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Oturum Aç

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

 

Resmî Gazete Tar�h�: 01.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25714

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YABANCI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA İ
ZNİNE ESAS DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEÇİCİ ÜYELİK MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç
                Madde 1 - Bu Yönetmel�ğ�n amacı, yabancı uyruklu mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının Çalışma ve Sosyal Güvenl�k
Bakanlığı aracılığı �le Türk�ye'de meslekler�n� �cra edeb�lmeler� �ç�n müracaatları �le doğrudan geç�c� üyel�k müracaatlarında; Türk
Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� ve bağlı meslek Odalarınca yapılacak olan değerlend�rme, �ş ve �şlemler�nde uyulacak usul ve
esasları düzenlemekt�r.
                Kapsam
             Madde 2 – (Değ�ş�k: RG 13/3/2005-25754)
             Bu Yönetmel�k, Türk�ye’de �ster bağımlı �ster bağımsız b�lf��l meslekler�n� �cra edecek, tekn�k tedr�sat, müşav�rl�k, danışmanlık,
denet�m h�zmet� sunacak, yönet�m kademeler�nde görev alacaklar ve meslek� unvan ve b�lg�s�n� kullanmadan meslek alanı dışında
çalışacak yabancı mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarından Bakanlıkça görüş sorulanların değerlend�r�lmes�n�, üyel�ğ�n� ve tesp�t�n�
kapsar.
 
                Dayanak
                Madde 3 - Bu Yönetmel�k, 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 39 uncu maddes�ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
                Tanımlar
                Madde 4 - Bu Yönetmel�kte geçen;
                1) TMMOB: Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�n�,
                2) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığını,
                3) Genel Sekreterl�k: Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Genel Sekreter�n�,
                4) Yabancı: Yabancı uyruklu Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancısını,
                5) ÇİİK: TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından görevlend�r�len en az 3 Yönet�m Kurulu üyes�, b�r�m sorumlusu ve hukuk
müşav�r�nden oluşan Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonunu,
                6) B�r�m: TMMOB bünyes�nde kurulan Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonunun sekreterya ve arş�vleme �şlemler�nden sorumlu
Çalışma İzn� ve Geç�c� Üyel�k B�r�m�n� �fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

 
Genel Esaslar

                Çalışma İzn�
                Madde 5 - Türk�ye'n�n taraf olduğu �k�l� ya da çok taraflı sözleşmeler ve 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İz�nler� Hakkında
Kanunda aks� öngörülmed�kçe, yabancıların Türk�ye'de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce 6235 sayılı TMMOB
Yasasının 34 üncü ve 35 �nc� maddeler�nde bel�rt�len şek�lde Bakanlıktan çalışma �zn� almaları zorunludur.
Yabancı sadece, çalışma �zn� başvurusunda taahhüt ett�ğ� �şle �şt�gal etmek şartıyla çalışab�l�r.
                Geç�c� Üyel�k
                Madde 6 - Yabancı mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları, çalışma �zn�nden muaf olmaları durumunda dah�, Türk�ye'de b�r
aydan fazla kalarak mesleğ�n�; meslek ünvanını veya b�lg�s�n� kullanarak �cra etmeler� ve /veya çeş�tl� meslek� araştırma, danışmanlık,
tems�lc�l�k, eğ�t�m, jür� üyel�ğ� ve benzer faal�yetlerde bulunmaları hal�nde �lg�l� Meslek Odasına b�r ay �ç�nde geç�c� üye olmak zorundadır.
                Meslek� Faal�yetten Men
                Madde 7 - Geç�c� üyel�k kaydı yaptırmadan mesleğ�n� �cra edenler veya meslek b�lg�s�n� kullanarak çalışan yabancılar,
Türk�ye'de meslek� faal�yetten mened�l�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
Çalışma İzn� Taleb� Değerlend�rmes�ne İl�şk�n İş ve İşlemler �le Usul ve Esaslar

