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2021’de Krizi Birlikte Aşalım:
Kurtuluş Yok Tek Başına!
1954

2020 yılı hayatımızın yönünü tahmin edemeyeceğimiz bir şekilde değiştirdi. Tüm dünya pandemi koşullarında
yeni bir normale alışmaya çalışıyor hala. Bu yeni normalde, Şube ve Oda çalışmalarımızda da koyduğumuz bir

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ

çok hedefe ulaşamadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Bu yılki çalışmalarımızı, şiddetini her geçen gün artıran
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dönemde, çevrimiçi etkinlikler ve toplantılarla dayanışmayı arttırmaya ve mesleğin gelişimine katkılarımızı

bir ekonomik kriz ve salgın koşullarının gölgesinde sürdürdük. İzmir’de yaşanan deprem felaketi de çalışma
şartlarımızı zorlaştıran etkenlerden biri oldu. Bir araya gelerek, kolektif çalışma olanaklarının azaldığı bu

sürdürmeye gayret ettik.
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11 Mart’ta resmi olarak ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından boyut değiştirdi. Aradan geçen
Şebnem SEÇKİN UĞURLU zamanda milyonlarca çalışan, işten çıkarmak resmi olarak yasaklandığından, ücretsiz izne gönderildi. Benzer
şekilde çalışma saatleri azalan veya geçici olarak kapanan işyerlerinde çalışan 3,5 milyonu aşkın kişi ise kısa
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çalışma ödeneği alıyor. Ücretsiz izne gönderilen çalışanlara aylık 1.177 TL, kısa çalışma ödeneği kapsamında ise
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43) asgari ücret seviyesindeki maaşlarla yaşamak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Küçük esnafın yanı sıra
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her çalışan için farklı olmakla birlikte eski maaşlarının yüzde 60’ını ve asgari ücretin yüzde 150’sini geçmeyecek
şekilde ödeme yapılmaktadır. Halen işini kaybetmemiş çalışanlara baktığımız da ise neredeyse yarısının (yüzde
aralarında üyelerimizin de bulunduğu kendi adlarına hizmet üreten kesimlerin de iflas noktasına sürüklendiği bir
ekonomik ile karşı karşıyayız. 2019’un son günlerinde serbest piyasada 5,9 TL’den işlem gören dolar, yıl içinde 8,5
TL’yi aştı, bugünlerde ise 7,8 TL bandında işlem görüyor. TL açısından 2020’yi yüzde 30 civarında bir değer kaybı
ile tamamlamak üzereyiz. Ham madde ve ara mal da dahil olmak üzere tüm ürün ve hizmetler için işçilik hariç
neredeyse tüm maliyetler, döviz bazlıdır ve bu artışın etkileri, tüketici fiyatlarına yansımaya devam etmektedir.
Özetle aylık geliri TL bazında sabit kalan küçük bir kesim için bile alım gücü 2019’a kıyasla bile yüzde 30’lara
yakın bir düzeyde azalmıştır. Gelirinin tümden kaybeden veya ücretsiz izinde 1.177 TL’lik ödemeyle yaşamak
zorunda aileler için ise 2021 kışı tam bir karanlık potansiyeli taşımaktadır. Asgari yaşam standartlarına sahip
dört kişilik bir ailenin aylık 230 kilowaatsaat (kWh) üzerinden elektrik tüketim faturası Aralık 2020 itibariyle
172,8 TL’dir. Sadece elektrik faturası düşüldüğünde bu ödenekten geriye 1004 TL kalması; diğer faturalarını
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yaşadık. Üretime dayanmayan, teknoloji, Ar-Ge ve inovasyon içermeyen, betonlaşamaya ve gayrimenkul rantına
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üyelerimizin de olduğu çok sayıda mühendisimiz, hekimimiz, bilim insanımız çalışma hayatlarını yurtdışında
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odaklanan bir ekonominin sürdürülebilir olmadığına da çok acı bir biçimde şahit oluyoruz. İktisadın temelleri
bile gözardı edilerek yaratılan bu ekonomik yapı, önümüzdeki yıl başta yetişmiş insan kaynağımız olmak üzere;
tüm ülke kaynaklarını tüketme potansiyeline ulaşmıştır. Bakanın bir sosyal medya platformu üzerinden istifa
etmesinin ardından dile getirilmeye başlayan yeni “reform” paketleri; şimdilik sadece işveren örgütlerine
sunulmaktadır. Dönem dönem TL’nin “rekabetçi” hale getirilmesi olarak da lanse edilen bu ekonomi politikaları
kapsamında; ülke ekonomisinin rekabetçi tek unsuru “ucuz” iş gücü olarak şekillendirilmektedir. Aralarında genç
sürdürme hazırlığı yapmaktadır. Beşeri sermayemizi tüketecek bu gelişmelere, salgın döneminde artan eğitimde
fırsat eşitsizliğinin yarattığı yıkımın da eşlik etmesi “gelişmiş” tabir edilen ülkeleri ile aramızdaki makasın
açılacağına işaret etmektedir.
Hükümetin 2021 bütçesinde çalışan kesimlere yönelik vergi tahsilatının artırılarak, şehir hastaneleri için
yüzde 56, ulaştırma projelerindeki garanti ve katkı ödemelerine için ise yüzde 19 daha fazla kaynak yaratılmıştır.
Karşı karşıya kaldığımız bu gelişmelerin izlerini kısa vadede silmek mümkün olmamakla birlikte; önümüzdeki
yıl artan yoksullaşma ivmesini tersine çevirmememiz durumunda; yıkıcı sonuçların doğacağı bugünden
görülmektedir. Tüm üreten kesimlerin taleplerini yok sayan bu politikalara karşı birlikte mücadele etmemiz her

zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yüzde
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