
TMMOB Sanayi Kongresi 2007,
Makina Mühendisleri

Odasý sekretaryalýðýnda düzenlendi...

haber

      TMMOB adýna Makina Mühendisleri Odasý 

sekretaryalýðýnda düzenlenen TMMOB Sanayi Kong- 

relerinin on altýncýsý, "Geçmiþten Geleceðe Sanayi- 

leþme Planlama ve Kalkýnma, Türkiye Ýçin Model 

Önerileri" temasýyla 14-15 Aralýk 2007 tarihlerinde 

Ankara'da ÝMO Teoman Öztürk Toplantý Salonu'nda 

gerçekleþtirilmiþtir. 

     Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan "Planlama Olgusu" 

konulu bir açýlýþ oturumunun yapýldýðý Kongrede 7 

ayrý oturumda; "Sanayideki Geliþmelerin Küresel 

Düzeyde Analizi",  "TMMOB  Sanayi  Kongrelerinde 

Önerilenler ve Sanayide Gerçekleþenler (Karþý- 

laþtýrmalý Bir Yaklaþým)", "Planlama Olgusu ile Ülke 

Deneyimleri", "Türkiye'nin Planlý Kalkýnma deneyimi

ve Alternatifleri", "Ýleri Teknoloji Kullanýmý ve Tek- 

noloji Politikalarý", "Kapitalist Küreselleþme, Kalkýn- 

ma, Planlama" ana baþlýklarý altýnda 24 bildiri sunumu 

yapýlmýþ, son olarak da kongre deðerlendirmesine 

iliþkin bir "Forum" düzenlenmiþtir.
     
    Makina Mühendisleri Odasý, Kongremize iki rapor 

sunmuþtur. Bunlardan biri "TMMOB Sanayi 

Kongrelerinde Önerilenler ve Sanayide Gerçek- 

leþenler"in karþýlaþtýrmalý bir sunumudur. Diðeri de 

"Ülke Örnekleri ile Kalkýnma ve Sanayileþme  Model- 

leri" Oda Raporudur. Raporlarýn ilkinde Sanayi 

Kongrelerimizin önermeleri ile sanayideki  uygulama-
lar arasýndaki yakýnlýk ve mesafeler ile ülkemizin 

yakýn dönem sanayi politikalarý etrafýndaki farklýlaþan 

yönelimlerine göz atýlmýþtýr. Ýkinci raporla da plan- 

lama, sanayileþme, kalkýnmanýn Arjantin'den Çin'e ve 

Ýrlanda'ya dek 14 farklý ülkeye iliþkin farklý örnekleri 

ayrýntýlý bir þekilde irdelenmiþtir. 

  TMMOB de Kongreye, "Planlamanýn Sonu: 9. 

Kalkýnma Planý" baþlýklý rapor ile planlamada gelinen 

noktayý ilgili oturumda sunmuþtur.

    Bütün bu oturumlarda sunulan bildiriler ve yapýlan 

konuþmalar ile forumda dile getirilen görüþlerden 

hareketle hazýrlanan aþaðýdaki Sonuç Bildirgesi 

kamuoyunun dikkatine sunulmaktadýr.
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SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
     Küresel rekabetin alabildiðine hýzlandýðý, sýcak 
para dolaþýmýnýn olaðanüstü boyutlara eriþtiði, kâr, 
rant ve sömürüye odaklý bugünkü ortamda, Türkiye bu 
geliþmelerden etkilenen ülkelerin baþýnda yer 
almaktadýr. Bu da ekonomimizin kýrýlganlýðýný artýrýp, 
dýþa baðýmlýlýðýný pekiþtirmektedir. Türkiye iç 
inisiyatifini kaybetmiþ, ipleri küresel finans çevre- 
lerine býrakmýþtýr.

