
IV. MAKÝNA TASARIM VE ÝMALAT
TEKNOLOJÝLERÝ KONGRESÝ

KONYA' DA DÜZENLENDÝ

     IV. Makina Tasarým ve Ýmalat Teknolojileri 

Kongresi, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý adýna 

Konya Þube yürütücülüðünde 24-25 Kasým 2007 

tarihlerinde Konya'da gerçekleþtirilmiþtir.

    Ýlgili kurum ve kuruluþlardan temsilcilerin, 

meslektaþlarýmýz ve öðrencilerimizin katýlýmýyla 

gerçekleþtirilen etkinliðe, 485 akademisyen ve delege 

katýlmýþtýr. Kongrede, "Makina Ýmalat Sanayii Sektör 

Araþtýrmasý" konulu bir özel oturum yapýlmýþ; 7 

oturumda sunulan 28 bildiri, "Tasarým Özel Oturu- 

mu"nda gerçekleþtirilen 5 sunum ve "Küreselleþmenin 

Makina Ýmalat Sektöründeki Etkileri ve Son Beþ 

Yýldaki Geliþmelerin Türkiye'ye Yansýmasý" konulu 

panelde küreselleþmenin sektöre etkileri tartýþýlmýþtýr.

     Türkiye'de makina imalat sanayinin içinde yer 

aldýðý sanayinin bütününe bakýldýðýnda. 1963-1977 

arasýnda uygulanan Beþ Yýllýk Kalkýnma Planlarý’nda 

"teþvik tedbirleri" ile yatýrýmlara kaynak aktarýmýna 

olanak saðlanmýþ ve sanayinin "lokomotif sektör" 

olduðu ifade edilerek hýzlý büyüme oranlarý ve 

sanayileþmeye öncelik verilmesi gibi uzun erimli 

hedefler belirlenmiþtir. Ancak 1980 sonrasýnda 

ekonominin neo liberal politikalarla küreselleþme 

süreçlerine uyum programlarý doðrultusunda yeniden 

yapýlandýrýlmasýna yönelen Türkiye ekonomisinde 

ihracat modeli esas alýnmýþtýr. Bu baðlamda KÝT 

yatýrýmlarý durdurulmuþ, büyük ölçekli sanayi 

kuruluþlarý ile stratejik kuruluþlar özelleþtirilmiþ, sabit 

sermaye yatýrýmlarýnda gerileme yaþanmýþ ve kaynak 

tahsisi artýk piyasalar yoluyla saðlanmaya baþlan- 

mýþtýr. Öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi ola- 

rak kullanýlmýþ, küresel güçlerin dayattýðý iþ bölümü

ile fason üretim ve taþeranloþma imalat sanayine 
egemen kýlýnmýþtýr.

     Sanayimizin geliþmesine öncülük yapan makina 
imalat sektöründe, küresel ekonominin etkileri büyük 
çapta görülmekte, bu etkiler sektörün daha fazla katma 
deðer yaratmasýný önlemektedir. Makina imalatýnda 
tasarýmýn, Ar-Ge ve teknolojik geliþmenin rolü 
yaþamsal boyuttadýr. Bu noktada kongrenin amacý, 
yapýsal deðiþimi saðlayacak Ar-Ge çalýþmalarýnýn 
tasarýmda ve imalat teknolojilerindeki önemini 
vurgulamak, kurumlar arasý iþbirliði ihtiyacýný ortaya 
koyarak süreci etkileyen faktörleri deðerlendirmek 
olarak ortaya konulmuþtur. Bununla paralel olarak 
makina tasarým ve imalat teknolojileri alanýndaki 
ilerlemelerin izlenmesi ve deneyimlerin paylaþýlmasý, 
makina imalat sektöründe ülkemizde yaþanan 
sorunlarýn ortaya konularak çözüm yollarýnýn 
araþtýrýlmasý için tartýþma ortamýnýn oluþturulmasý 
hedeflenmiþtir.
      Yukarýda belirtilen tespitler ýþýðýnda, IV. Makina 
Tasarým ve Ýmalat Teknolojileri Kongresi, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odasý adýna Konya Þube 
yürütücülüðünde 24-25 Kasým 2007 tarihlerinde 
Konya'da gerçekleþtirilmiþtir.

