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➠ Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü 
büyümeye devam etti

➠ Tekstil sanayi destek istedi

➠ Tıbbi cihazların internet üzerinden 
satışı gündeme taşındı

➠ Telekomünikasyon sektöründeki güncel 
gelişmeler ele alındı

➠"Ailelere, özel okul için finansman paketi 
sunulmalı"
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T ürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Mec-

lisi’nin toplantısı Meclis Başkanı Şeref 

Fayat başkanlığında sivil toplum kuruluşları 

ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılı-

mıyla sektördeki son gelişmeleri görüşmek 

üzere İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda Meclis Danışmanı Can Fuat 

Gürlesel, 2018 yılına ait sektörel değerlen-

dirmelerin yer aldığı bir sunum gerçekleş-

tirdi. Sunumda Gürlesel şu bilgileri paylaştı: 

“Konfeksiyon ve hazır giyim sektörü yılın 

ilk sekiz aylık sürecinde büyümeye devam 

etmiştir. Yılın ilk sekiz ayında ihracat miktar 

olarak yüzde 4.4 ve değer olarak ise yüzde 

4.0 artarak 11.8 milyar dolara ulaşmıştır. İhra-

cat birim fiyatları dolar cinsinden yüzde 0.4 

gerilemiştir. 15.25 dolar/kilogramdan 15.20 

dolar/kilograma inmiştir. İhracat değer ve 

birim fiyat artışında Euro dolar paritesinin 

Euro lehine ilk sekiz ayda yüzde 8.6 değer 

kazanması da olumlu katkı yapmıştır. Sanayi 

üretimi ilk yarı yılda yüzde 10.2 yükselmiştir. 

Konfeksiyon ve 
hazır giyim sektörü 
büyümeye devam etti 

Tekstil sanayi 
destek istedi

İç pazarda da 2017 yılının ilk sekiz ayına 

göre nominal olarak yüzde 12, reel olarak 

ise yüzde 3 büyüme gerçekleşmiştir.” Meclis 

üyeleri 2018 yılını etkileyen unsurlar hakkın-

da değerlendirmelerde bulunarak, alınması 

gereken önlemler üzerinde durdu. Ayrıca 

toplantıda, döviz cinsinden yapılmış söz-

leşmelerde bir ay içinde Türk Lirası’na dönüş 

düzenlemesinin birçok sıkıntı yarattığına ve 

sözleşmelerde hangi döviz kurundan Türk 

Lirası’na dönüleceğinin belirsiz olduğuna 

dikkat çekildi. Tanınan bir ay sürenin de 

çok kısa olmasından dolayı uygulamanın 1 

Ocak 2019 tarihine ertelenmesinin sanayici 

açısından gerekliliği üzerinde duruldu.

“Acil düzenlemeler yapılmalı”

Toplantıda değerlendirilen bir diğer 

konu ise KDV alacakları oldu. Üretici ve 

ihracatçıların birikmiş KDV alacaklarına 

ilişkin acil düzenlemeler yapılarak firma-

ların rahatlatılması gerektiğini belirten 

Meclis üyeleri, öncelikli beklentilerinin 

KDV alacaklarının üreticilere nakit olarak 

ödenmesi olduğunu dile getirdi. Diğer 

öneriler olarak da kesinleşmiş KDV alacak-

larının bankalar nezdinde teminat olarak 

sayılabileceği veya kesinleşmiş KDV ala-

caklarının firmaların diğer kamu yüküm-

lülüklerinden doğan ödemelere mahsup 

edilebileceği değerlendirildi.

deki ithalat artışının önüne geçilemediği 

görüşüldü. Polyester filaman iplikte entegre 

olmayan yerli üreticilerin kapandığı, enteg-

re olan firmaların ise ithalatla mücadeleye 

devam ettiği değerlendirildi. Anti-damping 

vergi oranlarının etkisiz kaldığı, özellikle 

Hindistan’a uygulanan vergi oranının çok 

düşük olması sebebiyle bütün malların Hin-

distan üzerinden giriş yaptığı belirtildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç, 

tekstil ürünlerindeki ithalat artışını otoma-

tik olarak kontrol eden bir yazılım programı 

bulunmamasına dikkat çekti. 

