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Kongre

Kongre’nin açılış konuşmaları 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Recep Altepe, MMO Bursa Şube 
Başkanı İbrahim Mart, MMO Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Yunus Yener tara-
fından yapıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından, 
MMO Sanayi Çalışma Grubu Başkanı 
Yavuz Bayülken’in katıldığı “Makina 
İmalat Sektörünün Dünü, Bugünü ve 
Geleceği” konulu açılış oturumuyla 
Kongre’nin birinci günü başladı.

Kongre’nin birinci gününde “Hidro-
lik”, “Pnömatik”, “Gözle Muayene ve 
Uygulamaları” konularında 3 atölye 

çalışması yapılırken farklı konu baş-
lıklarına sahip 4 oturumda 20 adet bil-
diri sunuldu.

Kongre’nin ikinci gününde ise, 6 otu-
rumda 21 bildiri sunulurken; “Kolay 
Güvenlik”, “Geometrik Ölçülendirme 
Toleranslandırma” ve “Tahribatsız 
Muayene Yönetmeleri” konularında 3 
atölye çalışması yapıldı.

İki gün boyunca toplam 11 oturumda 
41 bildirinin sunulduğu ve 6 adet atöl-
ye çalışmasının yapıldığı Kongre’de 
TOFAŞ AŞ. ve Durmazlar Tramvay 
Fabrikası’na teknik geziler düzenlen-
di. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Mart açılış konuşmasında özetle 
şunları belirtti:

Bilindiği üzere TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası, her çalışma dönemin-
de, örgütsel birikimi ile meslek alanla-
rına yönelik onlarca konu başlığında 
ülkemizin dört bir yanında Kongre, 
Kurultay ve Sempozyum etkinlikleri 
düzenlemektedir. Bu etkinliklerimizde 
yaratılan özgür platformlarda konunun 
tarafları bir araya gelerek bilginin eri-
şim ve paylaşım olanakları ortaya ko-
nulmakta, yeni bilimsel ve teknolojik 
gelişimler aktarılmakta, meslek alan-

VII. MAKİNA TASARIM VE İMALAT 
TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 
tarafından düzenlenen 
Makina Tasarım ve 
İmalat Teknolojileri 
Kongrelerinin yedincisi 
Bursa Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde 6-7 
Aralık 2013 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

larımız ile ilgili ülke gerçekleri tanım-
lanmakta, sorunlar tespit edilmekte ve 
çözüm yolları önerilmektedir. Bu çer-
çevede, “Makina İmalat Teknolojileri 
Kongresi-MATİT 2013” de Odamız 
adına Şubemiz tarafından gerçekleşti-
rilmektedir.

Makina İmalat Sektörü Sanayileşme-
nin Önündeki Açmazları Derinden Ya-
şamaktadır

Bugün küreselleşme sürecinin yaşan-
dığı dünyamızda, ulusal sanayi ve eko-
nomileri zayıflatarak küresel güçlerin 
egemenliği pekiştirilmektedir. Geliş-
mekte olan ülkelerde ise küreselleşme 
sürecine karşı durabilmek için direnme 
noktaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Bu çerçevede emek yoğun teknoloji-
lerden ileri teknoloji uygulamalarına 
geçiş çabaları filizlenmeye ve AR-GE 
çalışmalarını hızlandırıp yerli sanayi-
nin gelişimine katkı koyarak bağım-
lılığı azaltma girişimleri hızlanmaya 
başlamıştır.

Bilim ve teknolojide yetkinleşilmesi ve 
toplumsal ekonomik faydaya dönüştü-
rülebilmesi, Ülkenin kalkınması, işgü-
cünün tam istihdamı, refah düzeyinin 
arttırılması ve çalışana insanca yaşama 
koşulları sağlanması için sanayileşme 
şarttır. Ülke sanayisinin ayakta kala-
bilmesi ve rekabet gücünü arttırabil-

mesi, yeni teknolojileri kullanılabilir 
ve üretebilir hale gelmesi ancak buna 
bağlıdır. Ancak nitelikli işgücü ve mü-
hendis istihdamı üzerindeki ülkenin 
ekonomik küçülmesi riski, aşırı iç ve 
dış borçlanma baskısı, işsizlik ve gü-
vencesizlik gibi başlıklar ile toplana-
bilecek baskılar sanayileşme önünde 
önemli açmazlar olarak durmaktadır. 

