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 TMMOB MAK ĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI Anayasanın 135.maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı  yasa ile değişik 6235 
sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliginde bir meslek kuruluşudur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konu: Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücretleri 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nca belirlenen ve 01.01.2010 – 30.06.2010 tarihleri arasında uygulanacak 
olan Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Asgari Ücretleri ve aynı dönemde uygulanacak diğer ücretlerde 
bir artış yapılmadan 2009 yılının 2.dönemindeki ücretler aynen uygulanacaktır.  
 
Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun aldığı karar ile, Đşveren ve SMM Bürosu arasında imzalanmış tip 
sözleşmenin ODA’ya sunulması durumunda SMMH’nin mesleki denetimi sırasında o hizmete ait fatura veya serbest 
meslek makbuzunun Oda’ya sunulması zorunlu değildir. Bu durumda Şubeler anılan SMMH’e ait sözleşmenin sona 
erdiği tarihte, sözleşmedeki bedel üzerinden fatura veya serbest meslek makbuzunu kesilip kesilmediğini kontrol 
edecektir. 
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim 
Yönetmeliği’ne göre, Oda Yönetim Kurulunun aldığı kararla ücretli çalışan SMM’lere 01.01.2010 - 30.06.2010 
tarihleri arasında uygulanan asgari aylık brüt ücret 1.650,00 TL olarak devam edecektir. Bu nedenle ücretli çalışan 
SMM’lerin SSK primlerinin 1.650,00 TL üzerinden yatırılması ve yıl içinde yatırılan SSK prim bordrolarının 
eksiksiz Şubemize veya Temsilciliklerimize Her Ay bir kopyasının ulaştırılması gerekmektedir. Yetkili mühendis 
olarak çalışan üyemizin firmadan ayrılması durumunda, ayrılış tarihini belirten bir dilekçe ile tarafların Şubemize 
yazılı olarak durumu bildirmeleri ve büro tescil belgesinin aslının Şubemize iade edilmesi gerekmektedir.  

SMM firmalarının tescillerin ve mühendis uzman/yetki belgelerinin yenilenme süresi başlamış olup, 15.02.2010 
tarihinde sona erecektir. Bu tarihten sonra gelen başvurularda vize ve yenileme ücretlerine %50 ceza uygulanacaktır. 
Tarafımıza mesleki denetim için proje getirecek firmalarımızın, mesleki denetime gelemeden önce Büro Tescil 
belgelerinin Vize/Yenileme işlemlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

Mühendislerimizin Yetki Belgelerinin vize/yenileme işlemlerini yapabilmesi, dolayısı ile SMM Büro Tescil 
vize/yenileme işlemlerini tamamlayabilmesi için Gözetim ve Belgelendirme Kriterleri kapsamında 70 puan toplamış 
olmaları gerekmektedir. Bu kriteri sağlamayan üyelerimizin belgelerini hiçbir suret ile yenileyemeyeceğimizi 
önemle bildiririz. Söz konusu puanlarını tamamlayamayan üyelerimizin en kısa zamanda yetki belgelerinizin konusu 
ile ilgili Oda’nın düzenlemiş olduğu ücretsiz etkinliklere katılarak puanlarını tamamlamaları gerekecektir. Eğitim 
programı ile ilgili http://www.zonguldak.mmo.org.tr adresini ziyaret edebilir veya 0372 444 8 666 numaralı 
telefonlarımızdan arayabilirsiniz. 
 
Bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

          Saygılarımızla, 
 TMMOB MAK ĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI 

Zonguldak Şube Sekreteri 
 
 

Birhan ŞAHĐN 
  

Tarih : 13.01.2010 
 
Sayı : 30.7 /  

Sayın SMM Üyemiz, 
 


