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Oturum Aç

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

 

Resmî Gazete Tar�h�: 02.06.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25833

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLAR ODASI SERBEST
MİMARLIK HİZMETLERİNİ UYGULAMA, TESCİL VE MESLEKİ DENETİM

YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı; meslek� uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve et�ğ�n� korumak, müell�fl�k haklarını

gözetmek, haksız rekabet� önlemek, meslek� sorumlulukları tanımlamak ve meslek� değerlend�rmeye esas s�c�ller� tutmaktır.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmel�k, serbest m�marlık h�zmetler� üreten m�marlara tesc�l belges� ver�lmes�, tesc�l belges� ver�len m�marların görev ve

sorumlulukları �le meslek� etk�nl�kler�n�n denet�m kurallarını, serbest m�marlık h�zmetler�n�n yapılmasında uyulacak kuralları ve uygulamaların
tar�f�n� kapsar.

Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmel�k, 17/6/1938 tar�hl� ve 3458 sayılı Mühend�sl�k ve M�marlık Hakkında Kanun �le 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 13 üncü ve 39 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen;
Oda: M�marlar Odasını,
Şube: M�marlar Odasına bağlı şubey�,
M�mar: M�marlık h�zmetler�n�, eğ�t�m�, uzmanlığı ve çalışma konularına göre, M�marlar Odasının �lg�l� kanun, tüzük ve yönetmel�kler�ne

uygun olarak yapmaya yetk�l�, yükümlülükler�n� yer�ne get�rerek üyel�k sıfatını ve unvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevl�s�
ya da ücretl� çalışanları,

M�marlık h�zmetler�: Uygulamaya, yapmaya, kabule ve �mzaya m�marın yetk�l� olduğu, her türlü araştırma, danışmanlık, b�l�rk�ş�l�k, etüt,
tasarım, plan, proje, res�m ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması �le her türlü denet�m ve kontrollük h�zmetler�n�,

Kamu çalışanı m�mar: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan m�marları,
Ücretl� çalışan m�mar: (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) H�zmet sözleşmes� �le çalışan ve s�c�ller� M�marlar Odası tarafından tutulan m�marları,
Serbest m�mar: (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) 3458 sayılı Mühend�sl�k ve M�marlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar

Odaları B�rl�ğ� Kanunu, yürürlüktek� kanunlar ve yönetmel�k hükümler�n�n verd�ğ� yetk� �le m�marlık h�zmet alanlarından b�r�n� ya da b�r kaçını
kend� hesabına ya da ortak olarak yapan, durumunu M�marlar Odasına onaylatmış ve s�c�ller� M�marlar Odası tarafından tutulan, serbest m�marlar
l�stes�ne kayıtlı m�marı,

 Serbest m�marlık h�zmetler�: Sadece serbest m�marlık h�zmetler� tesc�l belges� sah�b� m�marın ya da bu Yönetmel�kte tanımlanan �st�sna
koşulları taşıyan m�marın yapmaya yetk�l� olduğu m�marlık h�zmetler�n�,

Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�: M�marlar Odası tarafından ver�len ve her yıl yen�lenen, serbest m�marın serbest m�marlık
h�zmet� yapmaya yetk�l� olduğunu bel�rleyen belgey�,

 Proje müell�f�: 3458 sayılı Mühend�sl�k ve M�marlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanunu ve
5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanununa göre, tasarladığı projen�n müell�fl�k hakkını kazanmış eser sah�b� m�mar ya da
m�marları,

İş sah�b�: Serbest m�marla sözleşme yapan, özel hukuka tab� gerçek ve tüzel k�ş�lerle, kamu tüzel k�ş�ler�, kamu kurum ve kuruluşlarını,
Eser sah�pl�ğ�: M�marın 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanununa göre kazandığı başkasına devred�lemeyen hakkını,
Meslek� denet�m: M�marlık h�zmetler�n�n; kamu yararını gözetmek, haksız rekabet� engellemek, meslek et�ğ�n� ve eser sah�b� m�marın 5846

sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunundan gelen haklarını korumak amaçlarıyla, M�marlar Odası tarafından yürürlüktek� standart ve normlara göre
�ncelenerek, m�marın kayıt ve s�c�ller�n�n tutulmasını,

Tesc�l: M�marın, M�marlar Odasına başvurarak serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� almasını,
Tesc�l yen�leme: Serbest m�marın, bu Yönetmel�k hükümler�n� yer�ne get�rd�kten sonra serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�n� her yıl

onaylatması �şlem�n�,
M�mar� proje müell�f� s�c�l durum belges�: M�marın ürett�ğ� projeler� kurum ve kuruluşlara vermeden önce �lg�l� M�marlar Odası b�r�m�nden

aldığı belgey�,
M�mar� fenn� mesul s�c�l durum belges�: Serbest m�marın fenn� mesul�yet�n� üstleneceğ� yapının kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeden

önce �lg�l� M�marlar Odası b�r�m�nden aldığı belgey�,
İş b�t�m belges�: Meslek� kontrollük ve fenn� mesul�yet görevler�n� üstlenen m�marın taleb� hal�nde, yapı kullanma �z�n başvurusundan önce

M�marlar Odası tarafından düzenlenen belgey�,
(Ek:RG-6/2/2010-27485) M�mar� fenn� mesul: Yapıların yürürlüktek� kanun, �mar planı, �lg�l� yönetmel�k hükümler�, Türk

Standartları, b�l�msel kurallar, tekn�k şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümler�ne uygun olarak düzenlenen
yapı ruhsatı ek� projeler�ne göre gerçekleşt�r�lmes�n�n denetlenmes�n� üstlenm�ş ve �lg�l� �dareler �le M�marlar Odasına karşı sorumlu,
“Serbest M�marlık H�zmetler� Büro Tesc�l Belges�” olan ve s�c�ller� M�marlar Odası tarafından tutulan m�marları,

