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TOBB ETÜ MED

T OBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver-
sitesi (TOBB ETÜ) 2012 yılı Ulus-
lararası İlişkiler bölümü mezunu 
Melis Yıldız, “Ortak Eğitim Modeli, 

iş hayatını yakından tanımak için çok önemli 
bir kaynak ve bu model mezuniyet sonrasın-
da bizlere önemli bir avantaj sağlıyor” diye 
konuştu. Melis Yıldız, sorularımızı yanıtladı.

Eğitim hayatınızdan bahsedebilir 
misiniz?

TED Mersin Koleji’nin ilk mezunlarında-
nım. Okulu bitirdikten sonra TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’ne girdim. Lisans eğitimimin üzerine, 
Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi Bölü-
mü’nde yüksek lisansımı tamamladım.  

TOBB ETÜ’nün Ortak Eğitim Mo-
deli hakkındaki düşüncelerinizi öğ-
renebilir miyiz?

Ortak Eğitim Modeli, iş hayatını yakından 
tanımak için çok önemli bir kaynak ve bu mo-
del mezuniyet sonrasında bizlere önemli bir 
avantaj sağlıyor. Türkiye’nin en önemli şirket-
lerinde diğer üniversite öğrencileri staj yap-
mak için sıra beklerken, bizler üniversitemizin 
yaptığı anlaşmalar sayesinde bu şirketlerde 
rahatlıkla staj görebiliyor ve sonrasında staj 
yaptığımız bu şirketlerde kariyer planlaması 
yapabiliyoruz. 

Mezun olduktan sonraki süreç ile il-
gili bizlerle neler paylaşmak istersiniz?

Üniversite eğitimimi tamamlamamın 
ardından aile şirketim olan Merit Group’un 

farklı departmanlarında çalıştım. Çalıştığım 
sürece yaptığımız iş alanı ile alakalı eksiklik 
gördüğüm için pazarlama iletişimi üzerine 
eğitim almak adına Bilgi Üniversitesi’nde 
burslu olarak eğitim aldım. Yüksek lisans 
yaptığım sürede farklı bir iş dalı deneyim-
lemek adına turizm sektöründe olduk-
ça önemli firmalarından biri olan İndigo 
Group’un bir alt markası olan kişiye özel 
lüks seyahatler tasarlayan  Boutique Style 
Travel’da satış direktörü olarak çalıştım. Şu 
an aile şirketim olan Merit Group’ta yönetici 
olarak çalışmaktayım.    

TOBB ETÜ, mezunlarına akademik, 
iş ve sosyal yaşantıda ne gibi avantaj-
lar sunuyor?

Ülkemizde az sayıdaki eğitim kurumu iş 
dünyasında birer ekoldur. TOBB ETÜ genç 
bir üniversite olmasına rağmen öğrencileri-
ne kazandırdığı uluslararası vizyon ve mis-
yonla, ETÜ’lülerin ilerleyen hayatlarında iş 
dünyasında kendilerine rahat bir şekilde yer 
bulmalarını, kendilerine duydukları özgüven 
ve birikimleri ile kendi iş sahalarını yaratabil-
melerini sağlamaktadır.  

Mersin TED Koleji Mezunlar Derne-
ği’nin başkanlığını yapmaktasınız. Bu 
süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? 
Gönüllü olarak yürütmekte olduğunuz 
bu görevin iş hayatınızda sizi zorladı-
ğını düşünüyor musunuz?

Ülkemizin önde gelen bürokratlarına, 
yöneticilerine, sanatçılarına baktığımızda lise 
döneminde mezun oldukları okul hanesin-
de TED imzası bulunmaktadır. TED mezunu 
olmanın gerek eğitim hayatından gerek iş 
hayatımda gerekse sosyal hayatımda birçok 
avantajını yaşadım. TOBB ETÜ içerisinde de 
kolejli birçok arkadaşım olduğunu biliyo-
rum. Sorumluluğunu aldığım bu görev as-
lında beni oldukça memnun ediyor, çünkü 
Derneğimiz sayesinde mezun arkadaşlarım 
arasındaki sosyal dayanışmayı sağlıyor, köy 
okullarına, Türk Eğitim Derneği’ne TED Mersin 
Koleji Spor Kulüpleri’ne katkı yaratıyoruz.           

