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ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

IX. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, TMMOB Ma-
kina Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şube sekretaryalı-
ğında 6-7 Aralık 2013 tarihlerinde Osmangazi Üniversitesi 
Kongre Salonunda meslektaşlarımız, öğrencilerimiz, ilgili 
kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiştir. “Toplumsal Gelişimde Endüstri ve İşletme Mühen-
disliği” ana başlığı altında gerçekleştirdiğimiz kurultayımızı 
621 katılımcı izlemiştir.

Kurultayımız boyunca, 3 panel ve 10 oturumda toplam 39 bil-
diri sunulmuştur. Ayrıca gerek akademik çevrelerden, gerek-
se sanayiden kurultayımızın panellerine Endüstri ve İşletme 
Mühendisliği disiplinlerine değerli katkılar sağlanmıştır. 

Kurultay girişinde katılımcılara sunulan anketimizin sonuçla-
rına göre; Kurultaya katılan meslektaşlarımız %91 oranında 
uzaktan mühendislik eğitimine karşı, %93 oranında yeni yeti-
şen meslektaşların istihdamı konusunda kaygılıdır. % 97 ora-
nındaki meslektaşımız, üniversitelerimizde verilen eğitimin 
hızla çoğalan bölümler sebebiyle kalite düşmesi endişesini 
taşımaktadır. Katılımcıların %61`i eğitimde disiplinler ara-
sı bağlantı kurabilme yetisinin geliştirilmesini istemektedir. 
Kurultay katılımcılarının %80`i kurultay ortamından, % 89`u 
ise kurultay programı ve içeriğinden memnun kalmışlardır. 

Türkiye`de Endüstri Mühendisliği eğitimi 1969 yılında 
ODTÜ`de ve hemen akabinde de İTÜ`de başlamıştır. 2013 
yılında endüstri ve işletme mühendisliği alanı için 75 üniver-
sitede açılan kontenjan sayısı 6.031`dir. Bu rakamlar, endüstri 
ve işletme mühendisliğinin birçok üniversitede kolayca açı-
labilen mühendislik bölümlerinden biri haline geldiğini gös-
termektedir.

Öğretim Kurumları, bölüm açma ve kontenjan belirlemede 
fiziki altyapı, akademisyen sayısı gibi kriterleri net olarak ta-
nımlanmalı; bölüm sayısı ve kontenjanlar, ihtiyaç kadar En-
düstri Mühendisi mezunu verecek şekilde belirlenmelidir. Bu 
süreçte, özellikle meslek örgütümüz Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) da yer alabilmelidir.

Nicelikteki artış beraberinde nitelikte düşüşe neden olsa da 
Endüstri Mühendisliği bölümlerine talep her geçen yıl art-
maktadır. Diğer taraftan, gerek sanayi gerekse kamuda iş 
arzı azalmaktadır. Bu koşullarda, sağlıklı bir planlama dahi 
yapılamazken, eğitimin kalitesini düşüren “uzaktan eğitim” 
uygulamasına son verilmelidir. Bununla ilgili kamuoyu ya-
ratılması ve hukuki süreçlerin işletilmesi çalışmalarına Oda-
mızca daha fazla zaman ayrılması, Endüstri Mühendislerine 
konunun öneminin çeşitli eylem ve etkinliklerle anlatılması 
gerekmektedir. 