      Türkiye'nin tarihsel yapýsý içinde sanayileþme ele 
alýndýðýnda, nereden nereye geldiðimiz daha net 
görülebilecektir.
     1930'lu yýllarda baþarýlý olmuþ Birinci Beþ Yýllýk 
Sanayi Planý ile savaþ koþullarý nedeniyle uygu- 
lanamayan Ýkinci Plan hariç, yakýn dönem 
Türkiye'sinde planlamanýn geçirdiði evrim, bugün 
benimsenen temel yönelimler ile sanayideki mevcut 
durum arasýndaki baðlara ana hatlarý ile deðinmek 
yararlý olacaktýr.
     Ýthal ikameci bir sermaye birikimi ve sanayileþme 
modelinin izlendiði planlý kalkýnmanýn 1963-1977 
arasýný kapsayan ilk üç döneminde, geniþ çapta 
uygulanan "teþvik tedbirleri" ile yatýrýmlara kaynak 
aktarýmý yapýlmýþ, sanayi "lokomotif sektör" olarak 
belirlenmiþ, ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn birlikte 
Gerçekleþtirilmesi, hýzlý bir büyüme ve sanayileþmeye 
öncelik verilmesi gibi uzun erimli hedefler 
belirlenmiþtir.
   1979-1984 dönemine iliþkin Dördüncü Plan ise 
ekonomik, politik krizler ve 1980'de benimsenen yeni 
yönelim nedeniyle askýya alýnmýþ veya durdu- 
rulmuþtur. 24 Ocak 1980 kararý uyarýnca, 1985-1989 
dönemi Beþinci Kalkýnma Planý'ndan itibaren Türkiye 
planlamada da serbest pazar ekonomisinin 
egemenliðine girmiþ, planlamanýn düzenleyici ve 
yönlendirici yönü büyük ölçüde zedelenmiþ, sektörel 
teþvikler azaltýlmýþtýr.
    1982 Anayasasý'nda kalkýnma planlamasý devletin 
temel görevlerinden çýkarýlarak, ekonomik hükümler 
kýsmýna aktarýlmýþtýr. 12 Eylül ile devlet ve sosyo-
ekonomik yapý yeniden yapýlandýrýlmýþ, Dünya 
Bankasý (DB) ile imzalanan beþ ayrý yapýsal uyum 
kredi anlaþmasýyla ihracata yönelik sanayi modeli yaný 
sýra özelleþtirme, kamu yatýrýmlarýnýn azaltýlmasý, 
para/finans hareketlerinin altyapýsýnýn hazýrlanmasý, 
tarýmda devlet tekelinin kýrýlmasý; saðlýk, eðitim ve 
yerel yönetimlerde yeniden yapýlanma gündeme 
getirilmiþtir.

     1990-1995 dönemi Altýncý Plan'da, ihracata yönelik 
sanayi modeli uyarýnca büyük ihracat teþvikleri söz 
konusu olmuþ; kamu yatýrýmlarý giderek yoðunluðunu 
kaybetmiþtir.

   1998'de IMF ile yapýlan 10 Yýllýk Yakýn Takip 
Anlaþmasý bu süreci geliþtirici bir iþlev üstlenmiþtir.

    1996-2000, merkezi ve sektörel plandan bölgesel 
projelere geçme yöneliminin somutlandýðý Yedinci 
Plan'da, Gümrük Birliði hedefleri doðrultusunda tüm 
sektörde korumacýlýk asgariye indirilmiþ, Türkiye 
sanayisi eþitsiz koþullarda küresel rekabete açýlmýþtýr.
2001-2005 ve 2007-2013 dönemlerine iliþkin 8. ve 9. 
Planlarda ise 1980 sonrasýnýn neo liberal deðiþim-
dönüþümü, planlama ve kalkýnmanýn tasfiyesinde 
somutlanmýþ; DB ve Avrupa Birliði (AB) ile iþ birliði 
doðrultusunda "Bölgesel Kalkýnma Ajanslarý"nýn 
kurulmasý öngörülmüþtür. Böylece Türkiye'de 
merkezi planlamanýn kesin olarak geriletildiði bir 
evreye geçiþ yaþanmýþ; "küreselleþtirme operasyonu" 
gerçekleþtirilmiþtir.

  9. Kalkýnma Planý, kalkýnmanýn sonu olmuþ; 
kalkýnma plancýlýðý tamamen terkedilmiþtir. En özet 
haliyle; 1980 sonrasý uygulanan ekonomik politi- 
kalarla Türkiye genelinde sübvansiyonlar büyük 
ölçüde kaldýrýlmýþ, KÝT yatýrýmlarý durdurulmuþ, 
büyük ölçekli sanayi kuruluþlarý ile stratejik kuruluþlar 
özelleþtirilmiþ, sabit sermaye yatýrýmlarýnda gerileme 
yaþanmýþ, Gümrük Birliði hedefleri doðrultusunda 
tüm sektörlerde korumacýlýk asgariye indirilmiþ, 
Türkiye sanayisi eþitsiz koþullarda küresel rekabete 
açýlmýþtýr. Öz kaynaklardan çok ithal kaynaklar girdi 
olarak kullanýlmýþ, küresel güçlerin dayattýðý iþ 
bölümü ile fason üretim ve taþeronlaþma egemen 
kýlýnmýþ, kaynak tahsisinin piyasalar yoluyla saðlan- 
dýðý bir sanayi modeline geçilmiþtir.

