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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.

başyazı

Eylül ayıyla birlikte Şube bültenimiz kesintisiz olarak üyelerimize ulaşmasının 30. yılını 
tamamladı ve 31. yayın yılına başladı. Bültenimizin yıl dönümü vesilesi ile bugüne kadar elinize 
ulaşmasına emeği geçen, destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz. Birlikte daha 
da güçlüyüz.

Aylık olarak yayınladığımız bültende Şube, Oda  ve birlik çalışmaları, teknik incelemeler, 
hayata ve gündem dair yazılar yer almaktadır. Son aylarda ülkemizde gündem o kadar hızlı 
gelişmekte ki aylık bir yayında hayatımızı ilgilendiren önemli konuların bazılarına yer verene 
kadar daha da önemli değişiklikler gündemi dolduruyor. Son bir ayda Dolar ve Euro'daki 
durudulamayan yükseliş iğneden ipliğe herşeyin fiyatının armasına yol açtığı gibi, ülke 
ekonomisinin geleceğindeki belirsizlik nedeni ile ticareti de durma noktasına getiriyor.

Odamız tarafından geçen sene hazırlanan raporla Türk Telekom’un iyi yönetilmediği ve 
mali durumunda büyük riskler olduğu kamuoyuna duyurulmuştu. Nihayetinde Türk Telekom 
alacaklı bankaların ortak girişimine devredildi. 24 Haziran seçimleri öncesinde ertelenen zamlar 
arasında bulunan elektrik enerjisi tüketim bedeli de artan maliyetler gerekçesiyle 1 Ağustos ta ve 
1 Eylül de iki kere arttırıldı. Bugün itibari ile yılbaşından itibaren geçekleşen artış %33 oldu. 12 
Eylül askeri darbesinden sonra ülkemizde şişirilen özelleştirme balonu bir çok yerinden patlıyor 
ancak maliyetler her zaman halkın sırtına yükleniyor. Hepimiz aynı gemide olduğu söylemi 
sadece hesap ödenecekken hatırlanıyor. 

Son on beş – yirmi yılda halka ait olan varlıkların yağmalanması çığ gibi büyüyerek açığı 
daha da arttrıyor. Taş ocağı, maden, turistik tesis, endüstriyel yatırım gibi gerekçelerle bozulan 
orman arazisi yangınlarla kaybettiğimizin 3 katından fazla. Kamuya ait endüstri yatırımları 
yok pahasına satılırken, yeni sahipleri tarafından üretimleri durdurulan işletmelerden elde 
edilen ürünler ve üretimin temel bileşeni olan hammedelerin sıkıntısı tüm kesimler tarafından 
hissedilmektedir.

Bütün bunların yanında KHK ile yerel yönetimlerin hesaplarının Cunhurbaşkanlığına 
devredilmesi, yerel yönetimlerin ödemelerini bir ay öncesinde bildirmeleri sonrasında, ödemelerin 
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılacak olması ne bütçe kontrolü ne de yönetim iradesinin 
kalmadığının ilanı olmuştur.

Ülkemizin betona dayalı ekonomi modelinden katma değeri yüksek ürünlere, elektronik 
ve yazılım alanında büyüyecek bir modele geçmeden ekonomik olarak kalkınma olanağı 
bulunmamaktadır. Mali disiplin ve idari özerklik olmadan ne demokrasiden söz edilebilir ne de 
özlemini duyduğumuz barışa kavuşulabilir.

Bu çöküntüden çıkma konusunda da bedel ödemesi gerekenler, ülkemizi sarmalayan borç 
sarmalının sorumlularıdır. Üretim ve paylaşımdan uzak rant politikaları ile tarımdan inşaata, 
madencilikten üretim santrallarına kadar gelir getiricek tüm alanlarda kamu yararından 
uzak uygulamalar iflas etmiştir. Şimdi yapılması gereken kamusallığı yeniden inşa ederek adil 
paylaşımlı yüksek teknolojiye dayalı üretimin tesis edilmesi için çalışmaktır. 

Eylül ayında okullarına kavuşan tüm öğrencilere başarılı bir ders yılı dilerken özellikle 
üniversite tercihlerini yaparak mimarlık mühendislik ve şehir plancılığı alanlarında eğitimlerine 
başlayan gelecekteki meslektaşlarımıza kolaylıklar dileriz. Geleceği birlikte inşa edeceğimiz 
genç mühendislere çalışma alanları açılması yönündeki çalışmalarımıza tüm üyelerimizin katkı 
koyacağına inancımız, çalışmalarımızdaki en büyük dayanağımızdır.

Hepimiz aynı gemide miyiz?