Meslektaşlarımızın sanayi ve hizmet işkollarında sağlayaca-
ğı faydalar yeterince anlaşılamamıştır. Çalışma alanlarımız 
içinde yer alan stratejik planlama, fizibilite etütleri, kapasite 
raporlarının hazırlanması, tesis planlama, proje yönetimi, iş-
gücü planlama, yönetim sistemleri gibi alanlara farklı meslek 
disiplinleri ikame ettirilmektedir. 
Endüstri ve İşletme Mühendislerine (E/İM) yönelik yetkilen-
dirme çalışmalarını yürüten MMO`nun, bu yetkilerin yasal 
mevzuatlarda yer alması ve fiilen kullanılabilmesi için daha 
fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Bu mücadelede sade-
ce Oda üyesi E/İM`lerin değil, henüz Oda ile tanışmamış 
E/İM`lerin de Oda örgütlülüğüne katılarak destek vermesi 
önem taşımaktadır. 
Endüstri ve İşletme Mühendislerinin tek çıkış noktası sanayi 
değildir. Bu mühendislik dalları, diğer mühendislik disiplin-
lerine oranla hizmet sektöründe daha fazla varlık gösterebilir. 
Hastanelerde klinik ve doktor sayısını dengelerken, orduda 
er ve levazımat dağıtımını planlarken, otellerde oda servisi-
nin başında etüt alırken meslektaşlarımıza rastlamak müm-
kündür. Bu ve benzeri hizmet sektöründe istihdam edilecek 
endüstri ve işletme mühendislerinin, almış olduğu eğitim ve 
birikim ile yönetsel ve organizasyonel görevlerde başarı gös-
termeleri mümkündür. 
Ne yazık ki endüstri ve işletme mühendislerinin, kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki istihdam oranı yeterli seviyede değildir. 
Edinilen mesleki birikimin kamuda kullanılmıyor olması bir 
kez daha planlama sorununa işaret etmektedir. 
Gün geçtikçe daha da gericileşen ve yaşadığı çağın gerisine 
düşen Ülkemizi ileriye götürecek yaklaşım, gelişimin sadece 
ekonomik alanda değil, siyasal ve toplumsal alanlarda da ya-
şanması gerçeğinin algılanmasıyla mümkündür. Bu noktadan 
hareketle kurultayımızın ana teması, “Toplumsal Gelişimde 
Endüstri ve İşletme Mühendisliği” olarak belirlenmiştir. 
TMMOB ve bağlı Odaları, meslek ve meslektaş sorunlarının 
ülke sorunlarından ayrılamayacağını her platformda dile ge-
tirmekte; bu sorunların ise küreselleşmeci politikalar yerine, 
halktan, emekten, bağımsızlıktan, üretimden, sanayileşme-
den, bilim ve teknolojiden yana politikaların yaşam bulması 
ile çözümlenebileceğini vurgulamaktadır. 
Endüstri Mühendisliği mesleği, sistemin şu an kullandığı 
gibi, kendini yeniden yapılandırması için değil, yeni bir siste-
min inşası için de önemli ve gereklidir. “Toplumsal Gelişim” 
için, özelde endüstri mühendisliği ve mühendislik alanında, 
genelde de toplumun bütün katmanlarında yer alan örgütlü 
yapılarla bütünleşik bir çaba içerisine girilmeli, çözüm için 
birlikte mücadele edilmelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 
SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Makina Mühendisleri Odası (MMO) sekretaryalığında 
TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2013, 20–21 
Aralık 2013 tarihlerinde Ankara`da Milli Kütüphane Kon-
ferans Salonu`nda başarıyla gerçekleştirilmiştir. 1962 yı-
lından bu yana yapılan, 1987 yılından itibaren geleneksel 
olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin on 
dokuzuncusu "Sanayide Dünyadaki Değişimler ve AKP 
Döneminde Türkiye`nin Açmazları" ana temasıyla dü-
zenlendi. Kongreyi iki gün boyunca 621 kayıtlı katılımcı 
izlemiştir.

Kongrede, sanayide dünyadaki gelişmelerin yanı sıra on 
bir yıllık AKP iktidarı döneminde Türkiye sanayinin duru-
mu çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. 

"Sanayide dünyadaki gelişmeler ve Türkiye" üzerine iki 
ayrı genel değerlendirmenin sunulduğu açılış oturumu-
nun ardından "AKP döneminde Türkiye sanayi" konusu 
iki oturumda irdelenmiştir. Öğleden sonraki ilk oturumda, 
2013-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı`nın 
9. Plan ile karşılaştırmalı analizi yapılarak, son on yılda 
araştırma-geliştirme çalışmaları, yenilik faaliyet ve gös-
tergeleri ile sanayinin hangi noktaya geldiği değerlendi-
rilmiştir. "AKP döneminde Türkiye sanayi" konulu diğer 
oturumda ise AB üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarak 
imalat sanayinin son on yılı göstergeler ve katma değer 
yönünden düşüş dönemi olarak ortaya konulmuştur.

