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Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) ana yönetmeliği madde 3’te birliğin ve 
bağlı odaların amaçları şöyle tanımlanmaktadır;

Madde 3:

c) Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi 
makamlar ve öteki kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, 
meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel 
şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi 
bütün bilimsel evrakı incelemek ve bunların 
değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da yeniden 
konulması yolunda önerilerde bulunmak.

Yani varoluşu gereği TMMOB meslek alanına yönelik 
tüm düzenlemeleri takip etmeli bu alanda söz 
söylemelidir. Yine Odamız (EMO) ana yönetmeliğinde 
odanın amaçları aşağıdaki biçimde ifade edilmiştir;

Madde 7- 

c) Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için 
resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, 
gerektiğinde çalışma alanına ilişkin olarak kanuni 
yollara başvurmak, önlemek için gerekli gördüğü 
tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

d) (Ek:RG-1/4/2003-25066)(1) Üyelerin hak ve 
yetkilerini korumak, üyeler arası dayanışmayı 
sağlamak, haksız rekabeti önlemek için gerekli 
gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

Odanın ana amaçlarından birisi ‘üyelerin hak 
ve yetkilerini korumak’ olarak belirlenmiştir. Bu 
bağlamda mesleki faaliyet içinde haksız rekabeti 
engellemek için belirlenen birim fiyatlar da 
Mühendislerin alacağı en az ücretler de üyelerin hak 
ve yetkilerini korumak amacıyla belirlenmektedir. 

TMMOB uzun yıllardır ücretli çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıların alması gereken en az 
ücreti, mesleğin gerekleri, ülke koşulları, emeğin 
değeri gibi artırabileceğimiz daha bir çok faktörü 
göz önüne alarak belirlemektedir. TMMOB’nin 
ücret alt limitini belirlemesinin en önemli nedeni 
üyelerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve çalışma 
yaşamı boyunca birikecek SGK primlerinin bu değer 
üzerinden gerçeğe uygun yatırılmasıdır. 

TMMOB ve SGK arasında 2012 yılında En Az Ücret 
Protokolü imzalanmış ve artık sadece Odalar 
tarafından değil SGK ile de ücretli çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıların hem en az ücretleri 
denetlenmiş hem de kayıt dışı çalıştırılmanın 
önüne geçilmiş oldu. Tam beş yıl boyunca SGK 
müfettişlerince uygulanan bu protokol 2017 yılında 
SGK tarafından tek taraflı feshedilerek uygulamadan 
kaldırıldı. Tabi ki birliğimiz bir yandan gerekli 
girişimlerde bulundu bir yandan da demokratik, 
hukuki haklarımızı kullanarak bu haksızlığa karşı 
çıktı. 

Asıl önemli olan protokolün iptali ile amaçlanan 
şeyin ne olduğudur. Bu protokolün iptali, eğitimli 
iş gücü olan mühendis, mimar ve şehir plancıların 
vasıfları göz ardı edilerek mevcut iktidar tarafından 
vasıfsız çalışan gibi değerlendirilmek istenmesidir. 
Unutulmaması gereken en önemli nokta şudur 
ki mühendislik ve mimarlık hizmetleri iktidarın 
bakış açısının aksine salt piyasa hizmeti değil aynı 
zamanda kamusal hizmettir. Kamunun can ve mal 
güvenliği, bu hizmetler, gereğince yerine getirilmez 
ve denetlenmezse tehlikeye düşer. Bu açıdan 
baktığımızda protokolün iptali Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıların emeğinin ‘GASP’ edilmesinin 
yanında kamunun da can ve mal güvenliğinin gasp 
edilmesi, sermayenin emrine sunulmasıdır. 

Yapılması gereken protokolün TMMOB’nin belirlediği 
şartlarda tekrar yürürlüğe sokulmasıdır. Böylelikle 
SGK’ya eksik bildirimin, kayıt dışı istihdamın ve 
emeklilik hakkının gaspının önüne geçilecektir. 
Diğer yandan da bu hizmetlerin denetimi ve üretimi 
kontrol edilerek halkın can ve mal güvenliği olması 
gerektiği gibi devlet tarafından kontrol altına alınmış 
olacaktır. 

MÜHENDİSLİK ASGARİ ÜCRETİ
Tugay Nar - EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
 tugay.nar@emo.org.tr



152019/2 Haber Bülteni

YAPI RUHSATLARINDA YÜRÜTMEYİ 
DURDURMA!

