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➠ Türkiye Ambalaj Meclisi 
sektörün sorunlarını görüştü

➠ Dayanıklı tüketim malları 
sektörü 2019'u değerlendirdi

➠ “Gemi sanayii teşvik edilmeli”

➠ Atık kâğıt toplama sisteminin 
sürdürülebilirliği istişare edildi

➠ Türkiye İklimlendirme Strateji 
Belgesi saha çalışması başladı

➠ Savunma sanayisinde yerlilik 
oranı yüzde 70’lere yaklaştı

➠ Eğitim Meclisi, PISA 
sonuçlarını masaya yatırdı

➠ Fuarcılık Meclisi, 2020 yılının 
ilk toplantısını yaptı

➠ Otomotiv sektöründe 
büyüme bekleniyor

➠ Türkiye Perakendecilik Meclisi 
İstanbul’da bir araya geldi

➠ “Üniversite mezunlarından daha 
fazla girişimci yetiştirmeliyiz”

Sektör Meclisleri
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T ürkiye Ambalaj Meclisi, TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi Engin Yeşil ve Meclis Baş-

kanı Mustafa Tacir başkanlığında, Meclis 
üyeleri ile TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil 
açılış konuşmasında; TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun selamını getirdiğini ve 
sektörün sorunlarının TOBB olarak her za-
man takipçisi olduklarını dile getirdi.

Toplantıda, döngüsel ekonomi hak-

Türkiye Ambalaj Meclisi Türkiye Ambalaj Meclisi 
sektörün sorunlarını görüştüsektörün sorunlarını görüştü

kında Meclis üyelerinin görüşleri alınarak, 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Ambalaj Sana-
yicileri Derneği Genel Sekreteri Aslıhan Arı-
kan tarafından Ambalaj Kongresi hakkında 
sunum yapıldı. 

PAGEV Kongresi anlatıldı
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu tarafından 

PAGEV Kongresi’ne ilişkin bilgi verildi. Meclis 
çatısı altında kurulan ve ilgili kurumların ge-
nel sekreterlerinden oluşan Ambalaj Meclisi 

T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-
lisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz-

han Ata Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih 
Kemal Ebiçlioğlu başkanlığında Meclis üye-
lerinin de katılımıyla İstanbul’da toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkoğlu, 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi toplantı-
larının süreklilik arz etmesi ve bu toplan-
tılarda üyelerin, son derece önemli olan 
güncel meseleleri gündeme taşımasından 
duyduğu memnuniyeti aktardı.

2019 yılının değerlendirmesinin yapıl-
dığı toplantıda, beyaz eşya ana ve yan sa-
nayi, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri 
sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren üyele-
rin her biri 2020 yılı beklentilerini aktardı. 

Beyaz eşya sektörünün aylık verileri-
nin de paylaşıldığı toplantıda, geçen yılın 
Kasım ayına göre ihracatta yüzde 6’lık bir 
düşüş, üretimde ise yüzde 1’lik artış yaşan-
dığından bahsedildi. 

Aralık ayında ise dönem ortasına göre 

Dayanıklı tüketim malları Dayanıklı tüketim malları 
sektörü 2019'u değerlendirdisektörü 2019'u değerlendirdi

daha olumlu rakamlara ulaşılmasının bek-
lendiği ifade edildi. Meclis'in 2020 çalışma 
konularının da masaya yatırıldığı toplantı-
da, piyasa gözetim ve denetim stratejisinin 
yeniden oluşturulması çalışmalarında sek-
tör temsilcilerinin doğrudan yer almasının 
gerekliliğinden bahsedildi. 

Çevre, enerji verimliliği gibi konularda 
mevzuat takibi ve Bakanlıklara yapılan 
ziyaretlerin yanında teknik etkinliklerin 
düzenlenmesinin gerek kamu ile işbirliği 
gerekse farkındalığın artırılması için son 
derece önemli olduğuna dikkat çekildi.

Tebliğler hakkında bilgi verildi
Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı uzmanı Özkan Özkara tarafından 
1 Mart 2021 itibarıyla AB ile eş zamanlı 
olarak değişecek olan enerji etiketlerine 
yönelik hazırlanan Enerji Etiketlemesi Çer-
çeve Yönetmeliği, Enerji Etiketlemesi ve 
Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklilikleri Uy-
gulama Tebliğlerinin yanında Bakanlığın 
yeni mevzuatlar kapsamındaki çalışmaları 
ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

Çevre, Enerji ve Mevzuat Komitesi’nin top-
lantı çalışma konuları gündeme getirildi. 
Öncelikle, Avrupa Birliği’nin tek kullanımlık 
plastik yönetmeliğinin ambalaj sanayine 
etkileri ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yö-
netmeliği uygulanması hakkındaki belirsiz-
likler ele alındı. 

Toplantı sonunda, Türkiye Ambalaj Mec-
lisi üyelerinin Meclis toplantılarına aktif katı-
lımının önemi dile getirilerek, yeni dönem 
için belirlenecek bir heyet ile Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet 
Emin Birpınar’a ziyaret konusu anlatıldı.
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T ürkiye Denizcilik Meclisi’nin toplan-
tısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Tamer Kıran’ın katılımıyla İstanbul’da ger-
çekleştirildi.