                Ön İnceleme
                Madde 8 - Bakanlığın, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İz�nler� Hakkında Kanun ve 29/8/2003 tar�hl� ve 25214 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Yabancıların Çalışma İz�nler� Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmel�ğ� kapsamında yabancının çalışma �zn�
başvuru talep dosyasını, TMMOB'ne �letmes�n� müteak�p, Genel Sekreterl�k, talep dosyasını ön �nceleme yapmak üzere aynı gün B�r�me
�let�r.
                İnceleme İşlemler� ve İzlenecek Yöntem
                Madde 9 - B�r�m, öncel�kle talep dosyasının �çer�ğ�n� �nceler. Talep dosyası, meslek� faal�yet�n �crasını �çer�yorsa, eks�k belge
olup olmadığını kontrol eder. Eks�k belge var �se, dosyayı Bakanlığa �let�lmek üzere Genel Sekreterl�ğe gerekçes�yle b�rl�kte �ade eder.
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Dosyanın eks�kl�k �çermemes� durumunda, B�r�m talep dosyasını görüşünü almak üzere �lg�l� meslek Odasına en geç üç gün �ç�nde �let�r.
                Meslek Odası, talep dosyası hakkındak� görüşünü en geç on (10) gün �ç�nde TMMOB'ne b�ld�r�r. Meslek Odasından gelen
gerekçel� görüş, B�r�m tarafından Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonuna sunulur. Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonu en geç �k� gün �ç�nde
yapacağı değerlend�rmey� Yönet�m Kuruluna sunar. Talep dosyası hakkında �lg�l� meslek Odası �le Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonu
arasında farklı görüş olması durumunda n�ha� karar, TMMOB Yönet�m Kurulunca ver�l�r. Yönet�m Kurulunca ver�len karar, otuz (30) gün
�ç�nde Bakanlığa, b�lg� �ç�n b�r örneğ� de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönder�l�r.
                Bakanlığın, yabancının talep dosyasına meslek� yeterl�l�k prosedürünün uygulanıp uygulanmayacağı konusunda TMMOB'den
görüş sorması durumunda �se, dosya B�r�m tarafından �lg�l� meslek odasına, en geç üç gün �ç�nde yanıt ver�lmek üzere gönder�l�r.
Konuya �l�şk�n görüş, �lg�l� meslek Odasının görüşü esas alınarak Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonu tarafından oluşturulur. İlg�l� meslek
odası �le Çalışma İzn� İnceleme Kom�syonu arasında konuya �l�şk�n görüş ayrılığı olması durumunda �se, n�ha� karar y�ne TMMOB
Yönet�m Kurulu tarafından ver�l�r. Bu konuda oluşturulan görüş Genel Sekreterl�k tarafından 15 gün �ç�nde Bakanlığa, b�lg� �ç�n b�r örneğ�
de Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönder�l�r.
                Talep Dosyasında Aranacak Belgeler
                Madde 10 - Meslek� unvanını kullanarak proje sorumluluğunu üstlenecekler ve �mza yetk�s� kullanacaklar dah�l, doğrudan
veya dolaylı olarak meslek b�lg�s�n� kullanarak mesleğ�n� �cra edecek yabancıya a�t:
                a) Yabancı personel başvuru formu,
                b) Özgeçm�ş,
                c) Noter onaylı l�sans d�ploması varsa yüksek l�sans veya doktora d�ploması,
                d) Denkl�k Belges�,
                e) Taahhütname (Bu �şe münhasır kalmak kaydı, 29/8/2003 tar�hl� ve 25214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancıların
Çalışma İzn� Uygulama Yönetmel�ğ�n�n Ek 2-A ve Not 2),
                f) Noter onaylı ve Türkçe tercümel� pasaport örneğ�,
                g) D�ğer meslek� sert�f�ka ve belgeler,
                h) Daha önce çalışma �zn� almış �se, �z�n örnekler�,
                �) Daha önce geç�c� üyel�k kaydı varsa, kayıt belges� örneğ�,
                j) Ülkes�ndek� meslek� kuruluştan mesleğ�n� �cra ett�ğ�ne, kend� ülkes�nde akred�te b�r ulusal veya uluslararası meslek örgütüne
üye olduğuna ve meslekten men cezası olmadığına �l�şk�n son altı ay �ç�nde alınmış belge, 
                k) İş tanım belges� veya sözleşme f�rma-f�rma arası veya f�rma-k�ş� arası,
                l) Türk vatandaşı �le evl� olanların, vukuatlı nüfus kayıt örneğ� �le evlenme cüzdanı örneğ�,
                m) Mühend�sl�k, m�marlık, müteahh�tl�k ve danışmanlık h�zmetler� kapsamında yabancı uzman �st�hdam edecek tüzel k�ş�lerde,
aynı meslekte Türk mühend�s/m�mar/şeh�r plancısı �st�hdam ed�ld�ğ�n� �spata da�r, son aya a�t bu meslek mensuplarından b�r�n�n ücret
bordrosu,
                n) Yabancı, ortak tems�lc�s� ya da k�l�t personel �se, durumunu kanıtlayan yetk�l� makamlardan onaylı �şverence �braz ed�lecek
belge, 
                o) Türk soylu olması hal�nde durumunu kanıtlayan belge,
                ö) (Mülga: RG 13/3/2005-25754)
                p) (Mülga:RG  13/3/2005-25754)
                r) (Değ�ş�k: RG 12/3/2005-25754) Bonserv�s, referans mektubu, görevlend�rme yazısı, kabul yazısı g�b� belgelerden, meslek�
h�zmetler kapsamında gerekl� olanlar.
 
