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Bu Sayıda
Kelimenin gerçek anlamıyla bir anaforun içinden 
geçiyoruz. Ülke olarak çok krizler gördük ama 
ekonominin bu kadar çalkantılı olduğu, ekonomik 
verilerin gün içerisinde bu derece radikal hareketler 
yaptığı başka bir dönem olmadı.

Sabahtan akşama hatta geceden sabaha yaşanan 
bu çalkantılar, ekonomimizin istikrarsızlığının ve 
kırılganlığının göstergesi olduğu kadar, karar vericilere 
olan güvensizliğin de göstergesidir.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. 
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar, ücretli 
çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar 
ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına 
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.

TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu 
yaratmak amacıyla TBMM’de bütçe görüşmelerinin 
yapıldığı Kasım-Aralık aylarında “Emeğimize, 
Mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza 
çözüm istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.

Bu sayımızda, kampanya kapsamında ülkemizin farklı 
yerlerinde gerçekleştirdiğimiz açıklama ve faaliyetler ile 
odalarımızın gerçekleştirdiği kongre-sempozyumlara 
yer veriyoruz. İyi okumalar, sağlıklı günler…
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 
2022 YILI ASGARİ ÜCRETİ 7850 TL OLARAK 

BELİRLENDİ
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana 
Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu 
tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2022 yılı için brüt 7.850 TL olarak tespit 
edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 20 Aralık 2021 tarihli toplantısında “Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları için 2022 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 7.850 TL olarak belirlenmesine; 
Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye 
şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. 
hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına” karar verildi.
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Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan 
Türkiye’den bahsediyor.

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri 
doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik 
büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar 
şahlanıyor…

Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, 
markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını 
artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve 
kadın işsizlerden görüyoruz.

Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle 
nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl 
atlatacağız endişesiyle yatıyoruz. 

Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta 
pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne 
uyanıyoruz.

Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini 
yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi 
görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı 
ve kimler için harcanacağı belirleniyor.

Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, 
oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, 
üreten emekçi çoğunluğu korunabilir.

Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke 
kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin 
sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir 
aracı haline dönüşmüştür. Ve yaptıkları yapacaklarının 
teminatıdır.

Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi 
halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri 
olmuştur.

Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-
emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi 
ödediği bir ülke haline gelmiştir.

Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, 
yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine 
garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden 
alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket 
şahlanmaktadır.

Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran 
bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal 
hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına 

eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir 
kez daha göz ardı edilmektedir.

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal 
güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek 
beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır.

Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı 
beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki 
şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır.  

Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, 
küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın 
“geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes 
alması için kullanılmalıdır.

Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün 
hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve 
servetin vergilendirilmesine dayansın.

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

Elektrik, su,  doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun.

Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde 
KDV sıfırlansın.

Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 
piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve 
yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin.

Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.

Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak 
yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların 
insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve 
iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri 
dönmesini istiyoruz.

Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.

2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken 
“geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle 
omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz.

Halktan, emekten, geçinemeyenlerden yana bir bütçe 
için 14 Kasım 2021 Pazar günü saat 14.00’de Ankara 
Anıtpark’ta buluşmaya davet ediyoruz.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN 
VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçe yasa teklifi üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde 
yaptıkları ortak açıklamayla yetkililere seslendi: “Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!”.
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10 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi 
görüşülecek.

Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için kadın bakanlığını beklerken 2011’de yapılan 
değişiklikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
kapatıldı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
kuruldu. Bu bakanlık da 2018’de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş, 2021’de yapılan 
değişiklikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
dönüştürülmüştür. Misyonu “Bireyin, ailenin ve 
toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi 
ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar 
belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak” 
olarak belirlenen Bakanlık, “Kadının güçlenmesi, 
bireysel hak ve menfaatlerine erişim sağlaması; aile 
ve toplumsal yapımızın güçlenmesi bakımından son 
derece önemlidir” diyerek asıl derdinin kadın değil 
aile olduğunu ortaya koymuştur. Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü, Bakanlık içinde yer alan 16 genel 
müdürlükten sadece biridir. Bu da AKP’nin derdinin 
kadınları korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamak değil, her ne pahasına olursa olsun aileyi 
korumak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

AKP’nin kadınlar için bugüne kadar yaptıklarına 
bakıldığında da büyük çoğunluğunun projeler 
kapsamında yapıldığı; böylelikle kadınlara yönelik 
çalışmaların devlet bütçesinden değil, başta AB 
olmak üzere başka kurumların ekonomik desteğiyle 
gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle projeler 
bittiğinde konu ile ilgili çalışmalar sona ermekte, 
sunulan hizmetler kesintiye uğramaktadır. 2020 
bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe 
hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek eşitliği bir 
yana, kadının toplumsal statüsünün iyileştirilmesi 
bile yer almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla ilgili 
olarak hazırladığı 2018-2023 Stratejik Eylem Planı’nın 
hedefleri de maalesef bütçe hedefleri arasında yer 
bulmamıştır. 

15 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, 2022 bütçesini basına sunarken “sağlıktan 
eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, 
kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar 

her alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 
somut ve dinamik politikaları, bütçe temelinde birer 
birer uygulamaya geçirmeye devam edeceklerini” 
bildirdi. Ancak gördük ki bütçede kadınlar için hiçbir 
şey yok. 2022 bütçesi toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
bütçe olmamıştır. Bütçeye bakıldığında Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin daha önceki 
yıllarda (2018’den önce) olduğu gibi genel bütçenin 
%3,7’sini oluşturduğu görülmektedir. Bakanlığa ayrılan 
bütçenin %85,37’si cari transferler olarak Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) 
yardımları ile 2022 sayılı Kanun çerçevesinde yaşlı 
aylıklarını içermektedir, %10,1’lik bölümü personel 
giderleri, kalan %5’lik bölüm ise sermaye transferi ve 
giderleri olarak tanımlanmıştır. Bütçe kalemlerine 
bakıldığında bütçeden yalnızca Kadın Statüsü Genel 
Müdürlüğü personelinin giderleri için pay ayrıldığı 
ortaya çıkmaktadır.

Bütçe hazırlama gerekçesini “Kamu kaynak 
kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen 
politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda 
hareket etmek” olarak koymuş olan AKP’nin 2022 
politikalarında da, bütçesinde de kadınlar yoktur. 
Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, 
kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal 
cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul 
edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir 
bütçe hazırlanmalıdır.

Bir kez daha diyoruz ki:

Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe 
oluşturulsun!

Kadın Bakanlığı kurulsun!

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul 
Sözleşmesi fesih kararı geri çekilsin 

ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 
onaylansın!

DİSK Kadın Komisyonu
KESK Kadın Meclisi 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

DİSK, KESK, TMMOB, TTB KADIN BİRİMLERİ: 2022 
BÜTÇESİNDE KADINLAR YOK!

DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın 
Sağlığı Kolu; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan 2022 Bütçesi üzerine ortak bir açıklama 
yaptılar.
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Barışı savunmak için yayınladıkları “Bu Suça Ortak 
Olmayacağız” bildirisi nedeniyle, kamu görevlerinden 
ihraç edilen akademisyenlerin 5 yıla yakın zamandır 
OHAL Komisyonu’nda bekletilen başvuruları, birbiri 
ardına reddedilmeye başlandı.

Bugüne kadar politik bir tercihle en sona bırakılan 
bu dosyalar, yine politik bir kararla, kopyala-yapıştır 
biçiminde hazırlanmış gerekçelerle reddediliyorlar.

Akademisyenler hakkında bugüne kadar verilen 
tüm ret kararları “barış bildirisinin imzalanması” 
gerekçesine dayanıyor. Oysa bilindiği gibi Anayasa 
Mahkemesi 2019 yılı Temmuz ayında verdiği kararla 
“bildirinin suç niteliği taşımadığını ve ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini” karara 
bağlamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bağlayıcı kararına 
rağmen verilen “ret” kararları, OHAL Komisyonu’nun 
hukuk tanımazlığının en açık göstergesidir.

Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi 
kuruluşundan itibaren OHAL Komisyonu “hukuk 
kurumu” olarak değil, “siyasi bir kurul” olarak çalışmış 
ve başvurucuların hukuka erişimini engellemekten 
başka hiçbir işlev görmemiştir.

Kesinleşmiş mahkeme kararlarını uygulamamak, 
Anayasa Mahkemesi kararlarını yok saymak mevcut 

siyasi iktidarın yönetim tarzı haline gelmiştir. 
“Biz reddedelim, mahkeme kararı arkadan gelsin” 
mantığıyla verilen bu kararların sahibi olan komisyon 
üyeleri ve ardındaki siyasi irade, anayasayı ve hukuk 
devleti anlayışını çiğneyerek suç işlemektedir.

Barış akademisyenleri başta olmak üzere, haklarında 
mahkeme kararı olmaksızın haksız ve hukuksuz 
biçimde kamu görevinden çıkartılan, yıllardır büyük 
bir yaşam zorluğuna mahkum edilen ihraçlar tüm 
haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir. OHAL 
Komisyonu lağvedilmeli ve verdiği kararlar yok 
sayılmalıdır.

Komisyon tarafından verilen ret kararları ile birlikte, 
aralarında çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı 
üyemizin de yer aldığı barış akademisyenlerinin 
hukuk süreci 5 yılın ardından nihayet başlamaktadır. 
Bu sürecin sonunda hak ettikleri gibi üniversitelerine 
döneceklerinden hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır.

TMMOB olarak bizler bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da emeğin, barışın ve demokrasinin 
egemen olduğu bir ülke için tutum almaya devam 
edeceğiz. Çünkü barış talebi suç değildir!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

OHAL KOMİSYONUNUN RET KARARLARI 
HUKUKSUZDUR, ÇÜNKÜ BARIŞ TALEBİ SUÇ 

DEĞİLDİR!
İmzaladıkları barış bildirisi nedeniyle OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleriyle kamu görevinden ihraç 
edilen Barış Akademisyenlerinin başvurularının OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından reddedilmesi 
üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 12 Kasım 2021 tarihinde basın açıklaması 
yapıldı.
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TMMOB bünyesinde Ülkenin dört bir yanında 
düzenlenecek olan “Emeğimize, Mesleğimize, 
Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!” kampanyasının ilk adımı 13 Kasım 2021 
tarihinde Zonguldak’ta saat 15.00’te kitlesel bir basın 
açıklamasıyla gerçekleştirildi.

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi’nde 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın da 
katılımıyla gerçekleştrilen kitlesel basın açıklamasında 
“Bizler bu ülkenin emeğiyle geçinen, onuruyla yaşayan 
mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak 
emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, 
sorunlarımıza çözüm istiyoruz!” denildi. TBMM’de 
hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe 
yasa teklifi üzerine “Ekonomik Krizin Emek Yanlısı bir 
programla aşılması, Üreten- Sanayileşen-Kalkınan Bir 
Türkiye Yaratılması için Çözüm İstiyoruz “ talebiyle 
düzenlenecek bir dizi etkinliğin ilkinde Koramaz şöyle 
konuştu:

Değerli Zonguldaklılar, Değerli Meslektaşlarım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına, ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 
600 bini aşkın mühendis mimar ve şehir plancısı adına 
hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.

Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, 
santrallerden limanlara, tarım alanlarından ormanlara, 
kamu kurumlarından ofislere kadar üretimin olduğu 
her yerde hayatı yaratan teknik elemanların öz örgütü 
TMMOB’nin yöneticileri olarak emeğin ve alınterinin 
başkenti Zonguldak’ta olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.

Bugün iki nedenle burada toplanmış bulunuyoruz:

Burada bulunmamızın ilk nedeni, ekonomik 
krizin giderek derinleştiği bu günlerde, gelirleri 
giderek düşen, yaşam standartları giderek 
bozulan, giderek yoksullaşan, işsizlik tehdidiyle 
boğuşan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
emeklerine sahip çıkmak için başlattığımız 
kampanyamızın çağrısını yapmak.

Burada bulunmamızın ikinci nedeni ise, Türkiye 
Taş Kömürü Kurumuna ait olan ve 57 yıldır 
TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 
kullanılmakta olan, Zonguldak kentinin ve 
halkının bilimsel, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına 
yönelik kamusal hizmet veren tarihi binamızın 

gasp edilmesine dur demektir.

Değerli Arkadaşlar,

Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik 
krizlerinden birini yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında 
bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in şaibeli verileri ile 
gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında, 
gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini 
iliklerimize kadar hissediyoruz.

Döviz kurundaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 
35’i aştı. Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün 
sektörlerde maliyetlerin artmasına, fiyatların kontrol 
edilemez biçimde yükselmesine neden oldu. Ev almak, 
araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.

Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama 
kalemlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı. 
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş 
zamlar yapıldı. Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme 
giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar 
ödenemez hale geldi.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. 
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar, ücretli 
çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar 
ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına 
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz 
giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece 
kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın 
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
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Değerli Arkadaşlar,

Ülke halkı olarak bizler böylesi büyük bir kriz ile 
boğuşurken iktidar sahipleri ve yandaşları, kendi 
şatafatlı yaşam tarzlarından, kendi lükslerinden hiçbir 
ödün vermeden yaşamaya devam ediyorlar.

Saray salonlarındaki davetlerde krizin etkisi 
görünmüyor. Geçiş garantili köprülerde, yolcu garantili 
havaalanlarında, hasta garantili şehir hastanelerinde, 
alım garantili sözleşmelerde, 5 çetenin kaptığı 
projelerde krizin etkisi görünmüyor.

Çünkü buralara akan paralar, vergi olarak yine bizim 
cebimizden, emeğiyle geçinenlerin cebinden çıkıyor. 
Çünkü buralara akan paralar özelleştirilen kamu 
işletmelerinden elde ediliyor. Çünkü buralara akan 
paralar yok pahasına satılan kamu arazilerinden, 
madenlerimizden, kıyılarımızdan elde ediliyor.

Kendi saltanatları sürsün diye halkın yaşamını 
zehrediyorlar. Kendi yandaşlarının cebi dolsun diye 
ülke kaynaklarımızı yağmalıyorlar.

Bizler emeğiyle geçinen mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancılar bu gidişe hayır diyoruz!

Krizin bedelini, bu krizin müsebbipleri ödesin diyoruz.

Krizin bedelini yıllardır bu ülke kaynaklarını ve 
çalışanların alın terini sömürenler ödesin diyoruz.

Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.

Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.

İşsiz üyelerimize istihdam alanları açılmasını istiyoruz.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamında, 
almış olduğumuz, eğitim, vermiş olduğumuz hizmet 
ve üstlenmiş olduğumuz sorumlluğun niteliğine ugun 
ve insanca yaşanacak bir asgari ücret belirlenmesini 
istiyoruz.

Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. 
Güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz.

Kamuda daha fazla istihdam istiyoruz.Kamu çalışanı 
üyelerimizin ek göstergelerinin ve özel hizmet 
tazminatlarının eşdeğer kadrolara uygun olarak 
güncellenmesini ve yükseltilmesini istiyoruz.

Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.

Haksız, hukuksuz bir şekilde, haklarında herhangi bir 
yargı kararı olmadan işlerinden atılan tüm üyelerimizin 
tüm haklarıyla görevlerine iade edilmesini istiyoruz.

Emekli maaşlarımızın yükseltilmesini istiyoruz.

İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır 
bir gelecek istiyoruz.

Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sırasında 
taleplerimizi daha da yükseltebilmek için bugün 
Zonguldak’ta başlattığımız kampanyamızı Türkiye’nin 
dört bir yanında yaygınlaştıracağız. Meslektaşlarımızın 
taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal 
kesimlerin gür sesi olacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Az önce dile getirdiğim gibi siyasi iktidar sadece 
emeğimize değil, yıllar boyunca emeğimizle var 
ettiğimiz tüm değerlerimize de göz dikmiş durumda.

Kıyılarımızı, ormanlarımızı, derelerimizi, tarım 
arazilerimizi, madenlerimizi yağmaladılar yetmedi, 
şimdi de gözünü kurumlarımızın varlıklarına 
diktiler. Bir gecede yayınlanan cumhurbaşkanlığı 
kararları ile Üniversitelerimizin, kamu kurumlarının, 
kamu işletmelerinin tesislerine, mülklerine, gayrı 
menkullerine el koyuyorlar.

Yıllar boyunca kamusal bir anlayışla toplumun tüm 
kesimlerine fayda sağlayan tesisler bir gecede rant 
haline dönüştürülüyor.

Bunlardan bir tanesi de 114 yıllık tarihiyle Zonguldak 
ile özdeşleşmiş, mülkiyeti Türkiye Taş Kömürü 
Kurumuna ait olan ve 57 yıldır TMMOB Maden 
Mühendisleri Odası tarafından kullanılmakta olan 
tarihi binamızdır.

Bu bina, Zonguldaklı madencilerin, Zonguldak’a 
emeğini, alın terini, günü geldiğinde canını vermiş 
maden mühendislerinin evidir. Bu bina, Zonguldaklı 
madencilerin mücadele tarihinin parçasıdır. Bu bina 
Zonguldak’taki toplumsal muhalefetin sığınağıdır. Bu 
bina, Zonguldak’taki kültürel ve sosyal hayatın nefes 
alma yeridir.

Bu kente damgasını vurmuş yüz yıllık mühendislik 
tarihimizin elimizden alınmasına, bu tarihin parçası 
olan binanın ranta teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
ve Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı olmak üzere 
tüm yetkilileri bu yanlış karardan derhal dönmeye 
çağırıyorum. Tüm demokratik kamuoyunu, tarihi 
binamıza, kentsel dokumuza ve mücadele geçmişimize 
sahip çıkmaya davet ediyorum.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, Yaşasın Dayanışma!
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda görüşülen 2022 bütçesine ilişkin, 14 
Kasım 2021 tarihinde Ankara Anıtpark’ta, “halktan ve 
emekten yana bütçe” çağrısı yaptı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; TBMM’de devam eden 
bütçe görüşmelerine ilişkin taleplerini sıraladı. Asgari 
ücret ve tüm ücretlerin yaklaşık 750 lira artırılması 
istendi.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Özgür Topçu’nun okuduğu açıklamada sıralanan 
talepler şöyle:

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. 
Elektrik, su, doğal gaz ve internet faturaları, vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun. Dolaylı vergiler düşürülsün, 
tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Eğitim, sağlık 
gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son 
verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden 
ayrılan pay artırılsın. En düşük emekli aylığı, en az 
asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Herkese temel gelir 
güvencesi sağlansın.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
da şöyle konuştu:

“Bu ülkenin emeğiyle geçinen, onuruyla yaşayan işçileri, 
işsizleri, kamu emekçileri, hekimleri, mühendisleri, 
mimarları, şehir plancıları hepinizi Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği adına dostlukla selamlıyorum!

Halktan ve emekten yana bir bütçe için omuz omuza 
veren, yan yana gelen herkese selam olsun!

Değerli Dostlar,

Yıllardır bir bütçe parodisi izliyoruz. Bu parkın kuş 
uçuşu 2 kilometre ötesinde bulunan Sarayda hazırlanan 
bütçe, buradan kuş uçuşu 2 kilometre gerimizde 
bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılarak 
karara bağlanıyor.

Tartışılıyor dediğime bakmayın, tek bir satırını dahi 
değiştirmeden onaylıyorlar. Tek bir satırını dahi 
değiştiremeyeceklerini bildikleri bütçe taslağı etrafında 
tam 2 ay boyunca orta oyunu oynuyorlar.

Bizim artık ülke gerçekleriyle ilgisi olmayan, 
dertlerimize derman olmayan bu parodiye, bu orta 
oyununa tahammülümüz kalmadı.

O yüzden burada yan yanayız, omuz omuzayız. 
Hem saraydakiler, hem de meclistekiler sesimizi 
duyabilsinler diye tam ortalarında, en güçlü sesimizle 
bir aradayız.

Değerli Dostlar,

Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik 
krizlerinden birini yaşıyoruz. Tek adam rejimi altında 
bir parti organı gibi çalışan TÜİK’in şaibeli verileri ile 
gizlenmek istese de gündelik hayatımızın her alanında, 
gündelik hayatımızın her anında krizin etkilerini 
iliklerimize kadar hissediyoruz.

Döviz kurundaki yükseliş sene başından bu yana yüzde 
40’a yaklaştı. Kurdaki bu yükseliş, ithalata dayalı bütün 
sektörlerde maliyetlerin artmasına, fiyatların kontrol 
edilemez biçimde yükselmesine neden oldu. Ev almak, 
araba almak, elektronik eşya almak imkansız hale geldi.

GEÇİNMEK İÇİN HALKTAN VE EMEKTEN YANA 
BÜTÇE
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Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama 
kalemlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’yi geçti. 
Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş 
zamlar yapıldı. Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme 
giderleri akıl almayacak kadar yükseldi. Faturalar 
ödenemez hale geldi.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu. 
Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar, ücretli 
çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar 
ve işsizlik, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına 
giderek artan maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz 
giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece 
kendi hayatımızdan değil, gelecek kuşaklarımızın 
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

Değerli Dostlar,

Ülke halkı olarak bizler böylesi büyük bir kriz ile 
boğuşurken iktidar sahipleri ve yandaşları, kendi 
şatafatlı yaşam tarzlarından, kendi lükslerinden hiçbir 
ödün vermeden yaşamaya devam ediyorlar.

Saray salonlarındaki davetlerde krizin etkisi 
görünmüyor. Geçiş garantili köprülerde, yolcu garantili 
havaalanlarında, hasta garantili şehir hastanelerinde, 
alım garantili sözleşmelerde, 5’li çetenin kaptığı 
projelerde krizin etkisi görünmüyor.

Çünkü buralara akan paralar, vergi olarak yine bizim 
cebimizden, emeğiyle geçinenlerin cebinden çıkıyor. 
Çünkü buralara akan paralar özelleştirilen kamu 
işletmelerinden elde ediliyor. Çünkü buralara akan 
paralar yok pahasına satılan kamu arazilerinden, 
madenlerimizden, kıyılarımızdan elde ediliyor.

Kendi saltanatları sürsün diye halkın yaşamını 
zehrediyorlar. Kendi yandaşlarının cebi dolsun diye 
ülke kaynaklarımızı yağmalıyorlar.

Bizler emeğiyle yaşayanlar bu gidişe hayır diyoruz! 
Çünkü artık geçinemiyoruz!

Krizin bedelini, bu krizi yaratanlar ödesin diyoruz.

Krizin bedelini yıllardır bu ülke kaynaklarını ve 
çalışanların alın terini sömürenler ödesin diyoruz.

Yıllardır artan sorunlarımıza artık bir çözüm istiyoruz.

Üreten kalkınan, hakça bölüşen bir ülke istiyoruz.

Adil bir gelir dağılımı istiyoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın giderilmesini istiyoruz. 

Güvenli ve güvenceli çalışma koşulları istiyoruz.

Liyakata dayalı bir kamu yönetimi istiyoruz.

Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadan 
işlerinden atılan kamu emekçilerinin tüm haklarıyla 
görevlerine iade edilmesini istiyoruz.

Emekli maaşlarının yükseltilmesini istiyoruz.

İnsan onuruna uygun bir yaşam, insan onuruna yaraşır 
bir gelecek istiyoruz.

Değerli Dostlar,

Mecliste devam eden bütçe görüşmeleri sırasında 
taleplerimizi daha da yükseltebilmek için buradaki 
sesimizi Türkiye’nin dört bir yanında yaygınlaştıracağız.

Hepimize bu mücadelede başarılar diliyorum.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil ise yaptığı 
konuşmada, “Toplumsal cinsiyet eşitlikçi bütçe talebini 
en güçlü şekilde haykırmak için buradayız. Kıyamet 
dedikleri ha koptu ha kopacak. Biri yer biri bakar, 
bundan kopar kıyamet. Biz inanıyoruz ki yoksuldan, 
halktan yana bir dünya kurulacak” dedi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise pandemi 
döneminde sağlık çalışanlarına söylenenleri 
hatırlatarak, “‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dediler zaten 
ödemediler” dedi. Bulut, “Savaşa ayrılan para, 
sağlıktan kesilen paradır, bizim mutfaklarımızdan 
kesilen paradır. İnsanların ölümü için bütçe ayrılmaz, 
insanların yaşamı için bütçe ayrılır. Bunun için 
mücadele ediyoruz” diye konuştu.

DİSK İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Tayfun Görgün, 
“Çarşıda, pazarda, markette pahalılık artarken, 
borçlarımız çoğalırken eriyen maaşlarımız ya da 
gelirlerimiz yaşamı sürdürmeye yetmiyor artık. Bir 
yandan salgından korunmaya, sağlığımızı savunmaya 
çalışıyor, diğer yandan geçinmeye, işimizi korumaya 
çalışıyoruz. Geçinmek istiyoruz” dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi fizyoterapist 
Arzu Başer ise “Özel sektördeki öğretmenlerin çalışma 
şartları çok kötü. Ucuz işçi olarak kullanılıyoruz. Asgari 
ücretin üstünde ya da asgari ücret bandında insani 
olmayan koşullarda çalışmaya mahkum ediliyoruz” 
diye konuştu.

DİSK Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, 
“Emeklilerimizin 6-7 milyonu ikinci bir işte çalışmak 
durumunda bugün. Yani, iktidar yönetemiyor. Biz de 
geçinemiyoruz” dedi.
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2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN 
TEKLİFİ’NDE HALK YOK!

BÜTÇE TEKLİFİ VERGİ ADALETSİZLİKLERİ, 
SERMAYEYE YAPILACAK AKTARIMLAR VE 

FAİZ ÖDEMELERİYLE DOLU

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 15 Ekim 2021 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri 
devam eden Bütçe Teklifi, Aralık ayında TBMM Genel 
Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacak.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak 
TBMM’de görüşmeleri devam eden 2022 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve Gerekçesi olarak 
görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz:

Bütçe Kanun Teklifi yasalara aykırı bir şekilde 
hazırlandı, bütçe hakkı yine ihlal edildi.

En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal sınıflara, 
toplumsal hak ve özgürlüklere ve demokrasiye ilişkin 
duruşlarının en çok somutlaştığı siyasal ve iktisadi 
bir belge niteliğinde olan Bütçe Kanunu, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkarları gözetmeyen 
antidemokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.

Bütçe Kanun Teklifi, yasalara aykırı bir şekilde 
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı olmaksızın 
hazırlanmıştır. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu’nda açıkça belirtildiği üzere bütçenin 
Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta 
Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 
Stratejik Planları ile uyumlu bir şekilde hazırlanması 
gerekirken, bu programa uyulmamıştır.

Bütçe hakkının eksiksiz kullanılabilmesi için, bütçe 
sürecinin her aşamasında (hazırlık, parlamentoya 
sunulması, parlamentonun izin ve onayından geçmesi ve 
parlamento tarafından denetlenmesi) halkın kendisinin 
ve örgütlü temsilcilerinin katılımının sağlanması, 
eleştiri ve görüşlerinin alınması gerekmektedir. Ne 
var ki bu yılda, önceki bütçe dönemlerine benzer bir 
şekilde toplumsal katılım yok sayılmış, bütçe hakkı 
ihlal edilmiştir.

Öngörüler ekonomik gerçeğin yakınından bile 
geçmiyor.

Kalkınma planları, orta vadeli programlar ve bütçelerin 
tahminleri ile gerçekleşmeleri arasında ve kendi 
içlerinde bir iç tutarlılık olması da beklenir. Ancak 
böylesi bir uyum yoktur ve hemen her konuda olduğu 
gibi tahminler aşılmakta ve sürekli olarak revize 
edilmektedir.

İktidarın 2014–2018 yıllarına ilişkin 10. Kalkınma 
Planı’ndaki enflasyon hedefi tek haneli idi. 11. 
Kalkınma Planı’nda 2019-2023 yılları için öngörülen 
enflasyon hedefi de %5; 2022-2024 yıllarına ilişkin 
son Orta Vadeli Program’da (OVP) ise %7.6 olarak 
öngörülmekteydi. Bugün TÜİK’e göre enflasyon 19,89; 
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksine göre de 12 aylık 
TÜFE artış oranı yüzde 49,87’dir.

10. Kalkınma Planı’ndaki 2023 yılı işsizlik hedefi yüzde 
5 idi, ancak 11. Kalkınma Planı’nda tahmin yüzde 
9’a, son OVP’de ise yüzde 11,4’ e yükseltildi. 2024’te 
bile yüzde 10,9 oranında işsizlik bekleniyor. Oysa 
2021 Ekim ayı TÜİK verilerine göre bile, şu anda dar 
tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,1; mevsim etkisinden 
arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (atıl işgücü) ise 
yüzde 22 seviyesindedir.

10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 2 trilyon dolar olan 
milli gelir-gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) hedefi, 11. 
Kalkınma Planı’nda 1,1 trilyon dolara, son OVP’de 925 
milyar dolara indirildi. Yani 2013 yılında 958 milyar 
dolar olan milli gelir 2023’te bile yakalanamayacak.

10. Kalkınma Planı’nda 2023 için 25 bin dolar kişi 
başına milli gelir hedefi, 11. Kalkınma Planı’nda 12 
bin 484 dolara; son OVP’de 10 bin 703 dolara indirildi. 
Yani 2013 yılında 12 bin 582 dolar olan kişi başına gelir 
düzeyine, 11 bin 465 dolar olarak tahmin edilen 2024’te 
bile ulaşılamayacak.

Cari işlemler dengesi iddia edildiği gibi artıya 
geçemeyecek. En iyi performans 10 milyar dolar açıkla 
2024’te bekleniyor. 2022 için 18,6; 2023 için 13,5 milyar 
dolar cari açık bekleniyor.

Bütçe açıkları sürekli artacak. 2021 tahmini 230, 2022 
tahmini 278,4, 2023 tahmini 290,2, 2024 tahmini 294 
milyar TL olarak belirtiliyor.

2022 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN 
TEKLİFİ’NDE HALK YOK!

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak TBMM’ye sunulan 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 
üzerine TMMOB Yönetim Kurulu tarafından 19 Kasım 2021 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
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Büyümede 2021 için yüzde 9 belirtilirken, 2022 için 
yüzde 5, 2023-2024 için yüzde 5,5 oranları veriliyor.

Kamu yatırımcı özelliğinden iyice vazgeçecek. 2024’te 
kamu yatırımları artmak bir yana yüzde 5,3 oranında 
düşecek.

Ayrıca OVP’de dolar kurunun 2021’de 8,30 TL, 
2022’de 9,27 TL, 2023’te 9,77 2024’te 10,27 olarak 
öngörüldüğünü ancak daha şimdiden doların 11 TL’ye 
yaklaştığını görüyoruz.

Halktan toplanan vergiler iktidarın siyasal hedefleri 
doğrultusunda harcanıyor, vergi adaletsizliği büyüyor.

Türkiye sermaye için vergi cenneti haline getirilirken, 
emekçiler en ağır vergileri, peş peşe gelen 
zamları ödeyerek bütçeyi finanse etmek zorunda 
bırakılmaktadır. Vergi kaçırmayı özendiren ve 
ödüllendiren, yüksek gelir gruplarının lehine vergi 
teşviklerini birbiri ardınca sıralayan AKP iktidarı, 
halktan toplandığı vergileri har vurup harman savurarak 
siyasal hedefleri doğrultusunda harcamaktadır.

2022 yılı için hazırlanan Bütçe Kanunu Teklifi’nde, 
bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon TL, 
bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL, 
bütçe açığı 278 milyar 374 milyon TL olarak tahmin 
edilmiştir.

Gelirler içindeki vergi tahsilat hedefi 2021 yılına göre 
yüzde 19,4 oranında artışla 1 trilyon 430 milyar 41 
milyon TL olarak belirlenmiştir.

Vergi gelirlerinin %18’I ağırlıklı olarak ücretli 
çalışanlardan alınan gelir vergisinin oluşturduğu 
doğrudan vergilerden, yüzde 55’i ise olan KDV ve ÖTV 
başta olmak üzere dolaylı vergilerden oluşmaktadır. 
Sermaye kesimlerini kapsayan kurumlar vergisi, toplam 
vergi gelirleri içinde %13’lük bir payı oluşturmaktadır.

İktidar harcamalarındaki kara delik büyüyor.

Bütçe giderlerinin sürekli artan kısmı, belirli kurumlara 
ve kesimlere yapılan aktarımlardan oluşan cari 
transferlerdir. 2022 yılı öngörüsünde cari transferler 
657,3 milyar TL ile bütçenin yüzde 37,5’ini buluyor. Bu 
transferin 290 milyar TL’si, ödeneklerin de yüzde 11,5’i 
sosyal güvenlik sisteminedir. Ancak siyasi nedenlerle 
1990’ların SSK’sini sürekli olumsuzlayan iktidarın 
yönetimindeki bugünkü SGK’nin büyüyen açıklarında, 
işverenlere yapılan prim indirimlerinin rolünün 
bulunduğu da belirtilmelidir.

