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➠ Cam sektöründe vasıflı 
eleman bulmakta 
zorluklar yaşanıyor

➠ “Exhibit in Turkey” projesi 
ile Türkiye fuarları, dünya 
çapında tanıtılacak

➠ Alışveriş poşetlerine 
kısıtlamada 'ortak 
hareket' çağrısı

➠ Toprak Sanayi Ürünleri 
Meclisi MYK ile yapılacak 
standartları görüştü

➠ Yüksek öğretimin 
sorunları, TOBB’da ele alındı

➠ Elektronik ticaret ile ilgili 
gelişmeler masaya yatırıldı

➠ Bakan Naci Ağbal’a ziyaret 
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T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Gizep Sayın 

başkanlığında, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin ka-
tılımı ile bir araya geldi. 

Toplantının öncelikli gündem maddesi 
olan mesleki yeterlikler konusuna dikkat 
çeken Meclis Başkanı Sayın, cam sektörün-
de vasıflı eleman bulmakta zorluklar yaşa-
dıklarını, eğitimde, eleman yetiştirmede, 
okullarda sıkıntı çektiklerini dile getirerek, 
çalışan insanların belgelenmesinin önemi-
ne dikkat çekti.

MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi 
Yasemin Tezer ise TOBB bünyesinde ku-
rulan Mesleki Yeterlilik ve Belgelendir-
me Merkezleri A.Ş hakkında bilgi vererek, 
ulusal meslek standardı, mesleki yeterlilik 
belgesinin zorunluluğu, teşvikler, usul ve 
esaslar hakkında bilgi veren bir sunum 
gerçekleştirdi.

Cam sektöründe 
vasıflı eleman 
bulmakta zorluklar 
yaşanıyor

“Exhibit in Turkey” projesi ile Türkiye 
fuarları, dünya çapında tanıtılacak

Dört standart hazır
Çalışanların belgelendirilmesiyle işve-

renlerin neler kazanacağına da değinen 
Tezer, üyelerin akıllarındaki sorulara yanıt 
vererek, hali hazırda cam sektöründe dört 
standardın hazır olduğunu, bu konu üzerin-
de paydaşlarla bir araya gelerek, çalışılıp ye-
terliliklerin belirlenebileceğini dile getirdi.

2018 yılının zor geçeceği fikrinde birle-
şen üyeler, talebin kötü olmadığını ancak 
jeopolitik sıkıntıların sektörü dar boğaza 

sokacağını dile getirerek, cam sektörü için 
nelerin talep edilebileceğini tartışarak, ithal 
cam ürünleri açısından görülen tehditleri 
ele aldı.

İthalat ile ilgili koruma önlemlerinin 
olduğuna vurgu yapan Meclis üyeleri, Rus-
ya ve İran pazarları için nasıl girişimlerde 
bulunabileceklerini istişare ederek, enerji 
maliyetleri, devlet teşvikleri vb. gibi ko-
nularda haksız rekabeti önleyici adımların 
atılmasının önemine dikkat çekildi.

düzenlenen fuarlara ilişkin tüm detaylı bil-
giler ve fuar istatistikleri, fuar merkezlerinin 
teknik bilgileri ve görselleri ile zenginleş-
tirilerek, oluşturulacak internet portalında 
sistematik olarak toplanacak. Portalda yer 
alan bilgiler ve sektöre ilişkin veriler, sosyal 
medya kanalları üzerinden de dünya kamu-
oyu ile paylaşılacak.

Projeye ilişkin çalışmalar, Türk ekonomi-
sine ve üretimine dikkat çekmeyi hedefle-
yen “Discover the Potential” kampanyası 
ve yabancı yatırımcı çekmeyi amaçlayan 
“Invest in Turkey” gibi kampanyalarla da 
eşlenik bir biçimde yürütülerek, Türkiye 
fuarlarına ilişkin dünya çapında farkındalık 
oluşturulacak.

T ürkiye’de düzenlenen fuarlar ve fuar 
merkezleri, Türkiye Fuarcılık Sektör 

Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde 
“Exhibit in Turkey” projesi ile tüm dünyaya 
tanıtılacak.

Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat 
Alagöz'ün başkanlığında, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Zeki Murzioğlu, Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Ekonomi 
Bakanlığı bürokratlarının katılımıyla gerçek-
leştirilen Meclis toplantısında, Türkiye Fu-
arcılık Sektör Meclisi tarafından geliştirilen 

“Exhibit in Turkey” projesine ilişkin Ekonomi 
Bakanlığı ile müşterek çalışma yürütülmesi 
konusunda mutabakata varıldı.

Proje ile Türkiye’de düzenlenen fuarla-
rın ve fuar merkezlerinin “Türkiye Fuarları” 
markası altında dünya ölçeğinde tanıtılarak 
daha fazla sayıda yabancı fuar katılımcısı ve 
ziyaretçinin Türkiye’ye gelmesi amaçlanıyor.

Farkındalık oluşturulacak
“Exhibit In Turkey” ana sloganı altında 

yürütülecek proje kapsamında, Türkiye’de 
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T ürkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu 

başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz De-
libaş’ın katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler’de sektö-
rel değerlendirmelerde bulunmak ve çözüm 
önerileri geliştirmek üzere bir araya geldi.

Yeni “Üretim Reform Paketi”nin getir-
dikleri ve Ar-Ge merkezleri uygulamalarının 
artırılması için mevzuat ve örneklerin görü-
şüldüğü toplantıda; Bilim Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Sanayi Daire Başkanı Alpaslan 
Murat Yıldız tarafından kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirildi. 

Alışveriş poşetlerine kısıtlamada 'ortak hareket' çağrısı
2019 yılından itibaren Ambalaj Atık-

larının Kontrolü Yönetmeliği’nin alışveriş 
poşetlerinde getirdiği kısıtlamalar ve son 
düzenlemeler konusunun da masaya yatı-
rıldığı toplantıda, Türkiye Perakendeciler Fe-
derasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Altunbilek, plastik poşet yönetmeliğiyle ilgili 
çıkan haberin medyada yanlış yansıtıldığını 
ve plastik karşıtı olmadıklarını ifade etti. 

Denetimler arttı
Yasaklamaya karşı olduklarını belirten 

Altunbilek, sorumlu tüketimi savunduk-
larını, plastik ve perakende sektörü olarak 

bu süreçte birlikte hareket edebileceklerini 
söyledi.

Toplantıda, 2018 yılında yürürlüğe gi-
recek mevzuatın bir yıl geçiş süresi olduğu 
ve poşetlerle ilgili kısmın 1 Ocak 2019’da 
yürürlüğe gireceğinin altı çizildi.

Yerlileşme örneği olarak kabul edilen 
Türkiye oyuncak sektörü için ithalatta alınan 
önlemler, kümelenme modeli ve güncel du-
rumun değerlendirmesi de yapıldı. İthal ürün-
lerin daha sıkı denetlenmesi ile sektördeki 
yatırımların arttığına değinildi. Konuyla ilgili 
Ekonomi Bakanlığı’ndan Daire Başkanı Bumin 
Kaan Köktürk bilgilendirmelerde bulundu.

Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi 
MYK ile yapılacak standartları görüştü

gündemine geçti. 10 Ağustos tarihinde 
MYK ile imzalanan protokol gereği hazırla-
nacak olan standartlar hakkında bilgi veren 
Başoğlu, standartların çıkmasıyla sektör-
deki nitelikli işçi sayısında artış meydana 
geleceğini söyledi. 

Detaylı bilgi verildi
Kadir Başoğlu, Donatılı Gazbeton Pa-

nel Montajcısı Seviye 4 ve Taban Tuğlası, 
Beton Parke ve Taş Döşeme Uygulayıcı-
sı Seviye 3 standartlarının hazırlanarak 
Mesleki Yeterlilik Kurumu’na yollandığını, 
Dış Cephe Kaplama Ustası Meslek Stan-
dardı’nın da hazırlanma aşamasında ol-
duğunu üyelerle paylaşarak standartların 
Resmi Gazete’de yayımlanana kadarki 
sürecinin nasıl olacağı konusunda detaylı 
bilgi verdi.