T ürkiye Tekstil Sanayi Meclisi’nin top-

lantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı Abdulkadir 

Konukoğlu başkanlığında sivil toplum ku-

ruluşları ve sektörün üst düzey temsilcile-

rinin katılımıyla sektördeki son gelişmeleri 

görüşmek üzere İstanbul’da gerçekleşti-

rildi. Toplantıda tekstil sektörünün güncel 

sorunları ve çözüm önerileri üzerinde du-

rularak, sektör olarak alınması gereken ön-

lemler görüşüldü. 

Meclis Danışmanı Atilla Bağçuvan itha-

lat ve ihracat istatistiklerinin yıllık ve 2018 

yedi aylık değerlendirmesinin bulunduğu 

bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda ana mal 

grupları itibarıyla tekstil ürün  ithalat ve ih-

racatı ve ek vergi uygulanan  tekstil ürünleri 

üretim ve  dış ticaretine ilişkin sayısal veriler 

Meclis üyeleri ile paylaşıldı. Ek vergiye tabi 

tekstil & konfeksiyon ürünleri dolayısıyla 

2011 Ocak ayı ve 2018 Temmuz ayı itibari 

ile Hazine’ye 5 milyon dolar ek gelir sağlan-

dığına dikkat çekildi.

İplik ithalatında durum

İstatistiklere bakılarak pamuk elyaf it-

halatı değerlendirildiğinde, pamuk ithala-

tının azalmasındaki en büyük sebebin iplik 

fabrikalarının kapanması olduğu belirtildi. 

Pamuk ipliğinin de ek vergi uygulaması kap-

samına alınması konusunda girişimde bulu-

nulmasına karar verildi. Suni-sentetik iplik 

ithalatının mevcut anti-damping vergisine 

rağmen artmaya devam ettiği, bu kalem-
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T ürkiye E-ticaret Meclisi, Meclis Baş-

kanı Öget Kantarcı başkanlığında, 

sektörün güncel sorunlarını istişare et-

mek üzere TOBB İstanbul Hizmet Bina-

sı’nda toplandı.

Elektronik ticaret sektörü özelinde son 

dönemdeki güncel gelişmelerin aktarıldı-

ğı toplantıda, ayrıca komite başkanları yü-

rüttükleri teknik çalışmalar hakkında bil-

gilendirmelerde bulundu. Tıbbi cihazların 

internet üzerinden satışı konusu üzerinde 

ise önemle duruldu. Tıbbi Cihaz Kurumu 

tarafından yayımlanan “AB 2017/745 Sayı-

lı Tüzük’ün Uyumlaştırılması Kapsamında 

Hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelik Tasla-

ğı”nın 6. Maddesi’nin sektörü kapsadığı 

ifade edildi. Sektör temsilcileri söz konusu 

taslağa ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Ziyaret takvimi düzenlendi

Sektörün öncelikli sorun ve çözüm 

Tıbbi cihazların 
internet üzerinden 
satışı gündeme 
taşındı

önerilerinin belirlenmesi amacıyla top-

lantı sırasında üyelerin görüş ve değer-

lendirmeleri alındı. Elektronik ticaret 

ekosisteminin büyümesini ivmelendi-

recek adımların uygulanmasına yönelik 

yöntemler tartışıldı. İlgili konunun rapor 

haline getirilmesinin önemli olduğunun 

altı çizildi. Son olarak toplantı gündem 

maddeleri arasında yer alan yeni Hükü-

met sistemi Meclis üyelerine anlatılarak 

gelen sorular cevaplandırıldı. Meclis’in 

yeni yıldaki ziyaret takvimi ve çalışmaları 

bu doğrultuda üyelerin görüşleriyle bir-

likte düzenlendi.

nın karşılanması ve uluslararası pazarlarda 

rekabet edebilmesini sağlamak, sektörde 

donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle 

hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla faaliyetlerine devam 

etmekte olup, küçük ve orta ölçekli üretici-

lerimiz HTK çatısı altında çeşitli çalışmalar 

yürütmektedir” dedi.

