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Türkiye`nin dört bir yanından gelen yüz 
binler Adalet Mitingi için Maltepe`de 
toplandı. Mitinge; İMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter Üyesi 
Hüseyin Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Cihat 
Mazmanoğlu, İMO Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemal Akça, Genel Sekreter Fikret Kemal 
Yıldırım, İMO Şube yöneticileri ile çok sayıda 
mühendis, mimar ve şehir plancısı katıldı.

Sanatçılar, taraftar grupları, KHK mağdurları, 
kadınlar, yaşlılar, gençlerden oluşan milyonu 
aşkın kitle, ellerinde taşıdıkları dövizlerle 
alana yürüyerek adalet taleplerini haykırdı.

Odamız, Adalet 
Mitingine Katıldı

İnşaat Mühendisleri Odası`nda, 10 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleşen ziyarete 
Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal ve Oda Sayman 
Üyesi Ahmet Sönmezler, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter 
Üyesi Hüseyin Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Akça, Genel Sekreter Fikret 
Kemal Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı katıldı.

Ziyarette Seran Aysal, Cemal Gökçe`ye Kıbrıs`ın kültürel işlemelerini gösteren 
bir tablo sundu. 

Önümüzdeki süreçte her iki Odanın işbirliği yapmalarının ve ortak çalışmalarda 
bulunmalarının altı önemle çizildi. Ayrıca, yapılacak olan etkinliklere ilişkin 
konu başlıkları ve etkinlik tarihi üzerinde çalışmalar yapıldı.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı 
Seran Aysal ve Oda Sayman Üyesi Ahmet 
Sönmezler, 11 Temmuz 2017 tarihinde İMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ile birlikte 
TMMOB`yi ziyaret ederek TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkan Züber 
Akgöl, Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme ile 
görüştü.

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası 
Odamızı Ziyaret Etti

Kıbrıs Türk İnşaat Mühendisleri Odası 
TMMOB’yi Ziyaret Etti
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 
1973-1980 yılları arasında başkanlığını yapan, 
mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir 
çizgiye sahip olmasında önder ve cesur kişi-
liği ile hep ön saflarda yer alan, TMMOB ile 
bütünleşen Teoman Öztürk`ü, ölümünün 23. 
yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

1940 yılında Kars`ta doğan Öztürk, 1963 yılın-
da İTÜ Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 
Öğrencilik yıllarında gençlik mücadelesinin 
içinde yer aldı. 

TMMOB`nin kapatılması için hazırlanan ya-
saya karşı organize edilen eylemlerin bizzat ör-
gütleyicisi oldu. 1971-1972 yıllarında TMMOB 
Mimarlar Odası II. Başkanlığını yaptı. 1973 
-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığını 
üstlendi. 

Başkanlık yaptığı dönem TMMOB bir yandan 
mesleki kazanımlara imza atarken bir taraftan 
da muhalif karakteriyle dikkatleri çekerek ülke 
siyasetinde önemli bir yer edindi. 1980 Mayıs 
ayında TMMOB`den ayrıldı ve DİSK`te çalış-
maya başladı. 12 Eylül`den sonra tutuklandı. 
DİSK davasında idamla yargılandı. Yargılama 
sonucunda beraat etti. 1994`ün Temmuz ayı-
nın 11`inde yaşama gözlerini yumdu.

Teoman Öztürk`ü saygı ve sevgiyle anıyoruz.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Teoman Öztürk’ü Saygıyla Anıyoruz

Teoman Öztürk Mezarı Başında Anıldı

*TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun, Teoman Öztürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklama. 11.07.2017

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ğinin bugünkü toplumcu çizgisinin yara-
tıcılarından, 1973-1980 dönemi TMMOB 
Başkanı Teoman Öztürk, ölümünün 23. 
yılında (11 Temmuz 2017) Karşıyaka`-
daki anıt mezarı başında anıldı. Anmaya; 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İMO Genel Sekreteri Fikret Ke-
mal Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı 
Halim Karan ve TMMOB`ye bağlı Oda 
başkan ve yöneticileri katıldı.

Anma töreninde Öztürk`ün, mühendis-mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye sahip olmasında önder ve cesur kişiliği ile hep ön saflarda yer almasına 
ve isminin TMMOB ile özdeşleşmesine vurgu yapıldı.

Karşıyaka`da yapılan törenden sonra İMO KKM Rüştü Özal salonunda, “AKP TMMOB`ye neden saldırıyor?” başlıklı forum düzenlendi. Foruma 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, İMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Sekreter Üyesi 
Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Fikret Kemal Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı, TMMOB`ye bağlı Oda başkan ve yöneticileri ile Kıbrıs 
Türk İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seran Aysal ve Sayman Üyesi Ahmet Sönmezler katıldı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun görevden alın-
ması için açılan dava bugün Ankara 24. Asliye hukuk mahkemesinde gö-
rüldü.

