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AÇIKLAMA 
 

Ülkemiz ağır bir ekonomik bunalım yaşıyor. İşyerleri kapanıyor, meslektaşlarımızın da aralarında 

olduğu birçok çalışan işlerini kaybediyor, çalışma koşulları ağırlaşıyor. Halihazırda var olan işsizlik ve 

güvencesizlik günbegün artıyor. Bunların yanı sıra artan fiyatlar, yapılan zamlar, Türk Lirası'nın döviz 

karşısındaki değer kaybı, devlet kurumlarınca %20'lerin üzerinde açıklanan enflasyon karşısında eriyen 

ücretler, toplumun dar gelirli yoksul kesimlerinin yaşamlarını daha da zor kılıyor.  

Emekçiler, OHAL  koşullarında gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ardından kalıcı hale getirilen 

OHAL rejiminin baskısını üzerlerinden atamamışken bu kez de sorumlusu olmadıkları bir ekonomik krizin 

bedelini ödemeye zorlanıyorlar. KHK'lerle işten çıkarmalar, grev yasakları, üniversiteden ihraçlarla 

OHAL'i en ağır biçimde hisseden çalışanlar, bu kez de krizi göğüslemek durumunda bırakılıyorlar. 

Bununla birlikte “uluslararası dış güçlerin saldırısı” ve “topyekûn mücadele” nitelemeleriyle toplumun 

ulusal duyarlılıkları üzerinden, sorumluluktan kaçılarak, halkın yüz yüze olduğu ve yaşadığı bu gerçeklik 

perdelenmeye çalışılıyor. 

“Kriz” olmadığı söylenen “şey”le mücadele kapsamında hazırlanan "Yeni Ekonomik Plan"la eski 

olana devam ediliyor. Sermaye sahiplerinin, iş çevrelerinin, gerektiğinde ürünlere yaptıkları zamlarla, 

“küçülme” denilen işten çıkarmalarla, “konkordato” ilanlarıyla kendilerine güvenceli bir alan yaratmalarına 

olanak sağlanırken bu "saldırı"ya "topyekûn mücadele" kapsamında neden yalnızca çalışanların, 

işsizlerin, yoksulların direnmek zorunda olduğu sorusu yanıtsız kalıyor.    

Türkiye’deki siyasi atmosferden ve baskıcı yönetim anlayışından soluk alamayan, yaşamları  ve 

yaşam alanları saldırı altında olan toplumun iyi eğitim almış, nitelikli beyinleri yurtdışına gidiyor.  Ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik durum ve yaşanan kriz de bu gidişi hızlandırıyor. Öyle ki iktidar yanlısı 

basının bile kayıtsız kalamadığı bu gidiş, son bir yılda %63 oranında artmış görünüyor. 

Bu göç dalgasının en büyük oranını, bilişim meslek alanındaki çalışma arkadaşlarımız, 

meslektaşlarımız oluşturuyor. Uluslararası düzlemde bilişim alanındaki açık, ülkemizin nitelikli 

bilişimcileriyle karşılanıyor. Başta bilgisayar mühendisleri olmak üzere bilişim meslek alanında çalışanlar, 

maddi beklentiden öte mesleklerini hakkıyla yapabilecekleri bir ortam, aileleriyle sevdikleriyle birlikte 

huzurlu bir yaşam arayışı nedeniyle yurtdışını bir seçenek olarak değerlendirmek durumunda kalıyor.     

Yaşanan ekonomik bunalım, Türk Lirası’nın sürekli değer kaybı nedeniyle hızlanan yoksullaşma, 

sektörde halihazırda var olan fazla mesai, proje bazlı güvencesiz çalışma, yoğun işsizlik olgularının krizle 

daha derinleşeceğine ilişkin haklı kaygı, ülkeden kopuşu daha da kolaylaştırıyor.  Odamızca yürütülen ve 

bulgularının analizi süren “profil belirleme çalışması” kapsamında yapılan sormacada (ankette) yer alan 

“yurtdışına göç niyeti” sorusunun yanıtlarının %45,96 “Evet”, %23,11 “Kararsızım” olması, bu durumu 

somutluyor. Sormaca, ekonomik kriz öncesinde yapıldığından bu yüzdelerin daha da artmış olması büyük 

olasılık... 

Ülkeyi yönetenler tıpkı krize olan yaklaşımları gibi bu gerçekliği de tersyüz ederek, sığ bir hamasetle, 

yurtdışına gitmeyi bir suç ve neredeyse bir “ihanet” olarak tanımlayıp gidenleri “suçlu” olarak göstererek 

hedef haline getiriyor. 