(Ek:RG-6/2/2010-27485) Şant�ye şef� m�mar: Yapım �şler�n� yapı müteahh�d� adına yöneterek uygulayan ve s�c�ller� M�marlar
Odası tarafından tutulan m�marları,
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(Ek:RG-6/2/2010-27485) Şant�ye şef� s�c�l durum belges�: M�marın şant�ye şefl�ğ� üstleneceğ� yapıya �l�şk�n kurum ve kuruluşlara
vermeden önce �lg�l� M�marlar Odası b�r�m�nden aldığı belgey�,

�fade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
H�zmetler

M�marlık h�zmetler�
Madde 5 — M�marın �ht�sasına, formasyonuna ve �şt�gal konusuna göre; müell�f olarak tasarlamaya, uygulamaya, kabule, �mzaya yetk�l� ve

sorumlu olduğu m�marlık h�zmet alanları şunlardır:
a) M�mar� tasarım h�zmetler�: M�mar� proje h�zmetler�, rölöve, rest�tüsyon, restorasyon h�zmetler�, �malat projes� çalışmalarıdır.
b) M�mar� uygulama ve yönet�m� h�zmetler�: M�mar� meslek� kontrollük, proje ve şant�ye koord�nasyonu ve planlaması; şant�ye şefl�ğ�, saha

m�marlığı; m�mar� fenn� mesul�yet, (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) m�mar� proje ve uygulama denet�m�, yardımcı kontrollük, �şç� sağlığı ve �ş
güvenl�ğ� h�zmetler�,kontrollük, ger� besleme çalışmaları ve kabul tesl�m çalışmalarıdır.

c) M�mar� danışmanlık h�zmetler�: M�mar� danışmanlık, müşav�rl�k, b�l�rk�ş�l�k, (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) gayr�menkul değerleme,
hakeml�k, eksperl�k, jür� üyel�ğ�, raportörlük; m�mar� proje yönet�m�, yapılab�l�rl�k, f�z�b�l�te çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve
çalışmalar, dosya hazırlığı, �ş ve �şlem tak�b� gerekt�ren �şler�n yapılması, �hale dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keş�f ve şartname
hazırlanmasıdır.

d) M�mar� eğ�t�m çalışmaları: M�mar� eğ�t�m ve öğret�m çalışmalarıdır.
e) D�ğer sanatsal çalışmalar: Sanat eser� seç�m�, maket çalışmaları, üç boyutlu görsel çalışmalar ve benzer� h�zmetlerd�r.
M�mar (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) bununla b�rl�kte ulusal ve uluslararası düzenlemelerle (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) tanımlanan

yen� meslek� h�zmet alanlarında da, bu düzenlemeler çerçeves�nde h�zmet ver�r.
Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�ne tab� m�marlık h�zmetler�
Madde 6 — M�marlık h�zmetler� �çer�s�nde tanımlanan; m�mar� proje h�zmetler�, rölöve, rest�tüsyon, restorasyon çalışmaları, �mar planlama

çalışmaları, koruma amaçlı �mar planları, m�mar� meslek� kontrollük h�zmetler�, m�mar� fenn� mesul�yet h�zmetler� serbest m�marlık h�zmetler� büro
tesc�l belges�ne tab� m�marlık h�zmetler�d�r.

Bu h�zmetler serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� sah�b� olmayan ya da bu Yönetmel�kte tanımlanan �st�sna koşulları taşımayan
m�marlar tarafından yapılamaz.

Serbest m�marlık h�zmetler�; �lg�l� kanunlar, yönetmel�kler, M�marlar Odasının şartname, tar�fe ve m�mar� proje ç�z�m ve sunuş standartlarına
uygun olarak yürütülür.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Serbest M�marlık H�zmetler� Ver�lmes� ve Belgelend�rme Koşulları
Kend� adına serbest çalışan m�marın tesc�l� ve tesc�l yen�lemes�
Madde 7 — Kend� adına serbest çalışan serbest m�marın, M�marlar Odasınca tesc�l�n yapılması ve serbest m�mar mührü alab�lmes� �ç�n;
a) Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes� uyarınca ver�len d�s�pl�n cezaları neden�yle meslek� faal�yet�n�

yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,
b) Serbest m�marlık h�zmet�n� yürüteb�leceğ� �şyer�n�n olması,
c) Serbest meslek defter�n�n o yıl �ç�n noter onaylı sayfasının fotokop�s�n� verm�ş olması,
d) M�marlar Odasınca düzenlenen �mza s�rküler�, taahhütname ve başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olması,
e) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) Ücretl� olarak çalıştıracağı m�marlarla �mzalayacağı �ş düzen�, tel�f hakları, özlük hakları ve çalışma

koşullarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması, m�mara ödenecek ücret�n, M�marlar Odasınca bel�rlenen öner� bedelden az olmaması,
f) (Mülga:RG-6/2/2010-27485)
g) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� �lk tesc�l, mühür (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) bedel� ve üyel�k a�datını ödem�ş

olması,
h) M�marlar Odasının öngördüğü meslek �ç� eğ�t�m� almış olması,
�) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� ve mührünü elden alması, kend�s� elden alamıyorsa d�lekçe �le başvurusu,
j) (Ek:RG-6/2/2010-27485) (Değ�ş�k:RG-26/6/2010-27623) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların �şt�rak� olan tüzel kuruluşlarda

ve özel hukuk tüzel ve gerçek k�ş�ler� yanında tam zamanlı h�zmet sözleşmes�yle çalışmıyor olması,
k) (Ek:RG-6/2/2010-27485) Yapı Denet�m Kuruluşu ortağı olmaması veya yapı denet�m ş�rketler�nde proje ve uygulama denetç�s�

ve kontrol elemanı olarak çalışmıyor olması,
gerek�r.
(Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) Tesc�l�n yen�lenmes� �ç�n �se, bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� har�ç d�ğer bentler�nde yer alan koşullara