    Kýsacasý; Türkiye'nin 1960-1980 arasý kalkýnmasýný 
saðlayan plan/planlama, kalkýnma, sosyal devlet 
kavram ve yaklaþýmlarý tasfiye edilmiþ, kalkýnmanýn 
sonuçlarýný vermeyen bir "sürdürülebilir büyüme" 
benimsenmiþtir.

  Oysa büyüme hangi sektörlerde olmaktadýr, 
toplumun geniþ katmanlarýný nasýl etkilemektedir, 
iþçinin, çiftçinin, memurun, esnafýn, çeþitli meslek 
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     Ülkemizde iþletmelerin çoðu KOBÝ boyutlarýnda; 
küçük ölçekli, geri teknoloji ile çalýþan ve fason 
üretime aðýrlýk veren firmalardýr. Ana þirkete veya 
ihracat yapýlan dýþ firmaya baðýmlý bir durumdadýrlar. 
Baðýmsýz bir tedarik ve pazarlama sistemleri 
bulunmamaktadýr. Yönetim ve organizasyon zaaflarý 
vardýr. Rekabet güçleri düþüktür. Özgün ürün ve 
tasarýma yönelik bir yetenekten yoksundurlar. AR-GE 
harcamalarý þirket cirolarýnýn % 0,5'i seviyesindedir. 
Þirketlerde hizmet içi eðitim yok denecek düzeydedir. 
Sanayi KOBÝ'lerinin % 46,5'inde mühendis 
çalýþtýrýlmamakta, % 22,3'ünde ise yalnýzca bir 
mühendis istihdam edilmektedir. Bu durum, küresel 
rekabet koþullarýnda zorlu bir mücadele veren 
KOBÝ'lerin taþeronlaþmasýný daha da hýzlan- 
dýrmaktadýr. 

     Bütün bu gerçeklerin ýþýðýnda; sonuç ve öneriler 
aþaðýdaki gibi sýralanmýþtýr.

SONUÇLAR VE ÖNERÝLER

     Ülke sanayinde üretimi esas alacak istihdam odaklý, 

kalkýnma ve refahý amaçlayan politikalar nerdeyse 

bütünüyle terkedilmiþ; ülke dýþ borç ve ithal girdi 

aðýrlýklý ihracata ve dengesiz büyümeye dayalý 

ekonomik anlayýþa teslim edilmiþtir.

    Ülkeye gelen yabancý doðrudan sermaye yatýrým-

larý özelleþtirmeye, finansman ve sigortacýlýk sektör- 

lerine yönelmiþ; böylece imalat sanayinin yeni 

yatýrýmlarýna herhangi bir kaynak ayrýlmamýþtýr. Ýç 

pazar, ithal mallarý lehine geniþletilmiþ ve dýþa 

baðýmlýlýk perçinlenmiþtir.

     Dokuzuncu Kalkýnma Planý, plansýz döneme geçi- 

þin simgesi olup, AB'ye entegre ile sanayinin taþe- 

ronlaþmasýnýn da belgesi niteliðindedir. Plan yapama- 

yan Türkiye, baþkalarýnýn planýna teslim olmuþtur. Bir 

baþka anlamda küresel ekonominin insafýna býrakýl- 

mýþtýr.

     AR-GE ve inovasyon sürekli gündemde olmasýna 

karþýn; GSMH içindeki payý % 0,8'i aþamamýþ, ayrýca 

çýkarýlan yasa taslaðý ile yabancý yatýrýmlarýn AR-GE 

merkezlerine teþvik verilmesi öngörülmektedir.

gruplarýnýn reel geliri ne ölçüde artmýþtýr? Bu sorularýn 
yanýtlarý "büyüme"nin içeriðini de belirleyecek 
önemdedir.

