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İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN 

MECLİS TOPLANTISI 

KONUŞMA METNİ 
 

 

Daha önce muhtelif meclis toplantılarımızda da vurguladığımız gibi insanlık, terörün yarattığı 

şiddetten her geçen gün daha fazla mağduriyet yaşıyor. Bu konuda en büyük mağduriyeti 

yıllardır yaşayan ülkelerden birisi de maalesef Türkiye’dir. Ankara’da yaşanan ve hepimizi 

derinden üzen terör saldırısı başta olmak üzere bugünlerde yaşadığımız şiddet dalgası, terörün 

insanlık tanımayan çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır. 

 

Millet olmak; kaderde, kederde ve kıvançta bir olmak demektir. Ülkemizin ve toplumumuzun 

bütünlüğünü ve birliğini hedef almış bu saldırılara karşı Türkiye’nin bundan önce olduğu gibi 

bugünlerde de dik duracağına yürekten inanıyoruz. Terör asla muvaffak olamayacaktır. 

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı 

sağ olsun. 

 

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı, “Küresel Rekabet ve Bilgi Çağında Kaliteli Bir 

Eğitim Sistemi ve Mesleki Eğitimin Sanayimizin ve Ekonomimizin Geleceği Açısından 

Önemi” konulu bu ayki meclis toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız, hoş geldiniz 

diyorum.   

 

Sayın Bakanım, sizinle birlikte aramızda bulunan değerli çalışma arkadaşlarınıza da “hoş 

geldiniz” diyorum.  

 

1 Kasım seçimlerini müteakiben kurulan 64’ncü Hükümette sizi yeniden Milli Eğitim 

Bakanımız olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul Sanayi Odası olarak sizi içten 

duygularla kutluyor, Bakanlığınızın ülkemiz, milletimiz ve eğitim dünyamız için hayırlara 

vesile olmasını diliyoruz.  

 

Birçok alanda olduğu gibi, bilgi ve iletişim teknolojilerinde de devrim niteliğinde 

ilerlemelerin yaşandığı bir süreçteyiz. Ancak bu alandaki ilerlemelerin etkisi, sadece kendi 

alanlarıyla sınırlı olmayıp, yaşamın tamamını etkilemektedir. İşte bu ilerlemelerin 

hayatımızda yaptığı derin değişikler nedeniyle, içinde bulunduğumuz çağ, “Bilgi Çağı” olarak 

adlandırılıyor.  

 

İnsanlık, büyük değişimi yerel ve ulusal ölçeklerin yanı sıra, küresel çapta yaşarken, değişen 

dünyanın üretim ve ekonomi anlayışı ise sürdürülebilir büyüme, kalkınma ve gelişme 

kavramlarına dayanmaktadır.  

 

Bu kavramlara eşlik eden, sürece adeta damgasını vuran çok önemli bir şey var: O da bilgidir. 

Öyle ki, bilgi tabanlı yeni bir ekonomik yapının oluştuğuna da tanıklık ediyoruz.  

 

Bilgi Çağına ve bilginin kazandığı yüksek değere değinirken, bir önemli hususa da çok dikkat 

etmeliyiz: Çağımızı, Bilgi Çağı diye adlandıranlar, gelişen teknolojilerin insanları rahatlığa ve 

kolaycılığa sevk ettiğini belirtiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeler, bu rehavet tuzağına 

karşı çok dikkatli olmalıdır.  

 

Biz sanayiciler; Bilgi Çağı’nda üretim, ekonomi ve bilginin birbiriyle olan ilişkisini anlamaya 

çalışıyoruz. Bunu yapmanın bizim için bir zorunluluk olduğunu bilmem söylememe gerek var 
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mı? Önümüzdeki gerçek çok açık ve net: Geleceğin dünyasında varoluşumuz, bu çağın 

ruhuna uygun hareket etmemize bağlıdır. Bu gerçeğe dikkat çekerken, Milli Eğitim 

Bakanımızın bugün burada bizlerle birlikte olmasını son derece anlamlı ve değerli 

bulduğumuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. 

 

Dünyada ekonomik rekabet giderek acımasız hale geliyor. Eğitim kalitesi düşük, bilgi 

birikimi ve Ar-Ge kapasitesi zayıf, inovasyon gücü yetersiz ülkeler, hiç abartmıyorum, 

gelecekte telafisi çok zor olacak büyük kayıp ve sorunlarla baş başa kalacaktır. 