(Değ�ş�k Son Paragraf: RG  13/3/2005-25754) Bakanlıkça TMMOB’ne gönder�lecek başvuru dosyasında bulundurulur. Ancak,
Türk�ye’dek� yüksek öğren�m kurumundan mezun olanlar hakkında bu madden�n (d) bend�,  mezun olduktan sonra ülkem�zde çalışan ve
geç�c� üye olanlar hakkında �se (j) bend� uygulanmaz.
                Çalışma İzn� Taleb�n�n Değerlend�r�lmes�nde ÇİİK ve İlg�l� Meslek Odası Tarafından Aranacak Koşullar
                Madde 11 - Yabancı başvuru sah�b�n�n Türk�ye'de faal�yette bulunab�lmes� �ç�n aşağıda bel�rt�len koşulları yer�ne get�rmes�
zorunludur:
                a) (Değ�ş�k: RG  13/3/2005-25754) Yabancı meslek mensuplarının Türk�ye’de faal�yet gösteren yerl� veya yabancı tüzel
k�ş�lerde meslek� h�zmetler kapsamında alacağı görev�n, l�sans d�plomasında bel�rt�len mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlama
uzmanlık alanları �çer�s�nde bulunması,
                b) TMMOB Kanununun 34 üncü maddes� kapsamında tanımlanan çerçevede meslek� h�zmet� b�lf��l sunmayı taahhüt etmes�, 
                c) TMMOB Kanununun 35 �nc� maddes� kapsamında mesleğ�n� �cra etmey� taahhüt etmes�,
                d) TMMOB Kanununun 35 �nc� maddes� kapsamında 34 üncü maddede yazılı hususlardan gayrı �şlerde çalışacak
yabancıların meslek� h�zmet� sunmaması durumu,
                e) (Değ�ş�k: RG  13/3/2005-25754) L�sans öğren�m� üzer�ne, Türk�ye’de ayrıca staj veya tamamlayıcı eğ�t�m yapılması
gereken koşullarda eşdeğer staj ve l�sans sonrası eğ�t�m yükümlülüğünü yer�ne get�rmeler� gerek�r. Bu gerekl�l�k, �lg�l� Meslek Odası
tarafından bel�rlen�r.
                f) Çalışma �zn� talep eden gerçek k�ş�n�n alacağı ücret�n, TMMOB'ne bağlı �lg�l� Meslek Odalarının her yıl bel�rled�ğ� asgar�
ücret�n altında olmaması,
                g) Yabancı mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının �st�hdam ed�leceğ� uzmanlık alanında T.C. vatandaşı meslek mensubu tem�n
ed�lmes�n�n çok güç olması, bu k�ş�ler�n teknoloj� gel�şt�rme ve/veya �ler� b�r teknoloj�n�n uygulanması �ç�n �st�hdam ed�lmes� ve �st�hdam
ed�ld�ğ� b�r�mde, T.C. vatandaşı mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı karşılığının varolması,
                h) Türk�ye'dek� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının meslekler�n� �cra edeb�lmeler� �ç�n tab� oldukları meslek� mevzuat
gereğ�nce yer�ne get�rmekle yükümlü bulundukları yetk� ve yeterl�l�k belges� alma koşullarını sağlamaları,
gerekmekted�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 

