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17 Yıllık İktidarın Özeti:  
Haciz, İşsizlik, Borç...

2019 yılının son bülteninden hepinizi EMO Ankara 
Şubesi adına dostluk ve dayanışma ile selamlarım.

Yeni bir yıla hazırlandığımız bugünlerde hem eko-
nomik hem de siyasi krizlerle belirlenen gündem 
içerisinde nefes almaya çalışıyoruz. Yaklaşık 1,5 yıldır 
yaşadığımız ekonomik krizin etkileri kendini daha 
belirgin halde hissettirmeye başladı. Önce İstanbul 
Fatih’te, ardından Antalya’da, daha sonra ise İstan-
bul Bakırköy’de yaşanan siyanürlü toplu intiharlar, 
yurttaşların yaşadıkları ekonomik krizin ne denli 
derin olduğunu kanıtladı. 2018 yılının başından bu 
yana bu sayfalarda defalarca kez ifade ettiğimiz hem 
siyasal hem de ekonomik krizin gelmekte olduğu 
tespitleri maalesef doğru çıktı. Üstelik henüz buz 
dağının görünen yüzü ile karşı karşıya olduğumuzu 
kamu kurumları yayınladıkları raporlar doğruluyor. 
Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığı devlete borcunu 
ödeyemeyen (öğrenciler dahil) 3,9 milyon yurttaşın 
banka hesabına Ekim ayı başında haciz koydu. İkinci 
dalgada ise 1,5 milyon yurttaşa daha haciz uygulanır-
ken, bu sefer kapsam daha geniş tutuldu: Buna göre 
e-haciz işlemi sadece borçlu için değil, o kişinin yakını 
veya iş ortakları için de ilk defa uygulandı. 

Bir yandan haciz ile uğraşan yurttaşlar diğer yandan 
da işsizlikle boğuşuyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlara 
göre ‘resmi’ işsizlik %10’u geçmiş, daha da vahimi 
genç işsizliği %27’lere dayanmış durumda. AKP’nin 
başta işsizlik rakamları olmak üzere birçok istatisti-
ği üreten kurumu baskı altına almasından kaynaklı 

olarak manipülasyon yaratttığını bilmemize rağmen 
mızrağın çuvala artık sığmadığı, tüm müdahalelere 
rağmen tablonun ne kadar vahim olduğunu gizleye-
mediğini görüyoruz.

Haciz, işsizlik ve borç kıskacındaki yurttaşların her sa-
bah uyandığında yeni bir vergi ve/veya var olan ver-
gilerin arttığını haber almasıyla karşılaşması gündelik 
olağan yaşamımızın bir parçası oldu. 2018 yılında 3, 
2019 yılında 2 defa zamlanan elektrik ve doğalgaz, 
kışın kendini hissettirmesiyle beraber faturalara da 
yansımaya başladı. Bu iki temel gereksinimin zam-
lanması çarşıda, pazarda, markette tüm temel ihtiyaç 
malzemelerinin fiyatlarının yükselmesine neden 
oldu. İşsizlik rakamları gibi enflasyon rakamlarının da 
manipüle edilmesi sonucunda yurttaşlar artık resmi 
açıklamalara değil, kendi gerçek enflasyonlarına ba-
kıyorlar. Ve bu gerçek enflasyon da açıklanan ‘resmi’ 
rakamların oldukça üzerinde.

Kamunun Mağduriyetini Gidermek Anayasal 
Görevimizdir

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 
meslek odamız EMO, sadece meslektaşlarının değil, 
kamunun da mağduriyetlerini gidermeyi Anayasal 
bir görev olarak üstlenmiştir. Bu amaçla, 1 Ekim 2019 
tarihinde elektriğe yapılan zammı yargıya taşıdı ve 
Danıştay 13. Dairesi’ne bu zammın iptali istemiyle 
dava açtı. Yapılan zamların gerekçelerinin kamuoyu 
ile paylaşılması, şeffaf ve denetlenebilir bir kamu ida-

-Karanlık dönemlerde peki,

Şarkı da söylenecek mi?
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Belgeleyen karanlık dönemleri.
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resinin tesis edilmesi bu davanın temel gerekçeleri 
içerisinde yer alıyor.

Yurttaşların içinde bulunduğu ekonomik krizi çöz-
mek yerine sermayenin krizini çözmeye odaklanan 
AKP iktidarı, çevreye ve doğaya verdiği zararlarla 
tescillenen termik santrallerin bacalarına filtre takıl-
masını erteleyen yasayı tüm itirazlara rağmen Mec-
listen geçirdi. Sonrasında ise sanki yasayı hazırlayan, 
şiddetle savunan ve verdikleri oylarla onaylayan 
kendileri değilmiş gibi AKP Genel Başkanı’nın vetosu 
sonrasında teşekkür twitleri atmaya başladılar. Yani 
‘bu kadar da olmaz’ dediğimiz ne varsa, hepsini tek 
tek yaşıyoruz.

Ortaçağ Karanlığı Kadınları Öldürüyor!
Son 17 yıldır toplumun yaşadığı sosyolojik dönü-
şümün en acı ve can yakıcı sonuçları ile kadınlar 
yüzleşiyor. Laik ve bilimsel 
tüm kriterlerin, tüm toplum-
sal normların alt üst edilmesi, 
ortaçağ benzeri karanlıkta 
hepimizi boğuyorsa, kadınları 
öldürüyor! Barış istediği için 
akademiden uzaklaştırılan aka-
demisyenler, FETÖ’yle yıllardır 
mücadele ettiği halde KHK 
belası ile işlerinden edilenler, 
düşünen, sorgulayan aydınlar 
cezaevinde bedeller öderken, 
kadın tacizcileri, katiller so-
kaklarda dolaşıyor ve Ceren 
Özdemir’leri, Güleda Cankel’leri, 
Emine Bulut’ları bu yaşamdan koparıyor. Bu karan-
lık içerisinde içimizi bir nebze olsun rahatlatan ise 
Şule Çet’in katillerinin aldığı cezalar oldu. Her yıl 25 
Kasım’da ‘Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddet’e daha 
yüksek bir sesle haykırmaktan yorulduk belki ama 
mücadele etmekten yılmayacağız.

Şubemizden...
Son bültenimizden bu yana meslek alanımızla ilgili 
oldukça yoğun bir etkinlik dönemi geçirdik, temsilci-
liklerimizdeki kurum temsilcileri ile toplantılar yaptık, 
o illerdeki meslektaşlarımızla buluştuk. Her geçen 
yıl büyük bir ilgi gören MÜGE’nin 2019 Güz dönemi 
açılışını yaptık, ardından da yoğun bir eğitim takvi-
mini hayata geçirdik. Rutin bir faaliyet olması için 
çaba gösterdiğimiz webinar’lar henüz beklediğimiz 
ilgiyi görmemiş olsa da her Salı akşamı bu eğitimleri 
hayata geçirmekten vazgeçmeyeceğiz. Şubemizin 
Yayın Kurulu’nun önerisi ile bu yıl ilk defa yaptığımız, 
bültene yazılarıyla katkı veren üyelerimize teşekkür 

etkinliği katılan meslektaşlarımız tarafından çok 
beğenildi. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi-
ni arzuluyoruz. Şubemizin Kadın Komisyonu son 
dönemde yaptığı etkinliklerle EMO Ankara Şube-
si’nin yüz akı olduğunu birkez daha gösterdi. Son 
dönemde kamuyounda yoğun bir şekilde tartışılan 
İstanbul Sözleşmesi söyleşisi ile de bu söyledikle-
rimizi kanıtladı. Dönem başında başladığımız, her 
ayın son Perşembe’si sanat, siyaset, kent yaşamı ve 
meslek alanımızdan birçok kıymetli konuşmacının 
katılımı ile çeşitlenen ve 15.’sini Aralık ayında düzen-
leyeceğimiz Lokal Söyleşileri hem üyelerimiz hem de 
kamuoyunda ses getiren bir etkinlik haline gelmeye 
başladı. Son yıllarda ilgilileri tarafından takip edilen 
A Tech Fuarı’nda “Akıllı Binalarda Enerji ve Elektronik 
Sistem Yönetimi” paneli ile bu alandaki etkinliklerin 
ilkini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem akıllı bi-

nalar, akıllı kentler konusundaki 
etkinliklere yoğunlaşıp yerel 
idarelerle bu konudaki öneri-
lerimizi paylaşma olanaklarını 
değerlendireceğiz. Dönemin 
Başbakanı olan zat’ın ‘insan 
içine çıkamazlar’ diye tanım-
ladığı dönemde, 4 yıl önce 10 
Ekim’de yitirdiğimiz dostlarımızı 
birkez daha saygıyla anarken 
onların acısını unutturmamak, 
onların anısını yaşatmak için 
TMMOB’nin de içinde bulun-
duğu emek ve meslek örgütleri 
tarafından başlatılan “Emek, Ba-

rış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma 
Yeri” Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışma-
sı’nı hatırlatalım. 

EMO Ankara Şubesi olarak 24. Dönemi tamamlıyo-
ruz. 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirece-
ğimiz 25. Olağan Genel Kurulu ile yeni dönemin say-
fasını açacağız. Yaklaşık 2 yıldır yaptıklarımızı genel 
kurulumuzda siz değerli üyelerimize ve kamuoyuna 
aktarıp görevimizi tamamlayacağız. 

2019 yılını tamamlarken, Mümtaz Soysal ve Yıldız 
Kenter’i yıldızlara yolcu etmenin hüznü ve tüm yaşa-
dıklarımızın morallerimizi altüst etmesine rağmen, 
herşeye inat enseyi karartmayacağız. 2020 yılında 
inadına umutlarımızı yeniden diri tutacağız. 

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın tüm EMO camia-
sına, ülkemize ve dünyaya mutluluk, umut ve sağlıklı 
günler getirmesi ümidiyle hepinizi en içten duygula-
rımla selamlarım.

Dostlukla ve dayanışmayla...
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