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TMMOB`den 18 Şubat 2022 tari-
hinde Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz imzasıyla gerçekleştirilen 
açıklamada, ilk komisyon toplantısına 
geniş kapsamlı bir çözüm sunulmadığı 
belirtilerek, kamuda çalışan mühen-
dislerin kritik önemde çalışma yaptık-
larına vurgu yapılarak, şöyle denildi: 

"Kamuda çalışan mühendis, mi-
mar ve şehir plancılarının hakları, 
sorumlulukları ve ücretleri 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunu`nda tanım-
lanmıştır. Ancak, özellikle son 25 yılda 
kamuda çeşitli statülerde çalışan ve 
farklı ücretler alan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları, ekonomik ve sosyal 
hakları açısından oldukça ciddi bir sa-
tın alma gücü kaybına uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımı-
zın aldıkları ücretlerin erimesinin yanı 
sıra emekliliklerine etki eden hakları 
da diğer kamu görevlilerine göre ol-
dukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu`nun 43. 
Maddesinde tanımlanan ek gösterge-
ler derecelere göre farklılık göster-
mektedir. Kanunun eki niteliğindeki 
(l) Sayılı Cetvelin II- Teknik Hizmetler 
sınıfı kapsamında bulunan söz konusu 
kamu görevlileri, 850-3600 arasında 
‘ek gösterge` almaktadır. Mühendis, 

mimar ve şehir plancılarının aldıkları 
ek gösterge, diğer meslek sınıflarına 
göre oldukça düşük kaldığı gibi emek-
lilik aylıklarını da etkilemesi nedeniy-
le maaşlarının ve emekli aylıklarının 
düşük belirlenmesine neden olmak-
tadır.

Yine bu nedenle teknik hizmetler 
sınıfına dâhil kamu personeli meslek-
taşlarımız mali açıdan kamuda çalışan 
diğer meslek gruplarının gerisinde 
kalmıştır. Ayrıca teknik hizmetler sı-
nıfına dâhil kamu çalışanları kendi 
içlerinde de ayrıştırılmış, büyük ya-
tırım projelerinde çalışanlar ile açık 
alanlarda fiilen çalışanlara yönelik 
ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara 
farklı özel hizmet tazminatı oranları 
belirlenmiştir.

Hedeflenen enflasyon rakamları 
tutmamış, yıllardır hedeflenen resmi 
enflasyon verilerinin temel alındığı 
maaş artışları ile daha fazla yoksulla-
şılmış, reel gelir düzeyleri gerilemiştir. 
Bu sebeple kamudaki meslektaşları-
mız da üstlendikleri sorumluluk ve 
ürettikleri hizmetle karşılaştırılama-
yacak kadar kötü ekonomik ve sosyal 
koşullarla mücadele etmek zorunda 
kalmışlardır.

Teknik ve bilimsel temelde yürüt-

tükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir 
yere sahip olan kamuda çalışan mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının 
özlük hakları ve ekonomik sorunla-
rının çözümü hedefiyle bazı düzen-
lemeler yapılması zorunluluk haline 
gelmiştir.

Kamuda çalışan ve teknik hizmet-
ler sınıfına dahil mühendis, mimar ve 
şehir plancılarının ‘ek göstergeleri`nin 
yükseltilmesi şarttır.

Bu sebeplerle; ülkemizdeki açlık 
ve yoksulluk sınırları gözetilerek kamu 
emekçisi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının maaşları insanca yaşa-
yacakları bir düzeye yükseltilmeli ve 
ek göstergeleri 4800-6400 arasında 
yükseltilmelidir.

16 Mart`ta yapılması planlanan 
"ek gösterge komisyonu"`nun ikinci 
toplantısında yukarıda belirttiğimiz 
değerlendirmeleri ve görüşleri gör-
mezden geldiği bir toplantı ülke ger-
çeklerini ve mühendis, mimar, şehir 
plancısı emeğini yok saymak demektir.

Unutulmamalıdır ki emek ve insan 
odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı 
ve güvenceli bir gelecek tüm mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının en 
temel hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz!"

Ek Gösterge 4800-6400 Aralığına 
Yükseltilmeli

TMMOB, kamu çalışanlarının ek göstergelerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kurduğu Ek 
Gösterge Komisyonu’nun ilk toplantısını ardından mühendis, mimar ve şehir plancıları için uyarı yaptı. TMMOB, “Teknik 
Hizmetler” sınıfında yer alan mühendislerin, 850-3600 arasında olan ek göstergelerinin 4800-6400 aralığına yüksel-
tilmesi gerektiğini vurguladı.
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