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Oda Başkanı Yunus Yener açılış 
konuşmasında özetle şöyle konuştu:
"Kongremizin ana teması Bunalım, 
Sanayi ve Mühendisler’dir. Bu vesi-
leyle belirtmek istiyorum; ülkemizin 
sanayileşmesi, kalkınması ve demok-
ratikleşmesine katkı sunmak için tüm 
etkinliklerimizdeki tartışmaları ve 
deneyimleri, üretim bölgeleri başta 
olmak üzere bölgesel-yerinde saha 
araştırmalarıyla, üretim ve kent odaklı 
çalışmalarla genişlettik.

Mühendislerin yaşadığı mesleki, eko-
nomik, kültürel, siyasal ve toplumsal 

dönüşümleri yansıtmak amacıyla Oda-
mız son yıllarda farklı bölgelerde kap-
samlı araştırmalar yaptı. TMMOB Sa-
nayi Kongresi 2015 için ankete dayalı 
olarak Üretim Zincirlerinde Mühen-
dislerin Yeri ve Yaşam Koşulları/Gebze 
Havzası Örneği adlı çalışma yapıldı. 
2017 Kongresi için Ergene Havzası, Ga-
ziantep ve Konya’da Mühendisler: Fab-
rika, Toplumsal Yaşam ve Kent Dene-
yimleri başlıklı üç ayrı rapor hazırlandı.

Bu kongrede sunulmak üzere ise bu-
nalım konjonktürünü de yansıtan ve 
Türkiye genelinde anketlere dayalı 

SANAYİ KONGRESİ 2019 ANKARA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB adına Makina Mühendisleri Odası 
yürütücülüğünde düzenlenen TMMOB Sanayi Kongresi, 
13-14 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da İMO 
Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.
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olarak yapılan Krizin Gölgesinde Mü-
hendisler adlı rapor hazırlandı. 

Bildiğiniz gibi sanayi politikaları ile 
ekonomik gelişme ve kalkınma arasın-
daki bağlar çok güçlüdür. Ekonomik 
gelişmenin baş aktörü, bütün girdileri 
ve enerji, tarım, gıda, ulaşım gibi bir-
çok bağlantıları ile birlikte sanayidir.

Bu bağlamda sanayileşme ile kalkın-
manın; sanayileşme ve kalkınma ile de 
demokrasi veya demokratikleşmenin 
arasındaki yakın ilişkileri mutlaka kur-
mak gerekiyor.

Özetle sanayileşme uzun erimli bir 
modernleşme, demokratikleşme ve 
toplumsal kalkınma öyküsüdür, böyle 
ele alınmak durumundadır. Aksi yak-
laşımlar, toplumları tekrar bugünküne 
benzer çarpıklık ve sorunlarla yüz yüze 
bırakacaktır.

Bugünkü durumda sanayinin rafa kal-
dırıldığını, sanayileşme iddialarının 
geçmişte kaldığını görüyoruz. Bu ger-
çeği makroekonomik ve sosyal göster-
gelerde görebiliyoruz.

Bu göstergelerdeki değişimlerin orta-
ya koyduğu sonuç; üretim alanlarının 
tahrip edildiği, dış tasarruflara dayalı, 
finansal spekülasyon ve şişirilmiş de-
ğerler sistemini baz alan inşaat/beton 
odaklı büyüme yaklaşımı ile ülkemizin 
sanayileşme olanaklarından gün geç-
tikçe uzaklaştığıdır.  İmalat sanayii ve 
özel sektör üretken yatırım verileri bu 
gerçeğe işaret ediyor. 

Sanayiye dair izlenen politika, ülkemi-
zi uluslararası mal piyasalarının ucuz 
ithalat cenneti ve montaj sanayinin 
taşeron üreticisi haline getirmekten 
ibarettir.

Ekonomide olduğu gibi toplumsal 
alanda da durum kötüdür. Başta eği-
tim olmak üzere bütün toplumsal 
göstergelerin giderek dibe vurmakta 
olduğu bilinmektedir. Eğitimde bili-

min ve laikliğin tasfiye edilmesi, dinci 
dogmaların hızla yayılması, akademik 
özerkliğin yok edilmesi ve yüksek iş-
sizlik, gençliğimizi geleceksizliğe ve 
yönü belirsiz toplumsal bunalım öge-
lerine yöneltmektedir.

Bu açıdan bakıldığında; Türkiye sa-
nayileşmeden uzaklaştıkça toplum-
sal ve kültürel olarak gerilemektedir. 
Gelir eşitsizliklerinin artışı ve laikliğin 
tasfiyesi eşliğinde geri bir toplumsal 
kültürel ortam ve işsizler yığını oluş-
maktadır.