Kongrenin ikinci günü ise sanayide işçi sınıfının ve mü-
hendislerin durumu konulu oturumda, 2002–2012 döne-
minde Türk işgücü piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, 
üretkenlik, istihdam ve ücretlerin durumu; geleceksiz ve 
güvencesiz çalışma rejiminde esnekleşen istihdamın ve 
ulusal istihdam stratejisinin işçi sınıfının örgütlenmesine 
etkileri; ucuz işgücü kaynağı konumundaki kadınların sa-
nayi istihdamındaki yeri ve mühendislerin durumu değer-
lendirilmiştir. 

Günün ikinci oturumunda, nasıl ve kim için sanayileşme, 
neoliberal politikalarla sanayileşmek mümkün mü konula-
rı irdelenmiştir. Bu oturumda, "sanayi politikası ve sistem 
tökezlemesi", "yeni bir dünya için yeni bir sanayileşme 

paradigması gerekli 
midir", "sanayi, bilim 
ve teknolojiyi halkın 
hizmetine sunmak" 
başlıklarında bildiriler 
sunulmuştur. 

Son oturum olan fo-
rumda kongre değer-
lendirmesi yapılmış, 
sonuç bildirisi için 
salondan katkılar alı-
narak, oturumlarda 
dile getirilen görüşler 
değerlendirilmiştir. 
Başarıyla tamamlanan 
kongrede günümüzdeki sanayisizleşme sürecine alterna-
tifin planlama-kalkınma-sanayileşme-demokrasi bütünlü-
ğüne sahip başka bir sistem olduğu görüşü dile getirilmiş-
tir. 

Sanayi Kongresi 2013`te yapılan değerlendirme ve tar-
tışmalar sonucunda oluşturulan görüş ve öneriler aşağıda 
kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır. 

Kamu yönetimini, ülke imarını, yapı, kent, ulaşım, eğitim, 
sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve koruma alanla-
rı ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye yönelik 
adımlar günümüzde yoğunlaşmıştır. Bu politikalarla sen-
dikal alanın zayıflatılması, ulusal istihdam stratejisinin 
aynı içerikte yenilenmesi, güvencesiz çalışma biçimleri-
nin yaygınlaştırılması, kıdem tazminatlarına el atılması gi-
rişimi, kamunun elindeki son işletmelerin serbestleştirme 
ve özelleştirmelerle tasfiyesi, neoliberal, rantçı, kapkaççı, 
usulsüzlük ve yolsuzluklara fazlasıyla açık bir ekonomi 
politika bütünlüğüne işaret etmektedir. Neoliberalizmin 
ekonomi politiği, AKP iktidarı tarafından doruk uygula-
malara ulaştı ve artık kalkınmacı, inşacı, sanayileşmeci, 
kamucu yaklaşımlara ve bu bağlam içine oturan bir mü-
hendisliğe gereksinim duyulmadığı belirlendi. 

IMF, Dünya Bankası, AB ile imzalanan Gümrük Birliği, 
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Dünya Ticaret Örgütü tarafından ortaya konulan politi-
kalar demeti, Türkiye sanayisini temelleri, yapısı ve yö-
nelim itibarıyla olumsuz yönde belirlemiştir. Sanayide 
taşeronlaşma oranı artmıştır. Her alanda özelleştirme, ku-
ralsızlaştırma, metalaştırma politikaları bütün toplumsal 
yaşamı sarmıştır. Bu politikalar, niteliksel düzeyde 1980 
sonrasında gündeme gelen, devletin ekonomideki rolünün 
yeni sermaye birikim süreçleri ile küçültülmesi, sanayiye 
yönelik sübvansiyonların büyük ölçüde kaldırılması, bü-
yük ölçekli sanayi kuruluşlarının özelleştirilmesi ve sabit 
sermaye yatırımlarında yaşanan gerileme gibi uygulama 
ve sonuçlarla somutlanmıştır. Bu çerçevede ve Gümrük 
Birliği hedefleri doğrultusunda tüm sektörlerde koruma-
cılık asgariye indirilmiştir. Sanayi, emperyalizmin ege-
menliğindeki küresel rekabette dışa bağımlı fason üretime 
yönelik bir yapıya büründürülerek zayıflatılmıştır. İthalata 
bağımlı ihracat olgusu ve yabancı sermaye ile rantiye lehi-
ne olan finansal başıboşluk başat konum haline gelmiştir. 
Sanayideki yapısal değişim, ücretlerin düşürülmesi, işgü-
cü istihdamının azaltılması gibi olgularla birlikte mühen-
disliğin işlev ve iradesi en aza inmiştir. 