Ülkemizdeki tüm diğer sektörler gibi 
bu açmazları en derinden yaşayan 
sektörlerden biri olan Makina İmalat 
sektörü, bu anlamda özel bir öneme 
sahiptir. Bu çerçevede, Makina İmalat 
Sektörünün gelişimi ve yaşanan so-
runlarının tespit edilmesi, olası çözüm 
önerilerinin oluşturulması ve kamuoyu 
ile paylaşılmasını Kongremizin amacı 
olarak belirlemiştir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus 
Yener Kongre açılış konuşmasında 
özetle şunları belirtti:

Yalnızca örgütlü üyesinden aldığı güç 
ile çalışmalarını sürdüren Odamız, 
uzmanlık alanlarımızla ilgili tüm dal-
larda olduğu gibi, makina imalat tek-
nolojileri alanında 14 yıldır kongreler 
düzenlemektedir. Bu etkinliklere su-
nulan tüm bildiriler, panellerin bant 
çözümleri ve sonuç bildirileri, kitap-
laştırılarak kamuoyu ve ilgili merciler 
ile paylaşılmakta, ayrıca bir dizi kitap 

ve rapor yayımlanmaktadır. Bunlardan 
sanayi ile ilgili olanlarının başında, iki 
yıla bir güncellenen ve bu alanda en 
yetkin rapor olan Makina İmalat Sa-
nayii Sektör Araştırması; KOBİ`ler; 
OSS`ler, KSS`ler, Endüstri Bölgele-
ri, Teknoparklar; Ülke Örnekleri ile 
Kalkınma ve Sanayileşme Modelleri; 
Türkiye Sanayinde Öncelikli Sektör-
ler ve Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı; 
Türkiye`de Kalkınma ve İstihdam 
Odaklı Sanayileşme İçin Planlama 
başlıklı Oda Raporları gelmektedir. 

Türkiye Ekonomisinin Yapısal Sorunla-
rı Sektörün Sorunlarıyla İç İçe Geçmiş 
Durumdadır

Toplumsal refahın gerçekleşebilme-
si sanayileşme ve teknolojinin halkın 
yararına kullanılması ile mümkündür. 
Bunun için öncelikle içinde bulundu-
ğumuz genel ve özel koşulları gerçekçi 
bir biçimde tespit etmemiz gerekmek-
tedir. Dünyayı saran krizin ülkemize 
yansımaları ile Türkiye ekonomisinin 
yapısal sorunları, daha özelde imalat 
sanayi ve makina imalat sanayi sek-
törünün sorunları, büyük oranda iç 
içe geçmiş durumdadır. Zira 33 yıllık 
serbestleştirme sürecinde sanayide 
sübvansiyonların büyük ölçüde kaldı-
rılması, KİT yatırımlarının durdurul-
ması, büyük ölçekli sanayi kuruluş-
larının özelleştirilmesi, sabit sermaye 
yatırımlarında gerileme yaşanması, 
Gümrük Birliği hedefleri doğrultu-
sunda tüm sektörlerde korumacılığın 
asgariye indirilmesi ve sanayimizin 
eşitsiz koşullarda küresel rekabete 
açılması, makina imalat sektörünü de 
doğrudan etkilemektedir. 

Sanayi genelinde öz kaynaklardan çok 
ithal kaynaklar girdi olarak kullanıl-
maktadır. Örneğin makina iç pazarın-
da ithal ürün oranının yaklaşık olarak 
yüzde 65 olması dikkat çekicidir. Kü-
resel güçlerin dayattığı işbölümü ile 
fason üretim ve taşeronlaşma egemen 
kılınmakta, kaynak tahsisi iç ve dış pi-
yasalar yoluyla sağlanmaktadır.
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İstihdam yaratmayan ve gerçekte sıcak 
para destekli “büyüme” yıllarından 
ekonominin ölçeğinin küçüleceği, açık 
sorunuyla her düzeyde karşı karşıya 
kalınacağı bir durgunluk dönemine gi-
rilirken sektörün diri tutulması, imalat 
sanayinin geneli açısından da önem ta-
şımaktadır. 

Teknoloji Üreten Bir Toplum Olma 
Hedefine Ulaşmalıyız

Makina imalat sanayi sektörü, 20`den 
fazla alt sektörden oluşmakta ve he-
men hemen bütün sektörlere “yatırım 
malı” ve “ara malı” olarak girdi üret-
mektedir. Sektör, sanayinin itici gücü 
ve gelişmişliğin önemli ölçütlerinden 
birini oluşturmakta, dünyada “mühen-
dislik” veya “makina mühendisliği sa-
nayi” olarak kategorize edilmektedir.

