KTMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MESLEKİ HİZMET ve DENETİM TÜZÜĞÜ
MADDE 12/1 ALTINDA YAPILAN YÖNETMELİK
Kısa İsim
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Buyönetmelik,“Elektrik Mühendisleri Odası VizeYönetmeliği” olarak
isimlendirilir.

Tanımlar
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Bu yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Elektrik Mühendisliği Mesleği Hizmetleri” elektrik, elektronik,
haberleşme, asansör ve/veya otomasyon veya benzeri konularda
tasarlama, uygulama, projelendirme, kontrol ve danışmanlık
hizmetlerinin tümünü kapsayan hizmetleri anlatır.
“EMO Yönetim Kurulu (YK)” KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulunu anlatır.
“EMO” KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nı anlatır.
“İşveren”, elektrik mühendisliği mesleği hizmetlerini yaptıracak özel
veya tüzel kişiyi veya onun yasal vekilini anlatır.
“KTMMOB” Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni anlatır.
“Mesleki Hizmet”, elektrik mühendisliği mesleği ile ilgili konuları
içeren hizmetleri anlatır.
“Oda”, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nı anlatır.
“Vize”, EMO uygulamacı üyelerinin tasarlamış olduğu projelerin verilen
yetki türü ve sınırları içinde olup olmadığını ve EMO kurallarına uygun
olup olmadığını denetleyen onayı anlatır.
“Yetki Belgesi”, Yetki Kurulunca KKTC vatandaşlarına verilen ve ilgili
üye veya kişinin çalışma türlerini ve sınırlarını belirleyen belgeyi
anlatır.
“Yetki Kurulu”, KTMMOB Yetki Kurulu’nu anlatır.
“Müellif”, bir projeyi, tasarım, ön proje, kesin proje ve uygulama projesi
gibi aşamalardan geçerek hazırlayan ve vize ettirerek o proje ile ilgili
her türlü hak, yetki ve sorumluluğa sahip olan kişiyi anlatır.
“Mühendislik Bürosu”, Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı
uygulamacı mühendis ve/veya mühendislerin veya KTMMOB’ye bağlı
vize hizmeti veren diğer odalardan herhangi birine kayıtlı diğer bir
uygulamacı mühendis ve/veya mühendislerle birlikte mühendislik
hizmetini icra ettiği, odaya kayıtlı büroyu anlatır.
“Ortaklık”, KKTC’de yürürlükteki ticari yasalardaki tanıma denk ticari
ortaklığı anlatır.
“Şirket”, KKTC’de yürürlükteki ticari yasalardaki tanıma denk ticari ortaklığı
anlatır.
“Uygulamacı Mühendis”, Elektrik Mühendisleri Odası’nın yasa
veyönetmelikleri gereği öngördüğü koşulları yerine getirerek önproje,
kesin proje, uygulama projesi hazırlama, kontrol ve denetim yapma
yetkisi almış elektrik mühendisini anlatır.
“Hayır Kurumu”, Esas olarak bağış veya gönüllü olarak yapılan
katkılarla faaliyet gösteren ve Bakanlar Kurulu tarafından kamu yararı
amaçları için “Hayır Kurumu” ilân edilen kuruluşlardır.

Amaç

3

Bu Yönetmeliğin amacı, vizeye sunulacak elektrik
mühendisliği mesleği ile ilgili projelerin vize alma
kurallarını belirlemeyi ve uygulamacı mühendisler
arasında fırsat eşitliğini kurallar çerçevesinde
sağlamaktır.

Vize Bürosunun Oluşumu
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Vize Bürosu, odanın Yönetim Kurulunun uygun
gördüğü sayıda personelden oluşur.
a. Vize bürosu personeli ve özlük hakları oda
personel yönetmeliği kapsamında
düzenlenir.
b. Vize Bürosuna atanan personelin ücretleri
ve büronun her türlü giderleri oda
tarafından karşılanır.
c. Vize bürosu gelirleri odaya gelir olarak
kaydedilir.

VizeBürosununGörev veYetkileri
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Vize bürosu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Yasası ve bu Yasa tahtında yürürlükte
bulunan Tüzük ve Yönetmeliklere bağlı olarak görev
yapar. Vize bürosu, onaya sunulan projelerin
“KTMMOB EMO Proje Düzenleme Esasları”
çerçevesinde uygunluğunu denetleyerek, vizeler,
değişiklik talep eder veya reddeder.

