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TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

EMO’DAN ŞİRKETLERE MÜHENDİS 
ASGARİ ÜCRETİ UYARISI

Sayın Yetkili;
24-25 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kuru-
lu’nda aşağıdaki karar alınmıştır:

“Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin insanca 
yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi 
mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca 
yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile 
birlikte verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten 
yana değerlendirerek, insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, şehir plancıları için 
asgari ücret olarak ilan eder ve uygulanmasını sağlar.”

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 24.11.2012 tarih ve 110 nolu kararı ile mühendis, mimar ve 
şehir plancıların almaları gereken asgari ücret 2013 yılı için brüt 2700 TL olarak belirlen-
miştir. 
Ayrıca bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu ile 31 Temmuz 2012 tarihinde bir protokolde 
imzalanmıştır.
TMMOB Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları, TMMOB’ye bağlı Odaların üyesi 
bulunan tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarını bağlayıcı niteliktedir.
Odamız tarafından yapılan araştırma sonucunda, şirketiniz bünyesinde proje ve uygulama 
denetçisi ile kontrol elemanı elektrik mühendisi olarak görev yapan üyelerimizin ücretle-
rinin, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen asgari ücretin altında bulunduğu 
belirlenmiştir.
Şirket hissedarlarının tamamının TMMOB’ye bağlı odaların üyesi mimar ve mühendislerin 
oluşturduğu ve mühendislik, mimarlık faaliyetleriyle iştigal eden yapı denetim kuruluşlarının, 
TMMOB tarafından alınan kararlara uyma yükümlülüğü bulunduğu gibi, meslektaşlarımı-
zın hak ettiği ücreti almak suretiyle mesleki faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmasının, 
öncelikle kendi üyelerimizin sahibi bulunduğu ve mimarlık, mühendislik hizmeti yürütmek 
üzere kurulmuş kuruluşların uygulamalarıyla olanaklı hale geleceği de açıktır.
 Şirketiniz bünyesinde görev yapan proje ve uygulama denetçisi ile kontrol elemanı elektrik 
mühendislerinin ücretlerinin TMMOB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen brüt 2700.- 
TL’nin üzerine çıkartılarak, sonuçtan tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz. 
Saygılarımızla.
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