Mühendislik tasarımı ise ürün geliş-
tirilmesinde ve/veya üründe farklılık 
yaratılmasında öncelikli ve zorunlu 
aşamalardan biridir. AR-GE çalışma-
ları içinde vazgeçilmez bir öneme sa-
hiptir. Patent ve markanın alınmasın-
da, özellikle makina imalat sanayinde 
mühendislik tasarımı giderek küresel 
rekabette temel çalışmaların başında 
bulunmaktadır.

Acımasız ve çıkarlara dayalı uluslarara-
sı rekabet ortamında, “teknolojiyi yal-
nızca kullanan değil teknoloji üreten bir 

toplum olma” hedefine ulaşmamız ge-
rekiyor. Ülkemizin başka ülkelerin tek-
noloji pazarı olmaması ve tüm sanayi 
sektörlerinde var olmanın ve teknoloji 
üretiminin, projelendirme, mühendis-
lik tasarımı, AR-GE ve yerli üretimde 
yetkinleşmekten hareketle olanaklı ol-
duğunun herkes tarafından görülmesi, 
benimsenmesi gerekmektedir.

Teknolojinin ürün geliştirme sürecin-
de, doğrudan ürün ve imalat süreci 
üzerindeki rolü çok önemlidir. Genel 
olarak imalat sanayi ele alındığında 
yaratılan katma değeri belirleyen et-
kenlerden biri de faaliyet gösterilen 
sektörün hangi teknoloji düzeyine da-
hil olduğudur. Odamızın Makina İma-
lat Sektör Araştırması ve diğer araş-
tırmalarda görüldüğü üzere, üretimin 
bugünkü ağırlığı yüksek katma değerli 
özgün üretimden çok konvansiyonel 
ürünlere dayanmaktadır. 

Mühendis İstihdam Düzeyi Düşük, 
Ücretleri Yetersiz, İş Güvenceleri Yoktur

Türkiye makina sanayi üretimi 2012 
yılında 28,3 milyar dolar olmuştur. 
2012`de sektör ihracatı 12,6 milyar 
dolar, ithalatı 21,9 milyar dolar, dış ti-
caret açığı da 9,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiş; son beş yıl içinde top-
lam açık 45 milyar doları bulmuştur. 

Üretimde ihracatın payı yüzde 30`dur. 

İhracat, orta-düşük teknolojili ürünler 
ağırlıklıdır. İthalata bağımlılıkta sektör 
ortalaması yüzde 65`e ulaşabilmekte-
dir. Katma değer oranı ise yüzde 23,8 
ile düşük bir düzeydedir.

Türkiye`de genel istihdam içinde sana-
yi istihdamında yüzde 19,2`ye gerile-
me söz konusudur. Sanayide istihdam 
edilen 3,5 milyon kişinin 210 bini ma-
kina sanayinde çalışmakta, bunun da 
yalnızca 3 bin 500`ü yani yüzde 1,7`si 
mühendistir. Mühendis istihdam düze-
yi düşük, ücretleri yetersiz, iş güven-
celeri yoktur.

Makina sanayinin zayıf yönleri ve so-
runlarını ise şöyle sıralayabiliriz: 
• Firma nitelikli işgücü oranının dü-

şüklüğü
• Tasarım geliştirme, inovasyon ve 

marka yetersizliği; Katma değeri 
düşük ürünlerin yüksek oranı

• Patent ve faydalı model sayısının 
azlığı, fikri ve sınai mülkiyet hakla-
rının kullanılamaması

• Proje, etüt ve veri tabanı yetersizli-
ği

• Yan sanayinin gelişememesi ve ileri 
teknolojide  ara malda dışa bağımlı-
lık

• Kayıt dışı firma çokluğu ve merdi-
ven altı üretimi

• KOBİ`lerin fazlalığı ve kurumsal-
laşmada zafiyet,  Firmalar arası iliş-
kilerin zayıflığı

• Üniversite-sanayi işbirliğinde ye-
tersizlik

• Makina parkının eski ve ikinci el 
olması

• Kamu alımlarında yerli üretime 
sağlanan avantajların, bölgesel teş-
vik ve desteklerin yetersizliği

