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➠ Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Sanayi Meclisi toplandı

➠ Eğitimin sorunları 
masaya yatırıldı

➠ “Bilişimde Yetkin İnsan 
Gücü Çalıştayı” düzenlendi

➠ Medikal sektöründe 
tahsilat sıkıntısı 

➠ “Girişim Sermayesi Anadolu 
Buluşmaları” 2018'de de 
devam edecek
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T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdal 

Sükan başkanlığında, özel sektör ve kamu 
kurumlarının temsilcilerinin de katılımlarıy-
la TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Meclis Baş-
kanı Erdal Sükan toplantının ilk gündem 
maddesi olan 2017 yılı içerisinde Meclis 
performans özet bilgileri ve değerlendiril-
mesi konusunda bir sunum gerçekleştirdi. 

Son toplantıdan bu yana Meclisi tem-
silen katıldığı toplantılar ve çalıştaylar hak-
kında bilgilendirme sunumu yapan Meclis 
Danışmanı Sedef Zaimoğlu ise hazırladığı 
ilgili raporları Meclis üyeleriyle paylaşarak 
değerlendirmelerde bulundu. 

Toplantının ikinci gündem maddesi 
olan kağıt ve karton üretim sektörü emis-
yon verileri konusunda Meclis üyelerine 
detaylı açıklamalarda bulunan Meclis 
Danışmanı Sedef Zaimoğlu, PMR projesi 

Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri 
Sanayi Meclisi 
2017 yılını 
değerlendirdi

“Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları” devam edecek

kapsamında oluşan çıktılardan ve bu çık-
tıların uzun vadede sektöre getirebileceği 
zararlar konusundaki görüşlerini katılımcı-
larla paylaştı. Katılımcılar konuyla ilgili fikir 
alışverişinde bulunarak bundan sonra izle-
necek yol haritası konusunda istişarelerde 
bulundular.

Yönetmelikler görüşüldü
"Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tas-

lağı" hakkında detaylı bir bilgilendirme 
yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su ve 
Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sanayi 
Atıksu Kirliliğini Önleme ve Kontrolü Şube 
Müdürü M. Şükran Arcan kâğıt sektörü ile 
ilgili olan tablolar hakkında Meclis üye-
leriyle fikir alışverişinde bulundu. Arcan 
ayrıca konuyla ilgili çalışmalarından dolayı 

Meclis üyelerine teşekkürlerini iletti.
Atık kâğıdın toplanması konusuyla 

ilgili olarak toplantıya katılan Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Baş-
kanı Ahmet Varır ve Ambalaj Atıklarının 
Yönetimi Şube Müdürü Aylin Çiçek ise sıfır 
atık projesinin öneminden bahsederek bu 
projeyle ilgili Bakanlıklarında yapılan çalış-
malar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 
Ahmet Varır projenin zamanla tüm kamu 
kurumlarına yayılmasını hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.

Kâğıt sektörüne verilen yatırım teşvik-
leri konusunda toplantıya katılım sağlayan 
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden 
Nursel Beşik ve Samed Temel bilgilendirme 
sunumu yaptı.

çalışmalar hakkından katılımcıları bilgilen-
dirdi. Tüm üyelerin de görüşleri alınarak 
konu ile ilgili paylaşımlarda bulunuldu. Gi-
rişim Sermeyesi Anadolu Buluşmaları etkin-
liğinin üç ilde gerçekleştirildiği ve devam 
edeceği bilgisi katılımcılar ile paylaşıldı. 
Meclis’in güncel gelişmeleri takip edebil-
mesi için teknoloji yatırım, etki yatırım ve 
bölgesel kalkınma başlıkları altında çalışma 
grupları oluşturulmasına karar verildi.

T ürkiye Girişim Sermayesi Meclisi toplan-
tısı, Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler’in 

başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi 
İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yur-
dakul’un ve Meclis üyelerinin katılımları ile 
İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda gerçekleşti-
rildi. Açılış konuşmasında Göktekin Dinçerler, 
gündem başlıklarını sıralayarak, toplantı gün-
demi hakkında üyeleri bilgilendirdi. Dinçer-
ler, toplantıda sektörü ilgilendiren mevzuat 

konularındaki gelişmelerin ve çalışmaların 
değerlendirileceğini belirtti.

Girişim Sermayesi Anadolu Buluşmaları 
etkinliğini destekleyen Hakan Yurdakul da 
girişim sermayesi fonlarının öneminden 
bahsetti. 

