
Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i Makina
Mühendisleri Odas  Serbest Mü avirlik ve Mühendislik

Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeli i

Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i Makina
Mühendisleri Odas ndan 22.11.2001

24591
Dayand  Kanun 04.02.1954 - 6235

Madde 0001: Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i (TMMOB) Makina Mühendisleri Odas  Serbest Mü avirlik ve
Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri; TMMOB Makina Mühendisleri Odas  Serbest Mü avirlik Mühendislik Bürolar  Tescil ve
Mesleki Denetim Yönetmeli i'ne göre kurulan Serbest Mü avirlik ve Mühendislik Bürolar n (SMM Bürolar ) yapmaya yetkili
oldu u Serbest Mü avirlik ve Mühendislik Hizmetlerinin "SMMH" tan  ve asgari ücretini kapsamaktad r.

Madde 0002: Dayanak

Bu Yönetmelik; 6235 say  Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayan larak haz rlanm r.

Madde 0003: Serbest Mü avirlik ve Mühendislik Hizmetleri (SMMH)

Oda Serbest Mü avirlik Mühendislik Bürolar  Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeli i'ne göre kurulan SMM Bürolar n
tasar ma, yapmaya, uygulamaya, teste, kontrola, kabule ve imzalamaya yetkili oldu u makina, endüstri, uçak, i letme
mühendisli ine yönelik mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekni e uygun olarak hizmetin
görülmesine fikren katk da bulunulmas na SMMH denir. Bu hizmetlerin kapsam  a da gösterilmi tir:

Mekanik Tesisat hizmetleri:

Yap  ve tesislerin türüne, önemine ve büyüklük derecesine göre

hhi tesisat plan, proje, resim ve hesaplar n,

Is tma tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Klima tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Havaland rma tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Is  yal m tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Foseptik tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Asansör ve yürüyen merdiven tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

zg n su tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Buhar tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Yang n tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Do al gaz, havagaz  ve LPG tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Bas nçl  hava tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Güne  enerjisi ile s cak su eldesi plan, proje, resim ve hesaplar n,

Sanayi tipi mutfak, çama rhane plan, proje, resim ve hesaplar n,

a.
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So utma tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Yüzme havuzu ve filtrasyon tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Park, bahçe, aç k alan sulama tesisat  plan, proje, resim ve hesaplar n,

Yap  ve  tesislerin  di er  mekanik  ve  her  türlü   donan  ile  ilgili  plan,  proje,  resim,  hesap  ve  ihale  dosyas n
haz rlanmas  ve bunlar n uygulanmas  ile ilgili her türlü teknik denetim ve kontrollük hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere,
tekni in ve mesle in genel ilke ve ç karlar na uygun olarak uyum ve birlik içinde yap lmas r.

Mekanik Tesisat evreleri unlard r:

Öneri Raporu

Yap  ve tesislerde uygulanacak tesisat türlerini belirten, tesisat sistem seçimlerini aç klayan, bu seçimlerin teknik,
ekonomik ve mali gerekçelerini irdeleyen, bu etütleri gerekirse kroki, ema ve hesaplarla aç klayan, genellikle 1/200
ölçekli mimari ön proje evresi için haz rlanan, rapordur.

1.

Ön proje

Öneri raporundaki esaslara göre kabul edilen tesisat n, boru ve kanallar n geçi  yerlerine, yakla k boru ve kanal
ölçülerini gösteren, makina ve ayg tlar n yerle me ekillerini belirten, ayr ca proje ve hesaplara esas olacak verilerin
tespit edildi i, hesap tarzlar n da teklif edildi i 1/100 ölçekli projedir.

2.

Uygulama Projesi

Ön projeye göre tesisat n uygulama evresi için gerekli bütün hesaplarla birlikte, dönen ve çal an parça ve birimlerin
titre im, ses, emme ve genle me hesaplar  ve giderilme önlemlerini kapasite ve güç ölçümlerini de içine alan,
tesislerin bütünü ile yerle me ve kolon emalar  kapsayan projedir. darece kabul edilen, yap  ve tesisin büyüklü ü
nedeniyle mimari projenin de 1/100 ölçekte haz rlanmas  ve benzeri özel hallerde 1/100 ölçekte de çizilebilen
uygulama projesi genellikle 1/50 ölçekte düzenlenir.

3.

Detaylar

Tesisat n yo un oldu u, hacimlerde 1/20 ve 1/10 ölçekli plan, kesit ve görünümleri ile tecrit detaylar , yal m ve
kanal kesitleri, boru ask  ve genle me detaylar , kullan lan makina ve cihazlar n resimleri, ba lant emalar  için
gerekli 1/10, 1/5, 1/1 gibi uygun ölçekli detay projeleridir.

4.

Proje Orijinallerinin Teslimi

Projelerin i veren ve/veya idarece onanmas  s ras nda yap lan de ikliklerin i lenerek proje orijinallerinin i verene
teslim i lemidir.

5.

hale Dosyas  Düzenlenmesi

Birinci ke ife esas olarak metraj n yap lmas ,

Birim fiyat  bulunmayan i lerin fiyat analizlerinin düzenlenmesi,

Birim fiyat listesinin ve özel teknik artnamenin haz rlanmas ,

Ke if özetinin yap lmas ,

steniyorsa yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak teklif alma artnamesi ve sözle me tasar
düzenlenmesi i lemidir.

6.

Teknik Uygulama Sorumlulu u (fenni mesuliyet)

Yap  ve tesislerin, h fz ss hha, imar ve benzeri kanunlar ile ilgili tüzük ve yönetmelikler uyar nca, SMM'lere i in
ruhsat ve eklerine uygun olarak yapt rma sorumlulu u yükleyen mühendislik hizmetleridir.

7.

Araç Projelendirme ve gerçekle tirme hizmetleri

Önceden trafik bürolar nca kay t ve tescili yap lm , komple ithal veya montaj sanayi talimat  gere ince montaj
kurulu lar  taraf ndan imal edilmi  araçlar n, imal, tadil ve montaj  hakk nda teknik artlar  gösteren yönetmelik, 237
say  Ta t Kanunu, Karayollar  Trafik Kanunu ve Tüzü ü'ne göre yap lan tadilat projeleri,

1.