• Enerji maliyetlerinin yüksekliği
• Çeşitli vergi dezavantajları
• .Sermaye birikiminin yetersizliği, 

Kredilerin azlığı ve faizlerin yük-
sekliği

• Tüketici (kullanıcı) bilinç eksikliği

• Yetersiz yurtdışı tanıtım ve pazarla-
ma

• Fason çalışma sisteminin kaliteye 
zarar vermesi

Sorunların Kapsamlı Çözümü İçin 
Küresel Sermaye Güdümlü Politikalar 
Reddedilmelidir

Sorunların kapsamlı çözümü için her 
şeyden önce dışa bağımlı, küresel ser-
maye güdümlü politikalar reddedilme-
lidir. Sanayinin fason yapısının değiş-
tirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 
yatırımlar artırılmalı, özelleştirme uy-
gulamalarıyla kamu ve sanayinin kü-
çültülmesinden vazgeçilmeli, ithalat 
politikaları gözden geçirilmeli, yerli 

yatırımcı özendirilmeli-korunmalı, kat-
ma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen 
alanlarda yatırımlar desteklenmeli, ka-
munun ekonomideki yönlendiriciliği ve 
planlama yönelimi benimsenmelidir. 

Yeniden yerli girdi oranını artıran, kredi 
mekanizmasını KOBİ`lere yönelik ola-
rak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana 
çıkaran, bölgelere göre kapsamlı kal-
kınma planı geliştiren bir strateji yürür-
lüğe konulmalıdır.

Sektöre teşvikler, krediler ve AR-GE 
teknoloji platformu destekleri getiril-
meli, rekabet gücü artırılmalıdır. Özgün 
ürün yaratabilmek hedeflerin başında 
yer almalıdır. Sektör teknoloji düzeyini 
yükselten bir aşamaya geçmek zorun-

dadır. Yüksek katma değerli ürün için 
stratejik bir hamle gereklidir. Sektör 
AR-GE ve inovasyon çalışmalarını 
hızlandırmalı, daha çok proje üretebil-
meli; AR-GE payı yükseltebilecek şe-
kilde desteklenmelidir. Sektörün özel 
makinalara yönelik AR-GE çalışmaları 
ve ihracat içinde yüksek katma değerli 
ürünlerin payı artırılmalıdır. Böylece 
yapısal bir değişime girmek mümkün 
olabilecektir.

Son olarak, ülkemizin güncel sorunla-
rına da kısaca değinerek konuşmamı 
tamamlayacağım. Ülkemizde demok-
ratikleşme ihtiyacı inkar edilemez. 
Demokratikleşme süreci, ekonomik ve 
onunla bütünlenen sosyal boyutlarla 
birlikte ele alınmalıdır. Ülkemizin si-
yasal yaşamına dair gerçeklikler, halkı-
mızın ekonomik, sosyal gereksinimleri, 
Kürt sorununun gerektirdikleri, Taksim 
Gezi Parkından başlayıp ülke geneli-
ne yayılan halk hareketinin istemleri 
göstermiştir ki, barış ve refah ancak 
kapsamlı bir demokratikleşme ile ger-
çekleşecektir. Her türlü şiddet ve terör 
ortamının dayanaklarının ortadan kal-
dırılması, sadaka kültürünün ve gerici 
ideolojilerin etkinliğinin kırılması, top-
lumun etnik kökenleri, yaşam biçimleri 
ve dinsel inançları üzerinden birbirine 
düşman edilmesinin önüne ancak bu şe-
kilde geçilebilir.

MAKİNA İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ-MATİT 2013 
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) adına Bursa Şubesi yürütücü-
lüğünde, 6–7 Aralık 2013 tarihlerinde 
düzenlenen Makina İmalat Teknolo-
jileri Kongresi-MATİT 2013, Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi/
TÜYAP`ta; Metal İşleme Teknolojileri, 
Sac İşleme Teknolojileri, Hırdavat ve İş 
Güvenliği, BELEX, Borutek ve İCAT 

fuarları ile eş zamanlı olarak gerçekleş-
tirilmiştir. 

Kongre sekiz kurum ve kuruluş tara-
fından desteklenmiştir. Makina imalat 
sanayi sektöründe çalışan üye, uzman, 
yöneticiler, kamu ve özel sektör tem-
silcileri ile bilim insanlarını bir araya 
getirerek sektörün gelişimi, durumu, 

sorunlarının tespit edilmesi, çözüm 
önerilerinin oluşturulması ve kamuoyu 
ile paylaşılması amacını taşıyan kong-
reyi 235 mühendis, teknik eleman ve 
üniversite öğrencisi izlemiştir. 

