
mayıs 2021 emo izmir şubesi 3

>

1954

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI
İZMİR ŞUBESİ BÜLTENİ

YIL : 33 SAYI : 372 MAYIS 2021

Elektrik Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Adına 

Sahibi
Şebnem SEÇKİN UĞURLU

Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü

Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA

Yayın Komisyonu
H. Avni GÜNDÜZ 

İsmail KAYA
Mehmet GÜZEL

Hacer ŞEKERCİ ÖZTURA 
Gülter Gülden KÖKTÜRK

Mahir ULUTAŞ 
Egemen AKKUŞ

Eren İPEK
Olkan AKÇAY

Mehmet PAKDİL

Yayına Hazırlayan
Kamer TÜRKYILMAZ GÜNER

Kahraman YAPICI
Yönetim Yeri

EMO İzmir Şubesi
Kazım Dirik Mah. 

Üniversite Cad. 374/1 Sk. 
No:1 Bornova-İZMİR
Tel: 0.232. 489 34 35

Faks : 0.232. 445 49 49
izmir@emo.org.tr

http://izmir.emo.org.tr
Yayın Türü

Yerel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır

Baskı
Altındağ Grafik Matbaacılık
Tel/Faks: 0232 457 58 33

Baskı Tarihi
02.05.2021

Basım Adedi
500
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başyazı

Coğrafyamıza bahar geldi, çiçekler açtı ama salgının da etkisiyle büyüyen ekonomik kriz başta 

meslektaşlarımızın çalışma alanları olmak üzere tüm iş yaşamını sarsmaya devam ediyor. Mart sonunda, 

salgın yokmuşçasına gerçekleştirilen siyasi parti kongreleri ve mitinglerin ardından Mayıs ayına “tam 

kapanma” olarak tabir edilen bir belirsizlik ortamında girdik. Nisan başında bitirilen ve Nisan sonuna doğru 

yeniden başlatılan kısa çalışma ödeneği dışında, ekonomik ve sosyal destek olmadan alınan kapanma kararı, 

yaz aylarında daha büyük sorunlar yaşayacağımıza işaret etmektedir. 

Bir yandan bir seneyi aşkın süredir yaşanan belirsizlik sürecini uzatan bir virüs tehdidiyle baş etmeye 

çalışan yurttaşlar, bir yandan da gelecek kaygısıyla birlikte giderek artan oranda yoksulluk tehlikesi yaşıyor. 

Zamanında önlem alınmamasının, günü birlik alınan kararların bedelini hep birlikte ödüyoruz. Nisan sonu 

itibariyle ulaşılan vaka ve ölüm sayıları korkutucu düzeydedir. Zamanında aşılama yapan ülkelerin hayatı 

normalleştirmek için adım attığı bir dönemde, ülkemiz salgının zirve yaptığı bir döneme girdi. Türk Tabipleri 

Birliği’nin uyarılarının kulak arkası edildiği son 1 yıllık dönemde, salgının en çok etkilediği ülke duruma 

düştük. Aşısı olan bir virüsten kaynaklı ölüm sayılarının resmi olarak bile günlük 300 kişi düzeyini aşması 

kabul edilebilir bir durum değildir. Tartışmalı resmi verilerle bile salgınla mücadelede dünyanın en başarısız 

ülkelerinden birinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Aşı yokluğundan iki doz arasındaki sürenin önce 6-8 haftaya 

çıkarılmasına karar verilip, açıklamanın üzerinden birkaç saat geçmeden karar geri alındı. Önümüzdeki 2 

ay için “aşı” kıtlığı çekileceği sağlık sisteminin en tepe yöneticileri tarafından itiraf edilmektedir. Özetle 

kapanma dönemi aşılama oranının artacağı bir dönem olmayacak, önlemler ise bir kez daha uygun “izin” 

belgesi edinemeyen yurttaşlara ceza kesilmesi ile sınırlı kalacak. 

Turizm sezonuna hazırlık amacıyla ilan edildiği anlaşılan bu “tam” kapanma, küçük işletmelerin 

kapandığı, kapanmadan en çok etkilenecek hizmet sektöründe bile büyük şirketlerin kârlarını katlayacağı 

bir dönem olarak tarihe geçecektir. Ne pahasına olursa olsun “ekonominin çarklar dönecek” inadıyla, insan 

yaşamını piyasaya kurban eden bir anlayışla ve aşı tedarikindeki başarısızlıkla, göz göre göre hastalanıyoruz, 

ölüyoruz ve tükeniyoruz! Sermayenin çıkarları için milyonların sağlığı yok sayılıyor. Sermayenin dünya 

çapındaki en önemli temsilcisi olan Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) raporuna göre, Gayri Safi Yurtiçi 

Hasılalarına (GSYH) kıyasla salgın dönemi destekleri listesinden ülkemiz yüzde 1,9 ile en az yardım yapan 

ülkeler arasında yerini aldı. Rapor, Ocak 2020’den Mart 2021’e kadar hükümetlerin duyurduğu ekonomik ve 

sağlık yatırımlarını, harcamaları ve yardımları baz alarak, hangi ülkenin halkına ne oranda destek verdiğini 

gösteriyor. Raporda yapılan haritalandırmada, ülkelerin GSYH’ye göre harcama oranları, yüzde 10 ve üstü 

yüzde 7,5-10, yüzde 5-10, yüzde 2,5-5 ve yüzde 2,5 altı olarak sıralanmış. Ülkemiz yüzde 1,5 oranıyla en alt 

sıralarda yer alıyor. GSYH’den en düşük payı yurttaşları desteklemek için ayıran ülkemiz, aynı dönemde kamu 

kaynaklarından, büyüyen “sermaye” şirketlerine alım garantileri, destek paketleri, vergi indirimi, SGK indirimi 

gibi çok boyutlu mekanizmalarla olağanüstü kaynak aktarımı gerçekleştirmektedir. 

Emeğiyle geçinen tüm kesimler gibi meslektaşlarımız bu yıl 1 Mayıs’ı her zamankinden daha fazla sorunla 

karşılıyor.  İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs, son iki yıldır büyük kitleler 

halinde meydanlarında kutlanamıyor. Dünya emekçileri “iş, gelir ve sosyal güvenlik” taleplerini sosyal medya 

gibi çevrimiçi alanlarda dilendiriyor, salgınla felakete dönüşen kapitalist düzene karşı, emeğin ve bilimin sesi 

yükselmeye devam ediyor. Bir yandan emek ve bilim ile kurulacak yeni bir toplumsal düzen için mücadele 

sürerken, bir yandan da salgını “büyüme” için kullanan sermaye sınıfının yarattığı toplumsal tahribatı 

tamir etmeye çalışıyoruz. Salgın tüm dünyada insanlar arası fiziki mesafeyi artırırken, aslında “toplumsal” 

mesafeyi azalttı. “Askıda fatura” gibi örneklerini bizim ülkemizde de gördüğümüz yardımlaşma ve dayanışma 

mekanizmaları, çevrimiçi olanakların kullanılmasıyla yaygınlaşıyor. İnanıyoruz ki, yaşadığımız bu günler, 

gelecekte, insanlığın yeni bir başlangıç yapmaya hazırlandığı bir dönem olarak anılacaktır. Umudumuz 

birliğimizde, mücadelemizde ve dayanışmamızdadır!  

1 Mayıs'ta Umut Yan Yana! 


