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De¤erli Üyelerimiz,
Çal›ﬂmalar›na resmi olarak 2005 y›l›nda baﬂlayan
konfederasyonumuz, geçti¤imiz iki buçuk y›l içinde çok önemli yol kat ederek, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluﬂlar› aras›nda kendine sa¤lam bir yer edindi. Bunu da iﬂ dünyam›z için hayati
önem taﬂ›yan konular üzerine ›srarla gitmesi, görüﬂlerini akademik çal›ﬂmalarla da desteklemesi ve
iﬂ dünyas›n›n ortak sesi olabilmesiyle baﬂard›.
‹ﬂ dünyas›n›n en büyük sorunlar›ndan biri olan nitelikli ara-eleman s›k›nt›s›, TÜRKONFED'in 2006
y›l›ndan bu yana ülke gündemine getirdi¤i konular›n baﬂ›nda geliyor. Mesleki ve teknik e¤itim üzerine
geniﬂ çapl› araﬂt›rmalar›m›z ve uygulanabilir çözüm önerilerimizle bu konuyu iﬂ dünyas› ve e¤itim
gündeminin önemli baﬂl›klar›ndan biri haline getirdi¤imizi, art›k bu konuda bir referans noktas›
oldu¤umuzu rahatl›kla söyleyebiliriz.
Bu y›l konfederasyon olarak yo¤unlaﬂaca¤›m›z "‹ﬂ
Dünyas›nda Kad›n" konusu da en az mesleki e¤itim
kadar önemli. Bu çal›ﬂmam›zda da öncekilerde
oldu¤u gibi, akademik ve uygulama alanlar›n›n
birbirini tamamlad›¤› bir yöntem uyguluyoruz.
Dolay›s›yla, öncelikli olarak konuyla ilgili kapsaml›
bir raporun haz›rlanmas›n› ve kad›n›n iﬂ dünyas›na
kat›l›m›n›n önündeki engellerin aﬂ›lmas› yönünde
çözüm önerileri getirilmesini hedefledik.
2007 y›l› içinde Ulusal ‹novasyon Giriﬂimi ve TÜS‹AD ile çal›ﬂmalar›na baﬂlad›¤›m›z bir baﬂka proje de ülkemizin çeﬂitli yörelerinde "Bölgesel ‹novasyon Merkezleri" kurulmas›. Böylece Türkiye'nin
küresel ekonominin ac›mas›z ortam›nda rekabet
gücünü art›rmak için, AR-GE'ye dayal› inovasyonun
geliﬂtirilmesini ve rekabetçi kümelenmelerin oluﬂturulmas›n› amaçl›yoruz. 2008 y›l› sonuna kadar
Türkiye'de örnek teﬂkil edecek birkaç bölgesel inovasyon merkezinin kurulmas›na destek olmay› hedefliyoruz. Bu merkezlerin kurulmas› s›ras›nda,
kuruldu¤umuzdan beri sürdürmekte oldu¤umuz
ve bu sene sonuçlanacak olan Bölgesel ve Sektörel
Göreli Üstünlükler çal›ﬂmas›n›n yol gösterici olaca¤›
da aç›kt›r.
Geçti¤imiz dönemde ilgilenmiﬂ oldu¤umuz bir di¤er konumuz ise, organize sanayi bölgeleri. Hat›rlarsan›z, 2006 y›l› içinde haz›rl›klar›na baﬂlanan yeni OSB yasas›n›n yanl›ﬂlar›na iﬂaret eden bir
kampanyay› Bursa'da düzenlenen Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda baﬂlatm›ﬂt›k. OSB yönetimlerini
o bölgede faaliyet gösteren sanayicilerden al›p

ticaret ve sanayi odalar›na devretmeyi öngören tasar›n›n kanunlaﬂmas›n›n durdurulmas›nda, bu kampanyam›z›n önemli etkileri oldu¤unu düﬂünüyoruz.
2006 y›l›nda kurulmaya baﬂlanan kalk›nma ajanslar›
da TÜRKONFED olarak uzun zamand›r gündemimizdeki konular›n baﬂ›nda gelmekteydi. Kurulan
ilk ajanslar olan TR 62 Adana- Mersin ve TR 31 ‹zmir'de TÜRKONFED üyesi iﬂ insanlar› da yer al›yor ve bölgenin sorunlar›n› ilk elden ajanslar›n gündemine taﬂ›yor. Ancak, bir yandan Dan›ﬂtay karar›yla
durdurulan kalk›nma ajanslar›n›n hukuki sürecini
izlerken, di¤er yandan da bu önemli konuyu ülke
gündeminde tutma çal›ﬂmalar›m›z› da sürdürüyoruz.
Ülke gündemi ve ekonomisi aç›s›ndan son derece
önemli olan bahsetti¤im faaliyetlerimizi sürdürürken, konfederasyon olarak iç ve d›ﬂ iletiﬂimimizi
daha da güçlendirmek için de yo¤un çal›ﬂma içindeyiz. Bunun sonucunda TÜRKONFED olarak internet üzerinden ilk süreli yay›n›m›za da bu y›l içinde baﬂlad›k. Üç ayda bir yay›nlanan "t-bülten"
ile hem konfederasyon ve üyeler aras›ndaki iliﬂkiyi
güçlendiriyor, hem de kendimizi tüm Türkiye'ye
tan›tma ve sesimizi daha güçlü duyurma imkan›
buluyoruz.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu olarak her zaman
ülkenin çeﬂitli yörelerinde yap›lan Baﬂkanlar Konseyleri ve Zirvelerin yan› s›ra, ba¤l› federasyonlar›m›z›n faaliyetlerine kat›lma ve üye derneklerin
sorunlar›n› paylaﬂma çabalar›m›z sürmektedir.
Baﬂar›l› faaliyetler dolay›s›yla oluﬂan samimi sosyal
ortam›n, üyelerimizin beraberli¤imizin gücünü
hissetmelerine katk›da bulundu¤u aç›kt›r. Bu stresli
ama elzem çal›ﬂmalar› yapan federasyon ve onlara
ba¤l› derneklerimizle, bizlere destek olan
profesyonel kadrolar›m›za teﬂekkür borçluyuz.
Onlar›n sayesinde TÜRKONFED faaliyetleri her
geçen gün hem nicelik hem de nitelik bak›m›ndan
daha da geliﬂiyor. Yerel ve ulusal bas›nda her geçen
gün daha s›k yer almam›z›n da TÜRKONFED'in
geliﬂiminin bir göstergesi oldu¤unu düﬂünüyorum.
Konfederasyonumuz h›zla ilerliyor ve gönüllü sivil
toplum örgütleri içinde hak etti¤i yeri al›yor.
Gelecek y›lki faaliyet raporumuzun daha da kapsaml› olaca¤›na inan›yor, sayg›lar›m› sunuyorum.
Celal Beysel
TÜRKONFED
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

TÜRKONFED
Amaç ve Faaliyetler

Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu
(TÜRKONFED) 8 y›ll›k örgütlü bir sivil çal›ﬂma
sonucu, 1996 y›l›ndan beri faaliyet gösteren Türkiye
Sanayici ve ‹ﬂadam› Dernekleri Platformu üyesi
dernekler ile 2000 y›l›ndan beri faaliyet gösteren
Sektörel Dernekler Platformu üyesi derneklerin
oluﬂturdu¤u federasyonlar taraf›ndan, resmen
Kas›m 2004'te kuruldu.
‹ﬂ dünyas›n› gönüllülük çerçevesinde bir çat› alt›nda
toplayan TÜRKONFED'in bünyesinde, Bat›
Anadolu, Marmara ve Kuzey Anadolu, Orta
Karadeniz, ‹ç Anadolu, Do¤u Akdeniz, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu'da faaliyet gösteren 69
bölgesel dernek; demir çelik, otomotiv, seramik,
ilaç, kimya, müteahhitlik, turizm, nakliye, lojistik,
haz›r giyim ve inﬂaat sektörlerinde faaliyet gösteren
17 sektörel dernek bulunuyor.
TÜRKONFED, bünyesindeki 8 federasyon alt›nda
toplanan 87 dernek ile; 185 milyar dolarl›k iﬂ
hacmine sahip, 1 milyonu aﬂk›n kiﬂiye istihdam
sa¤layan, 55 milyar dolardan fazla ihracat yapan,
9000 iﬂ insan›n› temsil ediyor.

Amaçlar
Atatürk'ün çizdi¤i Türkiye Cumhuriyeti vizyonu
ve ça¤daﬂ uygarl›k hedefini esas alarak;
• Bölgesel ve sektörel sanayici ve iﬂadamlar› federasyonlar›n›n ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikalar›n oluﬂturulmas›na katk›da bulunmak,
• ‹ﬂ dünyas›n› ilgilendiren sorunlar› ve çözüm
önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amac›yla, ortak çal›ﬂma zemini
oluﬂturmak,
• Bölgesel ve sektörel kalk›nma vizyonlar› geliﬂtirerek uluslararas› entegrasyona ve rekabet
gücünün art›r›lmas›na yard›mc› olmak,
• Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi ﬂekilde
de¤erlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,
projeler üretmek,
• Sivil toplumun kurumsallaﬂmas› ve özel giriﬂimcili¤in yayg›nlaﬂmas›na çal›ﬂmak,
• Sanayici ve iﬂadamlar›n›n sorunlar›na sahip
ç›karak toplumdaki öncü ve giriﬂimci niteliklerini
geliﬂtirmek üzere ba¤›ms›z bir platformda, temsil
taban› geniﬂ, güçlü bir örgütlenme gerçekleﬂtirmek.

Faaliyetler
• Sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü art›rmak, bölgesel ve sektörel geliﬂme olanaklar› temelinde 10-25 y›ll›k sanayileﬂme perspektiflerini
belirlemek,
• Sektörel ve bölgesel iﬂ f›rsatlar›n› uluslararas›
düzeyde tan›tmak,
• Kamu reformu ve yerel yönetimler konusundaki
çal›ﬂma ve uygulamalar› izlemek,
• Kurumsal yönetim, iﬂ ahlak› ve iﬂ mükemmelli¤i
modelleri yerleﬂtirmek,
• Bölge ve sektörlerde giriﬂimci örgütleri
desteklemek, bilgi ve tecrübe aktarmak,
• AB müzakere ve uyum sürecini izlemek, sürece
bölgesel ve sektörel boyutta katk›da bulunmak.
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Tarihçe

1990'l› y›llar›n ikinci yar›s›nda, ülkenin farkl› köﬂelerindeki "Sanayici ve ‹ﬂadam› Dernekleri"nin
güç birli¤i yapma aray›ﬂ› ile baﬂlayan S‹AD hareketi, 17 Ekim 1997 tarihinde, ‹stanbul'da
TÜS‹AD'›n ev sahipli¤inde ilk zirvesini gerçekleﬂtirdi. Kat›l›mc› S‹AD'lar, bu zirvede amaçlar›n›, "yurt sath›na yay›lm›ﬂ sanayici ve iﬂadamlar›n›n sesini, kamuoyuna, meclise ve
hükümetlere duyurmak, ulusal ve bölgesel kalk›nmaya katk›da bulunacak projeler üretmek"
olarak tan›mlad›lar.
‹lk üç y›l, yaln›zca, zirveleri düzenleyen bir
"Planlama Komitesi" etraf›nda koordine olmaya
çal›ﬂan S‹AD'lar, 17 Kas›m 2000'de ﬁanl›urfa'da
gerçekleﬂtirilen 4. S‹AD Zirvesi'nde, bu birlikteli¤in
ad›n› koydular: Türkiye S‹AD Platformu.
Platform, ayn› ilke ve hedefler do¤rultusunda
faaliyet gösteren, politik ayr›mlara göre ﬂekillenmemiﬂ, kendi bölgelerinde aktif biçimde çal›ﬂan, ba¤›ms›z iﬂ dünyas› derneklerinin iliﬂki a¤›n›, dayan›ﬂma ve iﬂbirli¤i zeminini oluﬂturuyordu.
Ayn› zirvede tüm kat›l›mc› dernekler taraf›ndan
imzalanan "Türkiye S‹AD Platformu Çal›ﬂma
‹lkeleri" ve seçilen "‹cra Komitesi" ile kurumsallaﬂma yönünde önemli ad›mlar at›lm›ﬂ oluyordu.
Ayn› y›l, TÜS‹AD'›n öncülü¤ünde çeﬂitli sektör
dernekleri de bir araya gelerek bir Sektörel Dernekler Platformu oluﬂturdular. Daha önce sektörlerin rekabet gücünün ortaya konabilmesi için
yap›lan çal›ﬂmalarda bir araya gelen sektör dernekleri, bu kez, ortak bir "‹cra Komitesi" oluﬂturarak ve ortak çal›ﬂma ilkelerinin alt›na imza
atarak, bir platform oluﬂturdular.
Bu süreçte, sektörel dernekler kendi alanlar›ndaki
faaliyetlerinin yan› s›ra, AB sürecine haz›rl›k olarak
rekabet gücü analizleri yapt›lar. Bölgesel dernekler
ise kendi bölgelerinin sorunlar›n› yak›ndan izlerken,
Türkiye'nin ihtiyaç duydu¤u ekonomik, siyasal ve
sosyal reformlar›n takipçisi oldular. Bu çal›ﬂmalar›n›
her y›l yapt›klar› zirveler ve y›lda en az üç kez
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toplanan baﬂkanlar kurullar› ile gerçekleﬂtirdiler
ve görüﬂlerini kamuoyu ile paylaﬂt›lar.
Bu kurumsallaﬂma hamlelerinin üzerinden iki y›l
geçmeden sivil toplum örgütleri ile ilgili mevzuatta meydana gelen de¤iﬂiklikler, yeni bir aray›ﬂ baﬂlatt›. Bu aray›ﬂ›, mevcut yap›y› en iyi ﬂekilde kavrayacak, geniﬂleme potansiyeline sahip,
iﬂlevsel ve güçlü, bölgesel ve sektörel federasyonlar›n kurulmas› ve bu federasyonlar›n iﬂ dünyas›n›n
çat› örgütü olacak bir konfederasyonun kuruculu¤unu üstlenmesi biçiminde tan›mlamak mümkündü.
Örgütlenme çal›ﬂmalar›n› yürütme görevi Türkiye
S‹AD Platformu taraf›ndan, Ege Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i, ES‹AD'a verildi.
2002 y›l›nda platform üyesi S‹AD'lara, bir üst
örgütte bir araya gelme konusundaki görüﬂleri bir
anketle soruldu. Uluslararas› örnekler incelendi.
Çeﬂitli atölye çal›ﬂmalar› yap›larak böyle bir
örgütlenmenin getirisi - götürüsü tart›ﬂ›ld›. Ortaya
ç›kabilecek sorunlar ele al›nd›. Daha sonra, örgütlenme ilkeleri belirlendi, bölgeler oluﬂturuldu,
farkl› yap›lar› ba¤daﬂt›racak örgüt modelleri tart›ﬂ›ld›
ve örnek tüzükler haz›rland›.
Derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük de¤iﬂiklikleri yap›ld›ktan
sonra federasyonlar›n oluﬂturulmas›na baﬂland›.
‹lk federasyon, Bat› Anadolu Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Dernekleri Federasyonu BAS‹FED,
9 Eylül 2003 tarihinde kuruldu. Merkezi ‹zmir
olan federasyonun üyeleri; Afyon S‹AD, Alanya
S‹AD, Antalya S‹AD, Antalya ‹ﬂ Kad›nlar›
Derne¤i, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi S‹AD,
Babada¤l› S‹AD, Bal›kesir S‹AD, Biga S‹AD,
Denizli S‹AD, Ege Ayakkab› Sanayicileri Derne¤i,
Ege Deri Sanayicileri Derne¤i, Ege Genç ‹ﬂadamlar›
Derne¤i, Ege Giyim Sanayicileri Derne¤i, Ege
S‹AD, Isparta Giriﬂimci S‹AD, ‹zmir S‹AD,
Karﬂ›yaka S‹AD, Manavgat S‹AD ve Manisa
Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derne¤i'dir.
Baﬂkanl›¤›n› Deniz Taner yürütmektedir.

Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Dernekleri Federasyonu MAKS‹FED, 20 Ocak 2004'te kuruldu. Merkezi Bursa olan federasyonun üyeleri; Band›rma S‹AD,
Bursa S‹AD, Bursa Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i, Demirtaﬂ Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i, Edirne S‹AD, Eskiﬂehir S‹AD,
Kastamonu S‹AD, Nilüfer S‹AD, Orhangazi S‹AD,
Silivri S‹AD, Trabzon S‹AD ve Türk Sanayicileri
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'dir. Baﬂkanl›¤›n› Serhas
Bekiﬂo¤lu yürütmektedir.
‹ç Anadolu Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Dernekleri
Federasyonu ‹ÇAS‹FED, 22 Ocak 2004'te kuruldu. Merkezi Ankara olan federasyonun üyeleri;
Akyurt S‹AD, Kayseri S‹AD, Kazan S‹AD, Konya
S‹AD ve Ostim S‹AD'd›r. Federasyon baﬂkanl›¤›
görevini Mehmet Akyürek yürütmektedir.
24 ﬁubat 2004'te Do¤u Akdeniz Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Dernekleri Federasyonu DAS‹FED
kuruluﬂunu tamamlad›. Federasyonun üyeleri;
Adana S‹AD, Adana Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i,
Adana ‹ﬂ Dünyas› Derne¤i, Adana ‹ﬂ Kad›nlar›
Derne¤i, Ceyhan S‹AD, Hatay S‹AD, ‹skenderun
S‹AD, Kahramanmaraﬂ S‹AD, Mersin S‹AD, Osmaniye S‹AD ve Tarsus S‹AD ve Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'dir. Federasyon baﬂkanl›¤› görevi Süleyman Onatça taraf›ndan
yürütülmektedir.
7 May›s 2004'te Sektörel Dernekler Federasyonu SEDEFED kuruldu. Merkezi ‹stanbul olan
federasyonun üyeleri; Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne¤i, Demir Çelik Üreticileri
Derne¤i, Otomotiv Distribütörleri Derne¤i,
Promosyon Ürünleri Üreticileri Derne¤i, Tüm K›rtasiye Sanayicileri ‹thalatç›lar›, ‹hracatç›lar› ve
Toptanc›lar› Derne¤i, Türkiye Otomotiv Sanayii
Derne¤i, Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i,
Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i, Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i, Türkiye Müteahhitler Birli¤i, Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i ve

Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i'dir. Federasyonun
yönetim kurulu baﬂkanl›¤› Bülent Akgerman
taraf›ndan yürütülmektedir.
2 Haziran 2004'te Do¤u ve Güneydo¤u Sanayici
ve ‹ﬂadam› Dernekleri Federasyonu DOGÜNS‹FED kuruluﬂunu tamamlad›. Merkezi Diyarbak›r olan federasyonun üyeleri; Cizre S‹AD,
Diyarbak›r S‹AD, Diyarbak›r ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i,
Do¤u Mermerciler Derne¤i, Diyarbak›r Organize
Sanayi ‹ﬂadamlar› Derne¤i, Elaz›¤ S‹AD, Elaz›¤
Mermerciler ve Madenciler Derne¤i, Güneydo¤u
S‹AD, Malatya S‹AD, Mardin S‹AD, Siirt S‹AD,
ﬁanl›urfa S‹AD, Temizlik ve Sosyal ‹ﬂverenler
Derne¤i ve Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i'dir. Federasyon baﬂkanl›¤› ﬁeyhmus Akbaﬂ
taraf›ndan yürütülmektedir.
Alt› federasyonun kuruluﬂunu tamamlamas›ndan
sonra konfederasyon çal›ﬂmalar›na h›z verildi. 4
Kas›m 2004'te, Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu kuruldu. Konfederasyonun kurucu
üyeleri, BAS‹FED, DAS‹FED, DOGÜNS‹FED,
‹ÇAS‹FED, MAKS‹FED ve SEDEFED oldu.
Merkezi ‹stanbul'da olan Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas›
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›'na
dönemin BAS‹FED Baﬂkan› Enis Özsaruhan
getirildi.
14 Nisan 2005 tarihinde konfederasyon "Türk" ismini resmen alarak "Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas›
Konfederasyonu" k›saca TÜRKONFED olarak
an›lmaya baﬂland›.
Merkezi Ankara'da bulunan Yap› Ürünleri
Üreticileri Federasyonu YÜF, 14 Aral›k 2005'te
TÜRKONFED'e kat›ld›. Baﬂkanl›¤› Adnan ‹¤nebekçili taraf›ndan yürütülen federasyon bünyesinde,
Agrega Üreticileri Birli¤i, Beton ve Harç Kimyasal
Katk› Maddeleri Üreticileri Derne¤i, Kireç Sanayicileri Derne¤i, Türkiye Çimento Müstahsilleri
Birli¤i, Türkiye Haz›r Beton Birli¤i ve Türkiye
Prefabrik Birli¤i bulunmaktad›r.
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26 Nisan 2006 tarihinde, Orta Karadeniz Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Dernekleri Federasyonu
OKAS‹FED'in, TÜRKONFED'e üye olmas›yla
federasyon say›s› sekize ulaﬂt›. OKAS‹FED'e
üye dernekler Alaca S‹AD, Amasya S‹AD, Amasyal› S‹AD, Çorum S‹AD, Kazova S‹AD, Osmanc›k
S‹AD, Samsun S‹AD, Sungurlu S‹AD, Tokat
S‹AD ve Yeﬂil›rmak Havzas› Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Bilimsel Araﬂt›rmalar› Destekleme Derne¤i'dir.

