Sonuç bildirgeisi

TMMOB ÜCRETLĊ VE
ĊċSĊZ MÜHENDĊS,
MĊMAR VE ċEHĊR
PLANCILARI
KURULTAYI SONUÇ
BĊLDĊRGESĊ

• Bursa Yerel Kurultay×, Bal×kesir, Çanakkale, Yalova‘da
yap×lan haz×rl×k toplant×lar×n×n ard×ndan 4 Ekim 2009
tarihinde;
• Ĉstanbul Yerel Kurultay×; üniversite, kamu çal×ċanlar× ve
özel sektör çal×ċan× ve iċsiz mühendislerle ilgili haz×rl×k
toplant×lar×n×n ard×ndan 17 Ekim 2009 tarihinde,
250‘ye yak×n meslektaċ×m×z×n kat×l×m×yla;
• Ĉzmir Yerel Kurultay× 150‘ye yak×n meslektaċ×m×z×n
kat×l×m×yla;
• Kocaeli Yerel Kurultay× 100‘e yak×n meslektaċ×m×z×n
kat×l×m×yla;

14-15 Kas×m 2009‘da Ĉstanbul‘da ĈTÜ Maçka
Kampüsü Mustafa Kemal AmÀsi‘nde TMMOB Ücretli
ve Ĉċsiz Mühendis, Mimar ve ĉehir Planc×lar× Kurultay×
gerçekleċtirilmiċtir.
TMMOB 40. OlaĊan Genel Kurulu‘nda al×nan karar
gereĊi, sekretaryas× Elektrik Mühendisleri Odas× (EMO)
Ĉstanbul ĉubesi taraf×ndan yürütülen Kurultay×m×z,
2 gün boyunca 20 saati aċk×n bir sürede kay×tl× 788
meslektaċ×m×z×n kat×l×m×yla yap×lm×ċt×r.
1976 y×l×nda gerçekleċtirilen 3. Teknik Elemanlar
Kurultay×‘n×n ard×ndan 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde
Ĉstanbul‘da gerçekleċtirilen “TMMOB Mühendislik,
Ĉstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu” ile gündeme
gelen ve yaċanan süreçle derinleċen sorunlar, Kurultay
sürecinde kitlesel bir zeminde ele al×nmaya çal×ċ×lm×ċt×r.
Kurultay×n etkin, verimli ve coċkulu bir zeminde
gerçekleċtirilmesi
amac×yla
Kurultay
haz×rl×klar×
kapsam×nda 8 bölgede (Adana, Ankara, Bursa, Ĉstanbul,
Ĉzmir, Kocaeli, Samsun, Zonguldak) çeċitli çal×ċmalar
yürütülmüċ, haz×rl×k toplant×lar×, iċyeri toplant×lar×, paneller
ve forumlar düzenlenerek tart×ċmalar yerel kurultaylara
taċ×nm×ċt×r.
Bu çerçevede,
• Adana Yerel Kurultay×, 6 Haziran 2009 tarihinde 50‘ye
yak×n meslektaċ×m×z×n kat×l×m×yla;
• Zonguldak Yerel Kurultay×, Bart×n, Karabük, Karadeniz
EreĊli ve Kastamonu‘da yap×lan haz×rl×k toplant×lar×n×n
ard×ndan 5 Eylül 2009 tarihinde 70‘e yak×n
meslektaċ×m×z×n kat×l×m×yla;
• Samsun Yerel Kurultay×, 26 Eylül 2009 tarihinde;
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• Ankara Yerel Kurultay×, Afyon, Aksaray, Eskiċehir,
Kayseri, K×r×kkale, K×rċehir, Konya, Nevċehir, Yozgat‘ta
yap×lan haz×rl×k toplant×lar×n×n ard×ndan 24 Ekim 2009
tarihinde 200‘e yak×n meslektaċ×m×z×n kat×l×m×yla
gerçekleċtirildi.
Ayr×ca, Yerel Kurultaylar öncesinde birçok iċyerinde
ve organize sanayi bölgelerinde haz×rl×k toplant×lar× da
yap×lm×ċt×r.
Bu çal×ċmalarla 5000‘e yak×n meslektaċ×m×zla yüz yüze
görüċülmüċ, 40.000 broċür daĊ×t×larak meslektaċlar×m×z×n
süreçten bilgi sahibi olmas× saĊlanm×ċ; 1000‘i aċk×n
üyenin kat×l×m× ile yerel kurultaylar tamamlanm×ċ,
kurultaylarda al×nan karar önergeleri ortaklaċt×r×larak
merkezi kurultaya taċ×nm×ċt×r.
Demokratik bir zeminde büyük bir coċkuyla
gerçekleċtirdiĊimiz TMMOB Ücretli ve Ĉċsiz Mühendis,
Mimar ve ĉehir Planc×lar× Kurultay×‘nda, Kurultay
gündemine daha önceden sunulan ve kurultay esnas×nda
verilen en az üç delegenin imzas× olan karar önergeleri
için kurultay kat×l×mc×lar×na; iki lehte, iki aleyhte olmak
üzere üçer dakika söz hakk× verilmiċ, bu kapsamda
Kurultay×m×z×n birinci gününde 116, ikinci gününde ise
117 konuċmac× görüċlerinin kurultay delegasyonu ile
paylaċ×lmas× sonras×nda oylamaya gidilmiċtir. Kurultay
Düzenleme Kurulu‘nun tavsiye karar× doĊrultusunda
oylamaya kat×lanlar×n üçte ikisinin (2/3) kabulünü alan
karar önergelerinin, oylamaya kat×lanlar×n üçte ikisinin
(2/3) kabulünü saĊlayamayan karar önergelerinin
Kurultay‘da oylanan ċekliyle, dilek ve temennilerin
TMMOB Genel Kurulu‘na taċ×nmas× uygun bulunmuċtur.
Dilek ve temenniler bölümünde on dört konuċmac× söz
alm×ċt×r.