VizeUygulamasınınGenelKuralları

6

1. Vize işleminin yapılabilmesi için, projeyi
hazırlayan uygulamacı mühendisin odaya
aidat ve/veya benzeri borçlarının ödenmiş
olması ve aşağıdaki diğer hususların yerine
getirilmiş olması zorunludur.
a) İşverenin veya yasal temsilcisinin
sözleşme yapmaya yetkili olduğunun
belgelenmesi,
b) Elektrik projelerinin, yürürlükteki 7
numaralı oda yayını olan “Proje
Düzenleme Esasları ve Genel Bilgiler”
mevzuatına uygun olarak eksiksiz
hazırlanması,
2. Vizeye sunulan ve ticari olmayan projenin
Uygulamacı Mühendise veya 1. derece
akrabasına (eş, çocuk, anne, baba, kardeş)
ait olması halinde, dosyada sözleşme olması
koşulu aranmaz. Ancak proje bedeli hesabı
yazılı beyan edilir ve vize harcı ödenir. Vize
kurulu gerek görmesi halinde akrabalık ile
ilgili belge talep edebilir.
3. Mühendisin hayır kurumlarına yılda birkez
olmak koşulu ile bedelsiz yapacağı proje,
sözleşme ile ilgili koşullar aranmaksızın
Yönetim Kurulu onayı ile vize edilir.
4. Tadilat projesini hazırlayan mühendis
binanın uygulamacı mühendisi değilse, vize
alabilmesi için mevcut uygulamacı

mühendisten projenin tadilatını
yapabileceğinedair yazılı izin getirmek
zorundadır. Mevcut uygulamacı mühendisin
ölümü, ülkeden göç etmesi veya uygun
gördüğü diğer hallerde Oda Yönetim Kurulu,
projenin tadil edilebilmesi için diğer bir
mühendise izin verebilir.
5. Oda Vize Bürosu, onay (vize) işlemini en geç
7 iş günü içinde sonuçlandırmakla
yükümlüdür.
6. Vize işlemi, Vize Bürosunca, uygulamaya
konacak proje kopyalarına ve dosyada
sunulan tüm dokümanlara mühür vurularak
ve/veya imzalanarak gerçekleştirilir.
UygulamaSırasındaMeslekiDenetim 7

Uygulama sırasında yalnızca vize mühürü vurulan
proje kopyaları kullanılabilecek ve ilgili makamların
uygulama alanında yapacağı her kontrolde bu
mühürlü kopyalar esas kabul edilecektir.

Madde 9, 10 ve 11’ de Anlatılan
Proje Bürolarının Oluşumu
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Odaya kayıtlı uygulamacı mühendislerin bireysel
olarak ve/veya başka birileriyle ortaklık halinde
ve/veya limited şirket şeklinde oluşturdukları
odaya kayıtlı bürolardır.

Bireysel Bürolar
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Odaya kayıtlı uygulamacı bir mühendisin
mühendislik ve/veya farklı hizmetleri de icra ettiği
mühendislik bürosudur.
Bireysel Bürolar mühendis ve/veya teknik eleman
istihdam edebilir. Tüm sorumluluk ve üçüncü
şahıslara karşı haklar büronun sahibi uygulamacı
mühendise aittir.

Ortaklık Büroları
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1. Mühendislik Bürosu: Odaya kayıtlı iki
uygulamacı mühendis veya odaya kayıtlı bir
uygulamacı mühendis ile KTMMOB’ye bağlı
vize hizmeti veren diğer odalardan herhangi
birine kayıtlı diğer en az bir uygulamacı
mühendis ve/veya mühendisler tarafından
kurulan ve Şirketler Mukayyitliğinde
“Kollektif ve Komandit Şirketler ve Ticari
Ünvanlar (Ortaklıklar) Yasası” altında tescil
edilmiş ve odaya kaydedilmiş mühendislik
ve/veya farklı hizmetleri de icra ettiği
mühendislik bürosudur.
2. Mimarlık-Mühendislik Bürosu: Odaya
kayıtlı bir uygulamacı mühendis ile bir
mimar tarafından kurulan ve Şirketler
Mukayyitliğinde “Kollektif ve Komandit
Şirketler ve Ticari Ünvanlar (Ortaklıklar)
Yasası” altında tescil edilmiş ve odaya
kaydedilmiş mimarlık mühendislik ve/veya
farklı hizmetleri de icra ettiği mimarlık
mühendislik bürosudur.Mimarlık-

