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1. Kampanya Metinleri
1.1. Kampanya Çağrı Metni

Kampanya Afişi

EMEĞİMİZ VE HAKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYA:
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN!
Ücretli çalışan maden mühendislerinin önemli sorunlarından bazıları, mevsimlik çalışma,
düşük ücret, ücreti zamanında ya da hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek
ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunlardır. Mühendislerin uzun çalışma saatlerine karşılık
düşük ücret ve eksik SGK primleri ile çalıştırılmalarının önüne geçilebilmesinin bir yolu,
güvenceli iş talebimizle birlikte, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Tarifesi
ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama,
Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği`nin uygulanmasıdır.
"SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği Protokolü" ve Odamız Çalışmaları
Çalışma yaşamındaki esnekleşmeden mağdur olan genç mühendis ve mimarların başlattığı
mücadeleler sonucu 31 Temmuz 2012 tarihinde TMMOB ile SGK arasında "Asgari Ücret
Protokolü" imzalanmıştır. Odamız, bu protokol ile üyelerin ücretlerini takip etme olanağı elde
etmiş ve protokole uymayan işyerlerini, yaptırım yapması için SGK‘ya bildirmiştir.
O dönemde Odamız ile şubelerimiz tarafından SGK`ya ve işyerlerine yapılan bildirimler sonucu
meslektaşlarımızın SGK primleri kontrol edilerek, asgari ücretten düşük ücretler için işyerlerine
uyarılar yapılmış, cezalar kesilmiş ve bu sayede maden mühendislerinin ücretlerinin Odamız
tarifesine yükseltilmesi sağlanmıştı.
"İşbirliği Protokolü" SGK tarafından tek taraflı feshedildi
Ancak meslektaşlarımızın emeğinin, alın terinin karşılığı olan ücreti alması için yürüttüğümüz
çalışmalarda bir dayanak olan bu Protokol kimi işyerlerini rahatsız etmiş ve siyasi iktidar
üzerinden yapılan baskı sonucu, 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan "SGK ile TMMOB
Arasında İşbirliği Protokolü", ne yazık ki SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı
olarak feshedilmiştir.
Odamızın Daimi Nezaretçi Atamalarındaki Vize Yetkisi Geri Verilmelidir.
Maden mühendisleri asgari ücretini takip ettiğimiz bir başka dayanak noktası da, Daimi
Nezaretçi atamalarında mühendislerin işyerleri ile yapmış oldukları sözleşmelerde Oda Asgari
Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin yer almasıydı. Böylelikle firmaların, belirlenen asgari ücreti
vermeyi taahhüt etmeleri sağlanmaktaydı. Aksi halde vize işlemi gerçekleştirilmiyordu.
Odamızın, maden mühendislerinin hakları için daimi nezaretçi atamalarında sürdürdüğü bu
direngen tutum yine bazı işyerlerini rahatsız etmiş ve siyasi iktidar üzerinden yapılan baskı
sonucu Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde, Oda Vizesi uygulaması
kaldırılmıştır. Odamızın daimi nezaretçi atamalarındaki vize yetkisi acilen geri verilmelidir.
Odamız Asgari Ücret Belirleyebilir, Protokol Olsun Olmasın SGK Denetlemek Zorundadır!
Mühendislerin asgari ücret hakkı yönetmelik ya da protokollerle gasp edilemez. Odamız
Anayasa`nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğinde bir meslek örgütüdür.
Odamız, Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliğinden aldığı yetki ile Maden Mühendislerinin
Asgari Ücretini belirleme hakkına sahiptir. Resmi Gazete`de yayımlanan Odamız Ana