Derneğinizin yapmayı planladığı 
faaliyetlerden bahsedebilir misiniz?

Sayıları hızla artan mezunlarımızın birbir-
leriyle tanışmalarını, dostluklarını pekiştirme-
lerini ve mezunlarımız arasındaki dayanışmayı 
artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenle-
mek ve ilkini gerçekleştirdiğimiz sosyal so-
rumluluk projelerine yenilerini eklemek 2017 
yılı için ilk planladığınız faaliyet arasındadır.    

Bugüne kadar birçok yurt dışı seya-
hati yaptınız. Gezdiğiniz ülkeler arasın-
da unutamadıklarınız var mı?

Seyahat etmeyi, farklı kültürleri tanımayı 
çok seviyorum. Özellikle turizm sektöründe ça-
lıştıktan sonra yeni keşfedilen turizm rotalarına 
ilgim daha da arttı. Son 3-4 yıldır en yakın kız 
arkadaşımla seyahat etmeye başladık. Seyahat 
ederken o şehrin önemli festivalleri var ise o 
tarihlere denk getirmeye çalışıyoruz. Gezdi-
ğim yerlerden en ilgimi en çeken yerlerden 
bazıları; egzotik tatiller ve farklı kültürler ile 
iç içe bulunduğum Tanzanya - Zanzibar ve 
Endonezya - Bali, Cruise ile gezdiğimiz Kanada 
& Alaska turu ve günübirlik Xian’da bulunan 
Terra cota askerlerini görebilmek için altı saat 
yola katlandığımız Çin seyahatim diyebilirim.  

TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler 
bölümü mezunu Melis Yıldız 
“Türkiye’nin en önemli şirketlerinde 
diğer üniversite öğrencileri staj 
yapmak için sıra beklerken, bizler 
üniversitemizin yaptığı anlaşmalar 
sayesinde rahatlıkla staj görebiliyor 
ve sonrasında bu şirketlerde kariyer 
planlaması yapabiliyoruz” dedi.

“Üniversitemiz sayesinde en iyi 
şirketlerde çalışabiliyoruz”
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➠ Tekstil sektörünün 
sorunları Gaziantep’te 
gündeme taşındı

➠ Madencilik sektörünün 
yetkilileri Müsteşar 
Yardımcısı Çiftçi’yi ziyaret etti

➠ Sanayide dijital dönüşüm 
noktasında yol haritası 
hazırlanacak

➠ Sağlık kurumları 
sektörü, sorunların 
çözülmesini istedi

➠ E-Ticaret Meclisi, kredi 
kartı kullanımında yaşanan 
sorunları görüştü

➠ ‘Karayolu Taşıma 
Yönetmelik Taslağı’ 
masaya yatırıldı

➠ Necdet Buzbaş, yeniden 
Türkiye  Gıda Sanayi Meclisi 
Başkanı seçildi

➠ Perakende sektörü 
ek güvenlik 
taleplerinin maliyetleri 
artırmasından endişeli
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T ürkiye Perakendecilik Meclisi yeni dö-
nemin ilk toplantısını, Meclis Başkanı 

Mehmet T. Nane başkanlığında özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey tem-
silcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Toplantıda gündemin ilk maddesi olan 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Tas-
lağı ile ilgili bilgilendirmede bulunmak üzere 
davet edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yö-
netimi Daire Başkanlığı’ndan uzman Demir-

SEKTÖRLER

Perakende sektörü, ek güvenlik taleplerinin 
maliyetleri artırmasından endişeli

Madencilik sektörünün yetkilileri 
Müsteşar Yardımcısı Çiftçi’yi ziyaret etti

han Küçük, bir sunum gerçekleştirdi. Yaptığı 
sunumda ambalaj atıklarıyla ilgili yaşanan 
sıkıntıları ele alan Küçük, sektör temsilcilerinin 
sorularını da yanıtladı. 

