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Oturum Aç

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

 

Resmî Gazete Tar�h�: 23.02.2005 Resmî Gazete Sayısı: 25736

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MİMARLIK-MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRET-ASGARİ
ÇİZİM VE DÜZENLEME ESASLARI YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
                Amaç
                Madde 1 — Bu Yönetmel�k, her türlü yapı ve tes�s üret�m� ve bu alandak� her türlü m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n, ülken�n,
mesleğ�n ve tekn�ğ�n �ht�yaç ve menfaatler�ne uygun b�r şek�lde tanımını, uygulanmasını, koord�nasyonunu ve gel�ş�m�n� tem�n ve ülke çapında
denet�m�n�n sağlanması amacı �le hazırlanmıştır.
                Kapsam
                Madde 2 — Beled�ye mücav�r alan sınırları �ç�nde veya dışında, yapılacak yapılar �le �lg�l� her türlü m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�
kapsar.
                Dayanak
                Madde 3 — Bu Yönetmel�k, 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununun 39 uncu maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
                Tanımlar
                Madde 4 — Bu Yönetmel�kte geçen;
                a) TMMOB : Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�n�,
                b) Yapı : Karada ve suda, kalıcı ve geç�c�, yeraltı ve yerüstü �nşaatı �le bunların parçalarını, 
                c) B�r�m Mal�yet (BM) : Yapının, b�r�m ölçüsünün (b�nalarda b�r�m alanının), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl m�marlık
h�zmetler�ne esas olan sınıflar �ç�n ayrı ayrı tesp�t ed�lerek �lan ed�len mal�yetler� (B�r�m� YTL/m2'd�r.),
                d) Yapı Yaklaşık Alanı (YYA) : M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n yapıldığı yapının ön proje, �ht�yaç programı, tapu, çap g�b� �lg�l�
belgelerden hesaplanan yaklaşık brüt alanını (Bu alan, yapı kes�n alanının %10'undan az veya fazla olamaz. B�r�m� m2 c�ns�nden hesaplanır.),
                e) Yapı Yaklaşık Mal�yet� (YYM) : M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� ücretler�n�n hesabına temel olan ön kabuldür. Yapı yaklaşık
alanının, b�r�m mal�yetle çarpılması sonucu bulunan değer� (B�r�m� YTL olarak hesaplanır.),
                f) İşveren : M�marlık mühend�sl�k h�zmetler�n� yaptıracak k�ş�, kurum ve kuruluşlarını,
                g) M�marlık ve Mühend�sl�k H�zmetler� (MMH) : Yapıların nev'�ne, önem�ne ve büyüklük dereces�ne göre her türlü araştırma, müşav�rl�k,
b�l�rk�ş�l�k, etüd, har�ta, plan, proje, res�m ve hesaplarının hazırlanması ve bunların uygulanması �le �lg�l� her türlü kontrollük h�zmetler�n�n uzmanlık
konularına, �lg�l� kanunlarına, tekn�ğ�n ve mesleğ�n genel �lke ve menfaatler�ne uygun olarak, uyum ve b�rl�k �ç�nde yapılmasını,
                h) M�mar-Mühend�s : M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n� uzmanlık ve çalışma konuları �le TMMOB ve bağlı bulundukları meslek
odaları kanun, tüzük ve yönetmel�kler�ne göre yapmaya yetk�l� m�mar, mühend�s, m�marlık-mühend�sl�k, müşav�rl�k gerçek veya tüzel k�ş� ve
kuruluşlarını,
                �) Asgar� Ücret : Her türlü m�marlık mühend�sl�k h�zmetler�n�n, yürürlüktek� kanun ve yönetmel�kler uyarınca yapılab�lmes� �ç�n TMMOB
ve bağlı odalarca tesp�t ve �lan olunan ve 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun 27 nc� maddes�n�n 5 �nc� bend�
uygulamalarına da esas en az ücretler�,
                j) Asgar� Ç�z�m ve Düzenleme Esasları : M�marlık ve mühend�sl�k h�zmet� gerekt�ren yapı ve �malatların her türlü har�ta, plan, proje, res�m
