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TMMOB adına Makina Mühendisleri 
Odası’nın düzenlediği TMMOB 
Sanayi Kongresi 2019, 13-14 Aralık 
2019 tarihlerinde Ankara’da Teoman 
Öztürk Konferans Salonu’nda ger-
çekleştirildi. 1962 yılından bu yana 
düzenlenen kongrenin yirmi ikincisi 
“Bunalım, Sanayi ve Mühendisler” 
ana teması altında düzenlendi.

Kongrenin sonuç bildirgesinde-
dünya genelinde ekonomik bunalım 
yaşandığı belirtilerek, “Kapitalizmin 
neoliberal döneminin tam tahakkü-
münün sonucu olarak dünya gene-
linde sınıf ve bölüşüm haritalarında-
ki görülen gelişmeler, oluşan büyük 
eşitsizlikler, üçüncü dünya tarımının 
ticarileşmesi, göçmen yığınlarının 
artışı ve finans kapitalin desteğini 
alan faşist iktidarlar söz konusudur” 
ifadelerine yer verildi. Finans ve imar 
rantlarına dayalı “balonlaşmanın” 
büyüdüğüne yer verilen bildirgede, 
“üretim alanlarının tahrip edildiği, dış 
tasarruflara dayalı, finansal spekülas-
yon ve şişirilmiş değerler sistemini 
baz alan inşaat ve rant odaklı büyüme 
stratejisi, her geçen gün ülkemizi sa-
nayileşme olanaklarından uzaklaştırı-
yor” denildi. Sanayisizleşmeye dayalı 
ekonomi politikalarının krize neden 
olduğuna vurgu yapılan bildirgede, 
“İstihdamın niceliksel değişiminin 
yanında niteliksel olarak yaşanan bo-
zulmaya, ekonomik ve sosyal haklarda 
ciddi bir gerileme ile yaygın işsizlik 
ve yoksulluk eşlik etmektedir” denildi. 
AKP döneminde kurulmuş bir tek sa-
nayi kuruluşu bile olmadığına vurgu 
yapılan bildirgede, şöyle denildi:

“Türkiye’nin en zengin insanları 
listesinin büyük bir çoğunluğu ise AKP 
döneminde yükselişe geçenlerden 
oluşmaktadır. Son 20 yılda ülkede sa-
nayi yatırımları durmuş, tüm zenginlik 
hizmet, finans, inşaat ve gayrimenkul 
sektörlerine aktarılmıştır. 1970’li yıl-
larda yapılan kamu yatırımlarının yüz-
de 30’u sanayiye yönelikti. Neoliberal 
yönelimle 1980 sonrası kamunun sa-
nayiye yatırımı neredeyse durduruldu. 
Kamu yatırımları ağırlıkla karayolu 
odaklı ulaştırma ve inşaat sektörle-
rine kaydırılırken sanayiye yapılan 
kamu yatırımlarının payı yüzde 1’in 
altına indi.”
“Toplumsal Bunalıma Doğru”

Üretimin ithalata bağımlılığının 
yükseldiğini işaret edilen bildirgede, 
ithalattaki ara mal ve hammadde pa-
yının yüzde 72,2’ye yükseldiğinin altı 
çizildi. 1996-2002 döneminde 140 
milyar seviyelerinden olan hammad-
de-ara mal dış ticaret açığının, 2003-
2018 döneminde toplam 1,2 trilyon 
dolara yükseldiği bilgisine yer verildi. 

İktidarın ekonomik krize neden 
olan Kamu Özel İşbirliği kapsamında-
ki havalimanları, otoyol, köprü ve şehir 
hastaneleri gibi büyük altyapı projele-
rine yönelimini sürdürdüğüne dikkat 
çekilen bildirgede, “Oysa sadece milli 
gelir büyümesi bile, kendisine eşlik 
etmeyen istihdam ve sanayi üretimi 
verileri ile krizin aşılamadığını ortaya 
koymaktadır. Bu haliyle ekonominin 
durumu, uzun erimli bir toplumsal 
bunalıma işaret etmektedir” denildi. 
130 Bin Mühendis-Mimar İşsiz 

Kongre’de sunulan “TMMOB Üye 
Profili Araştırması: Krizin Gölgesinde 

Mühendisler” başlıklı araştırmanın so-
nuçlarına şöyle yer verildi:

“Her iki mühendisten biri, mü-
hendis asgari ücretinin altında çalış-
makta; kriz nedeniyle ücret düşürme 
bütün bölgelerde yaşanmakta; her 
üç mühendisten ikisi kriz nedeniyle 
sosyal faaliyetlerini azaltmak zorun-
da kalmaktadır. Her iki mühendisten 
biri borçludur. Çalışan mühendislerin 
yüzde 54’ü değişik zaman aralıkların-
da işsiz kalmış; mühendislerin nere-
deyse yarısının kendisi veya birinci 
derece yakınları kriz nedeniyle işini 
kaybetmiştir. Düşük ücretli mühen-
dislerin çalıştıkları fabrikalarda işten 
çıkarmalar daha yoğundur. Meslek 
dışı alanlarda çalışma yaygındır. İşiyle 
ilgili güvence-gelecek kaygısı du-
yan meslektaşlarımızın oranı yüzde 
62,5’tir. Resmi verilere göre toplam 7 
milyon 676 bin yüksekokul mezunu 
işgücünün 1 milyon 162 bini mühen-
dis-mimardır. Yüksekokul mezunu iş-
sizliği 951 bin kişidir ve bunun 130 
bini (yüzde 13,66’sı) mühendis-mimar 
meslektaşlarımızdır.”

Sonuç bildirgesinin tam metni-
ne http://bit.
l y /2F3vhwN 
a d r e s i n d e n 
veya QR kodu 
tarayarak ula-
şabilirsiniz.
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