Otobüs asisi üzerinde yap lan otobüs karoseri proje hizmetleri,2.

Kamyon çekici ve di er motorlu kaza nakil araçlar  ile birlikte kullan lan,3.

b.
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Treyler

Kasalar (çelik ah ap-damperli),

Tankerler,

Römorklar(yük ve tar m römorklu dahil),

Frigrofirik kasalar

Di er özel amaçlar için yap lan araçlar n imalat  ile ilgili proje hizmetleridir.

Yat m hizmetleri

Yap  ve tesislerin tesisat mühendisli i hizmetleri ve araçlar n projelendirme ve gerçekle tirme hizmetleri d nda, tesislerin,
makinalar n, araçlar n, ayg tlar n veya parçalar n makina, endüstri, uçak, i letme mühendisli i alanlar na yönelik etüt,
planlama, ara rma, yap labilirlik hizmetleri, proje, resim ve hesaplar n haz rlanmas  ile her türlü kontrollük hizmetlerinin
kanun ve yönetmeliklere, tekni in ve mesle in genel ilke ve ç karlar na uygun olarak uyum ve birlik içinde yap lmas r.

lk etüt

Yap lmas  dü ünülen bir tesise ait teknolojik plan taslaklar na göre yakla k olarak k smi ve toplam maliyet
bedellerinin tahmini, yat m olanaklar n bölgesel ve yerel ko ullara varolan kaynaklar gözönünde bulundurularak
en iyi biçimde de erlendirilmesi, genel, bölgesel ve yerel s nai geli me planlar n haz rlanmas .

1.

Planlama

Yap lmas  dü ünülen bir tesise ait teknolojik plan taslaklar , bu plan taslaklar na göre yakla k olarak k smi ve
toplam maliyet bedellerinin tahmini, yat m olanaklar n bölgesel ve yerel ko ullarla varolan kaynaklar gözönünde
bulundurularak en iyi biçimde de erlendirilmesi, genel, bölgesel ve yerel s nai geli me planlar n haz rlanmas .

2.

Etüt ve ara rma (model, maket, prototip ve pilot tesis yap mlar  dahil)

Planlamada öngörülen tesis gruplar n her biri için en ekonomik ve en verimli i leyen sistemlerin saptanmas  ve
seçimi, seçim nedenlerinin ve ekonomik görü lerin hesab  resim ve gerekirse emalarla aç klanmas , model, maket,
prototip ve pilot tesis yap .

Model: Yap  dü ünülen bir ayg t veya parçan n gerekli etüt ve incelemesinin yap labilmesi için belirli bir ölçekte
benzerinin yap lmas r.

Maket: Kurulmas  dü ünülen bir tesisin, gerekli incelemeler yap labilmesi için belli bir ölçekte küçültülerek
yap lmas r.

Prototip: Çok say da yap lacak parça ve ayg tlar için inceleme ve deney yapmak üzere üretilen örneklerdir.

Pilot tesis: Kurulmas  dü ünülen bir veya daha fazla say da tesis için aynen veya küçültülmü  olarak tam çal r
durumda bir adet örnek tesisin yap lmas r.

3.

Yap labilirlik (fizibilite)

Yap lmas  planlanan bir yat n teknik, mali, ekonomik etütlerinin yap larak bu tesisin kurulmas n uygun olup
olmayaca n saptanmas r. Ba ms z bir i  için veya bütünsel bir evrenin etüt ve ara rma hizmetleri için de
dü ünülebilir.

4.

Ön proje

Planlamas  yap lan ve etütleri bitirilen bir tesisin 1/200 ölçekli projelerinin ve hesaplar n yap lmas , çal ma
sistemlerinin anla r ekilde çizilmesi, önemli ayg tlar n belirtilen yerlere i levlerini yapabilecek biçimde
yerle tirildiklerinin gösterilmesi, etüt evresinde var lan sonuçlar n projelerde gösterilmesidir. (ayr ca bu i e ait
artnamenin ilgili hükümlerine uyulacakt r.)

5.

Uygulama ön projesi

Ön proje evresinden sonra anla ma sa lanan sistemler üzerinde 1/100 ölçekli projenin ve hesaplar n yap lmas ,
ayg tlar n donat m ve ba lant lar n olanaklar ölçüsünde, gerçek ölçülere yak n olarak gösterilmesidir. (bu i e ait
artnamelerin ilgili hükümlerine ayr ca uyulacakt r).

6.

Konstrüksiyon ve uygulama projeleri7.

c.
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Kabul edilen uygulama ön projesi esaslar na ve bu projede yap lm  olan düzeltmelere ve bu i e ait artnamenin ilgili
hükümlerine göre ayr nt  raporlar n ve gerekli bir ölçekte konstrüksiyon ve uygulama projelerinin haz rlanmas r.

Yap m ve detay resimleri

Uygulama projelerinin onay i leminden sonra yap lan düzeltmeler de gözönünde bulundurularak ve bu i e ait
artnamelerin ilgili hükümlerine göre uygun ölçekli yap m ve detay resimlerinin haz rlanmas r.

8.

Proje orijinallerinin teslimi

Projelerinin yap lan de ikliklerle birlikte denetim birimlerince onaylanm  olarak i verene teslim i lemidir.

9.

hale dosyas  haz rlanmas

vedi durumlarda uygulama ön projeleri yard  ile ola an durumlarda uygulama projesi ve/veya yap m ve detay
resimlerinin haz rlanmas ndan sonra:

Birinci ke fe esas olarak metraj n yap lmas .

Birim fiyat bulunmayan i lerin fiyat analizleri düzenlenmesi.

Birim fiyat listesinin haz rlanmas .

Ke if özetinin yap lmas .

Özel teknik artnamenin öngörülen say da haz rlanmas r.

10.

Montaj

yerine getirilmi  bulunan makina ve donat n, konstrüksiyon ve uygulama projeleri ve yap m ve detay resimleri ile
teknik kurallara uygun olarak yerle tirilmesi ve ba lant lar n yap larak çal r duruma getirilmesi.

11.