Merkezi Çorum'da bulunan federasyon baﬂkanl›¤›n›
Erdem Çenesiz yürütmektedir.
3 Haziran 2006 tarihinde yap›lan TÜRKONFED
II. Ola¤an Genel Kurul'da Baﬂkan Enis Özsaruhan
görevini MAKS‹FED Baﬂkan› Celal Beysel'e
devretti.
Bugün, TÜRKONFED, bünyesinde sekiz federasyon, 87 dernek ve 9000 iﬂ insan›yla Türkiye'nin
en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir.

TÜRKONFED Ekonomik Profili
(2005 Gerçekleﬂme Rakamlar›)

TÜRKONFED

Toplam

Toplam

Mal ve Hizmet

‹ﬂ Hacmi (milyar $)

‹stihdam (bin kiﬂi)

‹hracat› (milyar $)

85,1

645

34,4

67,5

471

20,5

3,0

23

0.5

121,9

583

28,1

6 Bölgesel Federasyon
(69 Dernek)
SEDEFED
(TÜS‹AD Hariç 11 Dernek)

YÜF
TÜS‹AD

Çift üyelikleri iki kez yazmamak için rakamlar ayr› ayr› verilmiﬂtir.
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Yönetim Kurulu

Celal Beysel

MAKS‹FED

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Bülent Akgerman

SEDEFED

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

Tufan Ünal

BAS‹FED

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

ﬁeyhmus Akbaﬂ

DOGÜNS‹FED

Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›

Nedret Koruyan

SEDEFED

Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman

Timur Erk

SEDEFED

Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan ‹¤nebekçili

YÜF

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Talat Sözen

BAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

‹lknur Denizli

BAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman Onatça

DAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Güler

DAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Lütfi Aysan

MAKS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Tarkan Kadoo¤lu

DOGÜNS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahir Baykam

‹ÇAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Azmi Kelemcisoy

‹ÇAS‹FED

Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Turhan

TÜRKONFED

Üye, Genel Sekreter
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Kuruluﬂ Yap›s›

BAS‹FED

DAS‹FED

DOGÜNS‹FED

‹ÇAS‹FED

Bat› Anadolu Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

Do¤u Akdeniz
Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

‹ç Anadolu
Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

Adana Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Cizre Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Akyurt Sanayici ve
Derne¤i (ADS‹AD)
Derne¤i (C‹S‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i
(AKS‹AD)
Alanya Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (ALS‹AD)
Adana Genç ‹ﬂadamlar›
Diyarbak›r
Sanayici
ve
Derne¤i (AG‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i (D‹S‹AD)
Kayseri Sanayici ve
Antalya Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (ANS‹AD)
Adana ‹ﬂ Dünyas› Derne¤i
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Diyarbak›r ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i
(‹ﬁDER)
(KAYS‹AD)
Antalya ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i (ANT‹KAD)
(D‹KAD)
Adana ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i
Kazan Sanayici ve
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
(‹ﬁKAD)
Do¤u Mermerciler Derne¤i
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (ASAD)
(DMD)
Ceyhan Sanayici ve
(KAS‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Diyarbak›r Organize Sanayi
Babada¤l› Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (BAS‹AD)
(CEYS‹AD)
Konya Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i (DOS‹AD)
‹ﬂadamlar›
Derne¤i
Hatay Sanayici ve
Bal›kesir Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (BAS‹AD)
(KOS‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Elaz›¤ Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
(HAS‹AD)
Derne¤i (ELS‹AD)
Biga Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (B‹S‹AD)
Ostim Sanayici ve
‹skenderun Sanayici ve
‹ﬂadamlar›
Derne¤i (OS‹AD)
Elaz›¤ Mermerciler ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Denizli Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (DES‹AD)
Madenciler Derne¤i (EMMAD)
(‹SS‹AD)
Ege Ayakkab› Sanayicileri Derne¤i (Ege AYSAD) Kahramanmaraﬂ Sanayici ve
Güneydo¤u Sanayici ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Ege Deri Sanayicileri Derne¤i (Ege DER‹DER)
(KAS‹AD)
(GÜNS‹AD)
Mersin Sanayici ve
Malatya Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Ege Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i (EG‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Derne¤i (MAS‹AD)
(MES‹AD)
Ege Giyim Sanayicileri Derne¤i (EGSD)
Mardin Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Osmaniye Sanayici ve
Derne¤i (MARS‹AD)
‹ﬂadamlar›
Derne¤i
Ege Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (ES‹AD)
(OSS‹AD)
Siirt Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Isparta Giriﬂimci
Tarsus Sanayici ve
Derne¤i (S‹S‹AD)
Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (IGS‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i
(TAS‹AD)
ﬁanl›urfa Sanayici ve
‹zmir Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (‹ZS‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i (ﬁUS‹AD)
Türk Sanayicileri ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i
Temizlik ve Sosyal ‹ﬂverenler
Karﬂ›yaka Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (KAS‹AD)
(TÜS‹AD)
Derne¤i (TES-DER)
Manavgat Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (MAS‹AD)
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD)
Manisa San. Bölg. Sanayicileri Derne¤i (MOBSANDER)
Afyon Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (AFS‹AD)
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MAKS‹FED

OKAS‹FED

SEDEFED

YÜF

Marmara ve Kuzey Anadolu
Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

Orta Karadeniz
Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Dernekleri Federasyonu

Sektörel Dernekler Federasyonu

Yap› Ürünleri
Üreticileri
Federasyonu

Band›rma Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (BANS‹AD)

Alaca Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (Alaca S‹AD)

Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derne¤i (AYSAD)

Agrega Üreticileri Birli¤i
(AGÜB)

Bursa Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (BUS‹AD)

Amasya Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (AS‹AD)

Demir Çelik Üreticileri Derne¤i (DÇÜD)
Otomotiv Distribütörleri Derne¤i (ODD)

Beton ve Harç Kimyasal
Katk› Maddeleri Üreticileri
Derne¤i (KÜB)

Promosyon Ürünleri ‹malatç›lar› ve
Sat›c›lar› Derne¤i (PROMOTÜRK)

Kireç Sanayicileri Derne¤i
(K‹SAD)

Bursa Genç Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Amasyal› Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (GES‹AD)
Derne¤i (AS‹AD)
Demirtaﬂ Organize Sanayi Bölgesi
Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
(DOSAB S‹AD)
Edirne Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (EDS‹AD)
Eskiﬂehir Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (ES‹AD)

Çorum Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (Çorum S‹AD)

Türkiye Çimento
Tüm K›rtasiye Sanayicileri, ithalatç›lar›,
ihracatç›lar› ve toptanc›lar› Derne¤i (TÜK‹D) Müstahsilleri Birli¤i (TÇMB)

Kazova Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (Kazova S‹AD)

Türkiye Otomotiv Sanayii Derne¤i (OSD)

Osmanc›k Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (Osmanc›k S‹AD)

Türk Sanayicileri ve
‹ﬂadamlar› Derne¤i (TÜS‹AD)

Samsun Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i (TGSD)
Kastamonu Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (SAMS‹AD)
Derne¤i (KAS‹AD)
Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i (TKSD)
Sungurlu Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Nilüfer Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (Sungurlu S‹AD)
Türkiye Müteahhitler Birli¤i (TMB)
Derne¤i (N‹LS‹AD)
Tokat Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i (TYD)
Orhangazi Sanayicileri ve
Derne¤i (TOS‹AD)
‹ﬂadamlar› Derne¤i (ORS‹AD)
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND)
Yeﬂil›rmak Havzas› Sanayici ve
Silivri Sanayici ve ‹ﬂadamlar› ‹ﬂadamlar› Bilimsel Araﬂt›rmalar›
Derne¤i (S‹S‹AD)
Destekleme Derne¤i (YEHS‹AD)

Türkiye
Haz›r Beton Birli¤i
(THBB)
Türkiye Prefabrik Birli¤i
(TPB)

Trabzon Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (TS‹AD)
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i (TÜS‹AD)
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Federasyonlar›m›z

NUTS 2 Bölge Birimleri ve TÜRKONFED

TEMS‹L ED‹LD‹⁄‹M‹Z ‹LLER

FEDERASYON SINIRLARI

NUTS 2 BÖLGE SINIRLARI

‹L SINIRLARI

DÜZEY 2 (NUTS 2) ‹statistiki Bölge Birimleri Kapsam›nda Yer Alan ‹ller
Bölge Kodu Bölge Kapsam›ndaki ‹ller

Bölge Kodu Bölge Kapsam›ndaki ‹ller

Bölge Kodu Bölge Kapsam›ndaki ‹ller

TR10

‹stanbul

TR52

Konya, Karaman

TR21

Tekirda¤, Edirne, K›rklareli

TR61

Antalya, Isparta, Burdur

TR83
TR90

TR22

Bal›kesir, Çanakkale

TR62

Adana, Mersin

TR31

‹zmir

TR63

TR32

Ayd›n, Denizli, Mu¤la

Hatay, Kahramanmaraﬂ,
Osmaniye

TR33

Manisa, Afyon, Kütahya, Uﬂak

TR41
TR42
TR51
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TR71

Bursa, Eskiﬂehir, Bilecik
Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu, Yalova
Ankara

K›r›kkale, Aksaray, Ni¤de,
Nevﬂehir, K›rﬂehir

TR72

Kayseri, Sivas, Yozgat

TR81

Zonguldak, Karabük, Bart›n

TR82

Kastamonu, Çank›r›, Sinop

TRA1

Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Artvin, Gümüﬂhane
Erzurum, Erzincan, Bayburt

TRA2

A¤r›, Kars, I¤d›r, Ardahan

TRB1

Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tunceli

TRB2
TRC1

Van, Muﬂ, Bitlis, Hakkari
Gaziantep, Ad›yaman, Kilis

TRC2
TRC3

ﬁanl›urfa, Diyarbak›r
Mardin, Batman, ﬁ›rnak, Siirt

Komisyonlar

AB Uyum ve Müzakere Komisyonu
Avrupa Birli¤i Uyum ve Müzakere Komisyonu'nun
baﬂkanl›¤›n› TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Üyesi Timur Erk yürütmektedir. Komisyonda
SEDEFED, MAKS‹FED, BAS‹FED, ‹ÇAS‹FED
ve DAS‹FED'den üyeler bulunmaktad›r. Bölge ve
sektörlerin küresel ekonomiye entegrasyonunu ve
AB'ye ekonomik ve sosyal uyumu gündemine
alm›ﬂ bir çal›ﬂma grubu olan komisyonun, Türkiye
genelinde çeﬂitli derneklerden 24 üyesi
bulunmaktad›r ve ana çal›ﬂma alanlar› olarak
kendisine aﬂa¤›daki maddeleri benimsemiﬂtir:
• AB müzakere sürecini izlemek, federasyon ve
derneklerin gündem ve süreçler hakk›nda bilgilendirilmelerini sa¤lamak,
• Mevzuatlar ve di¤er uyum çal›ﬂmalar› kapsam›nda, sektörel ve bölgesel ihtiyaç ve yeterlik
tespit çal›ﬂmalar› yapmak,
• TÜS‹AD, ‹KV, T‹SK, TOBB, AB Genel
Sekreterli¤i gibi kaynaklar ile iﬂbirlikleri gerçekleﬂtirmek, ortak proje ve giriﬂimlerde
bulunmak, yay›n ve raporlar›n› federasyon ve
derneklerle paylaﬂmak,
• Yukar›da belirtilen örgütlerle ve benzerleri ile
temas içinde bulunmak ve bu temaslardan
federasyon ve dernekler ad›na fayda sa¤lamak,
• Müzakere sürecine kat›labilmek için hükümet
nezdinde çal›ﬂmalar yapmak.

Sivil Örgütler ve Üyelerle ‹liﬂkiler
Komisyonu
Sivil Örgütler ve Üyelerle ‹liﬂkiler Komisyonu,
tüm yurt sath›na dönük olarak, iﬂ dünyas›nda giriﬂimcilik ruhunu geliﬂtirmeyi ve TÜRKONFED
üyelerini bir araya getirecek ortamlar oluﬂturmay›
hedefler. Baﬂkanl›¤›n› TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman Onatça yürütmektedir ve

üyeleri aras›nda TÜRKONFED çat›s› alt›ndaki
derneklerden on sekiz temsilci bulunmaktad›r.
Komisyon ana çal›ﬂma alanlar› olarak kendisine
aﬂa¤›daki maddeleri benimsemiﬂtir:
• Federasyonlara yeni derneklerin kat›lmas› yönünde, federasyon baﬂkanlar›n›n öncü giriﬂimleri ile iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirmek,
• Üyelerin birbirleri ve merkezle sa¤l›kl› iletiﬂim
içinde olmas›, bilgi ve birikimlerin paylaﬂ›lmas›
için projeler geliﬂtirmek,
• TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi toplant›lar›n›n haz›rl›k, raporlama gibi çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmek,
• TÜRKONFED Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirveleri’ni gerçekleﬂtirmek,
• Yurtiçinde ortak çal›ﬂ›labilecek sivil toplum kuruluﬂlar› ile iﬂbirli¤i geliﬂtirmek ve TÜRKONFED ile ilgili bilgilendirme çal›ﬂmalar› planlanmak,
• Bölgesel ve sektörel federasyon ve derneklere
AB içinde muadil, ekonomik ve sosyal iﬂbirli¤ine
gidilebilecek sivil toplum örgütleri bulmak.

Mesleki ve Teknik E¤itim
Komisyonu
Mesleki ve Teknik E¤itim Komisyonu, bu konuda
TÜRKONFED'in yapt›¤› faaliyetlere destek olup,
federasyon bölgelerinde çal›ﬂmalar›n özümsenmesine yard›mc› olmak amac›yla kurulmuﬂtur.
Komisyonun çal›ﬂma alanlar› aﬂa¤›dad›r.
• TÜRKONFED’in Beceriler, Yeterlilikler ve
Meslek E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler
ve Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi:
Finansman Yap›s› ve Politika Önerileri
baﬂl›kl› iki raporunun devam› niteli¤indeki
"Mesleki Teknik E¤itimde ‹yi Örnekler"
raporu için, çal›ﬂmada yer alabilecek baﬂar›l›
meslek e¤itimi
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kurumlar›n› federasyon bölgelerinde araﬂt›rarak
rapora katk›da bulunmak,
• ‹yi örnekler olarak nitelendirilebilecek mesleki
e¤itim kurumlar›n›n federasyonlar bünyesinde
de kurulmas›na çal›ﬂmak, bu kurumlar›n say›s›n› art›rmak için federasyon ve derneklerin
konuya sahip ç›kmas›n› sa¤lamak ve yeni giriﬂimleri teﬂvik etmek,
• Federasyonlar›n deneyimlerinin tüm üyelere
aktar›lmas›n› sa¤lamak, ortak bir bilgi havuzu
yaratmaya çal›ﬂmak,
• TÜRKONFED d›ﬂ›nda yap›lan tüm mesleki
e¤itim çal›ﬂmalar›n› takip etmek ve üyeleri bu
geliﬂmelerden haberdar etmek.

‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n Komisyonu
Bu komisyonun amac›, TÜRKONFED'in "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" baﬂl›kl› araﬂt›rmas›na destek olmakt›r. Bunun yan› s›ra, kad›n›n giriﬂimcili¤ini art›rmaya, toplumdaki yerini güçlendirmeye,
ekonomide, özellikle de sanayide hak etti¤i yeri
almas›n› sa¤lamaya, iﬂ yaﬂam›na entegrasyonunu
h›zland›rma ve iﬂ yaﬂam›na kad›n kat›l›m›n› AB
ülkeleri seviyelerine ç›karma çal›ﬂmalar›na katk›da
bulunmakt›r. Faaliyet alanlar› aﬂa¤›daki gibidir.
• 2007 y›l›nda yay›mlanacak olan "‹ﬂ Dünyas›nda
Kad›n" raporunun haz›rl›klar›na katk›da
bulunmak,
• Bu konuda faaliyet gösteren di¤er sivil toplum
örgütleri ile iliﬂkileri güçlendirmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak,
• TÜRKONFED üyeleri aras›nda iﬂ kad›nlar›n›n
say›s›n›n art›r›lmas›na çal›ﬂmak,
• Kad›nlara meslek edindirme ya da meslek geliﬂtirme faaliyetlerine öncülük etmek,
• Kad›n ve iﬂ hayat› konusunda TÜRKONFED
d›ﬂ›nda yap›lan tüm çal›ﬂmalar› takip edip üyeleri
geliﬂmelerden haberdar etmek.
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Faaliyetler

Mesleki ve Teknik E¤itim
Ekonominin ihtiyaç duydu¤u becerilerle donat›lm›ﬂ nitelikli ara-kademe insan gücünün nas›l e¤itilece¤i y›llard›r üzerinde durulan ve Türkiye için
hayati önemi olan bir sorudur. De¤iﬂim ve geliﬂimin
h›z kazand›¤› bir dönemde, yeniden yap›land›r›lm›ﬂ
bir mesleki ve teknik e¤itimin istihdam piyasas›na
ve ekonomiye kazand›raca¤› güç ve ivme tart›ﬂ›lmazd›r.
TÜRKONFED Türkiye'nin en büyük gönüllü iﬂ
dünyas› örgütü olarak, mesleki ve teknik e¤itimin,
iﬂletmelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak ve uluslararas›
rekabette genç nüfusu ile ön plana ç›kmak isteyen
Türkiye'ye avantaj sa¤layacak ﬂekilde yap›land›r›lmas› gereklili¤ine inanmaktad›r. Bu nedenle,
2006 y›l› baﬂ›ndan beri Sabanc› Üniversitesi'ne
ba¤l› E¤itim Reformu Giriﬂimi (ERG) ile ortak
bir çal›ﬂma yürütmektedir.
Çal›ﬂmalar dahilinde, mesleki ve teknik e¤itimin
bugünkü durumunu tespit eden ve çözüm önerileri getiren "Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek
E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler" raporu
haz›rland›. Bu rapor, 19 farkl› kurumdan mesleki
e¤itim konusunda uzman otuz kiﬂilik bir dan›ﬂma
kurulu ile birlikte oluﬂturuldu. 17 May›s 2006'da
bas›n›n önde gelen köﬂe yazarlar›na yap›lan tan›t›m
toplant›s›n›n ard›ndan, raporun yönetici özeti 18
May›s 2006 tarihinde düzenlenen bir sempozyum
ile kamuoyuna duyuruldu.
"Sürdürülebilir Büyüme ‹çin E¤itime Acil Müdahale Sempozyumu"nda Milli E¤itim Bakanl›¤›
Müsteﬂar› Necat Birinci konuk konuﬂmac› olarak
yer ald›. Raporun ilk bulgular›n›n sunumunun ard›ndan düzenlenen panelde, Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilcili¤i E¤itim Proje Koordinatörü
Prof. Dr. Mustafa Balc›, MEB Müsteﬂar Yard›mc›s›
Salih Çelik, ‹ﬁKUR ‹ﬂgücü Uyum Dairesi Baﬂkan›
Bayram Akbaﬂ ve DPT Sosyal Planlama Genel
Müdürü Dr. Fatma Barkçin ile Türkiye'de meslek
e¤itimi tart›ﬂ›ld›. Panelden sonra, Türkiye çap›nda

faaliyet gösteren ve meslek e¤itiminde iyi örnekler
olarak nitelendirilen özel ve gönüllü giriﬂimlerin
tan›t›mlar› yap›ld›.
Sempozyum beklenen etkiyi yaratt› ve Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i ile iﬂbirli¤i içinde
Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkilileri ile periyodik toplant›lar baﬂlad›. ‹lk toplant› 26 Temmuz 2006'da
Ankara'da, Milli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik'in
de kat›l›m›yla gerçekleﬂti. Bu toplant›n›n ana konusu, meslek e¤itiminin piyasan›n ihtiyaçlar›na göre çok çabuk yap›lanacak, kendini h›zla yenileyebilen bir sistemle verilebilmesinin yollar›yd›. Bunun
yolunun ise mesleki e¤itim veren özel kurumlardan
geçti¤i vurguland›. Özel giriﬂimler taraf›ndan verilen
meslek e¤itiminin akreditasyona ihtiyac› oldu¤u,
akreditasyon için de ulusal yeterliliklerin acilen
belirlenmesi, her beceri seviyesi için k›staslar›n
oluﬂmas› gereklili¤inin alt› çizildi. Mesleki Yeterlilik
Kurumu'na olan ihtiyaç ve sektör temsilcilerinin
bu kurumda yer almas›n›n öneminden bahsedildi.