İnternetten alışveriş düzenlemesi
Mağaza ve AVM’lerdeki ek güvenlik ted-

bir taleplerinin de değerlendirildiği toplan-
tıda, derneklerin kendi aralarında konuyu 
istişare ettikleri, ilgili kurumlar ile toplantıların 
gerçekleştirildiği belirtilerek, getirilecek ek 

tedbirlerin maliyetleri artıracağı konusunda 
hemfikir olundu. Konuyla ilgili bazı aksaklık-
ların olduğunu dile getiren Meclis üyeleri, 
devletin maliyetleri azaltıcı, düzenleyici bir 
takım önlemler almasının gerekliliğine dikkat 
çekti. Sektör için önem arz eden bir diğer 
konu da kredi kartı ile internetten alışveriş 
için 17 Ağustos 2017’den sonra müşteri onayı 
gerekmesi konusu oldu. Bahse konunun 
BDDK Tebliği’ne dayandığını belirten üyeler, 
asıl meselenin altı ay süre verilmesi olduğunu 
söyleyerek sektör temsilcileri olarak süre uza-
tımı için talepte bulunmanın mantıklı olacağı 
fikrinde birleşildi. Müşteri onayının iki taraflı 
olduğunu dile getiren üyeler, Türkiye’de 176 
milyon kart bulunduğunu, ikili kanalın; müş-
terinin bankaya ulaşması, hem de peraken-
decinin, mağazanın veya markanın müşteriye 
ulaşması şeklinde olacağını dile getirildi.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar’la 
ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ko-
nuyla ilgili açıklamaları değerlendirilirken, var 
olan sistemin entegre bir sistem ile mevcut 
durumunu koruyacağının bilgisi verildi.

Ayrıca toplantıda 687 sayılı KHK ile getiri-
len teşviklerde yeni işyeri kısıtı ve 18. Asya-Pa-
sifik Perakende Kongresi ve Fuarı (APRCE) 
değerlendirildi.

T ürkiye Madencilik Meclisi, Meclis Baş-
kanı İsmet Kasapoğlu başkanlığında 

Meclis üyelerinden oluşan bir heyet ile 
birlikte Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’yi maka-
mında ziyaret etti. 

Heyet ziyaret esnasında sektörün or-
man izinlerinde yaşadığı sorunlara ilişkin 

çözüm önerilerini Müsteşar Yardımcısı 
Çiftçi’ye iletti.  

Türkiye Madencilik Meclisi Heyeti gö-
rüşmede Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi’ye Orman 
İzin Bedelleri’nin büyük ölçüde artış gös-
termesi sebebi ile madencilik sektörünün 
yaşadığı sıkıntıları ve bunlara ilişkin sektö-
rün çözüm önerilerini aktardı.

Ruhsat süreleri
Heyet, ayrıca bazı maden sahaları için 

ruhsat süreleri dikkate alınmaksızın Ba-
kanlıkça kısa süreli verilen izinlerin orman 
bedellerinde öngörülemeyen ekstra mali 
yüklere sebep olduğunu ve çoğu kez bu 
durumun maden işletmeciliğinin yapı-
lamamasına neden olduğunu Müsteşar 
Yardımcısı Çiftçi’ye iletti.

Müsteşar Yardımcısı İbrahim Çiftçi, ma-
dencilik sektörünün ülkemiz ekonomisin-
deki önemli yerinin farkında olduklarını 
belirterek, Türkiye Madencilik Meclisi ta-
rafından sunulan dosyanın incelenerek, 
konunun takip edileceğini aktardı.



T ürkiye Telekomünikasyon Meclisi Baş-
kanlığı’na oybirliği ile Serbest Telekomü-

nikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) 
Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu seçildi. Yeni 
dönem Meclis Başkanlık Divanı’nın seçimi-
nin yapıldığı Meclis toplantısında; Başkan 
Yardımcılığı’nı ise Türkiye Bilişim Sanayicileri 
Derneği’nden (TUBİSAD) Kübra Erman Kara-
ca’nın yürütmesine karar verildi.

