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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 24.07.1981 Resmî Gazete Sayısı: 17410

TMMOB ASGARİ ÜCRET VE ÇİZİM STANDARTLARI TESBİT KOMİSYONU VE KONTROL BÜROLARININ KURULMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

 
                AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1- Bu yönetmel�k, 6235 (7303) sayılı Kanuna dayanılarak kamu yararı açısından, mühend�sl�k ve m�marlık meslek
dallarının gel�şmes�, n�tel�kl� h�zmet elde ed�lmes�, meslek mensuplarının hak ve selah�yetler�n�n korunması, haksız rekabet�n önlenmes�
ve meslektaşlar arasında dayanışmanın, b�lg� ve deney �let�ş�m�n�n sağlanması amaçlarını taşır. TMMOB üyeler� bu yönetmel�k
hükümler�ne bağlıdırlar.

Madde 2- İlg�l� Odalar bu yönetmel�ğ�n amacına uygun gerekl� tedb�rler� alırlar.

ASGARİ ÜCRET VE ÇİZİM STANDARTLARI TESBİT KOMİSYONU KURULMASI

Madde 3- İlg�l� Odalardan �k�şer ve �lg�l� d�ğer kamu kuruluşlarından danışman olarak çağrılı �k�şer k�ş�n�n katılacağı "Asgar�
Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesb�t Kom�syonu" TMMOB Başkanlığınca kurulur.

Madde 4- Asgar� Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesb�t Kom�syonunun görevler� şunlardır :

a. M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n �l�şk�n standartları ve bu konudak� gel�şmeler� �zlemek, deneylerden yararlanarak b�r�k�m
oluşturmak.

b. Elde ed�len b�r�k�m�n ülkem�zdek� mühend�sl�k ve m�marlık h�zmetler�ne yansımasını sağlamak, görüş ve öner�ler gel�şt�rerek
bunları TMMOB ve d�ğer �lg�l� kamu kuruluşlarına �letmek.

c. Asgar� ç�z�m standartları gel�şt�rmek ve �lg�l� kamu kuruluşlarına �letmek.

d. M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�ne �l�şk�n uygulamaları �ncelemek, d�ğer kamu kuruluşlarının çalışmalarından da
yararlanarak b�r�m f�yat ve asgar� ücret tesb�t�nde bulunmak.

Madde 5- Asgar� Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesb�t Kom�syonu yılda en az b�r kere, TMMOB Başkanlığının çağrısı üzer�ne ve
en az 5 k�ş� �le toplanır. Kom�syon kend� aralarından b�r başkan ve b�r sekreter tay�n eder.

Madde 6- Madde 3'de adı geçen d�ğer kamu kuruluşları şunlardır :

a. Bayındırlık Bakanlığı

b. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı

c. İmar ve İskan Bakanlığı

d. Türk�ye B�l�msel ve Tekn�k Araştırma Kurumu

e. Ün�vers�teler

f. Türk Standartları Enst�tüsü

g. Gerekl� görülen d�ğer kurumlar.

Madde 7- Kom�syonun görev süres� b�r yıldır.

ODALARIN KONTROL BÜROLARI KURMALARI

Madde 8- Asgar� Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesb�t Kom�syonunca yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlend�rmek, üyelere
duyurmak, asgar� ç�z�m standartlarının ve asgar� ücretler�n uygulanmasını sağlamak, �lg�l� Odaların görevler�d�r. Bu amaçla Odalar,
�şb�rl�ğ� hal�nde, şube ve tems�lc�l�kler�nde kontrol büroları kurarlar.

Madde 9- Kontrol bürolarının görev�, m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n asgar� ç�z�m standartlarına uygunluğunu
denetlemek, bu h�zmetler� veren üyeler�n sorunlarıyla �lg�lenmek, üyel�k ve asgar� ücret kontrolu yapmaktır.

Madde 10- M�marlık ve mühend�sl�k ücretler�n�n bu yönetmel�kte bel�rt�len koşullara uygunluğu görüldükten sonra �lg�l� Oda
Kontrol V�zes� yapılır. V�ze �şlem� res�m proje ve hesapların onayı anlamını taşımaz. Bu h�zmetlere karşılık Asgar� Ücret ve Ç�z�m
Standartları Kom�syonlarınca tesb�t ed�len v�ze harcı alınır.

ÜYELERİN SORUMLULUKLARI:

Madde 11- TMMOB üyeler�, bu yönetmel�kte göster�len hususlara uyarak, meslekler�n� haksız rekabete kapılmadan ve
dayanışma �çer�s�nde sürdürürler.

Madde 12- TMMOB üyeler�, meslek� faal�yetler� karşılığı alacakları ücretler�, Odalarca hazırlanacak t�p sözleşmelerde bel�rtmek
ve belgelemekle yükümlüdürler. Bu h�zmetler karşılığı alınacak ücret, Odalarca bel�rt�len asgar� ücretten aşağı olamaz.
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Madde 13- M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n, Asgar� Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesb�t Kom�syonunca öner�lerek Odalarca
uygulamaya konulan, ç�z�m standartlarına uygunluğunu sağlarlar.

Madde 14- Bu yönetmel�k hükümler�ne aykırı davranışları görülenler, �lg�l� Odaların onur kurullarınca cezalandırılırlar.

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Madde 15- Bu yönetmel�k TMMOB Genel Kurulunca kabul ed�ld�kten ve yayınlandıktan sonra yürürlüğe g�rer.

Madde 16- Bu yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�yle, 11.06.1974 tar�hl� OMDU yönetmel�ğ� yürürlükten kalkar.

YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI

Madde 17- Bu yönetmel�ğ� TMMOB ve bağlı Odaları �lg�l� kamu kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak yürütür.

 
 


