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➠ “Gıda sektöründe verimliliğin 
artırılması için çalışılması gerekiyor”

➠ Makine sektörünün 
performansı değerlendirildi

➠ Serbest Bölgeler Meclisi’nden 
Uğur Öztürk’e veda yemeği

➠ Ulaştırma ve Lojistik Meclisi 
ortak çalışmaları görüştü 

➠ İnşaat sektöründeki 
durgunluk istişare edildi

➠ Hazır giyim ve konfeksiyonda 
kâr oranları düştü

➠ Telekomünikasyon sektörü 
2018 yılı verilerini paylaştı

➠ Züccaciye sektöründeki trendler
ve son gelişmeler anlatıldı
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T ürkiye Gıda Sanayi Meclisi’nin toplan-

tısı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 

Matlı ve Meclis Başkanı Necdet Buzbaş'ın 

başkanlığında, Meclis üyelerinin katılımıyla 

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçek-

leştirildi. Özer Matlı, enflasyon rakamlarına 

dikkat çekerek, son dönemin en önemli 

sektörlerinden biri olan gıda sektöründe 

verimliliğin artırılması için çok çalışılması 

gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, Ticari Uyuşmazlıkların Tah-

kim Yoluyla Çözümüne yönelik bilgi sunu-

“Gıda sektöründe 
verimliliğin artırılması 
için çalışılması gerekiyor”

mu da yapıldı. Tahkimin daha kısa ve daha 

ucuz olmasının yanında esnek ve gizlilik 

şartı olmasından dolayı tercih edildiğine 

dikkat çekildi. Daha sonra gıda sektörünün 

yanında birçok sektörü yakından ilgilen-

diren Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 

Yönetmeliği Tasarısı detaylarıyla görüşüldü. 

Çevre Kanunu'nda yapılan revizyonun ek 

11 i kapsamında uygulamaya alınan GE-

KAP’a dahil olan ürünler ve ödeme tarihleri 

gibi detaylar hakkında bilgi verildi. Tasarıda, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıka-

T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Mec-

lisi’nin toplantısı, Meclis Başkanı Kutlu 

Karavelioğlu başkanlığında TOBB İstanbul 

Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Makine Dış Tica-

retinde 2019’un ilk dört ayının değerlen-

dirilmesi yapılarak “Sektör Temel Gösterge-

lerindeki Gelişmeler - 2019 Yılı İlk Çeyrek 

Değerlendirmesi” ele alındı. Ekonomi da-

nışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından 

“Ekonomik Görünüm – 2019 İkinci Yarı  

Beklentileri” başlıklı bir sunum gerçekleş-

tirildi. Ayrıca, toplantıda KOSGEB destek 

programlarının makine sektörü açısından 

değerlendirilmesi konusunda detaylı bir 

sunum yapıldı. 

Bilgilendirme yapıldı

Mevzuat Komitesi gündemindeki so-

runların takdimi ve çözüm önerileri masaya 

Makine sektörünün 
performansı değerlendirildi

yatırılarak, Makine Zirvesi hakkında bilgi-

lendirme yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı tarafından İmalat Sanayiinin Dijital 

Dönüşümü çalışmaları hakkında bilgilen-

dirmede bulunuldu. Rusya’nın savunma 

sanayi, makina ve elektronik sektörlerinin 

yatırım bölgesi Ekaterinburg’da, partner 

ülke olarak Milli Katılım düzenlenecek IN-

NOPROM üretim teknolojileri fuarı hakkın-

da Meclis üyeleri bilgilendirildi. 

rılacak yönetmelikle uygulama detaylarına 

yer verileceği bilgisi aktarılarak sektör ola-

rak doğabilecek maliyetler ve diğer olası 

etkileri konusunda hazırlıklı olunmasına 

dikkat çekildi. 

Özer Matlı, gıda fiyatlarını artıracak çev-

resel önlemlerle karşı karşıya olunduğunu, 

firmaların atığını dönüştürme maliyetinin 

ürün maliyetini geçecek boyuta gelmesin-

den endişe duyduklarını belirtti.

Ayrıca, Mart ayında bilgi kirliliğinin çö-

zümüne yönelik öneriler geliştirmek üzere 

Türkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türkiye İçe-

cek Sanayi Meclisi ile ortak gerçekleştirilen 

Gıdada Bilgi Kirliliğine Sektörel Çözümler 

Arayışı Çalıştayı değerlendirildi. Çalıştay 

sonrası hazırlanan ve daha önce paylaşılan 

rapor hakkında üyelerin görüşleri alındı. 