Yönetmeliği`nde "Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip
sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için
her türlü tedbiri almak" maddesiyle, Odamızın asgari ücret belirleme ve takip etme yetkisi
olduğu açık bir biçimde belirtilmiştir. SGK Protokol olsun olmasın, denetim görevini yapmak
zorundadır.
Emeğimiz ve Haklarımız İçin Maden Mühendisleri Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın!
Taleplerimiz:
1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yapılan tüm işlemlerde
Oda vize istenerek, maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne uygunluğu denetlenerek, asgari
ücret tarifesine uyan dosyalar kabul edilsin!
2. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne göre ödenip
ödenmediği denetlesin, uyulmaması durumunda yaptırım uygulasın!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak, emeğimiz ve haklarımız için; tüm
meslektaşlarımızı, madenlerden, tesislerden, şantiyelerden, ofislerden güçlerini birleştirmeye
ve dayanışmaya çağırıyoruz!
Maden Mühendislerinin Hakları Var!
Düşük Ücretlerle Çalışmaya Son!
Güvencesizliğe Son, Güvenceli İş, Güvenli Gelecek Haktır!
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
10 Haziran 2019
1.2.

Kampanya İmza Metni

İMZA KAMPANYASI
EMEĞİMİZ VE HAKLARIMIZ İÇİN DAYANIŞMAYA: MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN!
Emeğimiz ve Haklarımız için "Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi" Uygulansın!

Ücretli çalışan maden mühendislerinin önemli sorunlarından bazıları, mevsimlik çalışma,
düşük ücret, ücreti zamanında ya da hiç alamama, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin
gerçek ücret üzerinden ödenmemesi gibi sorunlardır. Mühendislerin uzun çalışma saatlerine
karşılık düşük ücret ve eksik SGK primleri ile çalıştırılmalarının önüne geçilebilmesi için
Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Tarifesi` uygulanmalıdır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Asgari Ücret Belirleyebilir!
Odamız, Anayasa`nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek
örgütüdür. Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde
Odamızın Mühendis Asgari Ücreti belirleme yetkisi vardır. Bu yetkinin dayanakları:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 135. Maddesinde;
"Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını
korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda
gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir."
6235 Sayılı TMMOB Kanununun 2. Maddesinin b fıkrasında;
"Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve
faaliyetlerde bulunmak,"
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinin b, k, ve l fıkralarında;
"Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek
onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,
Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri
oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her
türlü tedbiri almak,
Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek," biçiminde
tanımlanmıştır.
Odamız bu yasal çerçeve içerisinde;
Maden mühendislerinin düşük ücretlerle çalıştırılmasının önüne geçmek,
SGK primlerinin düşük ücretlerden yatırılmasını engellemek,

Kadın mühendislerin meslektaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen daha düşük ücretlerle
çalıştırılmalarının önüne geçerek ‘eşit işe eşit ücret" hakkını sağlamak,
Daimi Nezaretçilerin almış oldukları sorumlulukların ve emeğinin karşılığını almasını
sağlamak,
İnsanca yaşayacak bir ücret ve güvencesiz çalışmanın önüne geçmek için
● Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü`nün, yaptığı tüm işlemlerde "Oda Vizesi"
istemesini, bu yolla maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden Mühendisleri
Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne uygunluğunu denetleyerek, asgari
ücret tarifesine uyan dosyaları kabul etmesini,
● Sosyal Güvenlik Kurumu`nun, maden mühendisi ücretlerinin "TMMOB Maden
Mühendisleri Odası Maden Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi"ne göre ödenip
ödenmediğini denetlemesini, uyulmaması durumunda yaptırım uygulamasını,
Talep ediyoruz. Saygılarımızla.

1.3. Genç Maden Mühendislerine Çağrı

GENÇ MADEN MÜHENDİSLERİNE ÇAĞRI: EMEĞİMİZE, GELECEĞİMİZE BİRLİKTE SAHİP
ÇIKALIM!
Maden mühendislerinin emeği ve haklarını korumak için 10 Haziran 2019 tarihinde başlatmış
olduğumuz "Oda Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın Kampanyası" devam ediyor.
Yeni mezun, genç ve işe yeni başlayan meslektaşlarımızın düşük ücretlerle çalıştırılmalarının,
SGK primlerinin düşük gösterilmesinin önüne geçmek ve emeğinin hakkını alabilmesi için
Odamız tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinin uygulanması büyük önem arz
etmektedir.
Genç mühendislerin ağır çalışma koşullarında, görev tanımları belirsiz "joker" gibi her işe
koşturulduğu, ancak bu emeğinin karşılığını alamadığı bir çalışma yaşamını kabul etmiyoruz.

