üyelerimizin FEANI sınırları 
içerisinde hareket etmesinin kolaylaş-
tırılması için düzenlemeler yapılması 
gerektiği vurgulandı. Görüşmelerin 
sonucunda, üyelerimizin herhangi bir 
mahrumiyet yaşamasını engellemek 
için, başvurularda önemli ölçütlerden 
biri olan “FEANI Index” koşulunda dü-
zenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenleme ile Eur-Ing 

belgesi almak için başvuru yapan 
üyemizin en az 4 yıllık eğitimi ile bir-
likte asgari 3 yıllık mesleki tecrübesi 
bulunuyor ise, mezun olduğu progra-
mın “FEANI Index” içinde yer almasına 
bakılmaksızın başvuru yapabilmesi-
nin önü açıldı. Düzenleme gerçekleş-
meden önce, başvuruda bulunacak 
üyemizin mezun olduğu programın 
“FEANI Index” içerisinde yer alması, 
program “FEANI Index” içinde yer al-
mıyorsa asgari 15 yıllık mesleki tec-
rübe gerekliliği aranıyordu.

“FEANI Index” içinde yer almayan 
bölümlerden mezun olan üyelerimizin 
diğer koşulları sağlaması durumun-
da “Program Değerlendirme Formu”, 
başvuru sahibi tarafından dolduru-
larak ilgili programı yürüten bölüm 
başkanlığınca onaylanarak başvuru 
esnasında Birliğimize gönderilecek. 
Bu sayede, Ulusal İzleme Komitesi ve 

Avrupa İzleme Komitesi tarafından 
yapılacak özel değerlendirme ile üye-
lerimizin belge almak için başvurması 
kolaylaşacak. 
Avrupa Mühendisi Belgesi Nedir?

Avrupa Mühendisi (Eur-Ing) belge-
si, kendi ülkeleri dışında mesleki faali-
yette bulunmak isteyen mühendislerin 
FEANI sınırları içerisinde ve dışarısın-
da hareketliliğinin kolaylaştırılması 
ve mesleki formasyonlarının karşılıklı 
tanınması amacıyla oluşturulmuştur.  
Bu belge kapsamında FEANI, izleme 
yaparak, mevcut standartları gözden 
geçirerek ve yeni standartlar hazırla-
yarak mühendislerin sürekli mesleki 
gelişimlerini desteklemekte; üye ül-
keler arasında birbirinden ciddi fark-
lılıklar gösteren formasyon sistemle-
rine dair bir bilgi kaynağı sunmaktadır.
Ayrıntılı bilgi: 
https://www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-ing

Tüm Üyelerimiz Eur-Ing Belgesi Almak İçin Başvurabilecek!

TMMOB Teoman Öztürk Sosyal 
Tesisi`ne 2022-2023 dönemi için çevrimiçi 
kayıt alınmaya başlandı. 

TMMOB Teoman Öztürk Sosyal 
Tesisi‘nde TMMOB üyesi mühendis, mi-
mar, şehir plancıları ve yakınları konak-
layabilir. 2 kişilik odalarda kahvaltı dahil 
kişi başı 1 aylık oda katkı payı 1950 TL‘dir.
TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisinin 
Olanakları

-14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum 
kat, zemin katla beraber 6 yatakhane katı 

ve çatı katı olmak üzere toplam 8 katlıdır.
-Kadın ve erkekler için 2 ayrı bloktan 

oluşan sosyal tesiste 161 adet çift kişilik 
banyolu, kişiye ait çalışma masası olan 
yatak odası bulunmaktadır.

-Odalarımız iki kişiliktir, odalarımızda 
mini buzdolabı bulunmaktadır.

-Her katta iki adet 50 m2 etüt odası 
ve tüm odalarında sınırsız internet vardır.

-Konaklayanların ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere kafeterya, yemekhane, ça-
maşırhane, kütüphane, idari bölümlerle 

çağdaş hizmet sunulmaktadır.
-TMMOB Sosyal Tesisleri`nde ayrıca 

500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok 
amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 
forum alanı da yer almaktadır.

-24 saat kamera ve görevliler ile gü-
venlik sağlanmakta görevlilerce odaların 
temizliği yapılmaktadır. 

TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi 
2022-2023 Dönemi Kayıt Başvuruları 
Başladı
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