Protokolde yer alan diğer meslek 
grubu olan Asmolen Döşemecisi Stan-
dardı ile ilgili MYK’nın belirttiği konuları 
katılımcılarla paylaşan Meclis Başkanı 
Başoğlu, bu konuda Meclis üyelerinin 
görüşünü aldı.

T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken ve Meclis Başkanı Kadir Başoğlu baş-
kanlığında; özel sektör, ilgili sivil toplum ku-
ruluşları ve dernek temsilcilerinin katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler’de toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ül-
ken yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye 
Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi olarak farklı 

alanlardan temsilcilerin katılımının ve ortak 
görüş birliğine varılmasının çok önemli 
olduğunu ve bunu başardığı için Meclis’e 
teşekkür ettiğini ifade etti. Meclis'in faaliyet-
lerini memnuniyetle takip ettiğini belirten 
Ülken, ilgili her konuda Meclis’e vereceği 
desteğin altını çizdi.

Meclis Başkanı Kadir Başoğlu da Meclis 
üyelerine ‘Hoş geldiniz’ diyerek toplantı 
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Yük-

seköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. 
Yekta Saraç’ın da konuk olduğu Türkiye 
Yükseköğretim Meclisi toplantısında yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin inovasyona daha 
fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizdi 
ve ortak akılla çözüme gidilmesini istedi.

Meclis Başkanı Bekir Okan’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yükseköğre-
timin kültürümüzde ayrı bir önemi sahip 

Yükseköğretimin sorunları 
TOBB’da ele alındı

olduğunu vurgularken, “Bizim, 'ilim Çin’de 
de olsa gidip alınız' diyen bir inancımız 
var. İyi ve faydalı olan ne varsa ilim adına 
almalıyız. Hiçbir komplekse kapılmadan 
ilim yolculuğumuzu sürdürmeliyiz” dedi.

7.5 milyonu aşkın öğrenci sayısıyla Tür-
kiye’nin çok önemli bir potansiyele sahip 
olduğunun altını çizen TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, “Almanya ve Rusya’dan sonra 
en fazla öğrenciye sahip üçüncü ülkeyiz. Bu 
rakam bile Türkiye’nin geleceğini aydınlık 
görmeye yeter” dedi.

"Beyin göçünün ülkemize 
doğru olması lazım”

En yenilikçi üniversiteler arasına girmek 
zorunda olduklarına işaret eden TOBB Baş-
kanı, “150 gram ürünü almak için 470 kiloluk 
ürün satmak olmaz. İnovasyon yapmak 
zorundayız. Beyin göçünün ülkemize doğru 
olması lazım. ABD’de Nobel kazananların 
yarısı ülke dışında doğmuş. Bizde eğitim 
yatırımları son yıllarda ciddi manada arttı. 
Bu çok umut verici. Ortak akılla en doğru 
yolu bulmalıyız” diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç 
da toplantıda yükseköğretimdeki hedefleri 
anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Saraç yeni 
üniversite sınav sistemi hakkında da bilgi 
verdi. Mezun sayısı ile istihdam sayısı arasın-
da doğru oran olması gerektiğine değinen 
Saraç,  Türkiye’de yükseköğretimde kalite 
ve dikey büyüme noktalarında önemli ça-
lışmalar yaptıklarını anlattı.  

“Kontenjan boşluklarının 
dolacağına inanıyoruz”

Saraç, misyon farklılaşması ve ihtisas-
laşmaya işaret ederek, doktoralı insan kay-
nağını da büyütmek istediklerini ifade etti.  

Nitelikli beyinlerin ülkenin kalkınmasına 
sağlayacağı katkıyı artırmayı amaçladıklarını 
bildiren Yekta Saraç, yeni sistem ile vakıf 
üniversitelerindeki kontenjan boşluklarının 
dolacağına inandıklarını dile getirdi.

