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MERKEZ/KARABÜK

İlgi : a) 27/11/2015 tarihli ve 15049 sayılı yazı.
b) 07/01/2016 tarihli ve 469 sayılı yazı.
c) 30/06/2016 tarihli ve 19064 sayılı yazı.
d) 28/11/2017 tarihli ve 53478 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazılarınız ile yapılan başvurularda, Enerji Sistemleri Mühendisliği ders 
müfredatının Makine Mühendisliği ile benzer olduğu belirtilerek, Enerji Sistemleri 
Mühendislerinin doğal gaz piyasasındaki yapım ve hizmet faaliyetlerinde Makine Mühendisleri 
gibi yetki sahibi olabilmeleri hususunda mevzuat çalışması yapılması talep edilmiştir.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan 
(YÖK) görüş talep edilmiştir. YÖK tarafından Kurumumuza gönderilen görüş yazısında, 
"Sonuç olarak, Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği bölümleri ile 
Enerji Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunu mühendislerin, akredite 
edilmiş kuruluşlar tarafından Doğal Gaz İç Tesisat Faaliyetlerine yönelik düzenlenen 
Mühendislik Yeterlilik Belgesi eğitimlerine katılmalarının ve belge sahibi olmalarının uygun 
olduğu kanaatine ve; söz konusu bölümlerden mezun olan mühendislerin, Doğal Gaz Dağıtım 
Şebekesine bağlantılı iç tesisat ve servis hatları dışındaki doğal gaz tesislerine yönelik yapım ve 
hizmet faaliyetlerinin Fizibilite-Etüt, Proje, Müşavirlik, Kontrol ve Denetleme, Yapım, Bakım ve 
Onarım konularında görev almalarının uygun olduğuna Üniversitelerarası Kurulun 17 Kasım 
2016 tarihli ve 237 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denilmiştir.

Geçen süreçte yapılan mevzuat değişikliği çalışmaları kapsamında piyasa uygulamaları 
ve YÖK’ün görüşü çerçevesinde konu değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ile anılan Kanuna dayanılarak 
hazırlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği kapsamında, doğal gaz ile ilgili yapım ve 
hizmet faaliyetlerini yürütmeye yetkili olan yapım ve hizmet sertifikası ve iç tesisat ve servis 
hatları sertifikası sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, sertifika başvurusu aşamasında ve sertifikalı 
olarak faaliyetlerini yürütürken, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri 
gereği Makine Mühendisi istihdam edilmesi gereken faaliyet konu ve kategorilerinde Makine 
Mühendisliği yükseköğrenim belgesi sahibi kişiler ile mühendislik yeterlilik belgesi sahibi 
Makine Mühendislerini istihdam etmelerinin zorunlu olduğu, sistem güvenliğinin sağlanması 
açısından söz konusu faaliyet konu ve kategorileri kapsamında yürütülen faaliyetlerde yetki ve 
sorumluluğun Makine Mühendislerinde olması gerektiği, ilgili ve diğer mevzuat kapsamında 
gereken yeterlilik belgelerine sahip olmak kaydıyla sertifikalı gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
Enerji Sistemleri Mühendisliği yükseköğrenim belgesi sahibi kişilerin de bu faaliyetlerde 
istihdam edilebileceği değerlendirilmektedir.
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