“Trafi k ışığı" uygulaması 

Toplantıda son olarak, ambalajlı gıda-

larda başlayacak "trafik ışığı" uygulaması 

masaya yatırıldı. Üyeler; ürünlerin yağ, doy-

muş yağ, şeker ve tuz miktarlarına göre sarı, 

kırmızı ve yeşil renklerle işaretlenmesinin, 

zararlı olmayan ürünlere yönelik tüketici-

lerin zihninde kafa karışıklığına sebebiyet 

verebileceğine dair endişelerini paylaştı.
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T ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi’nin 

üyeleri, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler 

Genel Müdürü Uğur Öztürk’e veda yeme-

ğine katıldı. Ticaret Bakanlığı, Serbest Böl-

geler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel 

Müdürü Uğur Öztürk’ü Chicago Ticari Ata-

şelik’te görevlendirmesi sebebiyle Türkiye 

Serbest Bölgeler Meclisi tebrik ve teşekkür-

lerini iletmek üzere iftar yemeği düzenledi. 

Destek için teşekkür

Öztürk, bugüne kadar Meclis üyeleri 

U laştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Mec-

lisi Değerlendirme Toplantısı, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dur-

sun ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu üyesi Cihat Lok-

Ulaştırma ve Lojistik Meclisi ortak çalışmaları görüştü

ile gerçekleştirmiş oldukları çalışmalardan 

ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, 

serbest bölgeler camiasına verdikleri des-

tek için teşekkürlerini iletti. Yemeğe, Meclis 

üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Daire 

Başkanları ve Bakanlık personeli katıldı.
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Serbest Bölgeler Meclisi’nden 
Uğur Öztürk’e veda yemeği

manoğlu’nun başkanlığında İstanbul’da 

gerçekleştirildi. 

Bakanlık temsilcilerinin 19 Aralık 2018 

tarihinde gerçekleştirilen Bakanlık-Mec-

lis Koordinasyon toplantısında sunulan 

konu başlıklarına ve ilerleme durumuna 

ilişkin bilgi verdiği toplantıda Meclis üyesi 

derneklerin yönetimleri de beklentilerini 

sundu. Süreç ve sonuç odaklı geçen top-

lantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 

birlikte yapılacak ortak çalışmalar hakkında 

değerlendirmeler yapıldı. 
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T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Mec-

lisi, Meclis Başkanı Kadir Başoğlu ve 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş 

başkanlığında özel sektör, ilgili sivil toplum 

kuruluşları ve kamu temsilcilerinin katılı-

mıyla TOBB’da toplandı.

Toplantının ilk gündem maddesinde 

sektörün mevcut durumu hakkında de-

ğerlendirmelerde bulunuldu. İnşaat sek-

töründeki durgunluğun tuğla- kiremit ve 

İnşaat sektöründeki 
durgunluk istişare edildi

diğer ilgili sektörlere olan etkisi detaylıca 

istişare edildi. 

Rapor hazırlanacak

Yapılan görüşmeler neticesinde sektö-

rün durum tespitiyle ilgili bir raporun yazı-

larak ilgili kurumlara iletilmesi yönünde fikir 

birliğine varıldı. Toplantının son gündem 

maddesinde TS 825 standardının revize 

çalışmalarının geldiği son durumla ilgili 

bilgilendirmede bulunuldu.

T ürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Mec-

lisi, Meclis Başkanı Şeref Fayat başkan-

lığında sivil toplum kuruluşları ve sektörün 

üst düzey temsilcilerinin katılımıyla sek-

tördeki son gelişmeleri değerlendirmek 

üzere İstanbul Sanayi Odası’nda bir çalışma 

toplantısı düzenledi. 

Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleş-

tirilen toplantıda sektörün 2019 yılı ilk beş 

ayı değerlendirildi. Girdi maliyetlerinin yük-

sekliğinden ve değişkenliğinden dolayı kâr 

oranları düşünülmeksizin sadece sürdürülebi-

lirliğin sağlanmasına yönelik üretimin yapıldı-

ğına dikkat çeken üyeler, kâr oranlarında ciddi 

düşüşlerin yaşandığını belirtti.

