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Birliğimiz TMMOB ile SGK arasında 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve 6 yıldır geçerli olan “asgari 
ücret” protokolünün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 9 Haziran 2017'de tek taraflı olarak feshedilmesini 
protesto etmek için 6 Temmuz 2017 tarihinde TMMOB İl Koordinasyon Kurulu bulunan tüm illerde SGK İl 
Müdürlükleri önlerinde kitlesel basın açıklamaları düzenlendi. 
2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun, kayıtdışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında Birliğimize yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çerçevesi ortaklaşa belirlenerek 
imzalanan protokol; mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek SGK’ya iletilen 
asgari ücretlerin altında olmaması için kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayanmaktaydı.
Protokolün fesih nedeni mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaştıracak yeni bir 
protokol taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı 
reddetmemizdir. SGK, 4857 sayılı iş kanununun 39 uncu 
maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete 
alternatif bir ücret olarak algılandığı gibi bir gerekçeye 
sığınarak Birliğimizin bildirdiği asgari ücret üzerinden 
denetim yapmayı bırakmak istemiştir. Gerekçe inandırıcı 
değildir, zira protokolün imzalandığı 2012 yılında da 4857 
sayılı kanunun ilgili hükmü yürürlüktedir.
Sosyal güvenlik, toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. 
Devletin asli görevi sırf birtakım işveren kesimleri rahatsız 
oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak 
değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli 
düzenlemeleri yapmaktır.
Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı siz değerli 
üyelerimizin ücretlerinin SGK’ya eksik bildirimi kayıtdışı 
istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol açacaktır.
TMMOB ve bağlı odaları 500.000’i aşkın mühendis, mimar 
ve şehir plancısı çalışanın piyasa tarafından belirlenmiş 
düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, reel 
ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasına olanak 
verdiği için geleceğini karartacak olan bu tavrını protesto 
ediyor, TMMOB-SGK Protokolünün tekrar yürürlüğe 
sokulmasını talep ediyoruz.

TMMOB SGK PROTOKOLÜNÜN 
İPTALİNE KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

TMMOB İstanbul İKK Sekreterliği, 
SGK’nin mühendis ve mimarlar için 
asgari ücret düzeyini belirleyen 
protokolü tek taraflı feshetmesini 
İstanbul SGK önünde protesto etti. 
TMMOB, SGK’nin mühendis ve mimarlar 
için asgari ücret düzeyini belirleyen 
protokolü tek taraflı feshetmesini birçok 
ilde olduğu gibi İstanbul’da da protesto 
etti. İstanbul’da, Fındıklı’da bulunan SGK 
İl Müdürlüğü önünde 6 Temmuz 2017 
günü saat: 16.30’da bir araya gelen 
TMMOB İstanbul İKK bileşeni şubelerin 
üyeleri ve Şubemiz üye ve yöneticileri 
sloganlarla protokolün iptal edilmesini 
protesto etti. TMMOB İstanbul 
İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, 
protokolün feshi nedeniyle devletin gelir 
kaybına uğrayacağı uyarısında bulundu. 
Akçelik, protokolün tekrar imzalanmasını 
istediklerini ifade etti.