Türkiye Yükseköğretim Meclisi Başkanı 
Bekir Okan ise boş kontenjanlar ile yerle-
şemeyen ve dışarıda kalan öğrencilerin 
sorunlarına işaret etti. Okan, yükseköğre-
timde vakıf üniversitelerinin önemli katkılar 
sağladığına dikkat çekti. 
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T ürkiye E-Ticaret Meclisi toplantısı, Mec-
lis Başkanı Öget Kantarcı başkanlığın-

da ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu Daire Başkanı Ahmet Yılmaz’ın 
katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
gerçekleştirildi. 

Kredi kartlarının elektronik ticarette kul-
lanımıyla ilgili gelişme ve düzenlemelerin 
ele alındığı toplantıda, Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu Daire Başkanı 
Ahmet Yılmaz, Türkiye’deki tüm banka ve 
kredi kartları için internet üzerinden yapı-
lan işlemlerde müşteri, yani kart sahibinin 
onayının alınması şartının Bakanlar Kurulu 
kararıyla verilen finansal tüketicinin korun-
ması kapsamında alındığını bildirdi. 

Elektronik ticaret ile ilgili gelişme ve 
düzenlemeler masaya yatırıldı

Maliye 
Bakanı 
Naci 
Ağbal’a 
ziyaret 

Toplantıda, belirlenen altı aylık geçiş sü-
resinin dolduğu, 17 Ağustos 2017 tarihiyle 
ilgili olarak da yaz tatili ve Kurban Bayramı 
geçişi olması, ayrıca derneklerden ve özel-
likle Türkiye E-Ticaret Meclisi’nden gelen 
ciddi talepler doğrultusunda sürecin 31 
Aralık 2017 tarihine uzatıldığının altı çizildi. 

Dolandırıcılık uyarısı
Güncel olarak ise hâlihazırda 7.5 milyon 

civarında onay vermeyen kart sahibinin 
bulunduğu aktarıldı. Bu bağlamda vaka ve 
hacim anlamında ciddi sayılara ulaşan do-
landırıcılık konusunun sosyal mühendislik 
olduğu belirtilerek, bu konuda bir etkinlik 
düzenlenmesi gündeme geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı 
Kaan Kasım da özel sektörün elektronik 
ticarette çok büyük gelişmeler sağlaması 
ve bu alanın öne çıkmasıyla elektronik fa-
tura, e-defter ve e-arşiv gibi uygulamalara 
geçildiğini ifade ederek, mevzuatlarla ilgili 
bilgilendirmelerde bulundu. Kaan Kasım, 
ayrıca internet ortamında ilan yayınlayan 
sitelerin yayınlamış oldukları ilana dair 
bilgi talebinde bulunduklarını, özellikle 
sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda 
kayıp ve kaçağın vergisel anlamda fazla 
olduğunu ve vergi uyumunu sağlamak ve 
artırabilmek amacıyla onlara da bildirim 
zorunluluğu getirildiğini iletti. 

Toplantıda, Türkiye elektronik ticaret 
vizyonu ve yol haritası belirleme projesiyle 
ilgili olarak McKinsey firması ile anlaşıldığı 
ve önümüzdeki dönemlerde çalışmanın 
başlatılacağı beyan edildi.

TOBB Sektörler Girişimcilik Daire Başkanı 
Ozan Acar, Türkiye Sektör Meclisleri Mü-
dürü Ahmet Altıntuğlu ve Türkiye Sektör 
Meclisi Uzman Yardımcısı Mert Kuleoğlu 
yer aldı.

T ürkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanlık 
Divanı, Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı ma-

kamında ziyaret etti. Heyet, sektörün son 
durumu hakkında bilgilendirme yaparak, 
mevcut sorunlarla ilgili Maliye Bakanı Ağ-

bal’a bilgi verdi. Heyette, Meclis Başkanı 
Teoman Tosun, Meclis Başkan Yardımcısı 
Hakan Bayramiç, Meclis üyesi Nasuh Çetin, 
Mali Müşavir Bayram Ali Karakan, TOBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, 




