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22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

12- 22. DÖNEM MEVZUAT ÇALIŞMALARI

12.1-ODA MEVZUATI

22 Dönem Çalışma Programımızda; Örgütsel ihtiyaçlarımızı da gözeten ve işleyişi tanımlayan yö-
netmelikler/yönergelerle ilgili çalışmaların katılımcı yöntemlerle kurgulanacağı ifade edilmiştir. Bu 
kapsamda  şube ve temsilciliklerin görüşleri de alınarak yapılan düzenlemeler (Yönetmelik,Yönerge 
ve Genelgeler ) Odamız Web sitesinin “mevzuat” bölümünün “Oda Mevzuatı” kısmında yayınlana-
rak üyelerimizle paylaşılmıştır. 

Dönem içinde gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları aşağıda verilmektedir. 

12.1.1 YÖNETMELİKLER

Uygulamada yaşanan sorunlar dikkate alınarak, 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest 
Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetme-
liğimizin bazı maddelerinde değişiklik yapılması 21. Genel kurulda kararlaştırılmıştır.  Bu çerçevede 
yapılan değişiklikler TMMOB Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra, 22.06.2008 günlü Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişiklik yapılan maddeler aşağıda verilmektedir.

22 Haziran 2008 PAZAR  Resmî Gazete  Sayı : 26914 

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ
ODASI SERBEST JEOLOJİ MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/10/2006 tarihli ve 26323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşa-
virlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Diğer şirket ortaklarının TMMOB’ye bağlı odaların üyesi olmaması hâlinde ortak 
SJM’nin hisse payı yüzde elliden az olmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“a) SJM kendi adına veya ortak çalışıyorsa başvuru tarihi itibarıyla serbest meslek mensubu 
olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydını gösteren son dönem makbuzu veya benzeri belge, 
ücretli olarak çalışıyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu kaydını faal olarak sürdürüyorsa son dönem 
Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,”

“ç) İşyerinin, mekân ve donanım olarak SJMMH vermeye uygun olması; işyerinde en az bir 
bilgisayar ve bunun yan donanımları ile çalışacak uzmanlık alanlarında kullanılan yazılımlar, 
temel mühendislik yayınları, uyulacak yönetmelik, genelge ve standartlarının bulunması, işyeri 
adresi bildirimi için işyerinin kira sözleşmesi ve işyeri büronun malı ise tapu belgesi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Oda tarafından verilen başvuru formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve imza 
edilmesi,”

“b) Başvuru tarihi itibarıyla vergi mükellefiyetinin devam ettiğini gösterir belge,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Süresi içinde tescil yenileme işlemini yaptırmayan SJMMK’lerden yeniden tescil baş-
vurusunda bulunmaları hâlinde içinde bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde onu 
oranında gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) SJMMHK’ler faaliyet adresinde, ticari unvanda, ortaklık durumunda, 
kayıt ve tescile ilişkin bilgilerde değişiklik olduğunda değişiklikleri on beş gün içinde Oda-
ya bildirmekle yükümlüdür. Oda kayıtlarındaki adres bilgisi esas alınarak yapılacak tebligatlar, 
SJMMHK’ye ve SJM’ye yapılmış sayılır.

(2) Süresi içinde tescile esas koşullar dışındaki bilgilerle ilgili değişiklik bildiriminde bulun-
mayan SJMMHK’lerden içinde bulunulan cari yılın tescil yenileme tutarının yüzde onu oranında 
gecikme zammı uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mesleki denetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Oda Yönetim Kurulu tarafından 
çıkarılacak yönergeyle belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numa-
ralı alt bendi ile anılan fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Varsa, işveren ve büro arasında imzalanmış sözleşme,”


