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üyelerine ücretsiz yollanır.

Özgür Tamer
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

başyazı

Salgın nedeniyle baş gösteren tedarik sorunları ve başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışın 

dünya genelinde bir ekonomik durgunluğa neden olduğu 2022, ülke tarihine ise kelimenin tam anlamıyla kriz 

yılı olarak geçti. Başta enerji fiyatları olmak üzere, mal ve hizmetlerin hemen her gün zamlandığı 2022’de 

emeğiyle geçinen tüm kesimler yoksullaştı. Bir gün sonrası için maliyet tahmini bile yapamayan işletmelerin 

bir kısmı, makul kârlılık rakamlarının çok üstündeki giderlerin faturasını yurttaşlara çıkardı. Finans dünyası 

ve bankaların tarihin en yüksek karlılık seviyelerinin de yakaladığı 2022’de aynı zamanda döviz kurları da 

rekor kırdı.

Ekonomik büyümenin ancak düşük işçilik maliyetleriyle sağlanacağı, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin model 

değiştirmesiyle boşalan alanların ucuzlayan işgücüyle Türkiye tarafından doldurulacağı öngörüsüne dayanan 

bu ekonomik model, kırılgan aile ekonomisini çökertti. 2022’de sabit gelirli kesim, gıda, enerji, iletişim ve 

barınma gibi temel ihtiyaçlarını bile desteksiz karşılayamaz hale düştü. TÜİK’in tartışmalı rakamlarıyla bile 

Kasım 2022 itibariyle tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 84 düzeyinde artarken, üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise 

yüzde 136 artı. Bir önceki yıl, 2021’de tüketici fiyatları yüzde 36,8 artarken, üretici enflasyonu ise yüzde 79,89 

olmuştu. Kasım 2022 itibariyle, zaten yüksek olan bir önceki yılın iki katı değerlere ulaşan enflasyon, maalesef 

2023 için de umutlu bir tablo çizmemektedir.

Döviz kurlarıyla da bağlantılı olan üretici enflasyonundaki yüksek seyir, düşük TL bazındaki işçilik 

giderlerine rağmen sanayici bakımından da dünyayla rekabet edebilme koşullarının oluşmadığını 

göstermektedir. Sanayide kullanılan elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin çok yüksek düzeylerde şekillenmesiyle 

birlikte artan maliyetlerin bir kısmının henüz tüketiciye yansımadığını da gösteren istatistik, 2023’de başka 

faktörler oluşmasa da tüketici fiyatlarında artış yaşanmaya devam edeceğini göstermektedir. 

Önümüzdeki yıl genel seçimlerin yapılacak olması nedeniyle elektrik ve doğalgazda artan maliyetlerin 

konutlara daha az yansımasına yönelik bir özen gösterilmiş, maliyetler son kaynak tarifesindeki büyük tüketici 

için belirlenen sınırlar sürekli olarak düşürülerek sanayi üretimine yansıtılmıştır. Enerji maliyetlerinin sanayi 

üretimi üzerinden dolaylı yansımasına neden olan bu çözüm, “İktidarın az zam yapmasına rağmen fırsatçılık 

yapan işletmelerin çok olduğu” yanıltmasını yaratmıştır. Hükümetin imajını bozmadan zam yapılmasına 

dayanan bu sistem, kağıt üstünde faiz düşürülmesine rağmen üretim üzerindeki finansal yüklerin de büyümesi 

neden oldu.

Salgının toplumsal etkilerinin Nisan ayına kadar devam ettiği 2022 yılı, bir yandan da normalleşmenin ilk 

yılı olarak nitelendiriliyor. Hayatının normale dönmesine paralel olarak çevrimiçi etkinlik ve toplantılarımızın 

bir kısmını yüzyüze düzenleyerek, çalışmalarımızı daha fazla üyemizin katılımını sağlamaya gayret 

ederken, bir yandan da gelir-gider dengemizi mali olarak sağlamaya çalıştık. Tüm kurumlar gibi Şubemiz 

ve Oda merkezimiz de ekonomik krizden, üyelerimiz gibi, fazlasıyla etkilendi. Tüm olumsuzluklara rağmen, 

üyelerimizin büyük bölümü üyelik ödenti yükümlülükleri 2022 sonu itibariyle yerine getirdi. Serbest çalışan 

meslektaşlarımız da büyük ölçüde mesleki denetim kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirdi. Bu zor 

dönemde odamız ile ilişkilerini güçlü tutan meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

2022’de yaşananlar toplumsal dayanışmanın olağanüstü şartların aşılmasında etkili olduğunu gözler 

önüne sermektedir. Enerji kaynaklarının düşük maliyetle sunulduğu ve enerji verimliliğinin garantiye alındığı, 

sağlıklı bir telekomünikasyon alt yapısının oluştuğu kalkınma yolunda bir ülke yaratılması için tüm toplumun 

EMO’ya ve meslektaşlarımıza ihtiyacı var. Teknoloji geliştirmeye ve yaşama kalitesinin düşük maliyetlerle 

yükseltmeye odaklanan mesleğimizin gereklerini yerine getirebilmemiz kendi aramızdaki dayanışmayı 

güçlendirmemiz, Odamızı güçlendirmemize bağlıdır. Şüphesi 68 yaşına giren Odamızın emek ve bilimle 

yoğrulmuş bir gelecek için mesleki-demokratik mücadelesini büyüterek, genç kuşaklara devretmeye devam 

edecektir. 2023’ün mühendis emeğinin büyüdüğü, huzur, barış ve güven içinde yaşanılan bir ülke yaratılması 

yolunda umutlarımızın yeşerdiği, birlikte mücadele ettiğimiz bir yıl olmasını dileyerek, yeni yılınızı kutluyoruz. 

2023: Emeğin, Mesleğin ve Dayanışmanın 
Yılı 


