
 

 

 

1 

 

EK 1: PUANLAMA ESASLARI 
 

1. Puan Kategorileri  

a. Meslek içi eğitim puanları 
- İMO kurs ve seminerleri, katılım belgesi   0.2-0.5 puan/saat 

- İMO kursları, sınav başarı belgesi          2×(0.2-0.5) puan/saat 

- İMO kurs ve seminerleri, eğitici (5 × katılımcı puanı)  1-2.5 puan/saat 

- İMO’ca akredite mesleki eğitim, katılım belgesi  0.2-0.5 puan/saat 

- İMO’ca akredite Sempozyum/kongre/konferans, kat bel    2 puan/gün  

- İMO teknik gezileri          1 puan/adet 

b. Mesleki deneyim puanları           1 puan/yıl 

c. Akademik ünvan puanları  
- Yüksek mühendis          5 puan 

- Doktor mühendis        15 puan 

d. Yazılı çalışma puanları (Yönetmelikte “Mesleki Etkinlik”) 

Bu puanlar, yalnızca başvurulan uzmanlık alanlarındaki faaliyetler için geçerlidir. 

- Teknik Dergi’de makale         5 puan/adet 

- Türkiye Mühendislik Haberleri’nde makale      2 puan/adet 

- Uluslararası dergide makale        5 puan/adet 

- İMO indeksinde yer alan kitap      10 puan/adet 

- Sempozyum/konferans bildirisi        2 puan/adet 

- İMO ataması ile bilirkişilik (teknik nitelikli)   0.5 puan/adet 

- İMO ataması ile hakemlik (Teknik Dergi, semp, kongre)   3 puan/adet 

e. Mesleki çalışma puanları (Yönetmelikte “Mesleki Faaliyet”) 

İnşaat Mühendisliği Uzmanlık Alanları Çizelgesinde (Ek 2-4) belirtilen faaliyet türleri 

için verilecek puanlar İMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

B düzeyi başvurularda, eğer özdeğerlendirme raporu verilmişse, Kurul 1 tarafından 40 

tam puan üzerinden verilen rapor puanı bu puanlara eklenir. 

 

2. B ve C Düzeyi Referans Belgesi için Gereken Kredi Puanları 

a. B ve C düzeyi referans belgesi başvurusu yapabilmek için ve belge uzatımı isteğinde 

bulunabilmek için herbir alanda en az aşağıda verilen çizelgede belirtilen puanların 

toplanmış olması gereklidir. 

B Başvuru B Yenileme C Başvuru C Yenileme 

Meslek içi eğitim puanı        20        15        20        20 

Mesleki çalışma puanı        40        20        20        --- 

Mesleki deneyim puanı         5         3             3         3 

Akademik ünvan puanı        ---        ---        ---        --- 

Yazılı çalışma puanı         ---        ---        ---        --- 

  Toplam puan        100       60        60        80 

 

3. Kredi Toplama Süreleri 

a. Referans belgesi başvurularında, adayın mühendislik yaptığı süre içinde topladığı 

kredi puanlarının tümü göz önüne alınır. Belge yenileme başvurularında ise, son 3 

yıllık yenileme dönemi içinde toplanmış olan krediler hesaba katılır. 

b. Yukarıdaki koşulun tek istisnası akademik derece puanlarıdır. Bu puanlar hem ilk 

başvuruda, hem yenilemelerde göz önüne alınır. 


