H a b e r. . .
Haber

MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI
TMMOB’NİN BELİRLEDİĞİ ASGARİ ÜCRETİN
ALTINDA ÇALIŞTIRILAMAYACAK...

M

Mühendis, mimar ve şehir plancıları artık TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının düşük ücretle çalıştırılmaları ve alınan ücretin Sosyal
Güvenlik Kurumu’na eksik bildirilmesinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği arasında protokol imzalandı.
TMMOB’de 31 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninde protokol TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet SOĞANCI ve Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdür Vekili Cüneyt
OLGAÇ tarafından imzalandı. Törene TMMOB II. Başkanı Züber AKGÖL, Yürütme Kurulu Üyeleri H. Can
DOĞAN, Ayşe Işık EZER ve TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten ÇAĞLAR YAKIŞ ile SGK Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Dairesi’nden Yakup SÜNGÜ ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Abdulkadir KULU katıldı.
Protokole göre, TMMOB her yıl mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden
disiplinlere ilişkin asgari ücret seviyesi belirleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirecek. Mühendis,
mimar ve şehir plancıları belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacak.
2013 yılı asgari ücreti İstihdamı Zorunlu Personel (İZP) olarak çalışan meslektaşlarımız için NET
2.700 TL ve İZP dışında farklı pozisyonlarda çalışan meslektaşlarımız için de BRÜT 2.700 TL olarak
belirlendi. Belirlenen ücretler SGK ve noterler birliği ile de paylaşıldı.
Ayrıca, “İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi” hizmet bedeli 165,00-TL (Yüz Altmış Beş Türk Lirası),
vize ücret bedeli 80,00-TL (Seksen Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.
TMMOB ve SGK ile imzalanan protokol gereğince 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari
brüt ücret, orman, orman endüstri, ağaç işleri endüstri mühendisleri hariç 2.700 TL olarak belirlendi.
Konuya ilişkin yazı 7 Aralık 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildi.

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı’na
Konu: 2013 yılı için tespit edilen mühendis ve mimarların asgari ücreti hk.
Kurumunuz ve Birliğimiz arasında imzalanan protokol gereğince, 2013 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari
brüt ücret, Orman, Orman Endüstri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri (Meslek Yasası gereği daha önce ayrıca hazırlanmıştır) hariç 2.700 TL olarak belirlenmiştir. Uzmanlık alanlarında odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu alanlar, arazi
çalışmaları, mesleki deneyimin arandığı alanlar ile şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim
elemanı, teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı gibi hizmetlerde asgari ücret uygulanmaz. Bu durumda olan mühendis,
mimar, şehir plancılarının ücretleri alınan sorumluluk gereği asgari ücretin üzerinde olmak zorundadır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla.
N. Hakan GENÇ
TMMOB Genel Sekreter
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Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları TMMOB’nin Belirlediği
Asgari Ücretin Altında Çalıştırılamayacak...
Sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki
eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek amacıyla imzalanan protokolle mühendis, mimar ve
şehir plancıların sosyal güvenlik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmiş olacak. Tarafların imzaladığı
tarihten itibaren yürürlüğe giren protokol aşağıda yer almaktadır.
T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE
TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Taraflar
MADDE 1- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği aşağıda yazılı şartlar
dahilinde bu Protokolü imzalama konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Protokolün bundan sonraki maddelerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
de “TMMOB” olarak anılacaktır.
Amaç ve kapsam
MADDE 2- Bu protokolün amacı; sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden
hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden
ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile
ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak
amacıyla işbirliği yapılmasıdır.
Bu Protokol, TMMOB faaliyet alanıyla ilgili meslekleri icra eden kişilerle ilgili olarak asgari ücret seviyeleri belirlenmesini ve
TMMOB tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere
ve dokümanlara yer verilmesini içermektedir.
Dayanak
MADDE 3- Bu protokol; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 üncü
maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin (g) bendi ve 14
üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.
TMMOB’nin yükümlülükleri
MADDE 4- TMMOB, ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında
meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK’ya iletecektir.
Ayrıca TMMOB sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yönelik
olarak; üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerde bilgilendirici dokümanlara ve yazılara
yer vermeyi ve kendi görev/yetki alanına giren diğer faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı
kabul ve taahhüt eder.
SGK’nın yükümlülükleri
MADDE 5- SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların
hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen
asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve
TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.
Protokolün feshi
MADDE 6- İş bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol
yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.
Yürürlük
MADDE 7- İş bu Protokol, tarafların imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
İmza
MADDE 8- 8 (sekiz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret bu protokol 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası
TMMOB’ye, bir nüshası da SGK’ ya verilmiştir. İş bu Protokolün her iki nüshası da asıl niteliğinde olup, aşağıda adları
yazılı bulunan taraflarca …/ …/2012 tarihinde imzalanmıştır.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Cüneyt OLGAÇ
Sigorta Primleri Genel Müdür V.

Mehmet SOĞANCI
Yönetim Kurulu Başkanı
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