26 Temmuz 2006 - MEB mesleki ve teknik e¤itim
toplant›s› - Ankara
8-10 Eylül 2006 tarihlerinde Bursa'da düzenlenen
ikinci toplant›da, meslek e¤itimi veren özel giriﬂimlerin sorunlar›na, sorunlar›n somutlaﬂt›r›lmas›na
ve gerekli olan yasa de¤iﬂikliklerine odaklan›ld›.
Bu toplant›ya kat›lan Milli E¤itim Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Mehmet Temel ve di¤er ilgili daire baﬂkanlar› ile Bursa'da meslek e¤itimi veren özel kuruluﬂlar ziyaret edildi. H›zla de¤iﬂen teknolojiye
çok çabuk adapte olan bu kurumlar›n ülke çap›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için görüﬂmelerde bulunuldu.
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al›nd›. Nitelikli ara eleman yetiﬂtirilebilmesi için
Milli E¤itim Bakanl›¤› ve YÖK aras›nda iﬂbirli¤inin
geliﬂtirilmesi gerekti¤i vurguland›.
Bu toplant›lardan al›nan görüﬂlerden de faydalan›larak, "Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler" raporu Kas›m
2006'da tamamlanarak yay›nland›.

10 Eylül 2006 - Özel Meslek E¤itimi Kurumlar›n›n
Sorunlar› toplant›s› - BEGEV Ziyareti - Bursa
15 - 16 Eylül 2006 tarihinde Bursa'da düzenlenen
TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda
da mesleki e¤itim konusu gündemdeydi.
TÜRKONFED üyelerinin büyük ilgi gösterdi¤i
toplant›da, MEGEP ‹stanbul Bölge Yöneticisi
Vehbi Özyurt'un da kat›ld›¤› bir panel düzenlenerek
iﬂ dünyas›n›n nitelikli ara eleman s›k›nt›s›n›
çözmenin yollar› tart›ﬂ›ld›.
Di¤er bir toplant›, 18-19 Kas›m 2006 tarihlerinde
TÜRKONFED, BUS‹AD, MEGEP ve YÖK iﬂbirli¤iyle yine Bursa'da gerçekleﬂtirildi. Toplant›ya,
YÖK Baﬂkan Vekili Prof. Dr. ‹sa Eﬂme, Avrupa
Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i E¤itim Proje
Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Balc›, MEB Müsteﬂar Yard›mc›s› Mehmet Temel, ‹ﬁKUR ‹ﬂgücü
Uyum Dairesi Baﬂkan› Bayram Akbaﬂ ve bu
kurumlar›n çok say›da temsilcisi kat›ld›. Böylece,
sanayicinin talep etti¤i meslek e¤itimi sadece ortaö¤retim de¤il, yüksekö¤retim boyutuyla da ele

19 Kas›m 2006 - MEB - YÖK - MEGEP TÜRKONFED mesleki e¤itim toplant›s› - Bursa
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Raporun yay›nlanmas›n›n ard›ndan, yine ERG ile
birlikte, çal›ﬂmada getirilen önerilerin finansman›na
yönelik çal›ﬂmalara baﬂland›. Amaç, politika önerilerinin hayata geçirilmesi için gerekli maddi kaynaklar›n tespit edilmesi ve meslek e¤itimine aktar›m yollar›n›n saptanmas›yd›. Bu do¤rultuda,
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi
Dr. Hakan Y›lmaz ile yeni bir rapor çal›ﬂmas›na
baﬂland›. Raporun ilk bulgular› TÜRKONFED
10. Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirvesi'nde, Adana'da
aç›kland›. Raporun nihai halinin oluﬂturulmas›
s›ras›nda çeﬂitli kurumlarla bir araya gelinerek,
farkl› görüﬂler al›nd›.

24 Ocak 2007 - TÜRKONFED - DPT - ‹ﬁKUR Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› toplant›s› - Bursa
Bu do¤rultuda ilk toplant› 24 Ocak 2007'de DPT
Sosyal Planlama Genel Müdürü Kemal Madeno¤lu, ‹ﬁKUR Genel Müdürü Nam›k Ata ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Genel Müdürü
Ramazan Y›ld›r›m’›n kat›l›m› ile Bursa'da gerçekleﬂtirildi. Toplant›da OSB'ler bünyesinde kurulabilecek ortak mesleki e¤itim merkezleri ele al›nd›. OSB'lerin meslek e¤itimini destekleyebilmesi
için gelirlerinden kaynak aktarabilmesinin yeni
haz›rlanacak ilgili yasada yer almas› için çal›ﬂmalar
yap›ld›.

Raporun bas›n tan›t›m›, TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Üyeleri, ERG Direktörü Üstün Ergüder,
Dr. Hakan Y›lmaz ve çok say›da gazetecinin kat›l›m›yla ayn› gün The Marmara Oteli'nde yap›lan
bir toplant› ile gerçekleﬂtirildi.

26 Ocak 2007 - Finansman Yap›s› ve Politika
Önerileri raporu dan›ﬂma toplant›s› - Ankara
Di¤er bir toplant›, Ankara'da, Milli E¤itim
Bakanl›¤›, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Avrupa
Komisyonu Türkiye Temsilcili¤i, Devlet Planlama
Teﬂkilat›, Türkiye ‹ﬂ Kurumu, Mesleki Yeterlilik
Kurumu, Türkiye Ekonomi Politikalar› Araﬂt›rma
Vakf› (TEPAV), E¤itim Reformu Giriﬂimi ve
çeﬂitli akademisyenlerin kat›l›m› ile 26 Ocak
2007'de gerçekleﬂtirildi. Bu toplant›, yay›nlanacak
olan "Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi:
Finansman Yap›s› ve Politika Önerileri" raporu
için bir dan›ﬂma toplant›s› niteli¤ini de taﬂ›yordu.
Bu toplant›da ayr›ca, ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu'nun
meslek e¤itimini geliﬂtirmek ve yayg›nlaﬂt›rmak
için kullan›lmas›n›n yollar› tart›ﬂ›ld›.

2006 y›l›ndan beri TÜRKONFED taraf›ndan çal›ﬂ›lmakta olan yüksekö¤retime geçiﬂte katsay› uygulamas›, 12 May›s 2007'de TÜS‹AD'›n ‹stanbul'da
düzenledi¤i bir toplant›da ele al›nd›. Toplant›ya
kat›lan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Celal Beysel, imam hatip liseleri genel ve mesleki
e¤itim d›ﬂ›nda, ayr› bir kategoriye al›nd›ktan sonra
katsay› uygulamas› kald›r›lmal›d›r, görüﬂünü bir
kez daha dile getirdi.
14 May›s 2007'de, Ankara’da, daha önce Bursa'da
Milli E¤itim Bakanl›¤› yetkililerine iletilen taleplerin
de¤erlendirilmesi ile ilgili bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Müsteﬂar Yard›mc›s› Mehmet Temel
baﬂkanl›¤›nda toplanan kamu ve TÜRKONFED
temsilcileri, meslek e¤itimi veren özel giriﬂimlerin
daha etkin iﬂleyebilmesinin önünü açacak mevzuat
de¤iﬂiklikleri hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundu.
TÜRKONFED mesleki e¤itim çal›ﬂmalar›n›n devam› niteli¤indeki "Meslek E¤itiminde ‹yi Örnekler" raporunun ön haz›rl›klar›na da oluﬂturulan
Mesleki ve Teknik E¤itim Komisyonu ile baﬂlad›.

Kalk›nma Ajanslar›

12 Nisan 2007 - Finansman Yap›s› ve Politika
Önerileri Raporu bas›n tan›t›m›, Dr. Hakan Y›lmaz
- ‹stanbul
Yap›lan tüm toplant›lardan al›nan görüﬂlerden de
faydalan›larak, "Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Finansman Yap›s› ve Politika
Önerileri" raporu 12 Nisan 2007'de yay›mland›.

TÜRKONFED kuruldu¤u günden bu yana, kalk›nma ajanslar›na özel bir önem verdi. Bölgesel
yap›lanmas›n› Avrupa Birli¤i Düzey 2 ‹statistiki
Bölge Birimleri'ne göre düzenleyen TÜRKONFED, ajanslar›n kurulmas› gündeme geldi¤inden
beri konuya sahip ç›kt›.
Kalk›nma Ajanslar› Kanunu'nun haz›rl›k aﬂamalar›nda Avrupa'dan örnekler incelendi, konunun
yetkilileriyle, özellikle de Devlet Planlama Teﬂkilat›'yla çeﬂitli görüﬂmelerde bulunuldu. TÜRKONFED kalk›nma ajanslar›nda her zaman yerel bilginin
de¤erini vurgulad›; bölge iﬂ insan›n›n, özellikle de
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sivil ve gönüllülük esas›na göre kurulmuﬂ olan iﬂ
dünyas› örgütlerinin kalk›nma ajanlar›n›n karar organlar›nda mutlaka yer almas› gerekti¤ini savundu.
17 Temmuz 2006'da Adana'da düzenlenen "Avrupa Birli¤i Yolunda Planl› Kalk›nma"
panelinde DPT Müsteﬂar› Dr. Ahmet T›kt›k,
Müsteﬂar Yard›mc›s› Lütfi Elvan, Dünya Gazetesi
yazarlar› Osman Arolat ve Rüﬂtü Bozkurt'la bir
araya gelen TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel
ve DAS‹FED Baﬂkan› Süleyman Onatça, ajanslar›n
merkeziyetçi yap›s›n› eleﬂtirdi. Ajanslar›n gücünü
yerelli¤inden almas› gereken kurumlar olmas› gerekti¤ini belirten Celal Beysel, kalk›nma ajanslar›nda gönüllü ve sivil iﬂ dünyas› örgütlerinin daha fazla yer almalar› gerekti¤ini söyledi.

17 Temmuz 2006 - AB Yolunda Planl› Kalk›nma
Paneli - Adana
TÜRKONFED’in eleﬂtirilerine ra¤men gönüllü
ve sivil iﬂ dünyas› örgütlerine arzu edilen düzeyde
yer vermeden yasalaﬂan kalk›nma ajanslar›n›n ilki
TR- 62 Adana - Mersin bölgesinde kuruldu. Bu
ajansta TÜRKONFED üyesi, gönüllülük esas›yla
kurulmuﬂ beﬂ iﬂ dünyas› örgütü yer almaktad›r.
‹kinci ajans, TR-31 ‹zmir'de hayata geçirildi. ‹zmir
Kalk›nma Ajans›'nda da TÜRKONFED üyesi dört
dernek "Kalk›nma Kurulu"nda yer ald›.
23 ﬁubat 2007'de Dan›ﬂtay'›n 10. Dairesi Kalk›nma
Ajanslar›'n›n Çal›ﬂma Usül ve Esaslar› Hakk›nda
Yönetmelik'in yürütmesini "ülkemiz idari yap›s›nda
olmayan bölgesel teﬂkilatlanmay› öngördü¤ü"
aç›klamas›yla durdurdu.
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Kalk›nma ajanslar›n›n hukuka uygunlu¤u konusunda kendisi de bir araﬂt›rma yapan TÜRKONFED, bu konuda Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ‹dare Hukuku Anabilim Dal› Baﬂkan›
Prof. Dr. Celal Erkut'tun görüﬂlerine de baﬂvurdu.

Organize Sanayi Bölgeleri
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), h›zla globalleﬂen
ve rekabetin her gün artt›¤› dünyada Türk ekonomisinin bel kemi¤ini oluﬂturan yap›lard›r. OSB'ler
kuruldu¤u günden bu yana, bu bölgelerde faaliyet
gösteren sanayiciler taraf›ndan baﬂar›yla yönetilmiﬂ,
kalk›nman›n lokomotifi görevini görmüﬂlerdir.
Ancak 2006 y›l› içinde yeni bir OSB yasas› haz›rl›klar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Tasar›da baz› maddelerin
do¤uraca¤› sak›ncalar, üye dernekler taraf›ndan
konfederasyon gündemine taﬂ›nm›ﬂt›r. Tasar› ile
OSB'lerin yönetiminin sanayicilerden al›n›p,
merkezi yap› temsilcilerine geçirilmek istenmesine karﬂ› bir hareket baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Konfederasyon üyelerinin ortak görüﬂü, OSB yönetimlerinde bu bölgelerde iﬂ yapan sanayicinin
a¤›rl›kl› olarak temsil edilmesinin ﬂart oldu¤udur.
Ancak tasar›da, genel kurullar›n ortadan kald›r›larak, müteﬂebbis kurulun devam›n›n tesis edilmesi
ve bu 15 kiﬂilik heyette il özel idaresi, belediye ve
OSB'lerin temsilci say›lar›n›n bir ile s›n›rlanmas›na
karﬂ›n, dokuz üyeli¤in sanayi ve ticaret odalar›na
verilmesi öngörülmektedir. Bu madde ile bölge
sanayicilerinin mülkiyetine sahip olduklar› OSB'leri
kendilerinin idare etme hakk› ellerinden al›nacak,
bunun yerine yönetim a¤›rl›¤› birer kamu kuruluﬂu
niteli¤inde olan sanayi odalar›na devredilmiﬂ olacakt›r. Bir baﬂka deyiﬂle, sanayicilerin kendi ortak
mülklerinin yönetimini baﬂkalar›na devredecek,
4562 say›l› kanunla uygulanan sa¤l›kl› yönetim
biçimi kaybolacakt›r.
TÜRKONFED, Organize Sanayi Bölgeleri Kanun
Tasar›s›'n›n bu yönde de¤iﬂtirilmesine karﬂ› ç›kt›
ve bu görüﬂünü her platformda dile getirdi.

Kanun tasar›s›na örgütlü bir direnç göstermek ad›na kurulun Organize Sanayi Bölgeleri Platformu'na TÜRKONFED de kat›ld›, ülke çap›nda
temsil etti¤i iﬂ dünyas› derneklerini ve sanayicileri
de arkas›na alarak platforma büyük güç kazand›rd›.

11 Ekim 2006 - Organize Sanayi Bölgeleri
Platformu Toplant›s› - Ankara
TÜRKONFED ve Organize Sanayi Bölgeleri
Platformu'nun çabalar› sonuç verdi, tasar›n›n kanunlaﬂmas› durduruldu. Bu hareket, dernek, federasyon ve konfederasyon iﬂbirli¤inin de baﬂar›l›
bir örne¤i olarak medyada da yer buldu.

3 Mart 2007 tarihli Referans Gazetesi'nden

‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n
TÜRKONFED her y›l iﬂ dünyas›n› yak›ndan
ilgilendiren bir konuyu ana tema olarak seçer ve
y›l boyu haz›rlad›¤› raporlar, düzenledi¤i çeﬂitli
etkinliklerle bu konu hakk›nda geliﬂtirdi¤i politika
önerilerini duyurur, sürekli gündemde tutar.

Bu do¤rultuda, TÜRKONFED'in 2007 y›l› temas›
"‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" olarak belirlendi. Amaç,
kad›n›n giriﬂimcili¤ini art›rmak, toplumdaki yerini
güçlendirmek, ekonomide, özellikle de sanayide
hak etti¤i yeri almas›n› sa¤lamak, iﬂ yaﬂam›na
entegrasyonunu h›zland›rmak ve iﬂ yaﬂam›na kad›n
kat›l›m›n› AB ülkeleri seviyelerine ç›kar›lmas›na
çal›ﬂmakt›r.
‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n projesi ile ilgili ön haz›rl›k
toplant›s›, 5 ﬁubat 2007 tarihinde TÜRKONFED
ofisinde yap›ld›. Bu toplant›ya kad›n ve iﬂ dünyas›
hakk›nda TÜRKONFED'in faaliyetlerini belirlemede yard›mc› olacak, çal›ﬂmalara bir çerçeve
çizebilecek, konfederasyona yol gösterecek çeﬂitli
akademisyenler, sivil toplum ve sanayi temsilcileri
kat›ld›. Toplant› sonucunda, TÜRKONFED'in üç
konu üzerinde yo¤unlaﬂarak bir rapor haz›rlamas›na
ve giriﬂimcili¤in geliﬂtirilmesi için faaliyetlerde
bulunmas›na karar verildi.

5 ﬁubat 2007 - ‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n Dan›ﬂma
Toplant›s› - ‹stanbul
Haz›rlanacak raporun ilk bölümü, hukuki yap›
üzerine olacak. ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Kadriye Bak›rc› taraf›ndan
haz›rlanacak bu çal›ﬂmada, Anayasa, ‹ﬂ Kanunu,
‹ﬂ Kanunu ile ilgili yönetmelikler, Türk Ceza
Kanunu'nun ‹ﬂ Kanunu ile ba¤lant›l›
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düzenlemeleri, toplumsal cinsiyet fark›ndal›¤›yla,
uluslararas› sözleﬂmeler ve Avrupa Hukuku ile
karﬂ›laﬂt›rmal› olarak incelenecek ve gelece¤e
yönelik çözüm önerilerinde bulunulacak.
‹kinci bölümü, kad›n›n iﬂ gücüne kat›l›m›n› kolaylaﬂt›racak, çal›ﬂan kad›nlar›n ekonomik durumunu iyileﬂtirecek bir tak›m mali politika önerileri oluﬂturmakt›r. Bu bölüm için de ODTÜ
Ö¤retim Üyesi Dr. Hakan Y›lmaz ve Pamukkale
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yard. Doç. Dr. O¤uz
Karadeniz ile birlikte çal›ﬂ›lmaktad›r.
Raporun üçüncü ve son bölümü de kad›n e¤itimi
üzerinedir. Bu bölümde amaç, ilkö¤retim sonras›
kad›n›n okullaﬂma oranlar›n› art›racak ve meslek
edinmesini sa¤layacak e¤itim politikalar› geliﬂtirmektir. Bu bölüm, 9 Eylül Üniversitesi'nden
Prof. Dr. Gülay Budak ve Celal Bayar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meltem Özkaya taraf›ndan haz›rlanmaktad›r.
Raporun tüm bölümleri eﬂ zamanl› olarak yürüyecek ve 21 Haziran 2007'de ‹stanbul Sabanc›
Center'da düzenlenecek "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n"
sempozyumu ile ilk bulgular aç›klanacakt›r. Amaç, ilk bulgular› ilgili kesimlerle paylaﬂmak,
farkl› görüﬂ ve önerileri de alarak, çal›ﬂmay›

1 May›s 2007 - Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›,
Ümit Boyner - Samsun
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tamamlamakt›r. Rapor, 30 Kas›m 2007’de Eskiﬂehir’de yap›lacak TÜRKONFED 11. Giriﬂim ve
‹ﬂ Dünyas› Zirvesi'nde kamuoyuna sunulacakt›r.
"‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" konusu kapsam›nda
Samsun'da yap›lan TÜRKONFED Baﬂkanlar
Konseyi toplant›s›na, ülkemiz iﬂ insanlar› aras›nda
önemli bir yere sahip olan Boyner Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Ümit Boyner konuk konuﬂmac›
olarak kat›ld›. Boyner, Türkiye'de kad›n›n iﬂ yaﬂam›
ile iliﬂkisinden, bu konuda dünyan›n di¤er ekonomileriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ne kadar geride oldu¤undan bahsetti. Kad›n nüfusun toplumun
yar›s›n› oluﬂturdu¤unu belirten Ümit Boyner,
"Toplumun yar›s›n›n ekonomik faaliyetinden
yararlanamayan bir ülke olma konumundan
kurtulmal›y›z" dedi.