TOBB Türkiye Telekomünikasyon Meclisi, 
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbra-
him Çağlar’ın başkanlığında, İstanbul Hizmet 

Sağlık kurumları sektörü, sorunların çözülmesini istedi

T ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, yılın ilk 
toplantısını Meclis Başkanı Dr. Seyit Ka-

raca başkanlığında gerçekleştirdi.
Toplantıya Başkanlık Divanı ve Meclis üye-

lerinin yanı sıra, Türkiye Sağlık Enstitüleri Baş-
kanlığı (TÜSEB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite 
ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Berktaş ve ekibi de katıldı. 
TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akre-
ditasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen Kalite 
ve Akreditasyon Programı TÜSKA Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Berktaş tarafından sunuldu.  

Berktaş sunumunda Türkiye’de kalite kül-
türü, akreditasyon yolculuğu, TÜSEB ve TÜS-
KA hakkında genel bilgileri paylaştıktan sonra, 

Binası’nda toplandı. İbrahim Çağlar’ın açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda Türkiye 
Telekomünikasyon Meclisi’nin yeni dönem 
başkanlık divanı seçildi.

Çağlar, açılış konuşmasında TOBB Kanu-
nu’nun 57. maddesine dayanılarak hazırlanan 
yönetmeliğe göre çalışmalarını yürüten Türki-
ye Sektör Meclisleri’nin sektörel bazda karşı-
laşılan sorunlara çözüm üretmeyi, bu çözüm 
önerilerinin hayata geçirilmesi için uğraşmayı 
ve nihai aşamada sektörlerin gelişimine katkı 
sağlamayı amaçladığını vurguladı. İbrahim 
Çağlar, sektörün gelişmesine ışık tutacak 
konuların Meclis üyelerince belirlendiğini 
hatırlatarak; 3. dönem Meclis çalışmalarına 
katkı vermek üzere yeni üyeleriyle Meclis’in 
daha da zenginleşeceğine, çalışmaların hız 
kazanacağına inandığını ifade etti. Başkanlık 
Divanı’na bu zamana kadarki emekleri ve 

çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
 

Meclis üyelerine teşekkür 
Meclis Başkanı Rıdvan Uğurlu ise ken-

disine gösterdikleri güven nedeniyle Meclis 
üyelerine teşekkür ettikten sonra; işletmeciler, 
sanayiciler ve sektörün önde gelen sivil top-
lum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, sektörün 
sorunlarını ortak paydada belirleyip, Meclis 
çatısında çözüme kavuşturacaklarına inan-
dığını belirtti. Toplantıda daha sonra, TOBB 
Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan 
Acar; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ko-
ordinatörlüğünde; TOBB ile birlikte TÜSİAD, 
MÜSİAD, TİM, YASED ve TTGV gibi iş dünya-
mızın ve sanayimizin en üst kuruluşları yer 
aldığı Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu 
hakkında bilgilendirmede bulundu. Acar, 
yeni sanayi devriminde, birçok işi robotların 
ve makinelerin yapacağını, ancak dijitalleşme 
ile yeni meslekler ortaya çıkacağını, eğitimli 
ve nitelikli insan kaynağının öneminin daha 
da artacağına dikkat çekti. Sanayide Dijital 
Dönüşüm Platformu Altyapı Çalışma Gru-
bu’nun başkanlığını TOBB’un yaptığını hatır-
latan Acar; grubun ana çalışma konularının 
bilgi ve iletişim altyapısı ile enerji altyapısı 
olduğunu dile getirdi. 

geliştirilen ve uygulanmaya başlanan Sağlıkta 
Kalite ve Akreditasyon Programı’nı tanıttı. 

