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GÜNCEL

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn deðiþik-
lik teklifi ile gündeme getirdiði, sonra Baþbakanlýk
müdahalesi ile son þeklinin verildiði "Yabancýlarýn
Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun ile Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun Tasarýsý",
TBMM Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler
Komisyonu'nun 22.06.2006 tarihli toplantýsýnda,
hiçbir önerimiz kabul edilmeyerek Meclis Genel
Kurulu'na sevk edildi.

Bu tasarýnýn 14. maddesinde; "Avrupa Birliðine
üye ülkelerden veya Bakanlar Kurulunca belir-
lenecek diðer ülkelerden gelecek yabancý mimar ve
mühendislerin çalýþma izinlerinin verilmesinde,
diploma ve ilgili meslek odasýna kayýtlý olduðuna dair
belgenin ibrazý halinde, 27/1/1954 tarihli ve 6235
sayýlý Türk Mühendis ve Mimar
Odalarý Birliði Kanununun 34 üncü
ve 35 inci maddeleri ile 17/6/1938
tarihli ve 3458 sayýlý Mühendislik
ve Mimarlýk Hakkýnda Kanunun 1
inci ve 7 nci maddeleri uygulan-
maz." denilmektedir.

Siyasal iktidar bu tasarý ile:
1. Yabancý mimar ve mühendisler

hakkýnda 6235 sayýlý TMMOB
Yasasýnýn ve 3458 sayýlý
Mühendislik ve Mimarlýk Hakkýnda
Yasasýnýn uygulanmayacaðýný,

2. Akademik ve mesleki yeterlil-
iði kanýtlanmamýþ yabancý mimar
ve mühendislere; ülkemiz kapýsýnýn
hiçbir kýsýtlama olmaksýzýn sonuna
kadar açýk olduðunu,

3. Bu ülkenin mühendis, mimar ve þehir
plancýlarýnýn kendi ülkesinde aslýnda "yabancý"
olduðunu, 

4. Yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýsý ile
bu ülkenin mühendisinin, mimarýnýn ve þehir
plancýsýnýn haksýz bir rekabetin içinde olmasý gerek-
tiðini, söylüyor. 

Bu tasarýsý, hukuksal, bilimsel, teknik ve her türlü
maddi temelden yoksundur. 

Bu madde, egemen bir devletin kendi kurumlarýný
ve yetkilerini inkar eden, hiçbir ulusal kuralý taný-
mayan, yetiþmiþ teknik elemanlarýný ulusal ve ulus-
lararasý sermayenin çýkarlarý adýna yok sayan bir

anlayýþýn maddesidir.
Bu tasarý yanlýþlýkla(!) ve bu haliyle yasalaþtýðýnda,

sonuçlarý ne olacaktýr?
1. Akademik ve mesleki yeterliliði kanýtlanmamýþ

kiþiler bu ülkede "mühendislik, mimarlýk, þehir
plancýlýðý mesleðini" icra edebilecek duruma gele-
ceklerdir. Bugün, yabancý bir üniversiteden mezun
olmuþ bir þahsýn -ister yabancý ülke vatandaþý, ister
yurttaþýmýz olsun- diploma denkliðini veren kurum
Yüksek Öðretim Kurumu'dur. Tasarýya göre ise,
üniversite denkliðinin akademik kurum tarafýndan
kanýtlanmasýnýn gereði bulunmamaktadýr. 

2- Bu tasarý yasalaþtýðýnda, yurtdýþýnda okuyan
ülkemiz vatandaþý, baþka bir ülke vatandaþý ile yurt-
dýþýndaki ayný üniversiteden mezun olup ülkemize

çalýþmaya geldiðinde,
yurttaþýmýz için denklik
belgesi aranacak ama
yabancý ülke vatandaþý için
aranmayacaktýr. 

3- Ülkemizde,
mühendislik, mimarlýk ve
þehir plancýlýðý alanýndaki
"mesleki yeterliliði"
belirleyen kurum
TMMOB'dir. Meslek disi-
plini ve icrasý için gerekli
meslek kurallarý doðal
olarak ve tüm dünyada
kabul gördüðü þekli ile,
meslek kuruluþlarýnca
belirlenmektedir. Yasa
tasarýsý ile TMMOB ve

baðlý odalarýna "yabancý ülke vatandaþý meslek men-
suplarýna hiçbir kural uygulamayýnýz" denilmektedir. 

4- Bu tasarý yasalaþtýðýnda, "denetimsiz hizmet
sunumu"nun önü açýlacaktýr. 

5- Bu tasarý yasalaþtýðýnda, haksýz rekabetin önü
açýlacaktýr. Yabancý "kilit ve idari" personelin,
mühendislik, mimarlýk ve þehir plancýlýðý alanýndaki
tüm kurallardan muaf tutulmasý, yabancý meslek
mensuplarýnýn akademik ve mesleki yeterliliðinin
aranmamasý; ülkemiz mühendislerinin, mimarlarýnýn
ve þehir plancýlarýnýn mesleklerini icrasýný engelleye-
cek ve meslek bürolarýnýn kapanmasýný gündeme
getirecektir.
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