Türkiye ekonomisinin, üretim, tasarruf-yatırım, istihdam, 
ihracat ve ithalatın yapısı, teknoloji düzeyi, dış talep ba-
ğımlılığı, cari açık, sermaye hareketlerinin giriş-çıkış 
serbestliği ve borçlanma göstergelerine bakıldığında ör-
selenmiş ve kırılgan duruma gelmiş olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Kamu üretken olmayan, katma-değer yaratmayan, istih-
dam öngörmeyen, esasen özelleştirmelere yönelik yatırım 
yapmakta, bölgesel kalkınma projelerine el atmamaktadır. 
2007–2013 yıllarına ilişkin 9. Plan gerçekleşmelerinde 
kamunun sanayi yatırımlarından tamamen vazgeçtiği açık 
bir biçimde görülmektedir. 2006 yılı kamu sabit sermaye 
yatırımlarının GSYH içindeki oranı binde 5, 10. Planın 
2018 öngörüsünde binde 4 ile trajik bir düzeydedir. Özel 
sektör sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki oranı 
2006`da yüzde 18,9 iken 2012`de yüzde 16,4`e gerilemiş 
durumdadır. 2018 tahminleri ise 2006 değerleri düzeyin-
de bir orana işaret etmektedir Dolayısıyla büyüme olgusu, 
ekonominin sanayi ve tarımsal üretime ve bu alanlardaki 
sabit sermaye yatırımlarına değil, sıcak para akımına bağlı 
mali aracılık hizmetleri, ulaştırma, depolama, haberleşme 
ile toptan ve perakende ticarete dayalıdır. Büyüme ile sa-
nayileşme-kalkınma-istihdam-gelir dağılımı gibi makro 
göstergeler arasında ve verimlilik ile istihdam arasındaki 
bağlar kopmuş durumdadır. Verimlilik ile amaçlanan, bi-
rim üretimde daha az emeğin kullanılması ve daha fazla 
sömürülmesidir. 

Türkiye`nin sanayi üretimi yüzde 98,7 oranında küçük ve 
orta büyüklükteki, 10 ile 249 çalışanı bulunan işletmelerin 
yoğunlukta olduğu bir yapıya sahiptir ve 9. Plan dönemi 
imalat sanayi üretiminde ortalama yıllık artış yüzde 3,7, 
istihdam artışı ise yüzde 1,5 düzeyindedir. Genel istihdam 
içinde sanayi istihdamının yüzde 19,2`ye gerilemiş olma-
sı, yanlış sanayi ve istihdam politikalarının bir sonucudur. 

İmalat sanayinin GSYH içindeki payı da 1990`lardan iti-
baren yüzde 24`den aşağıya iniş seyri içindedir. 9. Plan 
döneminde imalat sanayinin GSYH içindeki payı yüzde 
16,4 olarak gerçekleşmiş, 2014–2018 arasına ilişkin 10. 
Plan döneminde ise yüzde 16,1 olması öngörülmüştür. Bu 
durum, sanayinin düşük katma değere endekslendiğini 
göstermektedir. 

Görülmektedir ki Türkiye kapitalizmi sanayileşme ama-
cından uzaklaşmakta ve adeta bir sanayisizleşme süreci 
yaşanmaktadır. 

