
a) Bakanlık Müsteşarları, Yardımcıları, Genel
Müdürleri ve yetkili kılacakları kişiler» müteahhitler
hakkında bilgi isteyebilirler,

b) Bayındırlık Bakanlıf ı Müsteşarı ve yetkili kı-
lacağı kişiler ile Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyele-
ri, toplantı halinde iken Karne Komisyon Üyeleri, bu
sicilleri ve dosyaları inceleyebilirler,

YürürtüMea kaldunma t

Madde 18 — 29 Ağustos 1980 gün ve 17090 sayılı 30
Kasım 1980 gün ve 17170 mükerrer sayılı Resmî Gaze-
te'de yayımlanmış; bulunan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri
İhalelerine Katılma Yönetmelifi ile ek ve değişiklikleri
yürürükten kaldırılmıştır,

YtatârlUk t
MmMm 19 —. Bu Yönetmelik Resmî Gasete'de ya-

yımlanâığı tarihte yürürlüğB girer.

T.M.M.O.B. ASKAEİ ÜCEE1 VE ÇÎZtM
STANDAETLAEITESfiİT

EOBÜSYONU VE KONTROL
BÜROLARININ KURULMASINA

ÎIİŞKİN YÖNETMELİK

TMMX)Mt batlı odalarm yürüttüfü "Ortak Mü-
hendislik Denetim Uygulanmsx"nm yürürlükten kaldırıl-
masını içeren ve bunun yerine hazırlanan yeni yönet-
melik 24.6,1981 tarih ve 17410 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüfe girmiştir. Bu yönetmelik kap-
samında; Jeoloji Mühendisleri Odasının, ilgili bulundu-
ğu alanlarda mesleki denetim yapaMlmesi için gereken
çalışmalar sürdürülmekte ve üyelerimizin katkıları bek-
lenmektedir,

YÖNETMELİK

Ama§ ve Kapsam ı
MBM& 1 — Bu yönetmelik, 6235 (7303) sayılı

Kanuna dayanılarak kamu yararı açışından, mühendislik
ve mimarlık meslek dallarının geli§mesi, nitelikli hiz-
met elde edilmesi; meslek mensuplarının hak ve selahi-
yetterinüı korunması» haksız rekabetin Önlenmesi ve
meslekdaşlar arasında dayam§manm, bilgi ve deney
iletişiminin sağlanması amaçlarım ta§ır,

TMMOB üyeleri bu yönetmelik hükümlerine batlı-
dırlar,

Madde % — tlgili Odalar bu yönetmeliğin amacına
uygum gerekli tedbirleri alırlar.

Asgari Ücret ve Çizta S tun (Hırtları TesMt
Komisyonu Kurulması i
Madde S — İlgili Odalardan ikişer ve ilgili dif er

kamu kuruluşlarından dam§man olarak çaf nlı ikişer
kişinin katılacağı "Asgari Ücret ve Çizim Standartları
TesMt Komisyonu" TMMOB Başkanlığınca kurulur.

Madde 4 «— Asgari Ücret ve ÇMm Standartları
Tesbit Komisyonunun görevleri şunlardır:

a. Mimarlık ve mühendislik hizmetlerme ilişkin
standartları ve bu konudaki geli|meleri İzlemek, de-
neylerden yararlanarak birikim oluşturmak,

b. Elde edilen birikimin ülkemizdeki mühendislik
ve mimarlık hizmetlerine yansımadım saf lamak, görü§
ve öneriler gelî|tirerek bunları TMMOB ve dif er ilgili
kamu kuruluşlarına iletmek»

c. Asgari çizim standartları geliştirmek ve ügUl
kamu kuruluklarına iletmek,

d. Mimarlık vs mühendislik hizmetlerine ilişkin
uygulamaları incelemek, dif er kamu kuruluşlarının
galıimalarından da yararlanarak birim fiyat ve asgari
ücret tesbitinde bulunmak.

