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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

başyazı

Dünya genelindeki yaşanan küçük fiyat dalgalanmaları bile küreselleştiği iddia edilen ekonomimiz 

üzerinde tsunami etkisi yaratmaya başladı. TL’nin hızla değer kaybetmesi ve enerji başta olmak üzere 

neredeyse tüm mallar için tedarik zincirinin kırılmasıyla, kısa vadede içinden çıkamayacağımız bir tablo 

oluştu. Marketlerde temel gıda maddelerinin kısıtlanarak satılması, sık yapılan akaryakıt zamları öncesinde 

petrol istasyonlarında kuyruklar oluşması, krizin daha fazla büyüyeceği endişelerini artırmaktadır. 

Yakın geçmişte Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararı vermeyen yöneticilerinin değiştirilmesinin, 

güven ortamını bütünüyle yok ettiği düşünülmektedir. İktidarın hata yaparak, TL’nin değer yitirmesine 

neden olduğu varsayılmaktadır. Ekonominin ideolojik “körlük” olarak tabir edilen faiz karşıtı bir bakış 

açısıyla yönetilmesinden endişe edildiği ifade edilse de sorunun daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. 

İstifa eden Maliye Bakanı Berat Albayrak da dahil olmak üzere AKP yönetimi, bir süredir, ekonominin 

“rekabetçi” kur politikalarıyla büyütüleceği, üretim ve istihdamın artacağı vurgusu yapmaktadır. Bu bakış 

açısı, TL’nin değer yitirmesiyle Türkiye’de üretilerek ihraç edilen ürünlerin küresel düzeyde rekabet şansının 

artacağı varsayımına dayanmaktadır. Değersiz TL’nin ülkemizdeki yabancı yatırım oranını da artıracağı 

ifade edilmektedir. 

Bildiğiniz gibi, Şube olarak elimize her fırsat geçtiğinde, üretim ekonomisine ve teknoloji geliştirmeye 

dayalı katma değerli alanlara yatırım vurgusu yapıyoruz. Çimento, demir-çelik ve inşaat alanlarının 

büyütülmesi yerine, sanayi ve tarımsal üretimin teşvik edilmesi için çağrı yapıyoruz. Bugün market 

raflarında bulamadığımız veya pahalılaştığı için alamadığımız temel gıda maddelerinin hemen hepsi 

ithaldir. Bu koşullarda, ülkemizde üretilen tüm ürünlerin hammaddesi veya ara malı döviz kurundan 

etkilenmektedir. Hammadde fiyatlarındaki aşırı artış, sanayi kuruluşlarını üretim yapamaz hale getirmiş 

ve maliyet dengelemesi için yol aramaya çalışmaktadır. Yoksulluk ve kıtlığı bir arada gördüğümüz bu 

yapıda, maliyeti TL tabanlı olan tek bir girdi kalemi yer almaktadır. TL’nin değerin düşürülmesiyle maliyeti 

azaltılabilen tek kalem işçilik olmuştur. Ekonominin büyümesi için alım gücü zaten düşük olan, faturalarla 

boğuşmak zorunda kalan emeğiyle geçinen kesimlerin daha fazla “küçültülmesi” hedeflenmektedir. Düzenli 

olarak ülke içindeki alım gücünün düşürülerek “büyütülen” ekonomimiz, yabancı sermaye için daha kolay 

bir lokma haline gelmiştir. 

TL ile kazanan, emeğiyle geçinen kesimlerin borçlanmadan ev, araba almakta zorlandığı bir dönemden, 

gıda alışverişini düşük faizle taksitlendirmek için marketlerin çözümler sunduğu bir döneme geçiş yapıyoruz. 

Yaşam tarzımızı bütünüyle değiştirecek olan bu gelişmeler, bir yandan ülkemizi “ucuz işçi cennetine” 

dönüştürürken, bir yandan da nitelikli iş gücümüz için istihdam olanaklarını iyice daraltmaktadır. 

İşsizlikle boğuşan genç meslektaşlarımız, yurtdışında çalışma olanaklarına araştırmaya yönelmiştir. 

Ülkemizin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiğimiz gençlerimizin, kalkınmamıza sunacağı katkıdan mahrum 

kalmak üzereyiz. Uluslararası sermayenin beklentileri doğrultusunda kurgulanan bu radikal dönüşümün, 

ne kadar başarıya ulaşacağı, içinde yer aldığımız emeğiyle geçinen büyük çoğunluğun vereceği tepkiye 

bağlıdır. Kamu kurumları ve kamu hizmetlerini yürüten özel şirketlere yeni mezun meslektaşlarımızın 

istihdamı zorunluluğu getirilmesi için birlikte mücadele etmeliyiz. Meslek örgütlerimizin çatısı altında 

dayanışmamızı büyütebildiğimiz ölçüde, mesleğimizi sürdürebilecek koşulları yaratabileceğimize vurgu 

yaparak, tüm üyelerimizi, TMMOB’un yoksullaşmayı derinleştirecek 2022 bütçe teklifine karşı yürüttüğü 

kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. 

#Üretemiyoruz, #Çalışamıyoruz, #Geçinemiyoruz, 

#Çözümİstiyoruz

DİPLOMALI İŞSİZ DEĞİL, KALKINMANIN 
ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ!


