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MÜHENDİSLİK ÖZLÜK HAKLARI SÖYLEŞİSİ

TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi olarak ilkini 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz
“Mühendislik Özlük Hakları Söyleşisi”nin ikincisini 11 Mayıs
2019 Cumartesi günü saat 13:00–16:00 arasında Şubemizde
gerçekleştirdik.
Alanında uzman isimlerden Avukat Elkan ALBAYRAK ve İSG
Uzmanı meslektaşımız Zehra Güner KARAOĞLU, söyleşiye
katılan mühendis ve öğrencilerden gelen soruları Şube
Yönetim Kurulu üyemiz Duygu ŞENER’in moderatörlüğünde
yanıtladılar.
Üyelerimizin eğitim hayatlarını tamamlayıp iş hayatlarına
atıldıklarında, daha ilk günden karşılaştıkları her türlü sorun
konuşmacılara iletilerek ücretli çalışanların sorunlarına
odaklanılmış olundu.
İşe yeni giren ve hatta yıllarca iş tecrübesi olan mühendislerin
sigortalarının asgari ücretten yatırılması ve buna karşı hukuki
mücadelenin nasıl yürütülebileceği; hükümet tarafından
gündeme getirilen ve her kesimin memnun kalacağı iddia
edilen “Kıdem Tazminatı Fonu”nun aslında ücretli çalışanların
elinde kalan son kalenin de nasıl elinden alınacağı sayısal
örnekler verilerek aktarıldı. Gün geçtikçe gündemde daha
fazla yer edinen “mobbing”, deneme süresi, rekabet yasağı
sözleşmesi, ödenmeyen fazla mesailer, doğum ve ölüm izni
gibi birçok konu uzmanlar tarafından katılımcılara detaylıca
açıklandı.
İş hayatında yaşadığımız her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa
karşı bireysel mücadele yerine birlikte mücadele etmenin ve
örgütlenmenin önemi üzerine konuşuldu. Örgütümüzün,
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üyelere ve bağlı oldukları disiplinlerde çalışanlara ne
şekilde katkı sağlayabileceği tartışıldı. Konuyla ilgili olarak
geçmiş yıllarda TMMOB’nin SGK ile yaptığı “Mühendislik
Asgari Ücreti Protokolü”nün güzel bir örnek olmasına
karşın protokolün, SGK tarafından tek taraflı feshinin
de ücretli çalışan mühendislerin kazandığı hakkın gasp
edilmesine verilebilecek en önemli örneklerden biri olduğu
söylendi. Bu bağlamda mesleki örgütlenmenin aslında tüm
meslektaşlarımızın elde edebileceği kazanımlara giden en
önemli yol olduğu tekrardan vurgulandı.
Beğeniyle karşılanan etkinlik, katılımcı ve konuşmacıların
karşılıklı memnuniyetiyle her bir konu başlığının ayrıca
detaylı olarak tartışılması konusunda hemfikir kalınarak
sonlandırıldı.
Tüm meslektaşlarımızın çalışma hayatını kapsayan
söyleşimiz gelen istek üzerine TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası İstanbul Şube resmi Instagram hesabı
“@tmmobmetalist” üzerinden canlı yayınlandı.
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önemi üzerine konuşuldu.
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