1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin Kuruluş
Yasası (01/03/2005) KTMMOB KURULUŞ YASASI-1976
KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
KURULUŞ YASASI

Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi aşağıdaki yasayı yapar.

1.

Bu Yasa "1976 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin
Kuruluş Yasası" olarak adlandırılr.

TEFSiR
2.

Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe;

"Asli Üye",Türkiye Cumhuriyetinde,yüksek mühendis, yüksek mimar,
mühendis ve mimar ünvanlarını vermeğe yetkili bir eğitim
kuruluşundan, veya başka bir ülkeden, dengi diploma almış ve Yetki
Kurulunca yayınlanmış tüzüklerde kabul edilen eğitim kuruluşlarından
mezun olmuş kişileri anlatır.
"Birlik", Kıbrıs Türk Mimar ve Mimar Odaları Birliğini anlatır. "Kıbrıs Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ",Odaları bir çatı altında toplayan kuruluşu
anlatır.
"Oda",Kıbrıs Türk Feder Devleti sınırları içinde meslek ve sanatlarını
yürütmeğe yasal olarak yetkili olup mesleki faaliyetlerde bulunan yüksek
mimar, yüksek mühendis, mimar ve mühendislerle, şehir planlamacılarının
ihtisas kollarından her birinin veya birbirine yakın birden fazlasının
mensuplarını çatısı altında toplayan kuruluşu anlatır.
"Türk Yurttaşı",Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasasının 136. maddesinde
belirtilen kişileri anlatır.
"Üye", bağlı bulunduğu odaya on iki aylıktan çok aidat borcu olmayan asli
üyeyi anlatır.

"Yetki Kurulu", mimar veya mühendis meslekleri ile ilgili uygulama
sınırlarını saptamaya yetkili kurulu anlatır.
KURULUŞ AMACI
3.

(1)

Kamu yararına uygulama yapan Odaların amaçları aşağıdadır:

(a)

(2)

Üyelerinin bilgi ve görgülerini artırmak; meslekle ilgili
yürürlükteki yasaları, normları, teknik şartnameleri ve her
türlü teknik belgeyi incelemek, geliştirmek;

(b) Üyelerin şeref ve haysiyetlerini korumak;
(c) Resmi makamlarla,yerli ve yabancı kuruluşlarla,eğitim
kuruluşlarıyla ve halkla ilişkiler düzenlemek, geliştirmek;
(d) Üyeler arası sosyal ilişki ve eylemleri eşgüdümlemek ve
geliştirmek;
(e) Mesleki toplantılar,seminerler,konferanslar ve sergiler
düzenlemek;
(f) Odanın eylem ve çalışmalarını yansıtan mesleki yazı, inceleme,
rapor, broşür, kitapve dergi yayınlamak;
(g) Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerinin çıkarlarını
korumak;
(h) Odaların amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü yasalara
uygun eylemlerde bulunmak.
Birliğin amaçları aşağıdadır:
(a)

Odalar arası mesleki ve sosyal çalışmaları eşgüdümlemek ve
geliştirmek;

(b)

Mühendis ve mimarlıkla ilgili yürürlükteki
yasaları,normları,teknik şartnameleri ve her türlü teknik
belgeyi incelemek ve geliştirmek;

(c)

Resmi makamlarla, yerli ve yabancı kuruluşlarla, eğitim
kuruluşlarıyla ve halkla ilişkiler düzenlemek ve geliştirmek;
(d) Toplantılar, seminerler,konferanslar ve sergiler düzenlemek;
(e) Yazı, inceleme, rapor, broşür, dergi ve kitap yayınlamak;
(f) Birliğin ve odaların amaçlarına uygun olarak gerekli gördüğü
yasalara uygun eylemlerde bulunmak.

ODALARIN ORGANLARI
4.

Odaların organları aşağıdadır:
(1)
(2)

Oda Genel Kurulu ;
Oda Yönetim Kurulu.

BİRLİĞİN ORGANLARI
5.

Birliğin organları aşağıdadır.

(1)
(2)
(3)
(4)

Birlik Genel Kurulu
Birlik Yönetim Kurulu;
Yüksek Onur Kurulu;
Denetim Kurulu.

ODA GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ VE KURULUŞU
6.

