Genel Kurula Giderken

YALANA, TALANA, YAĞMAYA VE ZORBALIĞA
KARŞI, İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN GENEL
KURULUMUZA HAZIRLANDIK

DOSYA

AKP ve cemaatin ortalığa saçılan pisliklerinin hesabını sormak
için, çalışma yaşamımıza, mesleğimize ve Odamıza sahip çıkmak
için genel kurula gidiyoruz. Üyelerimizi, genel kurulumuzu
güçlendirmeye, amaçlarımız etrafında bütünleşmeye
çağırıyoruz. Yolları yolsuzluk olanlara karşı buluşuyoruz.

On yılı aşkın bir süredir AKP iktidarı tarafından kararlı bir biçimde kentlerimiz ve doğamız
üzerinde sürdürülen uluslararası yağma programının ekseni, “Kentsel Dönüşüm” politikaları
vardır. 3. Köprü, Marmaray, Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi tahripkar ulaşım ağları vardır.
Mikro HES’ler ve nükleer santrallar gibi enerji projeleri vardır. Bunlar doğal ve kültürel
zenginliklerimizin geri dönüşsüz bir biçimde tahrip olmasına neden olacak, insan değil rant
merkezli, bilim ve akıl değil kar ve hırs hedefli düzenlemelerdir.
AKP doğayı ve kentleri yağmalamak, yağmanın
önündeki engelleri kaldırmak üzere Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nı kurdu. TMMOB’nin
yetkileriyle donanan bakanlık, TMMOB’de istenen
dönüşümün habercisiydi. Ardından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliklerle
yapılara ilişkin projelerin, planların odalar tarafından
denetlenmesinin önüne geçilmeye çalışıldı. Odaların
hem üyesinin icraatlarını kontrol eden, hem de halk
yararı ilkesiyle sürdürdüğü mesleki denetim faaliyeti
işlevsiz kılınmaya çalışıldı. Bu gelişmelerden sonra
TMMOB Yasası değişikliği geldi AKP’li vekillerin
gündemine. Neoliberal politikaları sürdüren
AKP, bu saldırı ve talan politikalarına uygun bir
TMMOB istiyordu. TMMOB Yasası şimdilik rafa
kalksa da TMMOB’yi ve odaları yetkisizleştirme ve
itibarsızlaştırma hamleleri durmadı. Bir gece Torba
Yasa görüşmeleri kapsamında İmar Yasası’nda
yapılan değişiklikle mesleki denetimi ortadan
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kaldırmak için bir hamle daha yapıldı. Ve son olarak
odaların idari ve mali denetimlerinin bakanlıklara
bağlanması gündeme geldi. Orman Mühendisleri
Odası’nın Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
bağlanmasının ardından aralarında EMO’nun da
yer aldığı 11 oda idari ve mali denetimler açısından,
yağması ve talanı 17 Aralık operasyonuyla tescillenen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredildi.
Tüm bu saldırılar bir taraftan meslek odalarını işlevsiz
kılarken, kentlerimize, parklarımıza, meydanlarımıza,
ormanlarımıza, sularımıza el koyma, talan etme,
yağmalama düzenlemeleridir.
AKP’nin piyasacı, neoliberal politikalarına karşı
insanca yaşanacak kentler için, ormanlarımız için,
meydanlarımız için, örgütlü gücümüz için, odalarımız
ve birliğimiz için çalışmalarımızı sürdürmeye devam
edeceğiz. Yetkimizi halktan alıyoruz, halk yararı için
mesleki denetimlerimize devam edeceğiz.
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HAZİRAN İSYANI'NIN
UMUDUNU ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN...
2013 Haziranında özgürlük ve yaşamlarına saygı isteyen milyonlar AKP’ye karşı isyana geçti.
Halk parlamenter rejimin sınırlarını aşarak yönetime doğrudan katılmak isteğini gösterdi. Tayyip
Erdoğan’ın "Ustalık" hükümetinin meşruiyeti sarsıldı. ‘Gündüz mühendis, gece çapulcuyum’
diyen mühendisler, kentlerdeki rant politikalarına karşı ‘insan için görevdeyiz’ diyen şehir
plancıları, ‘halkın mimarlarıyız’ diyen mimarlar; Haziran İsyanı’nı büyüten mühendis, mimar
ve şehir plancıları oldular. Üniversite mezuniyetlerinde mühendislik fakülteleri öğrencilerinin
bu başkaldırıyı birbirinden yaratıcı pankartlarla selamlaması geleceğin umudu oldu. Haziran
isyanı’nın umuduyla insanca yaşanabilir
bir yaşam kurmak üzere hep birlikte yol
almaya devam edeceğiz.