 

Bu gerçeği dikkate alarak; Küresel düzeyde rekabet gücünü arttırmış bir Türkiye için her 

zamankinden daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum. Son “Küresel 

Rekabetçilik Endeksi”ne göre, Türkiye’nin 140 ülke arasında 51’nci sırada olmasını dikkate 

aldığımızda, bu çabanın ülkemizin geleceği için yaşamsal bir öneme sahip olduğunu özellikle 

dikkatinize sunuyorum.  

 

Ekonomik kalkınmanın günümüzdeki en önemli unsuru, bilginin yanı sıra iyi eğitimli insan 

gücüdür.  

 

Bugün, üretime odaklı gelişmiş ülke ekonomisinin insan kaynağı profilini şu temel özellikler 

oluşturmaktadır: 

 

Optimali yakalayabilen,  

 

Ekonomik ve teknolojik değişime uyum sağlayabilen,  

 

Uzun vadeli düşünebilen, 

 

Sürekli kendisini yenileyebilen,  

 

Birlikte iş yapabilen,  

 

Dünya ölçeğinde düşünebilme becerisine sahip,  

Bilinçli ve üretken insan profilidir. 

 

İşte böyle bir insan profili, ancak kaliteli bir eğitim sisteminin ürünü olabilir. Bu noktada, 

Sayın Bakanımızın, bu çağın ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim sistemine dikkat çekerken, bu 

sistemin özelliklerini “özgürlükçü, üretken ve rekabetçi” olarak tanımlamasını değerli 

buluyoruz.  

 

İçinde bulunduğumuz süreç klasik okul anlayışını farklı bir yöne doğru götürmektedir. 

 

Bugün artık, okulun en önemli işlevi vizyon kazandırmaktır. İşte buradan hareketle, yeni okul 

anlayışı; “eğitim kafayı geliştirmektir, belleği doldurmak değildir” yaklaşımı eşliğinde 

şekillenmektedir.  

 

Gelişen teknoloji sayesinde okul, uzaktan eğitim ve on-line öğretim aracılığıyla daha duvarsız 

hale gelirken; eğitim de hayat boyu sürecek bir özelliğe kavuşuyor. 
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Yine gelişen teknoloji sayesinde bilgi artık her yerde ve her an elimizin altında. O halde, 

okulların görevi sadece bilgi aktarmak değil; bilgiye nasıl ulaşılacağını ve nasıl 

kullanılacağını öğretmek olmalıdır.  

 

İstanbul Sanayi Odası olarak eğitim her zaman en öncelikli konularımızın başında geldi, 

gelmeye de devam edecek. Bu önceliğimizin bir gereği olarak, eğitimle ilgili son zamanlarda 

yoğun bir çabanın içerisindeyiz. Şimdi bu çabaların bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum:  

 

Bu toplantımızdan önce genel kurulunu yaptığımız İstanbul Sanayi Odası Vakfımız’ın bazı 

etkinliklerine değinmek istiyorum; Onur kaynağımız olarak gördüğüm Vakfımız, 22’nci 

yılında bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalarla hepimize büyük bir mutluluk yaşatmaktadır.  

 

Faaliyetlerimizde özellikle eğitim ve yarınlarımızın güvencesi gençlere özel bir önem 

veriyoruz.  

Tüketim kültürü toplumun yapısına ve özellikle gençliğe derinlemesine nüfuz etmeye devam 

etmektedir. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda, üretim kültürü giderek zayıflarken,  

günümüzde toplumsal statülerin tüketilen nesneler üzerinden tanımlandığına tanık oluyoruz. 

Ülkemizin tüketimden değil, üretimden itibar kazanan gençlere ihtiyacı var. 

Nesiller arasında üretim kültürünün devamlılığını sağlamak, sanayimizin ve ülkemizin ihtiyaç 

duyduğu nitelikli insanların yetişeceği, gençlerimizin modern bilgi ve yetenekler kazanacağı 

eğitim kurumlarını meydana getirmek, desteklemek ve geliştirmek ulvi bir amaçtır.  