   Ýlgili kurum ve kuruluþlardan temsilcilerin, 
meslektaþlarýmýz ve öðrencilerimizin katýlýmýyla 
gerçekleþtirilen etkinliðe, 485 akademisyen ve delege 
katýlmýþtýr. Kongrede, "Makina Ýmalat Sanayii Sektör 
Araþtýrmasý" konulu bir özel oturum yapýlmýþ; 7 
oturumda sunulan 28 bildiri, "Tasarým Özel Oturu- 
mu"nda gerçekleþtirilen 5 sunum ve "Küreselleþmenin 
Makina Ýmalat Sektöründeki Etkileri ve Son Beþ 
Yýldaki  Geliþmelerin  Türkiye'ye Yansýmasý "  konulu
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panelde küreselleþmenin sektöre etkileri tartýþýlmýþtýr.

     Etkinlikte, tasarým ve imalat alanýnda geleceðe 

yönelik öngörülerin, araþtýrma konularýnýn ve ülkemiz 

üzerindeki yansýmalarýnýn yaný sýra makina tasarým ve 

imalat teknolojileri alanýnda, kuramsal ve uygulamalý

çalýþmalar kongre ortamýna taþýnmýþ; makina imalat 

sektörünün özellikleri dikkate alýnarak yaþanan 

sorunlarýn ve olasý çözüm önerilerinin tartýþýlmasý için 

ortam yaratýlmýþ; sektörü ilgilendiren geliþmeler ve 

sorunlarla ilgili deðerlendirmeler yapýlmýþtýr. 

SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
     Kongrede düzenlenen panel, tasarým özel oturumu, 

sunulan bildiriler, yapýlan tartýþmalar sonucunda 

kamuoyuna aþaðýdaki tespit ve öneriler yapýlmýþtýr. 

! Ülkemizin kalkýnma stratejileri ulusal bilim, 

teknoloji, yenilenme politikalarý temellerine otur- 

tulmalýdýr. Böylesi bir stratejide yerli yatýrýmcý 

özendirilmeli ve korunmalý, katma deðeri yüksek ileri 

teknoloji isteyen alanlarda yapýlacak yatýrýmlar 

desteklenmelidir. 

!  Devletin ekonomide yönlendiriciliði artýrýlmalýdýr. 

IMF, Dünya Bankasý, DTÖ gibi finans kuruluþlarýnýn 

yönlendiriciliði ile ardý ardýna çýkarýlan yasalar ve 

özelleþtirme uygulamalarýyla, sanayi tesislerimiz ve 

kamusal varlýklarýmýzýn yaðmalanmasýna son 

verilmelidir.

!  AR-GE ve Ýnovasyon için hazýrlanan Yasa Tasarýsý 

bütünüyle büyük iþletme ve yabancý yatýrýmlarýn AR-

GE merkezleri içindir. Tasarý, uluslararasý sermayenin 

AR-GE çalýþmalarýný Türkiye'de sürdürmesine ve elde 

edilen sonuçlarýn dýþarýda kullanýlmasýna yöneliktir. 

Bu da fason imalatýn bir baþka alanda sürdürülmesi ve 

AR-GE kaynaklarýnýn dýþa baðýmlý kýlýnmasýnýn bir 

baþka yoludur.

!  Diðer taraftan KOBÝ kredilerinin artmasý, küresel 

rekabete giremeyen KOBÝ'lerin iþletme sermayesinde 

açýklarýný kapatmalarýna ve daha çok borçlanarak ürün 

maliyetlerini yükseltmelerine zemin hazýrlayacaktýr. 

Yatýrým kredileri, KOBÝ'lerin bugünkü kriterleri 

içerisinde çok az firmaya þans tanýmaktadýr.

Firmalarýmýzýn çoðu katma deðeri düþük ve düþük-

orta kategorilerdeki teknolojilerde makinalar imal 

etmekte, bir bölümü de tamamen fason üretim yap-  

maktadýr. Orta-ileri teknoloji aþamasýna ulaþanfirma 

sayýsý ise yalnýzca 50'dir. Böylece sadece bu firmalar 

küresel rekabette yer alabilmektedir. Sektörün bütünü 

itibarýyla bakýldýðýnda ise, mevcut durum sektörün 

güçlü olmasýný ve üretim yapýsýný katma deðeri yüksek 

üretime doðru çekmesini mümkün kýlmamaktadýr.