Oda Genel Kurulu, odaya kayıtlı ve tüzüğe uygun olarak aidatını
vermiş olan üyelerden oluşur.
Görevleri aşağıdadır:
(1) Odanın kuruluş amaçlarına uygun kararlar almak;
(2) Üyelerin bilgi ve görgülerinin geliştirilmesi konusunda eylem alanları
aramak ve bunlara ilişkin esasları incelemek , kararlar almak,
gelecek yılki çalışmalar için Yönetim kuruluna yöneriler vermek.
(3) Birlik gelir, gider hesaplarını ve Denetim Kurulunun raporlarını
incelemek ve bunların ışığında Yönetim Kurulunun aklanması
üzerinde karar almak; gerekli durumlarda mahkemeye başvurmak;
(4) Odanın organlarını seçmek, denetlemek;
(5) Odanın alacağı,satacağı veya inşa edeceği taşınmaz mallar hakkında
karar almak

BİRLİK GENEL KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ
7.

Birlik Genel Kurulu, birliğe kayıtlı ve tüzüğüne uygun olarak aidatını
vermiş olan üyelerden veya aidatlarını vermiş odaların delegelerinden
oluşur. Görevleri aşağıdadır:
(1) Birliğin kuruluş amaçlarına uygun kararlar almak:
(2) Odalarının,üyelerinin bilgi ve görgülerinin artırılması konusunda
eylem alanları aramak;odaların eylemlerine yardımcı olmak;
(3) Gelecek yıllarda yapılmasını istediği işler hakkında yönetim kuruluna
yöneriler vermek;
(4) Odaların eylemlerini izlemek ve eşgüdümlemek;

(5)

Birlik gelir ve gider hesaplarını ve Denetim kurulu raporunu
incelemek ve bunların ışığında Yönetim Kurulunun aklanmasını
karara bağlamak, gerekli gördüğü zaman mahkemeye
başvurmak;

(6)

Birliğin alacağı satacağı veya inşa edeceği taşınmaz mallar
hakkında kararlar almak;

(7)

Birliğin organlarını seçmek ve denetlemek;

ODA YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU

8.

Oda Yönetim Kurulu; başkan, yazman, sayman, ve iki üyeden oluşur ve
Oda Genel Kurunca gizli oyla seçilirler.

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU
9.

Birlik Yönetim Kurulu, genel başkan, genel yazman, ve oda
başkanlarından veya oda başkanlarının yokluklarında,oda
temsilcilerinden oluşur. Bir dönem önceki genel başkan danışman
olarak toplantılara katılabilir; oy hakkı yoktur.

ODA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
10. Oda
(1)
(2)
(3)

Yönetim Kurulunun görevleri aşşağıdadır.
Genel Kurulca alınan kararları ve yönerileri uygulamak;
Bu Yasa ve tüzüğünün tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak;
Odayı içte ve dışta temsil etmek.

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
11. Birlik Yönetim Kurulunun görevleri aşşağıdadır.
(1)
Genel Kurulca alınan kararları ve yönerileri uygulamak;
(2)

Bu Yasa ve tüzüğünün tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak;

(3)

Birliği içte ve dışta temsil etmek;

ODA DENETİM KURULUNUN GÖREVİ VE KURULUŞU
12. Odanın gelir ve gider hesaplarını inceleyip Oda genel kuruluna raporlar
sunmakla görevli olan ve Genel Kurulca seçilen iki üyeden oluşur.
Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak için girişimlerde
bulunabilir.

YÜKSEK ONUR KURULUNUN KURULUŞU
14. Yüksek Onur Kurulu. Birliğin ve Odaların onur kuruludur. Birlik Genel
Kurulunun o dönemki başkanı ile Birlik genel kurulunca seçilecek dört
üyeden oluşur.

YÜKSEK ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
15. (1) Birlik ve odaların yönetim kurulları tarafından yapılan
başvurma üzerine asli üye veya üyelerden bu yasaya aykırı
davrananlar,meslekle ilgili işlerde kasten veya ihmal ile zarara
yol açanlar, meslek onurunu bozanlar, aşşağıdaki disiplin
cezalarına çarptırılabilirler;
(a) Yazılı uyarma,
(b) Beş bin türk lirasına kadar para cezasına çarptırma.

(c) Asli üyelikten geçici veya devamlı çıkarma.
(2) Disiplin cezaları, üyenin siciline işlenir ve bağlı olduğu kuruluşa
bildirilir.

