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AVRUPA BİRLİĞİ

OF TSO’NUN PROJESİNE
AB'DEN BÜYÜK ONUR
Of Ticaret ve Sanayi Odası, önemli bir başarıya imza attı. Of TSO’nun
yayla ve köy evlerinin inşası ve onarımı için eleman yetiştiren projesi
AB’nin destek verdiği projeler arasında beşinci oldu.

O

f Ticaret ve Sanayi Odası’nın
yayla ve köy evlerinin inşası
ve onarımı için eleman yetiştiren projesi AB’nin destek
verdiği 56 proje arasına girdi. Of TSO’nun
projesi beşinci oldu.
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu-Hibe
Projeleri Sonuçları Bilgilendirme ve Kapanış
Toplantısı Ankara’da yapıldı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR,
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AB Delegasyonu ve proje sahibi kuruluş
temsilcileri katıldı. Of TSO tarafından hazırlanan “Yayla ve Köylere Uygun Ahşap
Yapıların İnşa, Bakım ve Onarım İşlemlerini
Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların
Yetiştirilmesi Projesi’ne ilişkin plaketi Of TSO
Başkanı Erdal Saral’a Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya verdi.
Projenin genel hedeﬁ
Törende, Of TSO adına sunumu yapan

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral, projenin genel hedefinin Trabzon yöresi yayla
ve köylerinde inşa edilecek ahşap yapıların
üretim, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek gençlerin eğitilerek istihdam
edilebilirliklerini artırmak olduğunu söyledi.
Saral, “Bu proje isminde de anlaşıldığı
gibi yayla ve köylerde bizim kültürümüze,
örf ve adetlerimize çevresel kirlilik oluşturmayacak, görüntü kirliliği oluşturmayacak
ağaç ve evlerin yapılması için nitelikli elemanların yetiştirilmesi projesidir. Bu proje
ile bölge insanımızın sahip olduğu girişimcilik ruhu geniş platformlara taşıyacağımıza ve bölge turizminin hak ettiği
konuma gelmesine katkı sağlayacağımıza
inanıyoruz” dedi.

Fotoğraflar: TOBB ETÜ Fotoğraf Servisi

TOBB ETÜ

TOBB ETÜ, BİR İLKE İMZA ATTI
TOBB ETÜ
bir geleneğin
başlatılmasına
önayak oldu
ve Ankara’daki
üniversitelerin
Öğrenci İşleri
Daire Başkanları’nı
buluşturdu.

T

OBB ETÜ, Ankara’daki üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanları’nı bir araya getirdi. Ankara’da
üniversite eğitimi alan 250 bini aşkın öğrenciye hizmet veren Öğrenci İşleri Daire
Başkanları, ortak sorun ve beklentilerini
bu vesileyle kendi aralarında görüşürken,
daha güçlü bir diyalog ortamı oluşması
için de ilk adım atılmış oldu.
TOBB ETÜ Konferans Merkezi’nde
düzenlenen kahvaltıya Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) Strateji ve Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı ile Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Kılavuz Birimi ve Bilgi
İşlem Dairesi’nden yetkililer de katıldı.

Ortak çözüm yolları
üzerinde duruldu
Kahvaltı TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr.
Adem Şahin ile TOBB ETÜ Öğrenci İşleri Müdürü Adviye Sarı’nın hoş geldiniz
konuşmalarıyla başladı. Kahvaltı, üniversitelerin yaşadıkları ortak sorunların
YÖK ve ÖSYM’den gelen yetkililerle yüz
yüze görüşülerek ortak çözüm yolları
üzerinde durulması açısından katılımcılar tarafından olumlu bir adım olarak
değerlendirildi.
Bu etkinliğin zaman zaman üniversiteler ve ilgili kurumların katılımıyla sürekli
hale dönüştürülerek devam ettirilmesi de
kararlaştırıldı.
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İKİ TOBB ETÜ ÖĞRENCİSİ ÜNİVERSİTELER
ARASI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Takım ve bireysel dallardaki sportif çalışmalara büyük destek sağlayan TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nin öğrencileri, başarı öyküleri yazmayı sürdürüyor.
ki TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) öğrencisi atıcılık
ve kick boks dallarında üniversiteler
arası Türkiye şampiyonu oldu.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
öğrencisi Yiğitcan Saat, Üniversiteler Arası
Atıcılık Şampiyonası’nda Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Siyaset Bölümü öğrencisi Aygün Gençay ise Üniversiteler Arası
Kick Boks Şampiyonası’nda +94 kiloda
Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
Yiğitcan Saat, TOBB ETÜ’ye 2013 yılında Milli Sporcu Bursu ile girdiğini belirterek, 15 yıldır spor yaptığını ve bunun son
8 yılında atıcılık dalında yarıştığını ve milli
sporcu olduğunu kaydetti.

