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EMO Manisa İl Temsilciliği çalış-
malarını değerlendirmek amacıyla 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Özgür 
Tamer, Sayman Üye Muhammet 
Demir, Şube Müdürü Barış Aydın, 
EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan 
Gözaçan, Temsilci Yardımcıları M. 
Zafer Önceyiz, M. Cem Kara ve Doruk 
Yavaş 27 Temmuz 2022 tarihinde 
EMO Manisa İl Temsilciliği`nde bira-
raya geldi.

Toplantıda TMMOB tarafından 
mühendis, mimar, şehir plancıları için 
2022 yılı asgari ücret değişikliğine 
ilişkin, ücretli SMM ve çalışan üyeler 
için değerlendirmelerde bulunuldu. 
İşletme sorumluluğu hizmetleri, GDZ 
Elektrik‘in Manisa ilindeki uygulama-
ları, sorunlar ve çözüm önerileri ko-
nusunda çalışma yapılması, özellikle 

Dağıtım Bağlantı Sistemi (DBS) ile il-
gili bazı gereksinimler konusunda da-
ğıtım şirketi ile görüşülmesi gerektiği 
ifade edildi.

Toplantı; Manisa ilinde üyelere 
yönelik yapılacak çalışmalar hakkında 
görüş alışverişinde bulunulmasıyla 
sona erdi.

Manisa İl Temsilciliği Ziyareti

6235 Sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Kanunu hükümlerine dayanarak, 
TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan 
"Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" 
maddesi uyarınca her yıl TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafından açıklanan 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Asgari Ücreti 2022 yılı Temmuz ayı 
itibarı ile brüt 11.200 TL olarak gün-

cellendi.
TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 23 

Temmuz 2022 tarihli toplantısında 
"Ücretli çalışan mühendis, mimar ve 
şehir plancıları için 2022 yılı ilk işe 
giriş bildirgesinde baz alınacak asgari 
brüt ücretin 11.200 TL olarak belirlen-
mesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, 
mesleki deneyimin arandığı alanlar-

da, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, 
iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim 
elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı, çalıştırılması zorunlu per-
sonel vb. hizmetlerde asgari ücret 
uygulanmayacağını, bu durumda olan 
mühendis, mimar, şehir plancılarının 
ücretlerinin alınan sorumluluk gereği 
belirlenen asgari ücretinin üzerinde 
olmasına" karar verildi.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için 
2022 Yılı Asgari Ücreti Temmuz Ayı İtibarı 
ile 11.200 TL Olarak Güncellendi

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari 
Ücreti 2022 yılı Temmuz ayı itibarı ile brüt 11.200 TL olarak güncellendi. Belgeli çalışma koşulların tabi veya deneyim 
aranan şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi gibi hizmet-
lerde çalışan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretleri ise asgari ücretinin üzerinde belirlenecek.