Mahkemede Odamız ve TMMOB`ye bağlı diğer Odaların müdahillik talep-
leri kabul edildi. Duruşma 25 Eylül`e ertelendi. 

Duruşmaya; TMMOB Başkanı Emin Koramaz, İMO Yönetim Kurulu Baş-
kanı Cemal Gökçe, Sekreter Üyesi Hüseyin Kaya, Genel Sekreter Fikret Ke-
mal Yıldırım, TMMOB`ye bağlı Odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odasına 
Açılan Dava Görüldü

İlk sayısı olan Ocak 1990 sayısından bu 
yana, hiç aksamadan yılda dört Türkçe ve 
yılsonunda bir de seçme yazılardan oluşan, 
Digest başlıklı İngilizce bir sayı olmak üze-
re beş sayı düzeni içinde yayımlanan Teknik 
Dergi artık Türkçe ve İngilizce olarak yayın-
lanacak.

Teknik Dergi 2009 yılında Science Citation 
Index Expanded kapsamına alınmış ve içer-
diği yazıların aldığı atıflar bakımından dü-
zenli olarak değerlendirilmeye başlanmıştı.

Ocak 2018 sayısından başlayarak Teknik 
Dergi iki dilli yayın düzenine girecek. Bun-
dan böyle, (4+1) yerine (3+3) düzeni uy-
gulanacak, Ocak, Mayıs ve Eylül sayıları 
Türkçe, Mart, Temmuz ve Kasım sayıları İn-
gilizce olacak. “Teknik Dergi” başlığının ko-
runması, ancak İngilizce sayıların kapağında 
“Teknik Dergi” başlığı altında “Technical 
Journal” alt başlığının da verilmesi uygun 
görüldü.

İki Dilli Teknik Dergi Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliği 

Yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazır-
lanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 3 Tem-
muz 2017 tarihli Resmi Gazete`de yayınlandı.

72 madde ve 3 geçici maddeden oluşan yönet-
melik 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe gire-
cek. Yönetmeliğe www.imo.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 
9.Yaz Eğitim Kampı Başvuruları Başladı

6 Temmuz 2017 tarihinde İMO Genel Merkezinde yapılan toplantı-
ya Mustafa Laman, Nejan Huvaj, Feyza Çinicioğlu, Ozan Dadaşbilge, 
Banu İkizler, Genel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı katıldı. 

Toplantıda Geoteknik ve Temel Mühendisliği El Kitabı`nın çalışmala-
rına devam edildi.  Yeni yayınlanan Planlı Alanla İmar Yönetmeliği de-
ğerlendirildi. Geoteknik uzmanlık alanında eğitmen belirlenmesi görü-
şüldü.

Geoteknik Kurulu 9. Toplantısını Yaptı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 9. Yaz Eğitim Kampı 12-18 Eylül 
2017 tarihlerinde Seferihisar - İzmir`de düzenlenecektir. Son başvuru tarihi 21 
Temmuz 2017`dir.

Bu sene dokuzuncusunu düzenleyeceğimiz kampımız, Üniversitelerimizde var 
olan, bireysel çıkar odaklı insan ilişkilerinin karşısında kolektif dayanışma içeri-
sinde bir paylaşım kültürü sağlama amacı gütmektedir. Eğitim kampımızda ger-
çekleştireceğimiz seminer, söyleşi ve forumlar ile hem bilgilenmeyi hem de bil-
gilendirmeyi amaçlarken, atölye çalışmaları ile de kolektif üretimin örneklerini 
vereceğiz.

Kampımız boyunca her gün mesleki ve toplumsal içerikli bir konuyu seminer veya 
söyleşilerde tartışacağız. Bu coğrafyanın dört bir tarafından gelen arkadaşlarımız-
la ele alacağımız konulara farklı pencerelerden bakacak, birbirimizi dinlemeye ve 
anlamaya çalışacağız. Mesleğimizle ilgili birçok konuyu akademisyenlerden ve 
İnşaat Mühendisleri Odası`na emek ve gönül vermiş meslektaşlarımızdan din-
leyecek, gerek seminerlerden sonra gerek kamp boyunca yaptığımız tartışmalarla 
da mesleğimizi anlamaya çalışacağız. Kısacası, kendi içinde bir düzen ile işleyecek 
oturumlarla, alışılmışın dışında bir tartışma kültürü içerisinde hem kendimizi an-
latma fırsatı yakalayacak, hem de farklı fikirleri dinlemiş olacağız.

