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>şubeden haberler

İMO ve EMO’nun 1 Haziran 2020 
tarihinde gerçekleştirdiği ortak yazı-
lı açıklamada, Bingöl Belediyesi’nin 
“zabıta memuru” kadrosuna açıktan 
atama yoluyla; elektrik-elektronik ve 
inşaat mühendisi istihdam edileceği 
duyurulduğu belirtilerek, 23 Mayıs 
2020 tarihli ilana ilişkin şu bilgiler 
paylaşıldı. 

“İlanda, ‘Bingöl Belediye 
Başkanlığı bünyesinde 657 sayı-
lı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 
istihdam edilmek üzere; Belediye 
Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 
aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, 
nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS ta-
ban puanı ve diğer şartları taşımak 
kaydıyla belirtilen boş kadrolara açık-
tan atama yoluyla zabıta memuru alı-
nacaktır’ ifadelerine yer verilirken, 2 
İnşaat Mühendisi, 1 elektrik-elektro-
nik mühendisliği bölümünden mezun 
olma şartı arandığı da belirtilmiştir.”

Kriz ve salgın sonrası ağırlaşan 
ekonomik koşullar nedeniyle işsiz 
sayısının artığı ve yaşam koşullarının 
zorlaştığına vurgu yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:    

“Günümüz şartlarında meslekta-

şımız iş bulmakta zorlanırken, birçok 
meslektaşımız iş yerlerini kapatmak 
zorunda kalmış, birçok meslektaşımız 
da ücretli çalışma alanlarına müca-
dele eden meslektaşlarımız, sınırlı is-
tihdam ve düşük ücretlerle piyasanın 
acımasız koşullarına terk edilen kamu 
hizmetlerini dahi alamamıştır.

İşsizlik tüm meslek alanlarında 
olduğu gibi meslek alanımızın da 
can yakıcı bir sorunu haline gelmiştir. 
Yeni mezun meslektaşlarımız nitelikli 
çalışma yaşamına dahil olamamak-
tadır. Çalışma yaşamına dahil olan 
meslektaşlarımız ise düşük ücretlerle 
çalışmaya zorlanmaktadır. Derinleşen 
işsizlik ortamında bile öğrenci kon-
tenjanları sürekli olarak artırılarak, 
meslektaşlarımız güvencesiz çalışma 
koşullarına mecbur bırakılmakta, is-
tihdam alanları giderek daraltılmak-
tadır. Meslektaşlarımız çareyi meslek 
dışı çalışma alanlarında aramaktadır.

Gerek kamuda gerekse özel işlet-
melerde mesleğimizin kamusal işlevi 
bilinçli olarak ortadan kaldırılmakta-
dır. Mesleğimizin itibarı, örgütsel bağ-
ları zayıflatılmaktadır.

Bizler, mühendislik fakülteleri-

ne büyük umutlarla kayıt olan, genç 
meslektaşlarımızın işsizlik nedeniyle 
almış oldukları mühendislik eğitimleri 
değersizleştirilmektedir. Genç meslek-
taşlarımızın niteliksiz işlere mahkûm 
edilmesine izin vermeyeceğiz. Sorun 
zabıta mesleği ile ilgili bir sorun de-
ğildir. Her iş ve meslek kıymetlidir. 
Fakat elektrik ve inşaat mühendis-
lerinin almış oldukları eğitimlerinin 
dikkate alınmamasını ciddi bir sorun 
olarak görüyoruz.

Büyük emekler ve fedakarlıklar-
la alınan mühendislik eğitiminin ve 
mesleğinin etik değerlerinin hiçe sayı-
larak, kamu kurumlarının meslek onu-
runu zedeleyen mesnetsiz ilanlarını 
kabul etmiyoruz. Bingöl Belediyesi’nin 
ilanını gençlerimizin geleceğe dair 
umutlarına yönelik bir saldırı olarak 
değerlendiriyor, meslektaşlarımızı in-
citen ilanı kınıyoruz. 

Kamu kurumlarına sosyal dev-
let olmanın niteliklerini hatırlatıyor, 
Ülkemizde teknolojik gelişmelere 
paralel olarak, akıl ve bilimin öncülü-
ğünde işsizlik sorununu çözecek yeni 
politikaların üretilmesini talep ediyo-
ruz.”

Bingöl Belediyesi’nin elektrik-elektronik ve inşaat mühendisliği mezunları için “zabıta memuru” kadrosu ilanı vermesini 
üzerine, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ortak açıklama yaparak, tepki gösterdi. 
Mühendislik eğitiminin önemine dikkat çekilen ortak açıklamada, mesleğin itibarsızlaştırması uygulamalarına son ve-
rilmesi, ilanın geri çekilerek, mühendis kadrosu açılması gerektiği ifade edildi.  

Zabıta Kadrosunda 
Mühendis İlanına Tepki …
MESLEĞİMİZİ 
İTİBARSIZLAŞTIRMAYA 
SON VERİN!