Yağma ve talana karşı,
doğadan, İnsandan ve
emekten yana mücadelemİzİ
büyütmek İçİn...
17 Aralık Salı günü AKP’li bakanların, bakan
oğullarının, bürokratların ve müteahhitlerin
yolsuzlukları ve rüşvetleri bir operasyonla ortalığa
saçıldı. ‘Kader’in cilvesi mi bilenmez ama aynı gün
Resmi Gazete’de TMMOB’ye bağlı 11 odanın idari
ve mali denetimlerinin; yağmalamaları ve hırsızlıkları
operasyonla teşhir edilen Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na devredildiği yayımlandı. Türkiye
tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu olarak
anlatılan bu operasyondan bir hafta sonra Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İçişleri Bakanı
Muammer Güler ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan
İstifa etti. Erdoğan Bayraktar istifa ederken 'tüm
icraatları Başbakan’ın bilgisiyle yaptım, Başbakan
da yolsuzluklara karşı istifa etsin' dedi.
Bizler, halkın parasını çalanların, kamu varlıklarını
yağmalayanların, mühendislerin, mimarların ve şehir
plancılarının örgütü TMMOB’yi yetkisizleştirerek,
denetim altına alarak yolsuzluklarına engelsiz
devam etmeyi amaçladıklarını biliyoruz.

Bizler,
ortalığa saçılan bu yağma ve talanın sorumlularını
biliyoruz. Şimdi birbirine düşen AKP ve cemaatin
birlikte yağmaladığını, birlikte hırsızlık yaptığını,
halka birlikte zulmettiklerini biliyoruz.
Çalışmalarımızla bu yağma düzeninin karşında,
doğanın, insanın ve emeğin yanında yer aldık.
Kentlerin yağmalanmasına, ormanlarımızın
katledilmesine, emeklerimizin çalınmasına seyirci
kalmadık ve kalmayacağız.
TMMOB’ye bağlı odaları denetleyemezsiniz!
Sizi denetlemeye ve pisliğinizi temizlemeye biz
geliyoruz!
TMMOB’ye bağlı odaları hırsızların
denetleyemeyeceğini haykırmak için geliyoruz.
Doğa ve kent alanında yaptıklarınızı denetlemek,
pisliğinizi temizlemek için, doğadan, insandan,
emekten yana mücedelemizi büyütmek için
geliyoruz.
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ÇALIŞMA YAŞAMIMIZA VE
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN...
Ücretli üyelerimizle, güvenceli çalışma
yaşamı mücadelesini büyütmek için…

Ücretli genç üyelerimiz, meslektaşlarımız büyük
bir umutla başladıkları çalışma yaşamında hayal
kırıklıkları yaşıyor. Mühendislik mesleği gün
geçtikçe vasıfsızlaştırılırken genç mühendisler
düşük ücretler başta olmak üzere bir çok sorun
yaşıyor. Bitmeyen ve ücretlendirilmeyen uzun
çalışma saatleri, hafta sonu çalışmaları, prim
bedellerinin gerçek ücret üzerinden ödenmemesi,
kıdem tazminatı hakkını yok etmeye çalışan yasal
düzenlemeler, çalışma hayatını güvencesizleştiriyor.
Ücretli üyelerimizin çalışma yaşamındaki hakları
için mücadele etmeye geliyoruz. Güvenceli iş,
güvenli gelecek mücadelesini, emek mücadelesi
üyelerimizle birlikte büyüteceğiz.

Kadın üyelerimizin yaşadığı
ayrımcılıklara son vermek için…

Kadın mühendisler üniversite eğitimi döneminden
başlayarak ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya
kalıyor. Kadınlar çalışma yaşamına atıldıklarında
ise erkek meslektaşlarına göre daha düşük ücret
alıyor. Kadın işi, erkek işi gibi toplumsal cinsiyet
rollerine göre tasarlanan iş yaşamında kadın
meslektaşlarımız istedikleri pozisyonlarda çoğu
zaman iş bulamıyor. Bir taraftan da AKP’nin gerici
politikaları kadınlara yönelik şiddeti tırmandırıyor,
bu politikalarla kadınlar evlere hapsedilerek
güvencesizleştiriliyor. Kadınların eşitlik ve özgürlük
mücadelesi için, kadın üyelerimizin çalışma
yaşamlarında yaşadıkları ayrımcı uygulamalara karşı
kadın üyelerimizle birlikte çalışacağız.