     GSMH artýþ hýzý, 1991 sonrasýnda ithalat artýþýnýn 
gerisinde kalmýþtýr. Sanayi üretiminin özellikle 
ihracata yönelik bölümünde, ham maddelerinin 
önemli bir bölümü ithalatla karþýlanmaktadýr. Ýthal 
ham madde girdi oraný imalat sanayi ortalamasý 2002 
yýlýnda % 60,1 iken; bugün % 73'lere çýkmýþtýr. Ýhracat 
artan ithalata baðýmlý kýlýnmýþtýr. Bu durum, genel mali 
tabloya da birebir yansýmaktadýr. Cari iþlemler 
açýðýnýn 2007 yýlýnda 40 milyar dolara çýkacaðý tahmin 
edilmekte ve bu deðer GSMH'mýzýn % 10'una karþýlýk 
gelmektedir. Bu açýk, sürekli büyüyen dýþ borçlarla 
kapatýlmakta; ekonomi sýcak para ile döndü- 
rülmektedir. Ülkemiz sýcak paranýn ve spekülatif 
sermayenin boyunduruðu altýna sokulmuþtur. Ülke- 
mizde uygulanan sanayi politikalarý, bilimi ve tekno- 
lojiyi dýþlayarak, ucuz iþ gücünü sanayinin tek temel 
rekabet aracý haline getirmiþtir. 

     Övünülerek bahsedilen doðrudan yabancý sermaye 
yatýrýmlarý ise aðýrlýkla bankacýlýk, sigortacýlýk, inþaat, 
ulaþtýrma, ticaret, hizmet ve turizm sektörlerinde 
yoðunlaþmaktadýr. 2006 yýlýnda sanayi sektörlerine 
yapýlan doðrudan yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn 
miktarý yalnýzca 1,9 milyar dolar olup, toplamýn % 
9'unu oluþturmaktadýr. Bunun da yeni yatýrýmlara oraný 
% 20'yi geçmemektedir. Bu kontrolsüz yatýrýmlarla 
banka sermayesinin yaklaþýk % 42'si ile sigorta 
sermayesinin yaklaþýk % 54'ü yabancý sermayenin 
eline geçmiþtir.
 
     Yine sýkça bahsedilen ekonomik büyüme istihdama 
da yansýmamaktadýr. 2002-2006 yýllarý arasýnda 
sanayide % 16 oranýnda bir istihdam düþmesi söz 
konusudur. Sanayide çalýþanlar, bu sektörde yaratýlan 
katma deðerden daha az pay almaktadýrlar. 
     
    Ýddia edilen büyüme, ithalat ve rant kesimlerinin 
büyümesidir. Sýcak para, düþük kur, yüksek faiz ve 
yanlýþ ithalat politikalarýna dayalý ekonomik 
büyümenin nimetleri en üstteki % 10'u bulan kesimler 
tarafýndan paylaþýlmakta; ama diðer yandan 
istihdamazalmakta, iþsizlik artmakta, çalýþanlarýn reel 
gelirleri düþmektedir. Yoksulluk sýnýrýndaki 15 milyon 
insan ile 5,6 milyon iþsiz insan görmezden 
gelinmektedir. 
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!  Ülkenin ekonomisini dýþa baðýmlý ve kýrýlgan hale 
getiren, tam üyelik müzakere süreçleri tamam- 
lanýncaya kadar, Gümrük Birliði Anlaþmasý mutlaka 
askýya alýnmalýdýr.

!   AB ile üyelik müzakere süreçlerinde siyasi ödünler 
verilmesi istenen ve Türkiye'nin iç politikasýna 
müdahale eden üye tavýrlarý reddedilerek, müktesebat 
deðiþikliklerinin tüm sektör ve sivil toplum nezdinde 
tartýþmaya açýlmasý ile tüm sektörlerde ülke 
çýkarlarýna yönelik politikalar oluþturulmalýdýr.

!  Bugün her þeyden önce ülke ekonomisi ve sanayinin 
planlamasý zorunlu hale gelmiþtir. Bu planlama; kamu 
yararýna çalýþanlarýn gelir daðýlýmýný düzeltecek, 
iþsizliði ortadan kaldýracak, sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkýnmayý saðlayacak, refahý kitlesel 
olarak yayacak ilke ve araçlarý kapsamaktadýr. Burada 
yatýrýmlara aðýrlýk verilmelidir.

! Planlama ve kalkýnma odaklý çalýþmalar, tüm 
toplumsal mutabakatla;  üniversite,  sanayi ve meslek
Odalarý ile sektör kuruluþlarýný da kapsayan geniþ bir 
platformda tartýþýlmalý, çözüm önerileri geliþtiril- 
melidir.

! Sanayide üretimin organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi sitelerinde yaygýnlaþtýrýlmasý, KOBÝ'lere 
rasyonel bir iþletme yapýsý ve ölçek getirecek düzen- 
lemelerin yapýlmasý zorunludur. Bunun için öncelikle 
bir sanayi envanteri çýkarýlmalý, sistematik bir veri 
tabaný kurularak sürekli güncelleþtirilmelidir.