“Makina İmalat Sektörünün Dünü, 
Bugünü ve Geleceği” konulu açılış 
oturumunun ardından iki ayrı salonda 
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ca kullanan değil teknoloji üreten bir 
toplum olma” hedefine ulaşmamız ge-
rekmektedir. Ülkemizin başka ülkelerin 
teknoloji pazarı olmaması ve tüm sanayi 
sektörlerinde var olmanın ve teknoloji 
üretiminin, projelendirme, mühendis-
lik tasarımı, AR-GE ve yerli üretimde 
yetkinleşmekten hareketle olanaklı ol-
duğunun herkes tarafından görülmesi, 
benimsenmesi gerekmektedir. 

Teknolojinin ürün geliştirme sürecinde, 
doğrudan ürün ve imalat süreci üzerin-
deki rolü çok önemlidir. Genel olarak 
imalat sanayi ele alındığında yaratılan 
katma değeri belirleyen etkenlerden 
biri de faaliyet gösterilen sektörün han-
gi teknoloji düzeyine dahil olduğudur. 
Odamızın Makina İmalat Sektör Araş-
tırması ve diğer araştırmalarda görül-
düğü üzere, üretimin bugünkü ağırlığı 
yüksek katma değerli özgün üretimden 
çok konvansiyonel ürünlere dayanmak-
tadır. 

Türkiye makina sanayi üretimi 2012 
yılında 28,3 milyar dolar olmuştur. 
2012`de sektör ihracatı 12,6 milyar do-
lar, ithalatı 21,9 milyar dolar, dış ticaret 
açığı da 9,3 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiş; son beş yıl içindeki toplam açık 
45 milyar doları bulmuştur. Üretimde 
ihracatın payı yüzde 30`dur. İhracatta, 
orta-düşük teknolojili ürünler ağırlıklı-
dır. İthalata bağımlılıkta sektör ortala-
ması yüzde 65`e ulaşabilmektedir. Kat-
ma değer oranı ise yüzde 23,8 ile düşük 
bir düzeydedir. 

Türkiye`de genel istihdam içinde sana-
yi istihdamında yüzde 19,2`ye gerile-
me söz konusudur. Sanayide istihdam 
edilen 3,5 milyon kişinin 210 bini ma-
kina sanayinde çalışmakta, bunun da 
yalnızca 3 bin 500`ü yani yüzde 1,7`si 
mühendistir. Mühendis istihdam düzeyi 
düşük, ücretleri yetersiz, iş güvenceleri 
yoktur. 

Etkinlik boyunca yapılan değerlendir-
meler sonucu, makina imalat sanayinin 
zayıf yönleri ile sorunlarını ise şöyle sı-
ralamak mümkündür: 

• Nitelikli işgücü oranının düşüklüğü. 
• Mühendis istihdamının yetersizliği. 
• Esnek çalışma biçimleriyle birlikte 

işin, gelirin, çalışma sürelerinin, gö-
revin sürekliliğinin bozulması, mü-
hendislerin mesleki özerklik kaybına 
uğraması. 

• Tasarım geliştirme, inovasyon ve 
marka yetersizliği.

• Katma değeri düşük ürünlerin yük-
sek oranı.

• Patent ve faydalı model sayısının az-
lığı, fikri ve sınai mülkiyet hakları-
nın kullanılamaması.

• Yan sanayinin gelişememesi ve ileri 
teknolojide ara malda dışa bağımlı-
lık.

• Kayıt dışı firma çokluğu ve merdi-
ven altı üretimi.

• KOBİ`lerin fazlalığı ve kurumsallaş-
mada zafiyet, firmalar arası ilişkile-
rin zayıflığı.

• Üniversite-sanayi işbirliğinde yeter-
sizlik.

• Kamu alımlarında yerli üretime sağ-
lanan avantajlar ile bölgesel teşvik 
ve desteklerin yetersizliği.

• Enerji maliyetlerinin yüksekliği.
• Çeşitli vergi dezavantajları.

yapılan on bir oturumda kırk bir bildi-
ri sunulmuş, “Sektörde Mühendisliğin 
Rolü ve Mühendislerin Çalışma Ko-
şullarında Değişim/Dönüşüm” konulu 
bir panel, altı atölye çalışması ve iki 
teknik gezi yapılmıştır. 

