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TMMOB’den Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz imzasıyla 1 
Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
basın açıklamasında, kamuda çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancıların 
önemi dikkat çekilerek, “Hizmetlerin 
planlanması, projelendirilmesi, uygu-
lanması ve denetlenmesinde görev 
ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, 
ülkenin; sanayileşmesi, kalkınması 
ve gelişmesi açısından hayati öneme 
haiz meslekleri icra etmektedir” denil-
di. Mühendislerin teknik bilginin üre-
tilmesi ve kamu çıkarı doğrultusunda 
kullanılması için emek harcadığına 
vurgu yapılan açıklamada, şu bilgilere 
yer verildi.  

“Ancak, son 25 yılda kamuda çe-
şitli statülerde çalışan ve farklı üc-
retler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, ekonomik ve sosyal hakları 
açısından oldukça ciddi bir satın alma 
gücü kaybına uğramıştır. Çalışma ya-
şamı her geçen gün acımasızlaşmakta, 
sömürü yoğunlaşmaktadır. Sadece son 
iki yılda asgari ücret yüzde 40 artar-

ken kamu emekçilerinin maaşlarında 
yaşanan artış yüzde 29,85’te kalmıştır. 
Yine temel tüketim maddelerinin fi-
yatlarında yaşanan artış ise yüzde 70’i 
aşmıştır. 2021 yılı Kasım ayı verilerine 
göre 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 
3.192 TL’ye, yoksulluk sınırı 10.396 
TL’ye ulaşmıştır. Kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızın aldıkları ücretlerin eri-
mesinin yanı sıra emekliliklerine etki 
eden hakları da diğer kamu görevlile-
rine göre oldukça düşük kalmıştır.”

Teknik Hizmetler sınıfı kapsamın-
da bulunan mühendislerin tabi olduğu 
ek gösterge rakamlarının 850-3600 
arasında değiştiğini ve diğer meslek 
gruplarına göre düşük kaldığına vurgu 
yapılan açıklamada, maaşların açlık ve 
yoksulluk sınırları gözetilerek yaşana-
cak düzeye çekilmesi istenerek, şu ta-
leplere yer verildi:  

“-Kamuda teknik hizmetler sınıfın-
da yer alan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, 
en düşük 4800, en yüksek 6400 olacak 
şekilde yükseltilmelidir.

-Meslektaşlarımızın aynı statüde 
yer aldığı diğer meslek sınıflarıyla 
aralarındaki eşitsizliklerin ve farklı-
lıkların giderilmesi amacıyla kamuda 
çalışan ve teknik hizmetler sınıfına 
dahil mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının (I) sayılı cetvelde yer alan 
ve emeklilik haklarına da etkisi olan 
‘ek ödeme’ oranlarında da iyileştirme 
yapılmalıdır. Mühendis, mimar, şehir 
plancılarının %130 ile %150 olan ‘Ek 
Ödeme’ oranları, %180 ile yüzde %200 
seviyesine yükseltilmelidir.

-Teknik hizmetler sınıfı kapsamın-
da ‘özel hizmet tazminatları’ bölü-
münde belirlenen tavan oran yüzde 
160’dan, yüzde 215-260’a yükseltil-
meli ve bu oran emekli aylık ücretle-
rine yansıtılmalıdır.”

Kamudan emekli olan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının da ma-
aşlarını iyileştirilmesi gerektiğinin 
ifade edildiği açıklamada, 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu’na yapılacak değişiklikle sağ-
lanacak ek ödemeyle yaşam koşulları 
iyileştirilmesi talep edildi. 

TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz" kampan-

yası kapsamında, kamuda çalışan mühendislerin taleplerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Ücretlerin artırılmasının 

istendiği açıklamada, ek göstergelerin 4800-6400, ek ödeme oranların yüzde 180-200 arağına yükseltilmesi ve özlük haklarının 

iyileştirilmesi talep edildi. 

Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyor, Çözüm İstiyoruz...
“ÜCRETLER ERİDİ, EK GÖSTERGE YÜKSELTİLSİN”