Maden Mühendisleri Odası olarak genç maden mühendisi meslektaşlarımızı; yaşanan
sorunları görünür kılmaya, birlikte çözmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Biliyoruz
ki, ancak birlikte başarabiliriz. Bu nedenle 10 Haziran`da başlatmış olduğumuz ve 8
Temmuz`a kadar sürecek olan "Oda Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın Kampanyası"nı
siz genç meslektaşlarımızın katkılarıyla büyütebileceğiz.
Bu Kampanyaya imza vermenin yanı sıra, madenlerden, şantiyelerden, tesislerden, ofislerden
göndereceğiniz mesajlar Kampanyamıza güç verecektir.
Genç maden mühendislerini ve meslektaşlarımızı emeğine, mesleğine ve geleceğine sahip
çıkmaya çağırıyoruz!
Saygılarımızla,
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

1.4. Kampanya Destek Çağrı Metni

Asgari ücret kampanyasını birlikte büyütüyoruz: Madenden, şantiyeden, ofisten
fotoğrafını, videonu çek paylaş kampanyaya destek ol!
Emeğimiz ve haklarımız için 10 Haziran`da başlatmış olduğumuz asgari ücret imza
kampanyası 8 Temmuz`a kadar devam edecektir. Kampanya süresince Genel Merkez,
Şubeler ve Temsilciliklerde çeşitli forumlar, buluşmalar ve sosyal medyada etiket/ hashtag
kampanyaları düzenlenerek maden mühendislerin bir araya gelmesi, dayanışmayı büyütmesi
ve konunun ülke gündemine girmesi hedeflenmektedir.
Madenden, şantiyeden, ofisten: fotoğrafını, videonu çek paylaş, kampanyaya destek ol!
Kampanyanın ülke çapında görünür kılınabilmesi için içinde bulunduğumuz dönemin en etkili
iletişim aracı olan sosyal medyayı iyi kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle madenlerden,
şantiyelerden, tesislerden ve ofislerden kampanya görselleri ile birlikte fotoğraflar çekerek,

kampanya sloganları ile ilgili kısa videolar çekerek aşağıda belirtilen Odamız sosyal medya
hesaplarını etiketleyerek paylaşmamız kampanyayı daha da görünür kılacaktır. Sosyal medya
hesabı olmayan meslektaşlarımız çekmiş olduğu fotoğraf ve
videoları asgariucret@maden.org.tr adresine mail olarak gönderebilir.
13 Haziran Perşembe 20.00`da twitter etiket/hashtag çalışması yapılacaktır!
Kampanya çerçevesinde kampanyanın ilk haftası ve son haftası twitter`da etiket, gündem
çalışması yapılacaktır. İlk etiket/gündem kampanyası 13 Haziran Perşembe akşamı saat
20.00`da başlayacaktır. Etiket Perşembe gün içinde mail ve mesajlarla üyelerimizle
paylaşılacaktır.
Kampanyanın daha görünür kılınması için görüş ve
önerilerinizi asgariucret@maden.org.tr adresine mail atarak belirtebilirsiniz.
Saygılarımızla.
TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
2. Kampanya Görselleri

3. Web sayfası, Mail ve Mesaj Kullanımı

“Maden Mühendisleri Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın” Kampanyası boyunca Kampanya
Çağrı metni, İmza Metni ve Kampanya destek talebi ve sosyal medya çağrılarını içeren haberler
Odamız web sayfası maden.org.tr’den yayınlandı.
Kampanya Çağrı metni 3773 kere tıklanarak maden.org.tr okunma ortalamasının çok üstünde
bir sayıya ulaşmıştır.
Kampanya boyunca kampanyanın duyurusu, haberleri ve sosyal medya çalışmaları için üyelere
ve basın kuruluşlarına mailler atıldı. Şubeler kampanya etkinliklerinin duyurusu ve üyelerinin
imza kampanyasına katılımları için ayrıca mail atmışlardır.

