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TÜBK MÜMIMDtS VE H&UR OBAIARI
BtKUÛt BÎLtEKÎŞlLtK-E
HJÜOİÎ1ILIK YE :TE|CNtK

KSPEEIİK-
MCŞAYtRIJK

6,1.1982 tarih ve 17560 sayılı Resmi Gazetece
lanmış; 19.4. İ98S tarife ve 1802S sayılı Resmî Gazete tiz
yajTnlanao Yönetmenlikle bazı maddelerî deg-istirilmls«
tir.
Amaç? :

Madde;, I — Tttrlt .MiSnendis; ve Mimar Odalan Bir-
liği (TBOCOBVne tafiı Oda üyelerinin, özel kesim, ya
daleamu kesiminde -6z;ei istek ya da mahkeme kararlan
terine yapacakları mühendislik ve mimarlık hizmet-
lesinln koşullan, ücretleri» ödeme biçimleri ve ilişkiler
tm yönetmelikle belirlenir ve uyg'iılanır.

Bu. ySnetmelüde, mühendislik ve mimarlık hizmet-
Iermİn nitelikli ve eıtkin bir şekilde yapılması, üyelerin
îıak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.
T>ayanaî< t

H a i f e t — Bu ytoetm.elk, 6235 (7303) sayılı
m o i O B Taaaamm %/b% c maddesi MkinıIerMe daya-
mlarak çıkartılmıştıı*,,.
Kapsam ;

' BIad,i©w S — Bu ytoetiîielk Mkümleri,, bilirkiplk, eks-
perlik» hakemlik ve teknik mlşavtrllk. alanlarındaki
Mİİlîendtelîk ve mtaarîık hizmetlerinde uygtdamr.

Madde» ê —« Bu yönetmelik kapsamında belirtilen mü-
hendislik ve mimarlık hizmetlerini, ;TMMÖB- ve bağlı
Odalarınca teabit edilen, mühendis ve mimarlar ..yapma-
ya yetkilidirler,.,

BÖIıÜM : t

Hizîne.tin YürütülnıesİTKİ^ Umacak Esaslar ;

Madde. 5 — Bu yönetmelimin malî hükümlerini
TMMOB yönetim kurulu her yıl yeniden düzenler ve
ilân "eder. Odalar, kendilerine karşı sorumlululklannı ye-
rine getirmiş olan, tecrflbeîi ve uygun nitelikli üyeleri
arasından seçtiği bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik ya-
pabilecek üylerinin listesini hazırlayarak TMMOB*ne
gOndertr ve TMMOB.. Genel Sekreterliği ta Haleleri mü-
racaatlarda 'kullanmak: üzere dosyalar1 ve bir ömelpn!
her yıl Aralık ayı içerisinde valiliklere gönderir.

Maddte. S —- Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren
konulardaki bilirkişi,, eksper ve hakem istekleri,, ilgili
ihtisas al.anl.an. dikkate alınarak, TMMOB Genel. Sek-
reteriipnce ilgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alına-.
rak: yerine getirilir.

BÖLÜM : İ

M.ail Hüklbnior :

Madda. Tf — B.ÎLÎRKİŞ.ÎL.ÎK
Bilrkişilik. hizmeti, bilim, teknik, ve ekonomik sahalar-
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û& belirtilen konulardan isteneni, mahallinde ya 'da
•ya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, kıymet, :ni-

. telüc» kusur ve durum tesbiti için rapor tanzimi il© lü-
zum görülecek hallerde bunların dışındaki hususların ta-
yin ve tesbitinin yapılmasıdır,

a) HJCCJ.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Eten*,
nu), CJM.UJK. (Céza Muhakemeleri Usulü.Ka-
nunu) ve İstimlak Yasası Vb., gereğince, mahke-
melerde ya da duruşmalarda ücretler :

- —Kaybettiği iş- süresi, için alacağı tazminat,
— İnceleme ve yolculuk masrafları.,
—• Çalışmasıyla uygun ücreti
dikkate alınarak hakim tarafından tesbit edilir,,

b) Kamu, özel kuruluşlar ya da şahısların doğru-
dan bilirkişilik istemlerinde :

1. Büroda dosya üzerinden düzenlenen, raporlar-
da, kişi başına her rapor için en az 10.000,—
Tl», ücret alınır.

2. Arazide ve ig .sahalarında düzenlenen rapor-
larda, arazide geçen her gün için ki§i başına
7.000, TL. eklenmek üzere, her rapor için kişi
başına en •az 10.000,— TL, iicret alınır.