Cari transfer büyüklüklerinin ikincisi olan 197,5 milyar 
TL’nin 149,3 milyarı yerel yönetimlere, 47,5 milyarı 

fonlara ayrılmaktadır. Fakat yerel yönetimlere yapılan 
aktarımların esasen iktidar blokunun belediyelerine 
yapıldığı, muhalefet belediyelerinin projelerine onay 
verilmediği ve fonların da nasıl kullanıldığı yakından 
bilinmektedir.

240,4 milyar TL tutarındaki faiz ödemeleriyle birlikte 
bütçenin yüzde 51,2’si cari transferler içindir. Ayrıca 
TBMM’den yetki almadan bütçe limitinin üzerine 
çıkan ödenek üstü harcamalar yapıldığı kamuoyunca 
bilinmektedir. Diğer yandan döviz kurlarının sürekli 
yükselişinin bütçe ve faiz giderleri ile kamu borç 
stokunu daha da artacağı açık bir gerçekliktir.

240,4 milyar TL faiz ödemelerinin büyük kısmı 
Hazine’nin dövize endeksli iç borç faizlerinden 
oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle sermayeden faizle borç 
alınmakta ve aynı sınıf devlet garantili faiz ödemeleriyle 
beslenmektedir. Aynı sermaye güçleri, Merkez 
Bankası’nın siyasi talimatla yaptığı faiz indiriminden 
de yararlanarak kârına kâr katmaktadır.

Emekçi halktan toplanan gelir vergisinin %94’ü faize 
harcanıyor.

Bütçenin sınıfsal karakterine bir örnek de vergi 
politikasının Anayasa’daki “Gücüne göre vergilendirme” 
dışında ve 2022 yılında üçte ikisi ücretli emekçilerden 
toplanacak olan 257,2 milyar TL tutarındaki gelir vergisi 
net hasılatının %93,5’inin faizlere ödenecek olmasıdır. 
Ücretli kesimlerin milli gelirden aldıkları pay yüzde 
29 oranındadır, ancak bu kesim gelir vergisinin yüzde 
65’ini karşılamaktadır.

Söz konusu 240,4 milyar TL tutarındaki faiz transferleri, 
257,2 milyar TL gelir vergisi ve 172,4 milyar TL 
kurumlar vergisi toplam hasılatının tam yüzde 56’sına 
karşılık gelmektedir.

Hazine ödeneklerinin tamamına yakınını oluşturan 
faiz ödemeleri eğitim, sağlık, tarım başta olmak üzere 
birçok ödenek kaleminden fazladır. Faiz giderleri 
bütçenin yüzde 13’üne, eğitim harcamaları yüzde 
12’sine, sağlık harcamaları yüzde 6,3’üne, tarım yüzde 
2,3’üne karşılık gelmektedir.

Sanayisizleşme, tarımda dışa bağımlığı pekiştirme ve 
sosyal devletin tasfiyesi politikalarına hız veriliyor.

Bütçe ödeneklerinin yüzde 10,6’sının ayrıldığı savunma 
ve güvenlik, sağlık ve tarım için ayrılan ödeneklerin 
toplamından daha fazladır.

Sanayi için ayrılan ödenek ise ödeneklerin yüzde 
1,1’i düzeyindedir. Bu ödenekler içinde personel 
giderlerinin büyük yer kapladığını ayrıca belirtmeliyiz.
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Pandemi koşullarında çok hızlı bir artış gösteren 
yoksullukla mücadeleye ayrılan ödenek ise bütçenin 
yüzde 2,8’i düzeyindedir ve aslında söz konusu 
olan yoksullukla mücadele değil, yoksulluğun 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Cari transferlerde tarımsal desteklere ayrılan pay 25,8 
milyar TL’dir. Bu tutar, faizlere ayrılan 240,4 milyar 
TL’nin yüzde 10,7’sidir. Diğer bir ifadeyle faizcilere 
ödenen tutar çiftçiye verilen desteğin tam 9,3 katıdır.

Ayrıca 2006 tarihli Tarım Kanunu’ndaki tarımsal 
desteklerin GSYH’nin yüzde 1’inden az olamaz 
hükmünün ihlal edildiğini söylemeliyiz. Yıllarca 
yüzde 0,5 düzeyinde tutulan destek son yıllarda yüzde 
0,4’e; 2022’de yüzde 0,3’e tam olarak da binde 3,27’ye 
düşürülmüştür. Halbuki söz konusu kanun uyarınca 
çiftçiye verilmesi gereken asgari tutar 2022 için 78,8 
milyar TL olmalıydı.

Hiçbir toplumsal ihtiyaca dayanmayan, akıl dışı, gelir 
garantili projelerle müteahhitlere kaynak aktarılmaya 
devam ediliyor.

Çiftçiye ayrılan destek bütçesinin iki katına yakın bir 
tutar da ülkemizin en az 25 yılını ipotek altına sokan 
Kamu Özel İşbirliği (KÖİ)-Yap İşlet Devret (YİD) 
projelerinin dövize endeksli garantili ödemelerine 
ayrılmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın 114 milyar TL’lik bütçesinin 21,5 
milyar TL tutarındaki yüzde 19’u şehir hastanelerini 
yapanlara; Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 46 
milyar TL’lik bütçesinin yüzde 44’ü (otoyollar/
köprüler için 20,3 milyar TL; Avrasya Tüneli için 540 
milyon TL) yol, tünel müteahhitlerine ödenek olarak 
ayrılıyor. (Havalimanları ve enerji projeleri ile ilgili 
sözleşmeler kapsamındaki Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi/DHMİ ile Türkiye Elektrik İşletmeleri/
TEİAŞ bilançolarında yer alan ödenekler ise merkezi 
bütçedekilere dahil değildir.)

Bunlara ek olarak Kamu Borç Yönetimi Raporu’nda, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 7 otoyol projesinde 
17,2 milyar dolar tutarında borç üstlenim taahhüdünde 
bulunduğu görülmektedir. 2022 Yılı Bütçe Kanunu 
Teklifi’nde, Hazine’nin 4,5 milyar dolar daha 
borç üstlenim taahhüdünde bulunmasına imkân 
sağlanmaktadır.

2022-2024 tahminleri borç üstlenimi toplamı ise 14,6 
milyar dolardır. Bu borç üstlenimi, faiz ödemelerinde 
olduğu gibi, her geçen gün dolar kurunun artışına 
göre daha fazla Türk Lirası olarak yine halktan tahsil 
edilecektir.

Halk İçin Bütçe Talebimizi Yineliyoruz!

Başta emekçiler olmak üzere geniş halk kesimlerinin 
bütçeden beklentileri açıktır:

Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün 
hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve 
servetin vergilendirilmesine dayansın.

Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için 
tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Gelir 
vergisi dilimleri yüzde 50 yukarı çekilsin.

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun.

Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde 
KDV sıfırlansın.

Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 
piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve 
yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin.

Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.

Eşit işe eşit ücret esas alınarak her türden ücret 
adaletsizliği ortadan kaldırılsın.

Kamuda sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi 
yöntemlerle yapılan istihdam biçimlerine son verilerek 
kadrolu, güvenceli istihdam sağlansın.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız 
4800-6400 arasında yükseltilsin.

Mevcut haliyle 2022 yılı bütçe teklifini halkın refahını 
sağlayacak veya yaşamını kolaylaştıracak hiçbir özelliği 
yoktur. Halkın emeğinin ürünü olan gelirler bütçe ve 
burada değinmediğimiz bütçe dışı yollarla sermaye 
güçlerinin bütününe ve özellikle KÖİ projelerinde 
görüldüğü üzere yandaş sermaye grupları ile yerli ve 
yabancı faizcilere aktarılacaktır.

Bu nedenle halk için bütçe diyoruz.

Ancak halk için bütçenin, halkın bütçe yapma 
hakkının elde edilmesiyle, toplumsal mücadelelerle 
elde edilebilecek bir kazanım olacağını da belirtmek 
istiyoruz.

Toplumsal gereksinimleri esas alan, planlı bir üretim 
ekonomisi için, toplumsal kalkınma ve refaha yol 
açacak üretim ve yatırımlar için,
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Sanayi ve tarımın ithalattan/dışa bağımlılıktan 
kurtulması için, yeraltı-yerüstü kaynaklarımızın 
ülkemiz ve insanımızın refahına yönelik 
değerlendirilmesi için,

Bilimin ve tekniğin rehber alınması, ülkenin teknolojik 
alt yapısının güçlendirilmesi, mühendislik, mimarlık 
ve şehir plancılığı meslekli bilgi birikimini ülke 
kalkınmasına seferber etmek için,

Halkımızın insanca koşullarda yaşaması için, işsizlik ve 
yoksulluğun yok edilmesi için,

Vahşi çalışma koşulları ve sefalet ücretlerinin yok edilip 
güvenceli ve tam istihdamın sağlanması için,

Doğal çevrenin korunması ve halk sağlığı için,

Eğitim ve sağlığın her düzeyde parasız olması için,

Kültürel ve sportif gelişim için, insani gereksinimler içinde 
yer alan eğlenme-dinlenme haklarımız için,

Sağlıklı kentleşme, insanca barınma ve ısınma koşulları için,

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için,

Halkın aydınlanması ve laiklik için, demokrasi, adalet, 
hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve halk egemenliği 
için,

kısaca toplumsal gönenç için, insan onuruna yakışır bir 
yaşam için, insanca yaşanacak bir ülke için, bugünümüz ve 
geleceğimiz için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz.

TMMOB YÖNETİM KURULU

TMMOB KESK’İN “BÜTÇE PANELİ”NE KATILDI
KESK’in çağrısıyla 21 Kasım 2021 tarihinde “Emekten ve halktan yana bir bütçe” paneline TMMOB’yi temsilen 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun katıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, sermayeye yönelik vergi 
muafiyetleri ve teşviklerin 336 milyar TL olduğunu kaydetti. Ancak bu teşviklerin ne kadar yatırım ve istihdam 
yarattığının bilinmediğini belirten Bozgeyik, kamu hizmetlerine yeterli yatırımın yapılması ve vergide adalet 
için sendikaların, meslek odalarının dahil olduğu bir bütçe denetiminin zorunlu olduğunu söyledi. 

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Sarıaltun ise merkezi bütçeyi 10. kalkınma planı ve OVP ile karşılaştırarak, 
enflasyon, işsizlik, istihdam oranında çalışma yaşı, ihracat ve bütçe açığı gibi hiçbir hedefin tutmadığını anlattı. 
Şehir hastaneleri ve kamu özel ortaklıkları gibi projelere bakınca yatırımların ne kadar kamu yatırımı olduğunun 
ortada olduğunu ifade eden Sarıaltun, “Kara yolları bütçesinin neredeyse yarısının kamu özel ortaklığı işlerinde 
belirli müteahhitlere verildiğini görüyoruz” dedi.
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Mühendis, mimar ve şehir plancı kadınların sorunlarına 
ve çözüm önerilerine yönelik olarak düzenlemekte 
olduğumuz, TMMOB Kadın Kurultay’larının 7.’sini 
- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Gününün yaklaştığı bir tarihte 20-21 Kasım 
2021’de  Ankara’da gerçekleştiriyoruz.

1981 yılında Dominik’te toplanan Latin Amerika 
Kadın Kurultayı; 25 Kasım gününü kadına yönelik 
şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılığın, 
ataerkil toplumsal şiddetin, aile içi şiddetin, savaşların 
ve ırkçılığın ortadan kaldırılması için, tüm dünyada 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası 
Dayanışma Günü” olarak ilan etmiştir.

Ne yazık ki; daha önce düzenlediğimiz kurultaylardan 
bu yana, başta kadına yönelik şiddet sorunu olmak 
üzere gündemimizde olan pek çok konuda bir iyileşme 
olmadığı gibi daha da geriye gittiğini görüyoruz.

Varlığını ancak ve ancak koşulsuz biat eden bir 
toplum yaratarak devam ettirebileceğinin bilincinde 
olan iktidar, pandemiyi de bahane ederek, kadının 
kontrol altında tutulması, toplumsal yaşamdan 
uzaklaştırılması, itaat ve hiyerarşik bir ilişki düzeni 
içinde sınırlandırılması yönündeki hamlelerine her 
geçen gün bir yenisini eklemeye devam etmektedir.

Kadınların zorlu mücadelelerle elde ettiği pek 
çok kazanım iktidarın kimi açık, kimi kapalı 
müdahaleleriyle ellerinden alınmaya çalışılıyor. 
Sosyal ve ekonomik statümüz aleyhine yapılan her bir 
düzenleme bin bir çabayla kazandığımız haklarımız 
açısından ciddi kayıpları da beraberinde getiriyor.

Ülkemizde eğitimde ders kitaplarında kullanılan dil ve 
tanımlanan rollerden, toplumsal yapılanmaya kadar 
her alanda bariz bir cinsiyet ayrımcılığı söz konusu. 
Bu durum, meslek seçimi sürecinde ve iş yaşamında 
da cinsiyet ayrımcılığının olağanlaşmasına ve meslek 
yaşamımızda karşılaştığımız ayrımcılık temelli 
problemlerin kanıksanmasına yol açmaktadır.

Laiklik karşıtı siyasal iktidar, eğitim, çalışma yaşamı, 
istihdam gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarında 
gerici politikalarını biz kadınlar üzerinden yürütüyor. 
Siyasal iktidarın sistemli bir şekilde sürdürdüğü gerici 
politikalarının en somut örneklerinden biri olan 
4+4+4 eğitim modeli, esnek ve güvencesiz ucuz emek 
dayatması ve doğum teşvikiyle beslenerek kadınlar 
her geçen gün biraz daha fazla toplum yaşamının 
dışına itiliyor. Bireyleri dışlayıp, aileyi ve ataerkil 
yapıyı ön plana çıkaran sistematik uygulamalar, 
giderek kronikleşen krizin yarattığı çaresizlik duygusu 
ile birleşince toplumun en güçsüz kesimleri olan, 

TMMOB 7.KADIN KURULTAYI BASIN AÇIKLAMASI: 
HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN, 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ
20-21 Kasım 2021’de Ankara’da gerçekleştiriliyor olan TMMOB 7. Kadın Kurultay’nda mühendis, mimar, şehir 
plancısı kadınlar Kurultayın ilk gününde bir basın açıklaması yaptı.
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kadınlara, çocuklara, LGBTİ+ bireylere ve hayvanlara 
yönelik her türlü baskı, dayak, taciz, tecavüz, cinayet 
gibi biçimlerde ortaya çıkan şiddet ivmelenerek artıyor.

Yeni gelişen bir olgu olmayan Kadına Yönelik Şiddetin 
tarih boyunca toplumun derinlerine kadar işlemiş 
olan patriyarkal sistemle ilgili olduğunu biliyoruz. 
Şiddet bu sistemin kadına haddini, sınırını ve yerini 
bildirmek için kullandığı en güçlü ve yaygın araç. 
Diğer tüm toplumsal ilişkilerde de görüldüğü üzere 
birinin bir diğerine şiddet uyguluyor olması, esasen 
şiddet uygulayandan şiddet uygulanana yönelen bir 
güç ilişkisinin de göstergesidir.

Tam da bu nedenle eşitlik kadına yönelik şiddetin son 
bulması için birincil talebimizdir. Zira kadın erkek 
eşitliği sağlanmadan atılan hiç bir adım samimi değildir. 
Ancak eşitlik sağlamayı hedefleyen bir politik bakış, 
kadına yönelik şiddet sorununu nedenleriyle birlikte 
değerlendirme cesaretine sahiptir. Bu bakış açısı da 
ancak toplumsal destek, ortak politik değerlendirmeler 
ve kadın örgütlerinin katkılarıyla sağlanabilir.

Kapitalist krizin kadınlar üzerindeki etkisi salt işsizlik 
ve yoksullukla da sınırlı değil. Artan yoksulluk ve 
işsizlik, aile içi şiddeti artırmakta. Toplumda şiddet 
eğilimi, ekonomik krizle birlikte tırmanırken şiddetten 
zarar görenlerin başında kadınlar geliyor.

Erkek egemen zihniyet tarafından “namus, iffet ve ahlak 
kodları” ile kadınların kiminle evleneceklerine, kaç 
çocuk doğuracaklarına, nasıl giyineceklerine, çalışıp 
çalışmayacaklarına, paralarını nasıl harcayacaklarına, 
ne iş yapacaklarına ilişkin sınırlar çiziliyor.  Sınırları 
ihlal eden kadınlar, şiddetin her türlüsü ile terbiye 
edilmeye, denetlenmeye ve disipline edilmeye 
çalışılmaktadır.

Kadınların emeklerine el konulmasıyla bedenlerine el 
konulması arasında sıkı bir bağlantı vardır. Kadının 
evde erkeğin, çocuklarının ve yakınlarının işlerini, 
bakımlarını yapması erkeği güçlendirmekte ve şiddet 
bu sistemin yeniden ve yeniden üretim mekanizması 
haline gelmektedir. Kadınlar yoksullaştıkça, sosyal 
güvenceden yoksun kaldıkça, erkeklere daha bağımlı 
hale geldikçe, evliliğin dışına çıkamadıkça daha çok 
şiddet görüyor. Bu nedenle ısrarla altını çiziyoruz ki; 
kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri münferit 
değil, sistematiktir.

Kadına yönelik şiddet sadece özel alanla da sınırlı değil. 
Kamusal alanda şiddetin bir türü olan uluslararası 
şiddet, savaşlarda, kadınların cinsel istekler, aşağılama 
ya da öç alma amacı ile öldürülmesi, sistematik 
tecavüze uğraması, cinsel köleliğe ve gebeliğe 

zorlanması anlamına gelmekte, yayılmacı siyasetlerin 
ambargolarıyla kadın ve çocukların açlığa ya da kötü 
sağlık koşullarına mahkum edilmesi biçimleriyle de 
karşımıza çıkmaktadır.

Kamusal alanda kadına yönelik şiddete ilişkin bir başka 
suç da medya tarafından işlenmekte, .kadın cinayetleri 
“Aşk cinayeti”, “kıskançlık”, “kızgın koca”, “sinir 
krizi”, “cinnet getirme” , “onur”, “gurur”, “namus” gibi 
başlıklarla gerekçelenmektedir. Kadınlara yönelik cinsel 
suçlar medyada pornografik reyting-tiraj malzemesine 
dönüştürülmekte, suçun işlenişine dair her tür detaya 
yer verilerek şiddet adeta özendirilmekte, hatta 
hatta mağdur kadınların fotoğrafları yayınlanarak, 
özel hayatlarına dair tüm detaylar verilerek yapılan 
eylem bir magazin haberine dönüştürülerek, şiddet 
olağanlaştırılmaktadır.

Yargılama süreçlerinde ise, kadınların hayatları 
didiklenmekte, yaşam biçimleri gerekçe sayılarak, 
şiddet meşrulaştırılmaktadır. Kadın katillerine bile 
“haksız tahrik”  ceza indirimi adı altında erkeklik 
indirimi yapılmaktadır

Dili erkek olan işyeri yaşamında, kadına yönelik şiddet 
de çok yaygın bir şekilde uygulanmakta; etek boyumuz, 
oturuş biçimimiz, çalışma saatlerimiz,  yapılacak 
işler, gidilecek yerler erkek egemen anlayış tarafından 
belirlenmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, ancak kadına 
pozitif ayrımcılık uygulayan, şiddeti engelleyici, 
bilinç yaratıcı, hükümet politikalarının her alanda 
kullanılması ile mümkündür.

Ve aynı zamanda Kadına yönelik şiddetin, kadının 
insan haklarını kullanmasına engel olduğu ve hakların 
ihlali anlamına geldiği bilincini verebilmek amacıyla, 
cinsiyete duyarlı, yenilikçi yöntemleri öneren toplumsal 
eğitim kampanyalar ile mümkündür.

İşte bu nedenlerle; Kadın mücadelesi sürdüren 
kadınlar, yıllardır yasal değişikliklerin tek başına yeterli 
olmayacağını, toplum ve devletin kadınlara yönelik algı 
ve anlayışının asıl problem olduğunu söyledi/söylemeyi 
sürdürmektedir.

Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, hem ulusal 
hem de uluslararası feminist mücadele sayesinde 
yürürlüğe giren yasal düzenlemelerden en önemlileri; 
CEDAW, İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun oluşturmaktadır..

Aylardır yürütülen, kadınlara ve LGBTİ bireylere 
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yönelik düşmanca karalama kampanyaları sonucunda, 
İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı millet iradesi 
yok sayılarak Cumhurbaşkanı Kararı ile tek taraflı 
feshedildi.

Bu çekilme kararının arkasında gerici, ırkçı, tarikatçı 
güçlerin taleplerini karşılama ve kendi iktidarınızın 
bekasını sağlama çabası olduğunu biliyoruz.

Hemen hemen her gün bir kadın cinayetinin yaşandığı 
bu ülkede, kamuoyunu yanıltmak için sözleşmenin 
içeriğini bilinçli ve kasıtlı olarak maniple edenler; 
sözleşmeyi uygulamak yerine feshedenler, şiddeti 
önlemeyenler, şiddeti cezasız bırakanlar bu cinayetlerin 
suç ortağıdır. Ve biz çok iyi biliyoruz ki, kadın 
cinayetleri politiktir.

Bizim artık bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz 
yok.

Ölmek istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Eşit, özgür, 
sömürüsüz, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz.

İstanbul Sözleşmesini kendisine bir tehdit olarak gören 
siyasi iktidarın baskıcı ve ataerkil politikalarına teslim 
olmayacağız. Yaşamın her alanında kadın mücadelesi 
ve kadın dayanışması ile eşit, özgür bir toplumu hep 
beraber inşa edeceğiz.

Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten,

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN 
VAZGEÇMİYORUZ!!!

TMMOB 7. Kadın Kurultayı Delegeleri

TMMOB 7. Kadın Kurultayı İMO KKM Teoman 
Öztürk Toplantı Salonunda 20-21 Kasım 2021 
tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kurultay müzik dinletisiyle başladı. Ardından 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu 2. Başkanı Fatmagül 
Çıra, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A. 
Ülkü Karaalioğlu ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP 
Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka birer açılış 
konuşması yaptılar.

TMMOB Yönetim Kurulu adına TMMOB 7.Kadın 
Kurultayı açılış konuşmasını yapan Karaalioğlu şöyle 
konuştu:

“Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, TMMOB’nin 
aydınlık yüzlü kadınları; TMMOB Yönetim Kurulu adına 
hepinizi sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.

Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz TMMOB Kadın 
Kurultayımıza hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle vahşice öldürülen meslektaşımız Mimar 
Başak Cengiz nezdinde TMMOB ve bağlı Odalarda 
özverili çalışmalar yürütmüş, TMMOB’nin 
mücadelesinde yer almış çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz 
tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.

TMMOB’de kadın politikalarının belirlenmesi, 
kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve 
örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda;  
Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadınların 
sorunlarına ve çözüm önerilerine yönelik olarak 2 yılda 
bir düzenlediğimiz ve bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz 
TMMOB Kadın Kurultayı’nın köşe taşlarını, bundan 
öncekilerde de olduğu gibi yine yerel kurultaylarda hep 
birlikte döşedik. 

TMMOB 7. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bu vesileyle, TMMOB Yönetim Kurulu olarak; 
Kurultayın gerçekleşmesi için büyük emek harcayan 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na ve İKK Kadın 
Çalışma Gruplarına çok teşekkür ediyoruz.

İçinde bulunduğumuz dönem; tüm dünyayı sarsan 
pandemi, artan göçmen sorunları, ekonomik krizin 
sonucu olarak yoksullaşma, işsizlik, aşırı pahalılık, 
demokratik meslek örgütlerinin yıpratılmaya 
çalışılması, iktidarın kazanılmış kadın haklarına yönelik 
saldırıları, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, toplumsal 
cinsiyet kavramının yasaklanması, LGBTİ+’ların yok 
sayılması, trans kadınların evlerinin mühürlenmesi, 
kayyumlara direnen öğrenci hareketinin 
suçlandırılması, öğrencilerin barınma sorunlarına 
çözüm üretilememesi, ırkçı ve antidemokratik yasal 
düzenlemelerin ve fiili baskı uygulamaların artmasıyla 
diğer dönemlerden çok daha fazla olumsuzluk taşıyor.

Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu günlerde, 
gelirleri giderek düşen, yaşam standartları giderek 
bozulan, giderek yoksullaşan, işsizlik tehdidiyle 
boğuşan mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
emeklerine sahip çıkmak için başlattığımız “Emeğimize, 
mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, sorunlarımıza 
çözüm istiyoruz” başlıklı kampanyamıza öncelikle tüm 
kadın meslektaşlarımızın sahip çıkmasını bekliyoruz.

Çünkü 2022 bütçesinde kadınlar yok!

2022 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel 
gerekçe hedefleri arasında ne yazık ki kadın erkek 
eşitliği bir yana, kadının toplumsal statüsünün 
iyileştirilmesi bile yer almamaktadır. Bakanlığın 
kadınlarla ilgili olarak hazırladığı 2018-2023 Stratejik 
Eylem Planı’nın hedefleri de maalesef bütçe hedefleri 
arasında yer bulmamıştır. 

Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için kadın bakanlığını beklerken 2011’de yapılan 
değişiklikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı 
kapatıldı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
kuruldu. Bu bakanlık da 2018’de Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş, 2021’de yapılan 
değişiklikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
dönüştürülmüştür.

Misyonu “Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin 
korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine 
yönelik sosyal politikalar belirlemek, uygulamak ve 
uygulanmasını sağlamak” olarak belirlenen Bakanlık, 
AKP’nin derdinin kadınları korumak ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlamak değil, her ne pahasına 
olursa olsun aileyi korumak olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.

Bütçe hazırlama gerekçesini “Kamu kaynak 
kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen 
politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda 
hareket etmek” olarak koymuş olan AKP’nin 2022 
politikalarında da, bütçesinde de kadınlar yoktur.

Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, 
kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal 
cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul 
edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir 
bütçe hazırlanmalıdır.

Bir kez daha diyoruz ki:

Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe 
oluşturulsun!

Kadın Bakanlığı kurulsun!

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul 
Sözleşmesi fesih kararı geri çekilsin 

ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 
onaylansın!

Sevgili Arkadaşlar,

TMMOB’li kadınlar olarak tüm bu olumsuzluklara, 
ataerkil yapılara karşı birlikte mücadele edilmesi 
gerektiğinin oldukça farkındayız. Haklarımızdan 
Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz derken bunda 
ne kadar samimi, ısrarcı ve istikrarlı olduğumuzu 
gösteriyoruz.

Türkiye’de son bir yıl içerisinde kadının insan haklarını 
ihlal eden davranış ve eylemler sonucu 338 kadın 
öldürüldü. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, ötekileştirme ve 
kadının sadece kadın olmasından ötürü uğradığı şiddet 
türleri her geçen gün maalesef artmaktadır.

Kadına yönelik şiddetin sıklıkla cezasız kalması 
daha fazla şiddet ve kadın cinayetini beraberinde 
getirmektedir. Bu durum bize İstanbul Sözleşmesinin 
uygulanmasının önemini ve gerekliliğini 
göstermektedir.

Her zaman vurguladığımız üzere bu sene de 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
ve Dayanışma Günü’ne yaklaşırken, kadına yüklenen 
toplumsal cinsiyet rollerini reddediyoruz ve toplumsal 
cinsiyet eşitliği mücadelemizi sürdürüyoruz.

TMMOB olarak; bir yandan üyelerimizin haklarının 
elde edilmesi, taleplerinin gerçekleşmesi yönünde 
uğraş verirken, bir yandan da sorunlarımızın toplumun 
sorunlarından ayrı tutulamayacağı bilinciyle; insana, 
insanlığa ve doğaya/ yaşam alanlarımıza karşı işlenmiş 
suçlara karşı mücadele ediyor, öte yandan da insana ve 
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halkımıza olan sorumluluklarımızın gereğini yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki,  bu ülkede 
yaşıyor olmanın tüm sonuçları mimar, mühendis ve 
plancı kimliğimizle birlikte, yurttaş kimliklerimize ve 
kadın kimliklerimize de yansımaktadır.

Sevgili arkadaşlar

12 yıl önce düzenlenen İlk TMMOB Kadın Kurultayı 
ile kadın çalışmalarını TMMOB örgütlülüğü içerisinde 
kurumsallaştırmanın ilk adımlarını atan TMMOB’li 
kadınlar olarak, o tarihten bu güne epeyce yol aldık.

Son olarak da bildiğiniz üzere, TMMOB 46. Genel 
Kurulu’nda TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde 
değişiklik yapılmasına ilişkin kabul edilen 
önergelerimiz, 16.09.2021 tarihinde resmi gazetede 
yayımlanarak uygulamaya girdi. Bunları tekrar 
hatırlatmak istiyorum;

“Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İlkeler” başlıklı 3. 
maddesinde düzenlenmiş olan disiplin cezalarının 
verileceği kişilere ilişkin kısma “psikolojik yıldırma/
baskı/her türlü taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı 
yapanlara” verilir cümlesi eklenmiştir.

“İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması” başlıklı 
16. Maddesine “Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz 
bildirimlerinde Oda Kadın Komisyonunun önereceği 
bir kadın oda üyesinin soruşturmacı olarak atanması 
zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

“Soruşturmanın Yöntemi” başlıklı 17. Maddesine 
“Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleri ile 
ilgili soruşturma kapsamında Oda Onur Kurulunun 
değerlendirmesini geliştirmek üzere Oda Kadın 
Komisyonundan ve/veya TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı 
Takip Sekretaryasından konu hakkında görüş 
oluşturması istenir ve bu görüş raporu değerlendirme 
kapsamında dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.

Disiplin Suçları ve Cezalar başlığının altında 9. Madde 
olarak düzenlenmiş olan “Meslek Uygulamasının 
Yasaklanması Cezası” (Meslekten men) kısmına 
d bendi olarak “mesleki uygulama ve pratiklerde; 
psikolojik yıldırma/baskı/ taciz uygulamak ve cinsiyet 
ayrımcılığı yapmak” eklenmiştir.

Bu son derece önemli kazanımlarımız için bizleri bir 
kez daha kutluyorum.

Sevgili Arkadaşlar,

Oda ve ikk larımızın kadın komisyonlarından beslenen 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TMMOB Genel 
Kurulu’nda alınan kararların uygulanması, hayata 
geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

Önceki süreçlerde olduğu gibi bu kurultayda da 
oluşturacağımız görüşlerin TMMOB ortamına 
aktarılması için Kadın Çalışma Grubunu gerekli çabayı 
gösterecektir.

Hep söyledik, yine söylüyoruz; Bu süreç, kadın hakları 
açısından ciddi bir geriye düşüş sürecidir. Bu nedenle, 
kadını hiçleştiren bu politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı durmak için, güçlü toplumsal ve 
sınıfsal temellere dayanan örgütlü kadın mücadelesine 
her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.

Biz TMMOB’li kadınlar olarak, Bundan önce de 
söylemiştik, yine söylüyoruz, gerçekleştirdiğimiz bu 
kurultaylar;

TMMOB’li Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı 
kadınların sesi olduğu için,

Kadın Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının 
sorunlarını görünür kılmak için,

TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin 
dayanışmasını, örgütlenmesini, temsiliyetini daha 
güçlü hale getirmek ve Kadın Çalışma Gruplarının 
yaygınlaşmasını sağlamak için,

TMMOB ve bağlı odalarında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin içselleştirilmesi için,

Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz 
güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip 
çıkmak için

Sosyal adalet için, iş güvencesi için,  eşit işe eşit ücret 
için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete 
karşı durmak için, gerici, ırkçı-şoven ve cinsiyetçi 
eğitime son verilmesi için, kadınlara yönelik sosyal, 
siyasal ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması 
için, kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin 
son bulması için,

Onurlu bir yaşam için, tüm kadınların “kadın 
dayanışması”nı büyütmek için

Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, 
bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidara 
karşı, eşit ve özgür yarınlar için

sözümüzü her yerde söylemeye, mücadelemizi 
büyütmeye ve örgütlenme çalışmalarımızı bundan 
sonra da yılmadan aynı kararlılıkla sürdürmeye devam 
edeceğiz.

Biz TMMOB’li kadınlar; kadının özgürleşmesi için, 
kadının insan hakları için, söz, yetki ve karar hakkı 
için, birleşik bir kadın mücadelesiyle yolumuza 
devam edeceğiz diyor; örgütümüze, geleceğimize ve 
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yaşamımıza sahip çıkmak amacıyla ‘Kadınlar Örgütlü 
TMMOB Daha Güçlü’ diyerek başladığımız bu yolda, 
ilk günkü inançla yolumuza devam edecek güç ve 
kararlılıkta olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Kurultayımızın başarılı geçeceğine, umutlarımızı 
tazeleyeceğimize, örgütlülüğümüzü güçlendireceğimize 
ve dayanışmamızı büyüteceğimize olan inancımla 
hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle ve dostlukla 
selamlıyorum.