Bölgesel ‹novasyon Merkezleri
Bölgesel ve sektörel kalk›nma vizyonlar› geliﬂtirerek uluslararas› entegrasyona ve rekabet gücünün art›r›lmas›na yard›mc› olmak, potansiyellerin
en iyi ﬂekilde de¤erlendirilmesi için faaliyetlerde
bulunmak ve projeler üretmek TÜRKONFED'in
kuruluﬂundaki amaçlar içinde yer al›r.
Bu amaçlar do¤rultusunda, TÜRKONFED, TÜS‹AD ve Frans›z Giriﬂimciler Hareketi (MEDEF)
ile baﬂlat›lan "Bölgesel ‹novasyon Merkezleri"
projesine kat›lma karar› ald›. TÜS‹AD baﬂkanl›¤›nda yürütülecek bu proje kapsam›nda,
TÜRKONFED'in yan› s›ra, TÜS‹AD-Sabanc›
Üniversitesi Rekabet Forumu (REF) ve REF'in
koordinasyonunda kurulan Ulusal ‹novasyon
Giriﬂimi (U‹G) de yer almakta.
Proje ile, Türkiye'nin küresel ekonomideki rekabet
gücünü art›rmak için AR-GE'ye dayal› inovasyonun
ve rekabetçi kümelenmelerin önemini göz önüne
alarak, bölgesel inovasyon merkezlerinin kurulmas›
konusunda yerel paydaﬂlar›n ve hükümetin harekete
geçirilmesi amaçlanmakta. 2008 y›l› sonuna kadar
örnek teﬂkil edecek bölgesel inovasyon merkezlerinin kurulmas› planlanmakta.

Bunun yan› s›ra, Fransa ile yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde, oluﬂturulmas› planlanan Bölgesel ‹novasyon Merkezleri ile Fransa'da bu alandaki faaliyet
gösteren rekabetçi sanayi kümelenmeleri aras›nda
bir eﬂleﬂtirme yap›lacak ve oradaki deneyim ve
bilgi birikiminin projeye aktar›lmas› sa¤lanacakt›r.
Proje çerçevesinde, TÜRKONFED'e üye federasyon ve derneklerden, bölgelerinde inovasyon yoluyla rekabet gücünün art›r›labilece¤i sektörlerin
belirlenmesi talep edildi ve al›nan bilgiler do¤rultusunda ilk aﬂamada bölgesel inovasyon merkezlerinin oluﬂturulmas› planlanan 16 sektör/bölge
belirlendi.

Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi ve
Göreli Üstünlükler Araﬂt›rmas›
TÜRKONFED her y›l iki bölgede "Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi ve Göreli Üstünlükler Araﬂt›rmas›" yürütmektedir. Bu araﬂt›rmalar
Haziran 2006 - Haziran 2007 döneminde yap›lan
üç Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda, ev sahibi
dernek iﬂbirli¤i ile farkl› federasyon bölgelerinde
yap›ld›.
Bölge insan›n›n gelecek 10 y›l için ekonomik beklentilerini, mevcut durumda bölgelerinin göreli
üstünlükleri ve zay›fl›klar›n› inceleyen çal›ﬂmalar›n
sonucunda, Do¤u Karadeniz Bölgesi'nde öne ç›kan sektörler turizm, bal›kç›l›k ve su ürünleri olarak
tespit edildi. Marmara ve Bat› Karadeniz Bölgesi'nin en önemli sektörleri ise metal eﬂya, makina
ve teçhizat oldu. Orta Karadeniz'de ise bölge
halk›n›n en güçlü gördü¤ü sektörler ziraat ve bal›kç›l›k, g›da, içki ve tütün sanayi olarak tespit
edildi.
Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi ve Göreli Üstünlükler
Araﬂt›rmas›, 6-7 Eylül 2007'de ‹skenderun'da düzenlenecek TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s› öncesinde yap›lacak Do¤u Akdeniz araﬂt›rmas› ile tamamlanm›ﬂ olacak. Üç y›ld›r sürdürülen bu araﬂt›rma çal›ﬂmas›, tüm ülkeyi kapsayan
tek bir rapor haline getirilecek ve yay›nlanacak.

TÜRKONFED
Baﬂkanlar Konseyi Toplant›lar›
Trabzon, 15 - 16 Haziran 2006
2006 y›l›n›n ilk TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s›, 15-16 Haziran 2006 tarihinde, Trabzon
Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i ev sahipli¤inde
Trabzon'da gerçekleﬂtirildi.
Toplant›ya, aç›l›ﬂ konuﬂmac›lar› olarak TS‹AD
Yönetim Kurulu Baﬂkan› ﬁükrullah Güçmen,
MAKS‹FED dönemin Genel Sekreteri Serhas
Bekiﬂo¤lu, TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Ömer Sabanc› ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Celal Beysel kat›ld›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n
ard›ndan, "Do¤u Karadeniz Bölgesindeki ‹ller
Kapsam›nda Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör AnaliziSorunlar›n ve Göreli Üstünlüklerin Tespiti
Araﬂt›rmas›"n›n sonuçlar› aç›kland›.
Trabzon'da ö¤leden sonra düzenlenen mesleki e¤itim konulu panele MESS E¤itim Vakf› Genel Müdürü Dr. Necdet Kenar, H‹TAﬁ A.ﬁ Yönetim Kurulu Baﬂkan› Suat Hac›saliho¤lu, E¤itim Reformu
Giriﬂimi Koordinatör Yard›mc›s› Batuhan Aydagül
ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baﬂkan› Celal
Beysel kat›ld›. Moderatörlü¤ünü TS‹AD Genel
Sekreteri Recep Ergenç'in yapt›¤› panelde, Trabzon
ve çevre illerden gelen meslek okulu ö¤retmenleri
ve ö¤rencileri ile meslek e¤itimi tart›ﬂ›ld›, görüﬂler
ve beklentiler de¤erlendirildi.

16 Haziran 2006 - Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›,
Mesleki E¤itim Paneli - Trabzon
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Bursa, 14-15 Eylül 2006
2006 y›l›n›n ikinci TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›, 14-15 Eylül 2006 tarihlerinde Bursa
Sanayici ve ‹ﬂ Adamlar› Derne¤i ev sahipli¤inde,
Bursa'da yap›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmac›lar› aras›nda yer alan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baﬂkan› Celal Beysel, Türkiye - Avrupa Birli¤i iliﬂkilerine dikkat çekerek,
üyelik müzakerelerinin gerekli h›zda ilerlememesini
eleﬂtirdi. Beysel, Türkiye'nin rotas›n› uzun y›llar
önce Avrupa'ya çevirdi¤ini, büyük ilerlemeler kaydedildi¤ini, fakat tam üyelik sürecine girilmiﬂken,
birden h›z kesildi¤ini belirterek, "Böyle bir ortamda
ülke sath›nda AB konusunun eskisine oranla daha
heyecanla konuﬂuluyor, tart›ﬂ›l›yor olmas› gerekmez
mi? Yaﬂad›¤›m›z geliﬂmelerle, Türkiye'nin AB'ye
tam üyelik hedefinin iliﬂkisi kuruluyor, sektörel
stratejiler yap›l›yor olmas› gerekmez mi? Oysa
Türkiye'de bu konuda yaprak k›p›rdam›yor. Tam
tersine, Türkiye'nin AB üyeli¤ine iliﬂkin iç kamuoyunun deste¤inin düﬂtü¤üne dair araﬂt›rmalar
yay›nlan›yor" dedi.

giyim eﬂyas› ve deri sanayi, kimya, petrol, kömür,
kauçuk ve plastik mamulleri sanayi olarak
belirlendi.
2006 y›l›n›n ana temas›na uygun olarak, bu toplant›da da meslek e¤itimi ele al›nd›. Türkiye'de
meslek e¤itimde iyi örneklerin önde gelenlerinden
olan Bursa E¤itim Geliﬂtirme Vakf› E¤itim Merkezi
(BEGEV) ziyaret edildi. Bu ziyarette, benzer e¤itim
kurumlar›n›n TÜRKONFED üyesi federasyon
bölgelerinde kurulmas›n›n yollar› tart›ﬂ›ld›.

Ayn› konuya de¤inen TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer
Sabanc› ise, Avrupa'da Türkiye'nin tam üyeli¤ine
karﬂ› görülen isteksizli¤i de¤erlendirdi.
Konuﬂmas›nda AB'ye seslenen Sabanc›, "Gelip
görmedi¤iniz, yerinde derinlemesine incelemedi¤iniz bir ülke hakk›nda, oturdu¤unuz yerden, eksik
bilgilerle, komisyonun teknik raporlar›n› da dikkate
almadan görüﬂ oluﬂturmay› hangi etik anlay›ﬂa
s›¤d›r›yorsunuz? Gelece¤in Avrupas›'n› böyle mi
kuruyorsunuz?" dedi.
Toplant›da "Marmara ve Bat› Karadeniz Bölgesi
Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi, Sorunlar›n ve
Göreli Üstünlüklerin Tespiti" araﬂt›rmas›n›n
sonuçlar› da aç›kland›. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre
Marmara ve Bat› Karadeniz Bölgesi'nin öne ç›kan
sektörleri, metal eﬂya, makine-teçhizat, ulaﬂ›m
arac› sanayi, inﬂaat ve bay›nd›rl›k iﬂleri, dokuma,
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16 Eylül 2006 - Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›,
Ömer Sabanc› - Bursa

Samsun, 30 Nisan - 1 May›s 2007
2007 y›l›n›n ilk Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›
Samsun’da, Samsun S‹AD ev sahipli¤inde düzenlendi. Aç›l›ﬂta Celal Beysel ve Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤, siyaset ve ekonomideki geliﬂmeleri de¤erlendiren konuﬂmalar›n›n ard›ndan, "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" konusuna de¤inerek, Türkiye'de
kad›n›n ekonomide hak etti¤i yeri mutlaka almas›
gerekti¤ini belirttiler. Konuk konuﬂmac› Boyner
Holding Yönetim Kurulu Baﬂkan› Ümit Boyner
de karﬂ›laﬂt›rmal› bir de¤erlendirme yaparak,
ülkemizin bu konuda geri kalm›ﬂl›¤›n›n alt›n› çizdi.

de¤iﬂebilmesine olanak sa¤lamakt›r. Türkiye,
bu krizi bir yenilenme f›rsat›na dönüﬂtürmek
ve normalleﬂmeyi yeniden h›zla sa¤lamak zorundad›r" sözlerine yer verilerek mevcut siyasi
durum eleﬂtirildi.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümünde ise
Baﬂkanlar Kurulu topland›. TÜRKONFED'in
bugün ve gelecekte beklenen faaliyetlerinin de¤erlendirildi¤i oturumda ayr›ca "Mesleki Teknik
E¤itim" ve "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" baﬂl›klar›yla
iki yeni komisyon kuruldu.

TÜRKONFED 10. Giriﬂim ve
‹ﬂ Dünyas› Zirvesi
Adana, 6-7 Aral›k 2006
1 May›s 2007 - Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›,
Arzuhan Do¤an Yalç›nda¤ - Samsun
Baﬂkanlar Konseyi'nin gündeminde yer bulan bir
önemli konu da ülke gündemiyle ba¤lant›l› olarak,
Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimleriydi. TÜRKONFED
bir bildiri yay›nlayarak, konuyu de¤erlendirdi.
Bildiride, "ﬁimdi yap›lacak tek ﬂey, hemen erken
seçime baﬂvurarak, milli iradenin yeniden oluﬂmas›n› acilen sa¤lamak, bu yolla hem toplumun demokrasiye olan inanc›n› tazelemek, hem
de y›pranan, güven yitiren siyasi kadrolar›n

1997'den beri her y›l ayr› bir dernek ev sahipli¤inde
birçok üye iﬂ dünyas› derne¤ini buluﬂturan
TÜRKONFED Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirveleri'nin
onuncusu, bu y›l Adana'da düzenlendi.

8 Aral›k 2006 - TÜRKONFED 10. Giriﬂim ve ‹ﬂ
Dünyas› Zirvesi, Jan Nahum - Adana
1 May›s 2007 - Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s›,
Baﬂkanlar Kurulu - Samsun

Zirve'ye konuk konuﬂmac› olarak kat›lan Petrol
Ofisi A.ﬁ Genel Müdürü Jan Nahum, genel olarak
ekonomiyi de¤erlendirdikten sonra, otomotiv
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sektöründeki deneyimlerini anlatt› ve Türkiye'nin
önünün bu alanda çok aç›k oldu¤unun alt›n› çizdi.
Bir di¤er konuk konuﬂmac›, ‹skoçya Stirling
Üniversitesi Yaﬂamboyu E¤itim Merkezi Direktörü
Prof. Michael Osborne, yaﬂamboyu e¤itimin
KOB‹'ler üzerinde etkileri konulu bir konuﬂma
yapt›. Üniversite - sanayi iﬂbirli¤ini Avrupa Birli¤i
ile karﬂ›laﬂt›rmal› olarak de¤erlendiren Prof.
Osborne, Türkiye'de bu konuda at›lmas› gereken
ad›mlardan da örnekler verdi.

taraf›ndan, tamamen sivil inisiyatifle kurulmuﬂ iki
iﬂ geliﬂtirme merkezi, Adana ‹ﬁGEM ve Tarsus
‹ﬁGEM, kuruluﬂlar›n›n üzerinden geçen k›sa süreye
ra¤men ulaﬂt›klar› iﬂ hacmi ve istihdam rakamlar›n›
aç›klayarak, bu tür merkezlerin ço¤almas›n›n
faydalar›ndan bahsettiler.

Dünya Bankas› Toplant›lar›
TÜRKONFED, gerek Türkiye içinde yat›r›m yapmak isteyen veya iﬂini geliﬂtirmek isteyen sanayicilere, gerekse yurtd›ﬂ›na aç›lmak isteyen iﬂ
insanlar›na yard›mc› olmak ve yol göstermek
amac›yla, Dünya Bankas›, International Finance
Corporation (IFC) ve TÜS‹AD iﬂbirli¤i ile 2006
y›l› baﬂ›ndan beri toplant›lar düzenlemektedir.
6 Kas›m 2006 tarihinde Diyarbak›r'da düzenlenen
Dünya Bankas› toplant›s›n›n kat›l›mc›lar›, Dünya
Bankas› Ülke Sorumlusu Marie-Helene Bricknell,
K›demli Operasyon Sorumlusu Gürhan Özdora,
‹hale Sorumlusu ‹brahim Sirer ve IFC K›demli
Yat›r›m Sorumlusu Sevgi Seçkiner'di.

8 Aral›k 2006 - TÜRKONFED 10. Giriﬂim ve ‹ﬂ
Dünyas› Zirvesi, Prof. Michael Osborne - Adana
Zirvenin ö¤leden sonraki bölümünde, "Beceriler,
Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Finansman
Yap›s› ve Politika Önerileri" raporunun ilk
bulgular› aç›kland›. Raporun yazar› ODTÜ Ö¤retim
Üyesi Dr. Hakan Y›lmaz ve ERG Koordinatör
Yard›mc›s› Batuhan Aydagül, mesleki e¤itime
kaynak yaratmaya yönelik geliﬂtirilen modelleri
ilk olarak burada aç›klad›.
Ayr›ca zirvede meslek e¤itimi ve giriﬂimcili¤in
en iyi örneklerinden olan ‹ﬂ Geliﬂtirme Merkezleri
(‹ﬁGEM) de tan›t›ld›. DAS‹FED üyesi dernekler
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6 Kas›m 2006 - Dünya Bankas› Toplant›s› Diyarbak›r

Kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgi gösterdi¤i toplant›da
Dünya Bankas› ve IFC'nin ihale prosedürleri
anlat›ld›, kat›l›mc›lar›n sorular› yan›tland›.

AB Bilgilendirme Toplant›lar›
AB Bilgilendirme Toplant›lar›, KOB‹'leri ve
kamuoyunu AB'ye uyum süreci hakk›nda bilgilendirmek ve bu sürecin toplumun çeﬂitli kesimleri
için ne anlama geldi¤ini anlatmak amac›yla 2005
y›l›nda baﬂlat›ld›.
TÜRKONFED, AB ve BUSINESSEUROPE nezdinde TÜS‹AD Temsilcisi Dr. Bahad›r Kalea¤as›'n›n konuﬂmac› olarak kat›ld›¤› "Türkiye AB
Yolunda. Ya Siz?" baﬂl›kl› toplant›lar, 2007 y›l›nda
SEDEFED bilgilendirme toplant›s› ile devam etti.
Müzakere sürecinden yo¤un olarak etkilenmesi
beklenen kimya sektörünün özellikle ilgi gösterdi¤i
toplant›da Bahad›r Kalea¤as› genel ekonomik ve
siyasi de¤erlendirmenin ard›ndan, uyum sürecine
iliﬂkin sorular› yan›tlad›.

AB Tarama Çal›ﬂmalar› Hakk›nda
Teknik Düzeyde Bilgilendirme
Toplant›lar›
Sosyal Politika ve ‹stihdam ile Giriﬂimcilik ve
Sanayi Politikas› Fas›llar›n›n Tarama Çal›ﬂmalar› Hakk›nda Teknik Düzeyde
Bilgilendirme Toplant›s›
Devlet Bakan› ve Baﬂmüzakereci Ali Babacan'›n
da kat›ld›¤› Sosyal Politika ve ‹stihdam ile Giriﬂimcilik ve Sanayi Politikas› Fas›llar›n›n Tarama
Çal›ﬂmalar› Hakk›nda Teknik Düzeyde Bilgilendirme toplant›s› 8 Temmuz 2006'da Ankara'da düzenlendi. Toplant›ya TÜRKONFED'i temsilen,
Yönetim Kurulu üyesi Azmi Kelemcisoy, TKSD
Genel Sekreteri Erkan Baykut, SEDEFED Uzman›
Emre Tamer, DAS‹FED üyesi ve T‹DER Yönetim
Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Nevzat Ercan kat›ld›.

25 Aral›k 2006 - AB Bilgilendirme Toplant›s›,
Dr. Bahad›r Kalea¤as› - ‹stanbul
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Yüksek Dan›ﬂma Kurulu

Yönetim Komitesi

TÜRKONFED'in amaçlar› ve faaliyet alanlar› ile
ilgili geliﬂmeleri de¤erlendirmek, gelecekteki çal›ﬂmalar›na ›ﬂ›k tutacak görüﬂ ve öneriler geliﬂtirmek
üzere hayata geçirilen Yüksek Dan›ﬂma Kurulu,
5 Nisan 2007 tarihinde ilk toplant›s›n› yapt›.
Toplant›ya, TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Celal Beysel, bir önceki dönem baﬂkan›
Enis Özsaruhan ve federasyon baﬂkanlar›n›n yan›
s›ra, S‹AD'lara ve sektör derneklerine bir çat› örgüt
kurma sürecinde büyük destek veren önceki dönem
TÜS‹AD Baﬂkanlar› Muharrem Kayhan, Erkut
Yücao¤lu ve Ömer Sabanc› da kat›ld›lar.
Yüksek Dan›ﬂma Kurulu toplant›s›nda
TÜRKONFED'in faaliyetleri, federasyon ve
derneklerin etkinlikleri, konfederasyonun vizyonu
ve gelecekte etkin olmas› gereken faaliyet alanlar›
de¤erlendirildi.
Yüksek Dan›ﬂma Kurulu, y›lda iki kez olmak
üzere toplanmaya devam edecektir.

5 Nisan 2007 - Yüksek Dan›ﬂma Kurulu toplant›s› - ‹stanbul
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30 Ocak 2007 - Yönetim Komitesi toplant›s› ‹stanbul
Yönetim Komitesi, TÜRKONFED altyap›s›n›n
sa¤lamlaﬂt›r›lmas›, konfederasyon, federasyon ve
dernekler aras› iﬂbirli¤inin ve iletiﬂiminin art›r›lmas›
amac›yla kuruldu. Üyeleri, konfederasyon ve üye
federasyonlar›n genel sekreterleridir.
Yönetim Komitesi 2007 y›l› içinde belirli aral›klarla
üç kez topland›. Toplant›larda TÜRKONFED'in
faaliyetleri tart›ﬂ›ld›, federasyonlar›n görüﬂ ve
önerileri al›nd›, federasyonlar›n faaliyetlere
kat›l›mlar› sa¤lanarak üyeler aras›ndaki iﬂbirli¤inin
art›r›lmas›na çal›ﬂ›ld›. Özellikle, mesleki e¤itimde
iyi örnekler konusu ele al›nd› ve federasyonlar
bünyesinde özel meslek e¤itimi merkezlerinin
kurulabilmesi için görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.