Kamu ve özel sektörün önde gelen 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektö-
rün gündeminde olan konu başlıkları de-

ğerlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü 
Ahmet Selçuk Sert, Kıyı Tesislerinde Verilen 
Hizmet Kalemlerinin Belirlenmesi ve Uygu-
lanmasına İlişkin Tebliğ Taslağı’na yönelik 
bilgi vererek konunun sektörün tüm taraf-
larının katılımıyla istişare edilmesine ihtiyaç 
bulunduğunu belirtti. 

T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu üyesi Engin Yeşil ve Meclis Başkanı 
Erdal Sükan başkanlığında özel sektör tem-
silcilerinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda yapıldı.

Toplantının ilk gündem maddesinde 
Meclis Başkanı Erdal Sükan, Ticaret Bakan-
lığı tarafından hazırlanan Çevrenin Korun-
ması Yönünden Kontrol Altında Tutulan 
Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün 

Atık kâğıt toplama sisteminin Atık kâğıt toplama sisteminin 
sürdürülebilirliği istişare edildisürdürülebilirliği istişare edildi

Sektör döviz kazandırıyor
Gemi acentelik hizmetlerinin döviz kazan-

dırıcı hizmet ve faaliyetler arasında yer alması, 
gemi yat inşaa ve yan sanayii sektörünün 
teşviki ve gemi inşaa sanayisinin ülkemize 
döviz kazandırıcı faaliyetlerinin artırılması için 
bankacılık ve teşvik sistemlerinde iyileştirme 
ihtiyacı konuları değerlendirildi.  
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“Gemi inşaa sanayii teşvik edilmeli”“Gemi inşaa sanayii teşvik edilmeli”

Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) hakkındaki 
çalışmalar konusunda bilgilendirmede 
bulundu. Tebliğde yapılan değişiklikler 
hakkında detaylar veren Sükan; Tebliğin 
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli 
olacağını vurguladı. 

Toplantıda daha sonra, atık kâğıt topla-
ma sisteminin sürdürülebilirliği ve maliyeti-
nin azaltılması konusunda yapılabilecekler 
Meclis üyeleriyle istişare edildi. Meclis üye-
leri, kaynağında ayrıştırma ve belediyelerin 

toplama sisteminde daha etkin olması ko-
nusunun altını çizdi.

Ziyaretin detayları paylaşıldı
Üçüncü gündem maddesinde Meclis 

Başkanı Erdal Sükan ve Meclis Danışmanı 
Sedef Zaimoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’na gerçekleştirmiş oldukları ziyaretin 
detaylarını katılımcılarla paylaştı. Ziyaret-
te atık su çamurunun çözünmüş organik 
karbon kriteri ve “Su Kirliliği Yönetmeliği” 
çalışmalarında gelinen nokta konusunda 
bilgi aldıklarını aktaran Meclis Başkanı Sükan, 
çalışmalarla ilgili Meclis üyelerini dinledi.

Medipol Üniversitesi tarafından yü-
rütülen “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin 
Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme 
ve İzleme Projesi” ve Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından yürütülen “Karbon Piya-
salarına Hazırlık Ortaklığı Projelerinin” ilerle-
yiş süreçlerini aktaran ve sektör tarafından 
alınan veriler doğrultusunda hazırlanan 
tabloları paylaşan Meclis Danışmanı, her 
iki projenin de sektör açısından önemine 
bir kez daha değindi.



EKONOMİK FORUM114

T ürkiye İklimlendirme Meclisi, sektörün 
geleceğine yön vermek, büyüme stra-

tejilerini şekillendirmek, bunlar için gerekli 
olan eylem ve eylem sorumlularını belir-
lemek amacıyla "İklimlendirme Stratejisi 
Belgesi"nin hazırlıklarına başladı. 

Bu kapsamda planlanan saha ziyaretle-
rinin ilki İstanbul’da gerçekleştirildi. Saha zi-
yaretleri kapsamında sektörün önde gelen 
on firması ile görüşmeler yapıldı. Sektörün 
bakış açısı ve beklentilerine ilişkin önemli 

Türkiye İklimlendirme Strateji Türkiye İklimlendirme Strateji 
Belgesi saha çalışması başladıBelgesi saha çalışması başladı

bilgilerin derlendiği toplantıların ikinci aya-
ğı İzmir’de gerçekleştirilecek. 

Fatma Varank'a ziyaret
Diğer yandan Türkiye İklimlendirme 

Meclisi Başkanı Zeki Poyraz ve Meclis Üyesi 
Mehmet Şanal, Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Fatma Varank'ı makamında ziya-
ret etti. Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Ye-
tim ve Daire Başkanı Murat Bayramoğlu'nun 
katıldığı görüşmenin ana gündem maddesi 

T ürkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin 
toplantısı, Meclis Başkanı Yılmaz Kü-

çükseyhan başkanlığında, Meclisten So-
rumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 
Büyüksimitci, Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk savunma ve 
havacılık sanayii firmalarının üst düzey 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Meclis Başkanı Küçüksey-
han’ın açılış konuşması ile başladı. Meclis 
Başkanı yaptığı konuşmada sektörle ilgili 

genel değerlendirmelerde bulundu.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Büyüksimitci, konuşmasına TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ilete-
rek başladı. Mehmet Büyüksimitci, savun-
ma sektörünün ülkedeki en önemli ve kritik 
sektörlerin başında geldiğini ve savunma 
sanayisinde yerlilik oranının yüzde 70’lere 
yaklaştığını ifade etti. Büyüksimitci ayrıca 
Meclis üyeleriyle birlikte olmaktan duydu-
ğu memnuniyeti ifade etti.