YASASIN TMMOB; YASASIN TMMOB KADIN 
ÖRGÜTLÜLÜĞÜ 

Dayanışmayla…”

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 2. Başkanı Fatmagül 
Çıra ise şunları dile getirdi:

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yürekli 
kadınları, sizleri ve konuklarımızı 46.Dönem TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu ve şahsım adına sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.  7.Kadın Kurultayımıza hoş 
geldiniz.

12 yıl önce düzenlenen ilk TMMOB Kadın Kurultayı 
ile kadın çalışmalarını TMMOB örgütlülüğü içerisinde 
kurumsallaştıran TMMOB’li kadınlar olarak, o tarihten 
bugüne 6 Kadın Kurultayı ve 4 Kadın Sempozyumu 
gerçekleştirdik. 

TMMOB’nin Genel Kurulu sonuçlanıncaya kadar 
45.Dönem ve 46.Dönem TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu ile çalışmalarımızı birlikte sürdürdük;  İKK Kadın 
Çalışma Komisyonu temsilcileri ile ana kurultayımıza 
yönelik 16.06.2021, 29.06.2021 ve 08.09.2021 
tarihlerinde ortak toplantılar gerçekleştirdik. Genel 
Kurulumuzun ardından 46.Dönem TMMOB Kadın 
Çalışma Grubu olarak ve İKK temsilcilerimizle ortak 
toplantılarımızı sürdürdük.  Bu toplantılar sonucunda 
Ana Kurultay öncesi birlikte belirlenen alt başlıklar 
doğrultusunda yerel kadın kurultayları yapılmasına 
karar verildi.   

Ortak toplantılarda 7.Kadın Kurultayı alt başlıkları;

TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü

TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi* Uluslararası 
ve TCK Sözleşmeler

Pandemi Sürecinde Şiddet

Pandemi Süreci Ev İçindeki Dengeleri Nasıl Değiştirdi?

İstihdam ve Ücretlendirme Konusunda Cinsiyet 
Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş Tanımları

Genç Öğrenci Kadın Üyelerin Pandemi Sürecinde 
Yaşadıkları

Kadın Çalışmalarının Yerellerdeki Yansımaları, Meslek 
Odalarındaki Kazanımlar, İlham Veren Çalışmalar

LGBTİ+ Bireylerle Dayanışma

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği

olarak belirlendi.

Bu konular çerçevesinde 16 İl/İLÇE Koordinasyon 
Kadın Çalışma Komisyonumuz yerel kurultay 
gerçekleştirdi.

Yerel kurultaylarımız;

25 Eylül İzmir, 2 Ekim Bodrum ve Mersin, 15 Ekim 
Aydın,

16 Ekim Eskişehir ve Adana, 17 Ekim Diyarbakır ve 
Kocaeli,

21 Ekim Balıkesir, 22 Ekim Şanlıurfa, 23 Ekim Malatya 
ve Bursa,

24 Ekim İstanbul ve Van,  3 Kasım Muğla ve 6 Kasım’da 
Ankara’da gerçekleştirildi.

16 Ekim’de yapılması planlanan Trabzon Yerel 
Kurultayı, Covid temaslı vakaların olması nedeniyle ne 
yazık ki gerçekleştirilemedi.

Yerel Kurultaylarımıza emek veren örgütümüzün 
mücadeleci kadınlarına teşekkür ediyoruz.

Değerli arkadaşlar,

Ne yazık ki çok karanlık günlerden geçmekteyiz. 
Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, taciz, 
istismar ve tecavüzlerin büyük bir ivme ile arttığı, 
taleplerimizin, anayasal ve insan haklarımızın yok 
sayıldığı, haksızlığın, hukuksuzluğun sınır tanımadığı, 
karabasan gibi üzerimize çöken bu dönemde, 
geçmişte olduğu gibi, TMMOB’li kadınların örgütlü 
çalışmalarının toplumsal önemi bir kat daha artmıştır. 
Bizler inatla ve ısrarla “SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, 
DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR!” diyoruz.

Bu süreçte tüm kadınlarla birlikte TMMOB’li 
kadınlar olarak “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR’, 
‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ UYGULA” diye 
mücadele ederken, sesimizi yükseltirken, bir gece yarısı 
meclis iradesi yok sayılarak İstanbul Sözleşmesi fesh 
edildi. Sesimizi, sözümüzü engelleyebildiler mi? Hayır!

Bizler 8 Mayıs 2021 tarihinde çevirim içi düzenlediğimiz 
4. Kadın Sempozyumumuzda ve alanlarda “İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!”  diye 
sesimizi, sözümüzü birleştirdik.
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Pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin sayısının 
tolere edilebilir olduğunu söylediler. “KADINA 
YÖNELİK ŞİDDETİ DE, ŞİDDETİ TOLERE EDEN 
POLİTİKALARI DA TOLERE ETMİYORUZ !” dedik 
ve söylemeye devam edeceğiz.  

Tüm bunların yanı sıra 15 yaşın altındaki çocukların 
evlilik adı altında, cinsel istismarını, tecavüzünü 
toplum ve yargı önünde meşrulaştırma çabaları ile 
TCK 103. Maddesi ile düzenlenmiş olan çocuklara 
Cinsel İstismar Suçuna Yönelik Cezalarla ilgili af 
önerileri ara ara gündeme getirilmektedir. “ÇOCUK 
İSTİSMARININ AFFI OLMAZ!” diye haykırdık, 
haykırmaya da devam edeceğiz.

İş bölümünün cinsiyete değil, liyakata dayalı olmasını 
isteyen bizler, tarafı olduğumuz “Erkekler ve Kadınlar 
Eşit İşlerde, Eşit Ücret ve Sosyal Haklara Sahiptir’ 
diyen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ILO 100 no’lu 
sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesini;  

25 Haziran 2021’de yürürlüğe girmiş olan ‘Çalışma 
Hayatında Zorbalık ve Tacize Maruz Kalan Herkesi 
Korumayı ve Güçlendirmeyi Hedefleyen  “ILO 190 
NO’LU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI VE 
UYGULANMASINI” istiyoruz.

Sevgili arkadaşlar,

Tüm bu hak gasplarına karşı mücadele ederken, örgüt 
içi çalışmalarımız da devam etmektedir.

5. Kadın Kurultayı’nda alınan 3 no’lu karar uyarınca 
ve 45. Dönem KÇG Çalışma Programımızda var olan 
TMMOB’a bağlı odalarda yönetim kurulu ve diğer 
organlarda görev alan üyelerin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eğitimi alması ile ilgili önergeler oda ve şube 
yönetim kurullarında kabul edilmiş ve eğitimler 
alınmaya başlanmıştır.  

Yine 31.07.2021 tarihli TMMOB Genel Kurulu’nda 
kabul edilen önergelerimiz ve 16.09.2021 tarihinde 
resmi gazete yayımlanan Disiplin Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik maddelerini 
sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum;

10.07.2002 tarihli 24811 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin 
Cezaları ile İlgili Genel İlkeler Başlığı altında yer alan 
3. Maddesinde, disiplin cezalarının verileceği kişilere 
ilişkin bölüme ‘ psikolojik yıldırma, baskı, her türlü 
taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı yapanlara’ 
verilir cümlesi eklenmiştir.

Disiplin Suçları ve Cezalar başlığının altında 9.maddede 
düzenlenmiş olan MESLEK UYGULAMASININ 
YASAKLANMA CEZASI ( MESLEKTEN MEN) 

KISMINA d bendi olarak ‘ mesleki uygulama ve 
pratiklerde; psikolojik yıldırma/baskı/taciz uygulamak 
ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak’ cümlesi eklenmiştir,

İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması başlıklı 16. 
Maddesinin b bendine   ‘ Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel 
taciz bildirimlerinde, Oda Kadın Komisyonunun 
önereceği bir kadın oda üyesinin soruşturmacı olarak 
atanması zorunludur. ‘ cümlesi eklenmiştir.

Soruşturmanın Yöntemi başlıklı 17. Maddesinin ikinci 
fıkrasına şu cümle eklenmiştir.’ Cinsiyet Ayrımcılığı 
ve Cinsel Taciz Bildirimleri ile ilgili soruşturma 
kapsamında Oda Onur Kurulu’nun değerlendirmesini 
geliştirmek üzere ODA KADIN KOMİSYONU ve/ 
veya TMMOB CİNSİYET AYRIMCILIĞI TAKİP 
SEKRETERYASI’ndan konu hakkında görüş 
oluşturması istenir ve bu görüş raporu değerlendirme 
kapsamında dikkate alınır ‘ şeklinde cümle eklenmiştir.

Bu son derece önemli kazanımlarımız için bizleri bir 
kez daha kutluyorum.

Değerli arkadaşlar,

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Günü”.  Patria, Minerva 
ve María Teresa Mirabal Kardeşlerin, diktatör 
emriyle vahşice katledilmelerini unutmuyoruz. 1960 
yılında öldürülmelerinden bir yıl sonra Dominik 
Cumhuriyetinde, diktatörlüğün yıkılmasında önemli 
rol oynayan Mirabal kardeşleri ve demokrasi ve insan 
hakları yolunda verdikleri onurlu mücadeleyi saygıyla 
anıyoruz. Mücadeleleri biz kadınlara ışık tutmaya devam 
edecektir. Kadınların hak mücadelesi sürüyor ve biz 
bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. “MÜCADELE 
KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!”

Ülkenin ve dünyanın sınav verdiği bu zorlu günlerde, 
her türlü baskıya, zorbalığa rağmen canı pahasına 
mücadeleyi bırakmayan tüm dünya kadınlarına selam 
olsun.

Biz TMMOB’li kadınlar anayasal ve insan haklarımızı 
korumak için, cumhuriyet değerlerini korumak için, 
emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten yana bir 
ülke ve barış içinde dünya için mücadelemizi büyütme 
kararlılığında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.

“HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN 
VAZGEÇMİYORUZ!”

Verimli bir Kurultay olacağı inancıyla TMMOB Kadın 
Çalışma grubu ve şahsım adına sevgi ve saygılarımızı 
sunuyorum.

Dostluk ve dayanışmayla…
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YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI! YAŞASIN 
TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!”

TMMOB 7. Kadın Kurultayı Divan seçiminin ardından 
sonuç bildirgesi komisyonu ve önergeler komisyonu 
seçimleri sonrası çerçeve sunumla devam etti. İlk olarak 
MMO Adana Şubesinden Derya Irmak ‘Örgütlenme’ 
başlıklı sunumunu yaptı. TMMOB Ankara İKK Yerel 
Kadın Kurultayı sunumu ‘Haklarımızdan, Eşitlikten, 
Adaletten Vazgeçmiyoruz’ başlığıyla Ayşegül İbici 
Oruçkaptan tarafından yapıldı.

TMMOB Yerel Kadın sunumları Bodrum İKK üyesi 
Elif Aytaç tarafından ‘Dünyanın yarısı kadınlar olarak, 
eşitliğin tanımını biz yapacağız’ başlığıyla gerçekleştirildi. 
Eskişehir sunumu Duygu Karaca tarafından ‘Kadınlar 
Örgütlü, TMMOB daha Güçlü’ başlığıyla paylaşıldı. Son 
İKK sunumu Mersin Yerel Kadın Kurultayı adına Besime 
İçgören tarafından’ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ üzerine 
gerçekleştirildi.

TMMOB 7. Kadın Kurultayı’nda öğle arası sonrası müzik 
dinletisi ve Kadın Çalışma Grubunun hazırladığı video 
gösterimi sonrası Çerçeve sunumlarda MMO İzmir 
Şubesinden Aslıhan Yılmaz Okan “Kadın İstihdamı-
Şiddet” başlıklı sunumla devam etti.

Bursa Yerel Kadın Kurultayı sunumu Esra Özkan tarafından 
“Kadına Şiddet ve Kadın İstihdamı için Önerilerimiz” 
başlığıyla paylaşıldı. Beliz Gülcüoğlu Yörük TMMOB 
Aydın yerel Kadın Kurultayı sunumunu gerçekleştirdi. 
TMMOB İstanbul Kadın Yerel Kurultayı sunumu Özlem 
Kizir tarafından gerçekleştirildi. Diyarbakır Kadın Yerel 
Kurultayı sunumu “Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz” 
başlığıyla Kıymet Yıldız tarafından paylaşıldı. TMMOB 
Muğla İKK Yerel Kadın Kurultayı sunumu Görkem Acer 
tarafından gerçekleştirildi. TMMOB 7. Kadın Kurultayı 
İKK Sunumlarının sonuncusu ŞanlıUrfa Kadın Yerel 
Kurultayı sunumu “Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten 
Vazgeçmiyoruz “ başlığıyla Ceren İlter tarafından 
paylaşıldı.

TMMOB 7. Kadın Kurultayı gerçekleştirilen sunumlar 
sonrası, Değerlendirme bölümüyle devam etti. 
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı kadınlar “Söyleyecek 
Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var” dedi.

TMMOB 7. Kadın Kurultayı’nda sonuç bildirgesi Ferda 
Yamanlar tarafından paylaşılması üzerine toplumsal 
krizin derinleştiği bu süreçte yaşamın her alanında her 
türlü soruna duyarlı mühendis, mimar, şehir plancısı 
kadınlar serbest kürsüde konuştular ve etkinlik sona erdi.

YENİDEN GÖRÜLEN GEZİ DAVASI İKİNCİ 
DURUŞMASI YAPILDI

Yargıtay’ın bozma kararının ardından Çarşı ve Gezi 
Parkı davalarının birleştirilmesinden sonraki ikinci 
duruşma 26 Kasım 2021 tarihinde Çağlayan’da 
İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. Aralarında 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramazın 
da bulunduğu çok sayıda kurum temsilcisi, gazeteci, 
milletvekili ve siyasetçinin de takip ettiği dva öncesinde 
Taksim Dayanışması adına bir basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı 
Esin Köymen tarafından okunan Taksim Dayanışması 
açıklamasında “Ülkemizin toplum, kent ve demokrasi 
tarihinin en parlak, en onurlu sayfalarından biri olan 
Gezi Direnişi, Anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı 
kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen, hukuka ve 
gerçeğe aykırı, tümüyle mesnetsiz iddialarla, üçüncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel 
hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak 
isteniyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrınca “Gezi Direnişi’ni bir kez daha yargı marifetiyle karalama çabanız beyhudedir! Gerçekleri 
çarpıtmanıza izin vermeyeceğiz! Sipariş senaryolarınızla, milyonlarca insanın, demokratik hak ve talepleri 
için, parklarda, meydanlarda, sokaklarda; özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam için ortaya koyduğu direnişi 
kirletmenize izin vermeyeceğiz” denildi.

Daha önce SEGBİS ile duruşmalara katılan Kavala bu duruşmaya katılmadı. Mahkeme Osman Kavala’nın 
tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 17 Ocak 2022’ye ertelendi.
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TMMOB 7. Kadın Kurultayı Ankara’da, 20-21 Kasım 
2021 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Toplantı 
Salonu’nda “Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten 
Vazgeçmiyoruz!” temasıyla 173 kadın mühendis, 
mimar ve şehir plancı delegenin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.

Kurultay öncesinde, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, 
Bursa, Bodrum, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, 
Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, , Şanlı Urfa, Van 
olmak üzere toplam 17 İKK Kadın Çalışma Grubu 
tarafından yapılan Yerel Kurultaylarda aşağıda belirtilen 
konu başlıkları çerçevesinde mimar mühendis ve şehir 
plancısı kadınların toplumsal ve mesleki sorunları 
tartışılmış ve merkezi kurultaya taşınmıştır.

Kurultay Konu Alt Başlıkları;

TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü,

TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi,

Uluslararası Sözleşmeler ve TCK,

Pandemi sürecinde şiddet,

Pandemi süreci ev içindeki dengeleri nasıl değiştirdi?

İstihdam ve ücretlendirilme konusunda cinsiyet 
ayrımcılığı, cinsiyetçi iş tanımlamaları,

Genç öğrenci kadın üyelerin pandemi sürecinde 
yaşadıkları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği,

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması yönünde 
yasal haklarımız,

LGBTİ+ bireylerle dayanışma,

Kadın çalışmalarının yereldeki yansımaları, meslek 
odalarındaki kazanımlar, ilham veren örnek çalışmalar,

Yerel Kurultaylar’da yerellerdeki kadın sorunları 
üzerinden başlıklar oluşturulması,

olarak belirlenmiştir.

Zorlu mücadele süreçleri ve emekler sonucunda elde 
ettiğimiz kazanımlarımızın bir karşılığı olarak, başta 
Anayasamız olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm 
sözleşmeler Kadın hakları açısından önemli birer 
dayanak niteliğindedir. Aslında yazılı metinlerde eşit 
haklara sahibiz. Sorunumuz yasalarımız değil, yasaların 
uygulanmıyor olması ve erkek egemen patriyarkal 
sistemin dayatmalarının yasaların önüne geçmesidir.

Bu bağlamda öncelikli olarak yasaların uygulanması, 
toplumda erkek egemen sistemin yıkılması için 
topyekûn mücadele etmek ve bir yandan da Uluslararası 
bağlayıcılığı olan İstanbul Sözleşmesine sahip çıkmak 
şarttır. Bu da ancak kadınların örgütlü mücadelesi ile 
mümkündür.

Toplumdaki cinsiyetçi bakış açısıyla mücadelede; 
mesleki ünvan ve statülerimizin güvence altına 
alınması, sendikalılaşmanın özendirilmesi, 
özelleştirme uygulamalarına karşı çıkılması, İş arama 
sürecinde kadınlara eşit fırsatlar tanınması, güvenceli 
çalışmanın temini, kadınların ucuz emek gücü olarak 
görülmesinin önüne geçilmesi, daha fazla kadının 
karar mekanizmalarında yer alması için TMMOB’de 
Kadın örgütlülüğünün artırılması bir zorunluluktur. 
Siyasal iktidarın gerici politikalarını kadınlar üzerinden 
yürütmesi, kararlı ve sürekli bir mücadeleyi gerekli 
kılmaktadır.

Teknolojik dönüşüm, sadece teknik alanda gerçekleşen 
bir değişimi ifade etmez. Aynı zamanda ilişkilerde, 
davranışlarda ve örgütlenmede de değişimi ifade 
eder, hatta bu alandaki değişimi zorunlu kılar. Bu 
nedenle Meslek Odalarının, yakın veya orta vadede 
kendi organizasyonel yapılarında da değişime gitmek 
zorunda kalacakları öngörüsüyle, geleneksel yapıların, 
ilişkilerin ve alışkanlıkların kısıtlayıcı etkileri analiz 
edilmeli ve bu konuda stratejiler oluşturulmalıdır.

Kadın örgütlülüğü olarak sosyal medyayı aktif 
kullanabilecek, acil refleks ve geniş bir ulaşım 
ağı oluşturabilecek bir platform kurulmasını ve 
yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Üyelerimizin hem 
kendi düzeylerini yükselten hem de kolektif üretime 
katkı koymalarını sağlayan bir sosyal platforma ihtiyaç 
vardır. Kurulan bu sosyal ağ aşağıdaki nitelikleri 
taşımalıdır;

TMMOB 7. KADIN KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 
YAYINLANDI

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda 
“Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz!” temasıyla gerçekleştirilen TMMOB 7. Kadın 
Kurultayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı
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Geliştirici olmalıdır.

Katılım ve katkıya teşvik etmelidir.

Sorumluluğu da içeren bir özgürlük alanı yaratmalıdır.

Katılımcılarına hem sanal ortamda hem de reel 
dünyada gerçekleştirmesi gereken ödevler ve görevler 
vermelidir.

Sanal ortamda oluşturulan örgütlülüğün mümkün 
olduğunca gerçek hayata taşınıp kalıcı bir birikime 
dönüşmesini sağlamalıdır.

Öğrenci örgütlenmesi, hem TMMOB, hem de TMMOB 
içinde kadın örgütlenmesinin temelini oluşturmaktadır. 
Örgütün gençleşmesinin önünü açmak üzere yapılan 
tüm organizasyonlara öğrenciler de dâhil edilmeli ve 
yeni örgütlenme modelleri için genç neslin görüşleri 
dikkate alınmalıdır.

TMMOB kadın örgütlülüğünün kurulan bu sosyal 
medya ağını yönetecek profesyonel çalışma arkadaşları 
olmalıdır.

Yine kadın çalışmalarının kurumsallaşabilmesi, bilgi ve 
birikimlerin genç kuşaklara aktarılabilmesi için kadın 
çalışmalarını arşivleme yönünde acil adımlar atılması 
gerekmektedir.

Önümüzdeki dönem eylem planımız içerisinde 
mutlaka LGBTİ+ bireyler ile dayanışma konusu da yer 
almalıdır.

Gelinen noktada toplumsal değişim için doğru ve cesur 
politikalar şarttır. Bu politikaların oluşturulmasında 
kadın dayanışması, toplumsal talep ve baskı, yasaların 
uygulanma talepleri çok önemlidir. TMMOB, kadın 
meslektaşlarının sorunlarına sahip çıkan ve çözüm 
önerilerini geliştiren, kadın meslektaşlarının birlik 
içinde görünür kılınmasını sağlayan daha güçlü bir 
örgüt olmalıdır.

Kadın mücadelesi sürdürmekte olan biz kadınlar, 
yıllardır yasal değişikliklerin tek başına yeterli 
olmayacağını, toplum ve devletin kadınlara yönelik 
algı ve anlayışının asıl problem olduğunu söyledik, 
söylemeyi sürdürüyoruz.

Yaşamın her alanında etkisini hissettiğimiz ekonomik 
ve toplumsal kriz, dezavantajlı konumda olan kadın ve 
çocukları daha derinden etkilemektedir. Aynı zamanda 
ötekileştirilen diğer bir kesim olan LGBTİ+ bireyler de 
bunun faturasını en ağır biçimde ödemektedirler.

Gerek aile içinde gerekse kamusal alanda var olma 
mücadelesi veren LGBTI+ çocuk ve yetişkinlerin 

fiziksel ve psikolojik istismar riski altında olduklarını; 
yaşamları boyunca ailede, okulda, sağlık ve çalışma 
alanlarında şiddet türlerinden en az birine maruz 
kaldıklarını bilmekteyiz. Heteroseksüelliğin ve 
“erkekliğin” yüceltildiği toplumsal bir düzende kadın 
ve LGBTI+ bireylerin vatandaşlık haklarının ihlal ve 
inkâr edilmesi gibi durumlar, ayrımcılığın bireysel 
düzeyden çok politik düzeyde ele alınması gereken bir 
olgu olduğunu açıkça göstermektedir. Buna göre cinsel 
yönelim ve cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılıkla 
mücadele ederken bunu yalnızca eşcinsel ve/veya 
trans bireylerin sorunu olarak görmenin gerçeği 
yansıtmayacağını; ırkçılık ve cinsiyetçilik olgularını 
da içeren bir mücadele alanı olduğunu hatırlamamız 
gerekir.

Ancak, AKP iktidarının yarattığı sistem yaşanan 
toplumsal ve ekonomik krizleri çözmek yerine, gündem 
değiştirerek muhalif her kesime yönelik baskı, şiddet ve 
sömürüyü katmerleyerek artırmaktadır. Kadınların, 
çocukların ve hatta doğanın ve hayvanların bile şiddete, 
zulme maruz kaldığı bilinmektedir.

Her geçen gün artan yoksulluk, işsizlik karşısında 
hiçbir politikanın geliştirilememesi, toplumda şiddet 
eğilimini ve aile içi şiddeti de artırmaktadır. Şiddete 
en fazla maruz kalan kadınlar ve çocuklar olmakta, her 
gün bir kadın öldürülmektedir. Buna karşılık verilen 
cezalar yetersiz kalmakta ya da uygulanmamaktadır. 
Bu cezasızlık da kadına yönelik şiddetin devlet eliyle 
meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. Sistematik 
olarak artan kadın şiddeti durdurulmak istenmemekte, 
tam aksine katiller cezasız bırakılarak şiddet 
körüklenmektedir.

Şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, hem ulusal 
hem de uluslararası feminist mücadele sayesinde 
yürürlüğe giren yasal düzenlemelerden en önemlilerini; 
“her alanda kadının eşitliği için kanun maddelerinin 
değişimi ve uygulamaya geçirilmesi hükümlerini 
içeren” CEDAW, “kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet 
ile mücadeleyi amaçlayan” İstanbul Sözleşmesi, 6284 
sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun oluşturmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi, fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal 
şiddet başta olmak üzere her tür şiddet ile mücadelede 
önleme, koruma, kovuşturma ve destek politikalarını 
kapsayan dört temel yaklaşımdan hareketle bağımsız 
bir izleme mekanizması ve yaptırım gücü olan ilk 
bağlayıcı sözleşmedir.

Ancak siyasal iktidarın kadınlara ve LGBTİ+ bireylere 
yönelik bilinçli ve düşmanca karalama kampanyaları 
sonucunda, İstanbul Sözleşmesi bir gece yarısı 
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millet iradesi yok sayılarak Cumhurbaşkanı Kararı 
ile tek taraflı feshedilmiş ve uluslararası hukuki 
dayanaklarımız yok edilmiştir.

Kadın ve çocuk haklarını garanti altına alan mevcut 
yasal düzenlemeler uygulanmayıp, hukuksuz bir 
şekilde ortadan kaldırılırken, reform adı altında 5.yargı 
paketi değişikliği ile “masum erkekler evlerinden 
uzaklaştırılıyor, çocuklarını göremiyorlar, ömür 
boyu nafaka ödemek zorunda kalıyorlar” şeklindeki 
söylemlerle bir algı yönetimi oluşturularak erkeklerin 
mağdur edildiği masallarıyla kadın haklarını koruyan 
az sayıda yasa da törpülenmeye çalışılmaktadır.

Devletin, kadınlara sermaye ile patriyarka arasındaki 
ilişkiyi bozmayacak şekilde istihdam önerdiği, bu 
durumun mesleklerde kadın sayıları oranları ile birlikte 
toplumsal cinsiyetin meslek dağılımlarında da etkili rol 
oynadığı görülmektedir.

Bir özeleştiri vermek gerekirse, TMMOB’li kadınlar 
olarak çalışma yaşamında “cinsiyet ayrımcılığı ile 
mücadelede” önemli kazanımlar elde etmiş olmamıza 
rağmen, istihdam politikalarında kadına yönelik 
olumlu ayrımcılık noktasında yeterince yol alamadık.

Mühendis, mimar ve şehir plancı kadınlar halen eşit 
işe eşit ücret alamamakta, işini kaybetme kaygısı 
yaşamakta, kriz nedeniyle işten çıkarılanlar yine 
kadınlar olmaktadır.

Bu nedenle, Kadının çalışma yaşamında daha fazla 
yer alabilmesi için, yönetim kademelerinde daha çok 
kadın görmemiz için, eşit işe eşit ücret hakkımızı elde 
edebilmemiz için, başta TMMOB ve bağlı odaları 
olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinde cinsiyet 
ayrımcılığına karşı bilinçlendirme ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde farkındalığının 
artırılması çalışmalarına devam edilmelidir.

Ev içi hizmet ve bakım emeğinin kadınlara özgü 
bir iş olarak görülmesi, kadınların güvencesiz, kayıt 
dışı işlerde çalıştırılması kadınların sendikalara, 
meslek odalarına, siyasi partilere–bir bütün olarak 
örgütlü mücadeleye–katılımını da olumsuz yönde 
etkilemektedir. İşin, mesleğin, üye olunan örgütlü 
yapının, hane içi sorumlulukların ağırlığı altında 
kalan kadınlar için ilk önce vazgeçilen örgütlü yapının 
sorumlulukları ve oradaki görevler olmaktadır.

Yine Pandemi sürecinde üniversitelerde eğitime 
ara verilmesi genç kadınların yaşamında kritik bir 
değişime yol açmıştır. Uzaktan eğitimde gerekli altyapı 
ve olanaklara sahip olunmaması, toplumsal cinsiyet 
rollerinin genç kadınlara (özellikle ev içerisinde) ağır 

sorumluluk ve yük bindirmesi ve bunlara bağlı olarak 
gelişen psikolojik sıkıntılar ev içerisindeki aile ilişkileri, 
ekonomik problemler, toplumsal sıkıntıların aile içi 
huzursuzluğu arttırmasından kaynaklı, başta psikolojik 
şiddet olmak üzere, şiddetin sistematik hale gelmesi de 
kadın öğrencilerin yaşadığı başlıca sorunlardır.

sendikalarda, meslek örgütlerinde, demokratik 
kitle örgütlerindeki erkek egemen yapının etkisi 
de azımsanamayacak derecede fazladır. Oysaki; iş 
hayatında kadınların yaşadığı ayrımcılığın çözümünde 
demokratik kitle örgütlerine, sendikalara ve meslek 
odalarına çok iş düşmektedir.

Üretim ile yeniden üretim döngüsünde, kadının 
görünmeyen emeği gerek mekânsal gerekse ilişkiler 
bakımından ayrılmakta toplumsal yeniden üretimde 
emeğin, iş gücünün, biyolojik yaşamın yani toplumun 
yeniden üretilmesi kadınlara özgü bir iş olarak 
görülmektedir.

Pandeminin de etkisiyle derinleşen ekonomik krizde 
başta kadınlar olmak üzere, çalışanların büyük 
çoğunluğu işten çıkartılmakta, ücret kesintilerine, 
güvencesiz ve esnek çalışmaya, taşeronlaşmaya maruz 
bırakılmaktadır.

Tüm dünyada COVİD-19 salgını hayatın normal 
akışını değiştirdi. Dünya çapında yapılan araştırmalar, 
toplumda daha dezavantajlı konumda olan kadınların 
bu yeni uygulamalardan ve yaşanan değişimlerden 
daha fazla etkilendiğini ortaya koymuştur. Toplumsal 
cinsiyet rolleri bu salgın döneminde kadınların hem 
üzerine yıkılan ev işleri ve bakım yükünün artmasına 
hem de işgücü piyasasından dışlanmalarına neden 
olmuştur. Kadınların işgücüne katılımındaki ve 
işgücü piyasasındaki cinsiyete dayalı ayrımcılığı da 
derinleştirmiştir. Yapılan araştırmalar COVİD-19 
salgının neden olduğu ekonomik krizin, toplumsal 
cinsiyete dayalı iş bölümünde dünya çapında daha da 
derinleştiğini göstermektedir.

Kadın ve erkeklerin bu dönemde yaşadıkları sorunlar 
arasındaki en büyük fark kadına yönelik olarak “evde iş 
yükünün artması” ve “artan şiddet” olmuştur. Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu’na göre pandemi 
döneminde kadına yönelik fiziksel şiddet vakalarında 
yüzde seksen artış gerçekleşmiştir.

Pandemi sürecinde üniversitelerde eğitime ara 
verilmesi genç kadınların yaşamında kritik bir 
değişime yol açmıştır. Uzaktan eğitimde gerekli altyapı 
ve olanaklara sahip olunmaması, toplumsal cinsiyet 
rollerinin genç kadınlara (özellikle ev içerisinde) ağır 
sorumluluk ve yük bindirmesi ve bunlara bağlı olarak 
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gelişen psikolojik sıkıntılar ev içerisindeki aile ilişkileri, 
ekonomik problemler, toplumsal sıkıntıların aile içi 
huzursuzluğu arttırmasından kaynaklı, başta psikolojik 
şiddet olmak üzere, şiddetin sistematik hale gelmesi de 
kadın öğrencilerin yaşadığı başlıca sorunlardır.

Kadın emeği ve kadın sağlığı konuşulurken 
değerlendirmeler genellikle “işçi sağlığı” üzerinden 
yapılmakta, özellikle de toplumsal cinsiyet ekseninde 
işçi sağlığı ve iş güvenliği problemi yok sayılmaktadır. 
Oysa biz kadınlar ve LGBTİ+ bireyler olarak 
işyerlerinde farklı risklere açığız. İşyerinde maruz 
kalınan cinsiyetçilik, cinsiyete bağlı iş tanımı, tek 
bir beden tipine göre hazırlanmış iş ekipmanları ve 
kişisel koruyucu donanımlar, işyerlerinde soyunma 
odalarındaki eksiklikler, maruziyet limitlerinin 
sadece ikili cinsiyet sistemi üzerinden belirlenmesi, 
kadınlar için yalnızca doğurganlığı üzerinden yapılan 
analizler vb. kadın ve LGBTİ+ bireyler için riskler 
oluşturmaktadır.

