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Geçtiğimiz yılı, yıllardır devam 
eden kriz ve salgın döneminin ardın-
dan; tüm birikimlerin bir avuç azınlık 
için tüketildiği, bütçe görüşmelerinin 
tüm yurttaşların dışarıda bırakılarak 
tamamlandığı bir dönem ile kapattık.

Yıllar boyunca süregelen özelleş-
tirme politikaları ülkemizi üretimden 
uzaklaştırarak, sıcak paraya dayalı bir 
büyüme modeline sürükledi. 
Bütçede Halk Yok, Emekliler Yok!

Devletin harcamalarının ve hesap 
verilebilirliğinin belgesi olan bütçe-
de emeklilere bir satır yer verilmedi. 
Buna karşın 2022 Merkezi Yönetim 
Bütçe gelirlerinin %85’inin doğrudan 
emeklilerden, kamu çalışanlarından, 
asgari ücretliden, küçük esnaf, küçük 
üretici, köylüden, dar gelirli ve yok-
sullardan alınmasının planlandığını 
görüyoruz.
Bütçenin Gerekçesi Bütçede Yer 
Almıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 2022 Bütçesi 83 milyar 
851 milyon 907 bin lira olarak belir-
lendi. Bunun 72 milyar 977 milyon 
510 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığına ayrılmış. SGK’nın finans-
man açığı 38 milyar 956 milyon 291 
bin lira öngörülürken; işveren prim 
indirimi için 34 milyar 11 milyon 291 
bin lira ayrılmış. Rakamlar, SGK’nın ça-
lışanlar ve emeklilerin sosyal güven-
liği için değil sermaye sahipleri için, 
işverenler için kaynak olarak kullanıl-
dığını gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Bütçesi 66 milyar 131 milyon 543 bin 
lirayken; bunun %85,37’si cari trans-
ferler, %10,1 personel gideri, %5 ise 
sermaye transferi ve giderleri ola-
rak tanımlanmış. Sağlık, bakım ve 
sosyal hizmetlerin Sosyal Güvenlik 
Reformuyla özelleştirilmesi, ticarileş-
tirilmesi sonucu ortaya çıkan sorun-
lara çözüm yok! Demografik yapıdaki 
değişiklikler yok sayılmış. Bakım hiz-
metlerinin kamulaştırılmasından söz 
edilmiyor ve yaşlılara aileleri baksın 
demeye devam ediliyor.

Emeklilik statüsü ise güvence-
siz, kuralsız ve esnek hale getirilerek 
yerine; cari açık kapatma ve sermaye 
biriktirme aracı olarak kullanılan bi-
reysel emeklilik modeli ikame edilir-
ken; emekli primleri fona devredilerek 
uluslararası sermayenin kullanımına 
sunuldu. 10 milyona yaklaşan sayısıy-
la EYT’lilerin sorunları ise çözümsüz 
bırakılarak basit bir oy isteme aracı 
olarak kullanılıyor.
Yoksulluk Emeklinin Kaderi 

Emekliler halkın en yoksul kesim-
lerini arasında yer alıyor. 7 milyon 578 
bin 123 emekli, aylık 1500 lirayla ya-
şamaya çalışırken, TÜİK enflasyon ra-
kamını %36,08 olarak açıkladı. Emekli 
aylıklarına yapılacak zam açlığa ve 
yoksulluğa çare olmak zorundadır.

TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı enflas-
yon % 36,08 iken, bağımsız araştırma 
kuruluşları enflasyonu %82,81 olarak 
tespit ediyor. Resmi enflasyon verileri, 

yaşamın gerçekleri ile uyuşmadığı sü-
rece toplumda güven ve adalet arayış-
ları giderek artıyor. 2021 aralık ayı aç-
lık sınırı 4013 lira, yoksulluk sınırı ise 
13073 lira olarak açıklandı. Emeklilere 
yapılan %25,47 zamla; en düşük SSK 
emeklisi 3293 lira (2000 yılı öncesi), 
2500 lira (2000 yılı sonrası), BAĞ-KUR 
2500 lira SSK ve BAĞ-KUR en düşük 
emekli aylığı 2500 lira; kamu çalışa-
nı ve emeklilerinin aylıklarına yapı-
lan %30,05 oranında zamla en düşük 
kamu çalışanı emekli aylığı 4272 lira 
oldu. İndirilmiş enflasyon oranındaki 
zamlar günü bile kurtarmaya yetmedi. 
Emekliler yine açlık sınırının altında 
yaşamaya mahkûm edildi. Altı ayda bir 
yapılan “şaibeli enflasyon” oranında 
zamlar ekonomik güvence sağlama-
maktadır.
Bir Avuç Zengin için Yaşam Hiç Zor 
Değil!