Türkiye`nin önemli bir gerçeği de on yıllardır uygulanan 
yanlış bölgesel politikalar ile bölgesel eşitsizlik farkları-
nın açılmasıdır. Bölgesel dengesizlik ve eşitsizlik, yatı-
rımların bölgelere dağılımından da açıkça görülebilmekte-
dir. Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 
imalat sanayi yatırımları, dengesiz yapıyı değiştirecek bir 
politikaya işaret etmiyor. Yakında açıklanan 2013 yılının 
ilk 9 ayına ilişkin teşvik verileri bunu göstermektedir. 
Aynı şekilde 2012 ile 2013`ün ilk altı ayında sabit sermaye 
yatırımlarında Doğu ve Güneydoğu`yu kapsayan 5. ve 6. 
bölgeler en düşük payı almıştır. Esnek yönetim ve serbest 
yerel dinamikler anlayışına dayandırılan sözel "bölgesel 
kalkınma" yaklaşımı, kamu öncülüğündeki merkezi–böl-
gesel kalkınma perspektifini dışlamakta, dahası, bu böl-
geler ucuz işgücü itibarıyla "Türkiye`nin Çin`i" yapılmak 
istenmektedir. 

Sanayi Kongresi 2013`te açıklanan yukarıdaki görüş, de-
ğerlendirme ve tartışmalar sonucunda oluşturulan öneriler 
aşağıda kamuoyuna duyurulmaktadır.

• AKP iktidarı ile birlikte ortaya çıkan sanayisizleşme 
sürecine, planlama ile kalkınmayı esas alan sanayi-
leşme, toplumsal refah ve demokrasi ile bütünleşen 
başka bir sistem ile alternatif geliştirmek olanaklı gö-
rünmektedir.

• Önceki dört sanayi kongresinde ele alınıp işlenen 
planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam odaklı, 
bölgesel eşitsizlikleri giderecek öncelikli yapılanma 
ve toplumsal refah ayrılmaz bir bütündür. Bu bağlam-
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da emperyalizmden bağımsız siyasi bir iradeye; plan-
lama, sanayileşme ve kalkınmada halkçı, toplumcu 
bir yaklaşım ve modele gereksinim bulunmaktadır. 
Bu yönde Türkiye`nin önünde tek seçenek bulunmak-
tadır. Bütün dış ilişkilerini gözden geçirerek, bağım-
sızlığı benimsemek; planlı bir kalkınma ve istihdam 
odaklı sanayileşmeden, etkin ve yatırım kararları ile 
bütünleşmiş, mühendisten, bilim, AR-GE ve teknolo-
jik gelişmeden yana, kendi kaynak ve tasarruflarına 
dayalı bir ülke ve ekonomi yaratmak zorunludur.

• Üretim süreçlerinde gerekli olan, insan emeğini de-
ğersizleştiren üretim ve sanayi politikalarını bir yana 
bırakıp kamusal merkezi bir planlama ve denetim 
politikasını benimsemektir. Emeği, mühendisliği, bi-
limi, tekniği, sanayileşmeyi toplumsal refah amacına 
doğru yönlendirmek gereklidir. Kapitalizmin azami 
kâr hırsı uğruna, her krizde üretici güçler ve insan 
potansiyeli yıkıma uğratılmaktadır. Emeğin varoluşu 
insanın varoluşudur, bu varoluş biçimi korunmalı, in-
sanca kılınmalı ve geliştirilerek geleceğe aktarılmalı-
dır. 

• Ekonominin önemli bir sektörü olan imalat sanayi, 
toplumsal gelişmeyi esas alan planlama yaklaşımına 
dayalı yüksek katma değerli bir üretim ve teknoloji 
politikasıyla dışa bağımlı yapıdan kurtarılarak üret-
ken, ülke kaynaklarına ve bölgesel kalkınmaya yön-
lendirilerek tanımlanmalıdır.