MMO Sanayi Çalışma Grubu Başkanı 
Yavuz Bayülken`in yaptığı “Makina 
İmalat Sektörünün Dünü, Bugünü ve 
Geleceği” konulu açılış oturumunda, 
sektörün değerlendirmesi yapılarak, alt 
sektörleri, ürün grupları ve gösterge-
leri; dünyada ve Türkiye`de sektörün 
üretim, ihracat, ithalat, teknoloji, katma 
değer durumu; swot analizi ve rekabet 
gücü değerlendirmesi ve gelişme pers-
pektifleri ayrıntılı bir şekilde irdelen-
miştir. 

“Sektörde Mühendisliğin Rolü ve Mü-
hendislerin Çalışma Koşullarında Deği-
şim/Dönüşüm” konulu panelde, konuş-
macıların sunumları ve salonun katılımı 
ile emekçilerin ve mühendislerin artan 
konum kaybı, vasıfsızlaştırılması, işsiz-
leştirilmesi, esnekleştirme ve emeğin 
değersizleştirilmesi detaylı bir şekilde 
tartışılmıştır. 

Makina imalat sanayi sektörü, yirmiden 
fazla alt sektörden oluşmakta ve hemen 
hemen bütün sektörlere “yatırım malı” 
ve “ara malı” olarak girdi üretmektedir. 
Sektör, sanayinin itici gücü ve gelişmiş-
liğin önemli ölçütlerinden birini oluş-
turmakta, dünyada “mühendislik” veya 
“makina mühendisliği sanayi” olarak 
kategorize edilmektedir. 

Mühendislik tasarımı ise ürün geliştiril-
mesinde ve/veya üründe farklılık yara-
tılmasında öncelikli ve zorunlu aşama-
lardan biridir. AR-GE çalışmaları içinde 
vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Patent 
ve markanın alınmasında, özellikle ma-
kina imalat sanayinde mühendislik ta-
sarımı giderek küresel rekabette temel 
çalışmaların başında bulunmaktadır. 

Acımasız çıkarlara dayalı uluslararası 
rekabet ortamında, “teknolojiyi yalnız-

• Sermaye birikiminin yetersizliği.
• Kredilerin azlığı ve faizlerin yüksek-

liği.
• Tüketici (kullanıcı) bilinç eksikliği. 
• Yetersiz yurtdışı tanıtım ve pazarla-

ma.
• Fason çalışma sisteminin kaliteye 

zarar vermesi.
Odamız, kongremizin bilim, teknoloji 
ve sektörel verilerin ışığında etkin bir 
tartışma ortamı yaratarak önemli bir 
platform oluşturduğu düşüncesindedir. 
Bu bağlamda iki gün boyunca yapı-
lan bilgi paylaşımı, meslek-meslektaş 
dayanışması zeminlerinin ve teknik 
etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçek-
leştirildiği kongre sonucunda aşağıdaki 
konuların kamuoyuna sunulması karar 
altına alınmıştır. 
• Dışa bağımlı, küresel sermaye gü-

dümlü politikalar reddedilmelidir.
• Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli, 

yatırımlar artırılmalı, özelleştirme-
ler durdurulmalı, ithalat politikaları 
gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı 
özendirilmeli ve korunmalı, katma 
değeri yüksek ileri teknoloji isteyen 
alanlarda yapılacak yatırımlar des-
teklenmeli, devletin ekonomideki 
yönlendiriciliği benimsenmeli, plan-
lama yönelimi benimsenmelidir.

• Ülkemiz başka ülkelerin teknoloji 
pazarı olmamalı ve tüm sanayi sek-
törlerinde var oluş ve teknoloji üre-
timinin, projelendirme, mühendislik 
tasarımı, AR-GE ve yerli üretimde 
yetkinleşmekten geçtiği benimsen-
melidir. “Teknolojiyi yalnızca kulla-
nan değil teknoloji üreten bir toplum 
olma” hedefi, bir politika olarak be-
nimsenmelidir. 

• Yeni pazarlara yönelip, ürün ve fir-
maların tanıtımı ile ihracat alanlarını 
genişletmek için var olanlar gelişti-
rilmeli, yeni teşvik modelleri yaratıl-
malıdır.