Kampanyanın ilk gününden son gününe kadar üyelerin kampanyaya katılımını arttırmak için
kısa mesajlarla çağrılar yapıldı. Kısa mesajlarda link özelliğinin kullanılması kampanya
katılımının artmasına önemli katkısı olmuştur.

4. Sosyal Medya Kullanımı
Asgari Ücret Kampanyası boyunca Facebook, Twitter, İnstagram ve Linkedin sosyal medya
platformları kullanarak kampanyanın görünür kılınması sağlanmıştır. Kampanya boyunca her
gün düzenli olarak sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılarak kampanyanın canlı
tutulması hedeflenmiştir.
4.1. Facebook
Maden Mühendisleri Odası Facebook hesabı facebook.com/MadenMO 19.07.2019 tarihi
itibari ile 4244 kişi tarafından takip edilmektedir. Üyelerimizin en aktif kullandığı sosyal
medyaların başında gelen facebook paylaşımları kampanya süresince ortalamanın üstünde
etkileşim almıştır. Her gün düzenli olarak kampanya görselleri ve haberler paylaşılmıştır. Üye
ve kurumlardan gelen kampanya destek mesajları ortalamanın üzerinde etkileşim almıştır.
8 Haziran - 5 Temmuz Facebook etkileşim bilgileri:

Kampanya boyunca facebook paylaşımları ile 48 bin kişiye ulaşılmış, 13.6 bin kişi
“beğenme, paylaşım, görüntüleme” gibi etkileşimde bulunmuş, 12 bin kişi paylaşılan
videoları izlemiş ve ve sayfa beğenileri % 448 artmıştır.

4.2. Twitter
Maden Mühendisleri Odası Twitter hesabı twitter.com/MadenMO 19.07.2019 tarihi itibari
ile 4256 kişi tarafından takip edilmektedir. Kampanya boyunca her gün düzenli paylaşımlar
yapılmış ve kampanyanın başında ve sonunda 2 twitter hashtag/etiket eylemi yapılmıştır.
Twitter kampanyanın üyelerimiz dışında basın, diğer mühendislik branşları ve toplumda bir
kamuoyu yaratması için önemli bir araç olarak kullanılmıştır. 1 aylık Twitter istatistikleri:

Twitter paylaşımlarında 1 aylık sürede ortalama % 2.3’lük bir etkileşim artışı gerçekleşmiş.
1.2 bin paylaşım, 438 bağlantı tıklaması ve 1.7 bin beğeni gerçekleşmiştir.
En popüler tweetler:

1 aylık süre içinde en en popüler twitter paylaşımı 10 bin 700 kişiye ulaşmıştır.

4.2.3. Twitter Hasgtag/Etiket Eylemleri

Maden Mühendisleri Odası tarafından ilk kez bir sosyal medya eylemi gerçekleştirilmiştir.
Kampanyanın başında 13 Haziran Perşembe ve sonunda 4 Temmuz Perşembe günlerinde
20.00’da 2 saat süren 2 twitter etiket gündem eylemi/çalışması yapılmıştır. İlkinde yaklaşık
250 kişi tweet atma, paylaşma, beğenme eylemini gerçekleştirirken ikincisinde bu sayı 700
üstüne çıkmıştır.