Yay›nlar

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek
E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler
Mesleki ve teknik e¤itim çal›ﬂmalar› kapsam›nda
haz›rlanan ilk rapor olan "Beceriler, Yeterlilikler
ve Meslek E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler",
2006 y›l› Kas›m ay›nda yay›mland›. E¤itim
Reformu Giriﬂimi (ERG) ile ortak bir çal›ﬂma
sonucu ortaya ç›kan raporun baﬂl›ca bulgu ve
önerileri ﬂunlard›r:

"Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler" raporu, bireylerin iﬂgücü piyasas›n›n ihtiyaç duydu¤u beceri ve yeterlilikleri edinebilece¤i ve yaﬂam boyu ö¤renme
felsefesi perspektifinde geliﬂtirebilece¤i örgün ve
yayg›n e¤itim yap›lar›n›n geliﬂmesine kabul edilebilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir politika önerileriyle katk› yapmay› hedeflemiﬂtir. Bu hedefe
yönelik olarak aﬂa¤›daki ilkeler temel al›nm›ﬂt›r:
1. Bireye odaklanma
2. Beceri ve yeterliliklere odaklanma
3. Yaﬂam boyu ö¤renme perspektifi
4. Özel sektörün kat›l›m› ve sahiplenmesi
5. Emredici ve engelleyici de¤il, özendirici kamu
politikalar›
"Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler" raporu, meslek e¤itiminde ivme kazanmas› gereken de¤iﬂime yönelik
olarak dört temel hedef ve bunlar› gerçekleﬂtirmeye
yönelik baz› öneriler geliﬂtirmiﬂtir:
Hedef 1: Ortaö¤retimde akademik ve mesleki
e¤itim aras›nda program farkl›l›klar›n›n azalt›larak tüm mezunlara yaﬂam boyu ö¤renme
perspektifinde temel becerilerin kazand›r›lmas›.

Teknik ve mesleki liseler ile meslek yüksekokullar›nda ciddi kalite sorunlar› olmas›, meslek e¤itiminin hizmet, sanayi ve tar›m sektörlerinin ara
eleman ihtiyac›na cevap verememesi ve özellikle
ortaö¤retimde ö¤rencilerin meslek e¤itimini tercih
etmemesi üzerine ülkemizde az rastlanan bir görüﬂ
birli¤i vard›r. Bu önemli e¤itim politikas› sorunu,
iﬂsizlik, sosyal d›ﬂlanma, özel sektörde düﬂük verimlilik ve ulusal rekabet gücünün geri kalmas›
gibi ciddi sosyal ve ekonomik risklerin karﬂ›m›za
ç›kmas›na yol açmaktad›r.

Öneri 1.1: Ortaö¤retimde ilk y›l tüm okullarda
ortak olarak uygulanan ve temel yeterliliklere
odaklan›lan genel e¤itimin süresi iki y›la
ç›kar›lmal›d›r.
Öneri 1.2: Ortaö¤retimde akademik a¤›rl›kl›
e¤itim yapan okullardaki ö¤rencilere de baz›
alanlarda mesleki ve teknik ders alma f›rsat›
sa¤lanmal›d›r.
Öneri 1.3: Ortaö¤retimde ö¤renmenin okul
d›ﬂ›nda da gerçekleﬂebilmesi için f›rsatlar
sa¤lanmal›d›r.
Öneri 1.4: Ortaö¤retimde okul çeﬂitlili¤i
azalt›lmal› ve yönetim yap›s› sadeleﬂtirilmelidir.
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Hedef 2: Bireyler için meslek e¤itiminin ekonomik ve sosyal faydas›n›n artaca¤› koﬂullar›n
oluﬂturulmas›.
Öneri 2.1: Meslek e¤itimi imam hatip liseleri
tart›ﬂmalar›ndan soyutlanmal›d›r, imam hatip
liselerine meslek lisesi d›ﬂ›nda, özel bir statü
tan›nmal›d›r.
Öneri 2.2: Meslek e¤itiminde ö¤rencilere yatay ve dikey hareketlilik f›rsatlar› sa¤lanmal›d›r.
Öneri 2.3: Meslek e¤itimi, ekonominin sürekli
de¤iﬂen ihtiyaçlar›na, bilimde ve teknolojideki
yeni geliﬂmelere cevap verebilecek esneklik
ve kalitede olmal›d›r.
Öneri 2.4: Meslek e¤itimi bilgilendirme ve
iletiﬂim kampanyalar›yla desteklenmelidir.
Hedef 3: Yaﬂam boyu ö¤renme perspektifinde
aç›k ö¤renme ortamlar›n›n oluﬂturulmas›.
Öneri 3.1: Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi
(UMYS) ivedi olarak kurulmal›d›r.
Öneri 3.2: Yaﬂam boyu ö¤renme çerçevesinde
e¤itim ve ö¤retim kurum a¤lar› oluﬂturulmas›
özendirilmelidir.
Öneri 3.3: ‹ﬂgücü piyasalar› ihtiyaç analizi kaliteli ve sürekli bir ﬂekilde yap›lmal›d›r.
Öneri 3.4: Yetiﬂkinlerin yeni beceri ve yeterlilikler edinmeleri desteklenmelidir.
Öneri 3.5: Mevcut ö¤renme f›rsatlar› hakk›nda
bilgi, rehberlik ve öneriler sa¤lanarak yaﬂam
boyu ö¤renmeye eriﬂim geniﬂletilmelidir.
Hedef 4: Meslek e¤itiminde kamu-özel sektör
iﬂbirli¤i potansiyelinin hayata geçirilmesi.
Öneri 4.1: Özel sektör, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) bünyesinde oluﬂturulmas› öngörülen Sektör Komiteleri'ni sahiplenmelidir.
Öneri 4.2: Meslek derslerinin özel sektör
taraf›ndan verilmesi özendirilmelidir.
Öneri 4.3: Özel sektörde staj ve dönemsel
çal›ﬂma imkânlar› sa¤lanmal›d›r.
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Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek
E¤itimi: Finansman Yap›s› ve
Politika Önerileri
ERG ve TÜRKONFED’in ortak çal›ﬂmas› olan
"Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi:
Finansman Yap›s› ve Politika Önerileri" raporu,
2006 y›l›nda yay›nlanan raporun devam›
niteli¤indedir. Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve
Ankara Üniversitesi Ö¤retim Görevlisi Dr. Hakan
Y›lmaz taraf›ndan yaz›lan raporda, meslek
e¤itiminin kalitesini art›rmak, sanayi - e¤itim
iﬂbirli¤ini kurabilmek ve yayg›n e¤itimi geliﬂtirmek
için mali kaynak önerileri geliﬂtirildi.
Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi:
Finansman Yap›s› ve Politika Önerileri
raporunun bulgu ve önerileri ﬂunlard›r:

Son dönemde Türkiye'de e¤itim politikalar› içinde
tart›ﬂ›lan konular›n baﬂ›nda mesleki e¤itim
gelmektedir. Bilindi¤i üzere mesleki e¤itim,
sanayinin ihtiyac› olan nitelikte ara eleman talebinin
karﬂ›lanmas› ve dolay›s›yla da rekabet gücümüzün
yükseltilmesinde ayr› bir yere ve öneme sahiptir.
Ayr›ca, Türkiye'de ö¤renci da¤›l›m›nda genel
ortaö¤retimde % 40, mesleki e¤itimde % 60 oranlar›
yakalanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Ancak, sorunlar›n çözümüne yönelik somut
politikalar›n oluﬂturulamamas›, bütçeden e¤itime
ayr›lan pay›n etkinlikten uzak kullan›lmas›na yol
açmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yine bu paralelde, mesleki e¤itime yönelik talebin ailelerin ve gençlerin önündeki psikolojik sorunlar nedeniyle düﬂmeye baﬂlamas›, Türkiye genelinde bu okullar› bitirenlerin
iﬂsizlik oranlar›n›n ve ortalama kazançlar›n›n genel
ortaö¤retime göre yeterince farkl›laﬂamamas›, bu
e¤itime aktar›lan kayna¤›n sorgulanmas›n› kaç›n›lmaz olarak gündeme taﬂ›makta, istatistiklerin
do¤ru de¤erlendirilememesine neden olmaktad›r.
"Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek E¤itimi: Finansman Yap›s› ve Politika Önerileri" baﬂl›kl›
bu çal›ﬂma TÜRKONFED ve ERG taraf›ndan haz›rlanan "Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek
E¤itimi: Politika Analizi ve Öneriler" raporunda
ortaya konulan öneriler için finansman alternatifleri
yaratmay› amaçlam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, mesleki
e¤itimin kaynak ve finansman yap›s›, 2000 sonras›
dönem geliﬂmeleri çerçevesinde karﬂ›laﬂt›rmal› bir
perspektifte ele al›narak, ana raporun bulgular› ve
temel politika önerileri ile bir araya getirilmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra, e¤itime ayr›lan kaynaklar›n
stratejik öncelikler çerçevesinde ele al›nmas›na ve
etkin kullan›lmas›na yönelik bir politika seti
geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂman›n temel bulgular› ﬂu ﬂekilde özetlenebilir:
• Ö¤renci baﬂ›na harcamalar aç›s›ndan, kamu ö¤retim kurumlar› aras›nda önemli farkl›l›klar

vard›r. Genel ortaö¤retimde kiﬂi baﬂ›na harcama
1.283 YTL düzeyinde iken, sa¤l›k liselerinde
3.417 YTL, imam hatip liselerinde 3.165 YTL
d›r.
• Mesleki ortaö¤retim genel ortaö¤retime göre
daha maliyetli bir e¤itimdir. Kamu okullar›nda
mesleki ortaö¤retimde ö¤renci baﬂ›na yap›lan
harcama genel ortaö¤retimden 1,76 kat fazlad›r.
• Bugün gelinen noktada Türkiye genelinde genel
ortaö¤retim mezunlar› ile meslek lisesi
mezunlar›n›n iﬂsizlik oranlar› birbirine çok
yak›nd›r. Genel ortaö¤retim mezunlar›nda iﬂsizlik
oran› 13,7, meslek lisesi mezunlar›nda 12,9'dur.
Ancak istisnai olarak, endüstrisi geliﬂmiﬂ
yörelerde bu durumun meslek lisesi lehine
geliﬂti¤i sanayiciler taraf›ndan ileri sürülmektedir.
• Ortaö¤retimde örgün e¤itim süresinin dört y›la
ç›kar›lmas› önemli bir maliyet art›ﬂ›na yol
açacakt›r. Bütçe planlar›nda bu art›ﬂ› karﬂ›layacak
bir kaynak öngörülmemektedir. Bu da 2009
y›l›nda ö¤renci baﬂ›na harcaman›n ve dolay›s›yla
kalitenin yaklaﬂ›k %25 düﬂece¤i anlam›na gelir.
• E¤itime ayr›lan kaynak verimsiz kullan›lmaktad›r.
Meslek liselerinin kulland›¤› kaynaklar›n
da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, verilmesi gereken
e¤itime uygun nitelikte olmad›¤› görülmektedir.
• Mesleki ve teknik e¤itim veren okullarda derslik
ihtiyac› iller aras›nda önemli farkl›l›klar
göstermektedir. ‹htiyac›n %85'ini sanayisi
geliﬂmiﬂ dört il oluﬂturmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan bulgular ve çal›ﬂma
kapsam›nda yap›lan analizler sonucunda
geliﬂtirilen politika önerileri ise aﬂa¤›da yer
almaktad›r:
• Mesleki e¤itim gören ö¤renci oran›n›n % 60'a
ç›kar›lmas› hedefinde, kalite ve ilave maliyet
unsurlar› e¤itimin getirisi ile birlikte dikkate
al›nmal› ve politikalar zaman boyutunu da
içerecek biçimde tasarlanmal›d›r.
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• Mesleki e¤itime aktar›lan kayna¤›n, genel
ortaö¤retime aktar›lan kaynak üzerinde yaratt›¤›
mali bask›y› giderecek politikalar geliﬂtirilmelidir.
• Mesleki e¤itimin verilmesi sürecinde kullan›lan
girdi yap›s›n›n e¤itimde kaliteyi art›racak bir
bileﬂime dönüﬂtürülmesi gerekmektedir.
• Ortaö¤retimin dört y›la ç›kar›lmas› karar›,
e¤itimde kalite düﬂüﬂüne yol açaca¤›ndan,
mutlaka gözden geçirilmelidir.
• Politikalarla bütçeler aras›ndaki iliﬂki güçlendirilmelidir. Bütçede esneklik sa¤lamak suretiyle,
öncelikler de¤iﬂti¤inde kaynaklar yeni önceliklere
aktar›labilmelidir.
• Yayg›n e¤itime aktar›lan kaynak, Milli E¤itim
Bakanl›¤› bütçesi içinde önceli¤ini kaybetmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Bu durumun gözden geçirilmesi ve
kaynaklar›n mümkün oldu¤unca sonraki y›llara
devredilmeden kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r.
• Örgün mesleki ortaö¤retim kurumlar›n›n çeﬂitlerinin azalt›l›p MEB bünyesinde toplanmas›
sürecinde, yayg›n e¤itimde yetki ve sorumluluklar›n net bir ﬂekilde ortaya konmas› elzemdir.
• E¤itim hizmeti üreten ile bu hizmeti talep eden
kamu ve özel sektör kurumlar› aras›ndaki iliﬂki
güçlendirilmelidir.
• Mesleki ortaö¤retim kurumlar›n›n bölgelere ve
illere göre da¤›t›m›nda ihtiyaca ve talebe dikkat
edilmelidir. Da¤›t›mda popülist yaklaﬂ›mlardan
uzak, objektif kriterler kullan›lmas› gerekmektedir.
• Sanayi ve mesleki e¤itim iﬂbirli¤inde organize
sanayi bölgelerinin (OSB) kaynaklar›n›n mesleki
e¤itimin geliﬂtirilmesine yönelik olarak kullanmas›n›n kanuni altyap›s› oluﬂturulmal›d›r.
• Döner sermayelerinin 2007 y›l› sonuna kadar
yeniden yap›land›r›lmas› gere¤inden hareketle,
mesleki e¤itim kurumlar›nda döner sermaye uygulamas› yeniden etkinleﬂtirilmelidir.
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• ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu'nda biriken kaynak mesleki
e¤itimin kalitesinin art›r›lmas›n› sa¤layacak
ﬂekilde raporda geliﬂtirilen modeller çerçevesinde
mali amaçlarla çeliﬂmeyecek çerçevede
kullan›labilmelidir.

t-bülten:
TÜRKONFED Genel Sekreterli¤i, federasyon ve
derneklerle olan iletiﬂimin güçlendirilmesi amac›yla
üç ayda bir "t-bülten" adl› elektronik süreli yay›n
ç›karmaya baﬂlad›. ‹lk say›s› 2007 y›l› Nisan ay›nda
yay›mlanan t-bülten içerisinde, TÜRKONFED'in
ve ba¤l› federasyonlar›n ilgili dönemdeki faaliyetlerine ve sürdürdükleri çal›ﬂmalara yer verildi.
Bunlar›n yan› s›ra, bültende Avrupa Birli¤i gündemine iliﬂkin de¤erlendirmeler, ekonomik analizler
ve gelece¤e yönelik ekonomik tahminler de yer
ald›.

Ekonomik De¤erlendirme Notlar›:
Mart 2007’den itibaren TÜRKONFED Genel
Sekreterli¤i, makroekonomik göstergelerde
meydana gelen önemli geliﬂmeleri analiz ederek
öne ç›kan hususlar› federasyonlar›n ve derneklerin
dikkatine sunabilmek amac›yla ekonomik de¤erlendirme notlar› haz›rlamaya baﬂlad›. Periyodik
olmayan bu analizlerde, çeﬂitli iktisadi göstergeler
temelinde mevcut ekonomik durum, genel gidiﬂat,
tahminler ve beklentiler gibi konulara yer
verilmektedir.
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TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi ve
Zirve Bildirileri
TÜRKONFED
Baﬂkanlar Konseyi Bildirisi
Trabzon, 16 Haziran 2006
TÜRKONFED, AB ile müzakerelerde ilk
ad›mlar›n at›lmaya baﬂland›¤› bir ortamda, piyasalardaki dalgalanman›n önünün kesilmesini acil
bir zorunluluk olarak görmektedir. Bunun için,
Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrar›na olan
güvenin, uluslararas› planda, bir an önce ve eskisinden daha güçlü olarak tesis edilmesi gerekti¤i
kanaatindedir.
Türkiye bir yandan reformlarla ilgili eksiklerini
giderirken bir yandan da ekonomik kalk›nmas›n›
tabana yayarak sürdürmek zorundad›r. Bunun ilk
koﬂulu da bölgesel kalk›nman›n ülkenin öncelikli
gündemi haline gelmesidir. Bölgesel kalk›nma
ulusal bir meseledir. Ekonomik, siyasal ve sosyal
istikrar buna ba¤l›d›r.
TÜRKONFED, bu perspektifle, bünyesindeki
federasyonlar›n bölgelerinde, bölge iﬂ insanlar›n›n
kat›l›m›yla, karﬂ›laﬂt›rmal› sektörel üstünlükleri
belirleyen ve bir gelecek tasar›m› oluﬂturan çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
TÜRKONFED'i oluﬂturan federasyonlar›n üye
dernek baﬂkanlar› ve uzmanlar›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen bu çal›ﬂmalar, hiç kuﬂkusuz, eksiksiz
bir reçete sunma iddias›nda de¤ildir. Daha çok,
benzeri çal›ﬂmalarda ihmal edilen bir boyutu dikkate
almaktad›r. Bölge ekonomisinin aktörlerinin yaklaﬂ›mlar›n› öne ç›kararak, bölgesel kalk›nma konusundaki tart›ﬂmalara bir zemin oluﬂturma iddias›ndad›r. Özellikle de Kalk›nma Ajanslar›'n›n
çal›ﬂmalar›na temel teﬂkil etme arzusundad›r.
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Bölgenin gelecekteki on y›lda önder ve göreli
üstünlük taﬂ›yabilecek sektörleri,
• Turizm,
• Bal›kç›l›k ve Su Ürünleri,
• E¤lence ve Kültür Hizmetleri,
• Ziraat ve Avc›l›k,
• G›da, ‹çki ve Tütün Sanayii,
• ‹nﬂaat ve Bay›nd›rl›k ‹ﬂleri
olarak belirlenmiﬂtir.
Bu sektörlerin geliﬂmesi ve geliﬂmenin önündeki
engellerin orta ve uzun vadede ortadan kald›r›labilmesi için aﬂa¤›daki konularda geliﬂme
sa¤lanmal›d›r.
1) Uluslararas› pazarlarda rekabet edebilmek
için Ar-Ge ve özgün üretim faaliyetlerindeki
eksikli¤in giderilmesi gerekmektedir. Bu
amaçla:
• Nihai kullan›c›ya katma de¤eri yüksek ürünler
sunulmal›, "marka"lar yarat›lmal›d›r,
• Sektörel iﬂbirli¤ine önem verilmelidir,
• Bölge ürünlerinin kapasiteleri araﬂt›r›lmal›,
sektörel bazda Ar-Ge birimleri kurulmal› ve
teknoparklara dönüﬂtürülmesi sa¤lanmal›d›r,
• Yenilik, teknoloji ve bilim konular›nda fark›ndal›k yarat›lmal›d›r.
2) Sosyal yaﬂam› belirleyen bireyselli¤in, ekonomik yap›ya küçük hatta cüce iﬂletmeler olarak
yans›mas›n›n önüne geçmek için bölgede ﬂirketleﬂme kültürünün ve kurumsallaﬂman›n
önü aç›lmal›d›r. Bu amaçla:
• Ortak iﬂ yapma kültürü geliﬂtirilmeli,

Bu çal›ﬂmalar›n ilki Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi için, ikincisi ise ‹ç Anadolu Bölgesi için
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

• ﬁirket patronlar›na, yöneticilerine ve elemanlar›na kurumsallaﬂma ile ilgili e¤itimler
verilmeli,

TÜRKONFED Do¤u Karadeniz Bölgesi için ise,
aﬂa¤›da s›ralanan saptamalarda bulunmuﬂtur:

• Küçük ﬂirketlerin ölçek ekonomisine uygun
boyutlarda birleﬂmeleri özendirilmelidir.