• Küresel rekabet için AR-GE ve ino-

vasyon yeteneği artırılmalı ve AR-
GE harcamaları oranı yükseltilmeli; 
sektör bu yöndeki çalışmalarını hız-
landırmalı, daha çok proje üretebil-
meli; AR-GE payının % 1,5–2`ye 
çıkarılması sağlanmalıdır. 

• Sektör özel teşvikler, krediler ve Ar-
Ge teknoloji platformu destekleri ge-
tirilmesi yoluyla güçlendirmelidir. 

• Uygulamada alana dönük değişik 
destek programı kaynaklarının anla-
şılmasında ve kullanımında bilgi ek-
siklikleri olduğu gözetilerek MMO 
ve benzeri meslek odaları kurumsal 
kimlikleri ile bu eksiği giderici so-
rumluluklar üstlenmelidir. 

• Özgün ürün yaratabilmek hedeflerin 
başında yer almalıdır. Sektör tekno-
loji düzeyini yükselten bir aşamadan 
geçmek ve ihracatını buna göre yapı-
landırmak zorundadır. Yüksek katma 
değerli ürün için stratejik bir hamle 
gereklidir. 

• İç piyasada “yerli malı” ürünlerin 
oranını artırmak öncelikle hedeflen-
melidir.

• Sektöre yönelik kümeleşmeler teşvik 
edilmelidir.  

• Teknoloji odaklı, eğitim yetkinliği 
kazanmış bir yapılaşmanın gere-
ği olarak üniversitelerdeki öğretim 
programları Ar-Ge ve inovasyon 
çalışmalarını destekleyecek nitelikte 
olmalıdır.

• Sektörün özel makinalara (öncelikli 
makina imalat alt sektörleri olarak; 
soğutma, klima ve havalandırma ci-
hazları ve yük kaldırma, taşıma ve 
nakletme makinaları, iş, inşaat ve 
madencilik makinalarına) yönelik 
Ar-Ge çalışmaları ve ihracat içinde 
yüksek katma değerli ürünlerin payı 
artırılmalıdır. 

• Katma değer yaratıcı ürün ortaya 
koymanın olmazsa olmazı olan, mü-
hendis istihdamının artırılması için 
politika geliştirilmelidir

• Ulusal İstihdam Strateji Belgesin-
de kapsamlı olarak ortaya konan 
ve torba yasalarla, yönetmeliklerle 
yaşamaya geçirilen; emekçilerin ve 
mühendislerin artan konum kaybı, 
vasıfsızlaştırılması, işsizleştirilmesi, 
esnekleştirme ve emeğin değersiz-
leştirilmesine karşı emek ve meslek 
örgütleri ile emekten yana mesleki 
ve demokratik kitle örgütlerinin or-
tak mücadelesi örülmelidir. 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı 
çerçevesinde makina imalat sektörü-
nün yükümlülükleri çalışan, çalışma 
ortamı ve ürün açılarından önem arz 
etmektedir. İş güvenliği mühendis-
liği ve işyeri hekimliği serbestleş-
tirme politikalarına tabi tutulmakta,  
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi vb. 
yöntemlerle piyasalaştırılmaktadır. 
TMMOB, Tabip Odaları ve sendi-
kalar bu gidişe son verilmesi için 
sürdürdükleri mücadeleye, konunun 
ilgilisi diğer kamu kurum ve kuru-
luşları ile meslek ve kitle örgütleri-
ni de katarak devam etmelidir. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı bi-
lindiği üzere sık sık değişmektedir. 
Ne yazık ki sorunun köklerine inerek 
çözümler üreten bir mevzuat bulun-
mamaktadır. Başta TMMOB olmak 
üzere Tabip Odaları ve sendikaların 
görüş ve önerilerine yer verilme-
mektedir. Bu yaklaşım devam ettiği 
sürece problemlerin artacağı, iş ka-
zaları ve meslek hastalıklarının yaşa-
nacağı bilinmelidir.

• İş kazalarının bir kısmının makina-
lardan kaynaklandığı gerçeğinden 
hareketle makina imalatçıları daha 
proje ve üretim aşamasında iken işçi 
sağlığı ve iş güvenliği hususunu ön 
plana çıkarmalı, üretime başlama-
dan risk değerlendirmesi yapmalıdır. 
İmalat sektörünün, üretim yaparken 
sağlıklı ve güvenli bir işyeri ortamı 
yaratmayı hedeflemesi kendi çalı-
şanları için de gerekir. 

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası


