TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
BİLİRKİŞİLİK, EKSPERLİK, HAKEMLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) üyelerinin, özel kesim ya da kamu
kesiminde özel istek ya da mahkeme kararları üzerine yapacakları mühendislik
hizmetlerinin koşulları, ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu tarife ile belirlenir ve
uygulanır. Bu tarife ile, mühendislik hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir şekilde
yapılması, üyelerin hak ve ücretlerinin korunması amaçlanır.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu tarife hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik müşavirlik
alanlarındaki gemi mühendisliği hizmetlerinde uygulanır.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu tarife, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 2 nci
maddesinin b ve c bentleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu tarifede geçen
a) Bilirkişilik:

b) Eksperlik:

c) Hakemlik:
ç) Teknik Müşavirlik:

Bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan
isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme
yaparak fiyat takdiri, kıymet, nitelik, kusur ve durum
tespiti veya bunların oluşma sebeplerinin belirlenmesi için
rapor tanzimi ile lüzum görülecek hallerde bunların
dışındaki hususların tayin ve tespiti
Mahallinde ya da dosya üzerinde gerekli incelemeyi
yaparak kıymet takdiri, fiyat tespiti ve benzerleri ile ilgili
rapor tanzimi hizmetlerinin yapılması
H. M. K. Tahkim Sözleşmesi gereğince taraflar arasındaki
anlaşmazlığın çözümündeki mühendislik hizmeti,
Mühendislik ve mimarlık hizmetine ait herhangi bir
konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin
yapılmasına fikren katkıda bulunulması

anlamlarına gelir.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Esasları
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Yetkililer
Madde 5- (1) Bu tarife kapsamında belirtilen mühendislik hizmetlerini, kanun, tüzük ve tarife
hükümlerine göre GMO’ca tespit olunan uzmanlık alanları ile sınırlı kalmak üzere
GMO üyesi mühendisler yapmaya yetkilidirler.
Görevlendirme ve Uygulama
Madde 6- (1) Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper ve hakem istekleri,
ilgili uzmanlık alanları dikkate alınarak, GMO Genel Sekreterliğince Oda Yönetim
Kurulu’nun oluru alınarak yerine getirilir.
Madde 7- (1) Bilirkişilik ve hakemlik işlemleri ve uygulamalar, GMO Genel Sekreterliğince izlenir.
Bilirkişilik Ücretleri
Madde 8- (1) Bu madde bilirkişilik hizmetlerinin GMO tarafından mahkemelere önerilen bilirkişiler
tarafından şahsen yapılması veya mahkemenin hizmeti GMO’nun üstlenmesini talep
etmesi durumunda uygulanacak esasları belirler.
(2) H. M. K. (Hukuk Muhakemeleri Kanunu), C. M. K. (Ceza Muhakemesi Kanunu) ve
İstimlak Yasası vb. gereğince mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler:
 Kaybettiği iş süresi için alacağı tazminat,
 İnceleme ve yolculuk masrafları,
 Çalışmasıyla uygun ücreti
dikkate alınarak hakim tarafından tespit edilir. Ancak meslek alanımızdaki
ücretlerin hakim tarafından değerlendirilemediği durumlarda bu tarife göz önüne
alınarak bir ücret talebi yapılabilir, takdir hakimindir.
Madde 9- (1) Bu maddede belirtilen ücretler hizmetin GMO’dan talep edildiği durumlarda,
GMO’nun alacağı ücretlerdir. Bu ücretin % 50’si, Oda tarafından bilirkişilere eşit
olarak paylaştırılarak ödenir.
(2) Diğer kamu kuruluşlarında ya da özel kuruluşlarda ya da şahısların doğrudan
bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve müşavirlik işlemlerinde;
a) Büroda sadece dosya üzerinden düzenlenen raporlarda kişi başına her rapor için en
az 1000xC tutarında TL ücret alınır. Bir iş kapsamında birden fazla dosya
incelenerek rapor düzenlenmesi durumunda her dosya incelemesi kişi başına
800xC tutarında TL alınır.
b) Gemide ve iş sahalarında düzenlenen raporlarda her yarım gün için kişi başına
1000xC tutarında TL, her tam gün için 1500xC tutarında TL alınır. Bu ücretlere
rapor hazırlamada geçen her yarım gün için 500xC tutarında TL, her tam gün için
1000xC tutarında TL, rapor/belge için de 500xC tutarında TL eklenir. İşin
niteliğine göre görevlendirilecek uzman adedi çalışmanın süresi GMO Genel
Sekreterince belirlenir.
c) Aynı dosya içinde birden fazla biribirinden farklı rapor düzenlendiğinde her rapor
için 500xC tutarında TL ek ücret alınır.
ç) Mahkemelerde açıklama yapılmasının istenmesi halinde her celse ya da ek
açıklama için en az 800xC tutarında TL ücret alınır.
d) Hakemlik ücretleri, hizmetin gerçekleştirilmesi için yapılacak dosya ve saha
incelemeleri göz önüne alınarak a ve b fıkralarındaki ücretlere kişi başına 800xC
tutarında TL eklenerek belirlenir.
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e) Müşavirlik Hizmetleri işin niteliği ve mali boyutları ile çalışma koşulları ve süresi
dikkate alınarak GMO Genel Sekreterliğince tespit edilir.
f) Bayram ve tatil günlerine denk gelen ekspertiz ve bilirkişilik taleplerinde %50
zamlı tarife uygulanır.
Madde 10- (1) Resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla GMO arasında yapılacak özel çerçeve
anlaşmaların konusu olan, niteliği aynı ya da benzer ve adedi fazla olan ve GMO
tarafından görevlendirilmiş üyeler tarafından verilen bilirkişilik, eksperlik,
hakemlik hizmetlerinde alınacak ücretlerin ve bunlar içinden bilirkişilere ödenecek
miktarların 9 uncu maddede belirlenen ücret ve paylardan farklı uygulanması
konusunda GMO Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 11- (1) Eksperlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde, yapılan işin durumuna göre GMO
Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin %40 ’ı avans olarak alınır. Tamamlanan
işlem sonrasında kesinleşen ücrete göre avansın üstü tamamlanır ve bundan sonra
rapor istem sahibine GMO Genel Sekreterliğince verilir.
Madde 12- (1) Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi hizmetlerde yol ve ikamet gibi zorunlu
masraflar ayrıca talep edilir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için verilecek ek
raporlar için ayrıca ücret alınmaz. Ancak; bu raporlar için tekrar mahalline gidilmesi
halinde, zorunlu giderler ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Tarife
Madde 18- (1) Mevcut TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Bilirkişilik, Eksperlik, Hakemlik ve
Teknik Müşavirlik Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş
tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 32- (1) Bu tarife Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası
Olağanüstü Genel Kurulu’nca kabulü ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu’nun onayının ardından yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 33- (1) Bu tarife Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim
Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici Maddeler
Geçici Madde 1- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası 44. Dönem
Yönetim Kurulu, bu tarifede gerekli gördüğü değişiklikleri yapmaya ve
uygulamaya, 45. Olağan Genel Kurul’un onayına sunmak koşuluyla, yetkilidir.
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