Deneme i letmesi, muayene ve kabul

Deneme i letmesi: Montaj  bitmi  bir tesisin ayg tlar  bölüm bölüm veya tümden bo ta veya gere inde yükte
çal lmas r.

Muayene ve kontrol: Tesisin bo ta ve yükte gerekli bir süre çal larak kapasite ve verim deneyimlerinin gere inde
numune alma ve laboratuvar hizmetlerinin yap lmas r.

12.

Mesleki kontrollük

Bir hizmetin uygulanmas n veya bir üretimin yap  süresinde proje, artname ve teknik kurallara uygunlu unun
denetlenmesidir.

13.

Kesin hesap

Uygulanan bir hizmetin ilgili artnamelerde belirtilen ölçü ve birim fiyatlar na göre maliyetinin saptanmas r.

14.

yeri ruhsat projesi hizmetleri

Gayr hhi Müesseseler Yönetmeli i'ne tabi, motor ile tahrik edilen makina ve donat m kullan lan her türlü fabrika,
imalathane, atölye tamirhane ve benzeri, i yerlerine ait yap lar n ve donan mlar n durumunun gösterilmesi, makina
yerle me ve elektrik tesisat planlar yla kapsam  i güvenli i mevzuat nda belirlenen ayg t ve ekipman n projelendirilmesidir.

d.

letme hizmetleri

letmeye alma

Bir tesisin kabulünden önce veya sonra ekonomik bir i letme plan na göre çal lmas n sa lanmas r.

1.

 gücü planlamas

in rasyonelle tirilmesini ve verimlili ini sa layacak ekilde makina, donat m ve tesisat n çal lmas  ile ilgili
personelin sevk ve yönetimi i lerinin planlanmas r.

2.

Üretim Yönetimi

Yönetim ve organizasyon: Bir tesisin i letme evresinde yönetim kademelerinin belirlenmesi, bunlar n görev ve
sorumluluklar  ile yetki s rlar n tan mlanmas r.

3.

e.
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Verimlilik: letmenin en uygun ko ullarda çal mas  sa lamak için gerekli tüm düzenlemelerin yap lmas r.

Stok planlama: letmede kullan lan ham madde, yar  mamül ve mamüllerin i letme evresinde kesintiye yol
açmayacak ekilde planlanmas  ve çe itli teknikler kullan larak stok ve depolaman n en az maliyet sa layacak
ekilde denetlenmesidir.

Kalite kontrol: letmenin her a amas nda malzeme ve ayg tlar n teknik ve ekonomik kurallara en uygun olmas  göz
önünde tutularak sa lanmas  ve tesisin artname ve standartlara uygun i letmecilik ve üretim yapmas n
sa lanmas r.

 etüdü: Tesis ve i yerinin teknik, sa k ve i güvenli i kurallar na göre i letilmesi ve bu konuda personelin
itilmesidir.

Bak m ve e itim hizmetleri

letmeye aç lm  bir tesisin ola an çal mas n sa lanmas  ve gerekli bak m hizmetleri planlamas  ve yap lmas  ile
personelin e itilmesidir.

4.

 güvenli i

Tesis ve i yerinin teknik, sa k ve i  güvenli i kurallar na göre i letilmesi ve bu konuda personelin e itilmesidir.

5.

Pazarlama

Sat nalma, sat  ve sevk hizmetleridir.

Sat nalma: Malzeme ve ayg tlar n artnamelerinde belirtilen esaslar içinde, teknik ve ekonomik kurallara en uygun
olan n seçimidir.

Sat : Malzeme ve ayg tlar n tan lmas , sat  ve sat  sonras  hizmetlerdir.

Sevk i leri: letme ile ilgili malzeme ve mamülün ta nmas nda maliyet ve i  güvenli i aç ndan en uygun ekilde
(ta ma araç, ambalaj ve benzeri) yap lmas , gereken sigorta i lemlerinin sa lanmas r.

6.

Madde 0004: Yetki ve Sorumluluk

SMMH ald  meslek dersleri ve kat ld  meslek kurslar , mezuniyet sonras  stajlar ve mesleki deneyimi göz önüne al narak
da belirtilen MM'lerce yerine getirilir. MM'lerin yetki ve sorumluluk kademe ve s rlar  Uzmanl k ve Sertifikaland rma

Yönetmeliklerinde tan mlan r.

(03.09.2004 tarih ve 25572 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci maddesiyle de en ekli.) Tesisat
mühendisli i hizmetleri; makina ve uçak mühendisli i ö renimi yapm  SMM'lerin çal  SMM Bürolar 'n n,

a.

Araç projelendirme ve gerçekle tirme hizmetleri, makina ve uçak mühendisli i ö renimi yapm  SMM'lerin çal  SMM
Bürolar 'n n,

b.

Yat m hizmetlerinden ilk etüt, planlama, etüt ve ara rma yap labilirlik, ön proje ihale dosyas  haz rlanmas , muayene ve
kabul ve kesin hesap; endüstri, i letme, makina mühendisli i ve konular na göre uçak mühendisli i ö renimi yapm
SMM'lerin çal  SMM Bürolar 'n n,

c.

Yat m hizmetlerinden uygulama ön projesi, konstrüksiyon ve uygulama projeleri, montaj ve mesleki kontrollük, makina
mühendisli i ve konular na göre uçak mühendisli i ö renimi yapm  SMM'lerin çal  SMM Bürolar 'n n,

d.

yeri ruhsat projesi hizmetleri, makina mühendisli i ö renimi yapm  SMM'lerin çal  SMM Bürolar 'n n,e.

letme hizmetleri; endüstri, i letme, makina mühendisli i ve konular na göre uçak mühendisli i ö renimini yapm
SMM'lerin çal  SMM Bürolar 'n n,

yetki ve sorumlulu unda yap r.

f.

Bilirki ilik, ekspertizlik ve hakemlik hizmetleri; konular na ve TMMOB Bilirki ilik, Ekspertizlik, Hakemlik ve Teknik Mü avirlik
Yönetmeli ine göre Oda taraf ndan görevlendirilen MM'lerinin yetki ve sorumlulu unda yap r.

g.
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Madde 0005: Asgari Ücretler

SMMH asgari ücretleri MMO Yönetim Kurulunca y lda 2 kez belirlenir ve tebli lerle ilan edilir.

Uygulama tarihleri 1 Ocak ve 1 Temmuzdur. Bu tarihlerden en geç 30 gün önce ube Yönetim Kurullar , herhangi bir yaz
hat rlatmaya gerek kalmadan, asgari ücretlerin belirlenmesinde kullan lan "yap  yakla k maliyetleri" ve varsa ba ka önerilerini
yaz  olarak Oda Yönetim Kuruluna iletirler.

ODA Yönetim Kurulu, kendisi veya kuraca  komisyon kanal  ile önerileri de erlendirir ve kararla raca  asgari ücretleri
yukar da belirtilen tarihlerden önce ubelere gönderir ayr ca ilan yoluyla kamuoyuna duyurur.

ube Yönetim Kurullar  tesisat mühendisli i hizmetleri için bu Yönetmelik içinde verilen bölge katsay lar  ile Asgari ücretleri
çarparak elde edece i listeleri bölgesindeki Tescilli Bürolara bildirir ve 1 nüshas  ODA Merkezine iletir. Di er hizmetlerde bölge
katsay  uygulanmaz.

Asgari ücretlere KDV dahil olmay p, fatura veya makbuzda ayr ca gösterilip tahsil edilir. Bu Yönetmelikte belirlenen ücretler
"asgari" olup, i in ve i yerinin özelli ine göre daha yüksek ücretle hizmet yapmak yetkisi SMM'lere aittir.

Madde 0006: Mekanik Tesisat Hizmetleri Asgari Ücretleri

Mekanik tesisat hizmetleri asgari ücretleri a daki formülle hesaplan r.

(2. Parafraf n: 14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci maddesiyle de en
ekli.) Proje Asgari Ücreti (PAÜ) = Yap  Yakla k Alan  x Birim Maliyeti x Mühendislik Mimarl k Hizmeti Katsay  x Hizmet

Dal  Oran  x Hizmet Bölümü Oran  x htisas Katsay  x Yöre Katsay

Yap  S f Oran  x Hizmet Dal  Oran  x Hizmet Bölüm Oran  x Bölge Katsay

Bu formülle bulunacak ücretler, hesaplamalarda kolayl k olsun diye belli in aat alanlar  için tablo halinde haz rlan r.
Tablodaki ara veya alt-üst de erler enterpolasyon veya ekstrapolasyon ile bulunur.

Formülle hesaplanacak ücret;

Do algaz, LPG veya havagaz  tesisat ,

Asansör ve yürüyen merdiven tesisat ,

Park, bahçe, aç k alan sulama tesisat ,

proje hizmetlerini kapsamaz. Bu hizmetlerin bedelleri daha sonraki bölümlerde aç kland ekilde hesaplan r ve ayr ca
talep edilir.

Yap  alan  (YA):

Bina veya tesislerin, oturma veya kullanma alan  ile kat adedinin çarp ndan bulunan alan ile mühendislik hizmeti
gerektiren aç k ve kapal  ç kma alanlar  toplam r. Bina ve tesisin mimari projesinden bulunur veya al r.

1.

Birim Maliyeti (BM):

Yap  veya tesislerin birim alan n, belirlenen s flar için ayr  ayr  tespit edilen maliyeti olup birimi TL/m² dir.

1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak BM, Bay nd rl k ve skan Bakanl n her y l "Mimarl k ve Mühendislik
Hizmetleri artnamesi" uyar nca yay nlad  birim maliyetler gözönünde tutularak, ODA'ca belirlenir.

1 Ocak'tan itibaren uygulanacak BM ise, Temmuz-Aral k döneminde ortaya ç kan maliyet art lar  tahminleri dikkate
al narak, ODA'ca belirlenir.

2.

Yap  yakla k maliyet (YYM):

Tesisat mühendisli i hizmetleri ücretlerinin hesab na temel olan ön kabuldür. Yap  alan n birim maliyetle çarp
sonucu bulunan de erdir. Yap  yakla k maliyetinin hesab  için yap  gruplar  s flar  ve kapsad  tesisat
mühendisli i hizmetleri unlard r.

Birinci S f: Bu s fa giren yap larda tespit edilen asgari ücretin s hhi tesisat, foseptik,  yal m projesi, yang n
tesisat  gibi tesisat çe itlerinden bir kaç  ve hepsini kapsad  dü ünülecektir.

3.

a.
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Ah r, kümes, samanl k gibi basit tar m yap lar ,

Köy okullar ,

Sa k ocaklar ,

Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binalar  (brüt alan  500 m²'yi geçmeyen),

Transformatör binalar ,

Pazar ve fuar yerleri,

Aç k spor salonlar ,

Depolar, silolar,

Basit fabrika ve imalat binalar  (brüt kapal  alan  500 m²'yi geçmeyen veya idari binas , ayr ca de erlendirilmek
kayd yla 500 m² den büyük olmakla beraber sadece temiz su, yang n ve ya mur tesisat  olanlar),

Basit konut yap lar  (2 katl  ve 400 m²'yi geçmeyen ve gecekondu önleme bölgesinde veya imar slah plan
kapsam ndaki yap lar),

Basit büro, i han  ve idare binalar  (brüt alan  500 m²'yi geçmeyen)

Yeralt  veya yerüstü kapal  otoparklar,

Küçük sanayi siteleri,

Benzeri yap lar.

kinci S f: Bu s fa giren yap larda tespit edilen asgari ücretin birinci s fta belirtilenlerin yan nda güne  enerjisiyle
cak su eldesi, hidrofor tesisat , bas nçl  hava tesisat  gibi tesisatlardan birkaç  veya hepsini kapsad

dü ünülecektir.

Konut binalar ,

Okullar,

Dispanserler,

Büro i han  ve idare binalar ,

Fabrika ve imalat binalar ,

Benzin istasyonu ve y kama ya lama binalar ,

Lokantalar,

Yurtlar,

Benzeri yap lar.