3. Mahkemelerde açıklaması halinde, her celse
veya ek açıklama için en >az 2.500,— Tl»,
ücret alınır.

4. Raporların düzenlenmesinde, daktilo, kırtasi-
ye, deney, teknik: resim vb.,, masrafları ayrıca

• alınır.

5.. Arazide ya da büroda, bir defasında birden,
çok dosyanın incelenmesi durumlarında W
dosyaya kadar dosya başına en az; -3,000,—
TL. alınır. 10 dosyadan fazlası igln dosya ba-
ğına en az 1.500,— TL, ek, ücret alınır.

»laid©. S — EKSPERLİK:, :

Mahallinde ya ela dosya -üzerinde gerekli incelemeyi ya- '
parak kıymet takdiri., fiyat tesbiti ve benzerleri İle il-
gili rapor tanzimi hizmetlerinin yapılmasıdır,,

EkspOTİİc Ücrette! :

" Mt : İncelenen meta tutarı
Çg : Çalışan eksper sayısı.

A : 1083 yılı iein (10.000f— TU) '
olmak, üzere :
a) 10.000.000*—- -TL.*na kadar :

Mt
üs x Çg* x A x + 2A -| — ~

1000

b) 100.000.000,— TU'na kadar :
Mt — 10.000.000«

Es x Çg x, A -}- 3A + 6000 + — i — — _

d) 1.O00.000.00O,— TL/na kadar :
Mt — 600.000.000

EisxÇgxA, + 5A"+ ttlßm +
4000

e) 1,000.000.000,— TL. ve dana yukarısı için :
MI — 1.O00.Ô00.000

EsxÇgxA + SA -f 29 .̂000 -| '
10000

formüleri Üe hesaplanır,,.

Madde. .§ — HAKEMUİK • '

JBLMJXK,. Talikim, -sözleşmesi gereğince taraflar' arasın-
daki .anlaşmazlığın çftzUmündeki mühendislik: ve .mimar.
Iık hizmetidir«

Hakemlik tcreileri :

Hekemlik ücretleri. H.M.U.K'nda 'belirtilen esaslara ta-
bidir.

Madde. 10 — TBKNÎK MOŞAVİRZitK :

Mühendislik ve. mimarlık hizmetine ait herhângibir1 ko-
nuda bilim ve tekniğe uygun olarak, hizmetin yapıl-
masına fikren katkıda bulunulmasıdır*

Müşavirlik Ueretleır! : " - .• . .

îşiıı niteliği ve malî. boyutlan ile çalışma toşulları ve
süresi dikkate ahnratc TİCMÖB Genel Sekreterliğince'
tesbit edilir.

BOI.VBI s 4

c) 500.000.000,—TL/na kadar :
Mt •

Es x A -f 4A -f 47.000 + ~—

2000

100.000.000

8000

GENEL

Bf adde. 11 — Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gi-
bi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu masraflar
ayrıca ödenir. Eaporlardaki eksikliklerin giderilmesi için,
verilecek ek raporlar için ayrıca ücret ödenmez,.. Ancak.;
bu roparlar için tekrar mahalline gidilmesi halinde,
zorunlu giderler ödenir.

Madde. 18 — Bilirkişilik ve hakemlik istemleri. Bir-
lik Genel Sekreterliğince izlenir, Bu hizmetler kargılığı
alınan ücretlerin yüzde 10'u bilirkfgililc ve hakemlik ya-
pan üyelerce TWMQB'ne ëdenir,

Madde. İS — Eksperlik ve teknik müşavirlik hiz.-
meüerinde, yapılan işin durumuna göre TMMOB Genel
ıSekreterlibince tahmin edilen ücxetîn%4Ö'ı avans ola-
rak alınır, Tamamlanan işlem sonrasında kesinleşen
ücrete göre avans tamamlanır ve bundan sonra rapor
istem sahibine TMMOB Genel Sekreterliğince verilir.,
Ücretin yüzde 40*ı görevi tamamlayan üyeye verilir»
Yüzde 4O'ı İlgili Oda ya da Odalara verilir. Yüzde 20*si
ise Birlik -hisesi ' olarak alıkonmr.

