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Kongre

“Sanayide Dünyadaki Değişimler ve 
AKP Döneminde Türkiye`nin Aç-

mazları” ana temasıyla toplanan kong-
renin açılış konuşmaları MMO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı tarafından yapıl-
dı. Açılışa katılan konuklar arasında 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Gökhan Günaydın, Ankara Milletve-
kili Aylin Nazlı Aka, Bursa Milletve-

kili İlhan Demiröz ve ÖDP Eş Genel 
Başkanı Alper Taş da vardı. MMO ve 
TMMOB Başkanlarından sonra CHP 
ve ÖDP Genel Başkanları da birer ko-
nuşma yaptılar.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ek-
ber Çakar açılış konuşmasında, son 
dönemde MMO etkinlikleri ve TMMOB 
Sanayi Kongresi 2013’ün kapsamı hak-
kında bilgiler verdi.

Resmi belgelerin serbestleştirme, özel-

leştirme, metalaştırma ve rant eksenli 
yönelim içinde olduğunu ifade eden 
Çakar, 1980 sonrası ülkemizde yaşanan 
neo-liberal dönüşüm ve sanayileşmeye 
etkileriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

“Türkiye ekonomisi, üretim, tasarruf-
yatırım, istihdam, ihracat ve ithala-
tın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep 
bağımlılığı, cari açık, sermaye hare-
ketlerinin serbest giriş-çıkışı ve aşırı 
borçlanma hayli örselenmiş ve kırılgan 
durumdadır.” diye konuşan Çakar, gös-
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İki gün süren Kongre’nin ilk oturumu, 
Prof. Dr. Korkut Boratav`ın yönettiği, 
“Sanayide Dünyadaki Gelişmeler ve 
Türkiye” konusunda yapıldı. Oturumda 
Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile Prof. Dr. 
Özlem Onaran bu konuda birer sunuş 
yaptılar. 

Birinci gün öğleden sonra ise “AKP 
Döneminde Türkiye Sanayisi” konusu 
iki ayrı oturumda değerlendirildi. Bu 
kapsamdaki ilk oturumu Prof. Dr. Aziz 
Konukman yönetti. Oturumda MMO 
Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Ya-
vuz Bayülken, 2013-2018`e ilişkin 10. 
Kalkınma Planı’nın sanayi açısından 
bir analizini yaptı. Yazar Aykut Göker 
son on yılda araştırma-geliştirme bilim, 
yenilik faaliyet ve göstergeleri ile sana-
yinin nereden nereye geldiğini irdeledi. 
Konuşmacıların sunuşlarının değerlen-
dirmesi ise iktisatçı yazar Mustafa Sön-
mez tarafından yapıldı. 

AKP döneminde Türkiye sanayisi otu-
rumunun ikinci bölümü Prof. Dr. Ok-
tar Türel tarafından yönetildi. Oktay 
Kiremitçi, AB üyesi ülkelerle karşılaş-
tırmalı bir analiz içinde imalat sanayi-
nin son on yılını değerlendirirken, Dr. 
Serdar Şahinkaya da 1998–2012 arası-
nı imalat sanayinin gerileme dönemi 
olarak analiz etti. Bu bölümün değer-
lendirmesini Prof. Dr. Aziz Konukman 
yaptı. 

Kongrenin ikinci günü Aslı Aydın`ın 
yönettiği ilk oturumda, sanayide işçi 
sınıfının ve mühendislerin durumu ko-
nusu ele alındı. Prof. Dr. Erinç Yeldan, 
2002–2012 döneminde Türk işgücü 
piyasalarını; Alparslan Savaş, gelecek-
siz çalışma rejiminde esnekleşen istih-
damın ve ulusal istihdam stratejisinin 
işçi sınıfının örgütlenmesine etkilerini; 
Prof. Dr. Gülay Toksöz ucuz işgücü 

kaynağı olarak kadınların sanayi is-
tihdamındaki yerini; Odamızdan S. 
Melih Şahin mühendislerin durumunu 
irdeledi. 

Cumartesi gününün ikinci oturumu 
ise “Nasıl ve Kim İçin Sanayileşme, 
Neoliberal Politikalarla Sanayileşmek 
Mümkün Mü?” konularında yapıldı. 
MMO`nun Oda Yönetim Kurulu eski 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 
yönetilen bu oturumda, Prof. Dr. Me-
tin Durgut sanayi politikası ve sistem 
tökezlemesi, İstanbul Şubemizden 
Dinçer Mete yeni bir dünya için yeni 
bir sanayileşme paradigması gerekli 
midir, TMMOB Yönetim Kurulu eski 
Başkanı Kaya Güvenç sanayi, bilim 
ve teknolojiyi halkın hizmetine sun-
mak konularında bildiriler sundular.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Ekber Çakar tarafından yönetilen fo-
rumda sonuç bildirisi için salondan 
katkılar alındı. Yapılacak tartışma-
lar ve kongre boyunca dile getirilen 
görüşler, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu 
tarafından toplu bir şekilde değerlen-
diridi. 