Atılan tweetlerden örnekler:

4.3.İnstagram
Maden Mühendisleri Odası instagram hesabı instagram.com/TMMOBMaden kampanya
başında açılmış olup 19.07.2019 tarihi itibari ile 532 kişi tarafından takip edilmektedir.
Kampanya boyunca aktif olarak paylaşımlar yapılmıştır.

4.4 Linkedin
Maden Mühendisleri Odası instagram hesabı https://www.linkedin.com/in/tmmob-madenm%C3%BChendisleri-odasi-71b2b3132/ olup 1000 takipçisi bulunmaktadır. Kampanya
sonrası takipçi sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. İş yaşamının sosyal medyası sayılan
linkedin hesabı kurumsal olarak daha aktif kullanılabilir.

4.5. Kampanya Video Destek Mesajları
Maden Mühendisleri Asgari Ücret Kampanyası süresince başta üyelerden olmak üzere
değişik kesimlerden video destek mesajları alınarak sosyal medya hesaplarından
paylaşılmıştır. Kampanyanın dinamik bir şekilde sürmesi ve üyenin kampanyaya aktif
desteğini amaçlayan video mesajlar sosyal medyada en fazla etkileşim alan paylaşımlar
arasında yer almıştır. Kampanya süresince DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’da video
destek mesajı vererek maden mühendislerinin ücret mücadelesine desteğini belirtmiştir.
Kampanya video ile destek mesajı verenler:
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
https://twitter.com/MadenMO/status/1141742411372253184

Maden Mühendisi Cem Lafcı
https://twitter.com/MadenMO/status/1139864100090064896

Trakya Maden Mühendisleri Pikniği
https://www.instagram.com/p/Byz8FjAHLgh/

İstanbul Şube Kadın Üyeleri
https://twitter.com/MadenMO/status/1141010964025892866

Maden Mühendisi Necdet Yalçınkaya
https://twitter.com/MadenMO/status/1141589150698749952

Maden Mühendisi Can Gök
https://twitter.com/MadenMO/status/1141993231145680896

İstanbul Maden Mühendisleri Forumu & Kadın Çalışma Grubu
https://twitter.com/MadenMO/status/1143404360224952320

Cevher Hazırlama Mühendisi Ulaş Çuğu
https://twitter.com/MadenMO/status/1143808510964224000

Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi
https://twitter.com/MadenMO/status/1144266783165206528

Maden Mühendisi Okan Doğan
https://twitter.com/MadenMO/status/1144552977346256901

Sakarya Kocaeli Maden Mühendisleri Buluşması
KESK ESM Genel Başkanı Maden Mühendisi Cemalettin Sağtekin
https://twitter.com/MadenMO/status/1145690035251023873

Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
https://twitter.com/MadenMO/status/1145931767523762176

Adana Şube Kadın Çalışma Grubu
https://twitter.com/MadenMO/status/1146018017291190272

Eskişehir Temsilciliği
https://twitter.com/MadenMO/status/1147521788726906880

5. Genel Merkez ve Şube Çalışmaları
Kampanya süresince Genel Merkez ve Şubeler imza kampanyasına üye ve delegelerin katılımı
için aktif olarak çalışmış, bazı yerlerde delegeler ve üyeler tek tek aranarak kampanyaya imza
vermeleri istenmiştir.
Kampanya başladıktan sonra Genel Merkez, Adana Şube, Zonguldak Şube ve Diyarbakır Şube
binalarına Kampanya pankartları asılmıştır.

Genel Merkez

Adana Şube

Diyarbakır Şube

Zonguldak Şube

5.2. Üye Buluşmaları
Kampanya süresince Genel Merkez tarafından Eskişehir, Kayseri, Sivas ile ve ilçelerinde işyeri
ziyaretleri yapılarak üyelerle toplantılar yapıldı, üyelerin sorunları ve asgari ücret kampanyası
gündeme getirildi. Üye ziyaretleri dışında Adana Şube ve Diyarbakır Şube Yönetim Kurulları
ile ortak toplantılar yapıldı.

