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Geçtiğimiz hafta, Gezi davasında arkadaşlarımızın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının 100’üncü
gününde Adalet Nöbetini daha geniş bir katılımla gerçekleştirdik. TMMOB’un arkadaşlarımızın
tutuklanmasıyla başlattığı nöbet 100. günü geride bıraktı. İlkay Akkaya ve Geniş Merdiven’in ezgileriyle
katıldığı nöbette, bir kez daha özgürlük çağrısı yaptık. Arkadaşlarımızı cezalandırarak, Gezi’ye katılan
milyonları, toplumsal muhalefeti bir bütün olarak susturmak istiyorlar. Oysa, bugün yaşadığımız derin
yoksulluktan, ülkenin en saygın kuruluşlarından biri olması gereken ÖSYM’ye bile sirayet eden çöküntüden
çıkmanın yolu, Gezi’de ortaya çıkan dayanışma ruhunun toplumun tüm kesimlerine yayılmasından geçiyor.
Üç haneli enflasyon rakamlarının konuşulduğu bu dönemde, emeğiyle geçinen kesimlerin yaşamı
giderek zorlaşıyor. Alım gücünün azalmasının yanında küresel çapta tedarik zincirlerinin bozulmasıyla
birlikte temel gıda maddeleri de dahil olmak üzere süreklileşen bir karaborsa düzeni oluştu. Bir gün raflarda
şeker bulunmazken, ertesi gün un krizi başlayabiliyor. Akaryakıt başta olmak üzere enerji maliyetleri de
küresel ölçekte bir karaborsa düzeni tarafından belirlenir hale gelmiştir.
Rusya’nın Ukrayna müdahalesinin enerji, hammadde ve tahıl üzerindeki etkileri sürerken bu kez
elektronik sektörü için kritik önemdeki Çin ve Tayvan arasındaki gerilim büyüyor. Dünya genelinde
“çip krizi” olarak tabir edilen elektronik sektöründeki hammadde problemi yalnızca bu alanda çalışan
meslektaşlarımızı etkilemiyor. Yarı iletken komponent tedariğinde genel olarak yaşanan sıkıntı otomotiv
ve bilgi ve iletişim teknolojileri başta olmak üzere birçok alandaki üretimi etkilemiş durumda. Salgın
döneminde yaşamın “uzaktan” yürütülür hale gelmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyacı geriye
döndürülemez şekilde artırdı. Eğitim ve çalışmanın bir biçimde otomatize edilmesi, uzaktan erişim ve
kontrol ihtiyacının artması da çip talebini tarihinin en yüksek seviyelerine taşıdı. Aynı şekilde elektrikli
araçların pil yönetim sistemleri, motor sürücüleri gibi bileşenlerinde de yarı iletken kullanımının artması
da komponent alanında arz talep dengesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bir yandan talep astronomik bir
biçimde artarken, üretim de geriledi. Çipli pasaport üretiminde sorun yaşanması turizmi etkilerken, kimi
elektrik dağıtım bölgelerinde elektrik sayacı bulunmaması nedeniyle şu anda bazı yeni konutlar kullanıma
sunulamamaktadır. Otomotiv sektörü, daha az elektronik donanımı olan eski modelleri yeniden üretme
ya da yeni modelleri kısıtlı donanım paketleri ile piyasaya sürerken, eski şartnameye göre üretilen elektrik
sayaçları kullanılabilmesine olanak sağlandı. Krizden en çok etkilenen ülkelerden birinin yurttaşı olarak bu
gerçekler, ekonomik alt yapısı güçlü olmayan toplumların bilimsel ve teknolojik ilerlemeye rağmen, onlarca
yıl öncesinin hayat şartlarına mahkum kalacağını bizlere anlatmaktadır.
Bilim yapan, teknoloji üreten, paylaşılacak artı değeri büyüten bir meslek grubunda yer almamıza
rağmen, ülkemizde mühendisler ekonomik daralmadan en çok etkilenen kesimlerden biri oldu. Dönemin
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Öztürk’ün 70’li yıllardaki “mühendislerin mimarların, teknik
bilgi ve becerilerini halkımızın yararına kullanamamaları, ülkenin içinde bulunduğu somut şartların bir
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sonucudur. Ülkemiz ekonomisi, siyasal yapısı ve bütün üst yapı kurumları, birbirleriyle kaynaşmış olan
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uluslararası emperyalist tekeller ve yerli sermayenin hâkimiyetindedir. Bu egemen çevrelerin kontrol ettiği
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tüm yatırımlar ve hizmetler, halkımızın sorunlarının çözümüne yönelik değil, maksimum kâr sağlayacak
yeni pazarlar yaratmak yönündedir” tespitlerinin bugün somutlaştığını görüyoruz.
Mesleğimizi daha iyi şartlarda yapabilmemizin yolu, bu gidişatı tersine çevirmemize bağlıdır. İnsan
gücü de dahil olmak üzere tüm kaynakların toplum yararına verimli bir biçimde kullanılması, mesleki
mücadelemizi büyütmemize bağlıdır. Doğanın, yeraltı zenginliklerinin sistemli bir şekilde sömürüldüğü,
yetişmiş iş gücünün göç etmek zorunda kaldığı bu dönemi ancak meslek örgütlerimizin etrafında
kenetlenerek, çalışmalara daha fazla katkı koyarak, dayanışmamızı büyüterek aşabiliriz.
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