Ücretli ve İşsiz Mühendisler

2014 YILI
MÜHENDİS
ASGARİ
ÜCRETİ
2800 TL
TMMOB, 2014 yılı için ücretli mühendislerin asgari ücretini aylık brüt 2 bin 800
TL olarak belirledi. EMO, SGK ile yapılan protokol kapsamında mühendislerin
belirlenen asgari ücretin altında çalıştırılamayacağını, belirlenen ücretin altında
çalışan EMO üyelerinin EMO birimlerine başvuruda bulunması için çağrı yaptı.
2013 yılına oranla % 3,7′lik bir artış
2012 yılında SGK ile yapılan protokol kapsamında
TMMOB 2013 yılı için mühendis asgari ücreti
belirlemişti. Mühendis asgari ücretinin belirlenmesi
çalışmaları kapsamında oda sekreterleriyle
toplantılar gerçekleşti. Son olarak TMMOB
Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla 2013 yılı
mühendis asgari ücreti 2700 TL brüt olarak
belirlenmiş ve SGK’ya bildirilmişti.
2014 yılı için % 3,7′lik bir artış yapılarak asgari
ücret 2800 TL brüt olarak belirledi.
SGK’ya bildirim yapılacak
TMMOB 2014 yılı mühendis, mimar, şehir plancıları
asgari ücretini SGK’ya bildirilecek.
EMO 2014 yılı asgari ücreti için çalışmalarına
devam ediyor
Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu’nun önerisi
doğrultusunda EMO 2014 yılı için asgari ücretin
2950 TL brüt olması yönünde TMMOB’ye görüş
bildirmişti.
EMO Ücretli ve işsiz Mühendisler Komisyonu’nun
barınma, eğitim, sağlık, iletişim, ulaşım gibi temel
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ihtiyaçları göz önünde bulundurarak yaptığı
çalışma sonucu belirlenen asgari ücret esas
olarak insanca yaşayacak ücret kapsamında
değerlendiriliyor. Bu değerlendirme kapsamında
EMO’da TMMOB’nin 2014 yılı için belirlediği
mühendis asgari ücretinin çalışma yaşamında
hayata geçmesi için çalışmalar devam edecek.
2013 yılında 610 EMO üyesinin prim tutarı
yükseldi
TMMOB`un SGK ile imzaladığı protokolün
yaşama geçirilmesi için EMO da çeşitli çalışmalar
yürütüldü. EMO 2013 yılı içerisinde 1100 firmada
çalışan 2 bin 500 üyesi için protokole uyulmasına
ilişkin yasal bildirimlerde bulundu. Mart-MayısAğustos 2013 SGK verilerine göre EMO`nun
çalışmaları ve yapılan bildirimler sonucunda 610
EMO üyesinin prim tutarları 2013 için belirlenen
2700 TL`nin üzerine çıktı. 2013 yılında başvuru ve
talepler üzerine gerçekleştirilen yazışmalar yapıldı.
Yapı denetim firmalarını kapsayan pilot uygulama
ile tüm yapı denetim firmalarına protokol ve asgari
ücret hakkında bilgi yazısı gönderildi. Bu çalışma
2014 yılı içerisinde EMO üyelerinin istihdam
edildiği diğer firmaları da kapsayacak şekilde
genişletilecek.
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ÇALIŞMA HAYATINDAN

Kıdem Tazminatı hakkı
çalışma yaşamında bir
güvencedir!
Çalışanlar için son dönemin en önemli tartışmalarından biri de hiç şüphesiz kıdem tazminatı hakkı idi.
AKP Kıdem tazminatı Yasası’yla kıdem tazminatını gasp etmeye çalıştı ve bu düzenlemeden şimdilik
vazgeçti. DİSK başlattığı #Direnİşçi kampanyasıyla Türkiye’nin birçok ilinde AKP’nin Kıdem Tazminatı
Yasası’na karşı eylemler düzenledi. Eylemler AKP’nin Kıdem Tazminatı Yasası’ndaki gerçek planları
çalışanların gündemine soktu ve yasa rafa kaldırılmak zorunda kaldı.
Mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir kısmı kıdem tazminatını alabiliyor. Bir iş güvencesi
olan kıdem tazminatı hakkının yok edilmesi mühendisler için de büyük bir güvencesizlik anlamına
gelecek. Bu sebeple kıdem tazminatı hakkının yok edilmesine yönelik her girişim, sermayeden yana
olan her düzenlemeye karşı mücadelede ücretli mühendislerin, meslek odalarının yerini almasıyla
büyütülmelidir.

olduğunu belirttiği basın açıklamasını okudu. Basın
açıklamasında;
“AKP iktidarı boyunca çalışanların haklarına
göz dikti, neoliberal saldırı politikalarıyla işçileri
güvencesizleştirdi. Güvencesizlik çalışma
yaşamının tek kuralı haline getirildi. Tüm çalışma
alanlarını, meslek gruplarını kapsayan bu saldırılar
mühendisleri, mimarları, şehir plancılarını da etkiledi.
Ücretli mühendisler, mimarlar, şehir plancıları
güvencesizleşti.

TMMOB Ankara İKK
İnsanca Yaşayacak
Ücret İçin Bakanlık
Önündeydi
TMMOB Ankara İKK 26 Aralık 2013’te Asgari Ücret
Tespit Komisyonu’nun 2014 yılı asgari ücretini
belirlemek için toplandığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı binası önüne yürüdü. DİSK’le birlikte
yapılan eylemde TMMOB Ankara İKK adına EMO
Ankara Şubesi YK Başkanı Ebru Akgün, ücretli
mühendisler, mimarlar ve şehir plancılarının da
insanca yaşayacak ücret mücadelesinin bir bileşeni

"AKP hükümeti bir taraftan emeğe saldırılarını
sürdürürken, bu saldırıları rahatlıkla uygulamak için
emek ve meslek örgütlerine saldırmayı, yetkilerini
devralmayı da ihmal etmiyor. AKP’nin, AKP’li
bakanların, bakan oğullarının, AKP’li bürokratların ve
patronların yolsuzlukları, yağmalamaları ortalıklara
saçılırken AKP iktidarı TMMOB’ye bağlı odaların
mali ve idari denetimlerini yağma ve yolsuzluk
dolu bakanlıklara devretmekten utanmıyor,
TMMOB’yi etkisizleştirerek mühendisleri daha fazla
güvencesizleştirme peşine düşmekten utanmıyor.
"AKP’nin utanması yok ama mühendislerin,
mimarların, şehir plancılarının emeklerinin
çalınmasına artık tahammülü yok. Düşük ücretlerle,
eksik prim bildirimleriyle, ücretlendirilmeyen uzun
çalışma saatleriyle her geçen gün daha fazla
güvencesizleştirilen mühendisler olarak emeğimizi,
haklarımızı geri istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret ve
güvenceli bir çalışma hayatı istiyoruz” denildi.
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