Cinsiyetlendirilmiş işlerde erkek işleri ağır ve tehlikeli 
görülürken, kadın işi olarak görülen iş kolları az 
tehlikeli olarak değerlendirilmektedir. Bu da analizlerde 
“kadın işi” olarak adlandırılan iş kollarındaki risklerin 
göz ardı edilmesine, bu alandaki meslek hastalıklarının 
iş ile ilişkilendirilmeyip kadınların “biyolojik ya da 
psikolojik doğalarına” bağlanmasına neden olmaktadır. 
İnşaat gibi alanlarda yüksekten düşme, metal iş kolunda 
uzuv kaybı gibi durumlar araştırmaların temel konusu 
olurken tekstil, hizmet sektörü gibi alanlarda kas-iskelet 
hastalıkları tali bir konu olarak görülmektedir. Ev işçisi 
kadınların yüksekten düşmesi, ciddi bir mücadele 
alanı haline getirilmediği sürece “iş kazası” olarak 
görülmemektedir. LGBTİ+ bireylerin işe alımlarda 
kimliklerini gizlemek zorunda kalmaları, kimlikleri 
sebebiyle işe alınmamaları, ayrımcılığa uğramaları, 
baskı ve mobbinge maruz kalmaları sonucu, kronik 
stres, depresyon, anksiyete, psikososyal risklere 
daha açık olmalarına yol açmaktadır. İşçi sağlığı ve 
güvenliği kapsamında bu sorunların çözümüne yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır.

Toplumsal krizin derinleştiği bu süreçte yeryüzünün 
geleceği tehlike altındadır. Yaşamın her alanında her 
türlü soruna duyarlı mühendis, mimar ve şehir plancı 
kadınlar olarak ekolojik krizleri de gündemimize 
almamız elzemdir. İklim krizi, gıda krizi, toplumsal 
krizler; gibi krizlerin tamamı ekolojik krizlerin 
yansımaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekolojik 
yıkımlar yalnızca insanın değil, doğanın asli unsurları 

olan her canlı ve cansız varlığın yaşam alanlarını da 
tehlikeye atmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde doğa rant uğruna yok 
edilmektedir. 2021 yılında ülkemizde yaşanan orman 
yangınlarında binlerce dekar orman alanı yanıp kül 
olmuştur. Orman yangınlarına müdahalede (belki 
de özellikle) yetersiz kalan iktidar, bazı bölgelerde 
vatandaşların kendi çabalarıyla yangını söndürme 
girişimlerine de pandemi ve güvenlik bahanesiyle engel 
olmuştur. Hatta bazı bölgelerde ormanlarımız güvenlik 
bahane edilerek devlet eliyle yakılmıştır.

Sularımız ticarileştirilmekte, orman ve maden alanları 
rant uğruna talan edilmekte, kentlerimizin kentsel 
dönüşüm adı altında betonlaştırılmakta, yaşam 
alanlarımız daraltılmaktadır. Kültürel varlıklarımız, 
Hasankeyf gibi binlerce yıllık tarihi mirasımız hiç 
düşünülmeden yok edilmekte ve geçmişle olan 
bağlarımız kopartılmaya çalışılmaktadır.

Diyarbakır Sur içi gibi birçok yerde, kentsel dönüşüm 
adı altında insanlara dayatılan göç, yoksulluk ve 
yerinden etmeler, toplumsal, ekonomik ve psikolojik 
travmaların yaşanmasına neden olmuştur. Maalesef, 
yoksul halkın oturduğu mahalle ve mekânlar adına 
kentsel dönüşüm dedikleri rantsal dönüşümün 
öncelikli hedefleri haline gelmiştir.

Kentsel dönüşüme açılan bölgeler kriminalize 
edilmekte; bu bölgelerde yaşayan çaresiz bırakılan 
vatandaşlarımıza fuhuş, uyuşturucu kullanımı, hırsızlık 
gibi gayri ahlaki ve tehlikeli bir yaşam dayatılmakta, 
böylece, bölge insanı devlet eliyle dönüşüme razı 
edilmektedir. Yaşanan tüm bu süreçlerden en çok ve en 
derin etkilenenler hiç şüphesiz kadınlar ve çocuklardır.

Sonuç olarak;

İçinde bulunduğumuz dönem; tüm dünyayı sarsan 
Pandemi, artan göçmen sorunları, derinleşen 
ekonomik krizin yarattığı yoksullaşma, işsizlik, gıdada 
aşırı pahalılık, meslek örgütlerinin yıpratılmaya 
çalışılması, üniversitelerde kayyumlara direnen 
öğrencilerin terörist suçlamasıyla kriminalize edilmesi, 
ırkçı ve antidemokratik yasal düzenlemelerin ve fiili 
uygulamaların artmasıyla diğer dönemlerden daha çok 
olumsuzluk taşıyor.

Bu karanlık tablodan kadınlar da payına düşeni alıyor;

İktidarın kazanılmış kadın haklarına yönelik saldırıları, 
İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, toplumsal cinsiyet 
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kavramının yasaklanması, LGBTİ+ bireylerin yok 
sayılması, trans bireylerin evlerinin mühürlenmesi, 
kadına yönelik şiddetin artması, kadın cinayetleri, 
tecavüzler…

Kadının insan hakkı ihlalleri, sadece kadınlara ait bir 
sorun değil, toplumsal gelişme ve ilerleme sorunudur. 
Bir ülkede kadının statüsü, demokratikleşme ve aydın 
sorumluluğunun bir göstergesidir. Kadın-erkek eşitliği, 
bütün insanlar için siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel 
güvenliği sağlamanın ön koşuludur. Sürdürülebilir, adil 
ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin tek yoludur.

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Mücella Yapıcı ve 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 
Yönetim Kurulu üyesi Cansu Yapıcı, Gezi Direnişi 
sürecindeki gözaltında kabul edilemez bir işkence 
şekli olan çıplak aramaya maruz kalmışlar ve yapılan 
bu muameleye karşı dava açmışlardır. Bu davada 
“çıplak arama” ilk kez “İŞKENCE SUÇU” olarak 
nitelendirilmiştir. Bundan sonra benzeri davalara 
emsal teşkil edecek davanın ilk duruşması 9 Kasım 
2021 tarihinde yapılmıştır.

Çıplak arama cinsel şiddettir. Kolluk güçleri, direnen 
kadınlara karşı bunu bir silah olarak kullanmakta 
ve direnişlerinden, isyanlarından vazgeçmelerini 
sağlamak için uğraşmaktadır. Birçok kadın, LGBTİ+ 
birey ve çocuk bu uygulamaya maruz kalmakta, çoğu 
dile getirilemediği için gündeme taşınamamaktadır.

Gerek kadın çalışmalarına katkı koyan gerekse 
demokratik kitle örgütlerinde çeşitli görevler üstlenen 
pek çok kadın arkadaşımıza, psikolojik şiddete maruz 
kaldıkları gözaltı ve tutuklamalar aracılığıyla yıldırma 
politikası uygulanmaktadır. Yapılan bu baskı kadınları 
örgütlü mücadeleden, meslek örgütleri ve sendikalardan 
geri çekilmeye zorlayan süreçleri yaratacaktır.

Nitekim, TMMOB Makine Mühendisleri Odası 
Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Yazman üyesi Arin 
Zümrüt, iki kez gözaltına alınmış, ilkinde aylarca tutuklu 
yargılanmış ve sonuçta beraat etmiştir. Geçtiğimiz 
günlerde sebebinin avukatına bile açıklanmadığı ikinci 
bir gözaltı süreci yaşatılmış ve serbest bırakılmıştır. 
Her iki gözaltı sürecinde de, gözaltına alınış biçimi ve 
zamanı, uygulanan psikolojik şiddet, astım hastası olan 

Arin Zümrüt’ün sağlıksız koşullardaki hücrede gözaltı 
biçimi kabul edilemez.

Bir insanlık suçu ve işkence yöntemi olan bu şiddete 
karşı dava açan arkadaşlarımızın yanındayız, 
sorumlular cezalandırılıncaya kadar davanın 
kamuoyunun gündeminde kalmasını sağlayacağız, 
mahkemede yanlarında olacağız.

Biz TMMOB li kadınlar,

Kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
sorunlarının görünür kılınması için,

TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin 
dayanışmasının daha güçlü hale getirilmesi ve kadın 
temsiliyetinin artırılması, eşit temsiliyet hakkının hem 
yönetim kurullarında, hem iç işleyişlerde görünür 
kılınmasının hayata geçirilmesi için,

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve farkındalığının başta 
TMMOB ve bağlı Odaları olmak üzere tüm toplum 
kesimlerince içselleştirilmesi için,

Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz 
güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip 
çıkmak için,

Sosyal adalet için, iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret 
için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı 
durmak için, gerici, ırkçı-şoven ve cinsiyetçi eğitime 
son verilmesi için, kadınlara yönelik sosyal, siyasal ve 
kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması için,

Kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son 
bulması için,

TMMOB içerisinde kadın örgütlülüğünün güçlenerek 
devam etmesi kararlılığı içinde olduğumuzu bir kez 
daha dile getiriyoruz.

Yüzyıllara dayanan kadınların eşitlik mücadelesinin 
bugün de devam ettiği, dünyanın yarısı olan kadınlar 
olarak EŞİTLİĞİN tanımını BİZ kadınlar yapacağız.

“HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN 
VAZGEÇMİYORUZ”

TMMOB 7. KADIN KURULTAY DELEGELERİ
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Tek adam yönetiminin ülkemizi taşıdığı nokta açlık, 
yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. 23 
Kasım Salı günü yaşadığımız döviz kurlarındaki artış 
emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde 
düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır. İktidarla 
çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve işbirlikçinin 
kasaları şişerken, geniş emekçi kesimleri her gün daha 
fazla borçlanmaya, ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya 
zorlanmaktadır.  Toplumdaki gelir dağılımı uçurumu 
giderek derinleşmektedir.

Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme 
rakamlarının hiçbir toplumsal karşılığı olmayan, 
sanayi ve tarımsal üretime, bu alanlardaki yatırımlara 
bağlı olmayan ve istihdam yaratmayan hormonlu bir 
büyüme olduğu ortaya çıkmıştır. Bu büyümeden halkın 
payına düşen işsizlik ve yoksulluk olmuştur. İktidarın 
tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek, iktidar 
sürelerini uzatabilmek ve kasalarını doldurabilmektir.

Yaşadığımız derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, 
hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik 
emeğiyle geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar 
ve şehir plancılarını da çok yakından etkilemektedir. 
İmardan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar tüm 
tasarım, planlama ve üretim süreçlerinde yer alan ve 
hayatı yaşanabilir kılan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları işsizlikle boğuşmaktadır.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre ülkemizde 
7 milyon 900 bin kişi işsizdir. 2021 yılında ülkemizdeki 
genç işsizliği yüzde 23,2 olarak açıklanmıştır. Yani 
çalışabilecek her dört gençten biri işsizdir! Binlerce 
genç, binlerce meslektaşımız iş bulmaya dair umutlarını 
kaybetmiştir. Mühendis, mimar ve şehir plancısının 
iş bulamaması, ülkemizin üretimden, kalkınmadan, 
gelişmeden koptuğunun göstergelerinden birisidir.

Her 3 Meslektaşımızdan 1’i İşsiz!

2013 yılında 423 bin olan toplam üye sayımız 2021 
yılında 600 bini aşmıştır. 2021 yılı resmi verilerine göre 

8 milyon 938 bin yüksekokul mezunu işgücünün 1 
milyon 162 bini mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. 
Lisans mezunu olan işsiz sayısı 1 milyon 13 bindir ve 
bunun 230 bini yani %22,7’si mühendis, mimar ve şehir 
plancısıdır.

Bağlı Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara 
bakıldığında her 5 inşaat mühendisinden 2’sinin, 
her 4 makine mühendisinden 1’inin ve her 2 şehir 
plancısından 1’inin işsiz olduğu görülmektedir. Üye 
sayımıza göre hesaplandığında, 2021 yılı mühendis, 
mimar ve şehir plancısı işsizlik oranı %38,3’tür. 
Resmi rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da işsizlik 
sorununun ulaştığı boyutu gizlemeye yetememektedir. 
Her 3 mühendis, mimar ve şehir plancısından 1’i 
işsizdir.

Ücretli çalışan tüm meslektaşlarımız ise kendisini 
yarının potansiyel işsizi olarak görmektedir. Daha 
vahim olanı mesleklerine başlamak için mezun olmayı 
bekleyen öğrenci arkadaşlarımızın, eğitimini aldıkları 
meslekleri yapabilme umutları tükenmektedir. Giderek 
zorlaşan yaşam koşulları altında işsizlik, güvencesizlik, 

DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! İŞSİZLİK 
SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza 
Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında meslektaşların işsizlik sorununu gündeme getiren 
“Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz! İşsizlik Sorununa Çözüm İstiyoruz!” başlıklı basın açıklamasını 25 Kasım 2021 
tarihinde gerçekleştirdi.
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hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı direnemeyen 
meslektaşlarımız çaresizlikle meslekleri dışında işlere, 
kayıt dışı çalışmaya yönelmektedirler.

Ülkemizin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 
Kaybetme Lüksü Yok!

Tüm çabalarına rağmen işsizlik sorunlarına çözüm 
bulunmayan her yaştan meslektaşımız, ülkede 
yaşama umudunu da yitirmektedir. Yeni mezun 
genç meslektaşlarımız ülkemizdeki istihdam sorunu 
yüzünden çözümü yurt dışına gitmekte bulmaktadır. 
Oysa ülkemizin bir tek mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kaybedecek lüksü yoktur. Çünkü meslektaşlarımız 
ülkemizi kalkınmasının, üretiminin, sanayileşmesinin, 
büyümesinin, gelişmesi ve ilerlemesinin öncüleridir. 
Halkımızın bolluk ve refah içerisinde yaşamasının 
anahtarı meslektaşlarımızın planlama ve üretimdeki 
sorumluluklarıdır. Ülkemizin nitelikli işgücünün, 
yurtdışına göçü kabul edilemez!

Çözüm Üretimde, Çözüm Kamusal Faydayı 
Korumakta!

Meslektaşlarımızın mahkûm bırakıldığı diplomalı 
işsizliğinin önüne bir an önce geçilmelidir. Ülkenin 
sanayi ve tarımını bitiren meslek alanlarımızı, meslek 

alanlarımızdaki istihdamı daraltan özelleştirme ve rant 
politikaları terk edilmelidir. İşsizlik sorununun çözümü; 
üretime, sanayileşmeye, istihdam ve kalkınmaya dayalı 
ekonomi politikalarının benimsenmesidir.

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; 
kamu hizmeti yapan kurum ve şirketlere yeni mezun 
meslektaşlarımızı istihdamı zorunlu hale getirilmeli; 
genç meslektaşlarımızın istihdam sorunu acil olarak 
çözülmelidir. Özelleştirmeler durdurulmalı ve yeniden 
kamulaştırmaya gidilmelidir. Kamuda istihdam 
artırılmalıdır. İşten çıkarmalar engellenmelidir.

Unutulmamalıdır ki; mühendis, mimar ve şehir 
plancıları mesleklerini kamusal hizmet üretmek üzere 
icra etmektedir.  Bu yüzden istihdam politikaları 
sermayenin, özel sektörün değil kamunun ihtiyaçlarına 
göre düzenlenmelidir. Meslek alanları geliştirilerek, 
istihdam üretime dayalı olarak artırılmalı ve işsizlik 
sorunu çözülmelidir. 

Bizler mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 
diplomalı işsiz olmak istemiyoruz, işsizlik sorununa 
çözüm istiyoruz!

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz 
yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin 
kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran 
ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla 
etkiliyor.

Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, 
projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev 
ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız ekonomik 
kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında 
yer alıyor.

Meslektaşlarımız bu sınırlı ve sorunlu yaşam 
koşullarında, hayatın zorluklarına, insanların sınırsız 
talep ve isteklerine bilim ve tekniği kullanarak yanıt 
üretmeye çalışıyor.

Meslek alanlarımızın tamamını kapsayan hizmetlerin 
bütünü düşünüldüğünde ülkemizin kalkınmasının, 
halkımızın bolluk ve rahatlık içinde yaşamasında, ülke 
politikalarında meslektaşlarımız tarafından üretilen 
mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetlerine 
ayrılan önemin belirleyici olduğu açıktır.

Meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi, 
mesleğimizin gelişmesi, ekonomik krizin emek yanlısı 
bir programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan 
bir Türkiye için çözüm istiyoruz.

Bu sebeplerle, meslektaşlarımızın hakları ve geleceği 
için “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip 
Çıkıyor! Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” başlığı 
ile başlattığımız kampanya dahilinde ülkenin dört 
yanında çalışmalar yürütmekteyiz.

Taleplerimize dair sıraladığımız ana başlıklar şu şekildedir;

Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz, İşsizlik Sorunu 
Çözülmelidir

Kamuda Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
İstihdamı Artırılmalı ve Kadrolu Güvenceli İstihdam 
Sağlanmalıdır

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Ücretleri ve Özlük Hakları İyileştirilmelidir

SGK ile TMMOB Arasında Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim 
Protokolü İvedilikle Yürürlüğe Konulmalıdır

KHK ile Haksız ve Hukuksuz Biçimde Kamu Görevinden 
İhraç Edilen Meslektaşlarımız Tüm Haklarıyla Birlikte 
Derhal Görevlerine İade Edilmelidir

Özelleştirme Uygulamalarına Son Verilmeli, Yeniden 
Kamulaştırma Yapılmalıdır

Kamusal ve Mesleki Denetimler Toplum Güvenliğinin 
Sağlanması Açısından Zorunludur, Serbestleştirme 
Uygulamalarına Son Verilmelidir

Bireylerin Kullandığı Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının 
Faizleri ile Öğrenci Kredi Borçları Silinmelidir

Siz değerli Milletvekilimize, sorunlarımızın ve 
taleplerimizin gündeme taşınması konusunda 
göstereceğiniz ilgi için Birliğimiz adına şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Saygılarımızla,

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” 

KAMPANYASINA İLİŞKİN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB 
tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” 
kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerile-
rine ilişkin bir mektup gönderdi.
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Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıların özel 
bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde 
görev ve sorumluluk alan meslektaşlarımız, ülkenin; 
sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati 
öneme haiz meslekleri icra etmektedir.

Meslektaşlarımız, insanların sınırsız talep ve isteklerine, 
dünyanın sınırlı kaynaklarını bilim ve tekniği 
kullanarak yanıt üretmeye çalışmakta, toplumsal iş 
bölümünde teknik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin 
kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek 
harcamaktadır.

Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan 
ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir 
plancıları, ekonomik ve sosyal hakları açısından 
oldukça ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramıştır. 
Çalışma yaşamı her geçen gün acımasızlaşmakta, 
sömürü yoğunlaşmaktadır. Sadece son iki yılda asgari 
ücret %40 artarken kamu emekçilerinin maaşlarında 
yaşanan artış %29,85’te kalmıştır. Yine temel tüketim 
maddelerinin fiyatlarında yaşanan artış ise %70’i 
aşmıştır. 2021 yılı Kasım ayı verilerine göre 4 kişilik bir 
aile için açlık sınırı 3.192 TL’ye, yoksulluk sınırı 10.396 
TL’ye ulaşmıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretlerin 
erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden hakları da 
diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde 
tanımlanan ek göstergeleri derecelere göre farklılık 
göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (l) Sayılı 
Cetvelin II — Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında 
bulunan söz konusu kamu görevlisi meslektaşlarımız 
“850 – 3600” rakamları arasında ek gösterge almaktadır. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldıkları ek 
gösterge diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük 
kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle 
maaşlarının düşük belirlenmesine neden olmaktadır.

Kamu emekçilerinin maaşları açlık ve yoksulluk 
sınırları gözetilerek, insanca yaşanacak bir düzeye 
yükseltilmelidir.

Kamuda teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri ayrımsız, 
en düşük 4800 en yüksek 6400 olacak şekilde 
yükseltilmelidir.

Meslektaşlarımızın aynı statüde yer aldığı diğer meslek 
sınıflarıyla aralarındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların 
giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler 
sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
(I) SAYILI CETVEL’de yer alan ve emeklilik haklarına 
da etkisi olan “ek ödeme” oranlarında da iyileştirme 
yapılmalıdır. Mühendis, mimar, şehir plancılarının 
%130 ile %150 olan “Ek Ödeme” oranları, %180 ile 
yüzde %200 seviyesine yükseltilmelidir.

Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında  “Özel hizmet 
tazminatları” bölümünde belirlenen tavan oran 
%160’dan %215-%260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli 
aylık ücretlerine yansıtılmalıdır.

Emekli meslektaşlarımızın yaşam koşulları 
iyileştirilmeli, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek madde eklenerek maaşlara her ay 
ilave bir ödeme sağlanmalıdır.

Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, 
sorunlarımıza çözüm istiyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCISI ÜCRETLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ VE EK 

GÖSTERGE 6400 SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİDİR
TMMOB tarafından düzenlenen “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz!” kampanyası kapsamında kamuda çalışan meslektaşlarımızın maaş, özlük ve ek gösterge taleplerine 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi.
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Sevgili Meslektaşlarım,

Ülke tarihinin en ağır ekonomik ve siyasal sorunlarının 
yaşandığı zor bir dönemden, bitmeyen bir krizin 
içinden geçiyoruz. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonrasında döviz kurundaki artışlarla patlak 
veren kriz, aradan geçen 3 yılı aşkın sürede katlanarak 
büyüdü.

Yıllar boyunca özelleştirme politikaları uygulandı. 
Üretimden uzaklaşıldı, sıcak paraya dayalı büyüme 
modeli benimsendi. Üretken sektörler yerine ranta 
dayalı sektörlere yatırım yapıldı. Halk, borçlanmaya 
ve kredi kullanımına yönlendirildi. Çılgın projeler 
ve gösteriş için devasa harcamalar yapıldı. İşsizlik 
rakamları tarihi rekorlar kırıyor. Milyonlar yoksulluk ve 
açlık sınırı altında çalışmaya mahkum. Hayat pahalılığı, 
temel beslenme ihtiyaçlarının dahi karşılanmasını 
engelleyecek boyutlara ulaştı.

Yaşanan derin krize bağlı olarak büyüyen işsizlik, hayat 
pahalılığı, düşük ücretler ve güvencesizlik, emeğiyle 
geçinen herkesi olduğu gibi mühendis, mimar ve şehir 
plancılarını da çok yakından etkiledi.

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB olarak, temel sorunlarımızın çözümüne 
yönelik “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip 
Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz” başlığı ile 
bir kampanya başlattık. Bu mücadele süreci içerisinde 
ülkenin dört bir yanında açıklamalar, etkinlikler ve 
görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bazı başlıkları ön plana 
çıkararak sesimizin duyulmasını ve sorunlarımızın 
çözümünü sağlamaya çalışıyoruz.

Çözüm bekleyen acil sorunlarımız şunlardır:

Genç mezunlarımızın en büyük sorunu olan işsizlik 
sorunu çözülmelidir, meslektaşlarımız diplomalı 
işsizlikten kurtarılmalıdır.

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
istihdamı artırılmalı ve kadrolu güvenceli istihdam 
sağlanmalıdır,

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve 
özlük hakları iyileştirilmelidir,

SGK ile TMMOB arasındaki Ücretli Çalışan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancılarının Asgari Ücret Denetim 
Protokolü yeniden yürürlüğe konulmalıdır,

OHAL KHK’ları ile haksız ve hukuksuz biçimde 
kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm 
haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir,

Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden 
kamulaştırma yapılmalıdır,

Toplum güvenliğinin sağlanması açısından zorunluluk 
olan kamusal ve mesleki denetimler yaygınlaştırılmalı, 
denetimsizlik ve serbestleştirme uygulamalarına son 
verilmelidir,

Bireylerin kullandığı kredi ve kredi kartı borçlarının 
faizleri ile öğrencilerin kredi borçları silinmelidir,

Tüm meslektaşlarımızı TMMOB, bağlı Odalarımız 
ve İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız ile birlikte 
yürüttüğümüz bu mücadeleye katılmaya ve güç 
vermeye davet ediyorum.

Hepinize sağlıklı günler, umutlu yarınlar diliyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP 
ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” 
KAMPANYASINA İLİŞKİN ÜYELERİMİZE MEKTUP

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 3 Aralık 2021 tarihinde tüm üyelerimize, “Emeğimize, Mes-
leğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!” kampanyamız kapsamında bir mektup 
göndererek meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerimizi paylaştı.
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Ülkemizin de imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler 
Engelli Hakları Sözleşmesinde, insanlık ailesinin tüm 
mensuplarının doğuştan sahip oldukları hakların 
dünyada özgürlüğün, adaletin ve barışın temeli 
olduğunun altı çizilmiştir. İnsan hak ve özgürlüklerinin 
evrensel nitelikleri gereği, tüm insanlar gibi engelli 
bireylerin de bu haklardan herhangi bir ayrımcılığa 
uğramaksızın yararlanmalarının güvence altına 
alınması gereklidir.

Ancak, engelli yurttaşlarımızın gündelik yaşamları, 
hayatta kalma mücadelesiyle eşdeğer durumdadır. 
Kentlerimizin fiziki yapısından eğitime, sağlığa, 
ulaşıma ve çalışma yaşamına kadar tüm alanlar engelli 
yurttaşlarımız için ağır sorunlar ile doludur.

Pandemi süreci ile birlikte bu sorunlar hem ekonomik 
olarak hem de sosyal yaşam olarak daha ağır bir 
kriz haline dönüşmüştür. Giderek zorlaşan yaşam 
koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük 
ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme 
sorunları başta engelli meslektaşlarımız olmak üzere 
tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli 
sorunları olmaya devam etmektedir.

Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmelikler engelli 
yurttaşlarımız lehine sonuçlar üretmekten uzak, yetersiz 
ve kağıt üzerinde düzenlemeler olarak kalmakta, 
engelliler adeta yok sayılmaktadır. Fiziksel çevrenin, 
kamu binalarının ve kamusal kullanım alanlarının 
engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüğü 
yerine getirilmemiştir.

Resmi kurumlar tarafından yayımlanan rakamların 
gerçekleri örtmek için birbiriyle çeliştiği; açıklanan 
verilere güvenin tamamen yitirildiği bir dönemden 
geçiyoruz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi 
ile düzenlenen 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel 
sektör işyerlerinde %3 oranında engelli çalıştırılması 
zorunluluğunun; Türkiye’deki işyerlerinin aslında 
%2’sini kapsadığı görülmektedir. Yasa gereği kamuda 
ve özel sektörde engelli çalıştırılması zorunluluğu 
oranlarının yetersiz kaldığı ve bu oranların 
sağlanmadığı aşikardır.  

İşgücüne katılan engellilerin ise çok az bir 
bölümü eğitim aldıkları alanda istihdam olanağı 
bulabilmektedir ve engellilerin yarısından çoğu 
niteliksiz işlerde çalışmaktadır. Oysa bu sorunların 
engelli yurttaşlarımız lehine çözülmesi mümkündür.

Öncelikli olarak özel sektördeki istihdam konusunda 
işverenlerin bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi 
çalışmalarına ihtiyaç vardır. Vasıflı işgücünün daha 
maliyetli olması, engellilere verilen işlerin başarısından 
endişe edilmesi vb. gibi sebeplerle engelliler niteliksiz 
işlere yönlendirilmektedir. Mevcut kotalar, her eğitim 
düzeyinden ve meslekten vasıflı engellileri de kesinlikle 
kapsayacak biçimde artırılmalıdır. Kota uygulaması 
dışında da engelli istihdamına yönelik yatırımlar 
ve uygulamalar hayata geçirilmelidir. Çalışmak 
isteyen engelli başvurularının hiçbirinin karşılıksız 
kalmayacağı düzeylere gelinmesi için yeni çalışmalar 
yürütülmelidir.

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor 
zamanlarda toplumun tüm kesimleri ile birlikte 
engelli yurttaşlarımızı önceleyerek acil taleplerinin 
giderilmesi, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının 
eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve demokratik bir anlayışı 
benimseyen kamucu bir yaklaşım ile karşılanması 
gerekmektedir.

Engelli mühendis, mimar ve şehir plancısı 
meslektaşlarımızın yaşanabilir bir hayat ve çalışma 
koşullarına kavuşması için sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz.

TMMOB olarak, engelli üyelerimizin sorunlarının 
çözümü için mücadele etmeye her zaman hazır 
olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yerine yaşatmak, 
yaşamı ise her zaman daha onurlu kılmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir kez daha 
kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI 
MESLEKTAŞLARIMIZIN YAŞANABİLİR BİR HAYAT 
VE ÇALIŞMA KOŞULLARINA KAVUŞMASI İÇİN 

SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 
yapılan basın açıklamasıyla engelli yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık haklarına erişimlerin önündeki bariyerlerin 
kaldırılması ve kent yaşamının engelli dostu hale getirilmesi çağrısında bulundu.
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Ülkemizde son yıllarda “5 Aralık Dünya Mühendisler 
Günü” adı altında gerçekte olmayan bir  özel gün 
türetilerek kutlanmaya başlanmış, kaynağı bilinmeyen 
ve özellikle sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıllarda 
ortaya atılan kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda büyük 
basın kuruluşları tarafından da duyurularak önemli 
ölçüde ciddiye alınır hale gelmiştir. Öyle ki, ülkemizin 
bünyesinde çok sayıda mühendisin görev yaptığı birçok 
büyük kamu kurumları ve bazı mühendislik fakülteleri 
de bu kervana katılarak 5 Aralık gününü kutlamaya 
başlamıştır. 

Öncelikle dünya çapında kutlanan “5 Aralık Dünya 
Mühendisler Günü” diye bir özel gün olmadığı gibi 
her meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı ulusal 
veya uluslararası özel günü vardır. Bir günün dünya 
çapında özel gün olarak ilan edilip kutlanması için o 
alanla ilgili dünyadaki en üst çatı örgütler, UNESCO 
ya da diğer meslek birlikleri tarafından kabul edilerek 
ilan edilmesi; bunun ülkeler ya da dünya çapında kabul 
görmesi; kutlanan güne dair ise o günü özel kılan 
bir yaşanmışlığın olması ve sembolik bir geçmişinin 

olması gerekmektedir. 5 Aralık için böyle bir durum 
söz konusu olmadığı gibi mühendislerin dünyadaki 
en üst örgütü olan WFOE’de (World Federation 
of Engineering Organizations, ülkemiz adına bu 
oluşuma TMMOB üyedir.), UNESCO’da veya diğer 
organizasyonlarda böyle bir gün tanınmamakta ve 
kutlanmamaktadır.

Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı tarihlerde 
kutlanan mühendisler günü mevcuttur. Örneğin; 
Belçika’da 20 Mart, Hindistan’da 15 Eylül, İtalya’da 
15 Haziran ve Türkiye’de 19 Eylül gibi. Bu tarihlerin 
seçilmesinde etmen olan ve anlamlı kılan yaşanmışlıklar 
vardır. Türkiye’de kutladığımız 19 Eylül’ün bu kapsamda 
bizler için anlamı epey büyüktür. 19 Eylül 1979’da 
TMMOB’nin çağrısıyla ülke çapında bir günlüğüne 
iş bırakan mühendis, mimar ve şehir plancıları; 
ekonomik ve demokratik talepleri için bu eylem ile 
tarihe not düşmüşlerdir ve o büyük günün mücadele 
ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün 
mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül 
ülkemizde “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. Bunların 
dışında her mühendislik meslek grubunun ayrı ayrı 
dünya çapında kutlanan günleri vardır ve yine bunlar 
sosyal medyada birileri tarafından değil uluslararası 
meslek örgütlerince belirlenip ilan edilmektedir.

Bu nedenle, ülkemizde mühendisler, mimarlar ve 
şehir plancıları için özel olan gün, 19 Eylül’dür ve 
“5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel 
gün olmadığından TMMOB ve bileşeni meslek 
odalarımızca kamuoyuna bu hususu hatırlatma gereği 
doğmuştur.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ” ŞEKLİNDE 
ÖZEL BİR GÜN YOKTUR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz sosyal medyada “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” olarak 
ortaya atılan kavram üzerine 5 Aralık 2021 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından Ankara Şube yürütücülüğünde 
düzenlenen,  Kaynak Teknolojisi 12. Ulusal 
Kongre ve Sergisi,  Anfa Altınpark Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Meslek ve uzmanlık alanlarıyla ilgili 
gelişmeleri tartışmaya açmak, görüş ve 
önerilerini yetkililere iletmek, kamuoyunu 
bilgilendirmek ve ilgili taraflarla birlikte 
çözüm önerileri üretmek amacıyla düzenlenen 
Kaynak Teknolojisi Kongresi aracılığıyla 
bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, 
kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan 
taraflar aynı platformda buluşacak. Birçok 
kurum ve kuruluş tarafından desteklenen 
KAYKON 2021’de çok sayıda sektör temsilcisi firmanın 
katılımıyla iki gün  sürdü.