ve hesaplarının hazırlanması �le �lg�l�, meslek odalarınca tesp�t ve �lan ed�len, ortak norm, standart ve �fade şek�ller� �le bunların tanz�m ve takd�m�ne
a�t esasları,
                k) Meslek� Denet�m : M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n�n �ht�sas dalları arasında uyum ve �şb�rl�ğ� �ç�nde yürütülmes� ve asgar� ücret,
asgar� ç�z�m ve düzenleme esasları açısından, bu h�zmetler�n �lg�l� meslek odaları ve kontrol bürolarınca denetlenmes�n�,
                l) Kontrol Büroları : Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere, �lg�l� oda b�r�mler�nce oluşturulan ün�teler�n�,
                m) İdare: M�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n� yaptıracak olan resm� kurum ve kuruluşları,
                n) H�zmet Dalı Oranı (HDO) : Yapının toplam proje tutarı �ç�ndek� h�zmet dallarının oranını, 
                o) H�zmet Bölümü Oranı (HBO) : Proje h�zmetler�n�n kend� �ç�ndek� h�zmet oranlarını (Bu oranlar her �ht�sas dalı tarafından ayrıca tesp�t
ed�l�r.),
                p) İht�sas Katsayısı (İKS) : Her odanın �ht�sasının özell�kler�ne uygun olarak bel�rleyeceğ� katsayıyı,
                r) (Değ�ş�k: RG-01/07/2006-26215) Yöre Katsayısı (YK): Yöre şart ve özell�kler�ne göre, kontrol bürolarınca asgar� ücretler�n %50'ye
kadar eks�ğ�  alınarak tesp�t�n�,
                s) SMMB : Serbest mühend�sl�k / m�marlık müşav�rl�k belges�n�,
                t) BTB : M�mar / mühend�s�n kend� meslek odasından almış olduğu büro tesc�l belges�n�,
                u) MMHK: Mühend�sl�k m�marlık h�zmet� katsayısını,
                v) PİD:  Proje ve �hale dosyasını,
                �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yapı Yaklaşık Mal�yet� �le İlg�l� Esaslar

                Yapı Yaklaşık Mal�yet�n�n Hesaplanması
                Madde 5 — Yapı yaklaşık mal�yet�n�n hesap ve uygulamasında aşağıdak� esaslar d�kkate alınır:
                a) B�r�m mal�yetler yayımlanmamış �se, TMMOB Asgar� Ücret ve Ç�z�m Standartları Tesp�t Kom�syonunca son yayımlanan f�yatlar esas
alınacaktır.
                b) B�r yapıdak� mak�ne ve elektr�k mühend�sl�ğ� h�zmetler�n�n ayrıca yaptırılması hal�nde, bu �şler�n kapsadığı tes�sat veya montajın �hale
yılı b�r�m f�yatları �le hesaplanan �lk keş�f tutarı, YYM olarak ele alınır.
                c) Yapıdak� meslek� h�zmetler�n karşılıkları �le arsa, ruhsat g�b� harç, res�m ve harcamalar YYM'ne katılmaz.
                d) Bağış ve benzer� yollarla mal�yette sağlanan �nd�r�mler, YYM'n� etk�lemez.
                e) Yapının kes�n mal�yet�, m�marlık ve mühend�sl�k ücret�n�n hesaplanmasında h�ç b�r şek�lde d�kkate alınmaz.
                f) İşveren�n ver�ler� değ�şt�rmes� �le oluşan meslek� h�zmetler�n ücret� ayrıca öden�r.
                g) Yapı yaklaşık mal�yet�n�n hesabına esas olan YYA �le yapı kes�n alanı arasındak� fark, %10'dan az veya fazla olamaz. Aks� takd�rde,
asgar� ücret hesabı yapı kes�n alanı üzer�nden yapılır.
                M�marlık-Mühend�sl�k H�zmetler� ve Esasları
                Madde 6 — Yapı üret�m�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne esas, proje ve kontrolluk h�zmetler� uzmanlık ve çalışma konularına göre �lg�l� oda üyes�
m�mar ve mühend�sler tarafından yapılır.
                Esas proje yanında yada ayrıca üstlen�lecek kontrollük h�zmetler� şunlardır:
                a) Şant�ye Şefl�ğ� : Yapı üret�m� veya m�marlık mühend�sl�k h�zmet� gerekt�ren herhang� b�r �malatın plan, proje, res�m ve hesaplarına, fen
ve sanat ka�deler�ne, �şç� sağlığı ve �şgüvenl�ğ� esaslarına, genel şant�ye organ�zasyonu �şler�ne da�r tekn�k mevzuata uygun olarak meslek� kontrollar
ve fenn� mesulün d�rekt�fler� doğrultusunda yürütülmes� ve denetlenmes�n�n �lg�l� m�mar ve mühend�slerce yapılmasıdır.