�lave olarak; tesc�l yen�leme bedel�n� ve üyel�k a�datını ödem�ş olması gerek�r.
Ad� ortaklıklarda m�marların tesc�l� ve tesc�l yen�lemeler�
Madde 8 — Ad� ortaklıklarda m�marların, M�marlar Odasınca tesc�l�n yapılması ve serbest m�mar mührü alab�lmeler� �ç�n, bu Yönetmel�ğ�n 7

nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yazılı koşullara �lave olarak;
a) Ortakların tamamı tarafından �mzalanmış ortaklık sözleşmes�n� verm�ş olması,
b) M�marların kend� aralarında kuracakları ortaklıklarda müell�fl�k haklarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması,
c) M�marın tasarım ve yapı sektörü �le �lg�l� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� üyeler� �le kurdukları ortaklıklarda �ht�sas ayrımı

taahhütnames�n� verm�ş olması,
gerek�r.
Tesc�l�n yen�lenmes�nde �se; bu Yönetmel�ğ�n 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yazılı koşullar aranır.
M�marın, b�r�nc� fıkranın (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) (b) ve (c) bentler� dışındak� ad� ortaklıklarına serbest m�marlık h�zmetler� büro

tesc�l belges� ver�lmez.
Sermaye ş�rket� ortaklığı m�mar ya da m�marların tesc�ller� ve tesc�l yen�lemeler�
Madde 9 — Sermaye ş�rket� ortağı olarak serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� alınab�lmes� �ç�n (Değ�ş�k �bare:RG-26/6/2010-

27623) m�mar ya da m�marların ş�rkettek� h�sse oranı ş�rket sermayes�n�n ortaklara bölünmes�yle bulunacak paydan ve aynı zamanda d�ğer
ortaklardak� en yüksek h�sse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz. (Ek son cümle:RG-26/6/2010-27623) Sermaye ş�rket�
ortaklarının tamamının m�mar olması durumunda bu oran aranmaz.

Bu ş�rketlerde ş�rket ana sözleşmes�nde bel�rt�len �şt�gal konuları arasında "m�marlık h�zmetler�"n�n yer alması koşulu aranır.
Ortaklarının tamamı tasarım ve yapı sektörüyle �lg�l� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� üyes� olan m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet�

vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye ş�rketler�nde (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) m�mar ya da m�marların payı; ş�rket sermayes�n�n
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ortakların üye olduğu meslek d�s�pl�nler�ne bölünmes�yle bulunacak yüzde paydan az olamaz.
Ortakların pay durumu, serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� alacak sermaye ş�rket� ortağı m�mar tarafından belgelen�r.
Sermaye ş�rket� ortağı m�marın, M�marlar Odasınca tesc�l�n�n yapılması ve serbest m�mar mührü alab�lmes� �ç�n;
a) (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes�

uyarınca ver�len d�s�pl�n cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,
b) Serbest m�marlık h�zmet�n� yürüteb�leceğ� �şyer�n�n olması,
c) Sermaye ş�rket�n�n ana sözleşmes�n�n yayınlandığı T�caret S�c�l Gazetes� ya da noter onaylı suret�n� verm�ş olması,
d) Sermaye ş�rket�n�n mal� kaydının o yıl �ç�n noter onaylı sayfasının fotokop�s�n� verm�ş olması,
e) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) Sermaye ş�rket�nde ücretl� çalışan m�mar ya da m�marlarla �mzalayacağı �ş düzen�, tel�f hakları, özlük hakları

ve çalışma koşullarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması; M�mara ödenecek ücret�n, M�marlar Odasınca bel�rlenen öner� bedelden az olmaması,
f) Sermaye ş�rket�n�n ücretl� olarak çalıştıracağı m�marlarla �mzalayacağı �ş düzen� ve çalışma şartlarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması,
g) M�mar sermaye ş�rket�ndek� faal�yet�n�n ve kend� yetk�s�n�n devam etmekte olduğu beyanı yanında M�marlar Odasınca düzenlenen �mza

s�rküler�, taahhütname ve başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olması,
h) Sermaye ş�rket� �le müell�fl�k haklarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması,
�) M�marlar Odasının öngördüğü meslek �ç� eğ�t�m� almış olması,
j) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� �lk tesc�l, mühür harcı ve üyel�k a�datını ödem�ş olması,
k) (Ek:RG-6/2/2010-27485) (Değ�ş�k:RG-26/6/2010-27623) Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların �şt�rak� olan tüzel kuruluşlarda

ve özel hukuk tüzel ve gerçek k�ş�ler� yanında tam zamanlı h�zmet sözleşmes�yle çalışmıyor olması,
l) (Ek:RG-6/2/2010-27485) Yapı Denet�m Kuruluşu ortağı olmaması veya proje ve uygulama denetç�s� ve kontrol elemanı olarak

çalışmıyor olması,
m) (Ek:RG-6/2/2010-27485) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�n� elden alması, kend�s� elden alamıyorsa d�lekçe �le başvurusu,
gerek�r.
(Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) Tesc�l�n yen�lenmes� �ç�n �se bu madden�n beş�nc� fıkrasında bel�rt�len koşullara �lave olarak;
a) Ş�rket ortağı olduğunun ve h�sse oranının bu Yönetmel�kte bel�rlenen asgar� ortaklık payının altına düşmed�ğ�n�n s�c�l

memurluğundan belgelemes�,
b) Tesc�l yen�leme bedel�n� ve üyel�k a�datını ödem�ş olması,
gerek�r.
Ücretl� çalışan m�marın serbest m�marlık h�zmet� vereb�lme koşulları
Madde 10 — Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�ndek� koşullara sah�p olmayan sermaye ş�rketler�nde h�zmet sözleşmes� �le çalışan m�marlar,