Mühendislik bürosuna,KTMMOB’ye bağlı
vize hizmeti veren diğer odalardan herhangi
birine kayıtlı diğer bir uygulamacı mühendis
de dahil olabilir.
Mimarlık-Mühendislik Bürosunun elektrik
mühendisi olmayan ortakları kendi
odalarından alacakları uygulamacı üye
olduklarına dair belgeleri odaya sunmakla
yükümlüdür.
Limited Şirket
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1. Odaya kayıtlı bir uygulamacı
mühendis/mühendisler ile şirket kurmak
için yasal engeli bulunmayan üyenin anne
ve/veya babası ve/veya çocukları ile
oluşturacağı şirketler Mukayyitliğinde
“Şirketler Yasası” altında tescil edilmişve
Odaya kaydedilmiş bir limited
şirkettir.Şirketin vize bürosuna proje
sunabilmesi için, odaya kayıtlı uygulamacı
mühendis/mühendislerin şirket hisse
oranlarının en az %51 olması
gerekmektedir. Veya;
2. Odaya kayıtlı bir uygulamacı
mühendis/mühendisler ile KTMMOB’ye üye
diğer kişi/kişiler ile oluşturacağı, Şirketler
Mukayyitliği’nde “Şirketler Yasası” altında
tescil edilmiş ve Odaya kaydedilmiş bir
limited şirkettir.

EMO’ ya Büroların ve Limited
Şirketlerin Tescili
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Bürolar tescilde aşağıdaki bilgileri vermek ve yerine
göre belgelemekle mükelleftirler.
1. İsim tescil belgesi,
2. Büro tescil kayıt formu (EK1)
3. Ortaklıklar için, ortakları ve hissedarların
hisselerini gösteren belge,
4. Vergi Dairesi Yükümlü kayıt belgesi,
5. Vergi Dairesi Vergi Faaliyet Raporu
6. Odaya kayıtlı olmayan hissedarların kendi
odalarında aldıkları “uygulamacı üye”
belgeleri

Tescil Yenileme
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Tescil yenileme her yıl Şubat ayının 15’ine kadar
EK2 de belirtilen “Mühendislik Bürosu Tescil
Yenileme Formu” doldurularak , bu Tüzüğün 12.inci
maddesinde öngörülen bilgi ve belgelerin
güncelleştirilerek verilmesi sureti ile yapılır.

Denetleme
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Bu tüzük altında verilen vizelerin denetlenmesi,
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na
aittir. Yine bu tüzük altında verilen büro
tescillerinin denetlenmesi, odayı ilgilendirdiği
oranda Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu’na aittir. Denetimde tescil edilmiş büroların
tescili için gerekli niteliklerini ve/veya herhangi

birini kaybettiklerinin tespiti halinde ilgili büronun
tescili silinir ve/veya hale göre, gerekli nitelik
yeniden kazanılıncaya kadar dondurulur.
Müelliflik
Hakkı

15

1. Limited Şirket Mühendislik Büroları
tarafından hazırlanacak projeler ile ilgili
sözleşmeye imza koyan oda üyesi
uygulamacı mühendis, proje ile ilgili
müelliflik hakkının kişisel olarak tek sahibi
olur. Projeye imza koyan oda üyesi
uygulamacı mühendis, Limited Şirket
Mühendislik Bürosu hissedarı olmalıdır.
2. Mimarlık - Mühendislik Büroları tarafından
hazırlanacak elektrik projeleri ile ilgili
sözleşmeye imza koyan uygulamacı
mühendis, elektrik projesi ile ilgili müelliflik
hakkının kişisel olarak tek sahibi olur.
Projeye imza koyan uygulamacı mühendis,
ortaklık bürosunun hissedarı olmalıdır.

Faturalama
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Vize bürosu, projelerin vize ücretlerine ilişkin
fatura/makbuzları ilgili projeyi imzalayan elektrik
mühendisininadına düzenler.
Proje bir ortaklık veya limited şirket bürosu
tarafından hazırlanmış ise, talep halinde
fatura/makbuz, proje mühendisi ve ortağı olduğu
büro adı birlikte kullanılarak (örneğin: Halil Akansel
(HA Mühendislik Ltd. Şti.)) yazılabilir.

Yürütme
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Bu Yönetmelik Elektrik Mühendisleri Odası
tarafından yürütülür. Bu Yönetmeliğin
uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar ve
boşluklar Elektrik Mühendisleri Odasını
ilgilendirdiği oranda, Oda Yönetim Kurulunca
çözümlenir.

Yürürlüğe giriş
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Bu Yönetmelik KTMMOB Yetki Kurulu’nun onayı ile
yürürlüğe girer.