Çalışma grupları oluşturulacak
Yurdakul, Türkiye Yatırım Fonu adı altın-

da üst fon kurulması hakkında sürdürülen 
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T ürkiye Medikal Meclisi toplantısı, 
TOBB Yönetim Kurulu üyesi Salih 

Zeki Murzioğlu ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcı-
sı Cengiz Delibaş’ın katılımlarıyla, Mec-
lis Başkanı Özgür İncekara başkanlığın-
da, kamu ve özel sektör temsilcileriyle 

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 
Toplantıda, hastanelere reçete bazlı 

çalışan orta boy işletmelerde tahsilat 
sıkıntıları olduğu, ciddi kesintilerinin 
yaşandığı ve bu kesintilerin geri alına-
mamasının sektörde yarattığı sıkıntılar 
dile getirildi. Kesintilerde objektif kri-

terlerin uygulanmıyor olması, şehre ve 
kişiye göre kesinti yapılmasının sektöre 
olumsuz yansıdığı ifade edildi. Ayrıca 
SUT ödemelerindeki düşük fiyatların 
sektörü zorladığı; fiyat güncellenme-
sinde ülke ve sektörün gerçekleri ile 
mevcut durum tespit edildi. 

Medikal sektöründe tahsilat sıkıntısı yaşanıyor

“Bilişimde Yetkin 
İnsan Gücü Çalıştayı” 
düzenlendi

yacağına dikkat çekerek, bunun için Tür-
kiye’nin insan gücü planlamasını bir an 
önce gerçekleştirmesi ve bu doğrultuda 
gerekli eğitimlerin sağlanmasının öncelikli 
olduğunu belirtti.

Sektör temsilcilerinin ve eğitimcilerin 
bir vizyon oluşturabileceğine vurgu yapan 
Delibaş, bu konuda TOBB olarak her türlü 
desteğe hazır olduklarını ifade etti. 

TOBB yönetimine teşekkür
Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek 

Bar Elmas da destekleri için TOBB yöneti-
mine ve sektörün gelişmesi için katkılarını 
esirgemeyen tüm katılımcılara teşekkür et-
tikten sonra TOBB bünyesinde oluşturulan 
Türkiye Yazılım Meclisi’nin gündemindeki 
konulara ve yaptığı çalışmalara değindi.

Meclis’in odaklandığı her konu için bi-
rer çalışma komisyonu oluşturulduğunu 
anlatan Elmas, şu anda yazılımda ihracatın 
ve uluslararası rekabetçiliğin geliştirilme-
si, Kamu İhale Kanunu düzenlemeleri ve 
belgelendirmeleri, bilişimde nitelikli insan 
gücünün sağlanması ve son olarak yakın 
zamanda sanayici kabul edilen yazılım sek-
törünün kapasitesinin ölçülmesi ile ilgili 
komisyonların çalıştığını belirtti.

T ürkiye Yazılım Meclisi, bilgi ve iletişim 
sektörü katma değerini artıracak nite-

likli insan kaynağı yetiştirilmesi konusunda 
öneriler geliştirmek üzere TOBB’da “Bilişim-
de Yetkin İnsan Gücü Çalıştayı” düzenledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ile 

Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek Bar El-
mas’ın açılış konuşmaları yaptığı toplantıya 
Türkiye Yazılım Meclisi üyeleri, özel sektör 
temsilcileri, akademisyenler, teknokentler 
ve ilgili kamu kurumları katıldı.

Cengiz Delibaş konuşmasında, bilişim 
sektörünün önemine değinerek, yarının 
bile öngörülemediği bu çağa gençlerin 
uyum sağlayacak şekilde yetiştirilmesi 
gerekliliğine vurgu yaptı. Delibaş, iyi ye-
tiştirilmiş nesillerin birer fırsata dönüşebi-
leceğini ve fırsatın oluşması durumunda 
Türkiye’nin ilerlemesinin durdurulama-
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N itelikli Öğretmen Yetiştirme konulu 
6. Eğitim Kongresi, Türkiye Eğitim 
Meclisi ile Milli Eğitim Bakanlığı 

işbirliğinde TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleş-
tirildi. Kongrenin açılışında bir konuşma ya-
pan TOBB Başkanlık Divanı Üyesi ve TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, 
eğitime yapılacak hiçbir yatırımın zarar et-
meyeceğine vurgu yaparak, “Eğitime yapıla-
cak en önemli yatırım da eğiticiye yapılacak 
yatırımdır” dedi.

Sosyal hayattan ekonomiye her alanda 
kalkınmanın en önemli unsurunun eğitim 
olduğunu söyleyen Faik Yavuz, son 20 yılda 
ekonomik teorilerin bile bu yönde değişti-
ğine dikkat çekti. Zenginleşmenin ana un-
suru olarak beşeri sermaye, yani iyi eğitilmiş 
insan unsurunun kabul edildiğini kaydeden 
Yavuz, İrlanda örneğini vererek, “Avrupa’daki 
İrlanda mucizesi yakın zamanda yaşandı. 
İrlanda, 1973 yılında Avrupa Birliği’ne üye 
olduğunda, Avrupa’nın en fakir ülkesi idi. 
Ama diğer Avrupa ülkelerinin aksine AB’den 
aldığı bütün yardımları eğitim sistemine 

Eğitimin sorunları 
masaya yatırıldı

yatırdı. Şu an kişi başı 60 bin dolarlık geliri ile 
hem Avrupa’nın, hem dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri oldu. Bunu da 30 yılda ba-
şardı” diye konuştu.