3) Yetiﬂmiﬂ Ara Eleman ‹htiyac›n› gidermek,
ürün ve emek kayb›n› asgariye indirmek için
mesleki e¤itim eksikli¤i giderilmelidir. Bu
amaçla:
• Bölgenin yukar›da belirtilen sektörlerinin envanteri yap›larak, ara eleman ihtiyac› belirlenmeli,

TÜRKONFED, Baﬂkanlar Konseyi'ne ev sahipli¤i
yapan Trabzon Sanayiciler ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i'ne teﬂekkür ederken, bölge iﬂ insan›n›n
"Ordu-Giresun illeri ve çevresine hizmet
vermek üzere yap›m›na baﬂlanm›ﬂ olan Or-Gi
havaalan›n›n en k›sa zamanda tamamlanmas›"
talebini kamuoyuna iletmeyi de bir görev addeder.

• ‹htiyaca göre, teknik meslek ve meslek yüksek
okullar› bünyesinde ara elemanlara, geliﬂen
teknolojiler de kullanarak mesleki yeterlilik
e¤itimi verilmeli,

TÜRKONFED
Baﬂkanlar Konseyi Bildirisi

• Bu e¤itimler, kurs ve sertifika programlar› ile
de desteklenmelidir.

TÜRKONFED, ülkenin gelece¤i aç›s›ndan ekonomik ve siyasi istikrar›n korunmas›n›n büyük önem taﬂ›d›¤› bir dönemden geçti¤imiz inanc›ndad›r.
Siyasi istikrar aç›s›ndan en önemli konu, yak›n zamanda Diyarbak›r'da yaﬂad›¤›m›za benzeyen ve
ﬂiddetle k›nad›¤›m›z k›ﬂk›rtmalara karﬂ› sa¤duyuyu
muhafaza etmektir.

4) Bölgenin yeterli liman ve demiryolu ba¤lant›s›n›n olmamas›n›n yaratt›¤› nakliye sorunu
giderilmelidir. Bu amaçla:
• Özellikle tamamlanmakta olan karayolu projesine ilave olarak, demiryolu a¤›n›n SamsunBatum-‹ç Anadolu ba¤lant›s› ile tüm bölgelere
aç›l›m sa¤lanmal›,
• Buna paralel olarak var olan denizyolu taﬂ›mac›l›¤› desteklenmelidir.
5) Bölge ile ilgili yetersiz destekler, bölgesel ve
sektörel göreli üstünlükler gözetilerek yeniden
yap›land›r›lmal›d›r. Ayr›ca:
• ‹stihdam üzerindeki aﬂ›r› vergi, SSK primleri
vb. azalt›larak OECD ortalamalar›na çekilmeli,
• Haks›z rekabete yol açan kay›td›ﬂ›l›k önlenmeli,
• Özellikle yukar›da an›lan sektörlere ara eleman
yetiﬂtirilmesi ve pazarlama yöntemleri konular›nda destek verilmeli,
• Do¤rudan yat›r›m yapacak ve istihdam yaratacak d›ﬂ sermayenin geliﬂi kolaylaﬂt›r›lmal›d›r.
Ortaya ç›kan genelde orta vadeli çözüm önerilerinin,
k›smen yabanc› sermaye deste¤i gerektirse de,
Sektör- STK- E¤itim Kuruluﬂlar› iﬂbirlikleri
arac›l›¤›yla ve ulusal kaynaklarla karﬂ›lanabilece¤i
öngörülmektedir.

Bursa, 15 Eylül 2006

Ekonomide ise, yaz baﬂ›nda yaﬂanan ekonomik
dalgalanman›n, al›nan önlemlere ra¤men h›z kesmeyen talep ve büyümenin, cari aç›klar ve enflasyon üzerinde yaratt›¤› bask› dikkatle izlenmelidir.
2007'nin seçim y›l› olmas›, kamu harcamalar›n›n
ve bütçe dengesinin de dikkatle izlenmesini gerekli
k›lmaktad›r.
Türkiye bir yandan reformlarla ilgili eksiklerini
giderirken bir yandan da ekonomik kalk›nmas›n›
tabana yayarak sürdürmek zorundad›r. Bunun ilk
koﬂulu da bölgesel kalk›nman›n ülkenin öncelikli
gündemi haline gelmesidir. Bölgesel kalk›nma
ulusal bir meseledir. Ekonomik, siyasal ve sosyal
istikrar buna ba¤l›d›r. TÜRKONFED, bu perspektifle, bünyesindeki federasyonlar›n bölgelerinde,
karﬂ›laﬂt›rmal› sektörel üstünlükleri belirleyen ve
bir gelecek tasar›m› oluﬂturan çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar, hiç kuﬂkusuz, eksiksiz bir reçete
sunma iddias›nda de¤ildir. Daha çok, benzeri çal›ﬂmalarda ihmal edilen bir boyutu dikkate
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almaktad›r. Bölge ekonomisinin aktörlerinin
yaklaﬂ›mlar›n› öne ç›kararak, bölgesel kalk›nma
konusundaki tart›ﬂmalara bir zemin oluﬂturma
iddias›ndad›r. Özellikle de Kalk›nma Ajanslar›'n›n
çal›ﬂmalar›na temel teﬂkil etme arzusundad›r.
Bu çal›ﬂmalar›n ilki Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi için, ikincisi ‹ç Anadolu Bölgesi için,
üçüncüsü ise Do¤u Karadeniz Bölgesi için gerçekleﬂtirilmiﬂtir. TÜRKONFED Baﬂkanlar
Konseyi, Marmara ve Bat› Karadeniz Bölgesi için
yap›lan çal›ﬂma çerçevesinde, aﬂa¤›da s›ralanan
saptamalarda bulunmuﬂtur:
Bölgenin gelecek on y›lda önder ve göreli üstünlük
taﬂ›yabilecek sektörleri, mevcut
• Metal Eﬂya, Makina ve Teçhizat, Ulaﬂ›m
Arac› Sanayii
• ‹nﬂaat ve Bay›nd›rl›k ‹ﬂleri
• Dokuma, Giyim Eﬂyas› ve Deri Sanayii
• Kimya, Petrol, Kömür, Kauçuk ve Plastik
Mamulleri Sanayii'nin
yan›s›ra
• Turizm ve
• Biliﬂim Hizmetleri
olarak belirlenmiﬂtir.

2) Ar-Ge eksikli¤inin giderilmesi ve ﬂirketlerin
sa¤l›kl› büyüyerek globalleﬂen dünyada rakipleri ile rekabet edebilmesi için, Ar-Ge faaliyetlerine önem verilmelidir.
• ﬁirketler, cirolar›ndan Ar-Ge için ödenek ay›rmal›, uzun vadeli düﬂük kredi ile desteklenmeli,
• Ar-Ge çal›ﬂmalar›nda, üniversite sanayi iﬂbirli¤inden yararlan›lmal›,
• Teknopark ve TEKMER'ler tüm üniversitelerde
yayg›nlaﬂmal›, ancak, yönetimleri üniversitelerden ba¤›ms›z olmal›,
• Ulusal Ar-Ge politikas›n› oluﬂturacak "Bilim
ve Teknoloji Üst Kurulu" kurulmal›d›r.
3) Yüksek girdi maliyetlerinin aﬂa¤› çekilmesi
ve finansman sorunlar›n›n aﬂ›labilmesi için;
• Emek yo¤un sektörlerde, iﬂgücü maliyetleri,
dolayl› ve dolays›z vergiler dünya fiyatlar› ile
rekabet edebilir düzeye çekilmeli,
• Bu sektörleri dezavantajl› konumda b›rakan
yo¤un kay›td›ﬂ›l›k, hammaddenin kayna¤›ndan
itibaren, siyasi erk taraf›ndan popülist yaklaﬂ›mlara baﬂvurmadan kay›t içine al›nmal›,

Bu sektörlerin geliﬂmesinin önündeki engeller ve
bu engellerin k›sa ve orta vadede ortadan kald›r›labilmesi için öngörülen politikalar ﬂunlard›r:

• Özellikle turizmde olmak üzere, mevcut, zengin
kaynaklar›m›z›n verimli kullan›lmas› için
stratejik planlama yap›lmal›d›r.

1) Kalifiye personel eksikli¤inin giderilmesi için
Türkiye'deki mesleki e¤itim sistemi reformist
bir yaklaﬂ›mla yeniden düzenlenip etkinleﬂtirilmelidir.

4) Markalaﬂamaman›n yaratt›¤› sorunlar›n
aﬂ›lmas› ve markalaﬂman›n altyap›s›n›n oluﬂturulabilmesi için;

• Gençler mesleki e¤itime yönlendirilmeli ve
özendirilmeli,
• Mesleki e¤itimin tercih edilmesinin koﬂullar›
yarat›lmal›,
• Meslek liseleri ile meslek yüksek okullar›nda
e¤itim kalitesi yükseltilmeli ve hayat boyu e¤i-
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tim kurslar› kanunlarla etkinleﬂtirilerek yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.

• Firmalar kurumsal yap›ya kavuﬂturulmal›,
• Marka yaratma çal›ﬂmalar› uzman deste¤i ile
sab›rla ve ›srarla sürdürülmeli,
• Tasar›m konusu öne ç›kar›lmal› ve bu konuda
bölgesel ve sektörel esasl› e¤itim eksikli¤i
giderilmelidir.

Ayr›ca;
• Risk Sermayesi yap›lanmas› için yasal altyap›
oluﬂturulmal›,
• Ulusal ‹novasyon Sistemi çal›ﬂt›r›lmal›,
• ‹ﬂsizlik sorununun giderek büyüdü¤ü bir ortamda yat›r›m indirimi yeniden etkinleﬂtirilmelidir.
Ortaya ç›kan ve genelde k›sa - orta vadeli çözüm
önerilerinin, sektör- iﬂ dünyas› örgütleri - üniversite- kamu iﬂbirlikleri arac›l›¤› ile ve ulusal
kaynaklarla karﬂ›lanabilece¤i öngörülmektedir.
TÜRKONFED, Baﬂkanlar Konseyi'ne ev sahipli¤i
yapan Bursa Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'ne
teﬂekkür ederken, Bursa'n›n ülkemizdeki hava ulaﬂ›m a¤›n›n d›ﬂ›nda b›rak›lm›ﬂ olmas›n›n, bölgenin
geliﬂmesi konusunda yaratt›¤› handikaplara dikkat
çekmeyi; Uluda¤'da yaz turizminin geliﬂtirilmesinin bölgesel geliﬂmeye yapaca¤› katk›lar›n önemini vurgulamay› bir görev addeder.

TÜRKONFED
10. Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirvesi
Sonuç Bildirisi
Adana, 8 Aral›k 2006
Türkiye, içinde bulundu¤u de¤iﬂim sürecinde, ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta geliﬂmiﬂ ülke standartlar›na ulaﬂma hedefine yönelik mücadelesini hiç taviz vermeden sürdürmek zorundad›r.
AB ile müzakere sürecinde yaﬂanan iniﬂ ve ç›k›ﬂlardan ba¤›ms›z olarak, baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz reformlar› sürdürerek, geliﬂmiﬂlik çizgimizi yükseltmeye devam etmek, her ﬂeyden önce kendi
insan›m›z için birinci derecede önemlidir.
Unutulmamas› gereken nokta, Türkiye'nin bütünleﬂece¤i AB'nin bugünkü de¤il, on y›l sonras›n›n
AB'si oldu¤udur. Bu yüzden dönemsel sorunlar›n,
Türkiye'nin uzun vadeli planlar›n› de¤iﬂtirmesine
izin verilmemelidir.

Geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda yerini almay› kendine
bir hedef olarak koymuﬂ olan Türkiye'nin, bu hedef
do¤rultusunda kararl›l›kla el atmas› gereken reform
alanlar›n›n baﬂ›nda hiç kuﬂkusuz e¤itim yer
almaktad›r.
Türkiye'deki özel sektörün en büyük gönüllü sivil
toplum örgütü olan TÜRKONFED, genç nüfusumuzu kalifiye iﬂgücüne dönüﬂtürmenin en önemli
araçlar›ndan birinin mesleki teknik e¤itim oldu¤u
görüﬂündedir. Bu nedenle mesleki teknik e¤itim
konusunun Türkiye'nin gündeminde üst s›ralara
taﬂ›nmas› gerekti¤ini savunmakta ve çal›ﬂmalar›n›
bu do¤rultuda sürdürmektedir.
E¤itim Reformu Giriﬂimi ile ortaklaﬂa yürütülen
çal›ﬂmalar sonucunda aﬂa¤›daki konularda politika
önerileri gündeme getirilmiﬂtir:
• Ortaö¤retimde, akademik ve mesleki e¤itim
aras›nda program farkl›l›klar›n›n azalt›larak
tüm mezunlara temel becerilerin kazand›r›lmas›,
• Bireyler için meslek e¤itiminin ekonomik ve
sosyal faydas›n›n artaca¤› koﬂullar›n oluﬂturulmas›,
• Yaﬂam boyu e¤itim perspektifinde aç›k ö¤renme ortamlar›n›n oluﬂturulmas›,
• Meslek e¤itiminde kamu-özel sektör iﬂbirli¤i
potansiyelinin hayata geçirilmesi,
• Piyasa ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak yeni branﬂ okullar›n›n kurulmas› ve özel sektörün bu konudaki giriﬂimlerini teﬂvik edecek biçimde,
meslek okullar› mevzuat›n›n geliﬂtirilmesi.
Bunlar›n gerçekleﬂtirilmesi için önerdi¤imiz finansman politikalar› ise ﬂunlard›r:
1- Yarat›lacak yeni kamu kaynaklar›, k›sa vadede
meslek liselerinin ö¤renci kapasitelerinin art›r›lmas›ndan ziyade mevcut e¤itim kalitesini art›racak
yönde kullan›lmal›d›r.
2- Mesleki e¤itimin kaynak yap›s›, kamu d›ﬂ›ndaki
aktörlerin, özellikle de sanayicilerin kat›l›m›n›
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teﬂvik edecek ﬂekilde geliﬂtirilmeli ve bütçe
üzerindeki maliyeti azalt›lmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Sanayi temsilcileri taraf›ndan kurulmuﬂ, baﬂar›l› özel
mesleki e¤itim giriﬂimleri incelenmeli, s›k›nt›lar›n›n
giderilip önlerinin aç›lmas› ve bu tür kurumlar›n
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
3- Sanayi ile mesleki e¤itim veren ortaö¤retim kurumlar› ve yayg›n e¤itim kurumlar›n›n aras›ndaki
iliﬂkinin güçlendirilmesi, gelecek dönemin en
somut stratejisi olmal›d›r. Örne¤in, Organize Sanayi
Bölgelerinin (OSB) kaynaklar›n›n mesleki e¤itimin
geliﬂtirilmesine yönelik kullan›labilmesi yönünde
yasa düzenlemeleri yap›lmal›d›r.
4- ‹ﬂsizlik Sigortas› Fonu, mali program› olumsuz
etkilemeyecek ve iﬂsizlere yönelik yaﬂamboyu
e¤itimi de içine alacak ﬂekilde, mesleki teknik
e¤itim için kullan›lmal›d›r.
5- ‹stihdam üzerinde olumlu etkisi olan ç›rakl›k
e¤itimine bütçeden ayr›lan kaynak son dönemde
bir düﬂüﬂ e¤ilimi içine girmiﬂtir. Bakanl›k özel
sektör ve yerel kamu kurumlar›yla iﬂbirli¤ini ve
ç›rakl›k e¤itimi için kaynak yaratma kapasitesini
geliﬂtirmelidir.
TÜRKONFED ayr›ca, imam hatip liselerinin mutlaka meslek lisesi ve genel liseler d›ﬂ›nda, özel bir
statüye kavuﬂturulmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.
Mesleki teknik e¤itimin kalite ve yayg›nl›¤›n›n art›r›lmas› çal›ﬂmalar›n›n, imam hatip liseleri engeline
tak›lmadan sürdürülmesi çok önemlidir. Bu nedenle
TÜRKONFED, mesleki e¤itimle ilgili çal›ﬂmalar›n
odak kaybetme tehlikesinin olmad›¤› bir süreçte
gerçekleﬂtirilmesinin Türkiye'nin tüm e¤itim reformuna bak›ﬂ aç›s›n› etkilemesi aç›s›ndan çok önemli oldu¤unu kamuoyuna iletmeyi bir borç bilir.

TÜRKONFED
Yönetim Kurulu Bildirisi
Samsun, 1 May›s 2007
TÜRKONFED Yönetim Kurulu, Samsun'da gerçekleﬂtirilen TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi
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vesilesi ile yapt›¤› toplant›da, mevcut siyasi ve
ekonomik durumu de¤erlendirerek aﬂa¤›daki hususlar›n kamuoyuna duyurulmas›na karar vermiﬂtir:
1) Türk demokrasisi ergenlik ça¤›n› çoktan geride
b›rakm›ﬂt›r. Sivil toplumun laik demokrasimizi
yaﬂatma refleksini bar›ﬂç› bir yoldan ifade eden
Tando¤an ve Ça¤layan mitingleri, gerekli olgunlu¤a
vard›¤›m›z›n aç›k bir göstergesidir. Hangi gerekçeyle ve ne kadar iyi niyetli yaklaﬂ›mlarla olursa
olsun, seçilmiﬂ hükümete hala muht›ra verilebiliyor
olmas›n› demokrasi aç›s›ndan içimize sindiremiyoruz.
2) Demokrasi, ço¤unlu¤un az›nl›¤a istedi¤ini dikte
etti¤i bir yönetim tarz› de¤ildir. Laiklik konusunda
toplumun geniﬂ kesimlerinde uzun süredir var olan
ve gitgide artan endiﬂe hükümet taraf›ndan aç›kça
göz ard› edilmiﬂtir. ‹ktidar partisinin üst yönetiminin,
parti içi dengeleri, ülke dengelerine tercih etmesi
ve Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi sürecinde uzlaﬂma
aray›ﬂ›n› yeterli seviyede sergilememiﬂ olmas›,
bugünkü s›k›nt›l› durumun temel sebepleri
aras›ndad›r.
3) Ana muhalefet partisinin, Cumhurbaﬂkanl›¤›
seçimi hususunda gerginlikten siyasi rant elde etme çabas› da ayn› ﬂekilde yad›rgat›c›d›r. Özellikle
Anayasa Mahkemesi'ne, vermesi gerekti¤i karar›
tebli¤ edip, "aksi takdirde çat›ﬂma ç›kar" diyen
ana muhalefet partisinin, demokrasinin güçler ayr›l›¤› prensibini içine sindirmemiﬂ oldu¤u da aç›kça
ortaya ç›km›ﬂt›r.
ﬁimdi yap›lacak tek ﬂey, hemen erken seçime baﬂvurarak, milli iradenin yeniden oluﬂmas›n›, acilen
sa¤lamak, bu yolla hem toplumun demokrasiye
olan inanc›n› tazelemek, hem de y›pranan, güven
yitiren siyasi kadrolar›n de¤iﬂebilmesine olanak
sa¤lamakt›r. Türkiye, bu krizi, bir yenilenme f›rsat›na dönüﬂtürmek ve normalleﬂmeyi yeniden
h›zla sa¤lamak zorundad›r.
Normalleﬂmenin h›zla sa¤lanmas›, hem sosyal
hem de ekonomik aç›dan karﬂ›m›za ç›kabilecek
ve gelecek nesillere de yans›yacak a¤›r faturalar›

engellemek aç›s›ndan önemlidir. Ülkemiz, ne mevcut kutuplaﬂman›n derinleﬂmesinin yarataca¤› sosyal sorunlar›, ne de laik demokratik çizgiden sapmam›z›n getirece¤i ekonomik sonuçlar› taﬂ›yacak
güce sahip de¤ildir.

