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TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar uyarınca, krize 
karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkıyoruz kam-

panyası kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylar, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalış-
tayı kapsamında, ilk oturumda Gamze Yücesan Özdemir "Ekonomik Kriz 
ve Emek" başlıklı sunumu gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise Serkan Ön-
gel “Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları: Fabrika, Toplumsal Yaşam 
ve Kent” başlıklı sunumu gerçekleştirdi ve dinleyicilerin soru ve katkıları-
nın ardından öğle yemeği arası verildi. Çalıştayın öğleden sonraki ilk otu-
rumunda ise TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül tarafından “TMMOB ile 
SGK Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü Süreci” hakkında sunum ve 
değerlendirme yapıldı. Çalıştayın son oturumunda ise ücretli çalışan-işsiz 
mühendis, mimar, şehir plancılarının sorunları ve örgütlenme üzerine fo-
rum gerçekleştirildi. Forumda şu başlıklar ele alındı: 

•	 İçinde	bulunduğumuz	ekonomik	krizin	ülkemize	-	meslek	alanlarımı-
za etkisi, ülkenin içerisinde bulunduğu krizin yükünü sermayedarların 
emekçilere ödetme isteği ve işgücünün ucuzlatılması sonucu ile olu-
şan işsizlik,

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, 
ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI 

ÇALIŞTAYLARI

TMMOB tarafından Kamuda 
Çalışan Mühendis, Mimar, 

Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı 15 Aralık 2018 

tarihinde ve Ücretli Çalışan-
İşsiz Mühendis, Mimar, 

Şehir Plancılarının Sorunları 
Çalıştayı ise 22 Aralık 2018 
günü İnşaat Mühendisleri 

Odası Rüştü Özal Salonu'nda 
düzenlendi.
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•	 Meslektaşlarımızın	 çalışma	 yaşa-
mı, sosyal hayattaki güncel so-
runları ve bu sorunlara yönelik 
çözüm önerileri,

•	 Ücretli	çalışan	meslektaşlarımızın	
örgütlü olarak temel haklar ve 
temel ücret mücadelesi, SGK ile 
imzalanan işbirliği protokolünün 
SGK tarafından tek taraflı feshi 
süreci.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar, 
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 
kapsamında aşağıdaki başlıklar de-
ğerlendirmeye sunuldu: 

•		 Kamu	personel	rejiminin	tarihsel	
dönüşümü, farklı çalışma statü-
lerinin irdelenmesi, gündeme 
getirilen 657 sayılı kanunda hak 
ve özlük kayıplarına sebebiyet 
verecek değişiklikler, yıllar iti-
barıyla kamu personel sayısı ve 
statü değişikliklerinin saptanma-
sı, yıllara göre ücret durumunun 
ortaya konulması, farklı kurum-
lardaki ücret ve statü farklılıkla-
rının belgelenmesi, yerel yöne-
timlerde çalışan üyelerimizin 
sorunlarının saptanması, Kamu 

Personel Hukuku’nun örnek ka-
rarlarla irdelenmesi, odalarımızın 
işyeri temsilciliklerinin işlev ve 
sorunların saptanması,

•		 Kamuda	 çalışan	 mühendis,	 mi-
mar, şehir plancıları için TMMOB 
tarafından başlatılan özlük hak-
larının iyileştirilmesine yönelik 
kampanyanın sürekliliğinin sağ-
lanması ve öneriler üzerinden ça-
lışmalar yapılması,

•		 OHAL	sürecinde	çıkarılan	KHK’lar	
ve meslektaşlarımızın da içinde 
bulunduğu kamuda yaşanan 
mağduriyetler, baskılar, disiplin 
soruşturmaları, ihraçlar, hak ka-
yıpları hakkında sürecin takipçisi 
olunması,

•	 TİS	 görüşmelerinde	 haklarımızın	
iyileştirilmesine yönelik somut 
taleplerin ortaya konulması. 

Dört sunumun gerçekleştirildiği ça-
lıştayda divan başkanlığı görevini 
Ali İhsan İlhan üstlendi. İlk oturum-
da Prof. Dr. Onur Karahanoğulları 
"Kamu Kavramı, Kamu Hizmeti ve 

Kamu Personel	 Rejimi"	 üzerine	 bir	
sunum gerçekleştirdi.

İkinci oturumda "Kamu Çalışanla-
rının Özlük Hakları, Mali ve Sosyal 
Durum Analizi" başlığı altında kamu 
yönetimi uzmanı ve makina mühen-
disi Haydar Şahin ve avukat Emre 
Baturay Altınok birer sunum yaptılar.

Üçüncü oturumda KESK Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen "Kamu Çalı-
şanlarının Sendikal Haklar ve Müca-
dele Süreci" üzerine bilgi verdi.

Öğle arası sonrası son oturumda ma-
den mühendisi Erşat Akyazılı "KHK 
ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının Durumu" üzerine 
sunumunu gerçekleştirdi ve ardın-
dan forum kısmına geçildi. Forum 
yöneticisi Ali İhsan İlhan'a yardımcı 
olmak üzere elektrik mühendisi Be-
tül Taşar ve maden mühendisi Can 
aydemir hazır bulundular. Forumda 
çalıştaya katılım sağlayan kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarına söz verildi ve sunumlara 
ilişkin sorular yanıtlandı.