İstanbul Şube
Maden Mühendisleri Asgari Ücret Kampanyası çerçevesinde aşağıdaki etkinlikler
gerçekleştirildi;
● İstanbul Şube Kadın Çalışma Grubu Kahvaltısı

● Trakya Maden Mühendisleri Pikniği ve Asgari Ücret Forumu

● İstanbul Maden Mühendisleri Forumu

● Sakarya Kocaeli Maden Mühendisleri Buluşması

● DİSK Genel Merkez Ziyareti

6. Kurum Ziyaretleri
Maden Mühendisleri Asgari Ücret Kampanyası çerçevesinde kampanya programında
belirtilen kurumlardan DİSK Genel Merkezi İstanbul Şube tarafından ziyaret edilerek ücretli
mühendislerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir
video mesaj ile kampanyaya desteklerini sundu.

7. İmza Kampanyası Sonrası Çalışmalar
7.1. SGK Ziyareti

"Oda Asgari Ücreti Uygulansın" kampanyası çerçevesinde 5 Temmuz 2019 Cuma günü,
Yönetim Kurulu Başkanımız Ayhan Yüksel ile Yazman Üyemiz Erşat Akyazılı, SGK Sigorta
Primleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Vekili Özge SONGÜL‘ü makamında ziyaret
ederek bir görüşme gerçekleştirdiler.
Görüşmede Özge SONGÜL‘e Kampanya hakkında bilgi verilerek taleplerimiz aktarılmış, o
güne kadar toplanan 4671 kişilik imza listesi kendisine sunularak kurumsal destekleri
istenmiştir.

7.2. MAPEG Ziyareti

Maden Mühendisleri Asgari Ücret Kampanyası kapsamında 17 Temmuz Çarşamba günü
MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç ziyaret edildi.
Oda Başkanımız Ayhan Yüksel, Yönetim Kurulu Üyemiz Talat Karataş ve TMMOB Yönetim
Kurulu Üyemiz Niyazi Karadeniz‘den oluşan heyet MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç‘i
makamında ziyaret ettiler.
Görüşmede görevine yeni başlayan Sayın Genç‘i tebrik ederek yeni görevinde başarılar
dilendi. Akabinde Sayın Genel Müdüre Odamız tarafından tamamlanan "MADEN
MÜHENDİSLERİ ODASI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYGULANSIN KAMPANYASI" hakkında bilgi
verildi. Maden mühendislerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar, Daimi
Nezaretçilerin sorunları ve asgari ücret kampanyasında dile getirdiğimiz taleplerimiz
hakkında bilgiler verilerek kampanya kapsamında toplanan 5276 imza kendisine teslim edildi
ve kampanyaya destekleri istendi.
7.3. TBMM Siyasi Parti Ziyaretleri

Maden Mühendisleri Asgari Ücret i Uygulansın İmza Kampanyasından sonra Maden
Mühendisleri Odası olarak kampanya ile ilgili TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerden
randevu talep edildi, talebe CHP, HDP ve İYİ Parti olumlu dönüş yapmış olup AKP ve MHP’den
herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır.

10 Temmuz 2019 tarihinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile TBMM’de Maden
Mühendislerinin Sorunları ve Asgari Ücret Kampanyası ile ilgili ortak basın toplantısı
gerçekleştirilmiştir.

8. Kampanya İmza Sayısı ve İstatistikler
10 Haziran – 8 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Maden Mühendisleri Odası Maden
Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın İmza Kampanyasına 5276 kişi imza vererek
desteklemiştir.
Kampanya Genel Katılım Durumu
Maden Mühendisi ve Oda Üyesi
Maden Mühendisi ama Oda Üyesi Değil
Diğer Meslek
Toplam

Sayı
4262
301
713
5276

Oran
%81
%6
%13
%100

Genel Merkez ve Şubelere göre katılım oranları

Konum
Genel Merkez
Adana Şube
Diyarbakır Şube
İstanbul Şube
İzmir Şube
Zonguldak Şube
Toplam