çalıştığı sermaye ş�rket�ne a�t gayrı menkuller üzer�nde, kazanç amacı gütmeks�z�n, ş�rket ana sözleşmes�nde bel�rlenm�ş �şt�gal konularını yürütmek
üzere, yalnızca ş�rket tarafından kullanılacak kend�ler�ne a�t b�naları �ç�n aşağıda yazılı hususları yer�ne get�rmeler� koşulu �le; serbest m�marlık
h�zmetler� büro tesc�l belges� aranmaksızın serbest m�marlık h�zmet� vereb�l�rler. Ancak; fenn� mesul�yet üstlenemez, üçüncü şahısların �şler� �ç�n
serbest m�marlık h�zmet� veremezler. Sermaye ş�rketler�nde h�zmet sözleşmes� �le çalışan m�mar, bahs� geçen �ş �le �lg�l� m�mar� h�zmet� M�marlar
Odası tarafından belgelenmeden m�marlık h�zmet� yapamaz, �mza koyamaz. Bu durumu bel�rlenen sermaye ş�rket�nde ücretl� çalışan m�marın;

a) (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes�
uyarınca ver�len d�s�pl�n cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,

b) Ş�rket ana sözleşmes�n�n yayınlandığı t�caret s�c�l gazetes� ya da fotokop�s�n� verm�ş olması,
c) Ş�rket�n mal� kaydının o yıl �ç�n noter onaylı sayfasının fotokop�s�n� verm�ş olması,
d) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) Ş�rket�n ücretl� olarak çalıştıracağı m�marlarla �mzalayacağı �ş düzen�, tel�f hakları, özlük hakları ve çalışma

koşullarını düzenleyen sözleşmey� verm�ş olması; M�marlar Odasınca bel�rlenen öner� bedelden az olmaması,
e) (Mülga:RG-6/2/2010-27485)
f) M�marlık h�zmet� vermek üzere ş�rket adına yetk�lend�r�ld�ğ�ne da�r noter onaylı yönet�m kurulu kararını vermes�,
g) (Mülga:RG-6/2/2010-27485)
h) SSK g�r�ş beyannames� ya da son dört aylık SSK pr�m bordrosu fotokop�s�n� vermes�, bu dört aylık pr�m bordroları �ş b�t�m�ne kadar odaya

sürekl� get�r�l�r.
�) M�mar sermaye ş�rket�ndek� faal�yet�n�n ve kend� yetk�s�n�n devam etmekte olduğunu beyanı yanında M�marlar Odasınca düzenlenen �mza

s�rküler�, taahhütname ve başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olması,
j) M�marlar Odasının öngördüğü meslek �ç� eğ�t�m� almış olması,
k) Üyel�k a�datını ödem�ş olması,
gerek�r.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan m�marların m�marlık h�zmet� vereb�lme koşulları
Madde 11 — Kamu kurumlarında çalışan m�marlar, bu kuruluşların kend�ler�ne a�t yapı �şler� �ç�n serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l

belges� aranmaksızın m�marlık h�zmetler� vereb�l�rler. Bu durumda m�marın;
a) (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes�

uyarınca ver�len d�s�pl�n cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,
b) İlg�l� kamu kuruluşu adına m�marlık h�zmet� vermek üzere yetk�lend�r�ld�ğ�ne da�r belgey� verm�ş olması,
c) M�marlar Odasınca düzenlenen �mza s�rküler�, taahhütname ve başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olmasının

yanında M�mar kamu kurumundak� faal�yet�n�n ve kend� yetk�s�n�n devam etmekte olduğunu beyan etm�ş olması,
d) M�marlar Odasının öngördüğü meslek �ç� eğ�t�m� almış olması,
e) Üyel�k a�datını ödem�ş olması,
gerek�r.
Ün�vers�te döner sermaye yetk�lend�rmes� �le serbest m�marlık h�zmet� vereb�lme koşulları
Madde 12 — M�marlık eğ�t�m� veren ün�vers�teler�n kadrolu öğret�m elemanları, eğ�t�m, öğret�m ve b�l�msel araştırmaya katkıda bulunmayı

ön planda tutmak koşuluyla uzmanlık konularında bağlı bulundukları ün�vers�teler�n döner sermaye �şletmeler�n�n yetk�lend�rmes� ve aşağıda yazılı
hususları yer�ne get�rmek koşuluyla serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� aranmaksızın ün�vers�teler�n ve d�ğer kamu ve kuruluşlarının asl�
�şler�ne yönel�k m�marlık h�zmet� vereb�l�rler. Ancak; fenn� mesul�yet üstlenemezler. Bu durumu bel�rlenen döner sermaye yetk�lend�rmes� �le çalışan
m�marın;

a) (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes�
uyarınca ver�len d�s�pl�n cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,

b) İlg�l� ün�vers�ten�n döner sermayes� adına h�zmet vermek üzere yetk�lend�r�ld�ğ�ne da�r belgey� vermes�,
c) Ün�vers�te döner sermaye yetk�l�s� �le arasında düzenlenm�ş müell�fl�k ve tel�f haklarını tanımlayan, asgar� oda t�p sözleşmes�n�n koşullarını

sağlayan sözleşmey� vermes�,
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d) M�marlar Odasınca düzenlenen �mza s�rküler�, taahhütname ve başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olması yanında
Ün�vers�te döner sermaye faal�yet�n�n ve kend� yetk�s�n�n devam etmekte olduğunu beyan etm�ş olması,

e) M�marlar Odasının öngördüğü meslek �ç� eğ�t�m� almış olması,
f) Üyel�k a�datını ödem�ş olması,
gerek�r.
M�marların kend�ler�ne özel, serbest m�marlık h�zmet� vermes�nde uyulacak esaslar
Madde 13 — M�mar kend�s�, eş�, annes�, babası, kardeşler� ve çocukları gerçek k�ş� olarak, �ş sah�b� konumunda olduğu durumlarda ve t�car�

amacı olmayan kend� kullanımları �ç�n yaptıracakları b�nalarda, Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� kapsamındak� serbest
m�marlık h�zmetler�n�, bu durumu belgelemek ve b�r defaya mahsus olmak üzere, serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� (Değ�ş�k �bare:RG-
6/2/2010-27485) maktu meslek� denet�m bedel�n� ödeyerek yapab�l�rler. Bu durumu bel�rlenen m�marın;

a) (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes�
uyarınca ver�len d�s�pl�n cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,

b) M�marlar Odasınca düzenlenen �mza s�rküler�, taahhütname, başvuru yer�ne geçen formu şahsen doldurmuş ve �mzalamış olması,
c) Üyel�k a�datını ödem�ş olması,
gerek�r.
Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� ver�lmes� ve yen�lenmes�nde uyulacak esaslar
Madde 14 — M�marlar Odasına tesc�l�n� ve tesc�l yen�lemes�n� (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) yaptıran serbest m�marlara serbest

m�marlık h�zmetler� yapmaya yetk�l� olduğunu bel�rten serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� �le b�rl�kte serbest m�marlık mührü ver�l�r.
Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� ve serbest m�mar mührü olmayan m�marlar, (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) bu Yönetmel�ğ�n 6

ncı maddes�nde tanımlanan serbest m�marlık (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) h�zmetler�n� yapamazlar.
Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�, ver�lmes� ve yen�lenmes� aşağıda yazılı kurallara uygun olarak yürütülür;
a) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� ve serbest m�mar mührü serbest m�mar adına düzenlen�r.
b) M�mara b�rden fazla serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� ve mührü ver�lmez.
c) Bu Yönetmel�ğ�n 7, 8 ve 9 uncu maddeler�nde bel�rt�len koşulları sağlayan m�marlar, �lg�l� maddede bel�rt�len belgeler� tamamlayarak, �ş

yer�n�n bulunduğu �l�n ya da �lçen�n bağlı olduğu (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası b�r�m�ne yazılı olarak başvurur.
d) Bu belgeler 7 gün �ç�nde şube etk�nl�k alanlarındak� b�r�mlerce �lg�l� şubeye �let�l�r. Şube yönet�m kurulları başvuruyu, başvuru tar�h�nden

�t�baren en geç 30 gün �ç�nde �nceley�p sonuçlandırır. (Ek son cümle:RG-6/2/2010-27485) Düzenlenen serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l
belges� m�mara bağlı olduğu b�r�m�nce elden ver�l�r.

e) (Mülga:RG-6/2/2010-27485)
f) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� �lk tesc�lde, o yıl sonuna dek geçerl� olmak üzere ver�l�r. Tesc�l (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-

27485) bedel� ve o yılın üyel�k a�datı tam olarak alınır.
g) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� her yıl Ocak ayı sonuna kadar serbest m�marın yazılı başvurusu �le o yıl sonuna dek geçerl�

olmak üzere yen�len�r. Tesc�l yen�leme (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) bedel� ve o yılın üyel�k a�datı tam olarak alınır. Bel�rlenm�ş süres�
�çer�s�nde tesc�l yen�lemes� yapılmamış �se yen�leme �şlem� yapılırken �lk tesc�l (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) bedel� ve o yılın üyel�k a�datı
alınır.

h) Tesc�l ve tesc�l yen�leme (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) bedeller� her yıl M�marlar Odası yönet�m kurulu tarafından Aralık ayı �ç�nde
bel�rlen�r ve �lan ed�l�r.

�) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�n�n ya da serbest m�marlık mührünün kaybed�lmes� durumunda, kaybın ve geçers�zl�ğ�n�n
belgelenmes� koşulu �le yapılacak başvuru ve tesc�l (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) bedel�n�n yatırılması durumunda serbest m�marlık
h�zmetler� büro tesc�l belges� ve serbest m�mar mührü yen�den düzenlen�r.

j) Unvan, adres, statü değ�ş�kl�ğ� g�b� tesc�le esas koşullarda olan değ�ş�kl�kler serbest m�marın en geç 30 gün �ç�nde yapacağı yazılı başvuru
sonucunda değ�şt�r�l�r. (Ek son cümle:RG-6/2/2010-27485) Bu �şlem �ç�n ayrıca b�r bedel alınmaz.

k) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belgeler� ülke çapında, karışıklığa ve tekrara neden olmayacak şek�lde, şube ve şubelere bağlı
b�r�mler �le tesc�l tar�h� esas alınarak numaralanır. İptal ed�len (Değ�ş�k �bare:RG-6/2/2010-27485) büro tesc�l belges� numarası b�r başka serbest
m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�ne ver�lmez. Tesc�l� s�l�nen serbest m�marın yen�den başvurusu durumunda esk� belge numarası ver�l�r (Ek
�bare:RG-6/2/2010-27485) ve tesc�l yen�leme �şlem� bu madden�n (g) bend�ne göre gerçekleşt�r�l�r.

l) Şube değ�şt�ren serbest m�mar serbest m�marlık h�zmetler� (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) büro büro tesc�l belges� ve mührünü kayıtlı
olduğu şubeye �ade eder. Yen� serbest m�marlık h�zmetler� (Ek �bare:RG-6/2/2010-27485) büro tesc�l belges� ve mührü nak�l olduğu şube tarafından
ver�l�r.

m) Tesc�l �le �lg�l� evraklar M�marlar Odası tarafından, üyen�n meslek� faal�yet� süres�nce saklanır.
n) (Ek:RG-6/2/2010-27485) Tesc�le esas b�lg� ve belgeler�n M�marlar Odasına ver�lmes� aşamasında gerçeğe aykırı b�ld�r�mde bulundukları

saptanan, serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� üzer�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapan ve bu Yönetmel�ğe göre mesleğ� uygulama
koşullarında değ�ş�kl�k olan serbest m�marın büro tesc�l belges� geçers�z kılınır, mührü ger� alınır.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Hak,Yetk� ve Sorumluluklar
M�marların görev, hak ve sorumlulukları
Madde 15 — M�marların görev, hak ve sorumlulukları şunlardır;
a) M�mar, bu Yönetmel�k kapsamına g�ren tüm serbest m�marlık h�zmetler�n� M�marlar Odasının meslek� denet�m�ne sunmakla yükümlüdür.