Bölgenin gelecek on y›lda önder ve göreli üstünlük
taﬂ›yabilecek sektörleri, mevcut

Bu krizi elbirli¤i ile bir yenilenme f›rsat›na dönüﬂtüremezsek, gelecek nesillere hesap vermekte hepimiz çok güçlük çekeriz.

sektörlerinin yan› s›ra,

TÜRKONFED
Orta Karadeniz Bölgesi
Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi ve
Göreli Üstünlükler Araﬂt›rmas›
Sonuçlar›
Samsun, 1 May›s 2007
Türkiye ekonomik kalk›nmas›n› tabana yayarak
sürdürmek zorundad›r. Bunun ilk koﬂulu bölgesel
kalk›nman›n ülkenin öncelikli gündemi haline gelmesidir. Bölgesel kalk›nma ulusal bir meseledir.
Ekonomik, siyasal ve sosyal istikrar buna
ba¤l›d›r. TÜRKONFED, bu perspektifle, bünyesindeki federasyonlar›n bölgelerinde, karﬂ›laﬂt›rmal› sektörel üstünlükleri belirleyen ve bir
gelecek tasar›m› oluﬂturan çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Bu çal›ﬂmalar, eksiksiz bir reçete sunma iddias›nda
de¤ildir. Daha çok, benzeri çal›ﬂmalarda ihmal edilen bir boyutu dikkate almaktad›r. Bölge ekonomisinin aktörlerinin yaklaﬂ›mlar›n› öne ç›kararak,
bölgesel kalk›nma konusundaki tart›ﬂmalara bir
zemin oluﬂturma iddias›ndad›r. Özellikle de Kalk›nma Ajanslar›'n›n çal›ﬂmalar›na temel teﬂkil etme arzusundad›r.

• Ziraat ve Bal›kç›l›k
• G›da, ‹çki ve Tütün Sanayii
• Taﬂ ve Topra¤a Dayal› Sanayi
• Metal Ana Sanayii, Metal Eﬂya, Makina ve
Teçhizat, Ulaﬂ›m Arac›, ‹lmi ve Mesleki
Ölçme Aletleri Sanayii
• Turizm
sektörleri olarak belirlenmiﬂtir.
Bu sektörlerin geliﬂmesinin önündeki engeller ve
bu engellerin k›sa ve orta vadede ortadan kald›r›labilmesi için öngörülen politikalar ﬂunlard›r:
Kalifiye personel eksikli¤inin giderilmesi için:
Uygulamal› meslek okullar› kurularak turizm
alan›nda,
• Turizm mesleki liseleri ve meslek yüksek okullar›ndaki ö¤rencilerin uygulama e¤itimi ve
staj süreleri uzat›lmal›,
• Bu ö¤rencilerin sektörde de¤erlendirilmeleri
sa¤lanmal›,
• Turizm e¤itimi veren e¤itim kuruluﬂlar› yabanc›
dil a¤›rl›kl› e¤itim verecek ﬂekilde düzenlenmelidir.
Ar-Ge ve teknolojinin eksikli¤inin giderilmesi
için:

Bu çal›ﬂmalar›n ilki Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
Bölgesi için, ikincisi ‹ç Anadolu Bölgesi için, üçüncüsü Do¤u Karadeniz Bölgesi için ve dördüncüsü de Bat› Karadeniz Bölgesi için gerçekleﬂtirilmiﬂtir.

• Firmalar Ar-Ge konusunda bütçe ay›rmal› ve
ayn› sektördeki iﬂletmeler bir araya gelerek ortak Ar-Ge laboratuvarlar› kurmal›,

TÜRKONFED Baﬂkanlar Konseyi, Orta Karadeniz Bölgesi için yap›lan çal›ﬂma çerçevesinde,
aﬂa¤›da s›ralanan saptamalarda bulunmuﬂtur.

• Ar-Ge giderlerine KDV muafiyeti uygulanmas›
konusunda iﬂadamlar› dernekleri lobi faaliyetlerinde bulunmal›d›r.

• ‹htisas teknoparklar› kurulmal›,
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De¤iﬂik sektörlerde, plans›zl›k ve programs›zl›ktan kaynaklanan sorunlar›n üstesinden gelmek için:
• Taﬂ ve topra¤a dayal› sanayide il-bölge baz›nda
yerel firmalara, teknolojilerini geliﬂtirmeleri,
ürün çeﬂitlili¤ini ve kalitesini art›rmalar› için
e¤itim verilmeli,
• Arazi toplulaﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lmal›, tar›m
arazileri korunmal› ve imara aç›lmalar›
önlenmelidir.
Pazarlama alan›nda yaﬂanan sorunlar›n aﬂ›lmas› için:
• Pazarlama teknikleri konusunda e¤itim düzeyi
yükseltilmeli,
• ‹ﬂbaﬂ› e¤itimleriyle kurumlardaki pazarlama
elemanlar›n›n nitelik ve yetenekleri art›r›lmal›,
• Firmalar›n pazarlama bütçeleri özellikle markalaﬂmaya yönelik faaliyetleri de kapsayacak
ﬂekilde art›r›lmal›,
• Tar›m ürünlerinin pazarlanmas›n› güçlendirecek
ﬂekilde saklama ve ambalaj koﬂullar›
iyileﬂtirilmelidir.
Ayr›ca,
• Kalite bilinci ve standard› eksikli¤inin aﬂ›lmas› için, üreticiler, yöresel ürün çeﬂitlili¤i göz
önünde bulundurularak e¤itilmeli,
• Kurumsallaﬂamama ba¤lam›nda; aile ﬂirketleri yap›s›ndaki iﬂletmelerin kötü yönetilmesinin
engellenmesi için aile anayasas› tipi sözleﬂme
örnekleri oluﬂturulmal›d›r.
Ortaya ç›kan ve genelde k›sa - orta vadeli çözüm
önerilerinin, sektör- iﬂ dünyas› örgütleri-üniversite-kamu iﬂbirlikleri arac›l›¤› ile karﬂ›lanabilece¤i öngörülmektedir.
TÜRKONFED, Baﬂkanlar Konseyi'ne ev sahipli¤i
yapan Samsun, son y›llarda yat›r›mc› için cazip
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olmaktan ç›km›ﬂt›r. Samsun'un yat›r›m alabilmesi
için, teﬂvik mekanizmalar› ya bölgesel esasl› ya
da sektörel boyutta de¤iﬂtirilerek yeniden düzenlenmelidir.

Bas›n Bültenleri

1- Trabzon Baﬂkanlar Konseyi Bas›n Bülteni
16 Haziran 2006

"ben yapt›m oldu" yasalar›n›n demokrasiye
yak›ﬂmad›¤›n› söyledi.

Celal Beysel "KOB‹'ler olmadan Avrupa
Birli¤i'ne girilemez"

5- "Fransa kendini inkâr yolunu seçti"
12 Ekim 2006

Trabzon'da gerçekleﬂtirilen Baﬂkanlar Konseyi'nde konuﬂan TÜRKONFED'in yeni baﬂkan›
Celal Beysel, sadece ‹stanbul ve Ankara ile
AB'ye girilemeyece¤ini söyleyerek, "Bölgesel
kalk›nma ve KOB‹'ler olmadan AB'ye
girilemez" dedi. Beysel mesleki-teknik e¤itimi
de 2006'n›n en önemli konusu olarak niteledi.

6- "Siyasi reformlardaki duraklaman›n bir
an önce son bulmas› gerek"
9 Kas›m 2006

2- Bursa Baﬂkanlar Konseyi Bas›n Bülteni
15 Eylül 2006
"Hükümetin AB konusundaki enerjisi buraya kadar m›yd›?"
Bursa'da gerçekleﬂtirilen Baﬂkanlar Konseyi'nde
konuﬂan TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel,
hükümetin AB ile bütünleﬂme sürecindeki
enerjisinin azald›¤›na dikkat çekerek, müzakerelerin baﬂlang›c›nda gösterilen performans›n
süreklili¤inin olmas› gerekti¤ini belirtti.
3- "Siyaset OSB'lerden elini çeksin"
19 Eylül 2006
Haz›rlanan yeni bir yasa tasar›s› ile Organize
Sanayi Bölgeleri'nin yönetimlerinin a¤›rl›kla
odalara ve kamu kuruluﬂlar›na verilmek istenmesine karﬂ› ç›kan TÜRKONFED Yönetim
Kurul Baﬂkan› Celal Beysel, "Bu tasar› ile
sanayicilerin kendi ortak mülklerinin yönetimi
yeniden baﬂkalar›na veriliyor" dedi.
4- "Ben yapt›m oldu" yasalar› demokrasiye
yak›ﬂmaz
11 Ekim 2006
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, haz›rlanan yeni bir yasa tasar›s› ile Organize Sanayi
Bölgeleri'nde mülk sahibi sanayicinin kendi
mülkünü yönetme hakk›n›n elinden al›nd›¤›n›
savundu. Beysel, kamuoyu ikna edilmeden

TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, AB ‹lerleme Raporu'nu de¤erlendirerek, Türkiye'nin
çok önemli reform alanlar›nda yavaﬂlad›¤›n›,
bu durumun da AB ‹lerleme Raporu'na do¤al
olarak yans›d›¤›n› söyledi.
7- "Meslek e¤itiminin gelece¤i imam hatiplere
feda edilemez "
16 Kas›m 2006
Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu
Baﬂkan› Celal Beysel, Milli E¤itim ﬁûras› Alt
Komisyonu'nun katsay› uygulamas›n›n kald›r›lmas›na yönelik MEB'e tavsiye karar›n›
eleﬂtirerek, "‹mam hatip liselerinin statüsü de¤iﬂmedikçe, katsay›lar›n kald›r›lmas› meslek
lisesi sorununu çözmez, daha da zorlaﬂt›r›r"
dedi.
8- TÜRKONFED mesleki e¤itimin finansman›na çözüm önerileri getirecek
28 Kas›m 2006
Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu
(TÜRKONFED), KOB‹'lerin en önemli sorunlar›ndan biri olan nitelikli ara elaman s›k›nt›s›n› çözmek amac›yla mesleki ve teknik e¤itimin finansman› ile ilgili önerilerini 8 Aral›k
2006 tarihinde Adana'da düzenlenecek olan
10. Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirvesi'nde
aç›klayacak.
9- "Komisyona selam, yola devam"
30 Kas›m 2006
Türk Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Konfederasyonu
Baﬂkan› Celal Beysel, Avrupa Komisyonu'nun
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8 müzakere baﬂl›¤›n› ask›ya almas›n› de¤erlendirerek, "Müzakere sürecinin kolay olmayaca¤›n› biliyorduk. Önemli olan kararl›l›¤›m›z›
sürdürmektir" dedi.
10 - "‹HL meslek liselerinden ayr›ls›n"
8 Aral›k 2006
TÜRKONFED 10. Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirvesi'nde konuﬂan Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Celal Beysel, "Meslek liseleri ile ilgili olarak
ne zaman bir ad›m at›lsa, ‹HL duvar›na toslamak hüzün verici" dedi.
11- "Türkiye'nin önüne yapay ticaret engelleri
konuluyor"
28 Aral›k 2006
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Almanya'n›n "Schengen Stratejisi" do¤rultusunda
Türk TIR ﬂoförlerinin vize süresinin k›salt›lmas›
haz›rl›klar› ile ilgili olarak, "AB üyesi ülkelerde
Türkiye hakk›nda önyarg› oluﬂturma gayretlerini ve Türkiye'nin önüne konulup haks›z
rekabete yol açan yapay ticaret engellerini ﬂiddetle k›n›yoruz" dedi.
12 -TÜRKONFED 2007'yi 'sanayide kad›n y›l›'
ilan etti
17 Ocak 2007
2006 y›l›nda "mesleki ve teknik e¤itim" konusunu kamuoyu gündemine getiren TÜRKONFED, 2007 y›l›nda da sanayi ve hizmet
sektöründe kad›n›n konumunu güçlendirme
çal›ﬂmalar› yapacak.
13 - "Kimse bu cinayeti bir meczuba yüklemeye
kalkmas›n"
19 Ocak 2007
14 - "Uyan›kken kabus görmeyelim"
26 ﬁubat 2007
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Kalk›nma Ajanslar›'nda yürütmeyi durdurma
karar›n› eleﬂtirerek, "Tamamen kamu kontrolü
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alt›nda yönetilecek olan Kalk›nma Ajanslar›'n›n
bile ülkeyi bölece¤inden korkuluyorsa, ciddi
bir anlay›ﬂ fark› içindeyiz demektir" dedi
15 - TÜRKONFED'den "Kad›n Zirvesi"
7 Mart 2007
2007 y›l›n› "Sanayide Kad›n Y›l›" ilan eden
TÜRKONFED, sanayi ve hizmet sektöründe
kad›n›n konumunu güçlendirmek için baﬂlatt›¤›
bir dizi çal›ﬂmada, kad›nlar›n iﬂ dünyas›nda
hak etti¤i yeri alamamas›n›n nedenlerini araﬂt›r›yor.
16 -"Mesleki e¤itimde finansman sorununu
çözmek mümkün"
12 Nisan 2007
TÜRKONFED ve E¤itim Reformu Giriﬂimi
taraf›ndan ortaklaﬂa haz›rlanan mesleki-teknik
e¤itimin finansman› raporunu bas›na aç›klayan
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, mesleki
e¤itim kalitesinin art›r›lmas› için e¤itime ayr›lan
kaynaklar›n stratejik öncelikler çerçevesinde
ele al›nmas› gerekti¤ini söyledi.
17 -"Teknik liseli çal›ﬂt›rana vergi muafiyetini
destekliyoruz"
27 Nisan 2007
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Maliye
Bakan› Unak›tan'›n "Teknik lise mezununu
iﬂe alana vergi yok" ﬂeklindeki aç›klamalar›n›
memnuniyetle karﬂ›lad›klar›n› ama yetersiz
bulduklar›n› söyledi.
18 -"Hükümetlere muht›ra verilebiliyor
olmas›n› demokrasi aç›s›ndan içimize sindiremiyoruz"
1 May›s 2007
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, hükümetin artan laiklik endiﬂelerini dikkate almamas›n›, muhalefetin ise gerginlikten siyasi rant
elde etmeye çal›ﬂmas›n› eleﬂtirdi.

Temaslar

5 Haziran 2006'da TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel ve
TÜRKONFED Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent Akgerman, MAKS‹FED'e yeni kat›lan Eskiﬂehir
Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i'ni ziyaret etti.

28 Haziran 2006'da, Diyarbak›r'da TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Onatça, DOGÜNS‹FED Ola¤anüstü
Genel Kurul’una kat›ld›.
28 Haziran 2006'da, Adana'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel ve TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman Onatça, Adana Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i'nin (AG‹AD) 14. Kuruluﬂ Y›ldönümü'ne kat›ld›.
29 Haziran 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Milliyet Gazetesi ile röportaj
yapt›.

5 Haziran 2006 - Eskiﬂehir S‹AD ziyareti
6 Haziran 2006'da, ‹zmir'de TÜRKONFED Uzman› Burcu Berent BAS‹FED taraf›ndan düzenlenen "Sivil Toplum Arama Konferans›"na kat›ld›.
12 Haziran 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel Tekborsa Dergisi ile röportaj
yapt›.
12 Haziran 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel ve Uzman Burcu Berent,
DPT'nin Dünya Bankas› iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirdi¤i
"Do¤u Avrupa ve Orta Asya ‹ﬂ Yaratma
Forumu"na kat›ld›.
20 Haziran 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel ve ERG Proje Koordinatörü
Neyyir Berktay, Dünya Bankas› E¤itim Uzman›
Ferda ﬁahmal›'n›n daveti ile Kanada e¤itim
kurumlar› temsilcileri ile görüﬂtü.
21 Haziran 2006'da, Biga'da BAS‹FED taraf›ndan
gerçekleﬂtirilen "KOB‹'lerin Temel Sorunlar›" konulu toplant›ya, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi
‹lknur Denizli konuﬂmac› olarak kat›ld›.

6 Temmuz 2006'da, ‹zmir'de TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent Akgerman, TÜS‹AD Yurtd›ﬂ› ‹letiﬂim Komisyonu üyeleri
ve Avrupa'n›n önde gelen bas›n kuruluﬂlar›n›n
Brüksel temsilcileri ile akﬂam yeme¤ine kat›ld›.
9 Temmuz 2006'da, Ankara'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel Kanal B "Üretimden ‹hracata
Yeni Ülkeler, Yeni Pazarlar" program›na kat›ld›.
‹zleyen haftalarda TÜRKONFED'e üye federasyon
baﬂkanlar› da s›rayla bu programa kat›larak,
federasyonlar›n› ve faaliyetlerini tan›tt›.
21 Temmuz 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, TÜS‹AD Yurtd›ﬂ› ‹letiﬂim
Komisyonu arac›l›¤› ile Türkiye'ye gelen Frans›z
Gazeteci Isabelle Pincet ile görüﬂtü.
21 Temmuz 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Genel Sekreter Arzu Turhan'la birlikte, Gümüﬂhane Sanayici ve ‹ﬂadamlar›
Derne¤i Baﬂkan› Kenan Ayd›n ile görüﬂtü.
27 Temmuz 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Genel Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu
Berent, ‹talyan D›ﬂ Ticaret Odas› Türkiye
Temsilcilsi Fatih Ayçin ile görüﬂtü.
11 Eylül 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Genel
Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu Berent,
Koç Holding ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Neslihan
Tözge ile görüﬂtü.

41

13 Eylül 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Uzman› Burcu Berent ve TÜS‹AD International temsilcileri, ‹talyan KOB‹'leri temsilcisi Guiseppe
Reggia ile görüﬂtü.
27 Eylül 2006'da, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel ve BUS‹AD üyesi Tu¤rul Karasarl›o¤lu YÖK taraf›ndan düzenlenen meslek
yüksekokullar› ve meslek e¤itimi konulu toplant›ya
kat›ld›lar.

11 Ekim 2006'da, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Ortak Platformu'nun düzenledi¤i toplant›ya
konuﬂmac› kat›ld›. Toplant›da ayr›ca TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Baykam,
‹ÇAS‹FED Baﬂkan› Mehmet Akyürek, ‹ÇAS‹FED
Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay,
MAKS‹FED Yönetim Kurulu Üyesi Tu¤rul
Karasarl›¤olu ve TÜRKONFED Uzman› Burcu
Berent de bulundu.

28 Eylül 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Baﬂkan Yard›mc›lar› Bülent
Akgerman, Tufan Ünal ve Genel Sekreter Arzu
Turhan, UND Baﬂkan› Çetin Nuho¤lu ile görüﬂtü.

30 Ekim 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Genel
Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu Berent,
Vehbi Koç Vakf› Genel Müdürü Erdal Y›ld›r›m
ile mesleki e¤itim projeleri ile ilgili görüﬂtü.

28 Eylül 2006'da, TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›,
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Yönetim
Kurulu Üyesi Süleyman Onatça ve Genel Sekreter
Arzu Turhan, Silivri S‹AD'›n düzenledi¤i yeme¤e
kat›ld›lar.

7 Kas›m 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Genel
Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu Berent,
DOGÜNS‹FED Genel Sekreteri Bilal Y›ld›r›m
ve UND Dan›ﬂman› Fatih ﬁener ile görüﬂtü.

2 Ekim 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Dünya Gazetesi ile Organize
Sanayi Bölgeleri konulu röportaj yapt›.
2 Ekim 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED Genel
Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu Berent,
UND E¤itim Merkezi Müdürü Alper Özel ve
Baﬂkan Dan›ﬂman› Fatih ﬁener ile görüﬂtü.

13 Kas›m 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent
Akgerman, Genel Sekreter Arzu Turhan ve Uzman
Burcu Berent, YÜF taraf›ndan gerçekleﬂtirilen yemekli toplant›ya kat›ld›. Toplant›da konuﬂmac› olarak TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc› da yer ald›.

5 Ekim 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, CNN Türk ile röportaj yapt›.
11 Ekim 2006'da Ankara'da, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Uzman Burcu Berent, Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu E¤itim Proje
Koordinatörü Mustafa Balc›, Çank›r› Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Sabahattin Balc›, ERG
Direktörü Üstün Ergüder ve Proje Koordinatörü
Neyyir Berktay mesleki e¤itim konulu toplant›lar
dizisi için bir planlama toplant›s› yapt›.
11 Ekim 2006'da, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, CNBC-e televizyonunda Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasar›s› ile ilgili
olarak canl› yay›na kat›ld›.
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13 Kas›m 2006 - YÜF "‹nﬂaat Sektörünün
Gelece¤i" toplant›s›, Ömer Sabanc› - ‹stanbul
15 Kas›m 2006'da, Ankara'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Devlet Planlama Teﬂkilat›
Müsteﬂar› Ahmet T›kt›k ile görüﬂtü.