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                b) Meslek� Kontrolluk : Yapı üret�m�n�n veya m�marlık mühend�sl�k h�zmet� gerekt�ren herhang� b�r �malatın yapımı sırasında, yürürlüktek�
yasa, yönetmel�k, şartname ve projeler�ne uygunluğunun m�mar ve mühend�slerce uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlenmes�d�r.
                c) Fenn� Mesul�yet : Yapı üret�m�n�n veya m�marlık, mühend�sl�k h�zmet� gerekt�ren herhang� b�r �malatın onaylı proje, ruhsat ve ekler�ne
uygun olarak yapılmasının sağlanması �ç�n sürveyan, şant�ye şef� ve meslek� kontrollük h�zmetler�n�n koord�nasyonu, yapı üret�m� �le �lg�l� her türlü
hususun yürürlüktek� �mar yasası, �mar planı, yönetmel�kler� ve lejantları �le TMMOB Kanun ve yönetmel�kler� açısından denetlenmes� ve tüm bu
hususların gerçekleşt�r�lmes�nde �şverene, resm� kontrol kurumlarına ve meslek odalarına karşı m�mar ve mühend�slerce üstlen�len yetk� ve
sorumluluklardır.
                Her türlü Serbest M�marlık-Mühend�sl�k-Müşav�rl�k H�zmetler�n�n yapılab�lmes� �ç�n, gerçek veya tüzel k�ş� ve kurumlar �lg�l� meslek
odalarından, meslek odasının öngördüğü BTB ve SMMB’n� almak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Asgar� Ücret� Bel�rleme Esasları ve Denet�m�

                Asgar� Ücret�n Bel�rlenmes� ve Tahs�l�
                Madde 7 — Bu Yönetmel�kte bel�rt�len MMH karşılığı ücretler�n tesb�t�, tahs�l� ve denetlenmes� aşağıdak� esaslar uyarınca yapılır:
                a) Proje Ücret�
                Proje asgar� ücretler� aşağıdak� formül �le hesaplanır.
                Proje Asgar� Ücret� (PAÜ) = YYA x BM x MMHK x HDO x HBO x İKS x YK
                YYA = Yapı yaklaşık alanı (m2),
                BM = B�r�m mal�yet (YTL/m2),
                MMHK = M�marlık mühend�sl�k h�zmetler� katsayısı yapı yaklaşık alanı �le yapı sınıflarına bağlı olarak h�zmet sınıflarının düzenleme
katsayısıdır.
                Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mühend�sl�k M�marlık H�zmetler� Şartnames�ndek� proje �hale dosyası katsayısına tekabül eder. Her �ht�sas
dalı, yapı sınıf tanımlarını kend�s� tesp�t eder.
                b) Kontrollük H�zmetler� Asgar� Ücretler�
                1) Şant�ye Şefl�ğ�: H�zmet� üstlenen m�mar veya mühend�sler�n, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı b�r�mler�nde mükteseb�ne uygun b�r
konumda çalışıyor olması hal�nde alması gereken asgar� ücret olup, �şverenle şant�ye şef�n�n anlaşmasına bağlıdır.
                2) Meslek� Kontrollük: Her �ht�sas dalına a�t proje ücret�n�n %60'ı o �ht�sas dalının meslek� kontrollük ücret�d�r.
                3) (Değ�ş�k: RG-01/07/2006-26215) Fenn� Mesul�yet: Fenn� Mesul�yet� alan m�mar veya mühend�s�n �ht�sas dalına a�t toplam proje
ücret�n�n en az %30'udur.
                c)   Ücretler�n Tahs�l�
                Bu Yönetmel�kte bahsed�len MMH'n� yüklenen m�mar ve mühend�sler yukarıda tesp�t ed�len ücretler karşılığı fatura kesmek ve bu
faturalarını odalarına �braz etmek zorundadırlar. İlg�l� odalar ve kontrol büroları bu ücretler�n tahs�s� �le �lg�l� esasları bel�rler ve gerekl� tedb�rler�
alırlar.
                1) Yapının b�r bölüme a�t MMH'n�n yaptırılması hal�nde ücret, bu bölüm yaklaşık mal�yet�n�n tüm YYM'e oranı �le bulunur.