Toplantı sonunda ise güncel ekonomik 

gelişmelerin ışığında sektörün beklentileri 

ve karşılaşabileceği riskler değerlendirildi.

T ürkiye Telekomünikasyon Meclisi’nin 

toplantısı, Meclis Başkanı Rıdvan 

Uğurlu başkanlığında Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Gazali 

Çiçek’in ve Meclis üyelerinin katılımı ile 

gerçekleştirildi. 

Toplantıda Meclis üyelerine, yeni Hü-

kümet sistemine ilişkin detaylı bir sunum 

yapılırken, sektörel güncel gelişmeler de 

değerlendirildi.

Meclis üyesi Millenicom tarafından 

sabit telefon hizmeti (STH), internet servis 

sağlayıcılığı hizmeti (İSS) konusunda da 

detaylı bir sunum gerçekleştirildi. 

BTK Başkan Yardımcısı Gazali Çiçek ise 

başta yerli ve milli 5G ötesi çalışmalar hak-

kında bilgiler vererek 5GTR’nin sağlayacağı 

avantajları dile getirdi. 

Riskler değerlendirildi

Çiçek konuşmasında “Haberleşme 

Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme 

teknolojilerinde yerli ve milli üretimin pa-

yını artırmak ve 4,5G ile başlayan süreçte 

haberleşme teknolojileri için yapılacak ya-

tırımların yerli ve milli olarak karşılanması-

nı sağlamak amacıyla 18 Temmuz 2017’de 

kurulmuştur. HTK, haberleşme teknolojileri 

sektöründeki paydaşları bir araya getirerek 

ortak hareket etmek, sektörün ihtiyaçları-

Telekomünikasyon 
sektöründeki 
güncel gelişmeler 
ele alındı
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T
ürkiye Eğitim Meclisi, TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öz-

türk ve Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 

Ziya Selçuk’un katılımı ile toplandı. 

Öztürk, TOBB Sosyal Tesisleri'nde yapılan top-

lantıda, dünyada yerleşmiş doğruların çok hızlı 

değiştiği bir sürecin yaşandığını söyledi.

İnsanların bilgiye ve ürünlere tarihte eşi 

görülmemiş bir kolaylıkla erişebildiğine işaret 

eden Öztürk, ortaya çıkan yeniliklerin daha 

büyük devrimlerin habercisi olduğunu dile 

getirdi. Öztürk, bu değişimin karşısında yeni bir 

insan planlaması yapılması gerektiğini vurgu-

layarak, "Aksi takdirde insanımız kaybedecek, 

ülkemiz kaybedecek. Eğitim bu planlamanın 

temel taşı" diye konuştu. 

TOBB olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 81 

ilde 600 milyon lirayı aşan eğitim yatırımları 

yaptıklarını aktaran Öztürk, böylece insanları 

hızlı akan zamana karşı yenilemeye çalıştıkla-

rını bildirdi. Öztürk, ülkeye yapılacak en büyük 

hizmetin eğitime yönelik yatırımlar gerçekleş-

tirmek olduğuna dikkat çekerek, bir ülke insanı 

ne kadar iyi eğitimliyse o ülkenin aynı ölçüde 

zengin olacağını belirtti.

“Türkiye'nin en büyük sorunu

işsizlik değil, mesleksizlik”

 Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik 

değil, mesleksizlik olduğunu ifade eden Öz-

türk, "İş arayanların sahip olduğu becerilerle 

şirketlerimizin aradığı beceriler birbirinden 

maalesef farklı" dedi. Öztürk, eğitim alanında 

nicelik açısından büyük aşama kaydedildiğini, 

artık nitelik konusuna ağırlık verilmesi gerekti-

ğini belirterek, şunları kaydetti:

 "Bu noktada özel okulların teşvikinin çok 

önemli olduğunu düşünüyoruz. Başarılı öğren-

ciler için burs ve kredi desteklerinin yaygınlaş-

tırılması eğitimde toplam kaliteyi de artıracak. 