Berktaş, Ulusal Akreditasyon Sistemi’nin 
24 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçek-
leştirilen toplantıda ilan edildiğini ve isteyen 
sağlık kurum ve kuruluşların tüm işlemlerle 
ilgili olarak Ulusal Kalite ve Akreditasyon Yö-
netimi Sistemi TÜSKAnet üzerinden başvuru 
yapabileceklerini ifade etti. Berktaş, özellikle 
sağlık turizmi ile iştigal eden, özel sağlık ku-
rum ve kuruluşlarının akredite olmalarının 
önemine değindi. 

Ekonomi Bakanlığı’nın sağlık turizmi des-
tekleri kapsamında TÜSKA Kalite ve Akredi-
tasyon Programı kapsamında belgelendir-

meleri desteklediğini ifade eden Berktaş, söz 
konusu programın Bakanlık denetimleri açı-
sından, SGK ödeme rejimi açısından ve kadro 
planlamalarında pozitif ayırımcılık açısından 
da avantaj teşkil edebileceğini ifade etti.

SUT fi yatlarına dikkat çekildi
DİADER Genel Sekreteri Mustafa Işık da 

“Özel Sağlık Hizmeti Sunucularının Güncel 
Sorunları” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 
Mustafa Işık, sunumunda özel sağlık kurum 
ve kuruluşlarının güncel sorunlarını dile geti-
rerek, özellikle de SUT fiyatlarına vurgu yaptı.

2017 SGK bütçesine SUT artışı için 10 mil-
yar 200 milyon TL’lik bir ödenek ayrıldığını dile 
getiren Işık, bu ödeneğin adil bir biçimde 
tahsisatı ve tarihlendirilmesi hususunda gere-
ğinin yapılması gerektiğini önemle vurguladı. 
Işık, Meclis’in temel bir argümanı olan “maliyet 
esasına dayalı, ülkemizde gerçekleşen ekono-
mik parametreler dikkate alınmak suretiyle 
her yıl güncellenen, bir geri ödeme modeline 
ivedilikle geçilmesi” hususunun altını çizdi. 

Sanayide dijital 
dönüşüm noktasında 
yol haritası 
hazırlanacak
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T ürkiye E-Ticaret Meclisi toplantısı, Mec-
lis Başkanı Öget Kantarcı başkanlığında 

İstanbul’daki TOBB Plaza’da gerçekleştirildi.
Toplantının ilk gündem maddesi çerçe-

vesinde, Türkiye’nin e-ticaret yol haritasının 
belirlenmesinde danışmanlık hizmeti alın-
ması hususunda Meclis Başkanı Kantarcı 
tarafından bilgilendirme yapıldı. Türkiye’nin 
e-ticaretteki mevcut durumunu, gelişme 
eksenlerini ve vizyonunu ortaya çıkarmak 
için yapılması planlanan bu detaylı çalışma 

SEKTÖRLER

E-Ticaret Meclisi, kredi kartı kullanımında 
yaşanan sorunları görüştü

‘Karayolu Taşıma Yönetmelik 
Taslağı’ masaya yatırıldı

için danışmanlık firmaları ile yapılacak işbir-
liğinin çerçevesine değinildi. Ayrıca, Mayıs 
ayı içerisinde yapılması planlanan bakan 
ziyaretlerinin takvimine ve sektör için iletil-
mesinde yarar olan konulara vurgu yapıldı.

Toplantının diğer bir gündem mad-
desi de 25 Nisan 2017 tarihinde TÜSİAD, 
‘Gittigidiyor’ ve BCG tarafından lansmanı 
yapılan “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin 
İtici Gücü: e-ticaret” adlı raporun kısa bir 
sunumu oldu. Meclis Başkanı Öget Kantar-

cı, bu raporun Türkiye e-ticaret sektörünün 
küresel ekonomideki yerini tespit eden ve 
gelişimi için bir yol haritası belirlenmesi-
ne yardımcı olan bir çalışma olduğunu 
vurguladı.

