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Oturum Aç

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

 

Resmî Gazete Tar�h�: 22.04.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20500

TMMOB SERBEST MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
 
01. AMAÇ

Bu yönetmel�k, 7303 sayılı Kanun 66 Sayılı KHK ve 85 Sayılı KHK �le bazı maddeler� değ�şt�r�len 6235 sayılı TMMOB Kanunu,
3065 sayılı KDV Kanunu, gereğ� yapılacak mühend�sl�k m�marlık h�zmetler�n�n, ülken�n, mesleğ�n ve tekn�ğ�n gerekler�ne uygun b�r
şek�lde tanımını, uygulanmasını, koord�nasyonunu ve gel�ş�m�n� tem�n ve ülke çapında uygulanacak ücretlerdek� asgar� m�ktarları tesp�t
etmek ve denet�m�n� sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

02. KAPSAM

Bu yönetmel�k 88/13 181 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan �dare tanımındak� kuruluşların dışındak� k�ş� ve kuruluşları,
bunların yaptırmakta olduğu m�marlık ve mühend�sl�k h�zmetler�n� ve bu h�zmetler�n n�tel�ğ�ne göre karşılığında ödenecek asgar� ücretler�
kapsar.

03. İSTİSNALAR

Maaş, ücret ve benzer� ödemeler karşılığında zamanla kayıt altına alınmış, n�tel�ğ� ve türü bel�rt�lmem�ş h�zmetlere a�t bedeller�n
tesp�t ed�lmes� bu yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır. B�l�rk�ş�l�k, Hakeml�k, Eksperl�k ve Tekn�k Müşav�rl�k h�zmetler� �le �lg�l� asgar�
ücretler, mevcut �lg�l� yönetmel�k ve değ�ş�kl�kler� olarak TMMOB'ce bel�rlenerek ayrıca yayınlanır.

04. DEYİMLER VE TANIMLAR

Bu yönetmel�kte geçen dey�mler ve tanımlar aşağıdadır.

04.01. Mühend�s-M�marlık Mühend�sl�k ve m�marlık h�zmetler�n� uzmanlık ve çalışma konuları �le TMMOB ve bağlı bulundukları
Meslek Odaları yasa, tüzük ve yönetmel�kler�ne göre yapmaya yetk�l� k�ş�lerd�r.

04.02. Mühend�sl�k ve M�marlık H�zmetler� (MMH) Mühend�s ve m�mar ünvan ve etk�s� �le mesleğ�n �crasında 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� kanunlara, tekn�ğ�n ve mesleğ�n genel �lke ve menfaatler�ne uygun olarak uyum ve b�rl�k �ç�nde
yapılmasıdır.

04.03. Asgar� Ücret Her türlü MMH'n�n yürürlüktek� yasa ve yönetmel�kler uyarınca yapılab�lmes� �ç�n TMMOB Yönet�m Kurulu
tarafından tesb�t ed�l�p �lg�l� Bakanlıkça uygun bulunduktan sonra �lan olunan en az ücretlerd�r.

04.04. Asgar� Ç�z�m ve Düzenleme Esasları MMH �le �lg�l� her türlü har�ta, plan, proje, res�m ve hesaplarının hazırlanması �le �lg�l�
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı standartları varsa d�ğer resm� kuruluşların standartları gözet�lerek 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 esaslardır.

04.05. İşveren MMH'n� yaptıracak özel k�ş� ve ortaklıklardır.

04.06. Meslek� Denet�m MMH'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 Meslek Odaları ve Kontrol Büroları'nca denetlenmes�d�r.

04.07. Kontrol Büroları Bu yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere �lg�l� oda b�r�mler�nce zorunlu olarak oluşturulan
ün�telerd�r.

05. GENEL HÜKÜMLER

Mühend�sl�k ve m�marlık h�zmetler�, uzmanlık ve çalışma konularına göre �lg�l� Oda üyes� mühend�s ve m�marlar tarafından
yapılır.

06. MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMETLERİ

Yapı üret�m�, etüd, araştırma ve d�ğer MMH gerekt�ren herhang� b�r yapım veya �malatın har�ta, plan, proje, tekn�k şartname,
res�m, hesaplarına fen ve sanat kurullarına �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� esaslarına, genel şant�ye organ�zasyonu �şler�ne da�r tekn�k
mevzuata uygun olarak yürütülmes� ve denetlenmes� �lg�l� mühend�s ve m�marlarca yapılır.

06.01. Etüd ve Proje H�zmetler� Her türlü araştırma, müşav�rl�k, b�l�rk�ş�l�k, etüd, har�ta, plan, proje res�m ve hesaplarının
hazırlanması konularına göre �lg�l� mühend�s ve m�marlarca yapılır.

06.02. Meslek� Kontrollük Yapı üret�m�n�n veya MMH gerekt�ren herhang� b�r �malatın, yapımı sırasında, yürürlüktek� yasa,
yönetmel�k, şartname ve projeler�ne uygunluğu mühend�s ve m�marlarca uzmanlık konularına göre ayrı ayrı denetlen�r.