Sayı
1805
510
373
573
792
209
4262

Oran
%42
%12
%9
%13
%19
%5
%100

10. Sonuç ve Değerlendirme
10 Haziran – 8 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Maden Mühendisleri Odası Maden
Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulansın Kampanyası’nın ücretli maden mühendislerinin en
temel sorunlarından biri olan düşük ücretlerle çalıştırılmanın önüne geçilmesi için yapılması,
kampanya süresince üyelerden gelen geri dönüşler ve kampanya boyunca mühendis emeğini görünür
kılması nedeniyle başarılı bir kampanya olmuştur.
Kampanya değerlendirmesi ve öneriler:

● Kampanya ve içeriği ile ilgili etkinliklerden, sosyal medyadan ve üyelerden çok olumlu
geri dönüşler yaşanmıştır. Bu da mühendis emeği ile ilgili Oda çalışmalarının artarak
aynı kararlılıkla devam ettirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
● Asgari ücret kampanyası için belirlenen 1 aylık süre, planlanan etkinliklerin yapılması
ve üyelerin dikkatini kampanyada tutmak için optimum seviyede ve yeterli olmuştur.
● Maden Mühendisleri Odasının sosyal medya kullanım deneyimi ve üyelerle etkileşimi
açısından bir ilk olan kampanya, üyelerle etkileşimin sosyal medya üzerinden de
kurulması ihtiyacını bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Oda’nın sosyal medya kullanım
pratikleri ve etkinliklerini genişleterek devam ettirmesi gerekmektedir. Sosyal medya
ve internet sitesi paylaşımlarında belirlenen “Maden Mühendisleri Odası” tasarımları
kullanılarak ortak dil oluşturulmalı.
● Kampanya için üretilen görseller sosyal medya paylaşımlarının her gün yapılarak
gündemi sıcak tutma açısından faydalı olmuştur.
● Kampanya süresince üyelerden talep edilen kampanya destek videoları sosyal medya
paylaşımlarında en çok etkileşim alan paylaşımlar olmuştur. Bu yüzden bu tip
etkinliklerde görsel ve video kullanımı profesyonel bir şekilde devam ettirilmelidir.
Kampanya, sempozyum, kongre gibi etkinlik çağrılarında sadece metin ve afiş değil 1
dakikalık kısa çağrı videoları ile paylaşımlar çeşitlendirilmelidir.
● Kampanyaya 713’ü diğer mesleklerden olmak üzere toplam 5276 kişi imza atarak
destek olmuştur. Kampanya öncesi atanmış daimi nezaretçi sayısına yakın ortalama
6bin olarak belirlenen imza sayısı hedefinde başarılı olunamamıştır. Bu kampanyada
ortaya çıkan olgular ve çalışmalar değerlendirilerek daha önceki imza kampanyaları ile
karşılaştırılıp gelecek kampanyalarda daha başarılı sayılarak ulaşılması için neler
yapılması gerektiği üzerine düşünülmelidir.
● Kampanya öncesinde planlanan üyelere, üyelerimizin çalıştığı işyerlerine ve SGK il
müdürlüklerine gönderilmesi planlanan yazılarda herhangi bir çalışma yapılamamıştır.
Bu yazışmaların her yıl başında Oda Asgari Ücret tarifesi belirlendikten sonra ısrarla
sürdürülmelidir.
● Kampanya başında planlanan Genel Merkez ve Şubelerin kampanya ile ilgili üye
buluşmaları, forumlar vb. etkinlikler Genel Merkez işyeri ziyaretleri ve İstanbul Şube
etkinlikleri dışında etkili bir şekilde kullanılamamıştır. Asgari ücret kampanyasının
amacı sadece imza sayısını yüksek tutmak değil aynı zamanda bu süreçte üyeye
dokunmak, örgütlenme faaliyetlerini genişletmektir. O yüzden bu tip kampanyalarda
şube ve genel merkez faaliyetlerinin iyi bir şekilde önceden planlanarak uygulamaya
geçmesi sağlanmalıdır.

