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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, ku-
ruluşundan bu yana bilimin aydınlık yolunu, 
evrensel insani değerleri ve emeğin ortak ka-

zanımlarını benimseyen bir 
yapıya sahiptir. Birliğimiz 
yıllar boyunca ülkemizin 
yeraltı-yerüstü kaynakları, 
kentleri, çevresi, doğası, 
enerjisi, iletişim altyapısı, 
madenleri, sanayisi, bilişim 
uygulamaları vb. tüm alan-
larda kamu-toplum yararı 
bakış açısıyla, toplumsal 
alanın bilimsel, hukuksal, 
sıhhi normlara uygun yapı-
landırılması için mücadele 
etmiştir.

Kamusal Duruşumuz-
dan Vazgeçmeyeceğiz

Nieoliberal yıkım politika-
larını bir nihai bir hedef 
olarak belirleyen AKP hü-
kümeti; eğitim-sağlık-sosyal 
güvenlik alanlarını ticarileş-
tirmek, sermayedarı koru-
mak, sermayenin sınırsız 
dolaşımını sağlamak, kültür 
mirasımızı peşkeş çekmek 
ve kamuya ait tüm varlıkları 
özelleştirmek amacıyla karşısına çıkan her engeli 
bertaraf etmeye çalışıyor. TMMOB ve bağlı Odaları 
kamuya ait tüm varlıklarımızı ve değerlerimizi orta-
dan kaldırmayı amaçlayan bu zihniyete karşı yıllarca 
mücadele etmiştir.  “Kamu Yönetimi Kanunu”, “2B 
Orman Alanlarının Tasfiyesi”, “TÜPRAŞ, PETKİM, ER-
DEMİR, TELEKOM gibi Kamu İktisadi Teşekküllerinin 
Özelleştirilmesi”, “Genel Sağlık Sigortası Yasası” ve 
“Kentsel Rant Projeleri” gibi pek çok uygulamaya kar-
şı açılan davalarla, hazırlanan raporlarla, yayımlanan 
açıklamalar, düzenlenen eylemlerle bu yıkım ve yağ-
ma düzenine karşı en önde yer almıştır. 

TMMOB’nin kamusal duruşundan ve mücadele çizgi-
sinden rahatsız olan AKP bu durumu ortadan kaldır-

mak için yasamızı değiştirmek istiyor. Hazırladıkları 
taslak yasa ile seçim sistemimizi değiştirerek işlevsiz 
yönetimler oluşturmak, idari ve mali denetimlerle 

üzerimizde hiyerarşik vesayet 
kurmak ve mesleki denetim faa-
liyetlerimizi kaldırarak, çalışmala-
rımızı kısıtlamak amaçlanıyor. Bu 
yollarla özerk ve demokratik olan 
birliğimiz ve bağlı Odaları bertaraf 
edip işlevsizleştirilmek ve tasfiye 
edilmek isteniyor.

Mesleki Denetim  
“Kamu Sağlığı ve Güvenliği” 

Demektir

Hazırlanan yasa taslağındaki bir 
diğer hayati konu da Odaların 
“Mesleki Denetim” yetkisinin kal-
dırılmak istenmesidir. Odamız 
tarafından hazırlanan mesleki 
denetim ile ilgili yönetmeliklerde 
amaç, “mesleki uygulamalarda 
kamu yararını, meslek haklarını 
ve etiğini korumak, müelliflik hak-
larını gözetmek, haksız rekabeti 
önlemek, mesleki sorumlulukları 
tanımlamak ve mesleki değerlen-
dirmeye esas sicilleri tutmak” ola-
rak belirlenmiştir. 