Fenni Mesullerin, Şantiye Şeflerinin 
ve Proje Müelliflerinin İmzası Yapı 

Ruhsatlarında Zorunlu
02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı mükerrer 
Resmi Gazetede yayımlanan TS 10970 
Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Stan-
dardına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standar-
dına ilişkin tebliğin 2. maddesi ile yürür-
lüğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 Yapı 
Ruhsatı Standardında “yapı sahibinin, yapı 
müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denet-
çilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imza-
larının” kaldırılması üzerine, standardın ve 
tebliğin ilgili maddesinin iptali istemiyle 
açtığımız davada, Danıştay Dairesince “ya-
pılaşmaya ilişkin sürecin can ve mal güven-
liği açısından  hayati olduğu dikkate alındı-
ğında, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin 
ve proje müelliflerinin yapı ruhsatlarında 
imzalarının bulunması son derece önem 
arz etmektedir.” gerekçesiyle yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmiştir.

TMMOB tarafından Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına karşı açılan davada, Danıştay 
Dairesince, deprem kuşağında yer alan 
Ülkemiz açısından sağlıklı bir çevre ile can 
ve mal güvenliğinin sağlanabilmesininin 
önemi vurgulanarak, Yapı Ruhsatlarından 
“yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 
şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müel-
liflerinin ıslak imzalarının” kaldırılmasının 
hukuka aykırı olduğu ortaya konmuştur.

Karar ile, yine Birliğimiz tarafından 
dava açılan ve halen görülmekte olan, 
27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan değişiklik Yönetme-
liği ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine 
eklenen ve yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilen standartta olduğu üzere yapı 
sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 
şefinin, yapı denetçilerinin ve proje mü-
elliflerinin imza hanelerine yer vermeyen  
“Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu”nun da hukuka 
aykırılığı ispatlamış oldu.

Karar için tıklayınız...

TMMOB: `MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ 
TAMAMLAMA” İLANLARI HAKKINDA SUÇ 

DUYUSUNDA BULUNDUK`

TMMOB tarafından internet sayfaları üzerinden 
kanunlara aykırı biçimde “Mühendislik Eğitimi Ta-
mamlama” adı altında yapılan duyurulara ilişkin suç 
duyurusunda bulunuldu.

Birliğimiz, https://meslekiyetkilendirme.com ve htt-
ps://resmisertifikalar.org sayfaları üzerinden yayım-
lanan ve 17,750.00 TL ücret karşılığında “Mühendis-
lik eğitim tamamlama imkanı ile mühendis ünvanı 
alabilirsiniz” duyurularına ilişkin olarak hukuksal 
işlem başlatmıştır. Söz konusu eğitim adı altında 
duyurulan uygulamalar yasa dışı olup mağdur 
olunmaması için kesinlikle herhangi bir başvuruda 
bulunulmaması gerekmektedir.

Türkiye`de mühendis, mimar, şehir plancısı unvanı 
yasal koruma altına alınmıştır. 1938 tarihli ve 3458 
sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun`un 
1. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları da-
hilinde Mühendislik unvan ve yetkileri ile çalışmak 
isteyenlerin sahip olması gereken koşullar özetle 
şöyle sıralanmıştır.

• Türkiye`deki üniversitelerin mühendislik ve mi-
marlık eğitimi veren Fakültelerinden mezun olmuş 
olmak,

• Programları, Türkiye`deki üniversitelerin Mühen-
dislik- Mimarlık eğitimi veren bölümlerinin prog-
ramları ile eşdeğer oldukları kabul edilmiş yabancı 
üniversite veya okullardan mezun olmuş olmak. 
(Bu eşdeğerliğin saptanması halen YÖK tarafından 
yapılmaktadır.)

Kanunun 7. maddesine göre; birinci maddede zikro-
lunan diploma veya ruhsatlardan birini haiz olma-
yanlar Türkiye`de Mühendis unvanıyla istihdam olu-
namazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve 
bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da 
koyamazlar. Ayrıca, 29.4.1992 tarihli, 3795 sayılı Bazı 
Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi 
Hakkındaki Kanun ile “Teknik öğretmen unvanını 
kazananlar için ilgili teknik eğitim fakültelerince 
düzenlenen en fazla iki yıl süreli tamamlama prog-
ramlarını başarıyla bitirenlere dallarında mühendis 
unvanı verilir.” denilmiştir.

“Mühendislik Eğitimi Tamamlama” ilanlarına ilişkin 
suç duyurusunda bulunulmuş olup, mağduriyet 
yaşanmaması adına kamuoyunun dikkatine sunarız.

https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/ilk_derece_yd_karari.pdf
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