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Sayn Milletveklll,

Ulkemizde uzun s0reden beri derin bir ekonomik kriz yaganryor. Halkrn ahm gtictinri dtigiiren, igyerlerinin
kapanmasrna neden olan, igsizlili ve yoksullu$u artrran ekonomik kriz her gegen gtin hayatlartmtz daha
fazla etkiliyor.

Kamuda ve <izel sektdrde her trirlU mrlhendisllk, mimarhk ve gehir planlama hizmetlerini, planlama,

projelendirme, uygulama, denetleme iglerine ait g<irev ve sorumluluk tistlenen meslektaglartmtz ekonomik
kriz kogullarrndan en gok etkilenen kesimler arastnda yer altyor.

Meslektaglanmrz bu srnrrh ve sorunlu yagam kogullarrnda, hayattn zorluklanna, insanlartn slnlrslz talep ve

isteklerine bilim ve tekni$i kullanarak yant tiretmeye gahgtyor.

Meslek alanlarrmran tamamrnr kapsayan hizmetlerin b0t0nri dtig0n0ldti$tinde Ulkemizin kalktnmaslnln,
halklmrzn bolluk ve rahatlrk iginde yaiamastnda, iilke politikalannda meslektaglartmtz taraftndan tiretilen

mrjhendislik, mimarhk ve planlama hizmetlerine aynlan 6nemin belirleyicioldu$u agtkttr.

Meslektaglanmtzn sorunlannrn gOzrilmesi, mesle$imizin geligmesi, ekonomik krizin emek yanllst bir

programla agrlmasr, 0reten-sanayilegen-kalkrnan bir Ttirkiye igin g6z0m istiyoruz.

Bu sebeplerle, meslektaglanmrzn haklarr ve gelece$i igin "Eme$imize, Mesle$lmlze, Haklanmtza Sahip

Qrkryort borunlanmrza Q6z0m lstiyoruz!" bagh$r ile baglattr$tmtz kampanya dahilinde [lkenin d6rt yanlnda
galr gmalar yUrtitmekteyiz.

Taleplerimize dair straladt$tmtz ana bagltklar 9u gekitdedir;

Diplomah lgsiz Olmak lstemiyoruz, lgsizlik Sorunu QdzUlmelidir
Kdmuda Muhendis, Mimar v6 gefrir eAncrlarrnrn lstifrOamr Artrrrlmalt ve Kadrolu G0venceli lstihdam

i:flil|S:1il"n tra,tr,endis, Mimar ve gehir ptancrrannrn Ucreueri ve Ozliik Haklarr lyileeririlmelidir

SGK ile itUMOg Arasrnda Ucretli Qahgan Mtihendis, Mimar ve $ehir Planctlartntn Asgari Ucret

Denetim Protokolti lvedilikle Yiir0rl0$e Kon ulmaltd t r
5. KHK ile Haksrz ve Hukuksuz Bigimde Kamu G6revinden lhrag Edilen Meslektaglartmlz Ttim

Haklarryla Birlikte Derhal G6revlerine lade Edilmelidir
6. Qzellegtirme Uygulamalanna Son Verilmeli, Yeniden Kamulagttrma Yaptlmahdtr
7. Kamusal ve 

-illesleki 
Denetimler Toplum Grivenli$inin Sallanmasr Agtsrndan Zorunludur,

Serbestlegtirme Uygulamalart na Son Verilm elidir
8. Bireylerin kullanOrgr Kredi ve Kredi Kartl Borglarrnrn Faizleri ile O$renci Kredi Borgtan Silinmelidir

Siz degerli Milletvekilimize, sorunlanmtzrn ve taleplerimizin gUndeme tagtnmast konusunda gdsterece$iniz

ilgi igin Birlilimiz adrna gimdiden tegekkUr ediyorum.
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Saygtlartm tzla,
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