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E t k i n l i k  Ç a l ı ş m a l a r ı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM ÇALIŞMALARI

TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2017 YÜRÜTME 
KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

Sanayi Kongresi Yürütme Kurulu Toplantısı 12 Kasım 
2016 tarihinde MMO Genel Merkezi’nde yapıldı. 

Toplantıya Katılanlar
Yunus Yener  
Selçuk Soylu   
Aylin Sıla Aytemiz 
Aslı Aydın  
İlhan K. Turan   
Gamze Yücesan Özdemir
Mustafa Sönmez
Hayri Kozanoğlu
Korkut Boratav
Yavuz Bayülgen
Osman Serter

Alınan Karalar

Dünya ve Türkiye’deki ekonomi ve ekonomiye yön 
veren siyasi gelişmelerin değerlendirilmesiyle başlayan 
toplantıda yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlar şu 
şekildedir;  

1- Dış ve iç dengelerin ekonomi özelinde daha çok bozu-
lacağı ihtimalleri güçlenmektedir. Gündemin hızla değiş-
tiği içinden geçtiğimiz günler, ekonominin niteliğine ilişkin 
yapısal düzenlemelerin hızlandığına da işaret etmektedir. 
Sanayi politikalarının bu sürece göre belirlendiği dikkate 
alınırsa, sanayideki niteliksel ve niceliksel dönüşümlerin 
de hızlanması, ekonomide sanayinin yeri ve yönünün 
önümüzdeki sürecin Sanayi Kongresi açısından iyi izlen-
mesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bu değerlendirme 
ışığında ana teması 'Mühendisler ve Mühendislik' olarak 
belirlenmiş kongrenin alt başlıkla-
rının Mart ayında belirlenmesine; 

2- Son 9 aydaki ekonomik kü-
çülmenin yüzde 2’lere ulaşması, 
2016’nın ekonomik küçülme ile 
kapatılacağı öngörüsü oluştur-
maktadır. Ekonomi yönetiminin 
bu küçülmenin önüne geçme ge-
rekçesiyle hayata geçirdiği Üretim 
Reformu, Proje Bazında Yatırım 
Teşviki, AR-GE ve İstihdam Yönlü 
Düzenleme Paketleri, ekonomik 

küçülmenin önüne geçememekle birlikte sanayiye de 
niteliksel açıdan katkı koyamamaktadır. Kamuoyu açı-
sından sanayileşme paradigmasıyla sunulan bu düzenle-
meler, gerçekçi açıdan değerlendirilmeye ve kamuoyu 
ile paylaşılmaya son derece muhtaçtır.  Son tahlilde krize 
karşı rejimin kamu maliyesini devreye sokarak geliştirdi-
ği reflekslerdir ve 2009’dakine benzer bütçe açıklarının 
oluşmasına yol açacak potansiyele sahiplerdir. Bu konu-
nun kongre sunuşları içinde yer almasının sağlanmasına; 

3- Kongre formatına ilişkin, forum bölümüne yönelik 
ilgiyi arttırmak için, Kongre 2. Gününde yapılacak Oda 
çalışması sunuşlarının ardından Forumun gerçekleştiril-
mesine; 

4- Özel olarak bu yıl Odamız tarafından Kongre Yürütme 
Kurulu üyemiz Gamze Yücesan Özdemir koordinatör-
lüğünde yapılan Antep, Ergene, Konya ve Bursa çalışma 
sunumlarına da katkı sunacak biçimde, Sanayi Kongresi 
2017’ye doğru üst başlığıyla saha çalışmaları sonuçlarının 
bölge sempozyum + forumları şeklinde genişletilmesi ve 
Kongre hazırlık çalışmalarını oluşturmasına;  

İlk sempozyum ve forumun Aralık ayı içinde Antep ve 
Ergene’de gerçekleştirilmesine;

Gerçekleştirilecek tüm sempozyumlara uygunluk du-
rumlarına göre Kongre Yürütme kurulu üyelerimizin ka-
tılmalarına karar verilmiştir. 

5- Ayrıca toplantıda Kongre için isim havuzu oluşturma-
olabilirse yabancı katılımcılardan da olacak şekilde ve 
bölge sempozyumları için afiş ve tanıtım çalışmalarına 
başlama kararı alındı. 


