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DOSYA NO : 7402-574           17.12.2018 

KONU  : “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!” Mitingi Hk. 

 
Değerli Üyemiz, 

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. 

Meslektaşlarımızın haklarının korunması ve geliştirilmesi için TMMOB tarafından “Krize Karşı 
Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” başlığı ile başlatılan kampanya dahilinde 
ve ülkenin dört yanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin 22 
Aralık 2018 Cumartesi günü 14.00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenleyeceği aşağıda 
yer alan temel talepler ile katılacağımız “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz!” mitinginde bir arada 
olmayı umut ederiz. 

 SGK’yı Göreve Davet Ediyoruz! Ücretli Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Asgari Ücretlerine İlişkin Protokol İvedilikle Tekrar Yürürlüğe Konulmalıdır! 

 Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Ücretleri ve Özlük Hakları 
İyileştirilmeli, Emeklilerin Koşulları İnsanca Yaşam Düzeyine Çekilmelidir! 

 OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Bütün Hakları ile 
İşlerine İade Edilmelidir! 

 TMMOB Yasasını Değiştirmeyi Amaçlayan Girişimlere Son Verilmelidir! 
 Kriz Karşısında Emeğin Hakları Korunmalıdır! 

 
Saygılarımızla. 
 

 
Yaşar BELEN 

Şube Yönetim Kurulu a. 
Şube Sekreteri 
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KRİZİN BEDELİNİ ÖDEMEYECEĞİZ! 

Enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda kâbusa 
çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. İktidarın sözcüleri “kriz” sözcüğünü kullanmaktan 
özenle kaçınsa da, bizler için krizin anlamı birbiri ardına kapanan dükkanlardır, pazarda markette sürekli 
yapılan zamlardır, kabaran elektrik-su-doğalgaz faturalarıdır, ödenemeyen borçlardır, evlere gelen 
hacizlerdir, çalışma saatlerinin uzaması, işten atmaların artmasıdır, iş cinayetleridir.  

Krizin anlamı, milyonlarca yoksul-emekçi için ülkenin giderek yaşanamaz hale gelmesidir.  

Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının kime ödetileceğidir. Üçte ikisi özel sektöre ve 
bankalara ait 467 milyar dolarlık dış borç ve bu devasa borcun ağır sonuçları, bu borçta sorumluluğu 
olmayan halka ödetilmek istenmektedir. Sendikal örgütlenmenin engellendiği, onbinlerce kamu 
emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde ettikleri 
yüksek kâr oranlarını hiç kimseyle paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaya 
çalışmaktadır. “Nimete” kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya 
çalışmaktadır.  

Oysa krizin faturasını, bu düzen sayesinde ceplerini dolduran ve krizi yaratan patronlar ödemelidir.  

Faturayı ödemesi gereken sadece patronlar değil, aynı zamanda siyasi iktidardır. Ülkeyi büyük bir yıkımın 
eşiğine getiren politikaları yıllardır kim hayata geçirdiyse, emeğin en temel haklarını kim gasp ettiyse, 
özelleştirmeler ve yerli tarımı bitiren politikalarla ülkeyi kim ithalata mahkum ettiyse, ülkenin kaynaklarını 
kim betona gömdüyse, örtülü ödenek ve kanun dışı kaynak kullanarak savaş politikasına kim devasa bütçe 
ayırdıysa krizin siyasi sorumlusu da onlardır.  

Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün verilecek kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında 
işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler, köylüler, yoksullar mı korunacak; yoksa 
krize yol açan şirketler, bankalar, patronlar mı korunacak?  

Bu ülkenin tüm zenginliklerini yaratan çoğunluğunun krizden korunması için omuz omuza vermek 
zorundayız. Böylece krizin bedelini sömürülen ve ezilen yüzde 99’a değil, krizi yaratan yüzde %1’e 
ödetebiliriz!  

Bunun için acil taleplerimiz var:  

 Başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretlerde ekonomik krizin etkileri telafi edilsin, en az gerçek 

enflasyon oranında zam yapılsın!  

 Temel hizmetler olan doğalgaz, su, elektrik ve ulaşıma zam yapılmasın, yapılan zamlar derhal geri 
alınsın!  

 Şirketlerin krizi fırsata çevirerek işçi çıkarmaları yasaklanmalıdır.  

 

Krizin bedelini ödememek için;  

Emeğin haklarını omuz omuza savunmak için;  

Faturayı patronlar ve siyasi iktidar ödesin demek için;  

22 Aralık Cumartesi günü 14.00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda buluşalım! 

TMMOB  (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) 

TTB   (Türk Tabipleri Birliği) 

DİSK   (Devrimci İşçi Sendikaları Birliği) 

KESK  (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 