İlg�l� Meslek Odasına Geç�c� Üye Olunması, Hak ve Yükümlülükler
                Meslek Odasına Geç�c� Üyel�k
                Madde 12 - TMMOB Yönet�m Kurulunun, Bakanlığa, otuz gün �çer�s�nde yabancı hakkında olumlu görüş b�ld�rmes� ve
Bakanlığın yabancıya meslek� h�zmetler kapsamında çalışma �zn� vermes� üzer�ne, Bakanlıkça TMMOB'ne b�ld�r�len çalışma �zn�, aynı
gün �lg�l� Meslek Odasına B�r�m tarafından �let�l�r. Yabancı, çalışma �zn� ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde �lg�l� Meslek Odasına
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geç�c� üye olarak kaydını yaptırmak zorundadır. Bu süre �çer�s�nde kaydını yaptırmayan yabancı meslek mensubunun çalışma �zn�n�n
�ptal� �ç�n �lg�l� Meslek Odası, durumu Bakanlığa �let�lmek üzere, TMMOB'ne b�ld�r�r.
                Geç�c� Üyel�k Başvurusuna Eklenecek Belgeler
                Madde 13 - Yabancı başvuru sah�b�, geç�c� üyel�k başvurusunu �lg�l� Meslek Odasına yapar ve başvuru d�lekçes�ne aşağıda
bel�rt�len belgeler� eklemek zorundadır:
                a) Bakanlıktan alınan çalışma �z�n belges�,
                b) Türk�ye'dek� mühend�sl�k, m�marlık eğ�t�m� ver�len b�r ün�vers�teden mezun olan başvuru sah�pler� �ç�n l�sans d�ploması aslı
veya noter onaylı suret�, yurtdışı ün�vers�te mezunları �ç�n, l�sans d�plomasının noter onaylı Türkçe tercümel� suret� �le Yüksek Öğren�m
Kurumundan alınacak Denkl�k Belges�,
                c) Noter onaylı Türkçe tercümel� pasaport örneğ�,
                d) Türk vatandaşları �le evl� olanların Noter onaylı evl�l�k cüzdanı örneğ�, vukuatlı nüfus kayıt tablosu,
                e) D�ğer kurumlardan varsa daha önceden alınan çalışma �zn� örneğ�.
İlg�l� meslek odasınca geç�c� üyel�ğe kabul ed�len başvuru sah�pler�, yabancı personel b�ld�r�m formunda bel�rt�len ücrete �l�şk�n aylık ücret
sözleşmes� �le son aya �l�şk�n SSK onaylı ş�rket ve mal� müşav�r kaşel� muhtasar beyannameler�n�, bağımsız çalışanlar �se, Bağ-Kur ve
varsa T�caret S�c�l kayıtları b�lg�ler�n� �lg�l� meslek Odasına vermekle yükümlüdür. Aks� takt�rde �lg�l� meslek Odası TMMOB kanalıyla
çalışma �zn�n�n �ptal� yönünde Bakanlığa başvurur ve gerekl� yasal prosedürü başlatır. Bu prosedür, �lg�l� Meslek Odası tarafından tak�p
ed�l�r.
                f) (Ek: RG  13/3/2005-25754) Meslek� sorumluluk pol�çes�.
                Kayıt Ücret� ve Üyel�k A�datı
                Madde 14 - Geç�c� üyel�ğe kabul ed�len başvuru sah�b�, TMMOB Genel Kurulunda bel�rlenen geç�c� üyel�k kayıt ücret� �le yıllık
olarak bel�rlenen üyel�k ödent� m�ktarını, �lg�l� Meslek Odasına öder.
                Meslek Et�ğ� ve Yasal Düzenlemelere Uyma
                Madde 15 - Yabancı meslek mensupları, çalışma süreler� �ç�nde T.C. vatandaşı olan Meslek Odası üyeler� g�b� TMMOB ve
Meslek Odalarının ulusal ve uluslararası standartlar çerçeves�nde düzenled�kler� meslek� davranış ve meslek et�ğ� �lkeler�yle, yasa ve
yönetmel�klere uymak zorundadır.
TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, çalışma alanlarındak� mevcut kanun, tüzük, yönetmel�k çerçeves�nde; asl� üyeler�ne uyguladığı her
türlü denet�m� ve yaptırımı, yabacı meslek mensuplarına da uygulamakla yükümlüdür.
                Oy Kullanma ve Oda Organlarında Görev Alma
                Madde 16 - Geç�c� üyeler, genel kurullarda oy kullanamaz ve oda organlarında görev alamaz. Ancak, meslekler�n� �cra
ederken asıl üyeler�n yükümlü olduğu bütün ödevlerle yükümlüdür.
                Geç�c� Üyel�ğ�n Sona Ermes�
                Madde 17 - Geç�c� üyel�k aşağıdak� durumlarda sona erer:
                a) Geç�c� üyel�ğ�n süres�, çalışma �zn� süres� �le sınırlıdır. Yabancı, çalışma �zn� süres�n�n b�t�m�nde, geç�c� üyel�k k�ml�k
belges�n�, onbeş (15) gün �ç�nde kayıtlı olduğu Odaya �ade ederek �l�ş�ğ�n� keser. Çalışma �zn� süres� dolmadan ülkeden ya da �şten
ayrılanlar, bu b�lg�y� �lg�l� Meslek Odasına b�ld�r�r ve geç�c� üyel�k kaydını sona erd�r�r.
                b) Çalışma �zn� ver�len �ş alanlarının dışında �ş yaptığı saptanan, gerçeğe aykırı b�ld�r�mde bulunduğu anlaşılan, sahte belge
kullandığı bel�rlenenler �le bu Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�nde bel�rt�len koşulları �hlal eden yabancı meslek mensubunun geç�c� üyel�ğ�
sona erd�r�l�r ve çalışma �zn�n�n �ptal� �ç�n Bakanlığa başvurulur. 
                c) Çalışma �zn�nde bel�rt�len amaç, kapsam, süren�n dolması ve tüzel k�ş�l�k statüsünün değ�şmes� hal�nde, geç�c� üyel�k sona
erer. Geç�c� üyel�ğ� sona erd�ren karar, çalışma �zn�n�n �ptal�ne esas alınacağından TMMOB tarafından Bakanlığa ve Bayındırlık ve İskan
Bakanlığına b�ld�r�l�r.
                Üyel�ğ�n Yen�lenmes�
                Madde 18 - Geç�c� üyel�ğ� sona er�p çalışma süres� uzatılanlar üyel�kler�n� ve geç�c� üyel�k k�ml�k belges�n� bu Yönetmel�kte
bel�rt�len koşulları yer�ne get�rerek, yen�lemek zorundadır.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