Ayrıca her gün yapılacak olan atölye çalışmaları ile, birlikte üretmenin tadına 
varacağız. Kendi ilgi alanlarımıza göre seçtiğimiz bu atölyeler ile hem kendimizi 
geliştirecek, hem eğlenecek hem de kampın son günü ürettiklerimizi sergileye-
ceğiz. Örneğin halk oyunları atölyesi kampın son günü bizlere bir gösteri suna-
cak veya film atölyesi hazırlanan kısa filmlerin gösterimlerini gerçekleştirecek. 
Son olarak genç-İMO 9. Yaz Eğitim kampımızın amacına uygun bir şekilde hayata 
geçirilmesi için aşağıdaki hususları dikkatle incelemenizi önermekteyiz.

Kamp Öncesi Bilinmesi Gerekenler...

Kamp süresince katılımcıların yemek, konaklama, gezi ve kamp alanındaki aktivi-
teleri ile ilgili harcamaları İMO tarafından karşılanacaktır. Bunun dışındaki kişisel 
harcamaları her katılımcı kendisi ödeyecektir.

Katılımcılar mayo, terlik gibi kişisel eşyalarını kendisi temin edecektir.

KAMP KURALLARI

Kampımıza sadece İMO tarafından ilan edilen listede isimleri olanlar katılmakta-
dır. Bunun dışında üye, yönetici, konuk vb. nedenlerle kampa katılmak isteyenle-
rin talepleri kabul edilmemektedir. İlan edilen listede ismi olanlardan herhangi bir 
nedenle kampa katılamayacak olanların, 07 Ağustos 2017 Pazartesi gününe kadar 
bu durumu bildirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda kampa başvuru yaptığı hal-
de gelemeyen her kişi bir başka kişinin gelmesini engellemektedir. Bu konuda tüm 
kamp katılımcılarının duyarlı olması zorunludur. 

Kamp ulaşımı hakkında...

Katılımcıların bulundukları illerden Seferihisar Teos Ormancı kamp ala-
nına kadar gelişleri ve Seferihisar`dan dönüşleri kendilerine aittir.

Kamp 12 Eylül 2017 Salı  günü başlayacak ve 18 Eylül 2017 Pazartesi 
sabahı sona erecektir. 
 
Kampa girişler 12 Eylül 2017 Salı saat 09.00`da başlayacak 
ve 15.00`de sona erecektir. 
 
Kamptan ayrılışlar 18 Eylül 2017 Pazartesi sabah 07.00`de başlayacak ve 
12.00`de sona erecektir. 
 
Kampa katılım sağlayan arkadaşlarımızın kamp süresi boyunca kamp 
alanında olmaları gerekmektedir.     
 

Her katılımcının kampa geliş ve kamptan ayrılış saatlerini; kamp başla-
madan önce kamp sorumlusuna bildirmeleri gerekmektedir.

Kamp Süresince...

- Eğitim kampımızın verimli geçmesinin en önemli koşulu her katılımcı-
nın tüm etkinliklere (seminerler, atölyeler, çalışma grupları, akşam soh-
betleri... vb) tam katılım sağlamasıdır.

- Kamp süresince katılımcılar kendilerine dağıtılan genç-imo tişörtlerini 
giyecektir. 
 
- Kamp süresince ortak alanların temizliğinden tüm katılımcılar sorum-
ludur. 
 
- Katılımcılar kendilerine verilen odalarda konaklayacaklardır. Kamp 
süresince kendi odası dışında başka bir alanda konaklamayacaktır.

- Kamp süresince or-
tak alanların kullanıl-
masında, yemeklerde 
ve serbest zamanlarda 
maksimum sağlık ted-
birleri alınacaktır. Kişi-
lere özel verilen kamp 
malzemelerinin sınırlı 
sayıda olduğu için dik-
katli kullanılması ge-
rekmektedir.

- Kamp süresince, 
kamp programı dışın-
da önerilen etkinlikler 
veya yaşanan sorunlar 
genç-İMO öğrenci kon-
seyiyle paylaşılmalıdır.

- Hava karardıktan 
sonra denize girilme-
si tehlikeli ve yasaktır. 
Deniz bisikleti ve kano 
gibi deniz spor aletle-
ri kullanılmamaktadır. 
Serbest zamanlarda ve 
spor aktivitelerinde, 
denize giriş çıkışlarda 
kamp sorumlularının belirlediği kurallara uyulmalıdır.

-Kamp içerisinde belirlenen saatler dışında alkol kullanılması yasaktır.

- Kamp süresince sağlık vb. acil durumlar dışında kamp alanını terk et-
meye izin verilmeyecek ve bu nedenler dışında kampı terk eden arkadaş-
lar kamptan ayrılmış kabul edilecektir. 
 
Kampımızı en yüksek verimlilikle ve sorunsuz geçirmek için, gerekli 
olduğunu düşündüğümüz yukarıdaki maddelere uymayan arkadaşları-
mız, genç-İMO konseyin kendileri hakkında kampta kalıp kalmayacağı 
ile ilgili vereceği kararları kabul etmiş sayılır. Amacımız yasaklar ve 
kurallarla dolu bir kamp yapmak değil tam aksine, katılımcı, uyumlu ve 
güvenli bir ortamda, hayal ettiğimiz bir geleceği yansıtan yedi gün geçi-
rebilmektir.

