TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
A / B DÜZEYİ REFERANS BELGESİ BAŞVURUSU ÖZET BİLGİ FORMLARI

ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN KONULAR


Form okunaklı bir el yazısı ile ya da bilgisayarda doldurulabilir. Bilgisayarda doldurulursa
formda çeşitli alanlara ayrılmış olan kutuların boyutları kesinlikle değiştirilmemeli,
kutu içine yazılan yazıların boyu kesinlikle 9 puntodan küçük olmamalıdır. Form
sayfa düzeni bozulmamalı, kutuların yerleri değiştirilmemelidir. Bu kurala uymayan
formlar yeniden düzenlenmek üzere öneri sahibine geri gönderilir.



Kimlik Bilgilerini ve Eğitim Bilgilerini giriniz; başvurduğunuz (yalnızca bir tane)
referans belgesi alanını işaretleyiniz.



Meslekte Deneyim bölümünde, mesleki geçmişiniz boyunca tamamlanmış önemli
işlerinizden beş tanesini belirtiniz. İşin süresini ve yatırım bedelini yazınız. Yatırımcılığı
üstlenmiş olan kuruluşun, belirtilen dört gruptan hangisine girdiğini gösteren kısaltmayı
bu kutuya yazınız. Görevli olduğunuz kuruluşun bu işteki rolü için de belirtilen
seçeneklerden birini gösteren kısaltmayı yazınız. Bu iş içinde üstlendiğiniz görevi ya da
kuruluşunuzdaki pozisyonunuzu. Son kutuda da işi kısaca tanımlayınız.



Kazanımlar bölümünde, meslekte geçirdiğiniz yıllar boyunca yaptığınız çalışmalar
sırasında edindiğiniz ve sonraki uygulamalarınızı etkileyecek düzeyde önem vererek
benimsediğiniz kazanımlarınızı kısa kısa belirtiniz.



Özgün Katkılar bölümünde, meslek uygulamalarınız sırasında yaptığınız yaratıcı ve
özgün katkıları kısa kısa belirtiniz. Yaptığınız özgün katkının Nobel’e aday olması
gerekmez; karşılaştığınız bir mühendislik probleminin çözümü için başka birinden ya da
bir kitaptan öğrenmeksizin kendi kendinize önerip uyguladığınız ve başarılı sonuç
aldığınız bir yaklaşım özgün bir katkıdır. Örneğin, belli bir amaçla kullanılagelen bir
yöntemin bambaşka bir işte verimli ve başarılı biçimde kullanılması gibi; karşılaşılan bir
sorunun çözümlenebilmesi için bir düzenek geliştirilmesi gibi; uygulanagelen bir süreçte
işlem sırası değiştirilerek daha verimli sonuç alınması gibi.



Meslek Etkinlikleri bölümünde, üyesi olduğunuz kuruluşları ve bu kuruluşlarda aldığınız
görevlerle bunların tarihlerini ve sürelerini belirtiniz.



Meslek İçi Eğitim bölümünde katıldığınız etkinlikleri yazarken, etkinliğin türü ve sizin
üstlendiğiniz rol ile ilgili seçenekleri verilen seçeneklerden birinin kısaltması ile belirtiniz.



Yayınlar ve Ödül ve Belgeler kutularına önem verdiğiniz beşer tanesini yazınız. Meslek
etkinliklerinizle ilgili olarak eklemek istediklerinizi de Meslek Etkinliklerine İlişkin
Diğer Bilgiler kutusunda belirtiniz.



Soruşturma ve Ceza bölümünde, meslek etkinliklerinizle ilgili olarak karşılaştığınız adli
ve etik soruşturmaları belirtiniz; işlem ve sonucu konusunda kısa bilgi veriniz.



Beyan ve Taahhüt kutusunda belirtilen üç konuyu kapsamlı biçimde değerlendiriniz;
eğer içiniz rahatsa, doldurduğunuz formu imzalayınız; değilse bir kez daha düşününüz.



Destek Belgeleri – Formda verdiğiniz bilgileri destekleyen belgeleri ekleyiniz.



Diğer Belgeler – Ayrıca, başvuru için gerekli olan referans mektubu, adli sicil kaydı ve
rapor gibi belgelerin de dosyanızda bulunduğundan emin olunuz.