Madde 5 — Asgari Ücret ve Çizim Standartları
Tesbit Komisyonu yılda en az bir kere» TMMOB Ba|-
kanlıf mm çağrısı üzerine ve en az 5 kigi ile toplanır,
Komisyon kendi aralarından bîr başkan ve bir sekreter
tayin eder,

Madde 6 — Madde 3'de adı geçen diğer kamu kuru-
luşları şunlardır:

a, Bayındırlık Bakanlıf ı
b. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıf ı
e. İmar ve îskân Bakanlığı
d. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu
e. Üniversiteler
t Türk Standartları Enstitüsü
g\ Gerekli görülen dif er kurumlar,
Madde 1 — Komisyonxm görev süresi bir yıldır.
Odaların Kontrol Bunalan Kutmateı :
Madde 8 — Asgari Ücret ve Çizim Standartları

Tesbit Komisyonunca yapılan çalışmaların sonuçlarını
değerlendirmek, üyelere duyurmak, asgarî çizim stan-
dartiarmitt ve asgari Ücretlerin uygıüanmasını saf la-
mak, ilgili Odaların görevleridir. Bu amaçla Odalar, ig-
birlif i halinde, şube ve temsilciliklerinde kontrol bürola-
rı kurarlar.

Madde 9 — Kontrol bürolarının görevi, mimarlık ye
mühendislik hizmetlerinm asgari gizim standartlarına
uygunluf unu denetlemek, bu hizmetleri veren üyelerin
sorunlarıyla îilgilenmek, üyelik ve asga.il ücret kontrolü
yapmaktır,

MmÛÛe 10 — Mimarlık ve mühendislik ücretlerinin
bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu görül-
dükten sonra ilgili Oda Kontrol Vizesi yapılır. Vize İşlemi
resim proje ve hesapların onayı anlamım taşımaz,

İBu hizmetlere karşılık Asgari Ücret ve Çizim Stan^
dartları Komisyonunca tesbit edilen vize harcı alınır,

Üyelerin SorınMuluMarı JL
Madde 11 — TMMOB üyeleri, bu yönetmelikte gös*

terilen hususlara uyarak, mesleklerini haksız rekabete
kapılmadan ve dayanışma içerisinde sürdürürler,

Madd© İt — TMMOB üyeleri, mesleki faaliyetleri
karplıf ı alacakları ücretleri, Odalarca hazırlanacak tip
söEİe§melerde belirtmek ve belgelemekle yükümlüdür^
1er. Bu hizmetler karşılığa alınacak ücret, Odalarca be-
lirlenen asgari ücretten a§af ı olamaz,

Madde 13 — Mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin»
Asgari Ücret ve Çizim Standartları Tesbit Komisyonun-
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ca önerilerek Odalarca uygulamaya koaulaa, §Mm
standartlarına uygunluğunu saf la-rlar.

Madde 14 —- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı
davranışları görülenler, ilgili Odaların onur kurullarınca
cezalandırılırlar,

TTöttetmeUgto Yürürlüğe Girmesi t
Madde 15 — Bu yönetmelik TMMOB Genel Kuru-

lunca kabul edildikten ve yayınlandıktan sonra yürürlü-
ğe girer.

Madde 16 —» Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle»
11.6.1974 tarihli OMDU yönetmeliti yürürlükten kal.
kar,

YttnetmeHgiıı tJygulaııması :
Madde 11 — Bu yönetmelifi TMMOB ve bağlı Oda-

ları ilgili kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütür.