Neticede özel okulları sadece bir ticarethane 

olarak göremeyiz. Bu okullar da ülkenin gele-

ceğini hazırlayan kurumlardır. Gelişmekte olan 

ülkelerde olduğu gibi, özel okullarda öğrenci 

okutmak isteyen ailelere özel bir finansman 

paketi sunulmalı. Eğitim şart diyorsak, daha iyi 

eğitim talep edene, hak edene uygun şartları 

memnuniyetle sağlamalıyız."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuş-

masında, "Bütün öğretmenlerin hizmet içi 

eğitiminin tümüyle yeniden modellenmesi 

söz konusu olacak. Dört sene içinde bütün 

öğretmenlerimizin ulaşabildiğimiz kadarıyla 

yüksek lisans sahibi olması konusunda bir 

hedef koymak, gözetmek söz konusu olacak" 

ifadesini kullandı.

“Herkesin ihtiyacını gözeten 

yabancı dil eğitimi gerekiyor"

Bakan Selçuk, geçen günlerde "Bazı kade-

me ve okul türlerinde İngilizce ya da yabancı 

dil dersi zorunlu olmayabilir" ifadesini kullan-

dığını hatırlatarak, "Mesela bir çocuk ortaokul 

sona kadar yabancı dil dersini aldı, ama sonra 

bir meslek lisesinde belli bir alanda liseyi bitirdi. 

Hayatı boyunca da bir vatandaşlık birikimi 

olarak ihtiyacı olan yabancı dilin dışında bir 

yabancı dil ihtiyacı olmayabilir. Turizm lisesinin 

yabancı dil ihtiyacı farklı olabilir, sosyal bilimler-

de çok farklı bir yabancı dil stratejisi gerekebilir. 

Diyelim ki niye sosyal bilimler lisesinde yoğun 

olarak belli çocuklarımız açısından İbranice 

dersi vermiyoruz? Bizim günlük sorunlarımızın, 

tarihi sorunlarımızın İbranice ile ilişkisi var mı? 

Elbette var. O zaman biz bunu da verebilme-

liyiz. Yani herkese tek tip zorunlu bir eğitim 

yerine herkesin ihtiyacını gözeten bir yabancı 

dil bakış açısından söz etmeye çalışıyorum" 

değerlendirmesinde bulundu.

  Bakan Selçuk, öğretmenlerin yetiştirilmesi 

konusunda Yükseköğretim Kurulu ile birlikte 

çalışacaklarını, ani bir değişiklik olmadan belirli 

sayıdaki eğitim fakültesinde yapılabilecek de-

ğişiklikleri ele alacaklarını ifade ederek, şunları 

kaydetti: "Dünyada bazı eğitim fakülteleri uy-

gulama, bazıları araştırma ağırlıklı. Biz de bazı 

eğitim fakültelerini öğrenme öğretme ağırlıklı, 

uygulama ağırlıklı, eski öğretmen okullarının 

yeni versiyonu gibi kurabilir miyiz? Bununla 

ilgili bir mutabakatımız var. Öğretmen yetiş-

tirmenin kaynağına da bir şey yapmak söz 

konusu olacak. Formasyon dediğimiz şeyin 

sistemi nasıl sıkıntıya soktuğuna şahitsiniz, 

bununla ilgili bir takım çalışmalar olacak. Bütün 

öğretmenlerin hizmet içi eğitiminin tümüyle 

yeniden modellenmesi söz konusu olacak. 

Dört sene içinde bütün öğretmenlerimizin 

ulaşabildiğimiz kadarıyla yüksek lisans sahibi 

olması konusunda bir hedef koymak, gözet-

mek söz konusu olacak." 

Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci 

de artık bir öğrencinin ilkokul öğretmeninin 

kim olduğunun, anne ve babasının kim ol-

duğundan daha önemli hale geldiğini ifade 

ederek, "Eğitim kalitesinin artırılması velilerin iş 

birliğine bağlı. Bir ülkeyi ayakta tutan eğitimin 

kalitesidir" dedi. Birçok alanda hızlı değişimin 

yaşandığı bir dönemde eğitimin aynı kalma-

sının beklenemeyeceğine işaret eden Ekinci, 

yeni çağın başarılı insanının sürekli kendini 

yenileyen insan olacağını söyledi.

"AİLELERE, ÖZEL OKUL İÇİN 
FİNANSMAN PAKETİ SUNULMALI"