ücretler, iċ güvencesinden yoksun mezarda emeklilik
dayatmas× olarak meslektaċlar×m×z×n hayatlar×na
yans×yan bu süreçle birlikte iç rekabet de artm×ċt×r. Son
y×llarda daha çok yaċanan ve krizle birlikte görünür hale
gelen bu sorunlar×n etkisiyle kurultay×n temel çizgisine
oturan ücretli ve iċsiz mühendis, mimar ve ċehir planc×s×
emeĊinin korunmas×, ekonomik ve özlük haklar× ile ilgili
talepleri, çözülmesi gereken sorunlar olarak ortaya
ç×km×ċt×r.

Ĉki güne yay×lan kurultay× engelleme giriċimlerine
raĊmen ücretli ve iċsiz mühendisler kurultaylar×na
sahip ç×km×ċlard×r. Örgüt içi demokratik mekanizmalar×n
önünü açan bir TMMOB için, mevcut sorunlar sahipleri/
yaċayanlar× taraf×ndan deĊerlendirilmiċ, bu sorunlara
yönelik çözümlerin üretilmesi, deĊiċen üretim süreçlerine
ve iliċkilerine dair TMMOB ve baĊl× birimlerinin örgütsel
yap×lar×n×n yeniden gözden geçirilmesi saĊlanm×ċt×r.
Kurultay, bu yönleriyle emeĊe yönelik sald×r×lara karċ×
örgütlü bir güç olarak TMMOB‘nin toplumsal mücadele
alan×ndaki yerini büyütmesi anlam×nda önemli bir dönüm
noktas× olmuċtur.

Bu talepler hem içerikleri bak×m×ndan hem de
meslektaċlar×m×z için belki de ilk defa ortak ak×lla ve
kitlesel zeminde tart×ċ×lm×ċ olmalar×ndan ötürü anlaml× ve
geleceĊe taċ×y×c×d×r.

Kurultayda belirginleċen yaklaċ×mlar ve görevler
k×saca aċaĊ×da özetlenmiċtir:
Günümüzde mühendis, mimar ve ċehir planc×lar×n×n
konumlar×, teknolojinin, üretim iliċkileri ve üretici
güçlerin geliċim ve dönüċümüne baĊl× olarak tarihsel
bir baċkalaċ×m içerisindedir. 1970‘lerde dünya çap×nda
uygulanmaya baċlanan neo-liberal politikalar×n uzant×s×
olan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile meċrulaċt×r×lan
24 Ocak kararlar×n×n bir sonucu olarak, son 30 y×lda
bask×n hale gelen eĊilimle özel sektörde istihdam edilen
ücretli mühendis, mimar ve ċehir planc×lar×n×n say×s×
çarp×c× biçimde artm×ċt×r. Üretimin yeniden örgütleniċi,
plans×z ve altyap×s×z bir ċekilde her ilde bir üniversite
aç×lmas×na baĊl× olarak giderek artan mezun say×s× ve
s×klaċan krizler, bir taraftan meslektaċlar×m×z×n emeĊini
daha vas×fs×z bir emek türü haline getirirken, diĊer
taraftan da ucuz iċ gücünün oluċmas×na dolay×s×yla
sömürünün daha aç×k hale gelmesine neden olmuċtur.
Kapitalist üretim ve sermaye egemenliĊinin çok daha
büyük ölçeklere ulaċmas× ve yeni üretim teknolojilerinin
geliċtirilmesi ile birlikte yaln×zca mühendis, mimar ve
ċehir planc×s× emeĊi deĊil her türlü vas×Á× emek (doktor,
avukat, öĊretmen, sanatç× için vs.) deĊersizleċtirilmiċtir.
En temel haliyle diplomal× iċsizlik, çal×ċma koċullar×n×n
kötüleċmesi, çal×ċma saatlerinin uzamas×, düċük