İki gün süren kongrenin açılış konuşmalarını MMO 
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım, 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 
tarafından yapıldı.

Koramaz şöyle konuştu:
Değerli Konuklar,
Değerli Hocalarım,
Değerli Meslektaşlarım,
Sevgili Öğrenciler ve Sevgili Basın Mensupları,

Makina Mühendisleri Odamız tarafından bu yıl on 
ikicisi düzenlenen Kaynak Teknolojileri Ulusal Kongre 
ve Sergisi’ne hepiniz hoş geldiniz.

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum.

Kongrenin düzenlenmesinde emekleri bulunan 
Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurullarımıza, 
Makina Mühendisleri Odamızın Genel Merkez ve 
Ankara Şube yöneticilerine, kongre sekreterleri ve 
Oda çalışanlarımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşacak 
uzmanlarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Teknolojik gelişmelerin giderek hızlanması, sanayinin 
ve her teknik alanın özgül gereksinimleri, bu gibi 
bilimsel kongre ve sergilerin önemini daha da 

artırmaktadır.

Kaynak teknolojileri alanındaki yeni gelişme ve 
yaklaşımlar ile bu alanda üretilen bilgi ve teknolojileri 
paylaşma amacıyla 24 yıl önce düzenlemeye 
başladığımız Kaynak Teknolojisi Kongreleri, 
oluşturduğu bilgi birikimi ile sektörün en önemli 
bilimsel-teknik platformlarından biri haline gelmiştir.

Konunun farklı alanlardaki uzmanlarını ve 
uygulayıcılarını bir araya getirerek bilgi ve tekniğin 
yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmasını ve toplumsallaşmasını 
sağlayan Odamızın bu önemli çabasını yürekten 
kutluyorum.

Yeni teknolojik atılımlar sadece teknoloji kullanımının 
yoğunluğunu artırmıyor; geleneksel üretim 
tekniklerinin egemen oluğu alanları da teknolojiyle 
buluşturup dönüştürüyor.

İletişimden haberleşmeye, ulaşımdan lojistiğe, 
sanayiye, enerjiye kadar pek çok alan, yeni teknolojik 
gelişmelerle sürekli olarak yeniden yapılandırılıyor.

Biliyoruz ki, yaşanan her teknolojik gelişme, o 
teknolojiye sahip olup kullananlarla kullanmayanlar ve 
sahip olanlar ile bağımlı olanlar arasındaki üretim ve 
gelişme hızını daha da artırıyor.

Pek çok sektörde farklı kullanımları olan kaynak 
teknolojileri de bu hızlı değişimin en önemli 
unsurlarından biridir.

Endüstri 4.0 uygulamalarının kaynak teknolojileri ile 
entegrasyonu ve robotik uygulamaların yaygınlaşması 
sektörü yeni bir boyuta taşıyor.

12. KAYNAK TEKNOLOJİSİ ULUSAL KONGRE VE 
SERGİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Üretim teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte 
kontrol yöntemleri, kalite güvence sistemleri, eğitim ve 
belgelendirme konularında da yenilikler söz konusu.

İki gün sürecek kongremizde tüm bunları uzman 
arkadaşlarımızı ve akademisyen konuklarımız 
tartışacaklar ve bu alandaki yeniliklerin sektördeki 
etkisini ele alacaklar.

Sevgil Konuklar,

Ülkemizdeki 600 bini aşkın mühendis, mimar, şehir 
plancısının meslek örgütü olan Birliğimiz TMMOB, 
meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel 
alanlardaki gelişimleri kadar, mesleki birikimlerini 
toplum yararına kullanmalarını sağlamayı da amaç 
edinmiştir.

Bu nedenle meslek alanlarımızla ilgili tüm konularla 
yakından ilgilenerek, ülkemiz, sanayimiz ve halkın 
çıkarlarının bütünü doğrultusunda görüş oluşturmaya 
çabalıyoruz.

Bu çabamız en yurtsever duygularımızın 
dışavurumudur.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın çıkarının 
halkımızın ortak çıkarından ayrıştırılamayacağına olan 
inancımızın, ülkemizin geleceğine olan umudumuzun 
dışavurumudur.

İçinden geçtiğimiz bu zor koşullarda, bu derin 
ekonomik kriz ortamında ülkemizin geleceğine ilişkin 
umudumuzu büyütmek istiyorsak aklın ve bilimin 
yönlendiriciliğine çok daha fazla başvurmamız 
gerekiyor.

Aklın ve bilimin yolundan sapıldığı anda kendimizi kör 
bir karanlıkta, içinden çıkılmaz bir bataklıkta buluruz.

Ülkemizde yıllarca uygulanan rant temelli politikalar 
nedeniyle üretimi, yatırımı, sanayileşmeyi, bilimi, 
teknolojiyi, mühendisi ve insanı ikincilleştiren bir 
ekonomik yapı oluşmuştur.

Bugün içinden geçtiğimiz derin krizin nedenini biraz 
da burada aramamız gerekiyor.

Ülke paramız bu kadar değersizleştiyse, gelirlerimiz 
bu kadar düştüyse, işletmeler yatırım yapılamaz hale 
geldiyse, piyasada borçlar ödenemez hale geldiyse, 
işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk bu denli arttıysa 
bunun nedeni  yıllardır uygulanan yanlış politikalar ve 
önceliklerdir.

TMMOB olarak yıllardır her fırsatta,  uygulanan 
neoliberal politikaların ülkemizi üretimden 

uzaklaştırdığını, ekonomimizi ranta ve spekülasyona 
dayalı hale getirdiğini, ülke zenginliklerinin yanlış 
projelerle israf edildiğini dile getirdik.

Sadece bu kadarla da yetinmedik, çözüm önerilerimizi 
de sıraladık.

Üretimden yana kamucu politikaların hayata 
geçirilmesini istedik. Üreten, sanayileşen ve hakça 
bölüşen bir ekonomik büyüme modeli önerdik.

Ne yazık ki bu çözüm önerilerimiz hiçbir biçimde 
dikkate alınmadı.

Geldiğimiz noktada tüm sektörler ve ülke  tüm halkı 
olarak yarınımızdan endişeliyiz.

Bir ülkede 8-10 yaşında çocuklar bile dolar fiyatlarını 
konuşuyorsa, harçlıklarını dövize yatırmanın planlarını 
yapıyorsa ülke ekonomisinin geleceği konusunda 
umutlar tükenmiş demektir.

Ama en başında da dediğim gibi bizler bilim ve tekniğin 
ışığında yol göstermeye, azalan umutları çoğaltabilmek 
için kamucu, toplumcu  politikalar üretmeye devam 
edeceğiz.

Burada bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum.

Ülkemiz ve halkımızın gerek duyduğu şey toplumsal 
kalkınmadır.

Son 40 yıldır özelleştirme, serbestleştirme, 
kuralsızlaştırma, finans ve rant uygulamalarıyla tahrip 
edilen ekonomik ve sosyal yapı, kamusal bir anlayışla 
yeniden ayağa kaldırılmalıdır.

Doğaya ve insan yaşamına saygı gösteren bir yaklaşımla 
üretim, sanayileşme, kalkınma tam istihdam ve 
toplumsal refah perspektifi benimsenmelidir.

Topraklarımız, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız, 
mühendislerimiz ve emekçilerimiz az sayıdaki türedi 
için değil, ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için 
seferber edilmelidir.

Bizler TMMOB olarak 70’li yıllardan beri sahip 
olduğumuz bilimsel-teknik aklı, sömürgenlerin değil 
halkın çıkarları için kullanmanın mücadelesini verdik, 
veriyoruz, vermeye devam edeceğiz.

Aydınlık bir geleceği hep birlikte kuracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hepimiz 
adına verimli geçmesini diliyor, TMMOB Yönetim 
Kurulu adına hepinizi bir kez daha saygı ve dostlukla 
selamlıyorum.
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TMMOB Bilirkişilik Paneli “Toplumcu Bakış Açısı 
ile Bilirkişilik” ana temasıyla 4 Aralık 2021 tarihinde 
Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin açılışında TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu 
Başkanı Leman Ardoğan ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz birer konuşma yaptılar.

Panelin ilk oturumu Niyazi Karadeniz 
moderatörlüğünde “Kamu Yararı Çerçevesinde 
Bilirkişilik Hizmeti” ana başlığıyla gerçekleştirildi. 
Oturumda Meteoroloji Mühendisi Erdoğan Bölük, 
İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu, Harita ve 
Kadastro Mühendisi Timur Bilinç Batur, TTB adına 

TMMOB “TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİRKİŞİLİK” 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dr. Aysun Balseven Odabaşı ve Ankara Barosu adına 
Av. Mihriban Şentürk birer sunum yaptılar.

İkinci oturum “Kente Ve Yaşama İz Bırakan Raporlar” 
ana başlığında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü 
Meydan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda 
Şehir Plancısı Çağatay Keskinok, Çevre Mühendisi ve 
Avukat Hülya Yıldırım, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Mücella Yapıcı ve Mimar Selma Aslan sunumlarını 
yaptılar.

Panelin son bölümünde Bilirkişilik Çalışma Grubu 
Üyesi Hanze Gürkaş moderatörlüğünde bir forum 
gerçekleştirildi. Serbest kürsüde konuya ilişkin  
görüşlerin dile getirilmesi sonrası panel sona erdi.
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TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen TMMOB 13. Enerji Sempozyumu, 09-11 
Aralık 2021 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirildi.

Sempozyumda “Enerji Yaşam ve Demokratikleşme” 
ana temasından hareketle konunun; sosyal, ekonomik, 
çevresel ve kültürel etkileri etrafında değerlendirmeler 
yapıldı. Sempozyum boyunca bu konu başlıkları 
etrafında altı oturum, iki panel gerçekleştirildi. 
Panellerin ilki ‘’Küresel ve Ulusal Enerji Politikaları 
ve Enerjide Demokratikleşme’’ başlığında, ikincisi ise 
“Nükleer Enerji Politikaları ve Yıkımlar” başlığında 
gerçekleştirildi. Altı oturumun ilki Açılış oturumu 
şeklinde ve ‘‘Dünya ve Türkiye’de Enerji Görünümü; 
Neler Oluyor, Türkiye Neler Yapmalı’’ başlığıyla 
sunuldu. Diğer oturum başlıkları ise ‘‘Enerji Üretim 
Türleri ve Ekolojiye Etkileri’’, ‘’Kamusallaşma Yeniden’‘, 
‘‘Türkiye’de Enerji Projeksiyonları ve Algı Yönetimi’’, 
Yeşil Mutabakat Yeşil Dönüşüm’‘başlıkları ile sunuldu. 
Sempozyumun açılışında TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz katılımcılara şöyle seslendi: 

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

TMMOB Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla 
selamlıyorum.

Sözlerime geçtiğimiz Eylül ayında kaybettiğimiz, Elektik 
Mühendisleri Odamız TMMOB Yönetim Kurulu 
üyesi sevgili   Ufuk Ataç’ı  saygıyla anarak başlamak 
istiyorum.  İki dönem TMMOB yönetim Kurulunda 
birlikte mücadele etiğim sevgili arkadaşımızın şahsında 

tüm kaybettiğimiz yol arkadaşlarımızı saygı ve özlemle 
anıyorum.

Anılarını TMMOB etkinliklerinde ve mücadelemizde 
yaşatmaya devam edecğiz.

Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin hazırlanmasında 
sorumluluk üstlenen Elektrik Mühendisleri Odamız 
yönetim kuruluna, sempozyumumuzun düzenleme 
ve yürütme kurullarına, etkinliğin düzenlenmesinde 
emek ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.

Enerji, Yaşam ve Demokratikleşme üst başlığı altında 3 
gün sürecek sempozyumumuzda değerli fikirlerini ve 
araştırmalarını bizimle paylaşacak olan akademisyen 
ve uzmanlarımıza tüm TMMOB örgütlülüğü adına 
minnet duygularımı sunuyorum.

Değerli Konuklar,

Bugünlerde herhangi bir konuşmaya başlamanın en 
doğru yeri, yaşadığımız krizin yarattığı yoksullaşma ve 
toplumsal tahribat sanırım.

Krizin boyutları bu denli büyük, yarattığı sonuçlar bu 
denli sarsıcı olunca bu durum kaçınılmaz hale geliyor.

Türkiye tarihinin en büyük, en sarsıcı ekonomik 
krizlerinden birini yaşıyoruz. Bu yılın Şubat ayında 
7 lira olan dolar kuru, bugün 14 lira sırına dayanmış 
durumda. Sadece 10 ayda paramızın değeri, alım 
güzümüz yarı yarıya azaldı.

TMMOB 13. ENERJİ SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Ülkenin başında bulunan tek adam ekrana her 
çıktığında, ağzını her açtığında kur yeniden yükselişe 
geçiyor.

Döviz kurlarındaki bu artışlar, yıllardır uygulanan, 
özelleştirme, serbestleştirme ve rant esaslı politikalarla 
tümüyle ithalata bağımlı kılınan ülkemiz ekonomisinin 
hemen hemen bütün sektörlerinde maliyetlerin 
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde 
yükselmesine neden oldu.

Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama 
kalemlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.

Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl 
almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale 
geldi

Pek çok markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç 
maddelerine satın alma sınırları getirildi.

Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş 
zamlar yapıldı. Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan 
etkilenmemek için benzinlikler önünde uzun kuyruklar 
oluşuyor.

İnsanlar saatlerce benzin kuyruğu bekliyor.

Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, 
hiçbir esnaf yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir 
ortamda elindeki malı satmak istemiyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.

Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar düştü.

Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında 
maaşlar ve işsizlik düştü.

Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan 
maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan 
etkileniyoruz.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz 
giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek 
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte 
kamucu değerler sahip çıkmaktan, kamusallığı 
savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.

Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini 
yeniden sağlayan ve hakça bölüşen bir ekonomik 
büyüme modelini savunmaktan başka çıkışımız 
bulunmuyor.

TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu 
yaratmak amacıyla “Emeğimize, Mesleğimize, 
haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.

Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm 
bulabilmek için taleplerimizi en güçlü şekilde dile 
getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız basın açıklamalarıyla, 
binalarımıza astığımız pankartlarla, milletvekillerine 
gönderdiğimiz mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız 
görüşmelerle, sosyal medyadan paylaştığımız 
bilgilendirici görsellerle mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.

Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi 
büyütmeye kampanyamıza destek olmaya davet 
ediyorum.

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım,

Doğanın ve doğal kaynakların insan ihtiyaçları 
doğrultusunda dönüştürülmesi çabası, mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının mesleki faaliyetlerinin 
ortak unsurudur. Bu çabanın, dünyamızın ve insanlığın 
ortak geleceğini güvence altına alacak biçimde 
sürdürülebilmesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği’nin en önemli önceliklerinden birisidir.

Doğanın ve insanlığın ortak geleceği söz konusu 
olduğunda akla gelen ilk başlıklardan birisi “Enerji” 
olmaktadır. Enerji konusu TMMOB’nin en önem 
verdiği konulardan birisini oluşturuyor.

Çünkü enerji, hem mesleki faaliyetlerimizi temelini 
oluşturan bir faktör olarak, hem de ekonomik ve 
toplumsal gelişmelere yön verebilme kapasitesiyle 
hayatımızda büyük bir yer tutmaktadır.

Günümüz dünyasında enerji, insan yaşamının zorunlu 
ve temel bir gereksinimi haline gelmiştir.

Sizler de biliyorsunuz, sanayi devriminden itibaren 
enerjiye olan gereksinimin giderek artması, enerji 
kaynakları üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının da 
giderek şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur.

Enerjiye ihtiyacımızın bu kadar büyükken, enerji 
kaynaklarına ulaşma imkanımızın bu denli sınırlı 
olduğu bir dünyada enerji politikalarının önemi 
çok daha artıyor. Bizler TMMOB olarak yıllardır 
enerjinin tüm yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir biçimde 
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sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması için 
çaba harcıyoruz.

Değerli arkadaşlar,

TMMOB ve Odalarımızca  meslek alanlarımıza ilişkin 
konularda düzenlediğimiz kongre ve sempozyumlarda 
en çok öne çıkan konu, “kamusal fayda” anlayışıdır. 
TMMOB’nin 1970’li yıllardan bu yana savunduğu bu 
anlayış, dünyamızın ve ülkemizin geleceği için yegâne 
çözümdür.

Daha fazla kar uğruna sadece insan emeğini değil, 
doğal kaynaklarımızı da insafsızca sömüren küresel 
kapitalizm, bütün dünyayı büyük bir çöküşe doğru 
sürüklüyor. Kıtlık, enerji krizi, çevre felaketleri, göç ve 
savaş gibi küresel çaplı felaketlerin önüne geçmenin 
yegâne yolu, rant hırsının yerine kamusal çıkarı, 
kontrolsüz bir tüketim anlayışı yerine sürdürülebilir 
politikaları öne çıkarmaktır.

Enerji politikalarını da bu anlayış çerçevesinde 
düşünmemiz gerekiyor. TMMOB, enerjiyi kamusal 
bir hak olarak görmektedir. Tüm yurttaşlarımızın bu 
haktan eşit biçimde yararlanabilmesi için enerjinin 
erişilebilir ve nitelikli bir kamusal hizmet olarak 
sunulması gerekmektedir.

Bildiğiniz gibi enerji sektöründe üretim, iletim, dağıtım 
ve tüketim faaliyetleri birbiriyle organik olarak bağlıdır. 
Dolayısıyla üretimden tüketime kadar her aşaması 
bütüncül olarak kamusal planlanma ile yönetilmelidir. 
Dışa bağımlılığın azaltılması, sürdürülebilirlik, 
yenilenebilirlik ve arz güvenliği ilkeleri bu kamusal 
planlamanın temelinde yer almalıdır.

Petrol, doğalgaz, kömür, hidrolik, jeotermal, rüzgâr, 
güneş, biyoyakıt vb. tüm enerji sektörlerinde 
konunun uzmanları ve meslek örgütlerinin de 
katılımıyla hazırlanacak bütünleşik strateji belgeleri 
ile geleceğimizi güvence altına alan bir enerji politikası 
ortaya çıkartılmalıdır. Bu enerji politikasının temelinde 
ise rant değil, kamusal fayda olmalıdır.

Görüldüğü gibi enerji alanında yapılması gerekenler 
ile hali hazırda yapılanlar arasında derin bir uçurum 
bulunuyor. 1980 sonrasında uygulanan neoliberal 
politikalar, enerjinin kamusal niteliğini görmezden 
gelerek bu alanı tümüyle piyasalaştırdı.

Cumhuriyet dönemi boyunca enerji alanında kurulan 
kamu yatırımları bölünerek özelleştirildi. Mevcut 
enerji şirketleri parça parça özelleştirilirken, kamusal 
kaynaklar da Yap-İşlet-Devret modeliyle özel sektörün 
talanına açıldı. Elektrik santrallerinin, madenlerin 
ve dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonucunda 
elektrik piyasası büyük oranda özel sektörün kontrolü 
altına sokuldu. Bildiğiniz gibi son olarak geçtiğimiz 

Temmuz ayı içinde elektrik sisteminin beyni 
durumundaki TEİAŞ da özelleştirilme kapsamına 
alındı.

Buradan bir kez daha dile getirmek isterim ki TEİAŞ 
stratejik bir kurumdur. İüretimin ve toplumsal 
yaşamın vaz geçilmez girdisi olan elektrik enerjisinde 
arz güvenliğinin kurumsal teminatıdır. Bu anlamıyla 
ekonominin can damarıdır. Özelleştirilmesi 
halinde, yabancı sermaye şirketlerinin eline geçmesi 
muhtemeldir. Bu durum elektrik enerjisinde her an 
için arz güvenliği tehdidini yaratacak, ekonomimiz 
açısından da ciddi bir risk oluşturacaktır.

Geçmişte Türkiye Elektrik Kurumu’nun tekel statüsüne 
karşı çıkanlar, bugün birkaç holdingin sektörde 
tekelleşmesini görmezden geliyor. Enerji sektörünün 
özel şirketler elinde tekelleşmesi, enerji üretim ve 
dağıtımın tümüyle kâr-zarar hesabına indirgenmesi, 
ülkenin ortak geleceğini riske atmaktadır.

Bugün TEİAŞ’ın özelleştirilmesini değil, aksine 
toplumsal faydayı sağlayan kamusallığı yeniden 
gündeme getirmemizin tam zamanıdır. Zaman 
kaybına fırsat vermeden sözleşmelerden doğan 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen dağıtım şirketleri 
ivedilikle kamusal hizmet alanına dahil edilmeli ve 
verimli üretim santralları öncelikli olmak üzere üretim 
tesisleri kamulaştırılmadır.

Değerli arkadaşlar,

Hepinizin bildiği gibi geçmişten bugüne enerji 
konusundaki politikalarımızı belirlerken üzerinde 
en fazla durduğumuz konulardan biri de doğanın ve 
ekolojik dengenin korunması meselesi oldu. Enerji 
üretiminde yenilenebilir kaynakların öncelikli olması, 
fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmesi ve enerji 
üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere 
öncelik verilmesi gibi başlıklar temel ilkelerimiz 
arasında yer aldı.

Bizler TMMOB olarak doğayı, ekolojik dengeyi ve 
insan sağlığını korumak için Türkiye’nin dört bir 
yanında mücadele veriyoruz. Ülkeyi yönetenlerin 
çevre sorunlarına karşı duyarsızlığı bizlerin üzerindeki 
sorumluluğu daha fazla artırıyor.

Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu 
çıkarına uymayan, doğayı ve insan sağlığını tehdit 
eden tüm projelere karşı aklın, bilimin ve kamusal 
sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

3 gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek 
tartışmaların da bu mücadelemizde bizlere katkı 
vereceğine yürekten inanıyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.
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TMMOB Peyzaj Mimarları Odası tarafından bu 
sene 4.’sü düzenlenen Koruma ve Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumu “Krizler ve Peyzaj” ana teması ile 11-
12 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara Ticaret Odası 
Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
da katıldığı Sempozyumda 5 oturum ve 1 panel 
gerçekleştirildi.

Farklı meslek disiplinlerinden 20 konuşmacı krizleri, 
peyzajı ve çözüm yollarını tartışarak soru cevap 
bölümleri ile pekiştirilen sunumlar, tüm izleyicilere 
krizler ve peyzajlara farklı perspektiflerden bakma 
fırsatı yarattı. 

Sempozyuma fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak 
hibrit katılım sağlandı. Sempozyumumuzun kaydı 
Peyzaj Mimarları Odamız YouTube kanalında herkesin 
izleyebileceği şekilde yer almaktadır. 4. Koruma ve 
Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu`nun kaydını seyretmek 
için TIKLAYINIZ.

Koramaz açılışta şöyle konuştu:

Sayın konuklar, değerli hocalarım, sevgili 
meslektaşlarım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına hepinizi 
dostlukla selamlıyorum.

Peyzaj Mimarları Odamız tarafından bu yıl 
dördüncüsü düzenlenen Koruma ve Peyzaj Mimarlığı 
Sempozyumunda aranızda bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde büyük emeği olan 
Sempozyum Düzenleme Kurulumuza, görüşlerini 
bizimle paylaşacak bilim insanlarına, Peyzaj Mimarları 
Odamızın yöneticilerine, organizasyonda emeği geçen 
tüm Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Değerli Konuklar,

Birliğimiz, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını 
halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek, 
mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve 
mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmalarının 
zeminini yaratmakla sorumludur.

Bu doğrultuda mesleki alanlarımızla ilgili gelişmelerin 
ve politikaların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 

boyutlarını derinlemesine kavramak ve toplumu 
bilgilendirmek için etkinlikler düzenliyoruz.

Yayınladığımız raporlarla, açtığımız kamu davalarıyla, 
düzenlediğimiz kongre-sempozyumlarla bilimin ve 
tekniğin halktan ve doğadan yana kullanılmasıyla 
başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya 
koymaya çalışıyoruz.

Gerçekleri söylemek, halkın çıkarına olanı söylemek 
bizim mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzdur.

Çünkü bilimden ve toplumdan yana olan bizler 
gerçekleri söylemezsek, iktidar sahipleri kendi 
çıkarlarını ve gerçeklerini halka dayatırlar.

Değerli katılımcılar,

Ülkemizde uzun süreden beri, egemen çevrelerin 
çarpıtılmış gerçekliğiyle, halkın yüz yüze olduğu 
gerçeklik arasındaki büyük bir fark var.

Tek adam rejimi altında bir parti organı gibi çalışan 
TÜİK’in şaibeli verileri ile gizlenmek istense de yandaş 
medya tarafından görmezden gelinse de Ülke tarihinin 
en sarsıcı, en yıkıcı krizlerinden birisini yaşıyoruz.

Bu yılın Şubat ayında 7 lira olan dolar kuru, bugün 
14 lira sırına dayanmış durumda. Sadece 10 ayda 
paramızın değeri, alım güzümüz yarı yarıya azaldı. 
Ülke olarak yarı yarıya yoksullaştık.

Cumhurbaşkanı her ekrana her çıktığında, ağzını her 
açtığında kur yeniden yükselişe geçiyor.

Döviz kurlarındaki bu artışlar, yıllardır uygulanan, 
özelleştirme, serbestleştirme ve rant esaslı politikalarla 
tümüyle ithalata bağımlı kılınan ülkemiz ekonomisinin 

4. KORUMA VE PEYZAJ MİMARLIĞI SEMPOZYUMU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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hemen hemen bütün sektörlerinde maliyetlerin 
artmasına, fiyatların kontrol edilemez biçimde 
yükselmesine neden oldu.

Başta temel gıda maddeleri olmak bütün harcama 
kalemlerindeki yıllık fiyat artışı yüzde 50’ye yaklaştı.

Ev kiraları, ulaşım ücretleri, haberleşme giderleri akıl 
almayacak kadar yükseldi. Faturalar ödenemez hale 
geldi

Pek çok markette un, şeker, yağ gibi temel ihtiyaç 
maddelerine satın alma sınırları getirildi.

Akaryakıta, doğalgaza, elektriğe birbiri ardına fahiş 
zamlar yapıldı. Her gece, ertesi gün yapılacak zamdan 
etkilenmemek için benzinlikler önünde uzun kuyruklar 
oluşuyor.

İnsanlar karaborsa ve kıtlık dönemlerindeki gibi 
saatlerce benzin kuyruğu bekliyor.

Ülkede ticaret durma noktasına geldi. Hiçbir işletme, 
hiçbir esnaf yenisini kaç liradan alacağını bilmediği bir 
ortamda elindeki malı satmak istemiyor.

Sevgili Arkadaşlar,

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.

Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar düştü.

Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında 
maaşlar ve işsizlik düştü.

Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan 
maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan 
etkileniyoruz.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz 
giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek 
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte 
kamucu değerler sahip çıkmaktan, kamusallığı 
savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.

Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini 
yeniden sağlayan ve hakça bölüşen bir ekonomik 

büyüme modelini savunmaktan başka çıkışımız 
bulunmuyor.

TMMOB olarak sorunlarımızı dile getirmek, kamuoyu 
yaratmak amacıyla “Emeğimize, Mesleğimize, 
haklarımıza sahip çıkıyoruz, sorunlarımıza çözüm 
istiyoruz” ana başlığında bir kampanya başlattık.

Kriz döneminde derinleşen sorunlarımıza çözüm 
bulabilmek için taleplerimizi en güçlü şekilde dile 
getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız basın açıklamalarıyla, 
binalarımıza astığımız pankartlarla, milletvekillerine 
gönderdiğimiz mektuplarla, siyasi partilerle yaptığımız 
görüşmelerle, sosyal medyadan paylaştığımız 
bilgilendirici görsellerle mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının sorunlarına çözüm istiyoruz.

Tüm üyelerimizi ve demokratik kamuoyunu sesimizi 
büyütmeye kampanyamıza destek olmaya davet 
ediyorum.

Değerli Arkadaşlar,

Ne yazık ki ülkemizin ve dünyanın yüz yüze olduğu tek 
kriz ekonomide yaşanan kriz değil.

Çevre sorunları, açlık iklim krizi, göç, salgın, kıtlık, 
yoksulluk, temiz su kaynaklarının tükenmesi, doğal 
felaketler gibi küresel ve bölgesel sorunlar da yaşıyoruz.

Bu sorunlar ortak geleceğimizi tehdit eder boyutlara 
gelmiş durumda.

Sempozyum kapsamında iki gün boyunca yapılacak 
oturumlarda farklı alanlarda yaşanan sorun, kriz ve 
felaketlerden insanlığı ve doğayı korumanın yolları 
üzerine konuşacağız.

Her şeyden önce şunu tespit etmek gerekiyor ki, 
küresel ve bölgesel sorunların bu denli büyümesinin, 
doğal ve tarihsel zenginliklerin bu denli hoyratça yok 
edilmesinin en büyük sorumlusu küresel kapitalist 
sistem ve uygulanan neoliberal piyasacı politikalardır.

Çünkü bu sistemin işleyiş mantığı, sadece insan 
emeğini değil, dünya üzerindeki tüm zenginlikleri 
de kontrolsüz biçimde sömürülerek karlılığı en üst 
seviyeye çıkarmak üzerine kuruludur.

Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde 
dünyaya egemen olan kamu yararı, kamusal hizmet, 
kamu sağlığı gibi kavramlar 80’li yıllardan itibaren 
uygulamaya konulan piyasacı politikalarla tamamıyla 
devre dışı bırakıldı.

Bunların yerini rekabet, verimlilik, karlılık gibi 
kavramlar aldı.
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Ülkemizde de benzer bir süreç 24 Ocak kararlarından ve 
12 Eylül darbesinden günümüze kadar işletilmektedir.

Yakından takip ettiğimiz bu süreçte, özelleştirme, 
piyasalaştırma, serbestleştirme, kuralsızlaştırma adı 
altında uygulanan politikalarla, ekonomik ve kamusal 
öncelikler ters yüz edilmiştir.

Bu süreç, sadece KİT’lerin özelleştirilmesi, eğitim, sağlık 
ve sosyal güvenlik hizmetlerinin ticarileştirilmesiyle 
sınırlı kalmadı.

Bu süreç, kıyılarımızın yağmalanmasından orman 
arazilerinin satışına, tarım alanlarının amaç dışı 
kullanımından, su kaynaklarımızın ticarileştirilmesine, 
SİT alanlarının yapılaşmaya açılmasından meraların 
özelleştirilmesine, tarihi kentlerin sular altında 
bırakılmasından kentsel dokunun kaybedilmesine 
kadar geniş çerçevede yıkıcı sonuçlar yaratarak devam 
ediyor.

Bu süreci bilinçsizlik, ihmalkârlık, özensizlik gibi 
nedenlerle açıklamak mümkün değildir.

Tam tersine, ülkemizin korunması ve halk yarına 
kullanılması gereken tüm ortak zenginlikleri, tüm 
doğal kaynakları, tabiat güzellikleri, kültürel tarihsel 
varlıkları bilinçli bir saldırının hedefi durumundadır.

Bugün içinden geçtiğimiz ve 80’li yıllardan 
itibaren kronikleşen ekonomik krizlerin, toplumsal 
yoksullaşmanın ana nedenlerini de buralarda aramak 
gerekir.

Değerli arkadaşlar,

Biliyorsunuz insan, içinde yaşadığı çevrenin hem 
yaratıcısı hem de bir ürünüdür.

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, 
insanın çevreyle kurduğu bu yaratıcı ilişkinin 
bilimsel ilkeler ışığında gelişmesini sağlayan meslek 
mensuplarıyız.

Bilimi ve tekniği kullanarak doğaya ve doğal kaynaklara 
insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda müdahale 
ediyoruz.

Bu müdahalenin dünyamızın ve insanlığın ortak 
geleceğini güvence altına alacak, insanlığın ve dünyanın 
geleceğini riske atmadan gerçekleştirilmesi bizlerin en 
önemli mesleki önceliklerinden birisidir.

Bu nedenle TMMOB olarak doğal hayatın, çevrenin 
ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin bütüncül bir 
yaklaşımı benimsiyoruz.

Sanayileşme, kalkınma ve üretim politikalarının insan 
hayatına ve doğal çevreye zarar vermeme temel ilkesi 
esas alınarak belirlenmesi için bilimin ve tekniğin 
kamusal sorumlulukla kullanılması için çabalıyoruz.

Yıllardır, doğal hayatı ve ekolojik dengeyi görmezden 
gelen, ülke kaynaklarını rant, talan ve tahribata 
açan, halkımızın ve ülkemizin geleceğini tehdit 
eden uygulamalara karşı kapsamlı bir mücadele 
sürdürüyoruz.

Kimi zaman bilimsel toplantılarla, kimi zaman uzman 
arkadaşlarımızın hazırladıkları raporlarla, kimi zaman 
kamuoyuna dönük açıklamalarla, kimi zaman da 
açtığımız davalarla kamu kurumu niteliğinde bir meslek 
kuruluşu olmanın bizlere yüklediği sorumlulukları 
yerine getirmeye çalışıyoruz.

Sizler de biliyorsunuz TMMOB’nin bu toplumcu, 
yutsever ve bilimden yana tutumu ve çevreyi gözeten, 
halktan yana bu mücadelesi bazı kesimleri memnun 
etmiyor.

Sınırsız bir sömürü peşindeki rant çevreleri ve onların 
güdümündeki siyasi iktidarlar, bizlerin bu duyarlılığını 
ve çabasını kendilerine engel olarak görüyor.

Bu nedenle yıllardır hedefteyiz.

Bir yandan bizlerin mesleki denetim yetkilerini ve 
mesleki faaliyetlerini sınırlandırmaya çalışırken, diğer 
yandan da gelir kaynaklarımızı budayarak iş yapamaz 
hale getirmeye, sesimizi kısmaya çalışıyorlar.

Ancak bilinsin ki, hiçbir şekilde susmayacağız.

Ülkenin neresinde olursa olsun bilime aykırı, kamu 
çıkarına uymayan, doğayı ve insan sağlığını tehdit 
eden tüm projelere karşı aklın, bilimin ve kamusal 
sorumluluklarımızın gösterdiği yolda mücadele etmeye 
devam edeceğiz.

Ülkemizi, insanımızı, doğamızı, kentlerimizi 
koruyabilmek için rekabetten ve çıkardan arındırılmış, 
toplumun ortak çıkarını önceleyen kamucu, toplumcu 
politikaları savunmaya devam edeceğiz.

Kamusal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam 
edeceğiz.

İki gün sürecek bu sempozyumda yürütülecek 
tartışmaların, bu sorumluluğumuzu yerine getirmede 
bizlere yol açıcı katkılar sunacağına yürekten 
inanıyorum.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası tarafından 
düzenlenen “TMMOB Sanayi Kongresi 2021” 17-18 
Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da MMO Eğitim ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

“Pandeminin Türkiye ve Dünyadaki Etkileri ve 
Kapitalizmin Açmazları” ana temasıyla toplanan 
kongrenin açılış konuşmaları MMO YK Başkanı 
Yunus Yener, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz tarafından yapıldı. Kongrenin açılış 
oturumunda Prof. Dr. Korkut Boratav “Pandemi 
Sonrası Başka Bir Dünya Mümkün mü?” başlıklı bir 
sunuş yaptı.

Koramaz katılımcılara şöyle seslendi:

Değerli Konuklar, Değerli Hocalarım, Sevgili 
Meslektaşlarım

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu ve şahsım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

İlki 1962 yılında düzenlenen ve 1987 yılından bu yana 
da TMMOB adına Makine Mühendisleri Odamız 
tarafında düzenli olarak gerçekleştirilen Sanayi 
Kongremize hepiniz hoş geldiniz.

Kongremizin örgütlenmesinde büyük emekleri olan 
Makine Mühendisleri Odamızın Yönetim Kurulu’na, 
düzenleme ve yürütme kurullarına, kongremize 
katkıda bulunan akademisyen ve uzman dostlarımıza 
ve kongre sekreterlerine emek ve katkılarından dolayı 
çok teşekkür ediyorum.

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizde hep 
yanımızda olan, ülkemizin sanayileşmesi, kalkınması, 
demokratikleşmesi ve mesleğimizin gelişmesi için 

verdiğimiz mücadelede bizlere yol gösterici olan değerli 
Yavuz Bayülken’i saygıyla anarak başlamak istiyorum 
ben de sözlerime.

Anısını oda faaliyetlerimizde ve TMMOB 
mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğiz.

Sanayi Kongrelerimize çok uzun yıllar katkı veren, 
ülkemizde marksist iktisadın ve kamucu yaklaşımın 
önemli isimlerinden biri olan, 2020 yılında 
hayatını kaybeden değerli hocamız İşaya Üşür’ü de 
huzurlarınızda saygı ve minnetle anıyorum.

Geçtiğimiz 2 yılımıza damgasını vuran Covid-19 
salgını süresince pek çoğumuz yakınlarını bu salgına 
kurban verdi.

TMMOB ve Oda faaliyetlerinde aktif görev alan 
çok sayıda arkadaşımızı, yoldaşımızı, TMMOB ve 
Oda sevdalısı dostumuzu, yakın mesai ve mücadele 
arkadaşlarımızı salgın ve bağlantılı hastalıklar 
nedeniyle sonsuzluğa uğurladık.

Bizler biriktirerek yaşadığımız kadar, kaybettiğimiz 
dostlarımızın acısıyla da yaşıyoruz ne yazık ki.

Yitirdiğimiz arkadaşlarımızın hayatlarımıza ve 
örgütümüze kattığı değerleri ve güzellikleri asla 
unutmayacağız.

Değerli konuklar,

Üç uzun yıldır, her gün daha da büyüyen sarsıcı bir kriz 
yaşıyoruz.

2018 yılında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında 
kurlardaki hızlı yükselmeyle başlayan kriz, aradan 
geçen 3 yılda büyük bir kasırgaya dönüştü.

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2021 GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Bizzat Cumhurbaşkanının bile kabullenmek zorunda 
kaldığı, bizlere sabır ve metanet telkin ettiği bir kriz 
içindeyiz.

Kriz öncesinde 5 lira bile olmayan dolar kuru, bugün 
15 lirayı aştı. Paramız, 3 yılda tam 3 kat değer kaybetti.

Dışa bağımlı ekonomik yapımız nedeniyle paramızın 
değeri düştükçe üretim maliyetleri hızla arttı ve tüm 
ürünlerin fiyatları kontrolsüz biçimde yükselmeye 
başladı.

Tüm bu süre zarfında ücret ve gelirlerimiz, mal ve 
hizmetlerle aynı oranda artmadığı için de ülke olarak 
kitlesel bir yoksullaşma yaşadık.

Yıllardır uyguladıkları politikalarla bizleri bu büyük 
bir yıkıma sürükleyen iktidar çevreleri, yarattıkları 
bu yoksulluk üzerinden kendilerine yeni bir hikaye 
yaratmaya çalışıyorlar.

“Ekonomik kurtuluş savaşı” dedikleri bu hikayede, 
halkın yoksulluğunu silah olarak kullanmayı 
amaçlıyorlar.

Sözüm ona, paramız değersizleştikçe, ithal ürünleri 
alamaz hale geldikçe dış borçlarımız azalacak, işçi 
ücretleri azaldıkça üretim maliyetleri düşecek, değersiz 
paramız nedeniyle dış ticarette rekabet gücümüz 
artacak ve buradan yeni bir çıkış yakalayacağız.

Halkını yoksullaştırmayı, halkın gönenç seviyesini 
düşürmeyi, halkını dünyanın geri kalanından 
koparmayı ekonomik öncelik olarak gören, parasını 
değersizleştirmeyi rekabetçi ekonomi olarak 
tanımlayan bir iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir 
şey kalmamış demektir.

Rekabet yoklukta, yoksullukta olmaz, gönençte olur.

Rekabet paranın alım gücünün düşmesiyle değil, güç 
kazanmasıyla olur.

Rekabet emeğin değersizleştirilmesiyle değil, 
emekçilerin refahıyla olur.

Rekabet daha iyi üreterek, daha kaliteli üreterek, bilim 
ve teknoloji alt yapısı güçlendirilerek olur.

Rekabet medeniyetle olur, uygarlıkla olur.

Bize sunulan bu reçete rekabet ekonomisi değil, sefalet 
ekonomisidir.

Çiçeği burnunda Maliye Bakanı da bu durumu arsızca 
teyit ediyor.

Yeni ekonomi modelinde emekçilerin sadece 
maaşlarının değerinin düşeceğini, ülkemizde zaten 
emekçilerin kaybedecek bir şeyleri olmadığını söylüyor.

Uyguladıkları ekonomik ve sosyal politikalarla emekçi 
kesimleri tamamen yoksullaştırdıklarını, devleti sosyal 

görevlerinden arındırarak tamamen savunmasız ve 
çaresiz bıraktıklarını kabul ediyor.

Bu ülke insanının yoksulluk nedeniyle sağlığını, aile 
huzurunu, çocuklarının geleceğini kaybetmesini 
umursamıyor.

Değerli konuklar,

Ülkeyi bu duruma getiren iktidarın yıllardır uyguladığı 
üretime dayanmayan, yatırıma dayanmayan, 
sanayileşmeye dayanmayan, bilim ve teknolojiyi 
dışlayan ekonomi politikalarıdır.

Devletin sosyal sorumluluklarının terk edilmesini, 
ekonomik alandan çekilmesini, kamusal varlık ve 
yatırımların özelleştirilmesini, üreticileri korumaya 
yönelik uygulamaların terk edilmesini, ücretli 
kesimlerin düşük maaş ve kötü çalışma koşulları 
altında çalıştırılmasını, uluslararası sermaye hareketleri 
önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, kamusal 
hizmetlerin ticarileştirilmesini temel alan bu politikalar 
yaşanan sorunların ana kaynağıdır.

Yıllardır gerçekleştirdiğimiz tüm sanayi kongrelerinde 
bu durumun altını çiziyor ve bu durumun ülkeyi bir 
felakete sürükleyeceğini dile getiriyorduk.

Yurt dışından gelen sıcak paraya dayalı ekonominin, 
o para akışı kesildiğinde işleyemez hale geleceğini 
söylüyorduk.

Ülke kaynaklarının sadece hizmet, finans, inşaat ve 
gayrimenkul sektörlerine ayrılmasının dengeli bir 
ekonomik büyümeyi engellediğini söylüyorduk.

Rant yaratmak için gerçekleştirilen çılgın projelerin bu 
ülkeye yük olacağını söylüyorduk.

İstihdam yaratmayan büyümenin bu ülke halkına bir 
faydası olmadığını söylüyorduk.

Sermaye çıkarlarının halkın ortak çıkarlarının önüne 
geçirilmesinin toplumsal bir felaketle sonuçlanacağını 
söylüyorduk.

Şimdi bu felaketin içinde yaşıyoruz.

Ve bu felakette siyasi iktidarın bize vaat ettiği tek şey, 
daha fazla yoksulluk…

Bu ülke halkı bunu hak etmiyor. Bunu 
kabullenmeyeceğiz de.

Siyasi iktidarın tüm baskı ve zorbalığına rağmen 
ülkenin dört bir yanında geçinemiyoruz çığlıkları 
sokaklara taşmış durumda.

Öğrenciler geçinemedikleri, barınamadıkları için 
seslerini yükseltiyor.

İşçiler insanca yaşayabilecekleri bir ücret için 
meydanları dolduruyor.
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Kamu emekçileri TÜİK’in şaibeli rakamlarına 
endekslenmiş maaş artışlarına karşı alanlara çıkıyor.

Sağlık çalışanları ve hekimler alın terlerinin karşılığını 
alabilmek için iş bırakıyorlar.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ülkenin dört bir 
yanında emeğine, mesleğine, haklarına sahip çıkmak, 
sorunlarına çözüm bulmak için eylem yapıyorlar.

Bu ülkenin emeğiyle geçinen kesimleri seslerini 
yükselttikçe, yan yana geldikçe kendilerine dayatılan 
bu yoksulluk reçetesini de yırtıp atacaklardır.

Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Değerli konuklar,

Bugün hala tüm şiddetiyle devam eden Covid-19 
salgınının ortaya çıkışının üzerinden tam 2 yıl geçti.

2 yılda resmi rakamlara göre 5 buçuk milyona yakın 
kişi bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkemizde 
resmi rakamlara göre 80 bine yakın, gerçekte ise 200 
binin üzerinde ölüm olduğu ifade ediliyor.

Salgının bu denli yıkıcı hasarlar bırakması ve aradan 
geçen bunca zamana rağmen kontrol altına alınamamış 
olması, ülke olarak bu konudaki hazırlıksızlığımızı ve 
yetersizliğimizi gösterdi.

Bu yetersizliğin en önemli nedeni, hazırlıklar ve 
önlemler belirlenirken bilimin sesine ve halkın 
ihtiyaçlarına değil, piyasanın ve sermayenin taleplerine 
kulak verilmesidir.

Pandeminin daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı’nın 
dile getirdiği “Yaşanan bu durum Türkiye ekonomisinin 
öne çıkması için fırsattır” yaklaşımı, iktidarın salgın 
dönemindeki tüm kararlarının belirleyicisi oldu.

Salgın boyunca iktidar kendi önceliklerini, halkın 
sağlığının önüne koydu.

Salgınla mücadele tümüyle sağlık sisteminin üzerine, 
sağlık çalışanlarının omuzlarına bırakıldı.

Hatırlayacaksınız bilim insanlarının yaygın test 
çağrısına rağmen uzun süre test yapılamadı, sağlık 
çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanamadı, 
halkın kullanımı için maske-dezenfektan-kolonya 
bulunamadı, maske dağıtımı yapılamadı, vaka ve ölüm 
sayıları gizlendi ve hepinizin bildiği gibi uzun süre 
boyunca yeterli aşı sağlanamadı.

Sürecin bilimsellikten ve şeffaflıktan uzak yürütülmesi 
salgının toplumsal sonuçlarını artırdı.

Bu süreçte milyonlarca kişi işini, ekmeğini, gelirini 
kaybetti ve bu kayıpların telafisi için etkin önlemler 
alınmadı.

Bu durumun sanayide yarattığı sonuçları kongremiz 
boyunca farklı başlıklar altında değerlendireceğiz.

Salgının meslek alanlarımıza ve meslektaşlarımıza 
yansımaları üzerine yaptığımız araştırmada da tabloyu 
daha net biçimde göreceğiz.

Ülkemizde siyasi iktidarın tüm işbilmezliğine 
ve işgüzarlığına rağmen, daha büyük kayıplar 
yaşanmamışsa eğer, bunu sağlık çalışanlarının 
özverisine ve yıllardır sağlığın ve sosyal güvenliğin 
özelleştirilmemesi için mücadele eden toplumsal 
muhalefet güçlerinin gayretine borçluyuz.

Şirketlerin doymak bilmez kâr hırsına karşı, herkes için 
parasız, nitelikli, erişilebilir sağlık hakkını savunanların 
kararlı duruşuna borçluyuz.

TMMOB olarak bu duruşumuzdan bir adım bile 
geri atmadan, başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
tüm kamusal hizmetlerin özelleştirilmemesi, 
piyasalaştırılmaması için mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Değerli Arkadaşlar,

Sanayileşme Politikaları ve bu politikaları tartıştığımız 
Sanayi Kongreleri TMMOB açısından büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü sanayi, mesleki olarak bütün 
mühendislik disiplinlerini ilgilendirdiği gibi, üretim 
sürecindeki yeriyle de bütün toplumsal yaşamı 
belirlemektedir.

Bizler yıllardan bu yana;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovasyona 
ağırlık veren; Dış girdilere bağımlı olmayan, yerli 
yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendiren; Kamunun 
ekonomideki yönlendiriciliğini toplumsal yararlar 
doğrultusunda artıran; Sosyal refah-sosyal hukuk 
devleti anlayışını benimseyen; Sanayinin gelişmesini 
ve ekonomik büyümeyi en geniş toplumsal tabana 
yayan; Erişilebilir, nitelikli, ücretsiz sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle 
ve kentle barışık; İstihdam, emek ve halk odaklı bir 
sanayileşme ve kalkınma planlamasını savunduk ve 
bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz.

Kongremizin bu yönde kamusal-toplumsal bilinç 
oluşumuna katkılar sunmasını diliyor ve TMMOB’nin 
bu yöndeki yurtsever, demokratik sorumluluğunu 
bundan sonra da yerine getireceğini özellikle belirtmek 
istiyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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TMMOB 46. Dönem etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 
“TMMOB Tarımsal Üretim ve 
Tüketimde Sosyal Dayanışma 
Pratiği Olarak Kooperatifçilik 
Sempozyumu” 26 Aralık 2021 
tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi 
Mehmet Besleme, TMMOB Gıda 
Politikaları Çalışma Grubu 
Üyeleri Murat Aslan ve Petek 
Ataman’ın yürütücülüğünde 
gerçekleştirilen sempozyumda 
TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz’ın gerçekleştirdiği açılış 
konuşması şöyle:

Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, değerli 
izleyenler

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim 
Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

46. Dönem Çalışma Programımızın son etkinliği olan 
Kooperatifçilik Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. 
Birliğimiz adına bu önemli etkinliğin hazırlanmasında 
sorumluluk üstlenen TMMOB Gıda Politikaları Çalışma 
Grubu üyelerimize, sempozyumun düzenlenmesinde 
emek ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür 
ediyorum.

“Tarımsal Üretim ve Tüketimde Sosyal Dayanışma 
Pratiği Olarak Kooperatifçilik” başlığı altında, çağrılı 
konuşmacılardan oluşan bu sempozyumda değerli 
fikirlerini ve araştırmalarını bizimle paylaşacak 
olan akademisyen ve uzmanlarımıza tüm TMMOB 
örgütlülüğü adına minnet duygularımı sunuyorum.

Değerli Konuklar,

Kelimenin gerçek anlamıyla bir anaforun içinden 
geçiyoruz. Ülke olarak çok krizler gördük ama 
ekonominin bu kadar çalkantılı olduğu, ekonomik 
verilerin gün içerisinde bu derece radikal hareketler 
yaptığı başka bir dönem olmamıştır.

Sabahtan akşama hatta geceden sabaha yaşanan 
bu çalkantılar, ekonomimizin istikrarsızlığının ve 
kırılganlığının göstergesi olduğu kadar, karar vericilere 
olan güvensizliğin de göstergesidir.

Tek adam rejiminin her alanda olduğu gibi ekonomide 
de aklıselimle davranmadığının, fevri kararlarla ülkeyi 
yönettiğinin göstergesidir.

Bir hafta önce kurda yaşanan yükselişin cari açığımızı 
düşüreceğinden, ürünlerimizin rekabet şansının 
arttıracağından, yerli ürünlerin üretimini teşvik 
edeceğini “Ekonomik Kurtuluş Savaşı” taktiği olarak 
anlatanlar, bir hafta sonra kurlardaki düşüş üzerinden 
başarı hikayesi yaratmaya çalışıyorlar.

Ama herkes biliyor ki, plansızlık nedeniyle yaşanan 
bu çalkantı sadece döviz bürolarının kur tabelalarına 
yansımıyor.

Bir bütün olarak piyasaya ve daha da ötesi halkın 
gündelik hayatına ve ruh sağlığına da yansıyor. Halk 
büyük bir endişe ve umutsuzluk içinde.

Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik öyle bir hal aldı 
ki, kurdaki her artış, fiyatlara yansırken, kurdaki hiçbir 
düşüş fiyatlara yansımıyor. Çünkü hiç kimse, yarın ne 
olacağını kestiremiyor.

Döviz artışı büyük bir ekonomik krizi tetikledi ama 
gelinen noktada sadece döviz kurlarını düşürmeye 
yönelik adımların içinden geçtiğimiz krizin ateşini 
düşürmeye yetmeyeceği açık hale geldi.

TMMOB TARIMSAL ÜRETİM VE TÜKETİMDE SOSYAL 
DAYANIŞMA PRATİĞİ OLARAK KOOPERATİFÇİLİK 

SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Çünkü 3 yıldır yaşanan kriz nedeniyle halkın tamamı 
topyekûn bir yoksullaşma yaşadı.

Fiyatlarla aynı düzeyde artmayan ücret ve gelirler 
nedeniyle halk temel gıda maddelerine bile ulaşmakta 
zorluk yaşıyor. Pek çok markette un, şeker, yağ gibi 
temel ihtiyaç maddelerine satın alma sınırları getirildi.

İthal mallar, elektronik cihazlar, akaryakıt ürünleri 
fahiş şekilde zamlandı.

Üstelik ekonomimizin dışa bağımlı yapısı nedeniyle, 
sanayiden tarıma kadar her alanda ithal hammadde ve 
yarı mamüllere muhtaç durumdayız.

Bu çarpık bağımlılık ilişkisini en acı biçimde tarım 
ve gıdada deneyimliyoruz. Tohumdan gübreye, 
akaryakıttan zirai araçlara kadar her şeyi dışardan 
temin ettiğimiz için tarım alanında eşi görülmemiş bir 
maliyet artışı yaşıyoruz.

Çiftçiler tarlalarına ekecek tohum, atacak gübre, 
motorlarına koyacak mazot alamaz duruma geldiler.

Her şey pahalanırken, her şeyin fiyatı yükselirken 
artmayan tek şey emeğiyle geçinenlerin gelirleri oldu.

Bu krizde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına 
resmi enflasyon rakamlarına dayalı zamlar düştü.

Ücretli çalışan arkadaşlarımızın payına açlık sınırında 
maaşlar ve işsizlik düştü.

Serbest çalışan arkadaşlarımızın payına giderek artan 
maliyetler ve artan borç yükü düştü.

Bütün toplumsal kesimler gibi bu gelişmelerden biz, 
mühendis, mimar ve şehir plancıları da doğrudan 
etkileniyoruz.

Hepimiz giderek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hepimiz 
giderek daha zor koşullarda yaşıyoruz.

Artık sadece kendi hayatımızdan değil, gelecek 
kuşaklarımızın hayatlarından da feragat ederek 
yaşıyoruz.

Ülke olarak büyük bir çöküş yaşıyoruz ve bu çöküşte 
kamucu değerler sahip çıkmaktan, kamusallığı 
savunmaktan başka çıkışımız bulunmuyor.

Üreten, sanayileşen, tarımda kendine yeterliliğini 
yeniden sağlayan ve hakça bölüşen bir ekonomik 
büyüme modelini savunmaktan başka çıkışımız 
bulunmuyor.

Değerli konuklar,

Pek çoğunuzun yakından tanıdığı gibi, ülkemizdeki 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki birliği 
olan  TMMOB, bir yandan üyelerinin hak ve çıkarlarını, 
ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken diğer 
yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına 
kullanılması için mücadele etmektedir.

Sermaye kesimlerinin dar ve bencil çıkarları karşısında 
halkın ortak önceliklerinin korunması 1970’li yılların 
başından itibaren TMMOB için bir nirengi noktası 
olmuştur.

Son 50 yıldır planlamadan sanayileşme politikalarına, 
özelleştirmelerden kentsel mekanların korunmasına, 
çevre mücadelesinden işçi sağlığına kadar her 
alandaki mücadele çizgimiz bu toplumcu anlayışla 
oluşturulmuştur.

Çalışma raporumuzda yer alan diğer etkinliklerde 
olduğu gibi bu etkinlikte de toplumu ve toplumsal olanı 
savunmanın yol ve yöntemleri üzerine tartışacağız.

Bu doğrultuda bir sivil örgütlenme biçimi olarak 
kooperatifler üzerine fikir yürüteceğiz.

Bu sempozyumun, dünyada ve Türkiye’de giderek daha 
çok gündeme gelen yeni kooperatifçilik biçimlerini 
tartışmak, anlamak ve toplumsal dönüşümdeki yerini 
belirlemek açısından önemli bir etkinlik olduğunu 
düşünüyorum.

Bildiğiniz gibi ülkemizde kooperatifçilik Cumhuriyet 
öncesi kökleri olan, cumhuriyet sonrasında daha önem 
kazanan bir örgütlenme modelidir.

1930’lu yıllardan itibaren bu doğrultuda yasal 
düzenlemeler yapılıp, bizzat Atatürk’ün de içinde 
bulunduğu kooperatifler kurulduğunu biliyoruz.

Kooperatifçilik konusunda asıl atılım ise 1961 
Anayasası ve hemen sonrasındaki 5 Yıllık Kalkınma 
Planları ile yaşanmıştır.

1961 Anayasasında “Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi” 
konusu anayasal bir öncelik konusu olmuştur.

1962’de kabul edilen Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planından 
itibaren de kooperatifçilik özellikle kırsal kalkınmanın 
önemli dinamiklerinden birisi olarak tanımlanmıştır.

Planlı kalkınma dönemlerinde çiftçilerin 
kooperatifleşmesi desteklenmiş, kanunlarla kurulan 
kooperatiflerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
sağlanmıştır.



49

birlik haberleri
KASIM-ARALIK 2021 SAYI: 201

açıklamalar

Bu yıllarda tarım, hayvancılık, tohumculuk ve balıkçılık 
alanlarında çok sayıda kooperatif kurulmuştur.

Bunların bir kısmı oldukça başarılı sonuçlar vermiş bir 
kısmı ise beklenen katkıyı verememiştir.

Bir kısmı da, özellikle tarım satış kooperatifleri, zaman 
içinde iktidarın ve tüccarların kırsal alanı ve üreticileri 
kontrol etme aracı haline dönüşmüştür.

Sonuç olarak ülkemizde çok zengin bir kooperatifçilik 
deneyimi ve geleneği bulunuyor. Sadece tarımsal 
kalkınmada değil, konuttan eğitime, gıdadan enerjiye, 
ulaşımdan turizme, eczacılıktan kefalete kadar farklı 
alanlarda kooperatifler halen işlevini sürdürüyor.

2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde 40’a yakın 
türde ve toplamda 60 bin kooperatif bulunuyor. Bu 
kooperatiflerin toplamda 6,6 milyon ortağı var.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve sorumluluk 
alanındaki kooperatiflerin sayısı ise 10 bin civarında. 
Bu kooperatiflerin ortaklarının sayısı 2,5 milyon 
civarında.

Değerli konuklar,

Kooperatifçilik fikrinin ve örgütlenmesinin yakın 
zamanda hem ülkemizde hem de dünyada yeniden 
önem kazandığını gözlemledik.

Hatırlayacaksınız, iklim değişikliklerine bağlı olarak 
2000’li yılların sonlarına doğru dünya çapında ortaya 
çıkan kıtlık, uluslararası örgütleri tarımsal üretimin 
geleceği üzerine birlikte düşünmeye zorlamıştı.

Bu süreçte, Avrupa ve Latin Amerika’daki tarımsal 
üretim ve satış kooperatifi deneyimlerinin başarısı göze 
çarptı.

Dünya Gıda Örgütü de bu konuda kimi çalışmalar 
yaptı.

2012 yılı Dünya Gıda Günü teması “Tarım 
Kooperatifleri: Dünyayı Beslemenin Anahtarı” olarak 
belirlenmişti. Bu konuda dünya çapında çok sayıda 
etkinlik düzenlendi. TMMOB’ye bağlı odalarımız da 
bu konuda bir dizi çalışma yürüttü.

Benzer bir kıtlık deneyimini yakın zamanda 2019 yılı 
başında ülkemizde de yakından deneyimledik.

Hatırlayacaksınız yerel seçimlerin hemen öncesinde 
özellikle patates ve soğanda yaşanan kıtlık, önce tanzim 
satışlarının ardından da kooperatifleşme tartışmasının 
yaşanmasına neden oldu.

Bu dönemde özellikle ilhamını Gezi Direnişi’nden, 
Gezi Parkı’ndaki kolektif yaşam kültüründen alan bir 
paylaşma ve dayanışma kültürü, sonrasında çok sayıda 
tüketici kooperatifinin açılmasına vesile oldu.

Bu dönemde kurulan kimi kooperatifler halen başarıyla 
çalışmaya devam ediyor. Özellikle kent merkezlerindeki 
tüketicilerin ucuz ve nitelikli ürüne ulaşmasına aracılık 
ediyor.

Gıda şirketlerinin  üretimden satışa kadar oluşturduğu 
dikey tekeller aracılığıyla gıda sektörünü tümüyle 
ele geçirmiş olması, bu alanda hem üreticiyi hem 
de tüketiciyi sermayenin sömürüsünden koruyacak 
örgütsel yapılar oluşturmamızı zorunlu kılıyor.

Bu sadece ucuza, nitelikli ürüne ulaşma sorunu değil, 
çok daha derin bir gıda egemenliği ve gıda güvenliği 
sorunu haline dönüşmüş durumda.

Bu anlamıyla kooperatifler, katılımcı ve demokratik 
bir üretim planlamasının, dayanışmacı üretim 
pratiklerinin, kolektif yaşam tarzının toplum içinde 
geliştirilmesi ve pekiştirilmesi açısından önemli 
olanaklar taşımaktadır.

TMMOB olarak kapitalizmin her alanda yarattığı yıkıcı 
sonuçlar ve kriz gün geçtikçe derinleşirken, tarım ve 
gıda alanında olduğu kadar yaşamın diğer alanlarında 
da dayanışmacı ve katılımcı temelde işleyen örneklerin 
inşa ediliyor olmasını umut verici olarak görüyoruz.

Değerli konuklar,

Bugünkü sempozyumumuzda Dünyada ve Türkiye’de 
yeni gelişen kooperatifleşme deneyimlerini ele alan 
çalışmalara, tartışmalara yer vereceğiz.

Emeğin ve doğanın sömürüsüne dayanan mevcut 
sistemi aşmaya çalışan bir bakış açısıyla  tarımsal 
üretimi ve gıda tüketimini masaya yatıracağız.

Burada yapılacak sunumların ve yürütülecek 
tartışmaların, bu alandaki örgütlenmelere fikri katkı 
sunacağından, cesaret ve ilham aşılayacağından 
şüphem yok.

TMMOB olarak, halkın yaratıcı girişkenliğine 
ve dayanışma kültürüne yaslanan kooperatifçilik 
anlayışının gelişimine vereceğimiz her katkı bize büyük 
mutluluk verecektir.

Katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyor, sempozyumumuzun başarılı 
şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 6. Olağan Genel 
Kurulu, 28 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirildi. Genel Kurul’a Birliğimizi temsilen 
Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme katıldı.

TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Besleme’nin 
Genel Kurul’da gerçekleştirdiği konuşma şöyle:

Sayın Bakan, Değerli Konuklar,

Sizleri TMMOB Yönetim Kurulu ve şahsım adına 
selamlıyorum.

SGK Genel Kurulunda Birliğimizin görüşlerini sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

2021 yılı resmi verilerine göre toplam 8 milyon 938 
bin yüksekokul mezunu işgücünün, 1 milyon 162 bini 
mühendis, mimar ve şehir plancısıdır.

Lisans mezunu işsizliği 1 milyon 13 bin kişidir ve bunun 
230 bini (yüzde 13) mühendis, mimar ve şehir plancısı 
meslektaşlarımızdır. Odalarımız tarafından yapılan 
çalışmalara bakıldığında ise her dört üyemizden birinin 
işsiz olduğunu görüyoruz.

Birliğimizin bugün toplam 700.000 kişiye yaklaşan 
mühendis, mimar, şehir plancı üyesinin çok büyük 

bir bölümü, SGK çatısı altında bulunmakta ve hizmet 
üretmektedir. Bu nedenle uygulanan politikalardan 
direkt olarak etkilenmektedir.

Çalışan meslektaşlarımızın ortalama %10’u kamuda 
istihdam edilirken, özel sektörde ücretli çalışan 
meslektaşlarımızın oranı ise %88,6’dır.

Çalışır durumda olan yüz binlerce meslektaşımız 
ücret güvencesinden yoksundur ve meslektaşlarımız 
yoksullukla boğuşmaktadır, bu durum ise iş barışı 
ortadan kalkmaktadır.

Bu nedenle,  SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret 
denetim protokolü yeniden ve ivedilikle yürürlüğe 
tekrar konulmalıdır.

Bildiğiniz gibi; Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK) Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı 
istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde 
imzalanan “SGK ile TMMOB Arasında İşbirliği 
Protokolü”, SGK tarafından 9 Haziran2017 tarihinde 
tek taraflı olarak feshedilmiştir.

Protokole göre Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancıları için belirlediği asgari ücreti 

TMMOB SGK GENEL KURULU’NA KATILDI
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her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
iletmekte ve kamuoyuna duyurmaktaydı.

SGK ise mühendis, mimar ve şehir plancılarının aldığı 
ücretin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin 
altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı.

Protokolün imzalanmasının ardından yürütülen 
çalışmalar sonucu mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının TMMOB tarafından duyurulan 
ücretin altında işe başlatılması ile SGK’ya eksik prim 
ödenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Yürürlüğe konulduğu günden itibaren bu protokol 
ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam 
edildiği çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt 
dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır.

Protokolün esasını oluşturan yükümlülükleri tarif 
eden hükümler, ne yazık ki SGK tarafından önce 
Protokolden çıkarılmak istenmiş, Birliğimizin sistemin 
sağlıklı işlemesi için mevcut protokolün aynen 
korunması gerektiği yönündeki ısrarı üzerine, bu kez 
de Protokol hukuka aykırı bir biçimde tek taraflı olarak 
SGK tarafından feshedilmiştir.

Bu fesih temel ücretlerde olduğu gibi üyelerimizin 
özlük haklarında da gerilemelere neden olmuştur.

Asgari ücretin takibi, meslektaşlarımızın mesleklerini 
yapıp yapmadığının da takip edilebilmesine imkan 
verirken, bu imkan da ortadan kalkmıştır.