M�marın bu yükümlülüğü �ş sah�b�n�n, �lg�l� �daren�n, �nşaat ve kullanma �zn� veren merc�ler�n M�marlar Odası meslek� denet�m�n� �stememes�
durumunda da ortadan kalkmaz.

b) M�marın kend�s�ne tanınmış görev, hak ve sorumlulukları M�marlar Odası dışında başka b�r kuruluş tarafından sınırlanamaz ve
kısıtlanamaz.

c) M�mar, bu Yönetmel�k kapsamında olan serbest m�marlık h�zmetler� �le �lg�l� olarak, h�zmet�n başlamasından önce �ş sah�b� (Ek �bare:RG-
6/2/2010-27485) ve h�zmet alacağı k�ş�ler �le sözleşme �mzalamak zorundadır. (Değ�ş�k �k�nc� cümle:RG-6/2/2010-27485) Bu sözleşmeler; �ş�n
kapsamı, süres�, aşamaları, bedel�, ödeme koşulları, tel�f ve karşılıklı haklar �le yaptırım konularında M�marlar Odasınca bel�rlenen asgar� koşulları
kapsar. M�marlık h�zmetler� şartnames� ve ücret tar�fes� serbest m�marlık h�zmetler� sözleşmes�n�n ayrılmaz ek� sayılır.

d) M�mar, �şveren� �le �mzalayacağı sözleşme ve sunacağı serbest m�marlık h�zmetler�n�;
1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne,
2) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası Meslek� Davranış Kuralları Yönetmel�ğ�ne,
3) M�marlık h�zmetler� şartnames� ve ücret tar�fes� hükümler�ne,
4) Zorunlu standart ve normlara,



16.08.2019 Mevzuat B�lg� S�stem�

www.mevzuat.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.8221&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch=serbest m�marlık# 5/7

5) Genel olarak b�l�nen fen ve yapı sanatı kurallarına,
6) M�mar� proje ç�z�m ve sunuş standartlarına,
7) M�marlar Odasının serbest m�marlık h�zmetler� sunulması �le �l�şk�l� kanunlar, yönetmel�kler çerçeves�nde bel�rled�ğ� esaslara,
8) (Ek:RG-6/2/2010-27485) Ulusal ve kabul ed�lm�ş uluslar arası meslek standartlarına ve meslek� et�k kurallara,
göre yürütmekle yetk�l�, yükümlü ve bundan dolayı sorumludur.
e) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) ) M�mar, tesc�le esas b�lg� ve belgeler�nde olan değ�ş�kl�kler� en geç otuz gün �çer�s�nde bağlı olduğu

M�marlar Odası b�r�m�ne b�ld�rmek zorundadır.
f) M�mar, serbest m�marlık h�zmetler� �ç�n ver�len evrak, belge ve hazırladığı yazılı ve ç�z�l� dokümanları, �ş�n sona ermes�nden sonra 5 yıl süre

�le saklamak zorundadır. M�mar eserler�n�n or�j�naller�n� 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu uyarınca, yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl
sonrasına kadar korunacağını b�lerek hareket eder.

g) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) M�mar, eser sah�b� m�marın oluru olmadan tad�lat yapamaz, projes�n� kullanamaz, değ�ş�kl�k ya da �laveler
yapamaz.

h) Eser sah�b� m�marın bulunamaması durumunda, m�mar tad�lat projes� üstleneb�lmek �ç�n Odaya başvurmak ve �ş sah�b�n�n yasal tebl�gat ve
�lan yapmasını talep etmekle yükümlüdür.

�) M�mar, m�marlık h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde �şverene b�lg� vermek koşuluyla projes�nde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r.
j) M�mar, serbest m�marlık h�zmetler� sonunda meydana gelen eser�n� tesl�m edecek ve kabul tutanağını gerekt�ğ� durumlarda �lg�l� merc�lere

verecekt�r.
k) M�mar, 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanununun 7 ve 14 üncü maddeler� uyarınca eser�n� umuma arz etme yetk�s�ne sah�pt�r. Bu

nedenle m�mar yapı üret�m sürec�n�n tüm aşamalarında meslek� kontrol olarak eser�n vücut bulmasını denetleyerek, eser�n tamamlanıp kullanıma
açılmasına �z�n vermek durumundadır.

M�marlar Odasının görev, yetk� ve sorumlulukları
Madde 16 — M�marlar Odasının görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır;
a) M�marlar Odası, serbest m�marlık h�zmetler�n�n yürütülmes�nde meslek mensupları arasında haksız rekabet� önlemek, üret�len h�zmetler�n

n�tel�kl�, toplum ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekl� gördüğü önlemler� alır.
b) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası, m�marların h�zmetler�n� denetlemeye ve s�c�ller�n� tutmaya yetk�l�d�r.
c) M�marlar Odası, şubeler tarafından her yıl güncellenerek düzenlenen serbest m�marlar l�stes�n�, bel�rled�ğ� �lan şekl� �le kamuoyuna, �nşaat

ve kullanma �zn� veren yetk�l� merc�lere duyurur.
d) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası, m�marların meslekler�n� uygularken toplumla, meslektaşlarıyla ve �şveren� �le arasındak�

�l�şk�ler� hakkan�yet çerçeves�nde düzenleyecek tedb�rler alır, çalışmalar yapar. Bu anlamda �şveren �le m�mar arasında doğab�lecek uyuşmazlıklarda
arabuluculuk görev�n� üstlen�r.