9.Yaz Eğitim Kampı detayları için www.imo.org.tr/gencimo 

genç- İMO 10. Dönem Öğrenci Konseyi
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TMMOB’den haberler

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, TMMOB ve SGK 
arasında imzalanan asgari ücret protokolün SGK tarafından tek taraflı 
iptaline ilişkin; 4 Temmuz 2017 tarihinde bir basın toplantısı düzenle-
yerek konuyu kamuoyu ile paylaştı.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUMLARIMIZ ARA-
SINDA SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİ TEK TARAFLI OLARAK BİTİR-
MİŞTİR

TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU 
KARARI KABUL ETMEMEKTEDİR

Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühen-
dis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı 
istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan iş-
birliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak 
feshedilmiştir.

Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar 
ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sos-
yal Güvenlik Kurumu`na iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek 
odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı 
olarak kamu kurumlarında yeni işe başlayan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, imzalandığı tarihten bugüne sorunsuz ola-
rak uygulanmakta olan, protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil 
eden mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize et-
mek istemiştir. Aslında, protokolün imzalandığı 2012 yılından günümü-
ze, protokol değişikliğini gerektirecek herhangi bir mevzuat değişikliği 
bulunmamaktadır.

Tarafımıza iletilen revize protokol taslağı incelendiğinde, mevcut proto-
kolün esasını oluşturan “TMMOB`nin asgari ücret belirlemesi” ve “ku-
rumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenecek ücretlerin bu 
asgari seviyenin altında olmaması için gerekli tedbirleri alması” hüküm-
leri çıkarılarak protokolün içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. 
Bu nedenle revize protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.

SGK`nın yazısında yer alan “kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Ka-
nunu`nun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari ücrete 
alternatif bir ücret seviyesi belirlemek veya arz talep ilişkisi sonucunda 
piyasa tarafından belirlenen ücret seviyelerine müdahale etmek değil, 
sigortalıların kurumumuza gerçek ücretleri üzerinden bildirilmesini sağ-
lamaktır” ifadesi esas niyeti açıkça ortaya koymaktadır. Böylece SGK, 
kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işveren/ser-
maye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani “düşük” 
ücretleri esas almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması ge-
rekliliklerinden uzaklaşmayı tercih etmiştir.

Diğer yandan 4857 sayılı İş Kanunu`nun 39. Maddesi gereğince belir-
lenen zorunlu asgari ücretin, lisans düzeyinde eğitim almış mühendis, 
mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının almakta oldukları ücret 
bağlamında gerçek durumu yansıtan ve insani gereksinimleri karşılayan 
bir rakam olmadığı bilinmektedir.

Asli görevi çalışanların haklarını ve sosyal güvencelerini korumak üzere 
ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal Güvenlik Kurumu`nun, 
mevzuattaki yetersizliğe sığınarak işbirliğinden kaçınması değil, meslek 
kuruluşları ile birlikte çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışma-
lar yapması beklenir.

TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaparak kurumu bu son 
derece yanlı ve yanlış kararından döndürmeye çalışmış ancak başarılı 
olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren kesimleri tarafından ku-
ruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey bürokrasisinin 
bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça söylemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizlerin yani emekçilerin taleple-
rini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki temsilcileri 
olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına boyun eğerek, yüz-
binlerce mühendis, mimar şehir plancısının almış oldukları eğitim ve  
 

verdikleri hizmetin niteliğini hiçe saymıştır. Mühendis, mimar ve şehir 
plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve sigorta primlerinin eksik yatı-
rılması nedeniyle güvencesiz bir geleceğe mahkûm etmiştir.

Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık si-
gortası bakımından kişileri güvence altına almak” olan SGK`nın bu ka-
rarı kendi tarihinde kara bir leke olarak yer alacaktır.

Öte yandan bünyesinde “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” adında bir 
birimi bulunan ve “…kayıt dışı çalışmanın önlenmesi amacıyla diğer 
kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek 
kuruluşları ve her türlü gerçek ve tüzel kişilerle sigortalılık ve işyeri de-
netimi, veri paylaşımı ve kontrolü konusunda işbirliği yapmak, projeler 
oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak” konusunda Yasa ile görev ve 
yetki verilen SGK; kuşku yok ki kayıt dışılığın yalnızca sigortasız işçi 
çalıştırmak olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzerinden sigorta 
pirimi ödememenin de bir çeşit kayıt dışılık olduğunu iyi bilmektedir.

Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına uğratılacak 
ve vergi kaçakçılığı teşvik edilecektir. TMMOB ve diğer kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ile yürütülen işbirliğini geliştirerek daha 
ileriye götürmesi gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işle-
mektedir.

“Protokolün Feshi” başlıklı protokolün 6. Maddesi “İş bu Protokol mad-
delerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçe-
siyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş 
sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.” 
şeklindedir. Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürürlü-
ğe girmemiştir ve protokol feshi konusunda Birliğimiz ile bir anlaşmaya 
varılmamıştır. SGK imza attığı protokolün hükümlerini de çiğneyerek, 
hukuksuz biçimde tek taraflı olarak protokolü feshetmiştir.

Bilinmelidir ki TMMOB, Sosyal Güvenlik Kurumu`nun bu kararını 
kabullenmeyecektir! Birliğimiz nasıl ki, üyelerimizin çalışma hayatını 
olumlu yönde etkilemesi öngörülen işbirliği protokolünü imzalandığı 
2012 yılında tüm üyelerine duyurmuşsa, “tek taraflı fesih” kararını da 
aynı şekilde duyurmayı ve bu yanlış adımdan bir an önce geri dönülmesi 
için tüm örgüt birimlerini mücadele etmeye çağırmayı bir zorunluluk 
olarak görmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumu-
na sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir 
haktır. 500.000`i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının ekmeği ile 
oynamayın, geleceklerini karartmayın. Bu yanlış karardan bir an önce 
geri dönün.

TMMOB, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan tüm 
üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek 
“tek taraflı fesih” işleminin geri alınması ve gerekli yasal düzenlemelerin 
yapılması için mücadele edecektir.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Haklarımızın Gaspedilmesine, Geleceğimizin 
Karartılmasına İzin Vermeyeceğiz
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB ve SGK arasında imza-
lanan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı iptaline ilişkin TMMOB 
üyelerine açık mektup gönderdi. Mektupta; mühendis, mimar, şehir plancılarının hakla-
rının gaspedilmesine karşı mücadelede birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Sevgili Meslektaşlarımız, Ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı üyelerimiz adı-
na önemli kazanımlarımızdan biri olan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında 
yaklaşık 6 yıldır bir protokol çerçevesinde sürdürdüğümüz asgari ücrete ilişkin karşılıklı 
işbirliği, kurumun protokolü tek taraflı feshetmesi nedeniyle sonlanmış bulunmaktadır.

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışı ekonomiyi önlemek için yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında Birliğimize yaptığı davet üzerine bir dizi toplantılar sonucu çer-
çevesi ortaklaşa belirlenerek imzalanan protokol; mühendis ve mimarların ücretlerinin, 
TMMOB tarafından belirlenerek SGK`ya iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için 
kurum tarafından gerekli tedbirlerin alınması esasına dayanmaktaydı.

Protokolün fesih nedeni mevcut protokolün içini tamamen boşaltacak ve anlamsızlaş-
tıracak yeni bir protokol taslağını kabul etmeye zorlanmamız ve imzalamayı reddetme-
mizdir.

SGK, 4857 sayılı iş kanununun 39 uncu maddesi gereğince belirlenen zorunlu asgari 
ücrete alternatif bir ücret olarak algılandığı gibi bir gerekçeye sığınarak Birliğimizin bil-
dirdiği asgari ücret üzerinden denetim yapmayı bırakmak istemiştir. Gerekçe inandırıcı 
değildir, zira protokolün imzalandığı 2012 yılında da 4857 sayılı kanunun ilgili hükmü 
yürürlüktedir.

Bilindiği üzere feshedilen protokol uyarınca, bir işyerinde mühendis kodu ile girişi ya-
pılan bir kişinin prime esas ücretinin TMMOB tarafından belirlenen ücret seviyesinin 
altında olduğunun görülmesi durumunda SGK için bu işyeri denetlenmesi gereken işyeri 
olarak değerlendirilmekteydi. Kurumun sunduğu protokol taslağında ilgili maddedeki 
asgari ücretin sınır değer olduğuna ilişkin ifadeler kaldırılmak suretiyle mühendis kodla-
rı”nı işlevsiz hale getirmek ve denetime esas eşik değer ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Birliğimiz yürütülmekte olan işbirliğinin korunarak ve geliştirilerek devam etmesi için 
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde görüşme-
lerde bulunmuş, “ İşçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, 
giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az dü-
zeyde karşılamaya yetecek ücret” olarak tanımlanan zorunlu asgari ücretin, lisans dü-
zeyinde eğitim almış mühendis, mimar ve şehir plancısı meslek mensuplarının almakta 
oldukları ücret bağlamında reel durumu yansıtan bir rakam olmadığını anlatmış, ancak 
kuruluş amacı “sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence 
altına almak” olan SGK, kendisi ile TMMOB arasında belirlenen asgari ücreti değil, işve-
ren/sermaye piyasasının serbestçe belirlediği farklı ve “gerçek” yani düşük ücretleri esas 
almayı; kamu yararı ve meslektaşlarımızın korunması gerekliliklerinden uzaklaşmayı 
tercih etmiştir.

Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri için temel bir haktır. Devletin asli görevi sırf bir-
takım işveren kesimleri rahatsız oluyor diye doğru ve yerinde bir uygulamayı kaldırmak 
değil aksine sosyal güvenlik hakkının korunması için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı siz değerli üyelerimizin ücretlerinin 
SGK`ya eksik bildirimi kayıt dışı istihdama ve emeklilik haklarınızın gaspına yol aça-
caktır.

TMMOB ve bağlı odaları 500.000`i aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısı çalışanın 
piyasa tarafından belirlenmiş düşük ücretlerle çalışmaya mahkum ederek bugününü, 
reel ücret yerine asgari ücret üzerinden prim yatırılmasına olanak verdiği için geleceğini 
karartacak olan bu tavrını sessizce kabullenmeyecektir.

TMMOB Yönetim Kurulu, başta yeni mezun üyelerimiz olmak üzere ücretli çalışan 
tüm üyelerimizin kazanılmış haklarını geri dönülmez biçimde yok edecek “tek taraflı 
fesih” işleminin geri alınması için üye kampanyası yapma kararı almıştır.

TMMOB örgütlülüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu`nun bu yanlış kararından geri dönmesi 
için gerekli tüm girişimlerde bulunma kararlılığındadır.

Bu kapsamda; 6 Temmuz Perşembe günü İl Koordinasyon Kurullarımız SGK önlerinde 
yada kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları yapacaktır. Ayrıca sizlere ilettiğimiz 
dilekçe örneği tüm meslektaşlarımız ile SGK`ya faks yada e-posta yolu ile gönderilecek-
tir.

Şimdi tüm örgüt yöneticilerimize, örgüt birimlerimize ama en önemlisi siz değerli üye-
lerimize düşen görev, Çalışma ve Sosyal Bakanlığını ve Sosyal Güvenlik Kurumunu bu 
yanlış kararından bir an önce geri dönmeye zorlamak ve bu kapsamda yürütülecek mü-
cadeleye omuz vermektir.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye genelinde TMMOB`ye bağlı İl Koordinasyon Kurulları, 6 Tem-
muz 2017 tarihinde SGK İl Müdürlükleri önlerinde kitlesel basın açıklamala-
rı düzenleyerek; 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolünün 
SGK tarafından 9 Haziran 2017`de tek taraflı fesedilmesini protesto ettiler. 
  
SGK`nın Mithatpaşa Caddesi`ndeki binası önünde konuşan TMMOB Yö-
netim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Biz bu gömleği giymeyeceğiz” di-
yerek tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarına mücadele çağrısı yaptı. 
  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Sosyal Güven-
lik Kurumu suç işlemektedir. TMMOB    olarak SGK il ve ilçe müdürlükle-
ri önünde, SGK`yı göreve çağırıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu`nun gö-
revi patronların sermayenin hakkını savunmak değil, çalışanların emekçi-
nin hakkını savunmaktır” diyerek SGK`nın protokol feshine tepki gösterdi. 
  
Koramaz, sosyal güvenlikle ilgili mevzuat hazırlanırken çalışanların hukuklarının 
gözetilmesi gerektiğini belirtti. Mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ala-
cakları asgari ücretin piyasa tarafından belirlenecek olmasını eleştiren Koramaz, 
“Biz o piyasanın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O piyasada kiralık işçilik var. Haf-
ta sonu tatillerimizin kaldırılması var. Kıdem tazminatların yok edilmesi var” dedi. 
SGK ve onlara emir veren iktidar yetkililerinin karşılarında 500 bin mühendis, mi-
mar ve şehir plancısını bulacağını vurgulayan Koramaz, “Bilsinler ki bizler bu haksız 
uygulamaya evet demeyeceğiz. Mücadele adım adım büyüyecektir” diye konuştu. 
  
Koramaz, TMMOB ve bağlı meslek odalarının yetkilerinin yavaş yavaş azaltıldığını 
belirterek, “Rant ekonomisine üretim ekonomisinin önüne hakim kılarak meslek uy-
gulama alanlarımızı adım adım bitirdiler. Tek taraflı feshedilen kararla SGK`nın ve 
siyasi iktidarın eğitimli iş gücüne nasıl baktığını gözler önüne sermektedir. Mimar, 
mühendis ve şehir plancılarına dayatılan uygulamalar güvencesiz çalışma ve sefalet 
ücretidir. Biz bu gömleği giymeyeceğiz. Bizler bir avuç sermaye kesiminin değil üre-
tenlerin söz yetki ve karar sahibi olduğu, insanların insanca bir geleceklerinin olduğu 
bir ülke, dünya istiyoruz” dedi.

SGK Protokolünün 
İptaline İlişkin Üyelere 
Mektup

TMMOB SGK Protokolünün 
İptaline Karşı Sokağa Çıktı

TMMOB Oda Sekreterleri ve Ankara İKK “SGK ve TMMOB arasında imza-
lanan asgari ücret protokolün SGK tarafından tek taraflı iptali” gündemiyle 4 
Temmuz 2017 tarihinde TMMOB`de toplandı. Toplantıya Odamız adına Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Bahaettin Sarı katıldı. 

Toplantıya; TMMOB Yöntim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Genel Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Odalardan, Adil Gü-
neş Akbaş (BMO), Alaattin Ali Yolcu (EMO), Emre Metin (EMO), Taner Öz-
den (EMO), Bahattin Sarı (İMO), Özgür Topçu (İMO), Halil Kavak (KMO), 
Yunus Yener (MMO), Seyit Ali Korkmaz (MMO), Sinan Tütüncü (MO), Ayşen 
Gül Şimşek (MO), Burak Sevim (PeyzajMO) ve Gözde Gürdal (ŞPO) katıldı.

TMMOB - Oda Sekreter Üyeler  
Ve Ankara İKK Toplantısı Yapıldı

TMMOB ve Oda Sekreter/Yaz-
man üyeleri “SGK ve TMMOB 
arasında imzalanan protoko-
lün iptali ve TMMOB kanunu 
değişikliği girişimine karşı yü-
rütülecek mücadele programı” 
gündemiyle 21 Haziran 2017 ta-
rihinde TMMOB`de toplandı. 
Toplantıya Odamız adına Genel 
Sekreter Fikret Kemal Yıldırım 
katıldı.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş, TMMOB Ge-
nel Sekreteri Dersim Gül, Odalardan; Hüseyin Önder (EMO), Onur Sevencan 
(HKMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Faruk İlgün (JMO), Halil Kavak (KMO), 
Yunus Yener (MMO), Sinan Tütüncü (MO), H. Özge İdali (PeyzajMO) ve Hüseyin 
G. Çankaya (ŞPO) katıldı.

TMMOB - Oda Sekreter / Yazman 
Üyeler Toplantısı Yapıldı
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Adana Şubemizde 4708 Sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanun ve Uygulamaları Eğitimi

5 Temmuz 2017 tarihinde İMO Adana Şube binasında, Şube Yönetim Ku-
rulu Üyesi Leyla Tan tarafından, “4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Ka-
nun ve Uygulamaları” konulu meslek içi eğitimi verildi. 

Eğitimde, şube üyelerinin soruları yanıtlanarak konuyla ilgi güncel değişik-
likler hakkında bilgi verildi.

Ankara Şubemizde BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi 
Gerçekleştirildi 

İMO Ankara Şubesi tarafından düzenlenen oryantasyon eğitiminin 
ikincisi, 07 Temmuz 2017 Cuma günü İMO KKM Güney Özcebe 
Salonu`nda gerçekleştirildi. 

EKB (Enerji Kimlik Belgesi) Uzmanı belgesi olan üyelerimize özel olarak 07 
Temmuz 2017 Cuma günü mevcut BEP-TR programı yerine kullanılacak 
olan BEP-TR 2 programı için oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi. 

Denizli Şubemizde Yeni Deprem Yönetmeliği Anla-
tıldı

İMO Denizli Şubesi, 03 Temmuz 2017 Pazartesi günü, “Betonarme Yapı-
lar Açısından Yeni Deprem Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi ve Düzenli 
Binalar İçin Önerilen Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarının İrdelenmesi” 
konulu seminer düzenledi. İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. 
Dr. Alper İlki`nin davetli konuşmacı olduğu seminere çok sayıda inşaat 
mühendisi katıldı. Prof. İlki salonu dolduran inşaat mühendislerine, 2017 
yılında yürürlüğe girmesi beklenen yeni bina deprem yönetmeliği hakkın-
da bilgiler verdi. 

2007 yılında yürürlüğe giren ve ülkemizde on senedir kullanılmakta olan 
mevcut deprem yönetmeliğin neden değiştirildiğini ve hangi kuralların re-

vize edildiğini anlatan Prof. İlki, eski ve yeni yönetmelik arasındaki önemli 
farklılıklara da değinerek inşaat mühendislerini bilgilendirdi.  

Ülkemizin ve ilimizin önemli bir deprem kuşağı üzerinde olması sebebiyle 
konunun öneminin özellikle vurgulandığı seminerin sonunda, inşaat mü-
hendislerinin yeni yönetmelik ile ilgili merak ettiği hususlar sorular ve ce-
vaplar eşliğinde masaya yatırıldı ve tartışıldı. 