"TOBB olarak eğitime 
büyük önem veriyoruz”

TOBB olarak eğitime çok büyük önem 
verdiklerinin altını çizen Faik Yavuz, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurduk-
larına ve öğrencilerin hem okulda, hem de 
iş hayatının içinde eğitim gördüğü “Ortak 
Eğitim” modeline geçtiklerine işaret etti. 
TOBB olarak Türkiye’nin her şehrine bir eği-
tim tesisi inşa etmek üzere yola çıktıklarını 
hatırlatan Yavuz, “Bugüne kadar 70’den fazla 
büyük eğitim tesisi inşasını tamamladık. Bu 
projeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Eğitimin kalitesinin ana unsuru olarak 
öğretmenleri gösteren TOBB Yönetim Ku-
rulu Sayman Üyesi Faik Yavuz şunları söyle-
di: “Bir eğitim reformu yapacaksak, bunun 
başlayacağı yer eğitim fakülteleridir, eğitim 
fakülteleri reformudur. Sebebi çok basit; 

kaliteli iş kaliteli zanaatkârın elinden çıkar. 
Benim elime kumaşı verin, gerekli bütün 
alet edevatı verin size bir elbise dikerim. Ya-
pılmayacak iş değil, yaparım. Ama diktiğim 
elbiseyi de giymek istemezsiniz. Kumaşı israf 
etmiş olursunuz, ipliği düğmeyi israf etmiş 
olursunuz. Ama aynı kumaşı marifetli bir 
terzinin eline verin, size en kaliteli elbiseyi 
çıkartabilir. O yüzden bu kumaşın terzisi 
olan öğretmenleri en marifetli şekilde yetiş-
tirmek zorundayız. Bilgiyi öğretmek elbette 
önemli. Bunu zaten yapmak zorundayız. 
Ama bundan çok daha önemli olan karak-
terli bir nesil yetiştirmektir. Karakterli yetişen 
bir neslin başarılı olamayacağı hiçbir alan 
yoktur. Bunun da temeli öğretmen kalitesi. 
O yüzden bu alana çok büyük yatırım yap-
mamız gerektiğine inanıyorum.”

 
“Eğitim, çağa uygun hale getirilmeli”

Eğitim Meclisi Başkanı Dr. Yusuf Ekinci 
de konuşmasında eğitimin önemine atıfta 
bulunurken, “Toplumların eğitimden bekle-
diği değerleri yerine getirmede en önemli 
faktör öğretmendir. Okulun en önemli stra-
tejik parçası öğretmendir” dedi.

İçinde bulunduğumuz yeni bin yılda 
bilgi çağına geçiş, kültür, ekonomi, ulus-
lararası ilişkiler ve değerlerde çok önemli 
değişmeler yaşandığını söyleyen Ekinci, 
“Bu değişimlerin doğrudan yansıyacağı 
alan eğitimdir. Eğer birçok alanda hızlı bir 
değişim yaşanıyorsa eğitimin de anlayışta 
ve uygulamada aynı kalması beklenemez. 
Eğitimde yeni çağa uygun değişimlerin 
gerçekleşebilmesi için çağın gerçeklerinin 
iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi gerekir” 
diye konuştu. Dr. Yusuf Ekinci, yeni çağın 
başarılı insanının sürekli kendini geliştiren 
ve yenileyen insan olacağına dikkat çekerek, 
eğitimin ömür boyu sürmesinin önemine 
değindi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem ise sanayileşme ve teknoloji-
nin gelişmesi ile ortaya çıkan değişimin eğiti-
me de yansımasının kaçınılmaz olduğundan 
söz etti. Milli kültürün ve kimliğin yeniden 
üretilerek gelecek nesillere aktarılmasının 
önem kazandığını anlatan Erdem, bilgi tek-
nolojileri kullanımının ve eleştirel becerilerin 
giderek önem kazandığını vurguladı.

Erdem, bu gelişim sürecinde öğretmen-
lere yeni görevler yüklendiğini kaydetti ve 
öğretmen yetiştirme programlarının başa-
rısı için yapılanlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Eğitim Meclisi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 
6. Eğitim Kongresi, TOBB İkiz Kuleler’de yapıldı. “Nitelikli Öğretmen 
Yetiştirme” konulu kongrede eğitimin sorunları masaya yatırıldı.