Krizde yoğunlaşan işsizlik tehdidi ile yeni mezunların 
tecrübesizliği daha kolay suistimal edilmekte ve çalışma 
hayatına devam eden meslektaşlarımız daha düşük 
ücretlerle çalışmak zorunda kalmaktadır.

Üyelerimizin işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari 
ücret hakkını güvence altına almak amacıyla imzalanan 
protokolün iktidarın emekçilere dönük politikalarının 
sonucu olarak feshedilmesi meslektaşlarımızın düşük 
ücretle ve kayıtsız çalıştırılmasına ve aynı zamanda 
kamunun zarara uğratılmasına neden olmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu suç işlemektedir. SGK’nın 
görevi patronların, sermayenin hakkını savunmak 
değil, çalışanların, emekçinin hakkını, ülkemizin 
çıkarlarını savunmaktır.

Özetle;

31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ve SGK 
tarafından 2017 yılında tek taraflı olarak feshedilen 
“SGK ile TMMOB Arasındaki Asgari Ücret İşbirliği 
Protokolü” yeniden yürürlüğe girmelidir.

Aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması 
için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini 
döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir 
plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam 
edilmesi engellenmelidir.

Meslektaşlarımızın ücretlerinin TMMOB tarafından 
belirlenen brüt ücretinin altında gösterilmesi 
engellenmelidir.

İşverenlerin SGK’ya eksik prim ödemesinin önüne 
geçilmeli ve kamunun zarara uğratılmasına son 
verilmelidir.

Sayın Konuklar,

Tüm bu değerlendirmeler ışığında son olarak; kayıt 
dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri olan, TMMOB 
ile yapılan önceki protokolün yeniden imzalanması 
gerekmektedir.

Bu tür protokollerle bizler için üyelerimizin hak 
kayıplarının önüne geçilecek, SGK’nın da pirim 
kaybına uğraması engellenecektir.

Genel kurulun bu hassasiyetimizi gidereceği mühendis 
ve mimarların bu beklentilerini karşılayacağı ve kayıt 
dışı istihdam ile kamunun prim kaybının giderileceğine 
yönelik karar alacağı ümidi ile Genel Kurula başarılar 
diliyorum.

Mehmet BESLEME
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi
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Türkiye’de 1980’li yıllara uzanan özelleştirme 
girişimleri Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile 
en üst düzeyde hayata geçirilmiştir. 2003 yılında 
İMF ve Dünya Bankası patentli Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nı uygulamaya koymuştur. Süreçte Hizmet 
sunumu, finansman ve sağlık personelinin istihdam 
biçimlerinde önemli dönüşümler yaşanmıştır. Sağlık 
bir insan hakkı olmaktan çıkarılıp, bir ticari faaliyet 
alanına dönüştürülmüş, insan odaklı değil, kar odaklı 
bir sağlık sistemi hayata geçirilmeye başlanmıştır. 
Bu dönüşümler ya doğrudan özel sektöre devretme 
veya özel sektör anlayışını kamuya taşıma biçiminde 
gerçekleşmiştir. Bu durum kamuda kârlılık, döner 
sermaye gelirlerini artırmak için kısıtlı personel ile 
daha fazla hizmet sunma yarışı, artan taşeronlaşma, 
performans ve sözleşmeli çalışma ile finansman 
yükünün bir kısmını cepten ödemeler yoluyla bireylere 
aktarmayı beraberinde getirmiştir.

2005 yılında, dönemin başbakanı tarafından, “15 
yıllık rüyam” denilerek gündeme getirilen şehir 
hastaneleri SDP’ larının geldiği son noktadır. 2013 
yılında çıkarılan yasa ile Kamu Özel Ortaklığı yani 
şehir hastanelerinin yasal alt yapısı oluşturulmuştur. 
Kamu kaynaklarını yandaş şirketlere peşkeş çekmenin 
yolu açılmıştır. Şehir hastaneleri, planlanmasından 
yapımına; işletmesinden bakımına kadar özel sektör 
tarafından yapılmakta ve devlete fatura edilmektedir. 
Bu hastanelerde kamu yararına bir planlanma olmadığı 
gibi, tersine hasta başına düşen alan açısından gereksiz 
büyüklükte ve inşaat maliyetlerinin en az 5 kat 
fazlasına ve döviz üzerinden yandaş müteahhitlere 
yaptırılmakta, hastanenin laboratuvar ve röntgen 
hizmetleri dahil, tıbbi olmayan hizmetleri de devletin 
kendilerine verdiği hasta garantileri çerçevesinde 
bu şirketler tarafından yapılarak devlete fatura 
edilmektedir. TTB, Tabip Odaları ve sendikalar 
yıllardır; bu hastanelerin yapım ve işletmesinin ne 
kadar yüksek maliyetler içerdiğini gündeme getirmiş ve 
oluşacak kamu zararlarını halkımızla paylaşmaktadır. 
Halen 13 tane şehir hastanesi açılmış durumdayken 
bu 13 hastane için ödenen yıllık kira bedelleri Sağlık 
Bakanlığı bütçesinin yüzde 20 sini oluşturmaktadır. 
Sadece bir yıllık ödenen toplam kira miktarı ile kamu 

kaynaklarıyla yapılan Erzurum Şehir Hastanesi gibi 
14 şehir hastanesi yapabilmek mümkündür. Bu hasta 
garantili kira ödemeleri 25 yıl devam edecek olup, 
ülkenin geleceği adeta ipotek altına alınmıştır. Yapımı 
kamu özel ortaklığı ile tamamlanan ve devam eden 
toplam 18 şehir hastanesi için 25 yılda 81 milyar dolar 
ödeneceği hesaplanıyor. Bütün bu konular devlet sırrı 
olarak kamuoyundan saklanmakta şehir hastaneleri 
ile ilgili finansman ya da diğer konularda kamuoyuna 
aydınlatıcı açıklamalar yapılmamaktadır.

2015 yılında İzmir’de temeli atılan 2060 yataklı Bayraklı 
Entegre Sağlık Kampüsü ya da diğer adı ile İzmir 
Şehir Hastanesinin 2018 de açılması planlanmışsa da 
henüz açılamamıştır. Sürekli olarak ertelenen, bir türlü 
bitirilemeyen şehir hastanesi konusunda kamuoyuna 
gerçekçi bir bilgilendirme yapılmamaktadır. 
Duyumlara göre 2022 yılında birkaç polikliniğin 
açılarak hastanenin hizmete girdiği algısı oluşturulmak 
istenmektedir.

Yapılmakta olan söz konusu hastane, gerek yer seçimi 
gerekse yatak kapasitesi açısından İzmir halkının 
sağlıklı yaşam ihtiyacına karşılık vermemektedir. 
Hastanede yatan hastalar, çalışanlar ve poliklinik 
hizmeti almak için gelecek insanlar düşünüldüğünde 
yaklaşık 40 bin kişinin bu alana günlük hareketi söz 
konusu olacaktır. Halkın şehir hastanesine ulaşımında 
ciddi sorunlar yaşanacağı bir gerçektir. Özellikle 

TMMOB İZMİR İKK: ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİ İLE 
OLUŞTURULAN TRUVA ATININ KENTİMİZE ZARAR 

VERMESİNE ENGEL OLACAĞIZ!
Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da buluduğu İzmir Demokratik Platformu 4 Kasım 
2021 tarihinde şehir hastanelerine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.
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acil hastaların ulaşımında sorun yaşanacağı gibi 
diğer hastalar içinde ek masraf ve zaman kaybına yol 
açacaktır. Şehir planlaması, mekânsal etkiler yanında 
sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları dikkate 
alınmadan gerçekleştirilemez. Şehir hastanesi gibi 
büyük ölçekli yatırımların güçlü bir mıknatıs gibi 
başka fonksiyonları beraberinde getireceğini, çevresini 
değişime zorlayacağını, altyapıyı etkileyeceğini, 
güçlü ulaşım bağlantılarına ihtiyaç duyacağını ve 
daha fazlasını kapsayacak şekilde kentin gelişme 
dinamiklerini etkileyerek kente büyük bir iz bırakacağı 
tartışmasız bir gerçektir. Bu ölçekte hayata geçirilmeye 
çalışılan kullanım kararları İzmir’in altyapı, ulaşım 
ve doğal yapısı üzerinde geri dönülmesi mümkün 
olmayan zararlara neden olacaktır.

En önemlisi bu şehir hastanesinin açılmasıyla yıllardır 
İzmir Halkı’na sağlık hizmeti veren köklü hastanelerin 
kapatılma riskidir. Üstelik pandemi sürecinde bu köklü 
hastanelerin kapatılmalarının ne kadar yanlış bir 
uygulama olduğu ortaya çıkmıştır. Devletten beklenen, 
bir bütünlük içerisinde plan kararıyla kent içerisinde 
yer alan hastanelerin mevcut durumları incelenerek, 
iyileştirilmesidir İhtiyaç olmadığı gerekçesiyle 
öncelikle bu alanlarda plan değişiklikleri ve satış 
işlemlerinin gerçekleştirilirken, kamu mülkiyetinde 
bulunan korunması gereken doğal alanların statü ve 
vasıflarının değiştirilerek yine plan aracılığıyla şehir 
hastanesi olarak hayata geçmesi gibi işlemlerin tümü 
kamu yararı ile ilişkisi olmayıp bütünüyle sermaye 
için yapılmaktadır. Hangi hastanelerin kapatılacağı, 
bu hastanelerdeki sağlık personelinin durumları 
konusunda belirsizlikler sürmekte, adları geçen birçok 
hastanede çalışan sağlık emekçilerinde ciddi kaygılara 
yol açmaktadır. Şehir hastanelerindeki kar odaklı 
yönetim anlayışı gerek çalışma koşulları gerekse özlük 
hakları konusunda sağlık çalışanlarını mutsuz etmiş, 
tükenme yaşamalarına neden olmuştur.

Halen faaliyet gösteren diğer illerdeki Şehir 
hastanelerinin sağlık hizmeti sunumunda yaşanan ciddi 
sorunlar göz önüne alındığında İzmir halkını sıkıntılı 
günlerin beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Tüm bu nedenlerle ilimizdeki meslek örgütleri, 
sendikalar, dernekler, olarak İzmir Halkının Sağlık 
Hakkını savunmak ve süreçlerde kamu yararını 
korumak adına bir araya gelerek “İzmir Kentinin Sağlık 
Hakkına Sahip Çıkıyoruz.” platformunu oluşturduk.

İZMİR HALKININ SAĞLIK HAKKINA SAHİP 
ÇIKACAĞIZ. ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİNİ 
YAKINDAN İZLEYECEK, KONUYA İLİŞKİN 

ÖNERİ VE İTİRAZLARIMIZI KAMUOYU İLE 
PAYLAŞACAĞIZ.

İZMİR HALKI’NIN SAĞLIĞINA, KENTİNE, 
GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMASINA DESTEK 
OLACAĞIZ. İZMİR KENTİ YÖNETİCİLERİ, 
HALKIN TEMSİLCİLERİ İLE İLETİŞİMİ 
ARTIRARAK EN GENİŞ PLATFORMLARDA 
TARTIŞMA ORTAMLARI OLUŞTURACAĞIZ.

KAMU KAYNAKLARININ İSRAFINA, 
KAMU ALANLARININ TALANINA KARŞI 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ.

ŞEHİR HASTANELERİ SÜRECİ İLE OLUŞTURULAN 
TRUVA ATININ KENTİMİZE ZARAR VERMESİNE 
ENGEL OLACAĞIZ.

İZMİR KENTİNİN SAĞLIK HAKKINA

SAHİP ÇIKIYORUZ PLATFORMU

Bileşenler:
İzmir Tabip Odası
İzmir Dişhekimleri Odası
İzmir Eczacı Odası
İzmir Barosu
TMMOB İzmir İKK
DİSK Ege Bölge Temsilciliği
KESK İzmir Şubeler Platformu
Genel Sağlık İş Sendikası İzmir Şube
SES İzmir Şube
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türk Hemşireler Derneği İzmir Şube
İzmir Aile Hekimleri Derneği
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şube
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği 
İzmir Temsilciliği
İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği
Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği
İzmir Yaşam Alanları
EGECEP
İzmir Kent Konseyi
Konak Kent Konseyi
Karşıyaka Kent Konseyi
Bayraklı Kent Konseyi
Karabağlar Kent Konseyi
Çiğli Kent Konseyi
İzmir İSİG Meclisi
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TMMOB Ankara Kadın Yerel Kurultayı 6 Kasım 2021 
tarihinde İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda 
düzenlendi

TMMOB`de kadın politikalarının belirlenmesi, 
toplumsal cinsiyet rolleri, kadın örgütlenme modelinin 
oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi 
doğrultusunda planlanan TMMOB Ankara İKK 
Kadın Yerel Kurultayı açılış konuşmaları ile başladı. 
Açılış konuşmalarını TMMOB Ankara İKK Kadın 
Komisyonu Üyesi Ayşegül İbici Oruçkaptan, TMMOB 
Kadın Çalışma Grubu Başkanı Buket Çelik ve TMMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi A. Ülkü Karaalioğlu yaptı. Açılış 
konuşmalarının ardından İstanbul Sözleşmesi`nin 
10. Yılı nedeniyle TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
tarafından hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

3 oturumdan oluşan kurultayın moderatörlüğünü 
Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayşegül İbici Oruçkaptan yaptı. Kurultayda aşağıdaki 
başlıklar ve konuşmacılar yer aldı.

1.Oturum

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Uzmanı Aysun Töngür Katmer (Çankaya Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü)

Pandemi Döneminde Şiddet ve Kadın Cinayetleri-
Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı 
Koçak Arıhan

2.Oturum

TMMOB`de Eşitlik Mücadelesi-Maden Müh. Emra 
Ergüzeloğlu Karatş

TMMOB`de Kadın Örgütlülüğü-İçmimar Hanze 
Gürkaş

3.Oturum

Serbest Kürsü

Kurultay TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı 
Buket Çelik`in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

TMMOB ANKARA İKK KADIN YEREL KURULTAYI 
DÜZENLENDİ
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Basına ve Kamuoyuna
Değerli Basın Emekçileri,

Gözaltı ve operasyonları ülkenin rutini haline getiren 
AKP iktidarı, yanında yer almayan, yanlışını dile 
getiren sendika ve meslek odaları yönetici ve üyelerini, 
sivil toplum örgütlerini, parti temsilcilerini ve sivil 
toplum aktivistlerini baskı, tehdit ve gözaltına alarak, 
tutuklayarak sindirmeye çalışmaktadır. Tek bir farklı 
ses duymaya tahammül etmeyen iktidar, toplumu 
faşizan yöntemlerle yönetmeye çalışmaktadır. Bu 
sabah da aralarında sendika yönetici ve üyelerinin 
de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştır. Yapılan ev 
baskınında bir arkadaşımızın başına silah dayanmış 
evde bulunan küçük yaştaki çocukları darp edilmiştir. 
Bu insanlık dışı tutumu şiddetle kınıyor, sorumlular 
hakkında derhal işlem başlatılmasını talep ediyoruz.

Demokratik eylem ve etkinlikler, gerekçe gösterilerek 
haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınmışlardır. 
Çağrıldığı zaman ifade vermeye gidebilecek 
arkadaşlarımızın gecenin bir yarısı evlerinden apar 
topar gözaltına alınması toplumsal korku ve sindirme 
yaratmayacak tam tersine mücadelemiz büyüyerek 
devam edecektir.

KESK, GENEL-İŞ ve TMMOB yönetici ve üyelerinin 
sendikal çalışmalar dışında faaliyetleri bulunmayan 
arkadaşlarımızla avukatlarının görüşmeleri hukuksuz 

bir şekilde engellendi. Bu hukuksuz uygulamalar 
neticesinde anlıyoruz ki AKP hükümeti sendikalarımızı, 
meslek odalarımızı hedef almakta; anayasal haklarımızı 
yok saymakta, eylem ve etkinliklerimizi keriminize 
etmeye çalışmaktadır. 2016 Eylül ayından itibaren 
toplumsal muhalefete yönelik gözaltılar, tutuklamalar, 
ihraçlar ve sürgünlerle emek, demokrasi ve barış 
mücadelemiz keriminize edilmeye çalışılmakta ancak; 
sürdürülen antidemokratik uygulamalara rağmen haklı 
mücadelemizi meşru bir zeminde sürdürmeye devam 
edeceğiz. Buradan bir kez daha tekrar etmek istiyoruz 
ki :‘’bizler hak savunucuları olarak alacağınız bütün 
hukuksuz, adaletsiz kararlarınıza, uygulamalarınıza 
rağmen vazgeçmeyip, boyun eğmeyip mücadelemizi 
kaldığımız yerden sürdürmeye devam edeceğiz. 
Sendikal haklar, demokrasi, adalet, hukuk ve barış 
mücadelemiz geçmişten günümüze bize bedeller 
ödenerek miras bırakılmıştır. Geçmişte nasıl ki boyun 
eğmedik bu günde bu haksız suçlamalarınıza karşı asla 
susmayacağız. Ne yaparsanız yapın emek, demokrasi 
ve barış mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz. 
Gözaltına alınan sendika ve meslek odası yönetici 
ve üyeleri, sivil toplum örgütü çalışanları, siyasi 
parti aktivistlerinin  derhal serbest bırakılmasını 
istiyoruz. Bu antidemokratik uygulamalar bizleri haklı 
mücadelemizden vazgeçiremeyecektir.

YAŞASIN HAKLI MÜCADELEMİZ.!
DİYARBAKIR EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU

TMMOB DİYARBAKIR İKK: EMEK, DEMOKRASİ 
VE BARIŞ MÜCADELEMİZDEN ASLA TAVİZ 

VERMEYECEĞİZ
TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu’nun da aralarında olduğu Diyarbakır Emek ve Demokrasi 
Platformu, iktidarın yanında yer almayan 15 sendika meslek odası yönetici ve üyelerinin göz altına alınmasıyla 
ilgili 8 Kasım 2021 tarihinde basın açıklaması yaptı.
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17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve bütün 
Türkiye`yi derinden etkileyen büyük Marmara 
Depreminin yaraları sarılmaya çalışılırken, 87 gün 
sonra 12 Kasım 1999 tarihinde merkez üssü Düzce`de 
7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 
22 yıl önce bugün meydana gelen depremde yüzlerce 
yurttaşımız yaşamını yitirmiş, binlerce yurttaşımız 
yaralanmış, on binlerce konut ve işyeri ise kullanılmaz 
hale gelmiştir.

Yapı üretim süreci, mevcut yapı stoku, kentleşme ve 
imar politikaları, afet sonrası planlama, mevzuat, 
Türkiye’yi 1999 depremine taşıyan tablonun parçalarını 
oluşturmuş, ülkemiz 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da 
büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştır. 1999 
depreminden 12 sene sonra meydana gelen Van 
depreminde, Van depreminden 9 yıl sonra yaşanılan 
İzmir depreminde aynı yıkımla yüz yüze gelmek ise 
olumsuzlukların varlığını korumaya devam ettiğinin 
birinci dereceden kanıtıdır.

Günümüzde de imar planlamasından zemin etüdüne, 
zemine uygun planlamadan yapı malzemelerinin 

niteliğine yapı üretim sürecinin sağlıklı şekilde 
denetlendiğini, sistemin sorunsuz olduğunu söylemek 
ne yazık ki mümkün değildir. Diğer taraftan UDSEP’e 
göre 2017 yılında tamamlanması öngörülen bina 
envanteri çalışması tamamlanamamış, dahası resmi 
kurumlar hariç başlanamamıştır. Bunun sonucu 
olarak mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi de 
mümkün olmamaktadır. Bu binaların tespiti ne yazık 
ki deprem tarafından son derece ağır bedeller karşılığı 
yapılmaktadır.

Yapı denetimi konusunda AFAD Eylem Planı 
gerekçesinde yapı mevzuatı ile Yapı Denetiminin 
etkin bir şekilde kullanılması ifade edilmektedir. 
Ancak vatandaşların Anayasal hakkı olan can ve mal 
güvenliği etik kurallardan yoksun olan serbest piyasa 
koşullarına bırakılmamalıdır. Kamu hizmeti veren/
vermesi gereken kuruluşlar birbirleriyle rekabet eder 
durumda olmamalıdır. Ülkemizdeki denetimsizliğin 
temel nedeni rant ilişkilerinin, tekniğin, fen ve sanat 
kurallarının önüne geçmiş olmasıdır. Yapı Denetim 
sisteminin sağlıklı çalışması için gereken yasal 
düzenlemeler yapılmalı, her şantiyede bir şantiye şefi 
bulunması zorunluluğu getirilmelidir.

BOLU İKK: 12 KASIM DEPREMİNİN 22. YILI: DAHA 
BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK İÇİN ACİLEN ÖNLEM 

ALINSIN!
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Düzce Depreminin yıldönümü dolayısıyla 12 Kasım 2021 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.
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Asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler 
kurmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak olan 
devlet eliyle, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama 
disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri 
ile teknik ilkelerini görmezden gelerek, ormanları, 
kıyıları, doğal kaynakları hiçe sayan, kentlerin 
tarihini, kültürünü yok eden, toplumu ve kentleri 
kimliksizleştiren rant projeleri “Kentsel Dönüşüm” 
adı altında hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda 
kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm konusu, çağdaş 
ve demokrasisi güçlü olan ülkelerde sadece mekân 
düzeyinde ele alınmaz; sosyal, ekonomik ve mekânsal 
gelişmenin bir bütünü olarak ele alınır. Ancak bizdeki 
uygulama ise; yeni bir rant düzeni oluşturulması 
şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Halihazırda yapı stokumuzla ilgili belirsizlikler ve 
tehlikelerin üzerine siyasal iktidarlarca çıkarılan imar 
afları can ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. 
İmar afları kaçak yapılaşmanın en önemli teşvik 
unsurlarından birisi olmuştur. İmar affı toplumun 
sağlıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını belirsizliğe 
sokmaktadır. Mühendislik hizmeti almadığını 
varsaydığımız yapıların yasallaştırılmasıyla, bu 
yapıların doğa olayları karşısında hasara uğramaları 
halinde sorumluluk, bu kararı alan devletin, siyasi 
iktidarın üzerindedir.

Başta deprem olmak üzere tüm afet ve sonuçlarına 
karşı tedbirlerle ilgili mevzuat tamamlanmalı, 
denetim, gözetim ve uygulama sisteminin taşıdığı 
sorumluluğu yerine getirmesi sağlanmalıdır. 
TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu olarak 
meslek alanlarımızdan edindiğimiz bilgi, birikim ve 
deneyim ile kamusal sorumluluğumuz gereği deprem 
riski bölgesinde yer alan kentimizde yurttaşlarımızı 
bilgilendirmeye, konunun tüm paydaşlarına bilimsel 
ve teknik önermelerde bulunmaya devam edeceğiz. 
Bu doğrultuda 3 Aralık Cuma günü “Bolu’da Deprem 
Gerçeği” üst başlığı ile düzenleyeceğimiz, detaylarını 
en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağımız çalıştaya 
tüm halkımızın katılımını bekliyoruz.

Tüm ilgili kent paydaşları ile kentimizin depreme 
hazırlanması konusunda ortak çalışmalar yapma 
arzusunda olduğumuzu, mesleki bilgi birikimimizi 
Bolu halkının yararı için kullanmaktan imtina 
etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, 12 Kasım 
Depreminin yıldönümü nedeniyle depremde yaşamını 
yitiren yurttaşlarımızı tekrardan saygıyla anıyoruz.

TMMOB
Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
EROL PERÇİN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Tabipleri 
Birliği, Meclis’te görüşülen 2022 yılı bütçesine ilişkin 
taleplerini iletmek için sokağa çıkıyor. KESK Bolu 
Dönem Sözcüsü Zehra Kulalı Gezici ve TMMOB 
Bolu İKK temsilcisi Erol Perçin de eylem öncesi tüm 
kamuoyuna yazılı bir çağrı yaptı.

“PAHALILIK ARTIYOR, BORÇLAR KABARIYOR, 
FATURALAR ŞAHLANIYOR”

Bütçe’nin “geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğun 
nefes alması için kullanılması gerektiğine işaret 
eden Gezici ve Perçin; “Ülkeyi yönetenler büyüme 
rekorlarından, şahlanan Türkiye’den bahsediyor. Bir 
avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri 
doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik 
büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar 
şahlanıyor…

“HER SABAH YOKSULLUĞUN VE İŞSİZLİĞİN 
ARTTIĞI BİR GÜNE UYANIYORUZ”

Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, 
markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını 
artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve 
kadın işsizlerden görüyoruz. Her gece yarın nelere zam 
gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya 
dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıyoruz. 
Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta 
pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne 
uyanıyoruz.

Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini 
yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi 
görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı 
ve kimler için harcanacağı belirleniyor. Anayasasında 
sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, oluşturulacak 
bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, üreten emekçi 
çoğunluğu korunabilir. Ancak ne yazık ki Türkiye’de 

TMMOB-KESK BOLU BİRİMLERİ: GEÇİNEMİYORUZ, 
HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ 

OMUZA!
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yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının, emekçilerden, 
halktan alınan vergilerin sermayeye-patronlara, 
yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür. 
Ve yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

“MİLYONLAR YOKSULLAŞIRKEN BİR AVUÇ 
ŞİRKET ŞAHLANMAKTADIR”

Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi 
halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri 
olmuştur. Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-
emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi 
ödediği bir ülke haline gelmiştir. Bizim cebimizden 
alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere 
teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi’, faiz olarak 
aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alanlarla milyonlar 
yoksullaşırken, bir avuç şirket şahlanmaktadır. 
Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran 
bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal 
hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına 
eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir 
kez daha göz ardı edilmektedir.

“BÜTÇE “GEÇİNEMİYORUZ” DİYEN BÜYÜK 
ÇOĞUNLUĞUNUN NEFES ALMASI İÇİN 
KULLANILMALI”

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal 
güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek 
beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır. 
Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı 
beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki 
şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır.  
Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, 
küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın 
“geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes 
alması için kullanılmalıdır.” İfadelerine yer verdi.

TALEPLERİ SIRALADILAR

KESK Dönem Sözcüsü Zehra Kulalı Gezici, TMMOB 
Bolu İKK temsilcisi Erol Perçin, 2022 bütçesine ilişkin 
taleplerini şöyle sıraladı:

*Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün 
hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve 
servetin vergilendirilmesine dayansın.

*Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

*Elektrik, su,  doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun.

*Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde 
KDV sıfırlansın.

*Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 
piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve 
yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

*En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin.

*Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

*Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata 
geçirilsin.

*Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak 
yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların 
insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve 
iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri 
dönmesini istiyoruz.

“GELİRDE ADALET, VERGİDE ADALET 
İSTİYORUZ”

2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken 
“geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle 
birlikte mücadeleye çağıran Gezici ve Perçin; “Halktan, 
emekten, geçinemeyenlerden yana bir bütçe talebimiz 
için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
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TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 12 Kasım 
1999 Düzce Depremi’nin 22. yıl dönümüne ilişkin 
Orhangazi Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 
Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er okudu. 
Açıklama şöyle: 

“Merkez üssü Düzce ili olan, 12 Kasım 1999 Cuma 
günü saat 18.57’de aletsel büyüklüğü 7.2 olarak ölçülen 
depremin 22. senesindeyiz. 30 saniye süreyle etkili 
olan deprem, pek çok ilimizde hissedildi. Başbakanlık 
Kriz Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre, ölü 
sayısı 845, yaralı sayısı 4948. Depremde hasar gören 
ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık 
ya da ağır hasarlı ev sayısı 12.939, iş yeri sayısı ise 
2.450’dir. En fazla can kaybı ve yapısal hasar, deprem 
kırığı üzerinde bulunan yerleşimler ile Düzce kentinde 
meydana gelmiştir. Gölyaka - Kaynaşlı hattındaki yapı 
hasarlarının çoğunluğu, deprem fayının parçalaması 
sonucunda, Düzce kentindeki hasar ise zayıf zemin 
özelliklerine bağlı olarak gerçekleşmiştir. Depremde 
toplam konutların yüzde 81’nin ve işyerlerinin de 
yüzde 87’sinin hasar görmesiyle Düzce il merkezinin 

büyük bir kesimi yıkılmıştır.

Düzce depreminden kısa bir süre önce, aynı yılın 17 
Ağustos’unda Marmara Bölgesinde meydana gelen 
depremin yarattığı travma henüz geçmemiş, yaralar 
sarılmamış, enkazlar kaldırılmamışken meydana 
gelen 12 Kasım depremi toplumsal travmanın iyice 
belirginleşmesine neden olup, geleceğe dönük kaygılar, 
umutsuzluk ve çaresizlik ülkeyi adeta esir almıştı.

Bu depremden sonra da birçok deprem olmuş ve 
bu depremlerde de çok sayıda insanımız hayatını 
kaybetmiştir. 2011 Van depremi, 26.Eylül.2019’da 
İstanbul Silivri açıklarında 5,7 büyüklüğünde olan 
deprem ve 2020 yılında İzmir’de büyük yıkıma sebep 
olan tsunami oluşturan depremler gibi. Bu depremler 
bizlere şu anda deprem konusunda hazırlıksız 
olduğumuzu ve hazırlanma çalışmalarının bile henüz 
uygulamaya konulmadığını göstermiştir.

Özellikle 26.Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 
depremde bile onlarca okul hasar görmüş ve eğitime 
ara verilmiş, bazı okullar ise tamamen boşaltılmıştır. 
Burada en ilginç olanı ise hasar gören birçok okulun 

TMMOB BURSA İKK: DEPREMLERİN AFET OLARAK 
YAŞANMASI, ÜLKEMİZİN VE HALKIMIZIN YAZGISI 

OLMAMALIDIR
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1999 depreminden sonra yapılmış yani demir ve beton 
standarttı yüksek ve yapı denetim kontrolünde yapılan 
binalar olmasıdır. Uygun yapılmayan denetimler 
sonucu böyle orta büyüklükte bir depremde bile binalar 
güvensiz hale gelmiştir.

01.01.2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği de maalesef problemleri bitirmemiş aksine 
uygulamada şehirden şehire hatta ilçeden ilçeye farklı 
uygulamaların yapılmasına zemin hazırlamıştır. 
Jeoloji ve Jeofizik mühendisleri odalarının hiç dikkate 
alınmadığı, ben yaptım oldu mantığıyla hazırlanan bu 
yönetmelik bazı noktalarda aşırı abartıya kaçmakta bazı 
noktalarda da eksik kalmaktadır. Bu yeni yönetmelik 
acilen revizyona ihtiyaç duymaktadır.

Bu ülkenin imar yasası, afet yasası, yapı denetim yasası 
ve bunların ilgili ikincil mevzuatları sorunludur.

Bursa özelinde 1/100.000 lik planlar acilen gözden 
geçirilmelidir.

Mevcut sistem doğa olaylarının afete dönüşmesini 
engellemekten uzaktır.

Akademik odaların hem yönetmelikler hazırlanırken 
hem de kontrol aşamasında mutlaka devrede olması 
gerekir. Binlerce mühendisi içinde barındıran, yılların 
bilgi birikimine sahip olan, kamu kurumu niteliğindeki 
odaların devre dışı bırakılmasının izahı mümkün 
değildir.

5,7 büyüklüğündeki 26.Eylül’de meydana gelen 
depremde telefonların kilitlenmesi çok önemli bir 
uyarı olarak ele alınmalı, konunun üzerine hassasiyetle 
gidilmeli ve çözüm üretilmelidir.

Daha 3 gün önce Malatya’da yaşanan 2 katlı bir binanın 
yıkılması sonucunda bütün imkanlar kullanıldığı halde 
saatlerce enkaz altında canlı aranmıştır. Bölgemizde 
olabilecek, daha önceki büyük depremler gibi bir 
depremde yüzlerce, binlerce binanın yıkılabileceğini 
düşündüğümüzde yaşanabilecek olumsuzlukları hayal 
bile etmek istemiyoruz.

Bütün bunlar göz önüne alındığında;

Düşük standartlarda sağlıksız ve yasa dışı yapılaşmanın, 
ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşmenin önüne 
geçilmeli, bilimsel normlara dayalı arazi kullanım ve 
yer seçimi kararlarının rantsal kaygılara yenik düşmesi 
engellenmelidir.

Bilim ve teknolojinin gerekleri yerine getirilmelidir.

Gerek kentsel, gerekse kırsal alanlarda yer seçimi, 
planlama ve yapılaşma karar süreçlerinde mühendislik, 
mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri etkin bir şekilde 
kullanılmalıdır.