e) (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası 5/12/1951 tar�hl� ve 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu uyarınca, m�marların f�k�r ve
sanat eser� n�tel�ğ�ndek� her türlü üret�mler�n�n korunması �ç�n gerekl� düzenlemeler�, Kanuna uygun olarak yapar. Gerekl� hallerde eser sah�b�
m�marın bulunab�lmes� �ç�n, �ş sah�b�n�n yasal tebl�gat ve �lanıyla eş zamanlı olarak, Oda yayın ve �let�ş�m organları yoluyla duyuru yapar.

f) (Ek:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası, m�marlık h�zmetler� karşılığında hak ed�lecek ücretlere �l�şk�n asgar� ücret tar�fes�n�
yayımlayarak, her yıl bu tar�fey� günceller, �let�ş�m organlarıyla duyurur.

g) (Ek:RG-6/2/2010-27485) M�marlar Odası, meslek� denet�m h�zmet� karşılığında alınacak maktu meslek� denet�m bedeller�n� her yıl
yayımlayarak, �let�ş�m organlarıyla duyurur.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Serbest M�marlar L�stes� ve Meslek� Denet�m
Serbest m�marlar l�stes�
Madde 17 — M�marlar Odası şubeler�, her yıl Ocak ayı sonuna kadar tesc�l�n� ve tesc�l yen�lemes�n� yaptırmış olan serbest m�marlık

h�zmetler� büro tesc�l belges� sah�b� serbest m�marları b�r l�steye kaydeder.
Şubeler bu l�steler� her yıl Şubat ayı sonuna kadar M�marlar Odası genel merkez�ne yayınlanmak üzere ve b�r�mlere b�lg� �ç�n onaylayarak

gönder�r.
Oda s�c�l numarasına göre düzenlenen bu l�stelere serbest m�mar ve bürosunun;
a) Oda s�c�l numarası,
b) İs�m ve soyadı,
c) Serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belge numarası,
d) Büro unvanı,
e) İş adres�,
f) Çalışma ve uzmanlık alanı
�şlen�r ve l�steler M�marlar Odası mührünü taşır.
Bu l�sten�n yayınlanmasından sonra serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges� alan ya da yen�leyen serbest m�marlar, l�steye eklen�r.
M�marlık h�zmetler� yapması sürel� ya da süres�z durdurulmuş, meslekten men ed�lm�ş serbest m�marın bu durumunun yürürlük kazanmasının

ardından, men süres�ne koşut olarak l�stelerden çıkarılır.
Yen� �laveler ve l�stelerden çıkarılanlarla �lg�l� b�lg�ler�n güncellenme süreler� ve duyuruların b�ç�m� M�marlar Odası genel merkez�nce saptanır.
Meslek� denet�m�n yapılmasında uyulacak esaslar
MADDE 18 – (Değ�ş�k:RG-6/2/2010-27485)
M�marlar Odasının meslek� denet�m yapmaya yetk�l� b�r�mler�, meslek� denet�m� b�r kamu kurumu n�tel�ğ�nde olan M�marlar

Odasının tüzel k�ş�l�ğ� adına yaparlar. 
M�mar, bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde tanımlanan serbest m�marlık h�zmetler�n�n �lg�l� şartnameler�nde bel�rlenen zorunlu �ş

aşamalarını meslek� denet�me sunmakla yükümlüdür. Ancak bunların dışında kalan m�marlık h�zmetler�n�n bütün alanları ve �ş aşamaları
�ç�n m�marın talep etmes� durumunda �lg�l� şartnames� hükümler�ne uygun olarak meslek� denet�m yapılır.

Meslek� denet�m ve onay h�zmet� �ç�n M�marlar Odası tarafından yayımlanan Meslek� Denet�m Bedel� tablosunda yer alan maktu
bedel öden�r.

Meslek� denet�m �şlem�, m�marlık h�zmet�n�n yapıldığı bölgen�n bağlı olduğu M�marlar Odası b�r�m� tarafından gerçekleşt�r�l�r.
M�marlar Odasının meslek� denet�m yapan b�r�m� aşağıdak� koşulları sağlayan m�mara, en geç 15 gün �ç�nde proje meslek�

denet�m�n� yapar ve m�mar� proje s�c�l durum belges� düzenler;
a) M�marın serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�n�n �lg�l� yıl �ç�n tesc�l yen�lemes�n�n yapılmış olması.
b) M�mar ve �ş sah�b� arasında �mzalanmış, M�marlar Odasınca bel�rlenm�ş asgar� koşulları kapsayan sözleşmes�.
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c) M�marın mührü ve �mzasını taşıyan, m�mar� proje ç�z�m ve sunuş standartları, �lg�l� yönetmel�k, standart ve normlara uygun
olarak düzenlenm�ş uygulama projeler� ve ekler�.

ç) Tapu, çap, röperl� krok�, �mar durumu, kot krok�s� ve gerekl� d�ğer dokümanlar.
d) Serbest m�marlık h�zmetler�ne �l�şk�n, en az bedel tar�fes�ne göre hesaplanmış ücret tutarında düzenlenm�ş serbest meslek

makbuzu ya da fatura, bu Yönetmel�ğ�n 10, 11 ve 12 nc� maddeler�nde bel�rt�len m�marlardan �se, serbest meslek makbuzu ya da fatura
yer�ne ücret bordrosu aranır.

e) Korunması gerekl� kültür ve tab�at varlığı olarak tesc�l ed�lm�ş yapılarda, Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kurulu kararlarına
uygun hazırlanmış rölöve, restorasyon, rest�tüsyon projeler�, fotoğraf ve gerekl� belgeler�.

f) Tad�lat projeler�nde eser sah�b� m�marın kend�s� değ�lse, eser sah�b�n�n noter ya da Oda onaylı oluru; eser sah�b�n�n
bulunamaması durumunda �se, tebl�gat ve �lan belgeler� �le m�mar ve mal sah�b�nden �ler�de doğab�lecek tüm sorumluluğun kend�ler�ne
a�t olduğuna da�r taahhütname.