Üçüncü S f: Bu s fa giren yap larda tespit edilen asgari ücretin ikinci s fta belirtilenlerin yan nda radyatörlü
kalorifer, kat kaloriferi, basit ve k smi k  klimas , basit havaland rma (egzoz), k smi buhar tesisat , sanayi tipi
mutfak ve çama rhane tesisat  gibi çe itlerinden bir kaç  veya hepsini kapsad  dü ünülecektir.

A GRUBU

Normal konut binalar  (kat kaloriferli)

Büro, i han  ve idare binalar  (500 m²'ye kadar)

Atölye ve imalat binalar  (1000 m²'ye kadar)

Basit spor tesisleri (500 m²'ye kadar)

Küçük sanayi siteleri,

lkokul, ortaokul, ve lise binalar  (1000 m²'ye kadar)

Benzeri yap lar.
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B GRUBU

Normal konut binalar  (merkezi kaloriferli)

Büro, i han  ve idare binalar  (500 m²'den büyük)

Fabrika, atölye ve imalat binalar  (1000 m²'den büyük)

Spor tesisleri (500 m²'den büyük)

lkokul, ortaokul ve lise binalar  (1000 m²'den büyük)

Oteller ve moteller,

Yurtlar ve misafirhaneler,

Yat  okullar,

Küçük kitapl k ve benzeri kültür tesisleri,

Askerlik ve emniyet binalar ,

Küçük sa k tesisleri,

Dükkanlar, ma azalar, lokantalar,

Otobüs terminalleri,

Benzin istasyonlar  ve y kama ya lama binalar ,

Fuar yerleri,

Organize sanayi siteleri,

Özel amaçl  depolar,

Benzeri yap lar.

Dördüncü S f: Bu s fa giren yap larda tespit edilen asgari ücrete üçüncü s fta belirtilenlerin yan nda
havaland rma, dö emeden tma (kat kaloriferli veya merkezi sistemli) k zg n su, buhar tesisat , hacminin % 50'sine
kadar klima gibi tesisat çe itlerinin birkaç  veya hepsini kapsad  dü ünülecektir.

A GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, kö kler, apartmanlar (400 m²'den büyük ba ms z bölümlü radyatörle lan veya kat
kaloriferi ile dö emeden lan konutlar),

Huzurevleri, kre  ve gündüz bak mevleri,

Hayvan üretme ve besleme evleri,

l ve ilçe hükümet konaklar ,

Kaymakam evleri,

Hamam ve banyolar,

Aç k yüzme havuzlar ,

Özelli i olan büyük okul yap lar ,

Stadyumlar,

Özel amaçl  yap lar,

Benzeri yap lar.

B GRUBU

Yüksek nitelikli villalar, kö kler, apartmanlar ( 600 m²'den büyük ba ms z bölümlü radyatörle lan veya merkezi
sistem ile dö emeden lan konutlar),
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Yüksek nitelikli  merkezleri,

Kapal  spor tesisleri,

Kapal  yüzme havuzlar ,

Yüksek ö renim yurtlar ,

Üniversiteler ve yüksek okullar,

Büyük ma azalar ve süpermarketler,

Banka, borsa ve sigorta binalar ,

Büyük postaneler,

Kütüphaneler ve kültür yap lar ,

Tiyatro ve sinema binalar ,

Kapl ca ve ifa evleri,

Fabrika ve sanayi tesisleri,

Restoranlar,

Terminaller,

Benzeri yap lar.

C GRUBU

Otel ve moteller (3 ve 4 y ld zl ),

Büyük kütüphane ve kültür yap lar ,

Normal radyo ve televizyon binalar ,

Orduevleri,

Eski eser restorasyonlar ,

Büyük adliye binalar ,

Laboratuvarlar,

Mezbahalar ve so uk depolar,

Yeralt  geçitleri, rayl  sistemlerin yeralt  istasyonlar ,

Benzeri yap lar.

Be inci S f: Bu s fa giren yap larda tespit edilen asgari ücreti dördüncü s fta belirtilenlerin yan nda konfor
sa lay  di er tesisatlardan birkaç  veya hepsini kapsad  dü ünülecektir. (sauna, yüzme havuzu ve benzeri)

A GRUBU

Otel, motel, tatil köyleri (3 ve 4 y ld zl ),

laç fabrikalar  ve hijyenik üretim tesisleri,

Özellikli sanayi tesisleri,

Büyükelçilik yap lar , vali evleri, üst düzey yönetici evleri,

Eski eser restorasyonlar ,

Benzeri yap lar.

B GRUBU
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Kongre merkezleri,

Komple sahne tesisi olan tiyatro ve opera binalar  ve konser salonlar ,

Yüksek bas nçl  özel tma ebekesi ve bir veya birkaç  santral  bulunan büyük kampüsler veya siteler gibi
komplekslerin bölgesel tma tesisleri,

Bilgi i lem merkezleri,

So uk hava depolar ,

Tüneller,

Benzeri yap lar,

C GRUBU

Yüksek katl  binalar (bir veya birden fazla tesisat kat  olan yap lar),

Lüks oteller, tatil köyleri, orduevleri (5 y ld zl ),

Büyük radyo ve televizyon binalar ,

Lüks lokantalar,

Et entegre tesisleri,

Buz üretme tesisi ve ok tesisi ilaveli so uk hava depolar ,

Olimpik ve yüksek nitelikte kapal  yüzme havuzlar ,

Benzeri yap lar.

D GRUBU

Çok çe itli tesisat  olan an t ve eski eser restorasyonlar ,

Hastahaneler,

Benzeri yap lar.

Mühendislik Mimarl k Hizmeti Katsay  (MMHK) (1)

Yap  alan  ile yap  s flar na ba  olarak hizmet s flar  düzenleme katsay r. Yap  s f oranlar  için a daki
çizelge kullan r. Bu çizelgede ara de erler enterpolasyonla bulunur ve bu çizelgede belirtilen yap  alanlar ndan az
veya daha fazla olanlar için ilk ve son oranlar uygulan r.

4.