Pilot okullarımızda başarı düzeyini artırmak ve öğrenci kaynaklı sorunlara engel olmak 

amacıyla ülkemizde ilk kez uygulanan “Sınıfta Hayat Var” projesini hayata geçirdik.  

İstanbul Sanayi Odası Vakfı olarak, her düzeydeki başarılı öğrencilere burs desteği sağlamaya 

devam ediyoruz. Bu yıl vakfımızın bursiyer sayısını 500’e çıkardık. 2015’te ilk defa doktora 

öğrencilerine de burs verdik. 

Geçen yıl başlayan bir başka etkinliğimiz de “İSOV Bursiyer Sohbetleri” oldu. Kıymetli ve 

tecrübeli konuklarımızın engin birikimlerini gençlerimizle paylaşmasını birçok açıdan çok 

anlamlı buluyoruz.  

Bursiyer öğrencilerimizi sadece maddi anlamda desteklemekle yetinmiyoruz. 

Bursiyerlerimizin sanayicilerle bir araya gelerek üretim kültürünü tanımaları amacıyla, bugün 

olduğu gibi İstanbul Sanayi Odası Meclisimizin aylık toplantılarına katılmalarını da 

sağlıyoruz.  

Şimdi, İstanbul Sanayi Odası olarak eğitimle ilgili yürüttüğümüz bazı faaliyetlerimizden 

bahsetmek istiyorum: 

 

Geçtiğimiz Kasım ayında, Eski Bakanımız ve Danışmanımız Sayın Ömer Dinçer’in 

koordinatörlüğünde “Eğitim için Yeni Bir Yol Haritası” başlıklı bir çalıştay düzenledik. 

Türkiye’nin eğitim sistemine dair yenilikçi fikirler üretmek amacıyla; düzenlediğimiz 

çalıştayımıza özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda uzman 

katılmıştır.  

 

Çalıştayda, eğitimin ekonomimiz ve sanayimiz için önemi ele alınmış ve eğitim 

sistemimizdeki sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirilmiştir. Daha iyi bir eğitim için 
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önerilerin geliştirildiği bu çalıştayımızın sonuçları, eğitim alanındaki çalışmalarımızda bizlere 

yol göstermektedir.  

 

Dünya genelinde üretimin yeniden önem kazandığı bir süreçte, daha yüksek katma değerli bir 

üretim ve ihracat yapısına geçmek, hem Hükümetimizin hem de biz sanayicilerin öncelikli 

hedefidir. Katma değeri yüksek ürünleri üretmek, ancak iyi eğitilmiş, nitelikli işgücü ile 

mümkün olmaktadır.  

 

Sanayiciler olarak nitelikli işgücü temin etmekte hâlâ zorlanıyoruz. Bir tarafta, işsizlik varken, 

sanayimizin uygun eleman bulmakta sorun yaşaması gerçekten çok düşündürücü. Acı ama 

gerçek: Ülkemizde eğitim ile istihdam arasındaki sorunlara çare olacak güçlü bir köprünün 

eksikliği hâlâ devam ediyor. 

 

Bu köprüyü kurmaya çalışırken, bütün çabaların odağında mutlaka mesleki eğitimin olması 

gerektiğine inanıyoruz. Mesleki eğitim odağa alınırken, dikkat edilmesi gereken en önemli 

hususlardan birisi, okul-işyeri bağlantısındaki kopukluğun giderilmesidir.   

 

Bu önemli konuya yönelik ilk adımı, geçtiğimiz Ekim ayında sizin de değerli katkınız ve 

imzanızı taşıyan “Okul Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli” protokolünü başlatarak attık. O 

günden bugüne bu projemizin peyderpey hayata geçtiğini sizinle paylaşmaktan büyük 

mutluluk duyuyoruz.  

 

Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modelinin en özgün boyutlarından biri, sunduğu yönetişim 

yaklaşımıdır. Geçmişten beri birçok okul sanayi işbirliği projeleri gündeme geldi. Ancak 

geçmiş projelerde meslek okullarında eğitim süreçlerinin sanayici ile birlikte nasıl 

yönetilebileceğine dair bir yaklaşım bulunmamaktaydı. Bu açıdan projemiz, okullara sadece 

teknik altyapı imkânları konusunda destek sağlamanın çok daha ötesinde bir vizyona sahip. 