Üretim, sanayi, eğitim, sağlık, gıda, 
kültür vb. alanlarda ciddi bir gerileme 
süreci yaşanırken demokrasi, laiklik, 
hukuk, adalet, iş-aş ve insanca yaşam 
ihtiyacı daha da yakıcı hale gelmekte-
dir.

Özgürlük, demokrasi ve laiklik karşıtı 
dinci-gericiliğin egemen olduğu bir 
süreç en ölümcül oklarını ülkenin ge-
leceğine, yoksullaşan büyük kitlelere 
ve gençlerimize saplamaktadır.

Bu noktada önemle belirtmeliyiz: Ül-
kemiz sanayileşmek zorundadır!

Altını çizmek gerekiyor ki, bilimsel dü-
şünce ve üretiminin adeta yasaklandı-
ğı, eleştirel düşüncenin suç sayıldığı, 
eğitimin dinci gerileşmeyle belirlendi-
ği, kamu yararının değil rant kaygısına 
sahip azınlığın çıkarlarının esas alındı-
ğı bir siyasal rejimde sanayileşme ve 
kalkınmadan bahsetmek ve iktisadi 
hamle yapmak olanaksızdır.

İşte bu nedenle demokratikleşme ile 
ekonomik gelişmeyi, yani sanayileş-
me, adalet, hukuk, demokrasi ve la-
ikliği birbirinden ayırmıyor; bunların 
bütünlüğünü savunuyoruz.

Planlama ile kalkınmayı esas alan, tam 
istihdam, toplumsal refah ve demok-
rasi ile bütünleşen bir alternatif geliş-
tirmek pekâlâ mümkündür.

Kamu yararına planlamanın, istihdam 
odaklı, öncelikli sektörlerle ve böl-
gesel eşitsizlikleri gidermeye yönelik 
bir sanayileşmenin gerçekleşebilme-
si; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla 
egemen olmasıyla, temel haklar ve öz-
gürlüklerin bütün boyutları ile uygu-
lanmasıyla, toplumun barış ve kardeş-
lik içinde seferber edilmesiyle olanaklı 
olacaktır."

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz açılış konuşmasında 
özetle şöyle konuştu:

"Bu yıl yirmi ikincisini gerçekleştirdi-
ğimiz Sanayi Kongresi, TMMOB’nin en 
uzun erimli kongrelerinden birisi. İlki 
1962 yılında gerçekleştirilen Sanayi 
Kongresi, tam 57 yıldır Türkiye’nin sa-
nayileşme serüveninin takipçisi olma 
özelliğini taşıyor.

Aslına bakarsanız bu serüvenin son 20 
yıllık dönemi “sanayileşme” kavramıyla 
değil, “sanayisizleşme” kavramıyla öz-
deşleşmiş durumda.

Bu yıl sanayi kongremizin teması “Bu-
nalım, Sanayi ve Mühendisler” olarak 
belirlendi. Aslında, ülkemizde yaşanan 
bunalımın sanayimiz ve mühendisler 
üzerindeki etkisini uzun yıllardır dile 
getiriyoruz.
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2 yıl önce düzenlediğimiz sanayi kong-
resinde de ekonominin sürdürülemez 
hale geldiğini dile getirmiştik. Esasen, 
iktidar bloğu da bunun farkındaydı ve 
bu nedenle 2019 yılında yapılması ge-
reken Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini 
öne çektiler.

Hükümet yerel seçimlerin de etkisiyle 
uzun süre boyunca kriz hiç yokmuş 
gibi davrandı. Yaşanan her büyük kriz-
de olduğu gibi bir kez daha dış güçleri 
sorumlu tuttu.

Devletin sosyal sorumluluklarının 
terk edilmesini, ekonomik alandan 
çekilmesini, kamusal varlık ve yatı-
rımların özelleştirilmesini, üreticileri 
korumaya yönelik uygulamaların terk 
edilmesini, ücretli kesimlerin düşük 
maaş ve kötü çalışma koşulları altında 
çalıştırılmasını, uluslararası sermaye 
hareketleri önündeki tüm engellerin 
kaldırılmasını temel alan bu politika-
lar ülkemizi düzenli olarak krizlere sü-
rüklemektedir.

1970’li yıllarda yapılan kamu yatırım-
larının yüzde 30’u sanayi sektörlerine 
yönelikti.  Neoliberal yönelimle 1980 
sonrası kamunun sanayiye yatırımı ne-
redeyse durduruldu. Kamu yatırımları 
ağırlıkla karayolu odaklı ulaştırma ve 
inşaat sektörlerine kaydırılırken sana-
yiye yapılan kamu yatırımlarının payı 
yüzde 1’in altına indi.