Kongre sonuç bildirisi, kongrenin ar-
dından kamuoyuna açıklanacak. Kong-
reye sunulan bildiriler de kongrenin 
ardından kitap olarak basılarak kamuo-
yunun kullanımına sunulacak. 

tergelerin kamunun sanayi yatırımların-
dan tamamen vazgeçtiğini ortaya koy-
duğunu belirtti.

Yanlış sanayi ve istihdam politikaları 
nedeniyle istihdamın gerilediğini ve 
emek sömürüsünün yaygınlaştığını vur-
gulayan Ali Ekber Çakar, GSYH içinde 
imalat sanayi payının gerilediğini, böl-
gesel eşitsizliklerin arttığını ve adeta 
bir sanayisizleşme süreci yaşandığını 
ifadelerine ekledi.

Son olarak, Türkiye’nin güncel sorunla-
rına kısaca değinen Çakar, “Ülkemizde 
siyasal-toplumsal yaşamın demokratik-
leşme gereksinimi hepimizce bilinmek-
tedir. Ancak demokratikleşme süreci, 
ekonomik ve onunla bütünlenen sosyal 
ve siyasi boyutlarla birlikte bir bütün 
olarak ele alınmalıdır. Haziran direnişi, 
gereksinimini duyduğumuz demokra-
tikleşmenin içeriğini ve yönünü, sınır-
sız, yaygın bir demokrasi istemi ufkuna 
işaret ederek göstermiştir. Cumhuriyet 
tarihinde halk ilk kez bu denli büyük 
bir halk hareketi ile eşit, özgür, demok-
ratik, barış içinde bir Türkiye istemini 
dile getirmiştir. Bizim yolumuz da bu 
yoldur.” diyerek konuşmasını tamam-
ladı.

MMO Yönetim Kurulu Başkanından 
sonra kürsüye gelen TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, ülke 

gündemine dair görüşlerini dile ge-
tirdiği konuşmasında son günlerdeki 
yolsuzluk-rüşvet operasyonlarını pis-
liklerin ortaya saçıldığını ve torbanın 
patladığını söyledi. 

TMMOB`ye bağlı 11 Odanın idari ve 
mali denetiminin bir 12 Eylül darbe dö-
nemi düzenlemesiyle yolsuzluk-rüşvet 
operasyonlarında adı geçen Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı`na bağlanmasını 
eleştiren Soğancı, TMMOB`ye yönelik 
bu düzenlemenin TMMOB için hiçbir 
anlamı olmadığını ve kadük kaldığını 
belirterek TMMOB`nin asla “padişa-
hım çok yaşa” diyenlerle saf tutmadığı-
nı, tutmayacağını söyledi.

Birlik Başkanından sonra konuklardan 
CHP ve ÖDP Genel Başkanları birer ko-
nuşma yaptılar. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, sanayileşme-demokrasi ilişkisi-
ne değindi ve şu anki yönetim tarzının 
totaliter rejimlere özgü olduğunu be-
lirterek TMMOB`ye yönelik baskıları 
eleştirdi. Kılıçdaroğlu yolsuzluk ope-
rasyonlarına geniş yer ayırdığı konuş-
masında 76 milyon insanın vergilerinin 
din edebiyatı ve bu yolsuzluklarla istis-
mar edildiğini, darbe dönemlerinde bile 
geçerli olan Sayıştay`ın denetiminin 
dışlandığını, her konunun bir diktatörün 
iki dudağı arasına sıkıştırıldığını belir-
terek bu duruma karşı aydınlık bir Tür-
kiye için güçbirliği gerektiğini söyledi. 

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da, in-
sanlara öbür dünyayı işaret ederek ka-
salarını dolduran iktidara karşı alterna-
tifin gerçek bir sol iktidar olduğunu, bu 
sol iktidarın bağımsızlığı esas alması 
gerektiğini, piyasayı kutsayan ekonomi 
dışında toplumsal gereksinimleri esas 
alan bir ekonomi anlayışını uygulaması 
gerektiğini ve bu etkinliklerin söz ko-
nusu toplumcu anlayışın çizgilerinin 
belirlenmesi açısından önemli olduğu-
nu dile getirdi. Kürt halkı ile eşit koşul-
larda barış içinde bir arada yaşamayı 
önüne koyması gerektiğini sözlerine 

ekleyen Taş, Alevilerin eşit yurttaş ol-
duğu, dinin devlet ve toplumu düzenle-
mediği gerçek bir laikliğin esas alınma-
sı gerektiğini vurguladı. 


