Ücretli ve İşsiz Mühendisler

TMMOB 43. Genel Kurulu:

Ücretli genç mühendislerin önündeki
engeller kaldırılsın !
TMMOB 43. Genel Kurulu
29 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapıldı.
Gelecek dönem ücretli mühendislerin
güvence mücadelesi için verilen önergeler
kabul edildi ve Genel Kurul kararı oldu.
Delege olmak için 10 yıllık mezun olma şartı
kaldırılsın
TMMOB Yasası sebebiyle genç mühendisler TMMOB
delegesi olamıyor. Yasada delege olmak için aranan
10 yıllık mezuniyet şartı, genç mühendislerin odaları
ve TMMOB ile kurduğu bağı zayıflatıyor. Genel
Kurulda, yasadaki ilgili maddenin
değiştirilmesi için önerge verildi.
Önerge genel kurul delegelerinin
oylarıyla kabul edildi. TMMOB’nin
yeni yönetim kurulu bu maddeyi
değiştirmek için çalışma yapacak.
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları
Kurultayı yapılsın
Son dönemlerde birçok genç
mühendis iş bulma olanaklarını
artırabilmek için iş güvenliği
uzmanı belgesini edindi. Binlerce
mühendis bu alanda güvencesiz
bir şekilde çalışıyor. Çok düşük
ücretler
karşılığı
çalışma

yaşamındaki iş güvenliği sorumlulukları alınıyor.
Soma katliamında ölen mühendisler, tutuklanan
mühendisler bu gerçekliği bir kez daha gözler önüne
sermiş oldu.
Genel Kurul'da iş güvenliği uzmanlarının sorunlarına
sahip çıkmak ve iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte
yapılacak çalışmaları saptamak üzere TMMOB
İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı düzenleme
önergesi kabul edildi. Gelecek dönem iş güvenliği
uzmanlarının mücadelelerini TMMOB ile birlikte
sürdürmesi için bu kurultay düzenlenecek.

2014 YILI
MÜHENDİS
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TMMOB Asgari Ücreti Komisyonu kararı
TMMOB ilk olarak 2013 yılında ücretli
mühendisler için asgari ücret belirledi.
Bu ücret her yıl belirlenerek SGK’ya
bildirilecek.
Mühendislerin
düşük
ücretlerle çalışmalarına karşı önemli
bir adım olan Mühendis Asgari Ücreti
uygulaması, henüz genel olarak hayata
geçmiş durumda değil. Genel Kurul
kararlarından birisi de, Mühendis Asgari
Ücreti uygulamasını yaygınlaştırmak
için, çalışma program çıkaracak TMMOB
Asgari Ücret Komisyonu'nun kurulması
oldu. Kurulacak komisyon düşük ücretlere
karşı mücadele için önemli diğer bir adım
olacak.

Soma katliamında mühendislerin payına
ölüm ve tutuklama düştü
Güvenceli iş için mücadele etmekten başka yol yok!
Soma katliamıyla ilgili gerçekler karartılmaya
devam edilerken Soma Holding A.Ş.’ye bağlı maden
işletmesinde çalışan 25 kişi ‘ihmal ve tedbirsizlik’
nedeniyle 301 madencinin ölümüne sebebiyet
vermekten gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan
8’i, tutuklanan 5 kişinin ise 3’ü mühendis.
Patronun mühendisi olmak ‘kolay’ değil!
Maden mühendisi olan İşletme Müdürü Akın
Çelik, 16 Mayıs 2014 günü patronları Alp Gürkan
ve Ramazan Doğru’yla birlikte halkın karşısına
geçmiş, katliamda sorumluklarının bulunmadığını
açıklamaya çalışmış, ancak bunu kamuoyunu tatmin
edecek biçimde başaramamıştı. İşletme Müdürü
Çelik, diğer iki kişiyle birlikte bu ‘açıklama’dan tam
iki gün sonra gözaltına alındı ve tutuklandı.
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Mühendislik esas olarak, güvenceli çalışmaya,
meslek onuruna, geleceğe sahip çıkmaktır!
Soma katlimanında öldürülen 301 emekçinin 5’i
maden mühendisi... Soma katliamında güvenli
bir çalışma ortamı yaratmayan, riskleri bilerek,
tehlikeleri görerek çalışmanın bir parçası saymaya
devam edip sorumluluklarını yerine getirmeyen
mühendisler de suçludur. Sonuçtan da görüldüğü
gibi mevcut sistemin itaatkar mühendisi olmak da
güvencede olmayı sağlamıyor.
Güvencesizlik, her geçen gün derinleşiyor. Dayatılan
yaygın çalışma modeli taşeronluk, mühendisleri
de güvencesizleştiriyor. Bunu engellemenin
yolu,
mühendislerin
çalışma
yaşamındaki
sorumluluklarını, bilgilerini halkın, emeğin çıkarları
doğrultusunda kullanması ve güvenli bir geleceği
inşa etmeye girişmesi ile mümkündür.
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