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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Hem mesleğimiz hem de ülkemiz açısından zor bir yılı tamamlıyoruz. Şüphesiz geride 
bıraktığımız yılın en önemli gelişmesi; her geçen gün daha ağır bir şekilde hissettiğimiz 
ekonomik krizdir. Mayıs ayında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle 
birlikte ülkemiz siyasal olarak yeni bir döneme girdi. Nisan 2017’de yapılan referandumda 
yüzde 51,4 ile kabul edilen; parlamenter sistemi zayıflatarak, Cumhurbaşkanı’na olağanüstü 
yetkiler veren Anayasa değişikliği sonrasındaki genel seçimlerle siyasal yapı fiilen değişti. 
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırılan değişimle eş zamanlı olarak 
ülkemiz ciddi bir ekonomik daralma da yaşamaya başladı. 

Kurlardaki ani yükseliş, tüm sektörlerde döviz bazlı borç yükünün büyüklüğü gerçeğiyle 
birleşince, iflas eden veya konkordato ilan eden kuruluş sayısı tırmanışa geçti. Teknoloji 
olarak dışa bağımlı olan ülkemiz, üretimde kullanılan ham madde ve ara mal açısından 
da yüksek oranda dışa bağımlıdır. Döviz bazlı ham madde maliyetlerinin yükselmesiyle, 
ülkemiz ekonomistlerin “arz şoku” olarak tanımladığı bir gerçeği yaşamaktadır. İktisat 
literatürüne dünya genelinde petrol fiyatlarının 1970'lerin ortalarında aniden yükselmesiyle 
giren “arz şoku” kavramı, ülkemize has bu krizi izah etmekte belki de yetersiz kalmaktadır. 
Seçime kadar başta enerji olmak üzere fiyat artışlarını baskılayan iktidar, seçim sonrasında 
ise krizin faturasını emeğiyle geçinen seçmenlere yıkılması için özünde IMF’nin direktiflerini 
içeren bir “Yeni Ekonomik Program” açıklamıştır. 

Açıkçası, “mutluluk ve huzur” getirmesi beklentisiyle karşıladığımız 2019 yılı; 
tüm yurttaşlar gibi üyelerimiz için yaşamanın daha zorlaştığı bir yıl olacak. Genç 
meslektaşlarımız arasında yaygın olan işsizlik sorununun büyüdüğü bir yıl bekliyor bizleri. 
Meslektaşlarımızın kamuda düşük ek göstergeyle çalıştırıldığı, iş güvencesinin kaldırılması 
girişimlerinin de olduğu düşünüldüğünde, 2019’da mesleki dayanışmamızı yükseltmemiz 
gerektiği açıktır. 

Ülkemiz krizden, ancak meslektaşlarımızın çalıştığı alanlardaki büyümeyle çıkabilir. 
Meslektaşlarımız ise bu krizden ancak hak ve yetkilere sahip çıkılması koşuluyla daha az 
etkilenebilir. Kalkınma için anahtar konumdaki mühendislik hizmetlerindeki gerileme ve 
bu durumun yarattığı teknolojik olarak dışa bağımlılık sorunun çözümü de daha etkin, 
güçlenmiş meslek odalarından geçmektedir. Meslektaşlarımızın hak ve yetkilerinin 
korunması ile ülke kalkınması arasındaki bu yakın ilişki, üyelerimizin Oda ve Şube 
çalışmalarına katılma sorumluğunu büyütmektedir. 

TMMOB, 2019 için meslektaşlarımızın ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari 
brüt ücreti 4500 TL olarak açıkladı. Bu miktarın altındaki ücretlerde çalışmaya zorlanan 
meslektaşlarımızı, gerekli hukuki girişimlerin yapılabilmesi için Şubemize bilgi vermeye 
çağırıyoruz. Tüm üyelerimizi TMMOB’un ülke genelinde sürdürdüğü “Krize Karşı Emeğimize, 
Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz” Kampanyası kapsamındaki etkinlikleri takip 
ederek, aktif destek vermeye davet ediyoruz. Yılın son ayında genç meslektaşlarımıza, 
Mühendisliğe Hazırlık Seminerleri’ne daha fazla katılım sağlama çağrısı yaparken, 
deneyimli meslektaşlarımızın ise bilgi ve tecrübelerini paylaşmak için etkinliklerde daha 
fazla görev almalarını bekliyoruz. 

2019 için hazırladığımız masa takviminde bu yıl sanatçı meslektaşlarımızın eserlerine 
yer verdik. Katkıları için hepsine tek tek teşekkür ederiz. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü vesilesiyle, 2019’un insan haklarının tam olarak uygulandığı, mesleki dayanışmamızın 
büyüdüğü, barış, huzur ve refah içindeki bir ülke beklentimizin gerçekleştiği bir yıl olmasını 
diliyoruz.

başyazı

2019 Dayanışmanın Yılı Olsun!