YETKİ KURULUNUN KURULUŞU
16. Mimarlık veya mühendislikle ilgili uygulamalara sınırlar koymaya ve
tanımlar yapmağa yetkili olan bu kuruluş aşşağıda yazılı üyelerden
oluşur;
(1) Birlik Genel Başkanı (Kurulun başkanıdır)
(2) Odaların başkanları;
(3) Her odanın kendi üyeleri arasından Bakanlar Kurulunca seçilen birer
üye;
(4) Mühendislik ve mimarlıkla ilgili görev yapan Devlet Dairelerinin Birlik
Yönetim Kurulunca saptanan en yetkili bölümlerinden ve her daldan
birer üye olmak üzere, en yüksek dereceli bir kamu görevlisi üye.

YETKİ KURULUNUN TOPLANMA YÖNTEMİ
17. Yetki Kurulu her toplantısını bir meslek konusunda yapar ve yetki
kurulundaki o konu ile ilgili meslek mensupları ve genel başkan toplantıya
katılır.Toplantı en az üç üye ile yapılır.

YETKİ KURULUNUN GÖREVLERİ
18. Yetki Kurulu her mühendislik ve mimarlık dalında, bireylerin haklarını
korumak, yurdun ekonomik yaşamını düzenlemek ve geliştirmek, kamu
düzenine yardımcı olmak amacıyla bu Yasada gösterilen konularda
tüzükler hazırlar. Her meslek uygulamasında konan her sınırlayıcı tüzük,
Bakanlar Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.
(1) Mesleğini uygulamaya koyacak her mühendis veya mimarın üyelik
için ilgili odaya yaptığı başvurusu reddedilirse konuyu inceler ve
kesin karara bağlar.
(2) Her konuda teknisyenlerin, proje hazırlama ve uygulama alanlarını
bir tüzükle saptar ve Bakanlar Kurulunun onayını aldıktan sonra, bu
alanlarda çalışacak teknisyenlere yetki verir.Yetki belgelerinin kaç yıl
için geçerli olduğunu yetki konusuna göre belirtir. Verilen yetkileri
geri alır,yenilir veya sınırlarını değiştirebilir.

GENEL KURAL
19. (1)

(2)

Yetki Kurulunun saptadığı eğitim kuruluşundan diploma almış
olmayan ve bir odaya kayıtlı bulunmayan kişiler mühendislik
veya mimarlık yapamaz
Odalar, üyelerinin mesleki eylemlerini denetler ve bu Yasada
belirtilen tüzüklere uygun olarak hazırlanan projelerini vize eder .

(3)

(4)

(5)

Türk yurttaşı olmayan kişiler, Devlet sınırları içerisinde doğrudan
doğruya veya Türk vatandaşlarla birlikte yüklenilen mühendislik ve
mimarlıkla ilgili işlerde, Birliğe kayıtlı üye veya üyeler de çalıştırmak
zorundadır.
Türk yurttaşı olmayan herhangi bir mimar veya mühendisin devlet
sınırları içerisinde mesleklerini uygulayabilmeleri için birliğe asli üye
olan kişilerde aranan niteliklere sahip olmaları gerekir. Birlik,bu
amaçla yapılan başvurmalarda, Türk yurttaşı olmayan mimar ve
mühendislerin kimliğini,bitirdiği öğrenim kurumunu, başvurma
gününe kadar yaptığı işleri, Kıbrısta ne kadar süreyle ve hangi iş için
bağlandıklarını alacakları ücreti ve yalnız o iş için çalışacaklarını
gösteren yüklenme belgelerini inceleyerek karara bağlar ve bu
kişilerin Devlet sınırları içerisinde mesleklerini uygulamalarını
onaylar.
Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içinde mesleğini uygulaması
Birlikçe onaylanan yabancı mühendis ve mimarlar ilgili Odaya geçici
olarak üye olmak zorundadırlar.
Yetki Kurulu, bu maddenin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla,
Bakanlar Kurulunun onayladığı tüzükler yapabilir.

GEÇİCİ KURALLAR
20. Mühendis ve mimarlar bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak
altı ay içinde durumlarını bu yasa kurallarına göre düzenlemek ve ilgili
odaya üye olmak zorundadırlar.

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ
21. Bu Yasa Resmi Gazete"de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