Kamunun sanayi yatırımlarından çe-
kilmesiyle oluşan boşluk, özel sektör 
yatırımlarıyla kapatılamadığı, dışarı-
dan gelen para rant ekonomisine yön-
lendirildiği için Türkiye hem sanayisiz-
leşme sorununu, hem de ekonominin 
tüm alanlarında dışa bağımlılığın art-
ma sürecini birlikte yaşadı.

Ülkenin dört bir tarafına yayılmış KİT 
yatırımlarının tasfiyesi, bunların yöre-
sel ölçekte beslediği özel sektöre ait 
küçük ve orta boy işletmelerin de tasfi-
yesini de beraberinde getirdi.  Anadolu 

deyim yerinde ise kurutuldu. Bölgesel 
eşitsizlikler arttı. Bugün konuştuğu-
muz sanayisizleşme sürecine girildi.

Üretimden, yatırımdan kopuk politi-
kalarla AR-GE’ye inovasyona, yerli üre-
time, ülkenin teknolojik yeterliliğini 
geliştirmeye,  teknik eğitimin niteliği-
nin yükseltilmesine gereken önem ve-
rilmedi. Mühendislik alt yapımız aşın-
dırıldı. Teknolojik bağımlılığın artması 
mühendislik hizmetlerinin de dışardan 
alınmasını ve meslek alanlarımızda iş-
sizliğin artmasını da beraberinde ge-
tirdi.

Eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik sitemi 
ticarileştirildi. Emeklilik yaşları yükselti-
lerek sosyal güvenlik şemsiyesi daraltıl-
dı.

Artan işten çıkarmalar, sefalet düze-
yine inen ücretler, kabaran elektrik-
doğalgaz-su faturaları, ardı ardına 
yapılan zamlarla ateş pahasına dönen 
pazarlar-marketler yalnızca buzdağı-
nın görünen kısımdır. Buzdağının al-
tındaki kısım, gelecek nesillerin ödeye-
ceği yüklü faturalarla doludur

Toplam 453 milyar dolara yükselen 
brüt dış borç stoku, ilk kez milli gelirin 
yarısını aşarak yüzde 60’ına ulaşmıştır. 
2002 yılından bu yana ülkemizin dış 
borcundaki artış yüzde 350 oranında-
dır.

Bireysel borçluluk oranı ise 2003 yılın-
dan itibaren 13 kat artmıştır. Yaklaşık 
12,5 milyon yurttaşımız borcunu öde-
yemez durumdadır. Ülkemiz dünya 

sıralamasında gelir adaletsizliğinin en 
fazla olduğu ikinci ülke haline gelmiştir

AKP’nin iktidara geldiği günden bu 
yana “hak” zemininde kopartarak “sa-
daka” anlayışına dönüştürdüğü sosyal 
politika anlayışının çöküşü, yoksulluğu 
baş edilemez bir travma haline dönüş-
türmüştür. Son dönemde birbiri ardı-
na yaşanan aile intiharları, ekonomik 
bunalımın artık toplumsal bir bunalı-
ma dönüştüğünü açıkça göstermek-
tedir.

Kamuda ve özel sektörde her türlü 
mühendislik, mimarlık ve şehir plan-
lama hizmetlerini, planlama, projelen-
dirme, uygulama, denetleme işlerini 
yapan meslektaşlarımız ekonomik kriz 
koşullarından en çok etkilenen kesim-
ler arasında yer alıyor.

İşten çıkarılma tehdidini her zaman 
yanı başında hisseden ücretli çalışan 
meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk 
gözden çıkarılacaklar listesinde bulu-
nuyor. İşsizlik tehlikesi; düşük ücret-
lerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız 
koşullarda çalışma mecburiyetinin ha-
tırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üze-
rinde açık bir tehdit oluşturuyor.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında gi-
derek eriyor ve yaşam standardımız 
dibe doğru çekiliyor. Sigorta primle-
rimizin gerçek ücretler üzerinden ya-
tırılmaması ile emeklilik ve sosyal gü-
vence haklarımız da gasp ediliyor.

İşsiz kalma, mühendis emeğinin de-
ğersizleşmesi ve niteliksiz işlerde is-
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tihdam edilme meslektaşlarımızın en 
önemli sorunu haline gelmiş durumda.

Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversi-
telerden iyi derecelerle mezun olmuş 
birçok genç meslektaşımız, mesleki, 
maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle 
geleceğini yurt dışında arıyor.

Krizin meslek alanımıza ve meslektaş-
larımıza ilişkin Makina Mühendisleri 
Odamız tarafından gerçekleştirilen 
üye profili araştırmasının sonuçları 
paylaşıldığında bu tabloyu çok net bi-
çimde göreceğiz.

TMMOB olarak 45. Genel Kurulumuz-
dan bu yana en önemli önceliğimiz, 
krize karşı emeğimize, mesleğimize ve 
haklarımıza sahip çıkmak oldu.