 
Çalışma İzn� Süre Uzatımında Aranacak Ek Belgeler ve Uygulanacak Esaslar

                Süre Uzatımında Aranacak Belgeler
                Madde 19 - Aynı f�rmada süre uzatım talepler�nde, dosya muhtev�yatı �ç�nde, yabancının;
                a) Son ay ücret bordrosu,
                b) Öncek� çalışma �zn� aslı veya örneğ�,
                c) Geç�c� üyel�k belges�,
�sten�r.
                Ayrı f�rma �ç�n süre uzatım başvuruları �lk başvuru g�b� ele alınacağından, talep dosyasındak� belgelere ek olarak;
                a) Ücret sözleşmes�,
                b) Öncek� çalışma �zn� aslı veya örneğ�,
                c) Geç�c� üyel�k belges�,
                d) Daha öncek� tüzel k�ş�l�kten alınacak �l�ş�k kesme yazısı, �sten�r.
                Çalışma �zn� süres� yasal olarak sonuçlandıktan sonra yapılacak ayrı f�rma başvurularında, �l�ş�k kesme yazısının �let�lmes�
zorunlu değ�ld�r.
 

ALTINCI BÖLÜM
D�ğer Hükümler

                Odaların B�r�m Kurması
                Madde 20 - Odalar, kend�ler�ne �let�len çalışma �zn� talepler�n�n ve geç�c� üyel�k başvurularının değerlend�r�lmes� �ç�n
bünyeler�nde bu konuda sürekl� b�r b�r�m oluşturmakla yükümlüdür.
                Yazışmalarda Süre
                Madde 21 - Bakanlık tarafından TMMOB&#8217;ne gönder�len talep dosyalarına �l�şk�n görüş, en geç otuz (30) gün �ç�nde
Bakanlığa gönder�l�r.
                Yabancı Ülkede Üret�len H�zmetler�n Meslek� Yeterl�l�k Açısından Belgelend�r�lmes�
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                Madde 22 - 6235 sayılı TMMOB Yasasının 33 üncü maddes�n�n uygulanması açısından, Ülkeye b�zzat gelmeden projeler�
uygulanan yabancı meslek mensuplarının ürett�kler� h�zmet� sunmada eh�l olduklarını, h�zmet� alan �lg�l� kurum, kuruluş ve k�ş�ler
belgelend�rmekle yükümlüdür.
                Yürürlük
                Madde 23 - Bu Yönetmel�k, Resmî Gazete'de yayımlandığı tar�hte yürürlüğe g�rer.
                Yürütme
                Madde 24 - Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu yürütür.
 
 

 
 


