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Bu makalede “Sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulması ile özel sektör ile yetkili 
kamu kuruluşları arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör işbirliğinin 
geliştirilmesine imkân sağlamak” amacı ile TOBB ile OB Kanununun ilgili maddesine 

dayandırılan düzenleme 2005 yılında örgütlenen “Türkiye Sektör Meclisi” yapısı ve 
bugün itibarı ile 60 adete ulaşan sektör meclislerinden TOBB Türkiye Sivil Havacılık 
Meclisi incelenmiştir.  

 
 
 
 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2005 yılında “Sektörlerde ortak görüşlerin oluşturulması 
ile özel sektör ile yetkili kamu kuruluşları arasında bir temas noktası olarak kamu özel sektör 

işbirliğinin geliştirilmesine imkân sağlamak” amacı ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57’inci maddesine dayandırılan 

düzenleme ile üzere “Türkiye Sektör Meclisi” organizasyonunu oluşturmuştur. Haziran 2015 itibarı 
ile 60 adet sektör meclisi mevcuttur. 
 

TOBB "Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" uyarınca, 
 

 Türkiye sektör meclisleri:  

o Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak, 
o Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel 

politika ve stratejileri oluşturmak, 
o Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri 

etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 
o Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik 

ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,  

o Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliğini 
artırmak için önerilerde bulunmak, 

o Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak, 
o Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke 

raporları hazırlamak, 
o Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu 

bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere 
katılmak,  

o Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dâhilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar 

ile görüşmeler yapmak, 
o Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak,  

o İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş 
oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak, 

üzere resen veya oda ve borsalar ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu 
dernek ya da kuruluşlardan gelen talepler üzerine TOBB Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulur. 
 

 Türkiye sektör meclisleri, -sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektörde 
faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşların başkan ve başkan 

yardımcılarına öncelik verilmek üzere- firmaların itibar, bilgi ve deneyim sahibi 
temsilcilerinden seçilen en çok 40 kişiden oluşturulur.  
 

http://www.canerel.com.tr/
mailto:can.erel@canerel.com.tr
http://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/SektorMeclisleriListesi.php
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 Türkiye sektör meclisleri faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla 

yürütmektedir. 
 

Türkiye sektör meclisleri yıl içinde planladıkları toplantılarda gündeme bağlı çalışmalarını yaparken 

yıl sonunda sektörün genel durumunun değerlendirildiği sektör raporunu da hazırlayıp meclis 

üyelerinin kabulü ile yayınlamaktadır.  
 

Türkiye sektör meclisleri ayrıca, her yıl TOBB ev sahipliğinde düzenlenen ve  hükümetin -bazen 

Başbakan da dahil- ilgili bakanlarının katıldığı “Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası” toplantılarına 

“en önemli” değerlendirilen 5 sektör sorununu çözüm önerileri ile beraber hazırlayarak sunmaktadır.  
 

TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi (TSHM)  
 

TOBB TSHM, gelişen ulusal sivil havacılığının düzenleme ve ihtiyaçlarına katkı sağlamak 

üzere otorite (kural koyucu – yönlendirici) ve hizmet sağlayıcı kamu kurum ve kuruluşlarının 

ile sektörü oluşturan (öğretim-eğitim kuruluşları, endüstri, havayolları, havalimanları, 
havacılık seyrüsefer hizmetleri, havacılık yer hizmetleri, kargo hizmetleri, havacılık ikram 

hizmetleri gibi) havacılık kuruluşlarının yer aldığı, devlet ile sektörün arakesiti bir platform 
olarak 2010 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

TOBB TSHM, ulusal sivil havacılık ile ilgili ilk sektör raporunu 2011 yılı sektör verileri 

kullanılarak 2012 yılında yayınlanmıştır. TSHM tarafından oluşturulan bir görev grubu 
marifeti ile hazırlanan bu baz rapor “Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu 2011" 

başlığı ile yayınlanmış ve sonrasındaki her yıl verilerin güncelleştirilmesi ile yenilenmektedir. 
 

TOBB TSHM, değerlendirmeleri ile beraber ulusal sivil havacılık ile ilgili “en önemli” olarak 
değerlendirdiği 5 sektör sorununu çözüm önerileri ile beraber VIII. Türkiye Sektörel Ekonomi 

Şurası’na sunmuştur. 
 

 
VIII. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası Raporunda Sivil Havacılık Değerlendirmesi 

 
 

http://www.canerel.com.tr/
http://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/8Sektorel-Ekonomi-Surasi.pdf
http://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/TOBB_havacilik_meclis_sektor_2012.pdf
http://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/8Sektorel-Ekonomi-Surasi.pdf
http://tobb.org.tr/Documents/yayinlar/2015/8Sektorel-Ekonomi-Surasi.pdf
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TOBB TSHM yeni dönemindeki ilk toplantısını meclis başkanlık divanını oluşturma ana 

gündemi ile 16 Haziran 2015 günü yapmıştır. TOBB Başkan Yardımcısı’nın da katıldığı 
toplantıda havacılık faaliyetinin işlevsel detayları dikkate alınarak daha kapsayıcı ve etkili bir 

meclis çalışması umudu ile başkan ve başkan yardımcıları seçimi yapılmıştır.  
 

TOBB TSHM yeni çalışma döneminin emniyet, başarı ve kazançla dolu geçmesini dileyerek… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

KAYNAKÇA      : 
 

1. TOBB; "Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği" .  
 

 

 

http://www.canerel.com.tr/
http://www.tobb.org.tr/HukukMusavirligi/Documents/5174yonetmelik/Turkiye%20Sektor%20Meclislerinin%20Yonetmeligi.doc
http://www.canerel.com.tr/