YAPI ALANI 1.SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF
m² % % % % %
250 4.37 4.93 5.49 6.85 6.61
300 4.28 4.84 5.40 5.96 6.52
400 4.10 4.66 5.22 5.78 6.34
500 3.92 4.48 5.04 5.60 6.16
600 3.74 4.30 4.86 5.42 5.98
700 3.56 4.12 4.68 5.24 5.80
800 3.38 3.94 4.50 5.06 5.62
900 3.20 3.76 4.32 4.88 5.44

1000 3.02 3.58 4.14 4.70 5.26
1100 2.98 3.54 4.08 4.63 5.18
1200 2.94 3.49 4.02 4.56 5.10
1300 2.90 3.44 3.96 4.50 5.04
1400 2.86 3.39 3.90 4.43 4.96
1500 2.82 3.34 3.85 4.37 4.88
2000 2.62 3.09 3.56 4.04 4.50
2500 2.42 2.84 3.27 3.70 4.12
3000 2.33 2.74 3.14 3.55 3.95
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3500 2.25 2.63 3.01 3.40 3.77
4000 2.16 2.53 2.88 3.24 3.60
4500 2.09 2.42 2.75 3.09 3.42
5000 2.00 2.31 2.62 2.93 3.24
6000 1.92 2.21 2.50 2.79 3.08
7000 1.84 2.11 2.38 2.66 2.92
8000 1.77 2.03 2.28 2.54 2.79
9000 1.73 1.97 2.21 2.46 2.70
10000 1.69 1.91 2.15 2.33 2.61
12500 1.57 1.79 2.00 2.21 2.42
15000 1.49 1.68 1.87 2.07 2.27
17500 1.41 1.58 1.76 1.94 2.12
20000 1.34 1.51 1.67 1.84 2.00
22500 1.28 1.43 1.57 1.73 1.88
25000 1.22 1.35 1.50 1.64 1.79
27500 1.16 1.29 1.42 1.55 1.68
30000 1.10 1.22 1.35 1.47 1.61
32500 1.05 1.18 1.31 1.44 1.57
35000 1.01 1.14 1.26 1.39 1.51
37500 0.98 1.10 1.22 1.34 1.46
40000 0.95 1.07 1.18 1.30 1.41
42500 0.92 1.04 1.15 1.26 1.37
45000 0.89 1.01 1.11 1.23 1.33
47500 0.87 0.98 1.08 1.19 1.30
50000 0.85 0.96 1.05 1.16 1.26
52500 0.83 0.93 1.03 1.14 1.23
55000 0.81 0.91 1.00 1.11 1.20
57500 0.79 0.89 0.98 1.09 1.18
60000 0.77 0.87 0.96 1.06 1.15
62500 0.76 0.85 0.94 1.04 1.13
65000 0.74 0.84 0.93 1.02 1.11
67500 0.73 0.82 0.91 1.00 1.09
70000 0.72 0.81 0.89 0.98 1.07
72500 0.70 0.79 0.88 0.97 1.05
75000 0.69 0.78 0.86 0.95 1.03
77500 0.68 0.77 0.85 0.93 1.02
80000 0.67 0.75 0.83 0.92 1.00

Hizmet dal  oran

Yap lar n ve tesislerin mimarl k ve mühendislik hizmetleri içinde tesisat (makina) mühendisli i hizmet oran r. Bu
oran % 50'dir.

5.

Hizmet bölüm oran

Tesisat mühendisli i hizmetlerinin kendi içinde hizmet oran r. Bu oran proje hizmetleri için öneri raporu, ön proje,
uygulama projesi, detaylar, proje orijinallerinin teslimi ve ihale dosyas  düzenlenmesi i lerinin toplam ndan olu ur.

Öneri raporu % 7

Ön proje % 18

Uygulama projesi % 50

Detaylar % 10

Orijinallerin teslimi % 5

hale dosyas  % 10

6.
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* mar Müdürlüklerine onaylatt lan tek etapta haz rlanan uygulama projelerinin hizmet bedeli oran  olarak %50
al r.

(14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci maddesiyle de en ekli.)
Yöre Katsay  (YK)

Yöre ko ul ve özelliklerine göre TMMOB (yoksa Oda) taraf ndan saptanan 0.6 ile 1.0 aras nda de en katsay r.

7.

(14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci maddesiyle eklenmi tir.) htisas
Katsay  ( KS)

Her Odan n ihtisas n özelliklerine uygun olarak belirleyece i katsay r.

8.

Tadilat Projeleri

Mevcut tesisat projesi oldu unu kan tlamak kayd yla, yap lacak tadilat miktar na ba  olarak yüzdesi SMM taraf ndan
belirlenmek üzere, tadilat proje bedeli takriben, projenin yeni bedelinin % 50 sidir.

b.

Ek projeler

Daha önce haz rlanm  projelere ilave olarak yeni projelerin haz rlanmas r.

Foseptik projesi eklenmesinde formülle 1. s f olarak saptanan ücretlerin % 20'si uygulan r.1.

Yang n tesisat  ve hidrofor tesisat  projesi eklenmesinde formülle 1. s f olarak saptanan ücretlerin % 40'  uygulan r.2.

Bas nçl  hava tesisat  veya güne  enerjisi ile s cak su eldesi projesi eklenmesinde formülle 1. s f olarak saptanan
ücretler uygulan r.

3.

hhi tesisat veya sanayi tipi mutfak veya sanayi tipi çama rhane veya k  klima tesisat  veya havaland rma tesisat
projesi eklenmesinde formülle hesaplanan ücretlerin 2. s ftan 1. s f ç kar larak kalan ücret uygulan r.

4.

Kat kaloriferi tesisat  (kat n yap  alan  esas al nacakt r) veya kalorifer tesisat  veya k zg n su tesisat  veya buhar
tesisat  projesi eklenmesinde formülle hesaplanan ücretlerin 3. s ftan 2. s f ç kart larak kalan ücret uygulan r.

5.

Is  yal m projesi yap lmas  durumunda, kalorifer tesisat  projesi eklenmesi durumunda bulunan ücretin % 15'i
uygulanacakt r.

6.

Klima ( tma havaland rma) tesisat projesi eklenmesinde formülle hesaplanan ücretlerin 4. s ftan 3. s f
kart larak kalan ücret uygulanacakt r.