Form 1-1

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
A Düzeyi Referans Belgesi Başvurusu

ÖZET BİLGİ FORMU
Eğitim Bilgileri

Kimlik Bilgileri
Adı ve soyadı

TC kimlik numarası

Doğum yeri ve yılı

Oda sicil numarası ve şubesi

Adres
Telefon

e-posta

(
(
(
(
(
(
(

Başvurulan Alan
) Yapı
) Geoteknik
) Ulaştırma
) Hidrolik-su yapı.
) Kıyı-deniz
) Yapım yönetimi
) Yapı malzemesi

Yüksek Lisans / Doktora

Lisans
Eğitim Kurumu (Üniversite, Fakülte, Bölüm)

Eğitim Kurumu (Üniversite, Fakülte, Bölüm)

Diploma tarihi

Diploma tarihi

Varsa akademik ünvanı ve bilim dalı

Mesleki Deneyim
Meslek uygulamalarınız arasında en önemli bulduğunuz tamamlanmış çalışmalarınızdan beş tanesini belirtiniz.
Çeşitli türlerden uygulamalara (bina, tünel, köprü, çelik yapı, endüstri yapısı vb) ve çeşitli türlerden roller (yapımcı, tasarımcı, müşavir vb) aldığınız projelere öncelik veriniz.
Uzmanlık
alanı kodu(*)

İşin adı

Hizmet
alanı kodu(*)

İşin süresi ve
yatırım bedeli

Yatırımcı
kuruluş(1)

İşin kısa tanımı ve sizin göreviniz

1.

2.

3.

4.

5.
(1) Yatırımcı kuruluş

:

K Kamu

YrÖ Yerli özel

YbÖ Yabancı özel

(*) İnşaat Mühendisiliği Uzmanlık ve Hizmet Alanları Çizelgesine bakınız (Ek 2)

YbK Yabancı kredi

KÖİ Kamu-özel işbirliği

D Diğer

Mesleki Deneyim (Devam)
Kazanımlar

Özgün Katkılar

Uygulamalarınızın birikiminize yaptığı en önemli üç kazanımınızı belirtiniz.

İşlerinize yaptığınız en önemli üç özgün katkıyı (yeni bir yöntem, uygulama vb) belirtiniz

1.

1.

2.

2.

3.

3.
Mesleki ve Sosyal Etkinlikler
Üyesi Olunan Meslek Kuruluşları

Bu Kuruluşlarda Üyelik Ötesindeki Görevler

Tarihi ve Süresi

1.
2.
3.
4.
5.
Meslek İçi Eğitim
Düzenleyen Kuruluş

Etkinlik Konusu

Uzm alan kodu

Türü(2)

Süresi

1.
2.
3.
4.
5.
(2) Etkinlik türü :
(3) Rolünüz
:

Sr Seminer
Kt Katılımcı

Sp Sempozyum
BS Bildiri sunucu

Kg Kongre
OB Oturum Başkanı

Kr Süreli kurs
E Eğitici

D Düzenleyici

Yılı

Rolünüz(3)

Yayınlar (Kitap / Makale / Bildiri)

Ödül ve Belgeler (Ödül / Başarı Belgesi / Katılım Belgesi)

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.
Meslek Etkinliklerine İlişkin Diğer Bilgiler

Eklemek istediklerinizi burada belirtiniz

Soruşturma ve Ceza
Meslek Etkinlikleriyle İlgili Adli Soruşturma
Varsa, konusu, niteliği, zamanlaması ve sonucu ile ilgili bilgi veriniz

Meslek Etkinlikleriyle İlgili Disiplin Soruşturması
Varsa, konusu, niteliği, zamanlaması ve sonucu ile ilgili bilgi veriniz

Beyan ve Taahhüt
 Bu formda verdiğim bilgilerin tümüyle doğru ve eksiksiz olduğunu, Oda denetimine açık olduğumu, gerekli her türlü ek belgeyi sunacağımı;
 Referans Belgesi Yönetmeliği’nin 8c/9c maddesi gereklerini sağladığımı;
 Başvurduğum düzeydeki referans belgesini aldığımda, Referans Belgesi Yönetmeliği ilkelerine ve meslek ahlakı kurallarına bağlı kalacağımı
beyan ve taahhüt ediyorum.
Beyanı yapan

Tarih

İmza

Ekler: • Özgeçmiş, • Referans mektubu, • Meslek içi eğitmi formu, • Yazılı çalışma formu, • Mesleki çalışma formu, • Noter onaylı imza beyannamesi, • Bir fotoğraf