 



Öte yandan durum o kadar ağır ki yine aynı iktidar, bu söylemle çelişir biçimde, yurtdışında bilimsel 

çalışma yapan akademisyenleri, görece daha iyi maddi koşullar sunarak “tersine beyin göçü” yaratma 

savıyla ülkeye davet ediyor. KHK’lerle bilim insanlarını üniversitelerinden koparan, sabah baskınlarıyla 

gözaltına alan, pasaportlarını iptal eden, yurdu yaşanmaz duruma getiren bir iktidarın bu savının ne denli 

karşılık bulacağı ise bir bilinmezlik olarak ortada duruyor. 

Birliğimiz TMMOB, özelde mühendis, mimar ve şehir plancıları, daha genelde ise toplumun işsiz, 

emekçi kesimlerini yoğun bir şekilde etkileyen/etkileyecek bu sürece sessiz kalmayarak diğer emek ve 

meslek örgütleriyle birlikte bir eylem planı oluşturmuş, istemlerini sıralamış ve mühendis, mimar, şehir 

plancılarını krize karşı birlikte mücadeleye çağırmıştır. 

Biz de o istemlerin bizim istemlerimiz olduğunu bir kez daha güçlü bir biçimde dillendiriyor ve 

meslektaşlarımız  özelinde ekliyoruz: 

● Bilişim meslek alanının bir “gerçeği” olarak sunulan bedelsiz fazla mesailere son verilmelidir. 

● İşsiz meslektaşlarımızın istihdamı sağlanmalıdır. Fazla mesainin bu denli yoğun olduğu bir alanda 

istihdam sorunu olduğu gerekçesi arkasına sığınılmamalıdır. 

● Proje bazlı çalışma gibi güvencesiz çalışma koşullarına, “out-sourcing” denerek meslek alanına 

yerleştirilen taşeron çalışma biçimine son verilmelidir. 

● Kamuda bilgisayar mühendisi istihdamı artırılmalı, bilişim projelerinin mesleki denetiminin 

bilgisayar mühendislerince yapılması sağlanmalıdır. 

● Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları ve özlük hakları iyileştirilmelidir. 

● OHAL KHK’leri ile işten çıkarılan meslektaşlarımız, üniversitelerinden koparılan bilim insanları  

-geçmişe yönelik tüm hakları korunarak- işlerine iade edilmelidir. 

● Birliğimiz TMMOB’nin belirlediği asgari ücret, özel kesimde ücretli çalışan meslektaşlarımız için 

uygulanmalı ve denetimi  yapılmalıdır. 

● Meslektaşlarımızın aldıkları ücretler enflasyon ve döviz karşısında erimemeli, gerekli iyileştirme 

yapılmalıdır. 

● SGK‘nin TMMOB ile imzaladığı ve ardından tek taraflı feshettiği “mühendislik asgari ücreti 

protokolü” yeniden imzalanmalıdır. 

● Tüm bunların ötesinde meslektaşlarımızın mesleklerini hakkıyla yapabildikleri, iktidarlarca yaşam 

biçimlerine, yaşam alanlarına müdahale edilmeyen özgür, demokratik zemin yeniden kurulmalıdır. 

Bu istemleri yalnızca sıralamanın yeterli olmadığının, bu sorunların yalınızca meslektaşlarımızın 

sorunları olmadığının ve ülkeyi yöneten iktidarın siyasi tercihlerinden de bağımsız olmadığının 

bilincindeyiz. 

Bu istemlerin arkasında olacağız ve gerçekleşmesi için başta birliğimiz TMMOB ve bağlı Odaları 

olmak üzere tüm emek ve demokrasi güçleriyle birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. 

Bu ülkenin işsizleri, emekçileri, yoksul kesimleri, “ülkenin kaymağını yiyen” ekonomik ve siyasi 

iktidarların yarattığı krizin bedelini ödememelidir... 

Bu güzelim ülke, güzel yürekli, güzel beyinli insanlarını kaybetmemeli, aydınlık yanını yitirmemelidir... 

Bizim “topyekûn mücadele”den ve “vatanseverlik”ten anladığımız budur! 

Biz, gerçeği olduğu gibi söylemekten ve bunun gereğini yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. 

Bunu, ülkemize ve halkımıza borçluyuz!...  
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Birliğimiz TMMOB’nin TBMM’ye İlettiği İstemler: 

● 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! 

 