Sektöre zarar verecek
Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ta-

rafından düzenlenen ve Türkiye Gümrük 
Bölgesi’ndeki bir kişiye posta ya da hızlı 
kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli 
gönderi başına "75 Euro’yu geçmeyen” 
ibaresinin “30 Euro’yu geçmeyen” şeklinde 
değiştirilmesinin sektör üzerine etkileri de 
istişare edildi.

Son olarak, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Türkiye 
Bankalar Birliği’ne yazmış olduğu yurt dışı 
ve e-ticaret üzerinden kredi kartı kullanım-
ları için yeni kredi kartı kullanıcılarından 
onay alınması konusu tartışıldı. Böyle bir 
uygulamanın internet üzerindeki “dolandırı-
cılık” sorununu çözmeyeceği hatta e-ticaret 
sektörüne zarar vereceği konusunda görüş 
birliğine varıldı. Bu uygulamanın, vereceği 
negatif etkiler göz önünde tutularak, Meclis 
olarak BDDK’ya bu konuda farklı çözüm 
önerileri getirilebileceği üzerinde duruldu.

Yönetmelik Taslağı’ hakkında Meclis üyeleri 
önerilerini sundular. 

Toplantıya Karayolu Düzenleme Ge-
nel Müdürlüğü’nden katılan Daire Başkan 
V. Mahmut Gürses, sektör temsilcilerinin 
taslağa ilişkin görüşlerine açık olduklarını, 
daha önceden de sektörle bir araya gele-
rek gerçekleştirdikleri çalıştaylardan çok 

istifade ettiklerini, önümüzdeki süreçte de 
karşılıklı görüş alışverişleri ışığında sonuca 
ulaşmak için çalışacaklarını belirtti.

Korsanla mücadele
Toplantının ikinci bölümünde, İstan-

bul’daki otogarların yer değişikliği konusu 
görüşüldü. 

Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, Bay-
rampaşa’da yer alan 15 Temmuz Demok-
rasi Otogarı’nın ıslah edilerek yerinde kal-
masının sektör tarafından talep edildiğini 
ifade etti.

Ayrıca toplantıda, ortak taşıma modeli 
ve korsanla mücadele konuları da gün-
deme getirilerek, Meclis üyeleri arasında 
istişare edildi.

T ürkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı 
Meclisi, Meclis Başkanı Mustafa Yıldı-

rım başkanlığında sektörün gündeminde 
yer alan konuları istişare etmek için TOBB 
İstanbul Hizmet Binası’nda toplandı. 

Toplantının ilk bölümünde, Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ‘Karayolu Taşıma 



T ürkiye Gıda Sanayi Meclisi, TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 

Kopuz’un başkanlığında, İstanbul Hizmet 
Binası’nda toplandı. 

Ali Kopuz’un açılış konuşmasıyla başla-
yan toplantıda Türkiye Gıda Sanayi Mecli-
si’nin yeni dönem Başkanlık Divanı seçildi.

Ali Kopuz, sektörün gelişmesine ışık 
tutacak konuların Meclis üyelerince be-
lirlendiğini hatırlatarak; üçüncü dönem 
Meclis çalışmalarına katkı vermek üzere 

Tekstil sektörünün sorunları Gaziantep’te gündeme taşındı

T ürkiye Tekstil Sanayi Meclisi Genişletilmiş 
Toplantısı, Meclis Başkanı Abdulkadir 

Konukoğlu başkanlığında sivil toplum kuru-
luşları ve sektörün üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla sektördeki son gelişmeleri görüş-
mek üzere Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıda tekstil sektörünün güncel 
sorunları ve çözüm önerileri üzerinde du-
rularak, sektör olarak alınması gereken ön-
lemler görüşüldü. 

TÜİK istatistikleri eşliğinde Türk tekstil 
sektörünün 2017 yılına ait Ocak-Mart dış 
ticaret performansının değerlendirildiği top-

yeni üyeleriyle Meclis’in daha da zengin-
leşeceğine, çalışmaların hız kazanacağına 
inandığını ifade etti. 