İ

“Okulum bana her türlü
kolaylığı sağladı”
TOBB ETÜ’de kendisine müsabaka
zamanlarında her türlü kolaylığın sağlandığını, antrenman saatlerinin artması se-

bebiyle üniversitedeki bir hobi salonunun
kendisine ayrıldığını belirten Saat; “TOBB
ETÜ; spor hayatımın yanında eğitim hayatımda da bana bir çok imkan sağladı”
diye konuştu.
Sakarya’da yapılan Üniversiteler Arası
Atıcılık Şampiyonası’ndaki final yarışmasında 240 üzerinden 237,6 puan ile Türkiye
rekoru kırdığını vurgulayan Saat, “Önceki
yıllarda yapılan üniversiteler arası şampiyonalarda 2016 yılında Türkiye ikincisi,
2015 yılında Türkiye birincisi, 2014 yılında
ise Türkiye üçüncüsü olmuştum” dedi.
Burs desteği verilecek
Aygün Gençay ise spor hayatına 2012
yılında Ankara Leopar Spor Kulübü’nde
tekvando ile başladığını ifade ederek,
aynı yıl Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda
yarışarak ilk kez orada şampiyon olduğunu bildirdi. Aygün, ardından Genç Milli
Takım’a seçilerek Slovakya’da düzenlenen

Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil
ettiğini ve bir sene sonra yeniden Türkiye
şampiyonu olduğunu ifade etti.
İkinci defa Genç Milli Takım’a seçilerek yarıştığı Polonya’daki Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandığını
aktaran Aygün, 2015 yılında da Büyükler Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda
şampiyon olup A Milli Takım'a seçildiğini söyledi. Aynı yıl İrlanda'daki Dünya
Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil ettiğini
vurgulayan Aygün, “TOBB ETÜ’ye girdikten sonra Üniversiteler Türkiye Kick Boks
Şampiyonası'na katıldım ve üniversiteme
burada şampiyonluk kazandırdım.
Üniversitem bu başarıdan dolayı bana
burs desteğinde bulunacak. Herhangi
bir sorun olmazsa, sonraki senelerde de
üniversitemi temsil etmek istiyorum. Bu
organizasyon Türkiye genelindeki tüm
üniversiteler arasında yapıldığı için çok
önemli” şeklinde konuştu.
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GİRİŞİMCİLER, “KARİYER VE ORTAK EĞİTİM
GÜNLERİ '17”DE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
“TOBB ETÜ Kariyer ve Ortak Eğitim Günleri '17” etkinliği, 23-24 Mart 2017 tarihlerinde TOBB ETÜ Konferans
Merkezi’nde düzenlendi. Katılımcılar öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

T

OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) düzenlediği etkinliklerle farkındalık yaratıyor. İşte bunlardan
biri de TOBB ETÜ Konferans Merkezi’nde düzenlenen “TOBB ETÜ Kariyer ve Ortak Eğitim
Günleri '17” etkinliği oldu.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay’ın
açılış konuşmasının ardından, ilk konuşmacı
“Pepee” adlı çizgi filmin yaratıcısı Düşyeri Çizgi
Film Stüdyoları Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç’ti.
Daha lise ve üniversitedeki öğrencilik
yıllarında çalışmaya başladığını; reklam metin
yazarlığı, set işçiliği, dizi film oyunculuğu, motosiklet dergisi yayıncılığına kadar geniş bir
yelpazedeki deneyimlerinin en üst noktasının
Türkiye’ye özgü bir çizgi film yaratmak olduğunu anlatan Bilgiç, “Pepee”nin ortaya çıkış
hikayesi ve hedeflerinden bahsetti.
Bilgiç; “Girişimcilik ve başarıya giden yolda, zaman zaman dibe vurulabilir. Ama dipte
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kalmak mümkün değil. Yükselmek için yeniden bir şeyler yapmak ve başarılı olmak çok
keyifli” dedi.
Etkinliğin bir başka konuşmacısı ise Günaydın Et Kurucu Ortağı Cüneyt Asan’dı. Bir
gecekonduda başlayan ve uluslararası çapta
et lokantası zinciri sahibi olmaya kadarki girişimcilik tecrübelerini enerjik biçimde dinleyicilere aktaran Asan, konuşmasının sonunda
bir ‘kasap şov’ gerçekleştirdi.
Organizasyonun ilk gününde KPMG Kıdemli Müdürü Engin Ölmez, PricewaterhouseCoopers Ortağı Murat Sancar, Sorbus Bilişim Teknolojileri ve GO Maint Me Kurucusu
Baran AK deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Etkinliğin ikinci gününde ise Türk Ekonomi Bankası Dijital Pazarlama Müdürü
Gülben Yağcı, Coca Cola Yetenek Kazandırma Yöneticisi Nihan URAL, Kimola Kurucusu
Mustafa Savaş, Mikro & Management Şirketi