06.03. Fenn� Mesul�yet Yapı üret�m�n�n veya MMH gerekt�ren herhang� b�r �malatın onaylı proje, ruhsat ve ekler�ne uygun olarak
yapılması, sürveyan, şant�ye şef� ve meslek� kontrollük h�zmetler�n�n koord�nasyonu, MMH �le �lg�l� her türlü hususun yürürlüktek� yasalar
ve yönetmel�kler açısından denetlenmes�, o planla �lg�l� mühend�s ve m�marca yapılır. Tüm bu �ş ve �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�nde
�şverene, resm� kontrol kurumlarına ve üyes� olduğu Meslek Odasına karşı bu mühend�s ve m�marlar sorumludurlar.
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ESAS HÜKÜMLER

07. HİZMETLERİN ASGARİ ÜCRETLERİ

Kapsam maddes�nde bel�rt�len ve �ht�sas alanlarına göre yapılmış h�zmetler �ç�n tesp�t ed�len değerler asgar� ücretler olup, h�çb�r
h�zmet bu ücretler�n altında yapılamaz. B�rden çok mühend�sl�k-m�marlık h�zmet dalının b�rl�kte h�zmet�n� gerekt�ren �şlerde alınacak
toplam asgar� ücret; gerekl� h�zmet dalları �ç�n her yıl bel�rlenecek TMMOB Koord�nasyon Katsayısı (KK) �le h�zmet dallarının
(gerekt�ğ�nde yöresel) asgar� ücretler� (AÜ) çarpımlarının toplamı olarak hesaplanır. Toplam Asgar� Ücret = (AÜ1 x KK1) + (AÜn x KKn)
Asgar� ücret�n bölge katsayısı, Odaların yöre örgütler�nce bel�rlen�p, Oda merkezler�n�n ve TMMOB Yönet�m Kurulu'nun onayından ve
b�rden fazla Oda'nın üret�m alınındak� h�zmetler�n bölge katsayılarının TMMOB Yönet�m Kurulu'nca bel�rlenmes�nden sonra her �k�s� de
bu yönetmel�ğ�n 13. maddes� hükümler�ne göre Resm� Gazete'de yayınlanır.

08. Bu yönetmel�k kapsamında h�zmet dallarına göre her yıl tablolar hal�nde bel�rlenen asgar� ücret tar�feler� �le �lg�l� olarak, o
meslek dalındak� Oda'nın hazırladığı ayrıntılı Asgar� Ücret Tar�fe ve Esasları �le Büro Tesc�l Yönetmel�kler�, bu Yönetmel�k hükümler�ne
aykırı olmamak koşulu �le düzenlen�r ve Resm� Gazete'de yayınlanır.

09. 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� mühend�sl�k ve m�marlık h�zmetler� �ç�n asgar� ücret Odalarca ayrıca tesp�t ed�l�r.

10. Mühend�sl�k, m�marlık h�zmet�n� yüklenen mühend�s ve m�marlar bu yönetmel�k hükümler�ne göre bel�rlenecek Asgar� Ücret
Tar�fe Esasları �le tesp�t ed�len ücretler karşılığı fatura kesmek ve bu faturaları odalarına �braz etmek zorundadırlar.

11. MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI

MMH'n�n �ht�sas dalları arasında uyum ve �şb�rl�ğ� �ç�nde yürütülmes� ve asgar� ç�z�m ve düzenleme esasları açısından bu
h�zmetler�n Meslek Odaları ve kontrol bürolarınca meslek� denet�m uygulamalarının nasıl yapılacağı, çıkarılacak "TMMOB Asgar� Ücret
ve Ç�z�m Standartları Tesp�t Kom�syonu ve Kontrol Büroları'nın Kurulmasına �l�şk�n Yönetmel�k"te bel�rlen�r ve bu Yönetmel�k Resm�
Gazete'de yayımlanır.

12. DİĞER HÜKÜMLER

12.01. Mühend�sl�k ve m�marlık h�zmet�n�n tümünün yaptırılmasından vazgeç�l�p, b�r bölümünün yaptırılmasının �stenmes�
hal�nde buna a�t MMH ücretler� bu bölümün asgar� ücret�ne göre alınır.

12.02. MMH ayrı yıllarda yaptırılırsa ücret sözleşme yılındak� asgar� ücrete göre hesaplanır. MMH sözleşmedek� süres�nde
b�t�r�lemezse, MMH ücret� süre sonunda o yılın asgar� ücretler� üzer�nde ek sözleşme düzenlenerek hesaplanır.

13. Bu yönetmel�k çerçeves�nde bel�rlenecek bölgesel katsayılar ve asgar� ücret tar�feler�, �lg�l� Bakanlığın uygun görüşü
alındıktan sonra Resm� Gazete'de yayımlanır.

14. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

29 Temmuz 1986 gün ve 19179 sayılı Resm� Gazete de yayınlanan "TMMOB İnşaat Mühend�sl�ğ�, Mak�na Mühend�sl�ğ�, Elektr�k
Mühend�sl�ğ� ve M�marlık H�zmetler� Asgar� Ücret Yönetmel�ğ�"n�n bütün hükümler� bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rmes�yle yürürlükten
kaldırılır.

15. YÜRÜRLÜK

Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

16. YÜRÜTME

Bu Yönetmel�k hükümler�n� yürütmekle TMMOB Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.

<ı>(Bu Yönetmel�k, 22 N�san 1990 tar�h 20500 sayılı Resm� Gazete'de yayınlanmıştır.)
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