Gerek ücretli ve kamuda çalışan mes-
lektaşlarımızın kriz karşısında koruma-
ya yönelik kampanya faaliyetlerimizle, 
gerekse farklı meslek alanlarındaki 
üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz çalış-
taylarımızla bu konuda mümkün olan 
en geniş kesimlere ulaşmaya çalıştık.

Bu çabamızı farklı illerde yaptığımız 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları-
nın Güncel Sorunları ve Çözüm Öneri-
leri Yerel Kurultayları ile sürdürüyoruz. 
Yerel Kurultaylarımızdan elde edece-
ğimiz sonuçları, Nisan ayında gerçek-
leştireceğimiz Merkezi kurultayda hep 
birlikte tartışarak TMMOB 46. Genel 
Kurulu için somut politikalar ve çözüm 
önerileri oluşturacağız.

Sanayileşme Politikaları ve bu politi-
kaları tartıştığımız Sanayi Kongreleri 
TMMOB açısından büyük önem taşı-
maktadır. Çünkü sanayi, mesleki ola-

rak bütün mühendislik disiplinlerini 
ilgilendirdiği gibi, üretim sürecindeki 
yeriyle de bütün toplumsal yaşamı be-
lirlemektedir.

Bizler yıllardan bu yana;

Bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve 
inovasyona ağırlık veren; Dış girdilere 
bağımlı olmayan, yerli yatırımcıyı ve 
yerlileşmeyi özendiren; Kamunun eko-
nomideki yönlendiriciliğini toplumsal 
yararlar doğrultusunda artıran; Sosyal 
refah-sosyal hukuk devleti anlayışını 
benimseyen; Sanayinin gelişmesini ve 
ekonomik büyümeyi en geniş toplum-
sal tabana yayan; Erişilebilir, nitelikli, 
ücretsiz sağlık, eğitim, sosyal güvenlik 
hizmetlerini öngören; Doğayla, tarihle 
ve kentle barışık; İstihdam, emek ve 
halk odaklı bir sanayileşme ve kalkın-
ma planlamasını savunduk ve bundan 
sonra da savunmaya devam edeceğiz."

Kongrenin açılış oturumunda Prof. 
Dr. Korkut Boratav Küresel Eğilimler 
ve Gelecek başlıklı bir sunuş yaptı.

Prof. Dr. Bilsay Kuruç’un başkanlığını 
yaptığı Bunalımdaki Türkiye konulu 
ikinci oturumda ise Prof. Dr. Özgür Or-
hangazi Türkiye Ekonomisinin Yapısal 
Sorunları ve Kriz Dinamikleri, Mustafa 
Sönmez 2019 Krizi: Nereden Nereye?, 
Prof. Dr. Aziz Konukman Plansız, Sahip-
siz Bir Kalkınma Planı Örneği: 11. Kal-
kınma Planı başlıklı bildirileri sundular. 

Dr. Oktay Küçükkiremitçi’nin 
Türkiye’de Sanayinin Genel Görünü-
mü konulu bildiriyi sunduğu üçüncü 
oturumdan sonra, Sektör Raporları 
başlıklı dördüncü oturumda MMO ve 

TMMOB’ye bağlı diğer Odalardan ge-
len raporların sunuşu yapıldı.

Kongrenin ikinci günü ise MMO’nun 
hazırladığı Kriz ve Mühendisler baş-
lıklı anket araştırması sonuçları; Prof. 
Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Doç. Dr. 
Serkan Öngel, Kaya Güvenç ve Meh-
met Atilla Güler’in katıldığı oturumda 
ele alındı. Bu oturumun ardından yö-
netmenliğini Doç. Dr. Çiğdem Boz’un 
yaptığı İktisatçı belgeselinin gösteri-
mi yapıldı. Sonraki oturumda Prof. Dr. 
Hayri Kozanoğlu video konferans yön-
temi ile Teknoloji ve Toplum konulu bir 
sunum yaptı.

İkinci günün son oturumu, MMO Baş-
kanı Yunus Yener başkanlığında yapı-
lan ve Teknolojik Gelişmeler ve Emek 
başlığı altında; Prof. Dr. Erinç Yeldan 
Küresel Ekonomide Kriz ve Sonrası, 
Prof. Dr. Serdal Bahçe Emeğin Yeni 
Topografyası ve Kapitalizmin Yeni Fay 
Hatları, Aslı Aydın Robotik Üretim ve 
İstihdam, Dr. Özgür Narin Sanayi 4.0 ve 
Yapay Zekanın Toplumsal Sınırları ve 
Olanakları başlıklı bildirileri sundular.

Kongreye sunulan bildiriler de kongre-
nin ardından kitap olarak basılarak ka-
muoyunun kullanımına sunulacaktır.