Ücretli ve iċsiz meslektaċlar×m×z için tek ç×k×ċ yolu,
yarat×lan iç rekabeti çözecek ċekilde örgütlenmekten,
mücadeleyi bireysel mücadeleler olmaktan ç×kar×p s×n×f
mücadelesi haline getirmekten ve s×n×f dayan×ċmas×n×
yükseltmekten geçer. Bu anlam×yla TMMOB‘nin
üyelerinin yaklaċ×k %80‘ini oluċturan ücretli ve iċsiz
mühendis, mimar ve ċehir planc×lar×n×n yayg×nlaċarak
artan hak gasplar×na cevap verecek politikalar×n
oluċturulmas× ve örgütlenme modellerini geliċtirmesi
önemli bir görev olarak durmaktad×r.
Bu kapsamda ücretli ve iċsiz meslektaċlar×m×z hem
meslek odalar×nda hem de sendikal örgütlenmelerde
daha kat×l×mc× bir tarzda taleplerini yükselterek yer
almal×d×rlar.
S×n×f mücadelesini yükseltmeyi hedeÁeyen bir TMMOB,
çal×ċan teknik görevlilerinin tüm ekonomik ve sosyal
haklar×n× tan×mal×, uygulamalar×n×n takipçisi olmal× ve
toplu iċ sözleċmelerinde bunlar× savunmal×, s×n×f×n
örgütlenmesinin yolu olan sendikalaċman×n önünü
tümüyle açmal×d×r.
Meslektaċlar×m×z×n çal×ċma yaċam×nda karċ×laċt×klar×
sorunlara iliċkin TMMOB Ĉl Koordinasyon Kurullar× (ĈKK)
ve Odalar bünyesinde bir an önce:
• Hukuk birimleri oluċturulmas×,
• Örgüt içi dayan×ċman×n güçlendirilmesi için dayan×ċma
fonu oluċturulmas×,
• Ücretli ve iċsiz mühendisler bürosu kurulmas×,
• Çal×ċma koċullar×n× takip etmesi,
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Sonuç bildirgesi

Yerel kurultaylarda iċsizlik, düċük ücretler, uzun çal×ċma
saatleri, özlük haklar×n×n gasplar× konular×nda yap×lan
tart×ċmalar, çok say×da mühendis, mimar ve ċehir
planc×s×n×n süreci anlamas×n× ve sürece kat×lmas×n×
saĊlam×ċ; iċten at×lma korkusunun bireysel deĊil tüm
meslektaċlar×n yaċad×Ċ× sorunlar olduĊunu göstermiċtir.
Kurultay arac×l×Ċ× ile TMMOB ve baĊl× odalar×n üyelerinin,
emekçi mühendis, mimar ve ċehir planc×lar×n×n
sorunlar×na odaklanma zemini oluċmuċtur.