  M�marlar Odası, fenn� mesul�yet üstlenen üyeler�n�n bu h�zmetler�n�n denet�m�n�; 3194 sayılı İmar Kanunu �le �lg�l� yönetmel�kler,
bu Yönetmel�k ve TMMOB M�marlar Odası M�mar� Fenn� Mesul�yet H�zmetler� Şartnames� �le bel�rlenen esaslar doğrultusunda
gerçekleşt�r�r.        

M�marlar Odasının meslek� denet�m yapan b�r�m� m�mar� fenn� mesul s�c�l durum belges� almak �ç�n yapılan başvurularda
aşağıdak� koşulları sağlayan m�mara m�mar� fenn� mesul s�c�l durum belges� düzenler;

a) M�marın, fenn� mesul�yet üstleneceğ� yapının bulunduğu yer�n şubes�ne kayıtlı olması.
b) M�marın serbest m�marlık h�zmetler� büro tesc�l belges�n�n �lg�l� yıl �ç�n tesc�l yen�lemes�n�n yapılmış olması.
c) M�marın �lg�l� kanun ve yönetmel�kler �le bel�rlenen sınır, mesafe, yapı alanı, adet ve kontenjanı doldurmamış olması.
ç) Aynı parsele �l�şk�n düzenlenen m�mar� proje müell�f� s�c�l durum belges� örneğ�n�n sunulması.
d) M�mar ve �ş sah�b� arasında �mzalanmış, M�marlar Odasınca bel�rlenm�ş asgar� koşulları kapsayan sözleşmes�n�n sunulması.
M�marlar Odası, şant�ye şefl�ğ� üstlenen üyeler�n�n bu h�zmetler�n�n denet�m�n�; yürürlüktek� kanunlar, yönetmel�kler,  şartname ve

standartlar �le bu Yönetmel�k ve TMMOB M�marlar Odası M�marlık H�zmetler� Şartnames� ve En Az Bedel Tar�fes� �le bel�rlenen esaslar
doğrultusunda gerçekleşt�r�r.        

M�marlar Odasının meslek� denet�m yapan b�r�m� şant�ye şef� s�c�l durum belges� almak �ç�n yapılan başvurularda �lg�l�
şartnameler�nde bel�rt�len koşulları sağlayan m�mara şant�ye şef� s�c�l durum belges� düzenler.

Meslek� kontrollük, fenn� mesul�yet ve şant�ye şefl�ğ� görevler�n� üstlenen m�marın taleb� hal�nde, yapı kullanma �zn�
başvurusundan önce �ş b�t�m belges� düzenlen�r. Bu belge, M�marlar Odası tarafından onaylanır ve m�marın s�c�l�ne �şlen�r. İş b�t�m
belges� düzenlen�rken aşağıdak� belgeler �sten�r;

a) Şant�ye tal�mat defter�,
b) M�marın kabul tutanağı,
c) M�mar �le �ş sah�b� arasında düzenlenm�ş tesl�m tutanağı.
Fenn� mesul�yet ve şant�ye şefl�ğ�ne �l�şk�n sorumlulukların tamamlandığına da�r b�lg�ler�n m�marın s�c�l�ne �şlen�leb�lmes� �ç�n, söz

konusu �şe a�t yapı kullanma �z�n belges� ya da �darece onaylı �st�fa belges� ve sev�ye tesp�t tutanağı aranır.
M�marlar Odasının meslek� denet�m yapan b�r�m�, m�mar� proje h�zmet�n�n tel�f haklarının korunması amacıyla, kayda alınması �ç�n

yapılan başvurularda, aşağıdak� koşulları sağlayan m�mara, meslek� denet�m� yaparak söz konusu m�mar� proje h�zmet�n�n s�c�l kaydını
düzenler ve onaylanan projeler �le b�rl�kte her belgen�n b�r kopyasını arş�vler.

Bu başvurularda m�marın;
a) Üyel�k a�datını ödem�ş olması,
b) 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 26 ncı maddes� uyarınca ver�len D�s�pl�n

cezası neden�yle meslek� faal�yet�n� yapmaya engel b�r kısıtlılığının bulunmaması,
c) M�marın �mzasını taşıyan, m�mar� proje ve/veya d�ğer tasarım çalışmaları,
ç) M�mar ve �ş sah�b� arasında �mzalanmış, M�marlar Odasınca bel�rlenm�ş asgar� koşulları kapsayan sözleşmes�n�n sunulması;

sözleşme sunulamaması hal�nde, m�marın d�lekçes� �le b�rl�kte yasal sorumluluğu üstlend�ğ�ne da�r taahhütnames�,
d) M�mar tarafından sunulacak d�ğer belgeler (�mar durumu, çap, krok� vb.),
aranır.

 
ALTINCI BÖLÜM

Geç�c� ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 19 — Oda Yönet�m Kurulu bu Yönetmel�k kapsamında oluşacak bel�rs�zl�kler� ortadan kaldırmak üzere, oda b�r�mler�n�n görüşler�n�

alarak b�r sonrak� genel kurula kadar, uygulamayı yönlend�rmeye yetk�l�d�r.
Geç�c� Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n uygulamasına esas olan şartname, tar�fe ve belgeler, Oda Yönet�m Kurulunca en geç 6 ay �ç�nde

hazırlanır.
Geç�c� Madde 2 — (Mülga:RG-6/2/2010-27485)
Yürürlük
Madde 20 — Bu yönetmel�ğ�n;
a) 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�, �k�nc� fıkrasının (�) bend�, 9 uncu maddes�n�n beş�nc� fıkrasının (�) bend� ve altıncı fıkrasının

(h) bend�, 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�, 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�, 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e)
bend� 1/1/2006 tar�h�nde,

b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 21 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� M�marlar Odası Yönet�m Kurulu yürütür.

 
Sayfa
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