Ülkemizdeki afet risk azatlımı ve yönetimi sisteminin 
kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmalar katılımcı 
ve çevreye duyarlılık temelinde sürdürülmelidir. Tüm 
yönetim düzeylerinde afet riskinin azaltılması anlayışı 
ve yönetimi yaygınlaştırılmalı; afet risklerine karşı 
toplumun her kesiminde bilinç düzeyinin yükseltilmesi 
hedeflenmelidir.

Ülkemizde sadece deprem için değil heyelan, çığ 
düşmesi, su baskını vb. olaylara yönelik tehlike ve 
risk haritası üretimi hızlandırılmalı; bu haritaların 
üretimi konusunda ilgili kurumlar ve üniversiteler 
teşvik edilmeli, ülke insanının kullanımına ücretsiz 
sunulmalıdır.

Belediyeler tarafından gelir kaynağı haline dönüştürülen 
yapı ruhsat harçları, amacına uygun olarak sağlıklı ve 
afet/depremlere karşı dirençli yapıların yapılmasını 
sağlayacak, etüt ve projelerin yerinde denetimini 
etkin şekilde yerine getirecek personel ve kurumsal 
altyapının geliştirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, deprem/afetler karşısında risk havuzu 
haline gelen yaşam alanlarımızın, afetlere karşı 
korunması, ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin 
sağlanması için gerekli çalışmalara acilen başlanılması 
gerektiğini belirtiyor ve hayata geçirmelerini 
bekliyoruz.

Depremlerin afet olarak yaşanması, ülkemizin ve 
halkımızın yazgısı olmamalıdır.”
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Samsun Çiftlik Caddesi Akbank önünde 16 Kasım 
2021 tarihinde DİSK- KESK-TMMOB-TTB Samsun 
Bileşenleri bir araya gelerek “Geçinemiyoruz! Emekten 
Ve Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!” başlıklı 
ortak bir basın açıklaması yaptılar.

DİSK- KESK-TMMOB-TTB Samsun Bileşenleri adına 
Yapı-Yol Sen Samsun Şube Kadın ve İnsan Hakları 
Sekreteri Uğurcan ALBAK tarafından okunan ortak 
açıklama şöyle: 

GEÇİNEMİYORUZ!

EMEKTEN VE HALKTAN YANA BÜTÇE İÇİN 
OMUZ OMUZA!

Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan 
Türkiye’den bahsediyor.

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri 
doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik 
büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar 
şahlanıyor…

Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, 
markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını 
artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve 
kadın işsizlerden görüyoruz.

Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle 
nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl 
atlatacağız endişesiyle yatıyoruz.

Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta 
pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne 
uyanıyoruz.

Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini 
yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi 
görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı 
ve kimler için harcanacağı belirleniyor.

Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, 
oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, 
üreten emekçi çoğunluğu korunabilir.

DİSK- KESK-TMMOB-TTB SAMSUN BİLEŞENLERİ: 
GEÇİNEMİYORUZ! EMEKTEN VE HALKTAN YANA 

BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!
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Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke 
kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin 
sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir 
aracı haline dönüşmüştür. Ve yaptıkları yapacaklarının 
teminatıdır.

Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi 
halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri 
olmuştur.

Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-
emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi 
ödediği bir ülke haline gelmiştir.

Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, 
yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine 
garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden 
alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket 
şahlanmaktadır.

Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran 
bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal 
hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına 
eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir 
kez daha göz ardı edilmektedir.

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal 
güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek 
beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır.

Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı 
beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki 
şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır.

Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, 
küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın 
“geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes 
alması için kullanılmalıdır.

• Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün 
hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve 

servetin vergilendirilmesine dayansın.

• Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun.

• Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde 
KDV sıfırlansın.

•Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 
piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve 
yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin.

• Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata 
geçirilsin.

Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak 
yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların 
insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve 
iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri 
dönmesini istiyoruz.

Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.

2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken 
“geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle 
omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. 16.11.2021

Yaşasın Emek ve Demokrasi Mücadelemiz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ VE ONURLU MÜCADELEMİZ

DİSK – KESK – TMMOB - TTB

TMMOB HATAY İKK: GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN 
VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB Hatay Birimleri 23 Kasım 
2021 tarihinde Antakya Köprübaşında yaptıkları 
açıklamayla “Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten 
Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!” diye haykırdılar.
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Bolu ili Seben ilçesi Ayman Yaylası mevkiinde, DSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 5. Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan yapılması planlanan Bolu Seben Taşlıyayla Göleti 
ve Sulaması Projesinde kullanılacak Taş Ocakları pro-
jesi ile ilgili olarak Bolu Valiliği’ne sunulan ÇED Proje 
Tanıtım Dosyası hakkında, 09.07.2021 tarihinde “ÇED 
gerekli değildir” kararı verilmiştir. Verilen karara karşı 
köylülerin açtığı yürütmeyi durdurma talebiyle ida-
ri dava süreci devam ederken, yasal süreç tamamlan-
madan 16 Eylül sabahı yaylaya giren iş makinaları ile 
150-200 civarı ağacın kesilmiştir. Yaşanan kıyıma karşı 
köylüler iş makinelerinin önüne geçerek çalışmayı dur-
durmuştur.

Projeye esas olan ocağın 550 m güneybatısında yer alan 
ve hayvancılık faaliyeti için yararlanılan Ayman Yaylası, 
460 m güneyinde hayvan sürüleri ile yaban hayatının su 
ihtiyacını karşıladığı Akçakilise Deresi bulunmaktadır. 
Ayrıca hayvancılık faaliyetini sürdüren Ayman yaylası 
mera alanı ve hayvan ağılları ocağın kurulmak istendi-
ği alan ile Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman 
yaylası ve civar yerleşim yerlerinin elektrik ihtiyacının 
karşılandığı Yüksek Gerilim Elektrik İletim Hattı ocak 
alanına yaklaşık 60 metre mesafede bulunmaktadır.

Taş ocağı faaliyetlerinde birçok işlemin sonucunda(-
delik delme, patlatma, kuru kırma, eleme vb) oluşacak 
olan toz canlı sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaş-

maktadır. Açığa çıkacak tozun bölge-
deki ağaçların ve doğal bitki örtüsünün 
üzerine yerleşmesi sonucu bitkisel solu-
numu engelleyerek, doğal bitki örtüsü 
ve ağaçların kurumasına kadar olum-
suz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. 
Ayrıca tozun tane boyu küçüldükçe 
havada asılı kalma süresi uzadığından, 
civar yerleşim bölgelerine meteorolojik 
olarak taşınımıyla birlikte insan sağlığı 
açısından da ciddi tehdit oluşturacak-
tır. Yine taş ocağı faaliyetlerinde açığa 
çıkacak olan toz, geçimini hayvancılık 
faaliyetleriyle sürdüren yöre halkının 
su kaynağı olan ve bugünlerde ciddi 

anlamda kuraklık tehdidi altında olan Akçakilise De-
resinde de telafisi mümkün olmayan kirlenmelere yol 
açacaktır.

Ocak çalışmalarında başta patlatma olmak üzere, tüm 
operasyonlarda açığa çıkacak olan çevresel gürültü, 
hayvancılık da veriminin azalmasına sebebiyet vere-
cek, yakın yerleşim alanlarında yaşam konforunun 
düşmesine neden olacaktır. Ocak alanının açılması için 
kesilmesi muhtemel yüzlerce ağacın doğada yaratacağı 
tahribatsa cabasıdır.

Ocak alanına 60 metre mesafede yer alan Yüksek Geri-
lim Elektrik İlettim Hattı ise ayrı bir tehlike barındır-
maktadır. Olası kontrolsüz patlamalarda iletim hattının 
zarar görmesi durumunda, çevre yerleşim alanlarında 
enerji kesintisinin yaşanmasının yanı sıra, geniş ölçekli 
orman yangınlarına davetiye çıkarabilecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Ko-
ordinasyon Kurulu olarak, yetkilileri bilimsel ve teknik 
saiklerden uzak bu projeden derhal vazgeçmeye davet 
ediyor, doğası, merası ve yaşam hakkı için direnen Ay-
man Yaylası köylülerinin yanında olduğumuzu bir kez 
daha vurguluyoruz.

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu

TMMOB KOCAELİ İKK: DOĞASI, MERASI, 
YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN AYMAN YAYLASI 

KÖYLÜLERİNİN YANINDAYIZ!
TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, Bolu Seben Taşlıyayla Göleti ve Sulaması Projesinde kullanılacak Taş 
Ocakları projesi ile ilgili “ÇED gerekli değildir” kararına karşı köylülerin açtığı yürütmeyi durdurma talebiyle 
açılan ve devam eden davaya rağmen iş makinaları ile 150-200 civarı ağacın kesilmesi üzerine direnen köylülere 
destek vermek için bir basın açıklaması yaptı.
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Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan 
Türkiye’den bahsediyor.

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri 
doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik 
büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar 
şahlanıyor…

Alım gücümüzün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda, 
markette yaşadıklarımızla biliyoruz. İşsizliğin arttığını 
artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve 
kadın işsizlerden görüyoruz.

Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle 
nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl 
atlatacağız endişesiyle yatıyoruz.

Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta 
pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne 
uyanıyoruz.

Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini 
yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi 
görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı 
ve kimler için harcanacağı belirleniyor.

Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, 
oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, 
üreten emekçi çoğunluğu korunabilir.

Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke 
kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin 
sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir 
aracı haline dönüşmüştür. Ve yaptıkları yapacaklarının 
teminatıdır.

Türkiye salgın süresince milli gelirine oranla kendi 
halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri 
olmuştur.

TMMOB GAZİANTEP İKK: GEÇİNEMİYORUZ, 
HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ 

OMUZA!
DİSK-KESK-TMMOB-TTB Gaziantep Birimleri 17 Kasım 2021 tarihinde yaptıkları açıklamayla 
“Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!” diye haykırdılar.
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Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-
emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi 
ödediği bir ülke haline gelmiştir.

Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, 
yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine 
garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden 
alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket 
şahlanmaktadır.

Toplumsal cinsiyete duyarsız, eşitsizlikleri artıran 
bütçede kadınların ekonomik kaynaklara, kamusal 
hizmetlere, eğitime, sağlığa ve sosyal koruma haklarına 
eşitsiz erişimi, bakım ve ev içi emeği ile çifte mesaisi bir 
kez daha göz ardı edilmektedir.

Bizim cebimizden alınanlar, eğitime, sağlığa, sosyal 
güvenliğe değil silahlanmaya ve iktidarın destek 
beklediği silah tüccarı devletlere aktarılmaktadır.

Bizim cebimizden alınanlar, bir avuç yandaşın aldığı 
beş rakamlı üçer beşer maaşa, itibar adı altındaki 
şatafata, yandaş vakıflara-cemaatlere aktarılmaktadır.

Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, 
küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın 
“geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes 
alması için kullanılmalıdır.

• Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün 
hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve 
servetin vergilendirilmesine dayansın.

• Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı 
için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. 
Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve 
kesintiden muaf tutulsun.

• Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde 
KDV sıfırlansın.

• Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 
piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve 
yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine 
yükseltilsin.

• Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata 
geçirilsin.

Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak 
yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların 
insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve 
iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri 
dönmesini istiyoruz.

Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz.

2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken 
“geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle 
omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. 17 Kasım 2021

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
bölgedeki su krizi ve su yönetimi konularını tartışmaya 
açmak amacıyla hazırlanan “Su Biterse Herkes Susar” 
başlıklı panel, 19 Kasım 2021 tarihinde Tunceli 
Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Panel’in açılış konuşmaları: TMMOB Genel Sekreteri 
Dersim Gül, Uğur Beycan (Tunceli İKK Sekreteri), 
Doğan Hatun (Diyarbakır İKK Sekreteri), Fatih 
Mehmet Maçoğlu (Tunceli Belediye Başkanı) 
tarafından gerçekleştirildi.

İki oturumdan oluşan panelde Ahmet Kahraman 
(Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı), 
Hüseyin Alan (Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı), Can Fidal Boldaş (ÇMO Diyarbakır 
Şube Başkanı), Yılmaz Gök (EMO Tunceli İl Temsilcisi) 
ve Prof. Dr. Beyza Üstün su krizi ve su yönetimine 
dair temel sorunları, mevzuattaki ve uygulamadaki 
problemleri tartışan sunuşlarını gerçekleştirdiler.

Panel soru-cevap ve katkıların ardından Ma Müzik 
Grubunun müzik dinletisi ile sona erdi.

TMMOB TUNCELİ İKK “SU BİTERSE HERKES SUSAR” 
PANELİ GERÇEKLEŞTİRDİ
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Samsun Birimleri 25 
Kasım 2021 tarihinde yaptıkları basın açıklamasında, 
“Emeği ile geçinen tüm halk kesimlerini açlığa ve 
yoksulluğa mahkum eden tüm zamlar geri alınmalıdır” 
ifadeleriyle hükümete çağrıda bulundular.

İlkadım İlçesi Süleymaniye Geçidi’nde yapılan 
‘Geçinemiyoruz’ eyleminde DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB üyeleri zamlara tepki göstererek hükümete 
seslendi. Yapılan basın açıklamasında, ” Yoksulluk 
sınırının 10 bin TL’ye açlık sınırının 4 bin TL’ye ulaştığı 
bu günlerde, başta işsizler, yoksul halk kesimleri ve 
asgari ücretli işçiler olmak üzere, emeğiyle geçinen 

SAMSUN DA ‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYE HAYKIRDI
bütün emekçiler ve aybaşını getiremeyen biz kamu 
emekçilerinin yaşam ihtiyaçları karşılanamaz 
duruma gelmiştir. Durdurulamayan hatta bilerek 
durdurulmayan bu gidişat nedeniyle sadece 
fakirleşmiyoruz aynı zamanda sırtımızdaki borç yükü 
de artıyor” denildi.

Taleplerini sıralayanDİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
Samsun Bileşenleri sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu nedenle; Memur-Sen ile yapılan Ağustos ayı satış 
sözleşmesi iptal edilerek, yeni ekonomik duruma göre 
kamu emekçilerinin iki yıllık ekonomik ve sosyal 
hakları, tüm kamu emekçileri sendikalarıyla birlikte, 
yeniden belirlenmelidir.

Tüm emekçilere yoksulluk sınırının üstünde zam 
yapılmalıdır. Yaşanan bu ekonomik iflas dikkate alınarak 
2022 Bütçesi halktan ve emekçilerden yana bir bütçe 
olarak hazırlanmalıdır. Ülkemizi bir günde dolara ve 
uluslararası sermayeye karşı bu kadar yoksullaştıranlar 
ve sosyal-ekonomik olarak iflasa götürenler istifa 
etmeli, hukuk önünde hesap vermelidir.

Bizleri yoksulluğa, açlığa ve sefalet ücretlerine 
mahkum eden, saray rejimine karşı, tüm emekçileri ve 
haklarımızı iş, eşitlik, özgürlük, adalet, emek ve barış 
için mücadeleye çağırıyoruz.”

TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Muratpaşa 
Kaymakamlığı’nın yasağına rağmen 12 Aralık 2021 
tarihinde ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dair 
Aydın Kanza Parkı’nda bir araya geldi.

TMMOB ANTALYA İKK: GEÇİNEMİYORUZ!
Parkı ablukaya alan polis, kitlenin 
parktan çıkışına izin vermedi. Zamlara 
tepki gösteren kitle hükümeti istifaya 
çağırdı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
bileşenleri ile kentteki siyasi parti ve sivil 
toplum örgütü temsilcileri, ekonomik 
kriz ve hayat pahalılığına dair Aydın 
Kanza Parkı’nda bir araya geldi. 

Basın açıklaması metnini okuyan 
KESK Antalya Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Devrim Mol, 
engelleme girişimine tepki gösterdi. 
Türkiye tarihinin en büyük ekonomik 
krizlerinden birinin yaşandığını belirten 

Mol “Krizi biz yaratmadık, faturasını ödemeyeceğiz. 
Biz emekçileriz, biz halklarız! Emeğimizi, ekmeğimizi, 
haklarımızı kimselere teslim etmeyeceğiz” dedi.
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İKK’LARDAN EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, 
HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR VE SORUNLARIMIZA 

ÇÖZÜM İSTİYORUZ AÇIKLAMASI
Bu ülkedeki 600 binin üzerinde mühendis, mimar ve 
şehir plancısının sesi olarak bizler, Kasım ayı başından 
bu yana emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip 
çıkmak, sorunlarımıza çözüm bulmak için kampanya 
yürütüyoruz.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin Meclis 
komisyonlarında tartışılmaya başlanmasıyla beraber 
bizler de meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük 
haklarını geliştirmek için yoğun çaba içerisine girdik.

Birliğimize bağlı odalarımızın tüm şube ve 
temsilciliklerine taleplerimize ilişkin pankartlar 
astık. İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla basın 
açıklamaları yaptık. Broşürler, bildiriler yayınladık. 
Milletvekillerine ve siyasi partilere gönderdiğimiz 
yazılarla, sosyal medya kampanyalarıyla sorunlarımızı 
ve çözüm önerilerimizi dile getirdik.

Kriz döneminde meslektaşlarımızın giderek derinleşen 
sorunlarının çözümü için

İşsizlik sorununun çözülmesini, diplomalı işsizliğin 
ortan kaldırılmasını istedik.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamının 
artırılmasını ve tüm meslektaşlarımız için kadrolu 
güvenceli istihdam sağlanmasını istedik.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergelerinin 
artırılarak, ücretlerinin ve özlük haklarının 
iyileştirilmesini istedik.

ADANA İKK

ANKARA İKK

AYDIN İKK

BALIKESİR İKK

BURSA İKK
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SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim 
protokolünün ivedilikle yürürlüğe konulmasını istedik.

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile haksız 
ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen 
meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte derhal 
görevlerine iade edilmesini istedik.

Özelleştirme uygulamalarına son verilerek özelleştirilen 
kamu kuruluşlarının yeniden kamulaştırılmasını 
istedik.

GAZİANTEP İKK

DENİZLİ İKK

BOLU İKK

İSTANBUL İKK

EDİRNE İKK

Toplumun güvenliğinin sağlanması için zorunlu olan 
kamusal mesleki denetimleri ortadan kaldırmaya 
yönelik düzenlemelerin ve serbestleştirme 
uygulamalarının sonlandırılmasını istedik.

İstedik ki, her geçen gün artan hayat pahalılığı, işsizlik, 
yoksulluk karşısında meslektaşlarımızın hayatları daha 
da zorlaşmasın.

İstedik ki, bu ülkenin tüm zenginliklerinde, üretilen 
tüm değerlerinde emeği olan, hayatı yaratan mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının emeği zayi olmasın.

İstedik ki, bütçeden emekçilere, yoksul halka, kamusal 
yatırımlara, kamu hizmetlerine daha fazla pay ayrılsın.

Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı insanca 
yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve adil bir vergi 
sistemi istedik.

Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak tıkadı. 
Bütçe görüşmelerini halkın sorunlarının çözümü 
için bir fırsat olarak kullanmak yerine, muhalefet 
milletvekilleri ile laf yarıştırmak, kavgaya tutuşmak 
için kullandı.

Siyasi iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın 
sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha da büyüyor. 
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İZMİR İKK

KOCAELİ İKK

KIRKLARELİ İKK

Paramızın değeri her geçen gün daha da düşüyor, hayat 
pahalılığı daha da artıyor, geçinmek her geçen gün 
daha da zorlaşıyor.

Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken, 
borçlarımız daha da artıyor.

Siyasi iktidar, paramızın pula dönmesini, geniş halk 
kesimlerinin yoksullaşmasını, reel ücret kaybını 
engelleyemediği için şimdi bu sefaletimizi kalıcı hale 
getirecek bir ekonomik düzeni bize kurtuluş olarak 
sunmaya çalışıyor.

Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın bize dayattığı bu 
kadere teslim olmayacağız! Emeğimize, mesleğimize ve 

haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden 
gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm 
üreteceğiz.

Meslektaşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle 
geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olacağız.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın TMMOB

MERSİN İKK

MUĞLA İKK

SAMSUN İKK

ZONGULDAK İKK
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TMMOB Karadeniz Ereğli İl Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2021 tarihinde meslektaşlarının sorunlarının 
çözümüne ilişkin taleplerini içeren bir basın açıklaması yaptı.

Karadeniz Ereğli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İsmail Donat, ülkedeki 600 binin üzerinde mühendis, 
mimar ve şehir plancısının sesi olarak, Kasım ayı başından bu yana emeğe, mesleğe ve haklara sahip çıkmak, 
sorunlara çözüm bulmak için kampanya yürüttüklerini ifade etti. geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür 
sesi olacağız.”

TMMOB KARADENİZ EREĞLİ: YOKSULLUKLA 
UZLAŞMAYACAĞIZ

TMMOB BURSA İKK YEREL AFET SEMPOZYUMU 
DÜZENLENDİ

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Yerel Afet Sempozyumu 17 Aralık 2021 tarihinde BAOB Ortak Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ülkemizdeki doğa olaylarının 
afete yol açmasını engellemek 
için atılması gereken 
adımlar ile zarar azaltma, 
afetlere hazırlık, müdahale 
ve dayanışma konularında 
örgütlülüğü geliştirme” amacı 
doğrultusunda 22 Nisan 
2022'de gerçekleştirilecek 
TMMOB Afet Sempozyumu 
öncesi Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu Yerel Afet Sempozyumu 
düzenlendi.

İki oturumdan oluşan 
sempozyumda ilk oturumu Başar 
Bulut yönetti. Prof. Dr. Nilüfer Taş, Ajda Zaim ve Engin Er sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci oturumun başkanlığını Sevim Yürüten üstlendi. Gülden Çavuş, Erdem Yardımcı ve Feryal Biçkici birer 
sunum yaptılar. Sempozyum soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
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Tunceli’de yaşayan mühendis, mimar ve şehir plancıları 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17 Aralık 
2021 tarihinde düzenlenen dayanışma yemeginde 
buluştu.

220 kişinin katıldığı buluşma Tunceli İKK Sekreteri 
Uğur Bayrak’ın açılış konuşması ile basladi. 
Etkinlikte, TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, 
Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu başkanı 
Ahmet Dursun Kahraman ve Jeoloji Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu başkanı Hüseyin Alan’da birer 
konuşma yaptı. Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı 
Canan Ay Doğan, siyasi parti ve demokratik kitle 
örgütü temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte kurum 
temsilcileri de söz alarak kürsüden dayanışma 
duygularını paylaştılar.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül konuşmasında, 
ülke çapında sürdürülen Emeğimize, Mesleğimize ve 

TMMOB TUNCELİ İKK DAYANIŞMA YEMEĞİ 
DÜZENLEDİ

Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm 
İstiyoruz kampanyası kapsamda bilgi vererek 17,18 
ve 19 Aralık tarihlerinde TMMOB’nin ülke çapında 
sokaklara çıktığını ve eylemler düzenlediğini aktardı. 
Tunceli’de düzenlenen dayanışma yemeğinde 
mühendis, mimar ve şehir plancılarının göstermiş 
olduğu birlik ve beraberliğin TMMOB örgütlülüğüne 
güç kattığını ve kamusal varlıklarımıza, doğal kültürel 
mirasımıza, doğamıza ve yaşam alanlarımıza yönelik 
saldırıya karşı yürütülen mücadeleyi büyüyeceğini ifade 
etti. TMMOB’nin, meslektaşlarımızın sorunlarının 
ülkemizin sorunlarından ayrılmayacağının bilinci 
ile mücadele ettiğini ve emekçilerin dayanışması 
ile ülkemizin aydınlık yarınlara kavuşacağını 
vurgulan Dersim Gül, TMMOB örgütlülüğünün ve 
çalışmalarının Tunceli’de gelişerek devam edeceğini ve 
merkezi olarak bu çalışmalara gerekli desteği vermeye 
devam edileceğini ifade etti.
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TMMOB adına TMMOB Genel Sekreteri Dersim 
Gül bir konuşma yaptı:

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu 
adına hepinizi selamlıyorum!

Bizler bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir 
plancılarıyız!

Fabrikalardan şantiyelere, tersanelerden madenlere, 
santrallerden limanlara, tarım alanlarından ormanlara kadar 
her alanda üretimin olduğu her yerde hayatı yaratanlarız!

Bizler bu ülkenin geleceğini aklın ve bilimin gösterdiği 
yolda kuran teknik elemanlarız!

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında emeğimize, mesleğimize 
ve haklarımıza sahip çıkmak için, sorunlarımıza çözüm 
aramak için sokaklardayız.

Sevgili Dostlar,

Ne dayanacak gücümüz, ne de katlanacak tahammülümüz 
kaldı. Öfkemiz burnumuzda, öfkemiz sokaklara taştı…

Sokaklara taşan sadece bizim öfkemiz değil, “geçinemiyoruz” 
diyen milyonların öfkesi.

Aylardır başlarını sokabilecekleri bir 
yurt bulamadıkları için “barınamıyoruz” 
çığlığı atan üniversite öğrencilerinin 
öfkesi,

Emeğinin, alın terinin hakkını alabilmek 
için mücadele eden işçilerin öfkesi,

Sahte enflasyon rakamlarına dayalı ücret 
zamlarıyla her yıl daha da yoksullaşan 
kamu emekçilerinin öfkesi,

İnsanlık dışı çalışma koşulları altında, 
günler aşan yoğun mesai saatleri boyunca 
emeğinin karşılığını alamadan çalışmak 
zorun kalan sağlık çalışanlarının öfkesi,

Tarlasına ekecek tohum, atacak gübre 
bulamayan üreticilerin öfkesi,

Sattığı malın yerine yenisini koyamayan, 
borçlarla dükkanını çevirmeye çalışan 

esnafın öfkesi,

Açlık sınırının altında maaşlarla geçinmeye çalışan 
emeklilerin, her gün bir başka kapıdan geri çevrilen 
işsizlerin, evinde bir lokma ekmeği kalmamış yoksulun 
öfkesi,

Sokağa taşan öfkemizin nedeni, kendi iktidarından başka 
hiçbir şeyi umursamayan tek adama rejimdir.

Öfkemizin nedeni bir ayağı israfa, bir ayağı yolsuzluklara, 
bir ayağı mafyaya dayanan bu yoz düzendir.

Öfkemizin nedeni, kazanırken sadece onların nemalandığı, 
kaybederken bütün yükün bizim sırtımıza yüklendiği bu 
bezirgan saltanatıdır.

Sevgili Dostlar,

Her geçen gün paramız değersizleşiyor. Kasım ayı başında 
10 lira olan dolar kuru, sadece bir buçuk ayda, 18 liraya 

TMMOB DİYARBAKIR İKK: BİZLERİ İŞSİZLİĞE, 
YOKSULLUĞA, ADALETSİZLİĞE SÜRÜKLEYEN 

İKTİDARLA GEÇİNEMİYORUZ
TMMOB Diyarbakır ve Mardin İl Koordinasyon Kurullarıyla DİSK, KESK, TTB Bölge Birimlerinin de 
katılımıyla 18 Aralık 2021 tarihinde “Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza 
Çözüm İstiyoruz!” kampanyası kapsamında Diyarbakır’da ortak bir bölge mitingi gerçekleştirildi. Mitinge 
TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül de katıldı.
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dayandı. 1, buçuk ayda paramız yarıdan fazla değersizleşti.

Değeri düşen sadece paramız değil, emeğimizdir, alın 
terimizdir. Değeri düşen hayatlarımızdır.

Yıllardır uyguladıkları yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi 
uçurumun kenarına kadar sürükleyenler, şimdi de kendi 
yarattıkları bu krizin faturasını halka ödetmek istiyorlar. 

Halkı yoksullaştırarak, emeğimizin değerini düşürerek, 
sömürüyü derinleştirerek kendilerine yeni bir zenginleşme 
yolu açmak istiyorlar.

Bizim geleceğimizi karartarak, kendilerine parlak bir 
gelecek yaratmak istiyorlar.

Bizim çocuklarımızın hayatlarını çalarak, kendi çocuklarına 
pudra şekerinden toz pembe hayatlar kurmak istiyorlar.

Buna izin vermeyeceğiz!

Milyonların yoksullaştırılarak, iktidar çevresindeki bir avuç 
sermayedarın zenginleşmesine izin vermeyeceğiz!

Bizler hayat pahalılığı, vergi yükü, bitmeyen zamlar altında 
perişan olurken, saraylıların ihtişamlı yaşamlar sürmesine 
izin vermeyeceğiz!

Fakire din iman, zengine han hamam düzeninin ilelebet 
devam etmesine izin vermeyeceğiz!

Sevgili Dostlar,

2022 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerine görüşmeler 
tamamlandı.

Bundan bir ay önce bütçe teklifi meclise geldiğinde 
yaptığımız açıklamada bu bütçede halk olmadığını dile 
getirmiştik.

Bütçe görüşmelerinde bir kez gördük ki, bu bütçeyi savunan 
bakanların hiçbirinin gündemlerinde halkın sorunları yok.

Kendi çıkarlarını halkın ihtiyaçlarından, kendi siyasi 
istikballerini halkın önceliklerinden üstün gören, halkın 
sorunlarının çözüleceği meclis salonunu dövüş arenasına 
çeviren iktidar sahiplerinin halka verecek, söyleyecek 
hiçbir şeyi yok.

Bir ülkenin parası bir ayda %50den fazla değer kaybına 
uğrarken, o paraya dayanarak oluşturulan bütçenin bir 
anlamı olmadığını onlar da çok iyi biliyorlar.

Merkez bankası öngörülerinin ne kadar tutarsız olduğunu 
onlar da biliyorlar. TÜİK rakamlarının ne kadar yanlış 
olduğunu onlar da biliyorlar.

Enflasyon hedeflerinin, orta vadeli planlarının, işsizlik 
rakamlarının ne kadar anlamsız olduğunu onlar da 
biliyorlar.

Bile bile, gözlerimizin içine baka baka bize umutlu gelecek 
masalları anlatıyorlar.

Bu masallara karnımız tok.

Artık sesimizi daha gür yükselteceğiz. Artık daha fazla yan 
yana geleceğiz. Artık daha fazla sokaklarda olacağız. 

Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza hep birlikte sahip 
çıkacağız. Umutlu yarınları hep birlikte kuracağız.
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Akın Özdemir, ölümünün 43. Yılında Medeniyetler 
Korosu konseri ile anıldı. Anmaya TMMOB'yi temsilen 
TMMOB Yürütme  Kurulu Üyesi Özden Güngör ve 
Ziraat Mühendisi Baki Remzi Suiçmez de katıldı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube 
Kurucu Başkanı Akın Özdemir,  öldürülüşünün 43. 
yılında  Antakya Medeniyetler Korosu’nun, Adana 
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda verdiği 
konserle  anıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 
düzenlenen konserin açılış konuşmasını yapan Ziraat 
Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah 
Korkut: 

“Akın Özdemir bu ülkenin yiğit bir insanıydı. 
Topraksız köylülerin, yoksul üreticilerin, tarım 
işçilerinin emeğine sahip çıkan ve bilimin ışığında 
yürüyen bir mühendisti. Bizler meslektaşları olarak 
özlemlerine, hedeflerine, mücadelesine sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. Akın ağabeyi ölümünün 43. yılında 
özlem ve saygıyla anıyoruz. Tüm sanatsal etkinliklerde 
olduğu gibi bu etkinliğe de maddi manevi destek sunan 
Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan 

AKIN ÖZDEMİR, MEDENİYETLER KOROSU KONSERİ 
İLE ANILDI

Karalar’a, TMMOB örgütlülüğü adına teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.

Medeniyetler Korosu Konserine eşi Nuray Karalar’la 
birlikte katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 
Zeydan Karalar da, Akın Özdemir ile önemli anıları 
olduğunu belirtti. Başkan Zeydan Karalar, “Çok eskiye 
gittik ve çok duygulandık. 1977 yılında Demokratik 
Sol Yüksek Mühendisleri Derneği Başkanıydım. Bir 
demokrasi ittifakı içerisinde ve Akın ağabeyin başkanlık 
yaptığı dönemde demokrasiyi yok etmeye çalışanlara 
karşı mücadele kapsamında haftada bir toplantı 
yapardık. Onun meselelere yaklaşımı, meseleleri ortaya 
koyuşu, çözüm söylemi bizi olağanüstü etkilerdi. 
Hayatını kaybettiğinde çok üzülmüştüm. Ondan çok 
şeyler öğrendim. Akın ağabey her anıldığında ister 
istemez duygusal bir hal alıyoruz. Ruhu şad olsun, 
saygıyla anıyoruz. İnşallah hayatta olduğumuz sürece 
de anmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ZMO Şube Başkanı Feyzullah 
Korkut, Başkan Zeydan Karalar’a plaket takdim etti.

Anma etkinliğine Akın Özdemir’in eşi Mine Özdemir 
ve kızı Ulaş Özdemir de katıldı. 

Daha sonra Medeniyetler Korosu konser verdi.
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