!    Makina imalatýnda daha yüksek katma deðer ancak 

AR-GE alt yapýsýnýn geliþtirilmesi ve özgün tasarým 

yeteneðinin oluþturulmasý ile gerçekleþecektir. Bu da 

sektörde kalifiye iþgücünün istihdamýný zorunlu 

kýlmaktadýr. Ancak Türkiye'deki iþletmelerin büyük 

bir bölümünü oluþturan 200.000'i aþkýn küçük ve orta 

ölçekli sanayi kuruluþlarýnda hala mühendis istihdam 

geleneði oluþturulamamýþtýr. Daha yüksek katma 

deðerin oluþturulmasý ve imalat sanayinin öncelikli 

sektörlerinin desteklenmesi zorunludur. Yani AR-GE 

'ye ve eðitime ayrýlan pay yükseltilerek geliþmiþ ülke- 

ler seviyesine çýkarýlmalý, yeni ürün tasarýmlarý yapýl- 

malý ve özgün ürünün tekno ekonomik kapasitedeki 

tesislerde imal edilmesi saðlanmalýdýr.

!     Ar-Ge çalýþmalarýnýn makina imalat sanayisindeki 

önem ve önceliðine karþýn geliþme iç açýcý deðildir. Ar-

Ge'nin GSMH içindeki payý % 0,8 dolaylarýndadýr. Bu 

payýn sektörde asgari % 1,2'ye çýkarýlmasý zorunludur. 
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!  Sektör uygulamalarý özelinde devlet, üniversite, 

araþtýrma kurumlarý, meslek odalarý, üretici dernekleri 

ve sektördeki iþletmeler arasýnda koordinasyonu 

saðlayacak yapýlanmalara yer verilmelidir. Bu 

baðlamda Teknopark uygulamalarý ile Organize 

Sanayi Bölgeleri'ne odaklanacak kümeleþme çalýþ- 

malarýnýn doðru uygulamalarla sürece katkýsý 

saðlanmalýdýr. 

!  Sanayi KOBÝ'lerinin % 46,5'inde mühendis istih- 

damý yapýlmamakta, % 22,3'ünde ise yalnýzca bir 

mühendis çalýþtýrýlmaktadýr. Firmalar bir yandan 

maliyet/kalite optimizasyonu yaparak rekabet yarýþýna 

girmek isterlerken, maliyetleri düþürerek kalifiye 

iþgücünü en alt düzeyde tutmaktadýrlar. Mühendislik 

hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan bu sektörde, 

mühendis istihdamý asgari düzeyde tutulmaktadýr. 

Firmalarýn % 42'sinde hiçbir AR-GE çalýþmasý 

yapýlmamaktadýr. Üretime yönelik firmalarýn yalnýzca 

% 17'sinde AR-GE bölümü bulunmaktadýr. Bu durum 

küresel rekabet koþullarýnda zorlu bir mücadele veren 

KOBÝ'lerin taþeronlaþmasýný hýzlandýrmaktadýr. 

  Mühendislerin, sanayinin oluþturduðu toplam katma 

deðerden aldýklarý pay % 35,2 oranýnda azalmýþtýr. Bu 

azalma mühendislerin daha fazla yoksullaþmasýna yol 

açmýþtýr. Mühendislik ücretleri, geçim standartlarý 

endeksine göre son 10 yýl içinde %56,8 oranýnda düþ- 

müþtür. Bu durumda AR-GE alt yapýsýnýn oluþturulup 

geliþtirilmesi ve küresel rekabete girilmesi oldukça zor 

görünmektedir. Sanayinin bütününde ve sektörde 

mühendis istihdamý artýrýlmalýdýr. 

!Bu noktada tasarým ve özgün ürün üretimi zorunlu bir 

rekabet önceliði getirmektedir. Özgün ürün 

yaratmanýn yolu ise AR-GE alt yapýsýný oluþturmak ve 

tasarýma giden süreçte mühendislik hizmetini 

yetkinleþtirmekten geçmektedir. Bunun için de uzman 

kadronun oluþturulmasý temel eðitimden baþlayarak 

üniversite, oradan da meslek içi eðitime ve iþletme- 

lerin nitelikli kadro istihdamýna kadar uzanan bir 

ulusal yol haritasýnýn çizilmesi zorunludur.

!  Ýmalat sanayinde ve özellikle makina imalat 

sanayinde, tasarýmý öncelikle ders programlarýna 

ekleyecek bir üniversite yapýlandýrýlmasý ve sanayi-

üniversite iþbirliðine yönelik koordinasyon zorun- 

ludur, bunun gerekleri yerine getirilmelidir.
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!
Üyelerimizle ilgili

evlilik, doðum, vefat,

terfi, iþyeri deðiþikliði

haberlerini Odamýza

bildirmenizi

bekliyoruz.
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