Bunca yoksulluğun arasında ya-
şam bir avuç zengin için oldukça 
kolay ve sorunsuz! Yoksul ile zengin 
arasındaki uçurum ve yoksul sayısı her 
geçen gün büyümektedir. AKP’nin ikti-
dara geldiği 2002'den bu yana en zen-
gin %10’luk kesim, toplam servetteki 
payını %67,7'den %81,2’ye çıkarmıştır. 
Buna karşın geriye kalan %90’lık nüfu-
sun payı %32,3'ten %18,8’e düşmüştür. 
Nüfusun en yoksul %10’luk kesimiyle, 
en zengin %10’luk kesiminin geliri 
arasındaki fark son yirmi yılda 15 kat 
artmıştır. Emekliler bu uçurumda hep 
en derine düşen kesim olmuştur.

Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! 
İNSANCA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MAAŞ VE 
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 14 Ocak 2022 tarihinde, "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip 
Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyamız kapsamında emekli meslektaşlarımızın sorunlarını gündeme ge-
tiren "Emeklilik Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! İnsanca Yaşayabileceğimiz Bir Maaş ve Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" 
başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 34. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olunması, 
uzmanlıklara ilişkin görüş oluşturulması amacıyla aşağıdaki belirtilen komisyonların kurulması planlanmaktadır. 

Komisyon çalışmalarında yer almak isteyen üyelerimizin, www.izmir.emo.org.tr adresinde yer alan formdan katkı 
koymak istedikleri en fazla 3 komisyonu belirterek 1 Mart 2022 Salı günü mesai bitimine kadar Şubemize başvur-
maları gerekmektedir.

Komisyon başvuruları, EMO Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi'ne göre değerlendirilecektir.

t�Bakım Mühendisleri Komisyonu 
t�Biyomedikal Komisyonu
t�Eğitim Komisyonu
t�Elektronik Meslek Dalı Komisyonu
t�Enerji Komisyonu
t�Genç Mühendisler Komisyonu
t�İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

t�Kadın Mühendisler Komisyonu
t�Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
t�Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu
t�SMM Komisyonu
t�Test ve Ölçüm Komisyonu
t�Yapı Denetim Komisyonu
t�Yayın Komisyonu

EMO İzmir Şubesi 34. Dönem Komisyonları Oluşturuluyor

Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!
-Emekli mühendis, mimar ve şehir 

plancıları toplumun yoksul kesimleri 
arasında yer almaktadır. Tüm emekli-
ler gibi meslektaşlarımızın da sosyal 
hakları, çalışma yaşamından sonraki 
yaşam güvenceleri ortadan kaldırıl-
mak istenmektedir. Emeklilerin sorun-
larının çözümü için:

-Sosyal güvenlik sistemi sosyal 
risklere karşı emekliyi korumalı ve 
yaşlılığın güvencesi olarak devlet ta-
rafından eksiksiz karşılamalıdır.

-İnsanca, onurlu bir yaşam sürdü-
recek ekonomik güvence için emekli 
aylıkları yeniden hesaplanmalıdır! 

-Emeklilerin temel hakları için 
sendikalaşması önündeki engeller 

kaldırılmalıdır.
-Emeklilerin devletin sırtında bir 

yük olduğu algısından bir an önce 
vazgeçilmeli; emeklilerin toplumsal 
yaşama katılmasının önündeki engel-
ler kaldırılmalıdır.

Emeğimize, emeklilik haklarımıza, 
mesleğimize sahip çıkıyor, sorunları-
mıza çözüm istiyoruz!

Yitirdiklerimiz...

1253 sicil nolu üyemiz Bekir Müzekka Damgacıoğlu 22 Aralık 2021 tarihinde aramızdan ay-

rıldı. 1936 yılı Bergama doğumlu Damgacıoğlu, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 

Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Mezun olduktan sonra Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'nda 

röle ve elektronik mühendisi olarak bir süre görev yapan Damgacıoğlu 1969 yılında kendi şirketini 

kurarak yıldırımdan korunma sistemleri, topraklama sistemleri, aşırı gerilim koruma, radyoaktif atık 

yönetimi konularında hizmet üretti. Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı 

dileriz.

Bekir Müzekka Damgacıoğlu

Hasip Erdin

13926 sicil nolu üyemiz Hasip Erdin 27 Ocak 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1963 yılı Nazilli 

doğumlu Erdin, 1986 yılında Fırat Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. 

Erdin, uzun yıllardır Serbest Müşavir Mühendis olarak hizmet yürütmekteydi. Üyemizin ailesine, 

sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.
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