7.

So utma veya yüzme havuzu projesi eklenmesinde formülle hesaplanan ücretlerin 5. s ftan 4. s f ç kart larak
kalan ücret uygulanacakt r.

8.

c.

Do algaz, LPG veya hava gaz  tesisat proje ücretleri

Do algaz dönü üm projeleri asgari ücretleri (14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1
inci maddesiyle eklenen ibare.) her y n ocak ay nda OYK taraf ndan belirlenir.

Bina içi tek daire veya ba ms z bölümden olu an yap lara ait do algaz kat kaloriferi (kombi) ve soba tesisat  projesi
eklenmesi bedeli … TL'dir.

1.

ki daire veya daha fazla daireden olu an yap lara ait kolon tesisat  projesi eklenmesi bedeli sayaç (veya daire)
ba na … TL'dir.

2.

Do algaz kolon tesisat nda kazan dairesi sayaç bedeli … TL'dir,3.

Do algaz kazan dairesi tesisat  projesi eklenmesi bedeli … TL'dir.4.

Hastane, yurt, otel, resmi binalar gibi komple tesis olan yap lara ait do algaz tesisat proje eklenmesinde yap
alan na göre 1. s f olarak saptanan ücretlerin % 85'i uygulan r. Bu hizmetlerin teknik uygulama sorumlulu u için,
proje için belirlenen ücretin % 60'  uygulan r.

5.

d.

Asansör ve yürüyen merdiven proje ücretleri her y n Ocak ay nda OYK taraf ndan belirlenir. (2)

Uygulama proje bedelleri a daki ekilde hesaplan r. Avan projelerde bu bedellerin % 50'si al r.

e.
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Mon arj proje bedeli: … TL1.

nsan ve yük asansörleri proje bedeli: … TL2.

Hasta ve özel asansörler proje bedeli: … TL3.

Yürüyen merdivenler proje bedeli: … TL4.

Park, bahçe, aç k alan sulama tesisat  proje ücreti

Alan (m²) Proje ücreti (TL)

500 …

1000 …

2000 …

3000 …

5000 …

10000 …

20000 …

50000 …

100000 …

f.

Ayn  projenin birden fazla yap da uygulanmas  (tekrar )

Ayn  projenin birden fazla yap da uygulanmas nda

Proje Asgari Ücreti:

lk uygulama için % 100

kinci uygulama için % 50

Üçüncü uygulama için % 25

Dördüncü ve sonraki uygulamalar için % 15'dir.

1.

Teknik Uygulama Sorumlulu u hizmetinde ilk uygulamada saptanan asgari ücret sonraki uygulamada da aynen
al r.

2.

g.

Teknik uygulama sorumlulu u (fenni mesuliyet) ücreti:

Teknik uygulama sorumlulu u asgari ücreti, yukar da tan mlanan hizmetlerde hizmet bölüm oran  tablosundan belirlenen
proje asgari ücretinin % 50'sidir.

h.

Yap  ruhsat  ba vurular nda, proje ve teknik uygulama sorumlulu u mesleki denetimi birlikte yap r.

Teknik uygulama sorumlulu u bedelinin en fazla % 20'si i in ba lang nda SMM taraf ndan pe in al r, geriye kalan miktar i
süresince tahsil edilir.

(1) (Bu k mda yer alan "Yap  s  oran " eklindeki bent ba ; 14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci maddesiyle metinde
görüldü ü ekilde de tirilmi tir.)

(2) (Bu k mda yer alan "Asansör ve yürüyen merdiven proje ücretleri" eklindeki cümle; 14.05.2009 tarih ve 27228 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 1 inci
maddesiyle metinde görüldü ü ekilde de tirilmi tir.)

Madde 0007: Araç Projelendirme ve Gerçekle tirme Hizmetleri Asgari Ücretleri
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(03.09.2004 tarih ve 25572 say  Resmi Gazete'de yay mlanan Yönetmeli in 2 nci maddesiyle de en ekli.) Otomobil: …
TL

Kamyonet: … TL

Kamyon Genel: (Ah ap kasa, aç k sac kasa, tente, korkuluk, kapal  sac kasa, kapak ilavesi, damper kasa, me rubat kasa, tüp
kasa, akaryak t tanker, arazöz, vidanjör, kupa tadilat , asi tadilat , aktarma organlar  tadilat , frigofirik kasa, kullanma suyu
tankeri, s rmas z çöp kasas , kurs otosu, çeki demiri ilavesi, vinç tadilat ): … TL

Kamyon Özel: (G da tankeri, çekiciye tadilat, ilaçlama tankeri, çekiciden kamyona tadilat, itfaiye arac , transmikser, beton
pompas , kanal aç , kimyevi madde tankeri, silo arac , içme suyu tankeri, s rmal  çöp kasas , jeneratör): … TL

Minibüs: … TL

Otobüs: … TL

Lastik Tekerlekli Traktör

Kabin: … TLa.

di erleri: … TLb.

Yar  Römork: … TL

Her Türlü Motor Mukayese Raporu (projesi): … TL

Her türlü arac n uygunluk belgesi: … TL

Yukar daki fiyatlar bir tadilat içindir. Ayn  araç üzerindeki ikinci, üçüncü tadilatlar %50 artt larak uygulan r.

SER MALAT ARAÇ PROJELEND RME VE GERÇEKLE RME ÜCRETLER

Lastik Tekerlekli Tar m Römorku

Her Tip Araç çin … TL

(Ah ap kasa, sac kasa, damperli kasa, kullanma suyu tankeri kasas  vs.)

1.

Mini Yük Römorku (Azami yüklü a rl  750 kg.) … TL

Sandal ta ma arac  (5 metreye kadar römork boyu için)

2.

Yar  Römork (Dorse) … TL

Her Tip Araç çin

3.

Römork (Azami yüklü a rl  750 kg’dan fazla olan, tek aks veya çift aksl  … TL4.

Madde 0008: Yat m Hizmetleri Asgari Ücretleri

Her y n Ocak ay nda OYK taraf ndan belirlenir.