Sonuç bildirgesi

• Örgütlenmenin yayg×nlaċt×r×lmas× için TMMOB Ĉċyeri/
Bölge temsilciliklerinin oluċturulmas×,
• Odalarda ve ĈKK‘larda Kad×n Komisyonlar× kurulmas×na
ve TMMOB‘de Kad×n Sekretaryas× oluċturulmas×;
• ÖĊrenci örgütlülüĊünün TMMOB ve birimlerinde
güçlendirilmesi, akademisyenlerle ortak mücadelenin
geliċtirilmesi karċ×m×zda vazgeçilmezlikler olarak
durmaktad×r.
Örgütümüzde baz× odalar taraf×ndan yürütülmekte
olan yetkin/yetkili/uzman mühendislik gibi, mühendis
emeĊini ucuz iċgücü haline getirecek ve üyeleri aras×nda
bir eċitsizlik ve rekabet yaratacak tüm uygulamalar terk
ve mahkum edilmelidir.
TMMOB, mühendis sigortalar×n×n gerçek ücretler
üzerinden yat×r×lmamas× ya da sigortas×z çal×ċt×rma,
fazla mesailerin kay×t alt×na al×nmamas× ve fazla mesai
ücretlerinin ödenmemesi, çal×ċma saatlerinin artmas×
ve esnemesi, sosyal haklar×n sürekli t×rpalanmas×,
izinlerin iċveren taraf×ndan gasp edilmesi, yasal olmayan
sözleċmelerin imzalat×lmas×, görev tan×m× d×ċ×nda iċlerin
yüklenmesi, çal×ċma koċullar×n×n sürekli aĊ×rlaċmas×,
imza atma konusunda zorlamalar yap×lmas×, yasalar×n
öngördüĊü çal×ċma saatlerine uyulmamas× sorunlar×n×
içeren öncelikli olarak yasal haklar×n uygulanmas×
için Yasad×ċ× Çal×ċt×rmaya Karċ× Mücadele Program×
oluċturur ve diĊer emek ve meslek örgütleriyle bu
program etraf×nda mücadeleyi geliċtirir. Ayr×ca haftal×k
çal×ċma süresinin 35 saate düċürülmesi ve emeklilik
yaċ×n×n düċürülmesi için mücadele eder.
TMMOB, emperyalist baĊ×ml×l×k iliċkilerinin bütün
yönlerine karċ× mücadeleyi esas alan bir yaklaċ×mla,
özelleċtirme ve piyasalaċt×rma uygulamalar×na son
verilmesini; eĊitim, saĊl×k, enerji, haberleċme, ulaċ×m,
bar×nma, g×da ve su gibi temel hizmet alanlar×n×n ve
kamusal denetimin piyasa alan×ndan ç×kar×lmas×n×
savunur. TMMOB, halk×n bu hizmetlere kamusal bir
hak olarak, insanca yaċam için temel gereksinim olan
miktar×na, ücretsiz eriċiminin saĊlanmas× amac×yla diĊer
emek örgütleriyle ayn× safta yer al×r.
Kurultayda yukarda deĊinilenlerin yan× s×ra üniversitelerin
ticarileċtirilmesine karċ× paras×z, demokratik, bilimsel ve
anadilde eĊitim talebinden, eĊitim ve saĊl×k hizmetlerinin
toplumsal ihtiyaçlar doĊrultusunda düzenlenmesini
savunmaya kadar bir dizi konu ele al×nm×ċt×r.
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Kurultay×m×z üye taban×m×z×n iradesiyle al×nan tüm
kararlar×n takipçisi ve uygulay×c×s× olacakt×r. Kurultayda
bilim ve mühendislik uygulamalar×nda toplumsal
faydan×n ve kamu yarar×n×n gözetilmesini esas alan
politikalar oluċturacaĊ×na; sermayenin siyasal iktidar× ve
organlar×nca uygulanmak istenen her türlü bask×ya karċ×,
TMMOB‘nin örgütsel bütünlüĊünü temel alarak, var olan
emekten ve halktan yana örgütlü mücadele geleneĊini
devam ettireceĊine bir kere daha vurgu yap×lm×ċt×r.
TMMOB Ücretli ve Ĉċsiz Mühendis Mimar ve ĉehir
Planc×lar× Kurultay×, krizin giderek derinleċtiĊi, hak
gasplar×n×n ve iċten at×lmalar×n yayg×nlaċt×Ċ× bir dönemde
TMMOB üyelerinin büyük çoĊunluĊunu oluċturan ücretli
çal×ċan ve iċsiz meslektaċlar×n×n sorunlar×n×n, emekçi
halk×n sorunlar×ndan baĊ×ms×z olamayacaĊ× gerçeĊinden
hareketle TMMOB‘nin bu alandaki çal×ċmalar×n×
ve örgütsel mücadelesini üye taban×n×n iradesiyle
sürdürmeye devam edeceĊine, al×nan kararlar×n gerek
TMMOB Genel Kurulu‘na giden süreçte gerekse de
Genel Kurul‘da deĊerlendirilerek yol gösterici olacaĊ×na
inanmaktad×r.
Hayat×n dayatmalar×n×n ve iradi tercihlerimizin sonucu
yap×lm×ċ bu çal×ċman×n TMMOB‘nin tarihinde anlaml×
bir yere oturacaĊ× kuċkusuzdur. Bu saptamalar×n
uygulamada baċar×s×n×n her üyenin süreci ve kurumu
sahiplenmesinden geçtiĊi de bilimsel bir gerçekliktir.
Not: Kurultayda al×nan ve al×namayan kararlar, dilek
ve temenniler TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas×
www.metalurji.org.tr web sitesinden görülebilir.