!JLM.Ö.B. BÎUBKtŞttJK -
EKSPERLİK - HAKEMLİK VE

TEKNİK M Ü P L V I B L İ K
YÖNETMElMÎ

Yürürlük TariM t 8.19.1081
Kiwrar No •: 81/54

BÖLÜM -1

AMAÇ*
Madde, 1 — Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği (TMMOB)'ne baflı Olda üyelerinin, özel kesim ya
da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları
üzerine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmet-
lerinin koşullan, ücretleri, ödeme biçimleri ve iligki-
ler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanır,

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlık hizmet«
lerrain nitelikli ve etkili bir şekilde yapılması,, üyelerin
hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır,

DAYANAK :
Madde. % — Bu yönetmelik, 6235 (7303) Sayılı
TMMOB Yasasının 2/b,c maddesi hükümlerine dayanıla.
rak çıkartılmıştır.
KAPSAM;
Madde. 3 — Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik,
eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik alanJarm*
daki mühendislik ve mimarlık hikmetlerinde uygula-
nır,
Madde, 4 — Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mü,
hendislik ve mimarlık hiMnetleriııi TMMOB ve bafh
Odalarınca tesbit edilen mühendia ve mimarlar yap-
maya yetkilidirler,

BÖLÜM - %

HlZMEiXtN YÜBÜTÜiaOESÎNBE.IJYIJI^LOAK ESAS.
LAB:
Madde. 5 — Bu yönetmelitin mali hükümlerini TMMOB
yönetim kurulu her yü yeniden düzenler ve ilan eder*

Odalar, kendilerine karp sorumluluklarım yerme ge-
tirmiı olan tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasından
seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek
üyelerinin listesini hazırlayarak TMMOB'ne gönderir
ve TMMOB Genel SekreterUfi bu listeleri müracatlar-
da kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yıl
aralık ayı içerisinde valiliklere gönderir.
Madde* % — Mahkemelerin özel ihtisası gerektiren ko-
nulardaki bilirkişi, eksper ve hakem istekleri, ilgili
ihtisas alanları dikkate alınarak, TMMOB Genel Sek-
reterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alına-
rak yerine getirilir.

B&LÜM-S

MALİ HÜKÜMJLEBI

Mfedde,7 — BUMKlStütK:
Bilirkiglik hizmeti bilim teknik ve ekonomik

sahalarda belirtilen konulardan isteneni» mahallinde
ya da dosya üzerinde inceleme yaparalc fiyat takdiri»
kıymet, nitelik, kusur ve durum tesbiti iğim rapor
tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların dışında*
ki hususların tayin ve tesbitinin yapılmasıdır,

BtLİRKlSİIJiv ÜOBBTÎ t
a) H,M.U,K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Ka-

nunu), O,M,XJ.K. (Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu)
ve İstimlak Yasmsı vb. gereğince mahkemelerde ya da
duruşmalarda ücretler:

— Kaybettiği i| süresi için alacaf ı tazminat,
— İnceleme ve yolculuk «masrafları*
— Çalışmasıyla uygun ücreti

dikkate alınarak hakim tarafından tesbit edilir*
b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahısların doğ-

rudan bilirkişilik istemlerinde:
1, Büroda dosya üzerinden düzenlemen raporlarda

en az 4,000,w TL ücret alınır,
2, Arazide ve iş sahalarında düzenlenen raporlar-

da, araMde geçen hergün için 5,000,. TL eklenmek İkıere
rapor bapna 4#0(HX -TL ücret almır*

3> Mahkemelere açıklama yapılması halinde her
celse veya ek açıklama için en az i .^0, TL üoret tak-
dir edilir,

4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasiye,
deney, teknik resim vb, masrafları ayrıca ödenir»

5, Arazide ya da büroda bir defasında birren çok
doayanın incelenınesi durıımlarında iû dosyaya kadat
dosya bağına en az 2,000. -TL Ödenir. 10 dosyadan
fazlası iğin dosya başına en az 1,000,- TL Ücret ilavesi
yapıhr.

Mwääm, 8 — EKSPHELİK:

Mahallmde ya da dosyalarmdà gerekli incelemeyi
yaparak kıymet takdiri fiyat tesbiti ve benzerleri üe
ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır.

EKSPEBLtK 'ÜCMMTUmMt i

Mt: İncelenen meta tutarı,
Çg: Çahfilan gün sayısu
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