• Sanayi fason üretim ve taşeronlaşmayı ön plana çı-
karan küresel rekabeti temel aldığı sürece, dışarı-
ya bağımlı ithalat girdileri ve düşük katma değerli 
ihracat ile cari açık artmaya, ülkenin dış borç stoku 
büyümeye devam edecektir. Sanayi Kongrelerimizin 
sürekli olarak önerdiği öncelikli planlama yaklaşımı 
ise, yatırımları esas alarak ülke sathına yayacak, gelir 
dağılımını çalışanlar lehine düzeltecek, işsizliği orta-
dan kaldıracak, ekonomik, toplumsal ve kültürel ge-
lişmeyi sağlayarak refahı kitlesel olarak yayacak ilke 
ve araçları kapsamaktadır. 

• Sanayi katma değerini artırmanın yöntemi; tasarım, 
AR-GE ve inovasyona yönelik harcamaların öncelikli 
sektörlerde yoğunlaştırılarak, yerli kaynaklara, nite-
likli işgücüne ve mühendislik alt yapısına dayandırı-
lan bir planlamanın yapılmasıdır. Burada kamu yararı 
benimsenmeli, bilim ve teknoloji kurumları ile üni-
versiteler bağımsız olmalıdır. Siyasi erk güdümünde-

ki bu kurumların gerekli gelişmeyi sağlayacak iradeyi 
gösteremeyecekleri bilinmektedir. 

• Türkiye`de büyüme oranları ile istihdam düzeyi ara-
sında önemli bir çelişki bulunmaktadır. Sınaî üretimi, 
mevcut işgücünün daha fazla çalıştırılması ve verim-
lilik artışları ile gerçekleşmektedir Bu durum "istih-
damsız büyüme" olgusunu ortaya koymaktadır. Haf-
talık çalışma süreleri en uzun olan ülkelerin başında 
Türkiye gelmektedir (mesaili 53,7 saat). Bu süreler 
mutlaka düşürülmeli, insanca bir yaşam esasına göre 
düzenlenmelidir.

• Kamu yararına planlama, istihdam odaklı, öncelikli 
sektörlerde bölgesel kalkınmaya yönelik sanayileş-
menin gerçekleşebilmesi; demokrasinin ilke ve ku-
rumlarıyla egemen olduğu, insan hakları ve özgür-
lüklerin bütün boyutları ile uygulandığı, toplumsal 
barışın sağlandığı bir ortamın oluşturulması ile ola-
naklıdır. Demokrasi ve kalkınmanın bütünleşik ve 
birbirini geliştiren olgular olduğu bilinmelidir.

Kongremiz ile aynı yıl içinde gerçekleşen Haziran dire-
nişi, gereksinimini duyduğumuz demokratikleşmenin 
içeriğini ve yönünü, sınırsız, yaygın demokrasi talebiyle 
göstermiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu denli büyük 
bir halk hareketi eşit, özgür, demokratik, barış içinde bir 
Türkiye istemini dile getirmiştir. Bizim geleneksel çizgi 
ve yolumuz tam da budur. 

Kongrede ayrıca, yolsuzluk-rüşvet ağları ile ilgili önem-
li gerçeklerin ortaya serildiği bir dönemde, TMMOB`ye 
bağlı on bir Odanın idari ve mali denetiminin bir 12 Eylül 
darbe dönemi düzenlemesi ile yolsuzluk-rüşvet operas-
yonlarında adı geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na 
bağlanması eleştirilmiş ve TMMOB`ye yönelik bu dü-
zenlemenin hiçbir anlamı olmadığı, kadük kaldığı ve 
TMMOB`nin asla "padişah çok yaşa" diyenlerle saf tut-
madığı, tutmayacağı belirtilmiştir. 

Bizler mühendis, mimar, şehir plancıları olarak, birliği-
miz TMMOB`nin geleneksel antiemperyalist, demokrat, 
toplumcu çizgisi doğrultusunda, yukarıda genel hatları çi-
zilen planlama, sanayileşme, kalkınma amaçları yanında, 
emek ve demokrasi bütünlüğünü kuracak eşitlikçi, özgür-
lükçü, demokratik, barış içinde bir arada yaşamı esas alan 
başka bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadelemizi 
sürdüreceğimizi, TMMOB Sanayi Kongresi 2013 dolayı-
sıyla bir kez daha kamuoyuna açıklarız. 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ


