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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK), 18 Aralık 2021 tarihin-
de KESK’in Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlediği “Geçinemiyoruz, Emekten 
Halktan Yana Bütçe İstiyoruz!” mi-
tingine destek verdi. Miting öncesi 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde buluşan 
TMMOB üyeleri, “İnsanca Yaşam İçin 
Alanlardayız” başlıklı basın açıkla-
ması düzenlediler. TMMOB İzmir İKK 
Sekreteri Aykut Akdemir’in okuduğu 
basın açıklamasında TMMOB’un baş-
lattığı “Geçinemiyoruz” kampanyasına 
ilişkin bilgi verildi:

“Bu ülkedeki 600 binin üzerinde 
mühendis, mimar ve şehir plancısının 
sesi olarak bizler, Kasım ayı başından 
bu yana emeğimize, mesleğimize ve 
haklarımıza sahip çıkmak, sorunla-
rımıza çözüm bulmak için kampan-
ya yürütüyoruz. 2022 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçesi’nin Meclis komis-
yonlarında tartışılmaya başlanma-
sıyla beraber bizler de meslektaşla-

rımızın ekonomik ve özlük haklarını 
geliştirmek için yoğun çaba içerisine 
girdik. Birliğimize bağlı odalarımızın 
tüm şube ve temsilciliklerine talep-
lerimize ilişkin pankartlar astık. İl 
Koordinasyon Kurullarımız aracılığıy-
la basın açıklamaları yaptık. Broşürler, 
bildiriler yayınladık. Milletvekillerine 
ve siyasi partilere gönderdiğimiz ya-
zılarla, sosyal medya kampanyalarıyla 
sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi 
dile getirdik.”

Toplumun tüm kesimleri gibi mü-
hendis, mimar ve şehir plancıların 
da çözüm beklediğinin ifade edildiği 
açıklamada, TMMOB üyelerinin talep-
leri şöyle sıralandı:   

“-İşsizlik sorununun çözülmesini, 
diplomalı işsizliğin ortan kaldırılma-
sını istedik.

-Mühendis, mimar ve şehir plan-
cılarının istihdamının artırılmasını ve 
tüm meslektaşlarımız için kadrolu gü-
venceli istihdam sağlanmasını istedik.

-Kamuda çalışan meslektaşlarımı-
zın ek göstergelerinin artırılarak, üc-
retlerinin ve özlük haklarının iyileşti-
rilmesini istedik.

-SGK ile TMMOB arasında ücret-
li çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarının asgari ücret denetim 
protokolünün ivedilikle yürürlüğe ko-
nulmasını istedik.

-OHAL Kanun Hükmünde 
Kararnameleri ile haksız ve hukuksuz 
biçimde kamu görevinden ihraç edi-
len meslektaşlarımızın tüm haklarıyla 
birlikte derhal görevlerine iade edil-
mesini istedik.

-Özelleştirme uygulamalarına son 
verilerek özelleştirilen kamu kuruluş-
larının yeniden kamulaştırılmasını 
istedik.

-Toplumun güvenliğinin sağlan-
ması için zorunlu olan kamusal mes-
leki denetimleri ortadan kaldırmaya 
yönelik düzenlemelerin ve serbest-
leştirme uygulamalarının sonlandırıl-
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masını istedik.

-İstedik ki, her geçen gün artan ha-
yat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk karşı-
sında meslektaşlarımızın hayatları 
daha da zorlaşmasın.

-İstedik ki, bu ülkenin tüm zengin-
liklerinde, 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 ay-
rılsın.

-Krizin tüm yükünün emekçilere 
yıkılmayacağı insanca yaşayabilece-
ğimiz bir gelir düzeyi ve adil bir vergi 
sistemi istedik.”
“Yoksullukta Uzlaşmayacağız”

İktidarın toplumsal kesimlerin ta-
leplerine kulaklarını tıkadığına vurgu 
yapılanan açıklamada, “Bütçe görüş-
melerini halkın sorunlarının çözümü 
için bir fırsat olarak kullanmak yeri-
ne, muhalefet milletvekilleri ile laf 
yarıştırmak, kavgaya tutuşmak için 
kullandı” denildi. Yoksulluğa ve reel 
ücret kaybına neden olan ekonomik 
düzenin “kurutuluş” olarak sunuldu-
ğuna vurgu yapan açıklama şöyle ta-
mamlandı:

“Yoksullukta uzlaşmayacağız! 
İktidarın bize dayattığı bu kadere tes-
lim olmayacağız! Emeğimize, mesleği-
mize ve haklarımıza sahip çıkacağız! 
Sorunlarımızı görmezden gelen ikti-
dara inat, sorunlarımıza hep birlikte 
çözüm üreteceğiz. Meslektaşlarımızın 
taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçi-
nen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi 
olacağız.”