20 Kas›m 2006'da, TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Baﬂkan Yard›mc›s› Bülent Akgerman ve Genel
Sekreter Arzu Turhan Çorum S‹AD ve
OKAS‹FED iﬂbirli¤i ile düzenlenen "AB ve
Türkiye Ekonomi Program›" paneline kat›ld›lar.

20 Kas›m 2006 - "AB ve Türkiye Ekonomi
Program›" paneli - Çorum
4 Aral›k 2006'da, TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›
ve TÜRKONFED Celal Beysel Bursa S‹AD
Çekirge Toplant›s›'na kat›ld›.
11 Aral›k 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Genel Sekreter Arzu Turhan,
Uzman Burcu Berent, ERG Direktörü Üstün
Ergüder ve Proje Koordinatörü Neyyir Berktay
TÜS‹AD E¤itim Komisyonu Baﬂkan› Nuri
Çolako¤lu ve Üye Sacit Katlandur ile mesleki
e¤itim konulu toplant› gerçekleﬂtirdiler.
14 Aral›k 2006'da, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Genel Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu
Berent, KOSGEB Almanya Türkiye Eﬂleﬂtirme
Merkezi Direktörü Nail Y›ld›z ile görüﬂtü.
14 Aral›k 2006'da, TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer
Sabanc› ve TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel,
Antalya S‹AD 4. Giriﬂimcilik Haftas› toplant›s›na
kat›ld›.
9 Ocak 2007'de, ‹stanbul'da MEGEP taraf›ndan
düzenlenen "Sektörel Yeterlilikler" toplant›s›na
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel ve
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Timur Erk
kat›ld›.

12 Ocak 2007'de, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel, HaberTÜRK "Do¤ruyu Söyle" program›nda Meliha Okur'un canl› yay›n konu¤u oldu.
15 Ocak 2007'de, TÜS‹AD Baﬂkan› Ömer Sabanc›,
TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel ve yönetim
kurulu üyeleri, Mersin S‹AD 15. kuruluﬂ y›ldönümünde, hizmet binas› aç›l›ﬂ törenine kat›ld›lar.

15 Ocak 2007 - Mersin S‹AD 15. Kuruluﬂ
Y›ldönümü, Hizmet Binas› Aç›l›ﬂ›, Ömer Sabanc›
16 Ocak 2007'de, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, YÖK taraf›ndan düzenlenen
"Uluslararas› Mesleki ve Teknik E¤itim Konferans›"na kat›ld›.
1 ﬁubat 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Uzman› Burcu Berent, ERG taraf›ndan düzenlenen
"Din ve E¤itim" paneline kat›ld›.
5 ﬁubat 2007'de, TÜRKONFED Genel Sekreterli¤i
ofisinde, Baﬂkan Celal Beysel ve Uzman Burcu
Berent, KAG‹DER Baﬂkan› Meltem Kurtsan, Genel Sekreter Bade Küçüko¤lu ve Adana ‹ﬂ Kad›nlar›
Derne¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Ferdane Bay›ld›ran
ile görüﬂtü.
15 ﬁubat 2007'de, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel ve Genel Sekreter Arzu Turhan,
AB‹G yetkilileri ‹nci Ataç Röcsh, ﬁevki
Mütevellio¤lu ve Cem Kahyao¤lu ile görüﬂtü.
24 ﬁubat 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Uzman› Burcu Berent, KE‹G - KADAV taraf›ndan
düzenlenen "Kad›n Eme¤i ve ‹stihdam›" toplant›s›na kat›ld›.
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2 Mart 2007'de, ‹zmir'de TÜRKONFED Baﬂkan›
Celal Beysel, BAS‹FED taraf›ndan düzenlenen
"AB Müzakere Süreci ve Sivil Toplum Kuruluﬂlar›"
toplant›s›na konuﬂmac› olarak kat›ld›.
3 Mart 2007'de, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel Band›rma S‹AD'› ziyaret etti.
5 Mart 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Genel
Sekreteri Arzu Turhan ve Uzman Burcu Berent,
Ulusal ‹novasyon Giriﬂimi Genel Sekreteri Selçuk
Karaata ve Sumru Öz ile görüﬂtü.
16 Mart 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Dünya Gazetesi köﬂe yazar›
Osman Arolat ile bir görüﬂme yapt›.
19 Mart 2007'de, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, YÖK taraf›ndan düzenlenen
"Türkiye - ‹ngiltere Meslek Yüksekokullar›nda
‹ﬂbirli¤i" Konferans›'na konuﬂmac› olarak kat›ld›.

23 Mart 2007'de, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel, CNBC-e'de canl› yay›na kat›ld›.
29 Mart 2007'de, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel, baﬂkan yard›mc›lar› ve Genel Sekreter
Arzu Turhan TÜS‹AD Baﬂkan› Arzuhan Do¤an
Yalç›nda¤›'› ziyaret etti.
3 Nisan 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Dünya Gazetesi köﬂe yazar›
Kenan Mortan ile görüﬂme yapt›.
12 Nisan 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, TÜS‹AD taraf›ndan düzenlenen
"Bölgesel ‹novasyon Merkezleri Planlama Komitesi" toplant›s›na kat›ld›.
16 Nisan 2007'de, TÜRKONFED Baﬂkan› Celal
Beysel, TRT 2'de "Beceriler, Yeterlilikler ve
Meslek E¤itimi: Finansman Yap›s› ve Politika
Önerileri" raporunun tart›ﬂ›ld›¤› bir canl› yay›na
kat›ld›.
19 Nisan 2007'de, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, "MEGEP Uluslararas› Hayat
Boyu Ö¤renme Konferans›"na konuﬂmac› olarak
kat›ld›.
19 Nisan 2007'de, Ankara'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, "DPT -TR 90 Düzey 2 Bölgesi
Kalk›nma Program›" toplant›s›na kat›ld›.

19 Mart 2007 - "Türkiye - ‹ngiltere Meslek
Yüksekokullar›nda ‹ﬂbirli¤i" Konferans› - Ankara
20 Mart 2007'de, TÜRKONFED Genel Sekreteri
Arzu Turhan ve Ekonomi Dan›ﬂman› Eren Ocakverdi, TÜS‹AD - MEDEF Bölgesel ‹novasyon
Merkezleri haz›rl›k komitesi toplant›s›na kat›ld›.
22 Mart 2007'de, ‹stanbul'da düzenlenen "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n" raporu koordinasyon toplant›s›na
Prof. Dr. Gülay Budak, Doç. Dr. Kadriye Bak›rc›,
Doç. Dr. Meltem Özkaya, Yard. Doç. Dr. O¤uz
Karadeniz ve Dr. Hakan Y›lmaz kat›ld›.

44

29 Nisan 2007'de, Samsun'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Samsun yerel televizyonunda,
"Samsun Meydan›" program›na canl› yay›n konu¤u
olarak kat›ld›.
30 Nisan 2007'de, Samsun'da TÜRKONFED Baﬂkan› Celal Beysel, Samsun Valisi Hasan Basri Güzelo¤lu ile görüﬂtü.
8 May›s 2007'de, ‹zmir'de TÜRKONFED Baﬂkan›
Celal Beysel'e vekaleten, Yönetim Kurulu Üyesi
‹lknur Denizli, MEGEP ve BAS‹FED iﬂbirli¤i ile
düzenlenen "Avrupa Birli¤i Sürecinde Mesleki
Yeterlilikler ve Sektörel Beklentiler Konferans›"na
konuﬂmac› olarak kat›ld›.

17 May›s 2007'de, ‹stanbul'da TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Lütfi Aysan ve Ekonomi Dan›ﬂman› Eren Ocakverdi, Altimo Baﬂkan
Yard›mc›s› Krill Babayev ve Stage ‹letiﬂim Baﬂkan›
Zehra Güngör ile yabanc› yat›r›mlar üzerine bir
toplant› gerçekleﬂtirdi.
23 May›s 2006, ‹stanbul'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve federasyon temsilcileri, TÜS‹AD'›n genel
seçimler öncesi partilerin programlar›na iliﬂkin
düzenledi¤i toplant›ya kat›ld›. Toplant›da Baﬂbakan
ve AKP Genel Baﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an
ile bir soru-cevap oturumu gerçekleﬂtirildi.
24 May›s 2007'de, Diyarbak›r'da TÜRKONFED
Baﬂkan› Celal Beysel DOGÜNS‹FED taraf›ndan
düzenlenen "Do¤u ve Güneydo¤u'da Tar›mda
Yat›r›m F›rsatlar›" toplant›s›na konuﬂmac› olarak
kat›ld›. Toplant›da TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Üyeleri de bulundu.
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2007 Y›l› Faaliyet Program›

1- Mesleki ve Teknik E¤itim:
TÜRKONFED'in mesleki ve teknik e¤itim konulu
çal›ﬂmalar›, haz›rlanacak üçüncü bir raporla devam
edecektir. Yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalar›n devam› olacak
bu raporda "iyi örnekler" olarak nitelendirilebilecek,
meslek e¤itimi veren özel giriﬂimler incelenecek
ve tan›t›lacakt›r. Bu raporun bir amac› da, bu tür
e¤itim merkezlerinin kuruluﬂ prosedürleri hakk›nda
bilgi vermek, bu sayede Türkiye çap›nda
yayg›nlaﬂt›r›lmalar›na katk›da bulunmak olacakt›r.

2- ‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n
‹ﬂ dünyas›nda kad›n›n yerini iyileﬂtirmek, ekonomide hak etti¤i yeri almas›n› sa¤lamak ad›na yürütülen faaliyetler, 21 Haziran 2007 tarihinde düzenlenecek "‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n"
Sempozyumu ile devam edecektir. Sempozyumda,
haz›rlanmakta olan raporun ilk bulgular›
akademisyenler taraf›ndan kamuoyuna sunulacak
ve çeﬂitli kesimlerin görüﬂleri al›nacakt›r.
Sempozyumda toplanan verilerden yararlanarak,
‹ﬂ Dünyas›nda Kad›n raporu 30 Kas›m 2007'de
TÜRKONFED, 11. Giriﬂim ve ‹ﬂ Dünyas› Zirvesi'nde, Eskiﬂehir'de kamuoyuna sunulacakt›r.
Ayr›ca TÜRKONFED, KAG‹DER ile birlikte, 7.
Çerçeve kapsam›nda kad›n giriﬂimcilere yönelik
WE-Mentor projesine kat›lma karar› alm›ﬂt›r.

5- Bölgesel ‹novasyon Merkezleri
TÜS‹AD ve REF ile ortak olarak yürütülen Bölgesel ‹novasyon Merkezleri projesinde Fransa ile
yap›lan iﬂbirli¤i çerçevesinde, oluﬂturulmas› planlanan merkezler ile Fransa'da bu alanda faaliyet
gösteren rekabetçi sanayi kümelenmeleri aras›nda
bir eﬂleﬂtirme yap›lmas› ve oradaki bilgi birikiminin
projeye aktar›lmas› sa¤lanacakt›r. TÜRKONFED
üyesi federasyon ve dernekler projeye katk› sa¤lamaya devam edecektir.

6- Avrupa Birli¤i Yurtiçi ‹letiﬂim Projesi

3- Karﬂ›laﬂt›rmal› Sektör Analizi ve
Göreli Üstünlükler Araﬂt›rmas›

Yar›n› Bugünden Kurmak - Bölgesel Kalk›nmada Gelecek Perspektifleri

2005 y›l›ndan beri yap›lan bu araﬂt›rma, Eylül ay›nda ‹skenderun'da düzenlenecek TÜRKONFED
Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› ile DAS‹FED Bölgesi'nde de yap›lm›ﬂ olacak ve çal›ﬂma tamamlanacakt›r. Ard›ndan, bölgelere özel araﬂt›rmalar
bir araya getirilecek ve tüm Türkiye'yi kapsayan
tek bir araﬂt›rma alt›nda toplanacakt›r.

TÜRKONFED'in amaçlar›ndan biri de Türkiye'nin
AB üyeli¤i çal›ﬂmalar›n›n desteklenmesi, bu sürecin
benimsenmesi ve konuyla ilgili olarak bilgilendirme
çal›ﬂmalar› yap›lmas›d›r.

4- Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu
Bu rapor ile, ekonomik göstergelerin bölgesel düzeyde incelenmesi sonucu mevcut iktisadi durumun
Türkiye'de bölgeler ayr›m›nda bir resminin çekilmesi amaçlanmaktad›r. Makro düzeyde yay›mlanan
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istatistikler homojen biçimde da¤›lmayan ve iktisadi
aç›dan farkl› özellikler gösteren bölgeler nedeniyle
yan›lt›c› olabilmektedir. Toplulaﬂt›rma sonucunda
ortaya ç›kan bu durum bilgi kayb›na yol açmakta,
ülke genelinde ekonomik görünüme iliﬂkin do¤ru
ç›kar›mlar yap›lmas›n› engellemektedir. Bölgeler
itibar›yla ekonomik gidiﬂat›n belirlenmesi ve ana
e¤ilimlerin ortaya ç›kar›lmas›n› amaçlayan bu çal›ﬂmada, hâlihaz›rda TÜ‹K taraf›ndan yay›mlanan
verilerin yan› s›ra, üye federasyon ve derneklerin
yapt›klar› veya yürüttükleri bölgesel araﬂt›rmalardan
da yararlan›lacakt›r. Bu kapsamda, yine bölgesel
düzeyde yürütülen sorunlar›n ve göreli üstünlüklerin
tespiti araﬂt›rmalar›n›n bulgular› da kullan›lacakt›r.

Tam üyelik sürecinin baﬂlad›¤› günden bu yana,
Avrupa Birli¤i ile iliﬂkilerin yavaﬂlad›¤›, hatta geriledi¤i aç›kt›r. Bu durumun nedenleri aras›nda,
Türk halk›n›n yanl›ﬂ bilgilendirilmesi, ak›llardaki
ortak soru iﬂaretlerinin üzerinde durulmamas› da
vard›r. Karmaﬂ›k mesajlar›n ve çeliﬂkili imajlar›n
zaman geçirmeden düzeltilmesi, Türkiye'nin AB'ye
girmesinin farkl› kesimler aç›s›ndan ne anlama

gelece¤ine yönelik sa¤l›kl› ve anlaﬂ›l›r bir iletiﬂimin
yap›lmas› çok önemlidir. Ba¤›ms›z ve çok geniﬂ
bir kitleye sahip bir sivil toplum kuruluﬂu olan
TÜRKONFED, bu konuda do¤ru ve yayg›n iletiﬂimi kampanyas›n› yürütebilme kapasitesine sahip ender kuruluﬂlardan biridir.
Bu nedenle TÜRKONFED 2007 y›l› içinde "Yar›n›
Bugünden Kurmak - Bölgesel Kalk›nmada
Gelecek Perspektifleri" projesini oluﬂturdu. Kaynak
bulma çal›ﬂmalar› süren proje ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalk›nmas› sürecinde AB
üyeli¤inin ne anlama geldi¤i ve ne tür kazan›mlar

sa¤layaca¤›n›n, farkl› co¤rafi bölgeler ve farkl›
sosyal katmanlar aç›s›ndan anlaﬂ›l›r k›l›nmas›
hedeflenmektedir.

7 -Arama Konferanslar›:
Üyelerle yap›lan çeﬂitli toplant›lar sonucunda,
TÜRKONFED çat›s› alt›nda bir araya gelmiﬂ federasyon, dernek ve iﬂ insanlar› aras›nda iletiﬂim
ve iﬂbirli¤inin güçlendirilmesi gere¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu amaçla, federasyon bölgelerinde Arama
Konferanslar›n›n düzenlenmesine karar verilmiﬂtir.
Bu konferanslar, 2007 y›l› ya ve sonbahar döneminde gerçekleﬂtirilecektir.

TÜRKONFED Genel Sekreterli¤i
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TÜRKONFED
Üyesi Federasyon ve Dernekler

BAS‹FED
BATI ANADOLU SANAY‹C‹ ve ‹ﬁADAMLARI
DERNEKLER‹ FEDERASYONU
Afyon S‹AD
Alanya S‹AD
Antalya S‹AD
Antalya ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i
Atatürk Org. San. Böl. S‹AD
Babada¤l› S‹AD
Bal›kesir S‹AD
Biga S‹AD
Denizli S‹AD
Ege Ayakkab› Sanayicileri Derne¤i
Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derne¤i
Ege Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i
Ege Giyim Sanayicileri Derne¤i
Ege S‹AD
Isparta Giriﬂimci S‹AD
‹zmir S‹AD
Karﬂ›yaka S‹AD
Manavgat S‹AD
Manisa Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derne¤i
DAS‹FED
DO⁄U AKDEN‹Z SANAY‹C‹ ve ‹ﬁADAMLARI
DERNEKLER‹ FEDERASYONU
Adana Genç ‹ﬂadamlar› Derne¤i
Adana ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i
Adana S‹AD
Ceyhan S‹AD
Hatay S‹AD
‹skenderun S‹AD
Kahramanmaraﬂ S‹AD
Mersin S‹AD
Osmaniye S‹AD
Tarsus S‹AD
Adana ‹ﬂ Dünyas› Derne¤i
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
DOGÜNS‹FED
DO⁄U VE GÜNEYDO⁄U ANADOLU
SANAY‹C‹ ve ‹ﬁADAMLARI DERNEKLER‹
FEDERASYONU
Cizre S‹AD
Diyarbak›r ‹ﬂ Kad›nlar› Derne¤i
Diyarbak›r Org. San. Böl. S‹AD
Diyarbak›r S‹AD
Do¤u Mermerciler Derne¤i
Elaz›¤ Mermerciler ve Madenciler Derne¤i
Elaz›¤ S‹AD
Güneydo¤u S‹AD
Malatya S‹AD
Mardin S‹AD
Siirt S‹AD
ﬁanl›urfa S‹AD
Temizlik ve Sosyal ‹ﬂverenler Derne¤i
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i

‹ÇAS‹FED
‹Ç ANADOLU SANAY‹C‹ ve ‹ﬁADAMLARI
DERNEKLER‹ FEDERASYONU
Akyurt S‹AD
Kayseri S‹AD
Kazan S‹AD
Konya S‹AD
Ostim S‹AD
MAKS‹FED
MARMARA VE KUZEY ANADOLU SANAY‹C‹ ve
‹ﬁADAMLARI DERNEKLER‹ FEDERASYONU
Band›rma S‹AD
Bursa Genç S‹AD
Bursa S‹AD
Demirtaﬂ Org. San. Böl. S‹AD
Edirne S‹AD
Eskiﬂehir S‹AD
Kastamonu S‹AD
Nilüfer S‹AD
Orhangazi S‹AD
Silivri S‹AD
Trabzon S‹AD
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
OKAS‹FED
ORTA KARADEN‹Z SANAY‹C‹ ve ‹ﬁADAMLARI
DERNEKLER‹ FEDERASYONU
Alaca S‹AD
Amasya S‹AD
Amasyal› S‹AD
Çorum S‹AD
Kazova S‹AD
Osmanc›k S‹AD
Samsun S‹AD
Sungurlu S‹AD
Tokat S‹AD
Yeﬂil›rmak Havzas› S‹AD
SEDEFED
SEKTÖREL DERNEKLER FEDERASYONU
Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derne¤i
Demir Çelik Üreticileri Derne¤i
Otomotiv Distribütörleri Derne¤i
Promosyon Ürünleri ‹malatç›lar› ve Sat›c›lar› Derne¤i
Tüm K›rtasiye San. ‹th. ‹hr. ve Toptanc›lar› Derne¤i
Türk Sanayicileri ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i
Türkiye Giyim Sanayicileri Derne¤i
Türkiye Kimya Sanayicileri Derne¤i
Türkiye Müteahhitler Birli¤i
Türkiye Otomotiv Sanayi Derne¤i
Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i
YÜF
YAPI ÜRÜNLER‹ ÜRET‹C‹LER‹ FEDERASYONU
Agrega Üreticileri Birli¤i
Beton ve Harç Kimyasal Katk› Maddeleri Üreticileri Derne¤i
Kireç Sanayicileri Derne¤i
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i
Türkiye Haz›r Beton Birli¤i
Türkiye Prefabrik Birli¤i

TÜRKONFED
Mete Cad. Yeni Apt. 10/6 Taksim 34437 ‹stanbul/Türkiye
Tel: 212- 251 73 00 Faks: 212- 251 58 77
www.turkonfed.org