Bfaddfe. 14 — özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel
Sekreterliğince incelenir ve. istem, uygun görülürse; tek
bir Odayı ilgilendiriyorsa ilgili Oda yönetim kuruluna,
birden çok Odayı ilgilendiriyorsa Birlik yönetim, kura-
lıma sevkedülr.
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• Maddéu 15 — Bu yönetmelik hflkUmleriai TMMOB
yönettin. kutulu yürütür.

16 —- Bu „yönetmelik, Birlik yönetim M u r a .
ïunnn. kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

TÜBK' MOHENBtS-VB MtMÂB ODALARI MÎMIÂÛÎ
BA&ELABOJßlBmAN A •

. Tİlrk Mtthendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
pilrkigîlik, Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik
Yönetmeliğinin. Bazı. Maddelerinin Değiştirilmesine fii§-
Idn Yënetmellk :

.MADDE l — 6.1.1982 tarih ¥e 17566 sayılı Resmi
Gazetemde yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları

- Birliği (TMMOB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve
Teknik Müşavirlik Yftnetıneliğfnin 7., maddesinin,; kı-
mu, dzeî kuruluşlar ya da §aînslann doğrudan foilirki-
gilik istemlerinde uygulanacak; mali hükümleri 'belirle-
yen; (b) fıkrası 1985 yılı için aşağıdaki gibi düzenlen-
miştir.

Madde 7 — b) Kamu, özel kuruluşlar ya da. şa-
îıısların doğrudan, bütadşiltk istemlerinde:

1 — Büroda dosya üzerinden düzenlenen raporlarda,.
ki§i basma her rapor1 için en az 10.000.— TL, ücret

% —• .Arazide,., ve lg sahalarında düzenlenen, raporlarda»
arazide .gegen, her gün. için kişi. bağına 14.000.—
TL eklenmek üzere her rapor .için, 'kişi. bağına en az
10.000.— Tib ücret, alınır..

3 — Mahkemelerde açıklama yapılması halinde, her
celse veya ek açıklama için en az 5.000.— TL üc-
ret .alınır..

4 — Raporlarım düzenlenmesinde, daktilo,, kırtasiye,, de-
ney, teknik, resim vb. masrafları ayrıca alınır..

§ — Arazide, ya da büroda, bir defasında birden, çok
dosyanın incelenmesi durumlarında» W dosyaya
kadar, dosya bağına en az 6.000.— IX« alınır. 10
dosyadan fazlası için, dosya başına en az 3.000.—
TL ek ücret alınır.

MADDE .2 — Türk • Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği C'TMMÖB) Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik .ve.
Teknik Mli§a¥irlik Yönetmeliğinin 8,, maddesi aşağıdaki

•MJUCKDB S — EKSPERLİK:

Mahallin.de ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi
yaparak kıymet takdiri, fiat tesbiü ve benzerleri ile il-
gili, rapor tanzimi"' hizmetlerinin yapılmasıdır-

EKSPERLİK ÜCRETLERİ :

Mt : incelenen, meta. I u t a n
Eis : Çalışılan, g t n sayısı
Çg : Çalıgan eksper sayısı ' '
A : 1985 yılı iğin (10.000.—' TL)
Olmak, üzere .:
a) 10.000.000.— TL'na, kadar

Mt
E s X Ç g ' X A + 2A, -f

1000
b) 100.000.000.— TU na kadar :

Es X Çf X A- + 3A .+ 6000 +

c) 500.000.000.— T l / n a kadar :

Es XÇg X A "+ '4A,..+ é7.000 + .-

d) 1.000.000.000.— TL, na kadar :

Es X Çg X A :+ 5A -f 177.000 +

MT —10.000.000

2000

Mt —100.000.000

3000

Mt—<500.000.000

4000
1) 1*000.000.000.—• T3L ve daha yukarısı için :

Mt-1.10OO.OOO.OOO
Ea X Çg1 X A 14. BA + • 298.000 {4 • • •—

5000

.MADDE 3 — Bu yönetmelik, 1 Ocak 1985 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girer,, '• •

MADDB 4 — Bu yönetmelik hükümleri TMMOB
Yttnatim Kurulu Yürütür. ' u
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