Çalışırken ölümlerin,
kazaların, hastalıkların
olmaması için…

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma
hayatının önemli bir alanı. Çalışma
yaşamının güvencesizleştirilmesiyle,
çalışırken işçiler ölüyor, hastalanıyor.
Devlet denetim faaliyetlerini
sürdürmezken, iş güvenliği uzmanları iş
güvenceleri işverene bağlı bir biçimde
yönetmeliklerle sorumlu hale getiriliyor.
İş güvenliği uzmanı üyelerimizin hakları
ve güvenli bir çalışma yaşamı yaratmak
için işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
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SMM üyelerimiz güvencesizleşirken
mesleğimizi korumak için…

AKP, kentleri ve doğayı talan edip yağmalarken birçok yeni
yasal düzenleme yaptı. Bu yasal düzenlemelerle sermaye
önündeki engeller kaldırıldı. Denetim faaliyetleri bertaraf
edildi. Yetki, merkezi yönetimde toplandı. Bu gelişmeler
SMM üyelerimizin mesleklerini icra ederken zorlanmalarına
yol açtı. Yeni yasal hazırlıklarla SMM üyelerimizin
mesleklerini bağımsız bir biçimde yapmaları imkansız hale
gelecek. SMM üyelerimizin güvencesizleşmesine karşı
mesleğimize sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğiz.

Enerji bir insan hakkıdır! Enerji alanında
bilimden, halktan yana düzenlemeler için…

Enerji alanı uluslararası tekellerin çıkarlarına göre
şekilleniyor. Türkiye bu düzende kendi payını almak
için yarışıyor, enerji politikaları bu rant düzenine
göre şekilleniyor. Enerji alanındaki özelleştirmeler
dağıtım şirketlerinden sonra üretim alanını kapsayarak
genişletiliyor. Tüm bu politikalar enerji hakkını ortadan
kaldırıyor. Enerji zamları süreklileşiyor, faturalar halkın
canını yakıyor. Enerji alanındaki tüm bu kara düzene karşı
bilimsel bilgilerimizi, deneyimlerimizi ve birikimlerimizi halk
yararına kullanarak enerji hakkımıza sahip çıkmak üzere
çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız.

Mesleki çalışmalarımızı sürdürebilmek için...

Üyelerimizin mesleki bilgilerini tazelemek, teknolojik
alanda yaşanan gelişmeleri takip edebilmelerinin zeminini
yaratmak, sektörümüzdeki yeni gelişmeleri yaygınlaştırmak
ve üyelerimiz arasında bilgi alışverişinin düzenli olarak
yapılabilmesini sağlamak için eğitim ve seminer çalışmaları
yapılmaktadır. Mesleğimizle ve içinde bulunduğumuz
çalışma alanları ile ilgili standartların geliştirilmesi için
yasa ve yönetmelik çalışmaları yapılarak yetkili kurum ve
bakanlıklara iletilmektedir. Üniversitelerle sürekli işbirliği
halinde yaptığımız bu çalışmaların sürdürülebilmesi ve
kalıcılaştırılabilmesi için tüm üyelerimizi Genel Kurulumuza
bekliyoruz.

Demokratik üniversite, bilimsel nitelikli
mühendislik eğitimi için…

Üniversitelerdeki antidemokratik uygulamalar AKP’nin
üniversiteleri tahakküm altına almaya çalışmasıyla
derinleşti. Gerici ve piyasacı politikalarla HES’lere, kentsel
dönüşüme taraf olan, bilimsel bakış açısından uzak
üniversiteler yaratıldı. Eğitim niteliksizleştirildi. AKP’nin her
kente bir üniversite söylemi sayıları hızla artan akademik
kadro yoksunu niteliksiz üniversiteler yarattı, meslekler
vasıfsızlaştırıldı, üniversiteler ucuz emek ordusu yaratmanın
bir aracı haline getirildi. Bu sebeple bilimsel, nitelikli
bir eğitim için, demokratik üniversiteler için, öğrenci
üyelerimizle birlikte çalışmalarımızı üniversite bileşenleriyle
genişleteceğiz.

39. Genel Kurulumuza hazırIZ!
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