Savunma sanayisinde yerlilik Savunma sanayisinde yerlilik 
oranı yüzde 70’lere yaklaştıoranı yüzde 70’lere yaklaştı

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı 
Celal Sami Tüfekçi, SSB olarak yürütülen 
ve hayata geçirilen faaliyetler konusunda 
bilgileri katılımcılarla paylaştı. Tüfekçi, sek-
törün 2019 yılı güncel ihracat rakamının 
2.7 milyar dolara ulaştığını belirtti. 

Teknopark kurulacak
2023 hedeflerine ulaşmak için tüm 

sektörün birlikte çalışması gerektiğini 
ifade eden Tüfekçi, Ankara Uzay ve Hava-
cılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 
(HAB), Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 
bünyesinde yeni bir teknopark kurulaca-
ğını da açıkladı.

Sektörün sorun ve çözüm önerilerinin 
istişare edildiği toplantıda, Meclis Baş-
kanlık Divanı sektörün sorun ve çözüm 
önerilerini katılımcılarla paylaştı. Meclis 
Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, sektörün 
sorunlarını çözmek için ellerini her zaman 
taşın altına koyacaklarını belirtti. Sunulan 
sorun ve çözüm önerileri ilgili kamu ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcileri ve firma 
yetkilileriyle istişare edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makine Tesi-
satı Genel Teknik Şartnamesi oldu. Türkiye 
İklimlendirme Meclisi’nin öncülüğünde 
gerçekleştirilen teknik şartname hazırlıkları 
ve Meclis’in konuya ilişkin hassasiyetinin ak-
tarıldığı toplantıda şartnameye uygulama-
nın da dâhil edilmesinin önemi vurgulandı. 
İş birliği ve desteği için Yüksek Fen Kurulu 
Başkanı'na teşekkür eden Zeki Poyraz eksik 
kalan bölümlerin Yüksek Fen Kurulu’na en 
kısa sürede iletileceğini belirtti. 

EKONOMİK FORUM114
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T ürkiye Eğitim Meclisi, Meclis Başkanı Dr. 
Yusuf Ekinci’nin başkanlığında, TOBB 

Sosyal Tesisleri’nde kamu ve özel sektör kuru-
luşlarının üst düzey temsilcileri ile TEDMEM 
Koordinatörü Prof. Dr. Emin Karip’in katılımıy-
la toplandı. Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci 
yeni yılın ilk toplantısına gösterilen yoğun 
ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 
yapılacak her çalışmanın eğitim sektörü için 
önem taşıdığı bilgisini üyelerle paylaştı.

Meclis’in faaliyetlerinden biri olan Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri 81 İl 
Buluşması hakkında bilgi veren Meclis Üyesi 
Ahmet Yılmaz, toplantının ana temasının 
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde-
ki eğitimin niteliğinin artırılması ve finansal 
sorunların çözümü olduğunu dile getirerek, 
toplantı çıktılarının ilgili Bakanlıklara iletildi-
ğinin bilgisini paylaştı.

Öğrencilerin rekabeti yüksek
Toplantıya davet edilen TEDMEM Direk-

T ürkiye Fuarcılık Meclisi, 2020 yılının 
ilk toplantısını, Türkiye Odalar ve Bor-

salar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 
Salih Zeki Murzioğlu’nun himayesinde ve 
Meclis Başkanı Cihat Alagöz’ün başkanlı-
ğında TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirdi. 

Toplantıda TEPAV Program Danışmanı 
Nihat Ali Özcan tarafından “Bölgemizde-
ki Jeopolitik Gelişmeler” başlıklı sunum 
ile yaşanan siyasi ve politik gelişmeler 

Fuarcılık Meclisi, 2020 yılının Fuarcılık Meclisi, 2020 yılının 
ilk toplantısını yaptıilk toplantısını yaptı

törü Prof. Dr. Emin Karip de PISA sonuçlarını 
içeren bir sunum gerçekleştirerek, Türkiye’nin 
2018 performansını rakamlarla ortaya koydu. 
Performansı etkileyen değişkenlerde Türki-
ye’nin durumunu ele alan Karip, bölgeler ve 
okullar arasındaki farkı aktardı. Türkiye’nin 
durumunda öğrenme ile ilgili değişkenlerin 
önemine dikkat çeken TEDMEM Direktörü, 
öğretmenlerin öğretme heyecanının OECD 
ortalamasının altında kalmasına rağmen, 
öğretmen desteğinin OECD ortalaması civa-
rından olduğunu ifade etti. Öğrenciler arasın-
da rekabetin en yüksek olduğu beşinci ülke 
olduğumuzu belirten Emin Karip, öğrencile-
rin okul aidiyetinin de OECD ortalamasının 
altında kaldığını söyledi. 

2018 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu 
da üyelerle paylaşan Karip, Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın genel müdürlükler bazında öğ-
renci sayılarını ele alarak, öğretmen eğitimi 
ve mesleki süreçleri değerlendirerek temel 
eğitimde okullaşma oranlarını rakamlarla 
ortaya koydu.

Meclis üyesi Dursun Önal tarafından, 
motorlu taşıt sürücü kursları ücretlerinin 
tespiti ile alakalı teklif üyelerle paylaşılarak 
konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili genel 
müdürlüğe iletildiği bilgisi verildi.
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Eğitim Meclisi, PISA Eğitim Meclisi, PISA 
sonuçlarını masaya yatırdısonuçlarını masaya yatırdı

aktarıldı. Uluslararası bir sektör olan fuar-
cılık sektörünü yakından ilgilendirebilecek 
küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında 
bilgi verildi.

KOSGEB yetkilileri tarafından 1 Ocak 
2020 tarihi itibarıyla yapılan mevzuat de-
ğişikliklerine ilişkin bilgilendirme yapıl-
dı. KOSGEB yetkilileri ile Meclis üyeleri 
arasında mevzuata ilişkin bazı hususlar 
detaylı bir şekilde irdelendi. Meclis üyeleri 

tarafından mevzuat değişikliği sonrasın-
da KOSGEB ile yaşanan veya yaşanması 
muhtemel sorunlara ilişkin endişeler dile 
getirildi.

Çalışma grubu oluşturuldu
Toplantı esnasında çeşitli sorunlara 

ilişkin çalışmalar yürütülmesi amacıyla 
çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma gru-
bunun en kısa süre içerisinde çalışmalara 
başlanmasına karar verildi. TOBB Fuarlar 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Dün-
yada ve Türkiye’de Fuarcılık Sektörü De-
ğerlendirmesi” başlıklı sunum ile dünyada 
fuarcılık sektörüne ilişkin örnekler sunul-
du. 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin geçici fuar 
istatistikleri paylaşıldı.
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T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Mec-
listen Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Mahmut Özgener’in başkanlığında 
Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve sektö-
rün genel değerlendirmesini yapmak üzere 
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Özgener açılış konuşmasında, TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamını getirdi-
ğini belirterek, TOBB’un gerek Başkanlık dü-

Otomotiv sektöründe Otomotiv sektöründe 
büyüme bekleniyorbüyüme bekleniyor

zeyinde gerekse de Yönetim Kurulu düze-
yinde sektörün her sorununu önemsediğini 
ve sorunların çözümü yönünde çalışmalar 
yaptığını Meclis üyeleriyle paylaştı.

Özgener, Meclis olarak hurda teşvik ça-
lışmaları, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının 
Ticareti Hakkında Yönetmelik, noterlerin 
hafta sonu çalışması, taşıt kredilerinin 60 
aya çıkarılması yönünde çok değerli ça-
lışmalar yapıldığını ve çok verimli bir dö-

T ürkiye Perakendecilik Meclisi, Mec-
listen Sorumlu TOBB Yönetim Kuru-

lu Üyesi Cengiz Günay’ın başkanlığında 
Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve sek-
törün genel değerlendirmesini yapmak 
üzere İstanbul’da bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay yaptığı açılış konuşmasında, Türki-
ye Sektör Meclisleri’nin 2006 yılından beri 
faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Meclis-

lerin kamu, özel sektör ve sektörel sivil 
toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde 
buluşturan platform olduğunu vurguladı. 

Türkiye’de Sektör Meclisleri kadar kap-
samlı benzeri bir yapının bulunmadığını 
ifade eden Günay, “Meclisler tarafından 
hazırlanan görüşler, kamunun mevzuat 
hazırlama sürecine büyük katkı sağlamak-
tadır. Meclisler artık, kamunun da yakın-
dan tanıdığı, faaliyetlerine davet ettiği 

Türkiye Perakendecilik Meclisi Türkiye Perakendecilik Meclisi 
İstanbul’da bir araya geldiİstanbul’da bir araya geldi

ya da görüşlerine yer verdiği yapılardır” 
diyerek Türkiye Perakendecilik Meclisi’nin 
kuruluşundan bu yana önemli çalışma-
lara imza attığına ve Meclisin aktifliğine 
dikkat çekti.  

Günay’ın konuşmasının ardından, 
Meclis Başkanı Mehmet T. Nane, Türkiye 
Perakendecilik Meclisi’nin bugüne kadar-
ki çalışmaları hakkında kısa bir bilgilendir-
mede bulunarak, yeni dönemde uzlaşıcı 
bir anlayış ile daha güzel çalışmaların ya-
pılması temennisini üyelerle paylaştı.

Seçim yapıldı
Yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçi-

minde Meclis Başkanlığı’na Türkiye Alışve-
riş Merkezleri ve Perakendeciler Federas-
yonu Başkanı ve Koçtaş Yönetim Kurulu 
Üyesi Alp Önder Özpamukçu, Meclis Baş-
kan Yardımcılığı görevine ise BİM İcra 
Kurulu Üyesi Galip Aykaç oy çokluğu ile 
seçildi. Yeni Başkan Özpamukçu, üyele-
re teşekkür ederek sektörü daha ileriye 
götürmek için yapılacak her çalışmaya 
severek katkı vereceklerini ifade etti.

nemin tamamlandığını, 2020 yılında da 
beklentinin adetsel olarak 2019 yılına göre 
büyüme öngördüklerini belirtti.

Seçim yapıldı
Yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçi-

minde, Mermerler Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Yüksel Mermer yeniden 
Meclis Başkanı seçilirken, Otomotiv Distri-
bütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri 
Erce Meclis Başkan Yardımcısı oldu. Yüksel 
Mermer, güvenlerinden dolayı tüm Meclis 
üyelere teşekkür ederek, bu dönemin hayır-
lı olması temennisinde bulundu.

SEKTÖRLER
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hedefleriyle eğitim planlaması arasındaki 
ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat 
çekerek, şöyle devam etti: "Kontenjanlar, 
özel sektörün ihtiyaçlarına göre planlanırsa 
yükseköğretimde ciddi bir verimlilik artışı 
olacağına inanıyorum. Boş kalan her bir 
kontenjan, ülkemizin kaynaklarının heba 
olması demek. Üniversitelerdeki bölümler 
ve programları geleceğin ihtiyaçlarını da 
gözeterek güncellemeliyiz."

Teorik eğitimin pratik eğitimle yoğurul-
ması gerektiğini vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknolo-
ji Üniversitesi’nde uygulanan ortak eğitim 
programlarının tüm üniversitelerde yaygın-
laştırılması gerektiğini söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mesleki eği-
timi piyasanın ve ülkenin ihtiyaçlarına göre 
şekillendirmede önemli adımlar atıldığını 
hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türki-
ye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç du-
yulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için 
ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında 
elektrikli araçlar dalı açılacağını bildirdi. YÖK 
de doktora burs programına otomobille il-
gili bölümler ekledi. Enerji, hibrit motor gibi 
alanlarda doktoralı mühendis yetiştirilecek." 

Gündemde hangi 
konular yer alıyor?

Hedeflerinin dünyanın en iyi üniversite-
leri arasına Türkiye'den daha çok üniversite-
nin girmesi, üniversite mezunlarından daha 
fazla girişimci yetiştirmek ve yüksek teknoloji 
alanında daha çok icat, patent çıkarmak oldu-
ğunu belirten TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
paydaşlarla ortak akılla bu hedeflerin gerçek-
leştirilebileceğini dile getirdi.

Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı 
Bekir Okan da vakıf üniversitelerinin önemi-
ne dikkat çekerek, "Vakıf üniversiteleri fiziki 
şartları, vizyonları ve kadrolarıyla yükseköğre-
time ciddi katkılar sağlıyor. Bunların Ar-Ge'ye 
verdiği önemle üniversite-sanayi iş birliği 
gerçekleştiriliyor" dedi. 

Okan, gündemlerinde vakıf üniversitele-
rinin öğrenim ücretlerinde taban fiyat uygu-
laması, yüksek lisans ve doktora programla-
rının kontenjanları, 2020-2021 döneminde 
lisans bölümlerinin yıllık kontenjanlarının 
tespitinde yeni kriterlerin geçerli olması gibi 
konuların bulunduğunu bildirdi. 

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından 
basına kapalı devam etti.

TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, hedeflerinin 
dünyanın en iyi üniversiteleri 
arasına Türkiye'den daha 
çok üniversitenin girmesi 
 üniversite mezunlarından 
daha fazla girişimci yetiştirmek 
ve yüksek teknoloji alanında 
daha çok icat, patent çıkarmak 
olduğunu söyledi.

T ürkiye Yükseköğretim Meclisi’nin 
toplantısında konuşan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel 

sektörün hedefleriyle eğitim planlaması 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerekti-
ğini belirterek, "Kontenjanlar, özel sektörün 
ihtiyaçlarına göre planlanırsa yükseköğre-
timde ciddi bir verimlilik artışı olacağına 
inanıyorum. Üniversitelerdeki bölümler ve 
programları geleceğin ihtiyaçlarını da gö-
zeterek güncellemeliyiz" dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yükseköğ-
retim Sektör Meclisi Toplantısı’nın açılışında 
yaptığı konuşmada, bir ülkenin zenginliğiy-
le eğitim düzeyi arasında doğrudan ilişki 
olduğunu söyledi.

Eğitime yapılacak yatırımların ülkeye en 
büyük hizmet niteliğinde olacağını ifade 

“Üniversite mezunlarından daha 
fazla girişimci yetiştirmeliyiz”

eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gelişen 
teknolojiler ve yeni iş modelleriyle dünyada 
çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bilgi ça-
ğında, sermaye büyük ölçüde bilgi tekno-
lojilerine kaymış durumda. Dünyanın en 
büyük ekonomilerinden birisi olma hedefini 
yakalamanın anahtarı daha fazla teknoloji 
üretmek" diye konuştu.

Üniversitelerin temel gayesinin teknolojiyi 
kullanan değil, üreten yeni bir nesil yetiştir-
mek olması gerektiğini vurgulayan TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, "Bilgiye kolay ulaşabilen, 
hızlı öğrenen, disiplinler arası düşünebilen, 
refleksi kuvvetli, teknolojiyi en iyi şekilde kul-
lanan, icat çıkaran yeni bir nesli ülkemize ka-
zandırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

“Rekabet açısından vakıf 
üniversiteleri önem taşıyor”

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki 206 üni-
versiteden 77'sinin vakıf üniversitesi oldu-
ğunu hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
yükseköğretimde akademik rekabet açısın-
dan vakıf üniversitelerinin önem taşıdığını 
dile getirdi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf üni-
versitelerine yönelik eleştirilerine işaret ede-
rek, "Cumhurbaşkanımızın eleştirilerinde 
haklılık payı var. Biz de kendimize buradan 
ders çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 
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Odalar ve Borsalar

◗ Aydın yenilenebilir enerji kaynaklı soğuk hava deposuna kavuşuyor

◗ Marmaris TO öncülüğünde Turizm Zirvesi yapıldı

◗ Rize TSO’da kentsel dönüşüm bilgilendirme toplantısı düzenlendi

◗ Samsun için Ortak Akıl Zirvesi gerçekleştirildi
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ODALAR VE BORSALAR

M armaris Ticaret Odası (MTO) ve İzgö-
ren Akademi iş birliğinde, Marma-

ris’te Turizm Zirvesi yapıldı. Zirve’de turizm-
de dijitalleşme, fark oluşturma ve turizm 
çeşitliliği de değerlendirildi. MTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan konuşmasında 
Marmaris turizmini ve son dönemde yaşa-
nan gelişmeleri değerlendirdi. 

Ayhan "Bugün bu zirvede buluşma-
mızın ana sebebi TÜİK verilerine göre ül-

kemizde ortalama 10 geceleme yapan 
misafirlerimizin kişi başına 625 dolara dü-
şen harcama miktarını nasıl artıracağımız 
konusudur. Gelen turistin gelirini artıra-
mayacağımıza göre gelen turistin kalitesini 
nasıl artırırız sorusunun cevabını umuyo-
rum bugün burada bulacağız. Deniz, kum, 
güneş üçlüsüyle öne çıkan tatil merkez-
lerine her yıl bir kaç yeni destinasyonun 
eklendiği dünya turizm pazarında bugün 

rakiplerimizi tanıyacağız, hangi konularda 
bizden daha iyi olduklarını öğreneceğiz 
ve Marmaris’te önümüzdeki 10 yıl nasıl bir 
turizm yapacağımıza karar vereceğiz" dedi. 

“Kaliteli hizmet verilmeli”
Muğla Valisi Esengül Civelek de Tür-

kiye'nin en önemli turizm merkezlerine 
Muğla'nın ev sahipliği yaptığını söyledi. Vali 
Esengül Civelek, "Tarihi ve kültürel değerleri, 
doğal zenginlikleri ile Muğla, İstanbul ve 
Antalya'dan sonra turizmde en fazla bilinen 
en fazla turist alan, güçlü potansiyeli olan 
önemli bir destinasyondur. Muğla sadece 
deniz, güneş, kum turizminde değil, kültür, 
spor, sağlık, kongre ve doğa turizmine elve-
rişli ortam ve fırsat ve imkânlara da sahiptir" 
dedi. Vali Civelek, turizmin çeşitlendirilmesi, 
dört mevsime yaygınlaştırılması ve yeni tu-
rizm trendlerinin benimsenmesi konusunda 
çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Muğ-
la biliyoruz ki paha biçilemez değer ve özel-
liklere sahip. Ancak tüm bunların değişen 
şartlara göre en doğru ve en başarılı şekilde 
tanıtılmasına, artan rekabet ortamında kali-
teli hizmet sunulmasına da önem vermek 
durumundayız” diye konuştu.

A ydın Ticaret Borsası tarafından başvuru-
su yapılan Güney Ege Kalkınma Ajansı 

güdümlü proje kapsamında desteklenen, 
Güney Ege’nin ilk güdümlü projesi Aydın 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava De-
posu yapım işi ihalesi için Aydın Valiliği’nde 
imzalar atıldı. Yapım işi ihalesi imza törenine 
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çon-
dur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Baş-
kan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz 
Ülgen, Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Yıl-
dız ve Kazım Günaydın, Meclis üyesi Ali Çevik 
ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katıldı. 

Çondur burada yaptığı açıklamada “Ay-
dın Ticaret Borsası başvurusunda, Aydın 
Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Söke 
Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklı-
ğında  Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü 
proje desteği kapsamında desteklenen Yeni-
lenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava Deposu 
ihalemizi gerçekleştirdik. 

180 günde tamamlanacak
Erbeyli’de ondokuz bin m² yüzölçümlü 

alanda kurulacak olan soğuk hava deposu 
yaklaşık 180 gün içerisinde tamamlanarak 
üyelerimizin hizmetine sunulacaktır. Proje, 
tüm kente hizmet edecek ve örnek teşkil 
edecek ve ürünlerimize değer katacaktır. İli-
mizde yapılacak soğuk hava deposu yatırımı 
ile ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler olmak 
üzere; et ve et ürünleri, beyaz et ürünleri 

ve soğuk muhafaza gerektiren ürünler de-
polanabilecektir. Tesis bünyesine şebeke 
bağlantılı yenilenebilir enerji kaynağı olan 
254 kWh kapasiteli fotovoltaik güneş panel-
leri kurulacaktır. Soğuk oda, donmuş oda, 
şoklama odası, işleme odası ve ön soğutma 
odalarına sahip olacaktır. Projenin toplam 
bütçesi 5.5 milyon TL’dir” dedi.

Marmaris TO öncülüğünde
Turizm Zirvesi yapıldı

Aydın yenilenebilir enerji kaynaklı 
soğuk hava deposuna kavuşuyor
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A K Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 
ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Zeki Murzioğlu bir araya gelerek, ‘ortak 
akıl’ vurgusu yaptı 

Ziyarette açıklamalarda bulunan Sam-
sun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki 

Murzioğlu, Samsun'a kazandırılan farklı pro-
jelerde önderlik yaptıklarını belirtti. Murzi-
oğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 
değerli milletvekilimiz, Ticaret ve Sanayi 
Odası erbapları ile beraber fikir alışverişinde 
her zaman bulunuyorlar. Bizim isteğimiz 
doğrultusunda Ankara'da işlerimizi sağ ol-
sunlar her zaman çözüyorlar. Bunlardan bir 
tanesi de Odamızın dile getirdiği Samsun'da 

bir organize sanayi alt yapısının olmamasıy-
dı. Bunun oluşturulmasıyla alakalı çalışmalar 
ile bizlere, Ankara ve burada verdiği destek 
için her iki başkanıma teşekkür ediyorum. 
Sözümüzü aldık, iki bakanımızı getirdiler. 
Burada yer ile alakalı sözü aldık. Odamızın 
büyük makro projelerinden bir tanesiydi. 
Bunlardan önce çok farklı projelerimiz var. 
Fuar ve Kongre Merkezi, Teknopark, Lojistik 
Köy. Bunlara hep Ticaret ve Sanayi Odası 
önderlik yaptı. Samsun'da Odamızla beraber 
bir ortaklık ruhu oluşturduk. Bunu devam 
ettireceğiz. Odamıza yeni bir hizmet binası 
yapıyoruz" dedi.  

“Sorunlar çözülüyor”
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 

Mustafa Demir de kentsel dönüşüm ve pro-
jelere vurgu yaparak, "Genel Başkanım ve 
milletvekillerimiz ile beraber belediyenin 
tüm projeleriyle ilgili hemen hemen tama-
mını çözüme kavuşturduk. Ticaret ve Sanayi 
Odası, belediyeler, milletvekilleri tüm im-
kânlarıyla bir yere odaklandığında o şehrin 
önünde durmak mümkün değil. Kentsel dö-
nüşümü Türkiye'de en yaygın, bilinçli ve viz-
yon ile çözen kent biziz" şeklinde konuştu.  

R ize’de yapılması planlanan ve belirli 
bir aşamaya gelinen kentsel dönüşüm 

konusunda Rize Belediye Başkanı Rahmi 
Metin’in katılımları ile bir bilgilendirme top-
lantısı yapıldı. Rize Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın organizasyonunda, TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi ve Rize Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve 
Meclis Başkanı Şükrü Cevahir'in ev sahip-
liğinde gerçekleşen toplantıya Yönetim 
Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri ve kentsel 
dönüşüm kapsamındaki alanda bulunan 
üyeler katıldı.

Kalitesini yine ispatladı
Diğer yandan Rize Ticaret ve Sanayi 

Odası TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Yöne-
tim Sistemi Gözden Geçirme Tetkiki’nden 
başarıyla çıktı. Rize Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Toplantı Salonu’nda yapılan TS-EN-ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gözden 
Geçirme Açılış Toplantısı temenniler ile baş-
ladı. Daha sonra TSE Baş Tetkikçisi Ertuğrul 
Altındağ tarafından Odanın birimlerine 
Kalite Yönetim Sistemi Gözden Geçirme 
Tetkikleri yapıldı. Birimlerin başarı ile çıktığı 

tetkikler sonrası; Yönetim Kurulu Başkanı Şa-
ban Aziz Karamehmetoğlu, Genel Sekreter 
Gafur Karali ve tüm Oda personelinin katı-
lımıyla TS-EN-ISO 9001:2015 Kalite Gözden 
Geçirme Kapanış Toplantısı yapıldı. Başarılı 
bir tetkik olduğu dile getirilen toplantıda, 
TSE Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ’a teşek-
kürlerini ileten Karamehmetoğlu, tüm Oda 
personelini de tebrik etti.

Samsun için Ortak Akıl 
Zirvesi gerçekleştirildi

Rize TSO’da kentsel dönüşüm 
bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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TAM YERİ
TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
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www.etu
.edu.tr



123EKONOMİK FORUM

ANALİZ

K ültürel kodları, coğrafyası ve insa-
nıyla bir dünya şehri olma vizyo-
nu sahibi Beyşehir; güçlü sanayisi 
ve firmalarıyla ülkemize katma 

değer kazandırmak için çalışıyor. Üretmekle 
kalmayıp bu üretimi ihracata çevirerek Türki-
ye ekonomisindeki yerini büyütmek ve bölge 
kalkınmasına destek olmak için yeni projeler 
üretmeye devam ediyor. 

Kısa, orta ve uzun vadede yatırımlarıyla 
ülkemizi dünya ticaret sahnesinde kalitesi ve 
özgün ürünleriyle temsil eden Beyşehir, ev 
sahipliği yaptığı ve yerli sermayeyle ürettiği 
ürünleri gururla, bu topraklardan dünyanın 
birçok ülkesine ihraç ediyor. Hem ülkemizin 
hem de dünyanın ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak Ar-Ge çalışmaları yaparak iç 
ve dış ticarette adını duyuran firmalarımızla 
mikroekonomiden makroya uzanıp hem 
bölgemizi hem de ülkemizin ekonomisine 
nefes aldırmak için sürekli üretiyoruz. 

İlçemize bağlı eskiden belde olan Huğlu 
ve Üzümlü Mahallelerinde, Birinci Dünya Sa-
vaşı'nın ardından tamir ve bakımla başlayan 
silaha ilgi, zamanla seri av tüfeği imalatına 
dönüştü. Beyşehir ve Beyşehir’in Huğlu ve 
Üzümlü Mahallelerinde atölye ve fabrika 
olmak üzere 200'e yakın firma yılda yaklaşık 
250 bin av tüfeği üretiyor ve yıllık yaklaşık 
60 milyon dolar ihracat yapmaktadır. İhraç 
edilen tüfekler, başta Amerika olmak üzere 
yaklaşık 65 ülkeye gönderilmektedir.

Dünyada av tüfeği imalatında Amerika 
ve İtalya’nın ardından ülkemizin yer almasın-
da büyük rol oynayan Beyşehir, Üzümlü ve 
Huğlu’daki firmalarımız, ülkemizde av tüfeği 
üretiminde yüzde 70 üretim payına sahiptir. 

Türkiye’nin ilk av tüfeği üreticisi konu-
munda olan Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, 
dünyada savunma sanayi alanında üretim 
yapan şirketlerle doğrudan rekabet için-
de olan ürünleri ve araştırmalarıyla, özgün 
üretim anlayışını birleştirerek hem bölge-
mizin hem de ülkemizin kalkınması için 
canla başla çalışmaktadır. Ürünleri dünyanın 
birçok ülkesinde kabul gören ve kalitesiyle 
bu kabulü sürekli hale getiren Kooperati-
fimiz, gelecek yıllarda yapacağı yatırım ve 
Ar-Ge çalışmalarıyla dünyada bulunduğu 
konumun daha da üstüne çıkacaktır. Öz-
gün tasarım ve fikirleriyle dünyanın farklı 
noktalarındaki fuarlarda ürünleri yoğun ilgi 
gören Kooperatifimiz bizi gururlandırıyor ve 
gururlandırmaya devam edecektir.

"Ar-Ge çalışmaları yapılıyor"
Bölgemizde üretim yapan markaların, 

son yıllarda yivli av tüfeği, milli piyade tüfeği 
ve bomba atar üretimi ile birlikte ülkemizde 
savunma sanayisinde etkin rol alabilmesi 
için Beyşehirimize ve ülkemize katma değer 
sağlayacak Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır. 
Firmalarımız üretim hacmi ve kalitesiyle, 
ürünlerinin hem kendi ordumuzda hem 

de savunma sanayinde örnek gösterilecek 
çalışma azmiyle göz doldurmaktadırlar. 
Firmalarımız yarım asra dayanan tecrübe-
leriyle savunma sanayi alanında da uzun 
yıllar daha adını duyuracak ve marka haline 
gelecektir. Beyşehir ve bölge kalkınması 
açısında yaptıklarıyla ve yapacaklarıyla Bey-
şehir’i savunma ve silah sanayinde dünya 
pazarında da rekabetin içine dahil edecekleri 
inancındayız. Ayrıca firmalarımızın üretimini 
ve ihracatlarını artırmaları için yeni pazarlar 
bulunması amacıyla Odamız öncülüğünde, 
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği 
ile yurt dışından heyetler getirilmesi için 
çalışmalar yapmaktayız.

Mermercilik sektöründe faaliyet gös-
teren ve kaliteli ürün üreterek büyüyen 
firmalarımız bizi uluslararası arenada gu-
rurlandıran bir başka değerlerimiz. Dünya-
nın birçok farklı noktasına ihracat yaparak, 
üretiminin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç eden 
mermer firmalarımız, geçtiğimiz yıl resto-
rasyonu yapılan New York metrosuna ham 
madde ihraç ederek bölgemizin kaynakla-
rını kıtalararası bir serüvene hazırlamaktadır. 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Amerika, Afrika, 
Ortadoğu ülkeleri ve Avustralya olmak üze-
re dünyanın bir çok ülkesine ihracat hacmi 
bulunan mermer firmalarımız, ülkemiz eko-
nomisine sağladığı üretim ve istihdamla, 
bölge kalkınması ve ülke ekonomisinin 
büyümesi için çalışmaktadır. 

"Firmalarımız gurur kaynağı" 
İnanıyoruz ki yaptıkları bunlarla sınırlı 

kalmayacak ve teknolojisiyle ve Ar-Ge çalış-
malarıyla dünyada bölgemizi ve ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmeye devam edecekler-
dir. Bölgemizin gurur kaynağı olan firmaları-
mız, üretim hacmini büyüterek ve istihdamı 
artırarak bölgemizi, mermer sektöründe 
ülkemizde önemli bir konuma taşımaktadır. 

Tekstil sektöründe bölgemizde dünya-
nın önde gelen firmalarına yüksek kalitede 
üretim yapan firmalarımız istihdama ve eko-
nomiye katkı sağlamaktadırlar.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
doğduğumuz ve doyduğumuz bu toprakları 
ticaret ve sanayide dünya pazarında gururla 
temsil etmek için bahsedilen sektörlerdeki 
firmalar başta olmak üzere birçok firmayla 
çalışmalar yürütmekteyiz. Projelerimizle bu 
firmalarımıza üretimlerinde ve markalaş-
malarında destek sağlayarak Beyşehir’i hep 
birlikte yüceltecek ve kalkındıracağız. 

BEYŞEHİR ÜLKEMİZE 
KATMA DEĞER 
KAZANDIRIYOR
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Beyşehir TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Akbıyık