                2) Yapının tümünün yaptırılmasından vazgeç�l�p b�r bölümün gerçekleşt�r�lmes�n�n �stenmes� hal�nde buna a�t MMH ücretler� bu bölüm
yaklaşık mal�yet�ne göre bulunur.
                3) Yapının bölümler�ne a�t MMH'� ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret, sözleşme yılındak� b�r�m mal�yete göre hesaplanır. Yapı, sözleşmedek�
süres�nde b�t�r�lemez �se, kontrollük ücret�, süre sonunda o yılın f�yatları üzer�nden ek sözleşme düzenlenerek hesaplanır.
                4) Fonks�yonları bakımından b�rb�rler�nden ayrılması ca�z olmayan ve aynı �ht�yaç programı �çer�s�nde göster�len ayrı yapıların yaklaşık
mal�yetler� toplamı tek mal�yet olarak kabul ed�l�r ve ücretler bu toplam mal�yet üzer�nden hesap ed�l�r. Dersl�k, laboratuvar, �dare odaları, toplantı ve
j�mnast�k salonundan oluşan okul b�naları; yatakhane, rev�r ve lojmanlardan oluşan yurt b�naları; okul, yurt, lojmanlar, enerj� santralı ve atölye g�b�
parçalardan oluşan yatılı okullar; hasta odası, amel�yathane, pol�kl�n�k g�b� parçalardan oluşan hastane b�naları g�b�.
                5) Fonks�yonları bakımından b�rb�rler�nden ayrılmaları ve böylece ayrı yapılar hal�nde projelend�r�lmes� gereken veya �şveren tarafından
böyle projelend�r�lmes� �stenen yapı gruplarındak� MMH ücretler�, her yapının kend� yaklaşık mal�yet� üzer�nden hesaplanır. Çeş�tl� fakülteler, yurtlar,
lojmanlar ve d�ğer yardımcı tes�sler� �le ün�vers�te kampüsler�, İdare, �malathane, ambar, lojman ve rev�r� �le sanay� tes�sler� g�b�.
                6) Fonks�yonları bakımından b�rb�r�nden ayrı olan çeş�tl� �ht�yaç programlarının tek yapı k�tles� �ç�nde projelend�r�lmes� hal�nde MMH
ücretler�, tüm yaklaşık mal�yet�n %30 arttırılmasıyla elde ed�lecek m�ktar üzer�nden hesaplanır. Çarşı-s�nema-büro, Çarşı-apartman-otel-hamam-garaj
g�b�.
                7) Mevcut b�r yapının değ�şt�r�lmes� ve/veya büyütülmes� �le �lg�l� her �ht�sas dalına a�t ücret, o h�zmet�n etk�led�ğ� yapı bölümünün bu
yönetmel�ğe göre bulunacak mal�yet�ne %30 eklenmek suret�yle hesaplanır (rölöveler bunun dışındadır).
                d) Aynı Projen�n B�rden Fazla Yapıda Uygulanması:
                Aynı projen�n b�rden fazla yapıda uygulanması hal�nde MMH ücretler� aşağıdak� g�b� hesaplanır:
                1) (Değ�ş�k: RG-01/07/2006-26215) M�marlık Mühend�sl�k Proje H�zmetler�n�n (MMPH); aynı proje b�rden çok yapıda uygulandığında,
�lk uygulama �ç�n bu Yönetmel�ğe göre hesaplanan MMPH ücret� aynen öden�r. İk�nc� uygulamada bu ücret�n %50's�, üçüncü uygulamada bu ücret�n
%25'�, dördüncü ve sonra gelen bütün uygulamaların herb�r� �ç�n bu ücret�n %15'� öden�r. Aynı projen�n uygulanacağı alanlarda vaz�yet planlarının
düzenlenmes� ücret� yukarıda bel�rt�len ücretler�n �ç�nded�r. Yukarıda sayılanların dışındak� b�r h�zmet�n ücret�n�n hesaplanmasında tereddüde
düşüldüğü durumlarda bu ücret �lg�l� oda b�r�mler�nce bel�rlen�r.
                2) (Değ�ş�k: RG-01/07/2006-26215) M�marlık-Mühend�sl�k Meslek� Kontrollük ve Fenn� Mesul�yet H�zmetler�n�n; aynı projen�n, aynı
yerde ve aynı kontrol sözleşmes� �ç�nde uygulanması hal�nde bu Yönetmel�ğe göre bulunacak meslek� kontrol ve fenn� mesul�yet ücret�; bütün
uygulamalar �ç�n %100'ü öden�r.