Madde 0009: yeri Ruhsat Projeleri Asgari Ücretleri

Ruhsat projelerinde çizelgede tutar  saptanmas nda i yeri niteli i göz önüne al narak (HP) ve (M²)'den hangisi büyükse o de er
esas al nacakt r.

Projenin ne amaçla kullan laca  veya tesisin ne üretece inin sözle mede aç klanmas  gereklidir.

Büyük i yeri ruhsatlara.
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10 HP gücünü geçen Atölye ve fabrikalar

Çelik e ya, Demir çekme, Demir dövme, pres basma atölye ve fabrikalar .1.

Dokuma, basma, iplik büküm, yapa  y kama, suni iplik, suni elyaf, plastik ka t, duvar ka , lastik, kontraplak,
sunta, formika, suni pres mermer ve kablo fabrikalar .

2.

Kimyevi madde fabrikalar , oksijen, CO2, reçine, sentez, formaldehit, plastiliyen asit ya  takdir ve tassihhaneleri,
çama r tozlar  ve deterjan üretimi, ya  ve reçineli boya fabrikalar , tiner ve solvent fabrikalar .

3.

Az motorlu daha çok kimyasal madde bulunan i yerleri, tiner ve reçine üreticileri.4.

Tehlikeli kimyasal madde, patlay  madde imal eden iç tesisat yönetmeli ine göre yan  patlay  madde yap na
giren malzeme üreten ve in aat alan  50'ye bölündü ünde ç kan say  fabrikadaki motor say ndan küçük olan

yerleri.

5.

Madeni e ya fabrikalar .6.

Tekstil ve Konfeksiyon Atelyeleri.7.

Küçük i yeri ruhsatlar

10 HP gücüne kadar çal an i yeri atölyeler ve dükkanlar, süpermarketler, büfe, tornac , marangoz, presci, s vama
atölyeleri, reklam ve dekorasyon atölyeleri ve 10 HP'ye kadar motor gücü olan 3. s f i yerleri.

0-30 m² 5 HP'ye kadar … TL

31-50 m² 5 HP'ye kadar … TL

51-100 m² 10 HP'ye kadar … TL

101-150 m² 10 HP'ye kadar … TL

151-250 m² 10 HP'ye kadar … TL

251 m² 10 HP'ye kadar … TL

b.

in cinsine göre özellik ta yan i yerleri

Benzin istasyonlar

3 pompa 1 lift 10 HP'ye kadar … TL

4 pompa 2 lift 15 HP'ye kadar … TL

6 pompa 3 lift 15 HP'ye kadar … TL

7 pompa 3 lift 15 HP'ye kadar … TL

1.

Sinemalar ve tiyatrolar

Aç k hava sinemalar  ve tiyatrolar

0-500 ki ilik … TL

501-1000 ki ilik … TL

1001-1500 ki ilik … TL

1500 ki ilik'ten fazla … TL

Kapal  sinema ve tiyatrolar

0-250 ki ilik … TL

251-400 ki ilik … TL

401-550 ki ilik … TL

551-750 ki ilik … TL

2.

c.
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751-1000 ki ilik … TL

1001 ki ilik'ten fazla … TL

Saunalar, hamamlar, fizik tedavi yerleri, güzelle tirme salonlar

0-100 m²'ye kadar … TL

101-150 m²'ye kadar … TL

151 m²'den fazla … TL

Koku, toz, duman ve kimyasal maddelerle çal an yerler

Elbise temizleyicileri, buharla çal an ütücüler

0-50 m² 5 HP'ye kadar … TL

51-75 m² 7.5 HP'ye kadar … TL

76-100 m² 10 HP'ye kadar … TL

101-200 m² … TL

201-400 m² … TL

400 m²'den büyük … TL

Polisajc lar ve galvane, plastik atölyeleri, mineral toz ve kimyevi madde imalathaneleri ve atölyeler

0-50 m²'ye kadar … TL

51-75 m²'ye kadar … TL

76-100m²'yekadar … TL

101-150 m²'ye kadar … TL

151-200 m²'ye kadar … TL

201-300 m²'ye kadar … TL

301-500 m²'ye kadar … TL

501 m²'den büyük … TL

3.

Unlu madde imalathaneleri ve fabrikalar

Ekmek fabrikalar

Yar m otomatik ekmek fabrikalar

0-250 m²'ye kadar … TL

250 m²'den büyük … TL

Tam otomatik bantl  ekmek fabrikalar  … TL

Simitçi, börekçi f nlar , pastac lar

0-100 m²'ye kadar … TL

101-150 m²'ye kadar … TL

150 m²'den büyük … TL

De irmenler

0-25 HP'ye kadar … TL

26-50 HP'ye kadar … TL

4.
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51-75 HP'ye kadar … TL

76-100 HP'ye kadar… TL

101-150 HP'ye kadar… TL

151-200 HP'ye kadar … TL

201 HP'den büyük … TL

Otopark, aç k ve kapal  garajlar

0-100 m² … TL

101-150 m² … TL

151-250 m² … TL

250 m²'den büyük … TL

Madde 0010: letme Hizmetleri Asgari Ücretleri

in niteli ine göre ODA Yönetim Kurulu'nca ayr ca belirlenir.

Madde 0011: Bilirki ilik Eksperlik ve Hakemlik Hizmetleri Ücretleri

Sürekli bilirki ilik (trafik bilirki ili i, bas nçl  kaplar n ve kald rma makinalar n periyodik kontrolü ve benzeri) hizmetlerin
ücretleri her y n Haziran ve Aral k aylar nda ODA Yönetim Kurulu'nca belirlenir ve 1 Temmuz ve 1 Ocak tarihinden itibaren
yürürlü e girer. Di er bilirki ilik, eksperlik ve hakemlik hizmetleri ücretleri ve MM'lere ödemeler TMMOB Bilirki ilik, Eksperlik
Hakemlik ve Teknik Mü avirlik Yönetmeli i'ne göre belirlenir.

Madde 0012: Yürürlük

Bu Yönetmelik yay  tarihinde yürürlü e girer.

Madde 0013: Yürütme

Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odalar  Birli i Makina Mühendisleri Odas  Yönetim Kurulu taraf ndan yürütülür.
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