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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ ÜZERİNE

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Üyelerimiz;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladığı protokol ile üyelerinin verdik-

leri profesyonel hizmetin temel karşılığı olan asgari ücreti belirliyor. İlk kez 2013 yılında hayata geçirdiğimiz 

bu protokol gereğince, her yılın son ayında asgari ücreti yeniden gözden geçiriyor ve güncelliyoruz.

Bu protokol, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı üyelerimizin sundukları profesyonel hizmetler 

karşılığında, Birliğimizin belirlediği ücretin altında çalıştırılmasının önüne geçmek için yapılmaktadır. Bu saye-

de düşük ücretle çalıştırılma ve eksik SGK bildirimlerini engelleyebilecek bir çerçeve çizilmektedir.

TMMOB’nin SGK ile karşılıklı mutabakata vararak imzaladığı bu protokolün amacı: “Sosyal güvenliğin toplu-

mun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bıra-

kan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önle-

mek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun 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.”

Protokol 31.05.2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100. madde-

si ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 13. maddesinin (g) bendi ve 14. 

maddesinin (d) bendine dayanmaktadır.

Birliğimize bağlı 24 Odamız ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar soncunda 2017 yılında mühendis, mimar ve 

şehir plancıları için asgari ücret brüt 3500 lira olarak belirlendi.

İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenlik Kurumu, prim bedelleri üzerinden yapacağı denetimde, meslek 

kodlarını dikkate alacak ve brüt 3500 TL’nin altında ücretle mühendis, mimar, şehir plancısı çalıştırıldığını 

tespit ettiği işyerlerine asgari ücret bildiriminde bulunacak ve gereğinin yapılmasını sağlayacaktır.

Çalışma yaşamında kazanılan her hak gibi, asgari ücret hakkı da üyelerimizin çalışma yaşamında aldıkları 

ücretin alt sınır çizgisidir. Bu sınırın kesinleşmesi ve artırılması, ancak üyelerimiz ve odalarımızla birlikte 

yürütülecek bütünlüklü bir mücadele ile sağlanabilecektir. Bu bağlamda odalarımıza ve üyelerimize büyük 

sorumluluk düşmektedir.

Üyelerimizin Odalarıyla irtibat halinde olması, güncel bilgilerini kontrol ederek gerektiği takdirde Odalarımıza 

bildirimde bulunması asgari ücret mücadelesinin sürdürülmesini ve ilerletilmesini sağlayacaktır.

Odalarımız insanca bir yaşam için tespit edilen minimum ücret olan asgari ücretin duyurusunu yaygın olarak 

yapmalı ve tüm üyelerimize ulaşmasını sağlamalı; sistemin sağlıklı işlemesi için üyelerimizden gelen bildirim-

lerle ve yaptıkları çalışmalarla belirledikleri eksik prim yatıran işyerlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmeli 

ve bu bildirimin yapıldığı bilgisini ilgili işyerlerine iletmelidir.

Sevgili Üyelerimiz,

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, son dönemde hayata geçirilen kiralık işçi yasası, uluslararası 

iş gücü kanunu gibi yasalarla giderek yaygınlaşan taşeronlaştırma ve güvencesizleştirme ile ağır saldırılara 

maruz kalmaktayız. Asgari ücret mücadelesi, bu saldırılara karşı dayanışma içinde yürütmemiz gereken bir 

çalışmadır.

Temel özlük haklarımızın elimizden alınmasına, güvencesiz çalışmaya, meslek alanımız dışında çalıştırılma-

mıza ya da çalışıyor gösterilmemize ve yarınlarımızın güvencesi SGK primlerimizin  eksik yatırılmasına karşı 

birlikte mücadele edelim!

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Asgari ücret ne demektir?

Asgari ücret; ücretli çalışan mü-

hendis, mimar ve şehir plancıları-

nın sosyal ve kültürel gereksinim-

lerini en az düzeyde karşılamaya 

yetecek ücrettir.

Asgari Ücret; ücretli çalışan mü-

hendis mimar ve şehir plancıları 

için  ilk işe giriş bildirgesinde baz 

alınacak asgari brüt ücret anlamını 

taşımaktadır.

TMMOB’ye bağlı 24 Meslek Odası-

na kayıtlı 500 binin üzerinde mü-

hendis, mimar ve şehir plancısı bu-

lunmakta ve bu üyelerin yaklaşık 

%60’ı ücretli olarak çalışmaktadır. 

Sosyal yaşam ve çalışma yaşamın-

da üyelerimizin haklarını savun-

mak için atılan önemli adımlardan 

biri de asgari ücret mücadelesidir. 

Mühendis, mimar ve şehir plan-

cıları için belirlenen asgari ücret 

ise düşük ücretle çalıştırılmayı ve 

eksik SGK bildirimlerini engelleye-

bilecek bir sınır çizmektedir.

Odalarınca belgeli çalışmanın ko-

şul olduğu uzmanlık alanlarında ve 

şantiye şefl iği, sorumlu müdürlük, 

iş güvenliği uzmanlığı, yapı dene-

tim elemanı, teknik nezaretçilik, 

uzak yol kaptanlığı vb. mesleki 

deneyim aranan alanlarda asgari 

ücret uygulanmaz. Bu ve benzeri 

alanlarda çalışan mühendis, mi-

mar, şehir plancıları ücretlerinin, 

asgari ücretinin üzerinde olması ve 

alınan sorumluluğu karşılayacak 

düzeyde olması gerekir.

