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TMMOB Yönetim Kurulu; 2018 yılı 
için mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları için ilk işe girişte baz alınacak 
asgari ücreti 3750 TL olarak belir-
ledi. Alınan kararla birlikte geçen 
yıl için tespit edilen 3500 TL’lik 
mühendis asgari ücreti yüzde 7.14 
oranında artırılmış oldu.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Kanunu hükümlerine dayanarak, 
TMMOB Ana Yönetmeliği'nde yer alan 
"Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" 
maddesi uyarınca her yıl TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından açıklanan 
mühendis, mimar ve şehir plancıları 
asgari ücreti 2018 yılı için brüt 3 bin 
750 TL olarak tespit edildi. TMMOB 
Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2017 
tarihli toplantısında "Ücretli çalışan 

Ücretli Çalışanlar için 2018 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi
mühendis, mimar ve şehir plan-
cıları için 2018 yılı ilk işe giriş 
bildirgesinde baz alınacak asgari 
brüt ücretin 3750 TL olarak be-
lirlenmesine; Odalarınca belgeli 
çalışmanın koşul olduğu uzman-
lık alanlarında, mesleki deneyi-
min arandığı alanlarda, şantiye 
şefliği, sorumlu müdürlük, iş gü-
venliği uzmanlığı, yapı denetim 
elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret 
uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının 
ücretlerinin alınan sorumluluk gereği 
belirlenen asgari ücretin üzerinde ol-
masına" karar verildi.

TMMOB Yönetim Kurulu tara-
fından belirlenen rakam işe ilk giriş 
baz alınacak asgari ücrettir. Belgeli 
çalışmalarında istihdam edilen mü-

hendislerin, alınan sorumluluk gereği 
belirlenen asgari ücretin üzerinde üc-
ret alması gerekmektedir. Şubemizin 
asgari ücret uygulamasının hayata 
geçirilmesi için yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında düşük ücretle çalıştırılan 
veya SGK'ya yapılan bildirimleri düşük 
gösterilerek sosyal güvence hakları 
açısından kayba uğrayan üyelerimizin 
başvuruları değerlendirilmektedir. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, KESK İzmir Şubeler 
Platformu, DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği ve TTB tarafından 10 
Aralık 2017 tarihinde bir basın açık-
laması gerçekleştirilerek ABD’nin, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ta-
nıması protesto edildi. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
önünde gerçekleştirilen basın açık-
lamasında “Filistin halkı yalnız de-
ğildir”, “ABD elini Ortadoğu’dan 
çek” sloganları atıldı. Ortak basın 
açıklamasını KESK İzmir Şubeler 
Platformu’ndan Mustafa Güven oku-
du. ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanımasının Siyonizme, Filistin 
topraklarında bir devlet vaat eden 
Balfour Deklarasyonu’nun yüzüncü 
yılına denk geldiği işaret edilerek, “Bu 

adımlar sömürgeci ve işgalci politika-
lar sonucunda hâlihazırda bir yangı-
nın içinde olan Ortadoğu’daki ateşin 
büyümesi demektir. ABD’nin amacı, 
Ortadoğu’da sürmekte olan savaş ve 
çatışmaları yaygınlaştırmak, istikrasız-
lığı derinleştirmektir” denildi. Kararın 
İsrail'e Kudüs’ü çok kültürlü yapısını 
tek tipleştirmesine olanak tanıdığına 
işaret edilen açıklamada, "Kudüs, aynı 
zamanda direnişin, intifadanın baş-

kentidir" denildi. AKP hükümetinin, 
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu iba-
reler içeren anlaşmalara imza attığına 
ve ticari, askeri ortaklık yürüttüğüne 
dikkat çekilen açıklamada, "AKP iktida-
rı ve öncülleri, tüm maddi ve manevi 
varlıklarıyla ABD ve NATO ekseninde 
İsrail’in destekçisi olmuşlardır. Oysa 
Filistin halkına destek vermek için 
atılacak ilk adım, İsrail ile bütün ticari, 
askeri, diplomatik ilişkileri kesmektir" 
denildi. 

Emek ve Meslek Örgütlerinden Kudüs Protestosu
"KUDÜS DİRENİŞİN BAŞKENTİDİR"