Kurucusu Oğuz Benlioğlu öğrencilere deneyimlerini aktardı.
Öğrencilere iş
imkanları aktarıldı
Etkinlikte firmalar da standlar kurarak öğrencilere ortak eğitim ve iş imkanları hakkında
doğrudan bilgiler verdi, sorularını cevaplandırdı ve başvurularını aldı. Etkinliğe katılarak
stand açan firma ve kuruluşlar ise şunlardı:
"Nuhun Ankara Makarnası, ASELSAN, CaffeMio, Coca Cola, Demir Export, Doğadan, Eti
Bisküvileri, FİGES, ICTERRA, İŞKUR, Kurukahveci Mehmet Efendi, Mağdenli Nakliyat, Onur
Mühendislik A.Ş, Pepsico, PWC, Starbucks, TAI,
TEB, TEI, Torrecid, TÜBİTAK-BİLGEM, United
Towers, Türk Traktör, TOBB ETÜ Hastanesi,
HAVELSAN, GAMA Holding, VAILLANT Grup
Türk Demirdöküm, LÖSEV, SUSHICO VIAFLAT,
Jargon Medya.”

“KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN
AZALTILMASI PROJESİ”
İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK
1 Temmuz 2016’da başlayan Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması
Projesi ile sektörlerin nabzı tutuluyor, ihtiyaçlar tespit ediliyor ve
çözümler üretiliyor. 30 Haziran’da bitecek olan proje ile stratejik
plan sonrasında, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması ve yeni
işbirliklerinin geliştirilmesi bekleniyor.

A

nkara Sanayi Odası, Adana Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi
Odası ortaklığı ile Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın
Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı’na
sunulan Kayıt Dışı İstihdamın Azaltılması
Projesi devam ediyor.
Üç ili kapsayan proje, çalışan, iş arayan
ve işverenlerin kayıtdışılık konusundaki farkındalıklarını artırmak üzere yerel düzeyde
ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve taraflar arasında koordinasyon
sağlayarak, kayıtlı istihdamı teşvik etmeyi,
özendirmeyi ve kayıtlı istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor.

Odalar için stratejik plan
Ankara, İstanbul ve Adana’da çalışanları ve işverenleri kapsayan saha çalışması
ve durum analizleri yapmak, kayıtdışı
istihdamla mücadele için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek,
bilgilendirme eğitimleriyle çalışanların
bilincini artırmak, kayıtdışılık için çözüm
modeli oluşturmak, Odalar için stratejik plan oluşturmak ve medya yolu ile
farkındalığı artırmak projenin hedefleri
arasında.
Saha çalışmasında üç il için tekstil-konfeksiyon, gıda ve plastik sektörlerinin ortak sektörler olarak belirlenmesi-

nin yanında Ankara’da metal, İstanbul’da
makine ve aksamları, Adana’da orman
ürünleri olmak üzere her ile özel birer
sektör belirlendi.
30 Haziran’da bitecek olan proje ile
stratejik plan sonrasında, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkması ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesi bekleniyor.
Hangi çalışmalar var?
◗ Ankara, İstanbul ve Adana’da yapılacak on adet bilgilendirme toplantısıyla
kayıtdışı çalışma hakkında işverenler ve
çalışanlara yönelik bilinç artırma etkinliği,
◗ Üç ilde yapılacak altı çalıştay ve seminerle bölgesel ve yerel ölçekteki sorun
ve çözüm önerilerinin tüm tarafların katılımı ile tartışılması ve sonuçların kitap
halinde yayımlanması,
◗ Kayıtlılığı teşvik etmeye yönelik
istihdam piyasasına ilişkin düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi için alan
araştırmaları; üç ilde önerilerin alınarak
değerlendirilmesi,
◗ Kayıtdışı istihdamla mücadele için
üç il özelinde stratejik yol haritasının çıkarılması,
◗ Farkındalık artırma faaliyetleri, proje etki analizleri, ölçme-değerlendirme
çalışmaları.
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