● Kampanya öncesi planlanan kurumsal ziyaretlerin çoğu gerçekleştirilememiş ve bu da
kampanyanın bu ayağının zayıf kalmasına neden olmuştur. Kurumsal ziyaretler
kapsamında sadece DİSK Genel Merkezi ziyaret edilmiştir. Özellikle madencilik
işverenlerini temsil eden kurumların ziyaret edilmesi asgari ücret tarifesinin
meşruluğunu daha da artıracak adımlar olacaktır.
● Kampanya sürecinde yapılan forum vb. etkinliklerde ve üyelerden gelen geri
dönüşlerde; mühendis asgari ücreti sorununun sadece maden mühendislerini
ilgilendirmediği, TMMOB bileşeni bütün Odaları ve TMMOB’yi ilgilendirdiği için
topyekûn bir mücadele edilmesi gerektiği görüşleri paylaşıldı. Bu geri dönüşler ve
kampanya sürecinden çıkarılan deneyimler Odalar ve TMMOB ile paylaşılmalıdır.
● Kampanyanın ülke gündemine girmesinin en etkili faktörü olan ulusal basının
kullanılmasında başarısız olunmuştur. Ulusal basılı gazetelerde sadece Evrensel
Gazetesi’nde haber yapılmış, bunun dışında internet medyasında Sendika.org,
Politeknik.org.tr vb. birkaç sol medya dışında haber yaptırılamamıştır. Maden
Mühendisleri Odası olarak basın ile iletişim konusunda daha profesyonel bir faaliyet
yürütülmelidir.
● Oda web sayfamız maden.org.tr’nin istatistik modülü olmadığı için kampanya
sürecinde kişilerin; hangi saatlerde web sayfasını ziyaret ettiği, masaüstü
bilgisayardan mı yoksa telefondan mı ziyaret ettiği, herhangi bir sosyal medya
paylaşımından mı geldiği yoksa direk web sayfasını tıklayarak mı geldiği, sosyal
medyadan geldiyse en çok hangi sosyal medya platformundan geldiği (facebook,
twitter, linkedin vb.) vb. veriler analiz edilememektedir. Eğer yukarıdaki konular
analiz edilirse ileride hangi sosyal medya hesaplarına ağırlık verilmesi gerektiği, mesai
saatlerinde mi yoksa mesai saatleri dışında mı paylaşım yapılması gerektiği gibi web
sayfası ve sosyal medya kullanımına dair taktiksel çalışmalar yapılabilecektir. Bu
yüzden en kısa sürede maden.org.tr web sayfası istatistiklerini takip edebileceğimiz
bir modülün kurulması gerekmektedir.
● Kampanya sürecinde kısa mesajlar sık sık kullanılmıştır. Kısa mesaj ile link atılması
uygulaması imza sayısında etkili olmuştur. Ancak kısa mesajlarda Türkçe karakter
kullanılamaması ve karakter sayısının 160’ı geçmemesi kısıtlılıklar getirmiştir. Bu
konuların düzeltilmesi halinde kısa mesaj kullanımı daha etkin olarak kullanılabilir.
● MİGEM üzerinden yapılan Daimi Nezaretçilik atamaları ile SGK girişleri sistem
üzerinden birbirlerini görmediği için daimi nezaretçilerin sigorta girişleri işe giriş
sonrası düşürülerek mühendisler mağdur edilmekte, suç işlenmektedir. Bunun önüne
geçilebilmesi için MİGEM ve İş Teftiş Kurulu denetimlerinde daimi nezaretçilerin
sigorta bilgileri kontrol edilerek Oda asgari ücretinin de bu yolla denetiminin,
takibinin yapılması için ilgili kurumlarla görüşmeler sağlanmalıdır.