Anayasa’ya göre tüm yurttaşların “sağlıklı ve dengeli 
bir çevrede yaşama hakkı” vardır ve bu hakkı koru-
mak devletin ve vatandaşların görevidir. Yaşamı ve 
yaşam alanlarını düzenleyen Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancısı olan bizlerin de sağlıklı, güvenli yaşam 
alanlarının oluşturulmasında ürettiğimiz hizmetleri, 
teknik ve bilimsel ilkelere, teknolojik gelişmelere ve 
hukuksal gerekliliklere uygun olarak yerine getirme-
miz kamusal zorunluluktur. Her biri ayrı bir bilim dalı 
olan Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı hiz-
metlerinin bilimsel ve teknik ilkelere uygunluğunun 
ve yeterli koşullara sahip mühendis, mimar ve şehir 
plancısı tarafından yapılıp yapılmadığının denetimi 
gerçekleştirildiğinden mesleki denetim bir kamu hiz-
metidir. Mesleki denetimin kamu yararı gözetilerek 

KAMUNUN, DOĞANIN, KÜLTÜRÜN VE DEMOKRASİNİN 
TALANINA KARŞI 
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uygulanması bu hizmet alanlarında oluşabilecek rant 
odaklı kullanımın önüne geçen tek mekanizmadır.  
Odalar tarafından yapılan denetimlerde ortaya çı-
kan sahte imza ve unvan kullanımı, yetkisiz kişilerin 
unvan kullanması, haksız rekabetin önlenmesi gibi 
konularda da mesleki denetim, hem kamu çıkarlarını 
hem de meslektaşlarımızın hakkını korumak için tek 
güvenilir kaynaktır.

Tüm bu hizmetler düşünüldüğünde TMMOB ve bağlı 
Odaları “Mesleki Denetim” uygulama süreci dışına 
çıkarıldığında kamu sağlığı ve güvenliği tehlikeye atıl-
mış olacak aynı zamanda da Mühendislik, Mimarlık 
ve Şehir Plancılık meslekleri tasfiye edilerek meslek 
alanlarımız sermayenin özgürce rant elde ettiği alan-
lar haline gelecektir.

Biliyoruz ki Birliğimize ve Odalarımıza yönelik yapılan 
bu saldırı sadece emek ve meslek örgütlerine değil 
demokrasiye ve hukuk düzenine yapılmış bir saldırı-
dır. Bizler demokrasi ve laikliğin tasfiyesine karşı mü-
cadele etmeye ve bilimsel teknik gerekliliklere bağlı 
kalmaya devam edeceğiz. 

Biz susturulursak; üzerlerine nehir tipi HES kurulan 
dereler, ırmaklar kurutulur.

Biz susturulursak; altın arayanlar Kaz Dağları’nı, Ber-
gama’yı yerle bir eder. 

Biz susturulursak; kamu kaynakları özelleştirmeler 
yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye peşkeş çekilir.

Biz susturulursak;  pahalı, dışa bağımlı, atıklarından 
kurtulmanın mümkün olmadığı nükleer santrallerle 
çevrili, her an patlamaya hazır bir bombanın üzerin-
de yaşamaya mahkûm ediliriz.

Biz susturulursak; zehir solumaya, GDO’lu, zehirli 
besinler yemeye mecbur tutuluruz.

Biz susturulursak;  madenler, ormanlar, SİT alanları, 
kıyılar, tarihi eserler talan edilir.

Çünkü biz;

 “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, 
baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamaya-
cağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperya-
lizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımı-
zın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendi-
rerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız” 
Teoman Öztürk

Diyen bir geleneğin sürdürücüleriyiz. İktidar ta-
rafından dayatılan bölgesel, sınıfsal ve diğer tüm 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için mücadele eden, 
yaşanabilir bir çevre ve barıştan yana duran tüm kişi 
ve kurumları Meslek Odalarının haklı mücadelesinde 
yanında olmaya çağırıyoruz. 

2021 MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ 
5750 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB, ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 2021 yılı asgari brüt 
ücretini 5750 TL olarak açıkladı.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 3 Aralık 2020 Çarşamba gün yapılan toplantıda 
alınan kararda şöyle denildi; “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları 

için 2021 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5750 TL olarak 
belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki 

deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 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 ücretinin üzerinde olmasına karar 

alınmıştır” denildi.