Basın açıklamasının ardından 
aralarından Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO) üyelerinin de bu-
lunduğu TMMOB korteji, KESK’in 
Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği 
“Geçinemiyoruz! Emekten Halktan 
Yana Bütçe İstiyoruz” mitingine des-

tek vermek için harekete geçti. Kortej 
sloganlar eşliğinde önce Cumhuriyet 
Meydanı’na ardından Gündoğdu 
Meydanı’na yürüdü. Mitinge, baş-
ta İzmir olmak üzere, Manisa, Aydın, 
Denizli, Muğla, Antalya, Balıkesir, 
Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak KESK 
Şubeler Platformu, DİSK Ege Bölge 
Temsilciliği, İzmir Tabip Odası, siya-
si partiler destek verdi. Cumhuriyet 
Meydanı’nda toplanan 10 binini aşkın 
kişi, halktan ve emekten yana bütçe 
talepleriyle kordon boyu miting ala-
nına yürüyüş gerçekleştirdi. 
“Geçinebilmek İçin Vergi Adaleti 
İstiyoruz”

Mitingde konuşan KESK Genel Eş 
başkanı Mehmet Bozgeyik, “Onlar sırça 
saraylarda lüks ve şatafat içinde ya-
şarlarken, sadece bir dakikalık elektrik 
giderleriyle onlarca işçi, emekçi geçi-
nebilecekken, şükretmemizi istiyor-
lar” dedi. Emekçilerin bütçedeki pa-
yını istediğine vurgu yapan Bozgeyik, 
“Geçinmek için, kamunun tasfiyesine, 
özelleştirme soygununa son verilme-
sini istiyoruz. Geçinmek için, kamudan, 
emekten, halktan yana bir bütçe isti-
yoruz. Çok kazanandan az, az kazanan-
dan çok anlayışıyla sırtımıza yüklenen 
adaletsiz vergi dilimleri nedeniyle 
yılın ortasına varmadan maaşlarımız 
eriyor, cebimize girmeden çıkıyor. 
Geçinmek için, gelir vergisi adaletsiz-
liğine son verilmesini istiyoruz.”

Asgari ücrete yapılan zam oranına 
da değinen Bozgeyik, “Yüzde 50’lik ar-
tışla asgari ücretle çalışan milyonların 
ücretlerini Cumhuriyet tarihinde ilk 
defa bu kadar arttırdıklarını söylüyor-
lar. Ancak ülkede yaşanan ekonomik 
kriz ve TL’de yaşanan değer kaybıyla 
asgari ücret her geçen kayıplar yaşıyor. 
Bu asgari ücretle yaşanmaz. Mecliste 
kabul edilen bütçeye, ek bir bütçe ya-
pılmasını talep ediyoruz. Hem asgari 
ücretin hem kamu emekçilerinin almış 
olduğu ücretin insan onuruna yaraşır 

bir ücret seviyesine yükseltilmesini 
talep ediyoruz” dedi. 
“Temel Gıdadan KDV Kaldırılsın”

Salgın döneminde işlerini kaybe-
denlere temel gelir desteği verilmesi 
talebinde bulunan Bozgeyik, temel 
gıda ürünlerinden alınan Katma Değer 
Vergisi’nin (KDV) kaldırılmasını da is-
tedi. Kamu sektöründe güvencesiz 
istihdama son verilmesi gerektiğini 
kaydeden Bozgeyik, Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile görevlerinden 
ihraç edilen kamu çalışanlarının mes-
leklerine iade edilmesi gerektiğini 
söyledi.

Yandaşlara aktarılan hazine ga-
rantilerine son verilmesini talep eden 
Bozgeyik, “Ne yaparlarsa yapsınlar, 
artık bıçak kemiğe dayandı. Sırtını 
sermayeye yaslayan, emeğe, emekçi-
lere düşman bu düzen böyle gitmez. 
Biliyoruz ki, bu düzen kendiliğinden 
değişmeyecek. Üzerimize çöken ka-
ranlık bulutları dağıtarak emeğin, 
barışın, özgürlüğün, şitliğin, kardeş-
liğin dünyasını yakınlaştıracak, laik, 
demokratik bir ülkeyi kuracak yegâne 
güç bu meydanları dolduran bizleriz” 
diye konuştu. 

“Sefalet zammını kabul etmiyo-
ruz”, “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar”, “Emek bizim, söz bizim”, “Tüm 
emekçilere 3600 ek gösterge” yazılı 
dövizlerin taşındığı eylemde, “Saraya 
değil, emekçiye bütçe”, “İşçi memur 
el ele genel greve”, “Birleşe birleşe 
kazanacağız” sloganları atıldı. Miting, 
Bandista’nın sahne almasıyla tamam-
landı. 

tmmob ikk