                3) Meslek� Denet�m Uygulaması; m�mar ve mühend�sler�n hak ve yetk�ler�n�n korunması, h�zmetler�n d�s�pl�ne ed�lmes�, gel�şen b�l�m ve
tekn�ğ�n �mkan ve esaslarına uygun, sağlıklı, ekonom�k ve kullanışlı yapı üret�m�n�n gerçekleşt�r�lmes� amacı �le, m�marlık-mühend�sl�k h�zmetler�
�lg�l� meslek odaları kontrol bürolarınca denetlen�r. Bu denet�m, serbest mühend�sl�k, m�marlık ve/veya büro tesc�l yönetmel�kler�, t�p proje
sözleşmes�, asgar� proje ç�z�m ve düzenleme esasları, asgar� m�marlık-mühend�sl�k ücretler�, kontrollük h�zmetler�, proje ve kontrollük puan
sınırlaması g�b� düzenlemeler d�kkate alınarak �lg�l� meslek odaları kontrol bürolarınca yapılır. Kontrol bürolarının kurulması Meslek� Denet�m
Uygulaması Esaslarına �l�şk�n düzenlemeler �lg�l� meslek odalarınca hazırlanarak TMMOB Yönet�m Kuruluna sunulur. TMMOB Yönet�m Kurulunun
onayından geçen düzenlemeler �lan ed�l�r.
                D�ğer H�zmetlere İl�şk�n Ücret�n Tesb�t�
                Madde 8 — D�ğer h�zmetlere �l�şk�n ücret�n tesp�t� aşağıdak� şek�lde yapılır:
                a) Rölöveler, mevcut b�r yapının rölöves�n�n yapılması �ç�n aynı yapının bu Yönetmel�k hükümler�ne göre hesaplanacak MMH toplam
ücret�n�n %10'u öden�r.
                b) Tar�h� eserler �le Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ve Odalarca çok özel olarak n�telenen yapılardak� değ�şt�r�lme, büyütme, restorasyon
ve rölöve �şler�ne a�t h�zmetler�n ücretler� bu Yönetmel�k kapsamına g�rmez. Bu h�zmetler�n ücretler�, sarfı gereken emek ve genel harcamalar
karşılığı olarak ayrıca tesp�t ed�l�r ve öden�r.
                c) Klas�k l�teratüre g�rmeyen, özel uzmanlık ve tecrübey� gerekt�ren yen� alternat�f ve çözümler�n ortaya çıkacağı veya çok gen�ş b�r
araştırmayı gerekt�ren konulardak� m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler� �ç�n Odalarca ayrıca tesp�t ed�lecek ücret öden�r.
                d) Endüstr�yel yapılarda b�na bünyes� ve tes�sat dışındak� �mal ve üret�me a�t mak�ne ve teçh�zatın mühend�sl�k h�zmetler� bu Yönetmel�k
kapsamının dışındadır.
                e) (Değ�ş�k: RG-01/07/2006-26215) Altyapı ve çevre düzenlenmes�ne a�t MMH ücret� bu h�zmetler �ç�n sarfı gereken emek ve harcamalar
göz önünde tutularak �lg�l� Odaların bu konuya �l�şk�n yönetmel�kler� uyarınca öden�r. Altyapı ve çevre düzenlemes�ne a�t PİD h�zmetler� ücret�n�n
hesaplanmasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın uygulamaları esas alınır.  
                f) Proje h�zmet�n�n b�t�m�nde �şverence maket yapılması �sten�rse, bu ücret de takd�ren ve ayrıca öden�r.
                Sınıflar
                Madde 9 — Yapılar, gerekt�rd�kler� sanat ve tekn�k, emek ve araştırmanın çokluğu ve güçlüğüne göre sınıflara ayrılmıştır. İstenecek
h�zmet�n hang� sınıfa sokulacağı 5/8/1985 tar�hl� ve 18833 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı M�marlık ve
Mühend�sl�k H�zmetler� Şartnames�nde göster�lm�şt�r. Tanımlamalara ve örneklere rağmen tereddüde düşüldüğü takd�rde o h�zmet�n hang� sınıfa
g�receğ� �lg�l� odalarca ve kontrol bürolarınca tesp�t ed�l�r.
                Yürürlük
                Madde 10 — Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
                Yürütme
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                Madde 11 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu yürütür.
Sayfa