Asgari Ücret Protokolü Nedir?

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği, bağlı Meslek Odalarının 

üyesi olan meslek mensuplarının 

çalışma yaşamında karşılaştıkları 

ücrete bağlı sorunlarının çözümü-

ne yönelik olarak 2012 yılında Sos-

yal Güvenlik Kurumu (SGK) ile as-

gari ücret protokolü imzalamıştır. 

Birliğimiz protokol doğrultusunda 

her yıl ücretli çalışan mühendis, 

mimar, şehir plancıları için asgari 

ücret belirlemekte ve meslektaşla-

rımızın SGK bildirimlerinin gerçek 

ücretleri üzerinden yapılmasının 

sağlanması için SGK ile işbirliği 

yapılmaktadır.

Asgari ücret protokolü, ücretli ça-

lışan mühendis, mimar ve şehir 

plancısı üyelerimizin sundukları 

profesyonel hizmetler karşılığında, 

Birliğimizin belirlediği ücretin al-

tında çalıştırılmasının önüne geç-

mek için yapılmaktadır.

Asgari Ücret 2017 Yılı İçin 3500 

TL Olarak Belirlenmiştir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB) , SGK ile yaptığı 

protokolün ardından mühendis, 

mimar, şehir plancılarının asgari 

ücretini 2012 yılından itibaren be-

lirlemeye başladı. İlk olarak 2013 

yılında belirlenen asgari ücret her 

yılın aralık ayında yeniden belir-

leniyor. Ücretli çalışan mühendis 

mimar ve şehir plancıları için 2017 

yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz 

alınacak asgari brüt ücret 3500TL 

olarak SGK’ya bildirildi.

TMMOB’ye bağlı tüm Odaların 

yaptığı çalışmalar sonucu 2017 

asgari ücreti brüt 3500TL olarak 

belirlenmiştir.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı?

İnsanca bir yaşam için temel 

ücret mücadelesinin ilk adımı, 

üyelerimizin Odamız ile 

irtibata geçmesi ve asgari ücret 

çalışmasını birlikte sürdürmesidir. 

Çalışma yaşamlarımızda 

güvencesizliğin farklı biçimlerini 

yaşarken düşük ücretle çalışmaya/

çalıştırılmaya karşı başlattığımız 

asgari ücret çalışmasının güvenceli 

bir çalışma yaşamı için önemli bir 

basamak olduğunu düşünüyoruz. 

Bu bağlamda belirlenen asgari 

ücretin altında bir ücretle 

çalışmaya zorlanan üyelerimizin 

gerek Odamıza gerekse SGK’ya 

yapacağı bildirimler oldukça önem 

taşımaktadır. Dayanışma ve bilgi 

paylaşımı ile üyelerimizle birlikte 

sürdüreceğimiz asgari ücret çalış-

malarında olumlu sonuçlar alaca-

ğımızı ve üyelerimizin hak kaybına 

uğramalarını engelleyebileceğimizi 

biliyoruz!

SGK ne yapacak?

TMMOB’nin SGK ile yaptığı pro-

tokol gereği SGK, prim bedelleri 

üzerinden denetime başlayacak. 

SGK’nın meslek kodlarını dikkate 

alarak yapacağı denetimde brüt 

3500TL’nin altında belirlenen bildi-

rimler sorgulanacak ve asgari ücret 

bilgisi iletilerek gereğinin yapılması 

sağlanacak. Ücretli mühendis, 

mimar ve şehir plancısı çalıştıran 

işyerlerinde eksik bildirimlerin 

düzeltilmesi sağlanacak. Meslek 

kodlarınızı kontrol etmek SGK ile 

yapacağınız görüşmeler sizin için 

hayati önem taşımaktadır!

Odamız ne yapacak? 

Odamız, asgari ücretlerin takip 

edilmesi çalışmalarını 2013 yılın-

dan beri sürdürmektedir. Önce-

likle insanca yaşam ücreti olarak 

tarif ettiğimiz cari yıl asgari ücret 

duyurusunu yaygınlaştırmakta 

ve bu doğrultuda ücretli çalışan 

tüm üyelerimize ulaşarak bilgi-

lendirme yapmaktayız. Ücretli 

üyelerimizin bilgilerini SGK’ya 

ileterek, denetimin farklı meslek 

kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm 

üyelerimizi içine alacak biçimde 

genişletilmesini sağlayacağız. İlk 

işe giriş bildirgesinde belirtilen brüt 

3500TL’nin altında ücret aldığı 

belgelenen üyelerimizin prim tes-

pitlerini SGK’ya bildirerek gereğinin 

yapılmasını sağlayacağız. Eksik 

bildirimlerin muhatabı olan işyer-

lerine uyarı yazısı gönderip soru-

nun giderilmesi için süreci takip 

edeceğiz. Düşük ücretle çalışmaya 

ve eksik SGK bildirimlerine karşı 

birlikte mücadele edelim hakkımı-

za sahip çıkalım!