Sektörün sorunları ve hedeflerine TOBB 
yönetimi olarak sahip çıkacaklarını belirten 
Kopuz, “Ancak önce sizlerin konularınıza iyi 
çalışmanız gerekiyor. Bu zamana kadarki 
emekleri ve çalışmalarından dolayı Başkanlık 
Divanı’na ve değerli vakitlerini ayıran Meclis 
üyelerine teşekkür ediyorum. Yeni çalışma 
döneminde Meclis’e başarı diliyorum” dedi. 

Yeni dönemde de TOBB Türkiye Gıda 
Sanayi Meclisi Başkanlığı’na oybirliği ile 
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası 
(TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet 
Buzbaş, Başkan Yardımcılığı’na Türkiye Gıda 
ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 
Başkan V. Rint Akyüz seçildi.

Son bir yıl kötü geçti
Meclis Başkanı Necdet Buzbaş, şahsına 

ve başkan yardımcısına gösterdikleri gü-
ven için Meclis üyelerine teşekkür ettikten 
sonra, son bir yıl ülkemizin başına gelen 
olumsuzların ardından yeni dönemde top-
lantıların daha verimli ve etkin hale getir-
meyi amaçladıklarını belirtti. Meclis Başkan 
Yardımcısı Rint Akyüz, Meclis’in sesinin daha 
çok duyulmasına yönelik talebini belirtmesi 
üzerine TOBB Başkan Yardımcısı Kopuz, sek-
törün yaşadığı sıkıntıların TOBB Yönetimi’ne 
ivedilikle aktarılacağını ve hep birlikte so-
runları çözmeye gayret edeceklerini söyledi.

Meclis çalışma prensiplerinin de konu-
şulduğu toplantıda, konuların önemi ve 
aciliyetine göre daha sık toplantılar yapıl-
masına ve toplantıların dönüşümlü olarak 
Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilmesine 
karar verildi.

lantıda, Meclis Danışmanı Atilla Bağçuvan 
konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. 

Sunumda ana mal grupları itibarıyla  teks-
til ürün  ithalat ve ihracatı ve ek vergi uygula-
nan  tekstil ürünleri üretim ve dış ticaretine 
ilişkin sayısal veriler Meclis üyeleri ile paylaşıldı. 

Ek vergi uygulaması 
Ek vergi uygulaması yürürlüğe girdikten 

sonra 2011-2017 (Ocak-Mart) tarihleri itiba-
riyle ek vergiye tabi tekstil ürünleri ithalatın-
dan hazineye toplam 4,5 milyar dolar gelir 
sağlandığı bilgisi Meclis üyelerine iletildi.

Meclis Başkanı Konukoğlu, Türk tekstilinin 
daha iyiye gidebilmesi için bütün STK’ların 
görüş birliği içerisinde olmasının, üretimin, ih-
racatın ve istihdamın lokomotifi olan sektörün 
geleceği açısından önem taşıdığını belirtti.

Türk tekstilinin birikimi, kumaşı, tasarımı 
ve işçiliği ile “rakip tanımaz” hale geldiğini 
ve tekstil sektörünün öneminin tartışılmaz 
olduğuna dikkat çeken Konukoğlu şunları 
söyledi: “Tekstil Türkiye’de üretimin, ihracatın 
ve istihdamın lokomotifidir. Yan sanayi ile 
birlikte adeta istihdam adasıdır. Her ne kadar 
teknolojideki gelişmeler dolayısıyla eskisi 
gibi olmasa da emek yoğun sektör olarak 
ülkemizde her zaman önemini koruyacaktır.”

Toplantıya Tekstil Sanayi Meclisi’nin yanı 
sıra, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İh-
racatçıları Birliği (İTHİB), Akdeniz Tekstil ve 
Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (AKTHİB), 
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammadde-
leri İhracatçıları Birliği (GATHİB) ve Pamuklu 
Tekstil Sanayicileri Birliği (PTSB) Yönetim Ku-
rulu Başkan ve üyeleri katıldı.

Necdet Buzbaş, yeniden Türkiye 
Gıda Sanayi Meclisi Başkanı seçildi
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