! Mühendislik altyapýsý, AR-GE ve teknolojik 
geliþmenin önemli bir planlama öðesi olarak alýnmasý 
ve deðerlendirilmesi, kamu yararý ön plana alýnarak 
benimsenmelidir.

! Yukarýdaki tespit ve önerileri saðlayacak kamu 
yararýna bir planlama, kalkýnma ve istihdam odaklý 
geliþmelerin gerçekleþebilmesi; demokrasinin tüm 
ilke ve kurumlarýyla egemen olduðu, insan haklarý ve 
özgürlüklerinin tam anlamýyla uygulandýðý bir ortamýn 
oluþturulmasý ile saðlanabilmelidir. Bir diðer anlamda; 
demokrasi ile kalkýnma birbirini reddeden deðil, 
birbirini tamamlayan ve geliþtiren durumlar olarak 
görülmelidir.

  “Eðer planýnýz yoksa baþkalarýnýn planlarýnýn bir 
parçasý olursunuz!" Oysa bizler, üreterek büyüyen ve 
paylaþarak geliþen bir ülkede yaþamak istiyor ve 
bunun olanaklý olduðunu biliyoruz.

     Bölgeler arasý dengeyi kuracak ve gelir daðýlýmýný 
adil bir biçimde kalkýnmada öncelikli yörelere 
yayacak politikalar oluþturulmadýðýndan, iþsizlik ve 
yoksulluk sorunu öncelikli sorunlarýn baþýnda yer 
almakta devam etmektedir.

   Planlama, sanayileþme ve kalkýnma birbirinden 
ayrýlmaz bir üçlüdür. Bu kavramlar yalnýzca 
sanayideki teknolojik geliþmeler veya üretim süre- 
cinde dar anlamdaki bir sanayileþme ile eþleþtirilerek 
tanýmlanamaz. Sanayileþme ve kalkýnmayý "sosyal 
kalkýnma" anlayýþý içinde, planlý bir yaklaþýmla; tarým, 
çevre, enerji, bilim, teknoloji, istihdam, saðlýk, eðitim, 
gelir, bölüþüm ve tüm diðer alanlara yönelik 
politikalarla bir bütünlük içinde tanýmlamak 
gerekmektedir.

     Türkiye, küresel güçlerin bize biçmiþ olduðu fason 
üretime yönelik taþeronlaþmýþ sanayi iþletmelerinden 
oluþmuþ bir yapýlanmayý kabul edecek midir? Yoksa 
Türkiye, sanayi elbisesini yeni bir modele göre; 
sanayileþme ve sosyal kalkýnma hedeflerine yönelik 
bir biçimde mi oluþturacaktýr? 

    MMO tarafýndan kongreye sunulan "Ülke Örnekleri 
ile Kalkýnma ve Sanayileþme Modelleri" Raporunda 
görüldüðü gibi bu ülkelerin uygulamalarý, fason 
imalatýn sanayi içinde özgün ürün geliþtirilmesini 
önlediðini ve dýþa baðýmlýlýðý artýrdýðýný ortaya 
koymaktadýr. Türkiye bu ülkelerin sanayileþme 
deneyiminden gerekli dersleri çýkaracak ipuçlarýný 
yakalamak zorundadýr. 

     Ülkemizin kaynaklarý, küresel güçlerin baskýsýndan 
baðýmsýz bir þekilde deðerlendirildiðinde, Türkiye 
küresel rekabette yer alabilecek potansiyellere 
sahiptir. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, AR-GE ve 
inovasyona aðýrlýk veren, dýþ girdilere baðýmlý 
olmayan, istihdam odaklý ve planlý bir kalkýnmayý 
öngören sanayileþme politikalarý uygulandýðýnda, 
durum deðiþecektir. Böylece sanayi yatýrýmlarýnda 
daha rasyonel seçimler yapýlabilecek, ülkenin 
doðalkaynaklarý daha iyi deðerlendirilebilecek, emek 
ve kaynak yoðun üretimden ileri/yüksek teknoloji 
yoðunluðu olan bir üretim ve sanayi yapýsýna 
ulaþýlabilecektir.
  
  Planlama, sanayileþme ve kalkýnmada halkçý, 
toplumcu bir model ve baðýmsýz bir siyasi irade ile 
bunu gerçekleþtirmek olanaklýdýr. 

Türk Mühendis ve
Mimar Odalarý Birliði
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