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Ücretli ve İşsiz Mühendisler

Çalışma yaşamı türlü güvencesizliklerle dolu. 
İş güvencesinden yoksun çalışmak, çalışma 

hakkımızın işverenin iki dudağı arasında oluşu 
ve böylelikle sürekli hissettiğimiz işsizlik 
korkusu bu güvencesizlikler arasında yer 

alıyor. 

şten ayr lma- kar lma d r mlar n   say l  ş 
Kan n  ka sam nda ü retli al şan üyelerimi  i in 
in eledik

Haklı fesih, tüm haklarımızı alarak işten ayrılma 
durumları 
- K rimlerinin ödenmemesi eya eksik ödenmesi
- retimi in hakl  sebe  olmaks n  günden n 
  bir süre ödenmemesi 
- a la mesailerimi in ödenmemesi
- ş ilişkisi k rd m  kişiler e hakarete ramam  
- Mobbing
- insel ta i  
gibi nedenler hakl  esih nedenleridir. B  nedenlerle 
işten ayr ld m da k dem ta minat  e di er yasal 
haklar m  alabiliri . 

İşverenin haklı fesih nedenleri 
- in almadan ard arda iki gün işe gelinme se,
- Bir ayda ü  gün işe de am edilme se,
- ş erene karş  eya işyerinde bir s  işlenirse,
- o r l k e ba l l a ymayan da ran şlar i ine 
girilmesi d r m nda
iş eren iş sö leşmemi i sürenin bitiminden ön e eya 
bildirim süresini beklemeden eshedebilir. 

Hak arayınca işten çıkarılma
igortam n ger ek ü ret ü erinden yat r lmas n  

tale  etmek, mühendis asgari ü retini istemek, 

sendikaya üye olmak, daha  ü retle al şa ak 
iş iyle ikame edilmek gibi nedenlerle iş eren bi i 
işten karama . ş eren ayr a zarar ediyorum  
diyerek de işten karama , b  d r m  is at etmek 
or ndad r.

İşten çıkarılınca yapılması gereken bildirim
ş eren işten karmay  i ade eden esih bildirimini 

ya l  olarak ya mak e esih sebebini a k e kesin 
bir şekilde belirtmek or ndad r.

İşten çıkarılmaya itiraz etme
şten kar ld ktan sonra  ay i inde iş mahkemesine 

da a a  itira  edebiliri . şten karman n hakl  
gerek esini kan tlamakla yükümlü olan tara  
iş erendir.

Çalışma koşullarımız farklı hale gelmesi
şimi in ya lma koş llar nda işyerinin akl , 

ü ret e sosyal hak de işimi gibi esasl  bir de işiklik 
ola aksa, iş eren bi e ön eden bildirmek or ndad r. 
B  de işikli i kab l etmek or nda de ili .  iş 
günü i inde de işikli i ya l  olarak kab l etme sek, 
iş eren b  de işikli i yg layama .

İşyeri değişikliği
şyeri de işikli i d r m nda iş sö leşmemi de 

de işiklikler hakk nda herhangi bir dü enleme 
ya l  ya lmad  önem taş r. ö leşmemi de işyeri 
de işikli ine ilişkin maddeler arsa bile iş erenin 
yetkisi s n rs  de ildir. 
Bi leri isti aya me b r b rakmak i in s kl kla 
baş r lan bir yöntem olan işyeri de işikliklerinin 
ob ekti  sebe lere dayand n  is at etmek iş erene 
aittir. ksi d r mda kab l etme sek iş eren an ak 
ta minat m  ererek işten kartabilir. 

TMMOB Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde ücretli mühendis, mimar, şehir 
plancılarının 2016 yılı asgari ücretini belirleyerek SGK’ya bildirecek. EMO her yıl 

güncellediği çalışma sonucu 2016 yılı mühendis asgari ücretinin 3.756,85 TL/ay (brüt) 
olması için TMMOB'ye görüş bildirdi.

İŞTEN ATILDIM,
NE YAPACAĞIM?
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