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen bu etkin-
lik sayesinde halen taslak halinde bulunan ve yayınlanmayı bekleyen yeni 
deprem yönetmeliği hakkında Denizlili inşaat mühendislerinin önceden 
bilgi sahibi olması sağlanmış oldu.

İzmir Şubemiz İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Mezuniyet Törenine Katıldı

İzmir Şubemiz 28 Haziran 2017 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversite-
si`nin mezuniyet törenine katıldı.

Törende İnşaat Mühendisliği bölümünde dereceye giren öğrencilere hedi-
yeleri verildi. Ayrıca mezun olan tüm öğrencilere baret, Oda ajandası ve 
Oda rozeti hediye edildi. 
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İzmir Şubemiz ve genç-İMO Kartondan Tekneler 
Yarışına Katıldı 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 1 Temmuz Denizcilik 
ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla düzenlenen 10. Karton Tekneler Yarışma-
sı`na İzmir Şubemiz genç-İMO üyelerinden oluşan bir ekiple katıldı. Yak-
laşık 3 saatlik çalışmayla yalnızca karton ve koli bandı kullanılarak yapılan 
teknelerle yapılan yarışı Orman Mühendisleri Odası İzmir Şubesi birinci 
olarak tamamladı.

İzmir Şubemizde Mesleğe Hazırlık Kursu Başladı

Yeni mezun inşaat mühendislerine yönelik düzenlenen Mesleğe Hazırlık 
Kursumuz 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü, İnş. Müh. Cengiz Güler`in 
sunduğu Betonarme Ortak Semineri`nin birinci bölümü ile (Yapılarda 
Tasarım Esasları ve Yönetmelikler) başladı. Mesleğe ve çalışma yaşamına 
geçişi kolaylaştırmak hedefiyle farklı çalışma alanlarına yönelik Seminer-
lerden, Proje okuma ve düzenleme eğitimlerinden ve Metraj hazırlama eği-
timlerinden oluşan kursa 75 üyemiz kayıt yaptırdı.

İzmir Şubemiz DEÜ Mezuniyet Törenine Katıldı

 İzmir Şubemiz 6 Temmuz 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Mezuniyet Törenine katıldı. 

Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz Sedef Ark ve Nurgül Atabay, Şube Mes-
leki Denetim Sorumlumuz Abdullah İncir ve Şube Araştırma Görevlimiz 
Ali Fuat Aras`ın katıldığı törende İnşaat Mühendisliği bölümünde derece-
ye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Ayrıca mezun olan tüm öğrencilere 
baret, Oda ajandası ve Oda rozeti hediye edildi.

İzmir Şubemiz Ege Üniversitesi Mezuniyet 
Törenine Katıldı

İzmir Şubemiz 7 Temmuz 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Mezuniyet Törenine katıldı. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Gürkan Erdoğan ve Şube çalışanlarımızın 
katıldığı törende İnşaat Mühendisliği bölümünde dereceye giren öğrencilere he-
diyeleri verildi. Ayrıca mezun olan tüm öğrencilere baret, Oda ajandası ve Oda 
rozeti hediye edildi.

Kocaeli Şubemiz, Başiskele Belediye Başkanı 
Ayaz`ın Oğluna Mühendislik Rozeti Taktı

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz`ın geçtiğimiz günlerde Sakarya Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan oğlu Zeynel Ayaz`a İn-
şaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Tolga Ok tarafından İMO Rozeti 
takıldı. Geçtiğimiz günlerde diplomasını alarak İnşaat Mühendisi olan Zeynel 
Ayaz İnşaat Mühendisleri Odasına giderek üyeliğini yaptırdı.

Kayıt işlemleri esnasında başkan Tolga Ok da Ayaz`a  inşaat mühendisliği mes-
leğinin dünyanın en eski mühendisliklerinden ve aynı zamanda en saygın mes-
leklerden biri olduğunu vurguladı. Mezuniyetten sonra hayatın önemli bir yol 
ayrımına girdiğini belirten Ok, “İnşaat mühendisliği gurur verici bir meslektir. 
Mesleğimiz, toplumun her kademesindeki kişi ve kurumları doğrudan etkile-
mekte ve dolayısıyla bu mesleğin icracısı olan bizlere önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. Biz inşaat mühendisleri, bir başka ifadeyle toplumun yapıcı-
larıyız. Toplumsal yarar ilkesi, etik anlayış, erdemli davranış,  mesleğimiz 
boyunca vazgeçilmezimiz olmak zorundadır. Böyle olduğu sürece de ka-
zanan insanlık olacaktır. Bu gurur verici mesleği seçtiğin için seni ayrıca 
kutluyorum. Yolun hep açık olsun” dedi.

Odaya kayıt yaptırmanın önemine de değinen Ok, Ayaz`a teşekkür ederek 
kendisine İMO Rozeti takdim etti.
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