 

Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli kapsamında, her geçen gün daha fazla meslek lisesi ile 

sanayi kuruluşlarını eşleştirerek aralarındaki bağı güçlendiriyoruz.  

 

Sanayicilerimize meslek liselerinin kapılarını açarak, aradıkları nitelikli elemanların 

yetişmesine katkı sağlama imkânını sunuyoruz. Diğer yandan eğitimciler de fabrikaya gelip, 

üretim sürecine dair en güncel uygulamaları pratikte tanıyarak bilgilerini tazeliyor. Öte 

yandan, bu işbirliği sayesinde paydaşlar deneyimlerini paylaşarak ders içeriklerini de birlikte 

hazırlıyorlar.  

 

Modelimizin bir diğer boyutu da, okul ve sanayi arasında teknolojik işbirliğine katkı 

yapmasıdır. Firmalar, okulların atölye ve laboratuvarlarındaki teknolojik altyapıya destek 

olurken, öğrenciler de güncel olanaklarla daha iyi bir öğrenim ve staj ortamına kavuşmuş 

olacaktır.  

 

Geldiğimiz noktada, İSO’nun süreçteki varlığının firmalara güven vermesinin olumlu 

etkisiyle, kısa bir süre içinde firmalarımız ile meslek liselerimiz arasında işbirliği protokolleri 

imzalanmıştır. Amacımızın, önümüzdeki dönemde bu başarı hikâyelerinin sayısını artırmak 

olduğunu da burada özellikle paylaşmak istiyorum.  

 

Eğitime dair yürütmekte olduğumuz projeleri bu şekilde sizinle paylaşmış bulunurken, şu 

hususa değinmek istiyorum: İstanbul Sanayi Odası olarak katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış 

eşliğinde her zaman çözümün bir parçası olmaya önem verdik, vermeye de devam edeceğiz.  
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İşte bu anlayıştan hareketle, Milli Eğitim Bakanlığımız ile daha verimli çalışmalar yapmak 

arzusundayız. Bugün burada bizimle beraber olmanız vesilesiyle, önümüzdeki dönemde arzu 

ettiğimiz verimli çalışmaları hep birlikte yapacağımıza yürekten inanıyoruz.  

 

Ana gündem maddemizle ilgili düşüncelerimi burada noktalarken; bu ayki bazı faaliyetlerimiz 

hakkında sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. 

 

Ekonomimiz ile sanayimizdeki imkânları ve potansiyeli birlikte değerlendirmek adına, Meclis 

Başkanlık Divanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte 19-20 Şubat 2016 tarihleri 

arasında Ankara ve İstanbul’da bazı ziyaretlerde bulunduk. Bu kapsamda Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, 

Ekonomi Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya Altunyaldız’la bir araya geldik. 

Önümüzdeki günlerde bir takvim dahilinde diğer ilgili Bakanlarımızla da bir araya gelmeyi 

planlamış bulunuyoruz. 

 

Bir başka hususa daha değinecek olursam; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi 

Odaları Konseyi, yılın ilk toplantısını 9 Şubat 2016 tarihinde TOBB Başkanı Sayın Rifat 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 

Fikri Işık ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı Konsey 

toplantısına, meclisimizden konsey üyesi arkadaşlarımızla birlikte katıldık. 

 

Son olarak bir etkinliğimize değinmek istiyorum: İstanbul Sanayi Odası olarak, 13 Şubat 2016 

tarihinde, dünyada sayıları giderek artan bölgesel serbest ticaret anlaşmalarının ülkemiz için 

taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla “Yeni Nesil Ekonomik Diplomasi: Dünyada Artan 

Bölgesel Serbest Ticaret Anlaşmaları ve TTIP Müzakereleri Konferansı”nı düzenledik. 

 

Konferansımıza, Avrupa Birliği Bakanımız Sayın Volkan Bozkır’ın ve Dünya Ticaret 

Örgütü’nün eski Genel Direktörü Sayın Pascal Lamy’nin yanı sıra, yurt içinden ve yurt 

dışından değerli konuşmacılar, farklı bakış açılarıyla düşünce zenginliği kattılar.  

 

Sözlerimi bu noktada tamamlarken; Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi Avcı’ya tekrar hoş 

geldiniz diyor,  hepinizi bir kere daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 