İç pazarda daralmaların yaşandığına, ihra-

cat yapan firmaların bir nebze daha iyi durum-

da olduğuna dikkat çekilerek, ihracata yönele-

rek sıkıntıların aşılabileceğinin altı çizildi. Döviz 

kurlarındaki dalgalanmanın ise ihracat yapan 

firmaları fiyatlandırma konusunda zorladığı 

belirtildi. AVM’lerdeki kiraların yüksekliğine 

Hazır giyim ve konfeksiyonda 
kâr oranları düştü

dikkat çekilerek satışların düşmesinden dolayı 

birçok firmanın sıkıntı yaşamaya başladığı dile 

getirildi. İhracat- ithalat rakamlarıyla sektörün 

2019 yılı ilk beş ayının değerlendirildiği top-

lantıda, 2018 yılına göre 2019 yılının ilk beş 

aylık dönemine bakıldığında birim fiyat (kg/$) 

bazında gerileme görüldüğü belirtildi. Avru-

pa’nın en önemli ihraç pazarımız olduğuna 

dikkat çekilerek, avantajlı durumun korunmak-

ta zorluk çekildiği belirtildi.

Birleşik Krallık ile ilişkiler

İngiltere’nin sektör olarak dış ticaret fazlası 

verilen en önemli ülke olduğunu kaydeden 

üyeler, İngiltere ile olumlu olan ticaret ilişkisi-

nin devamının sağlanmasına yönelik önlem-

lerin alınması gerektiğini vurguladı. 

Brexit sürecinin yakından takip edilerek, 

ülke ticaretinin vergiler nedeniyle yara alma-

ması için gerekli çalışmaların yapılmasının çok 

önemli olduğu belirtildi. Başka bir toplantı 

nedeniyle İstanbul Sanayi Odası'nda bulunan 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da toplantıya 

katılarak Meclis üyeleriyle kısa bir süreliğine 

bir araya geldi. 
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T ürkiye Telekomünikasyon Meclisi’nin 

toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Türkiye Te-

lekomünikasyon Meclis Başkanı Rıdvan 

Uğurlu başkanlığında; Rekabet Kurumu II. 

Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Fer-

hat Topkaya, Rekabet Başuzmanı Neyzar 

Ünübol, Rekabet Uzmanı Selvi Kocabay, 

Rekabet Uzman Yardımcısı Selin Dursun, 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-

kanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dairesi 

Uzman Yardımcısı Kamil Burak Karayel’in 

katılımıyla TOBB’da gerçekleştirildi.

T ürkiye Züccaciye Meclisi’nin toplan-

tısı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı Ali Kopuz ve Türkiye Zücca-

ciye Meclisi Başkan Yardımcısı Murat 

Akyüz başkanlığında özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinin katılı-

mıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

gerçekleştirildi. 

Züccaciye sektöründeki trendler
ve son gelişmeler anlatıldı

Meclis’in toplantısında, 11.Kalkınma 

Planında Telekomünikasyon konulu su-

num, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı/Sektörler ve Kamu Yatırımları 

Genel Müdürlüğü tarafından, Telekomü-

nikasyon Sektöründe Rekabet İhlallerinin 

Önlenmesi, Rekabet Kurumu tarafından, 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2018 

yılı Pazar Verileri, TÜBİSAD Yönetim Kurulu 

Başkanı tarafından yapıldı. 

Bilgi verildi

Meclis Başkanı Rıdvan Uğurlu ise Telko-

der Sektör Takip Raporu sunumu ile sektöre 

ilişkin detaylı bilgi verdi.

Ayrıca toplantıda, telekomünikasyon 

sektöründeki gelişmeler üzerine görüş alış-

verişinde bulunuldu
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 Telekomünikasyon sektörü 
2018 yılı verilerini paylaştı

Meclis Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, 

“Sektörel Stratejik Durum Değerlendirme-

si” ve “Ev ve Mutfak Eşyaları Sektör Değer-

lendirmesi” konu başlıklı sunumları Meclis 

üyeleriyle paylaştı. Akyüz bu sunumlarda 

sektörün 2018 yılı ithalat ve ihracat verile-

rini paylaşarak 2019 senesinde sektörün 

büyüme durumuna ilişkin tahminlerinden 

söz etti. Ayrıca sektördeki trendler ve son 

gelişmeler hakkında Meclis üyelerine bil-

gilendirmede bulundu.

Toplantının ikinci kısmında katılımcılar 

sektörün sorunları hakkında değerlendir-

meler yaptı. 

KDV oranı

Meclis üyeleri; özellikle KDV oranının 

düşürülmesi, elektrikli ev aletlerindeki 

ÖTV’nin kalıcı olarak sıfırlanması, paslan-

maz, plastik hammaddelerindeki ek güm-

rük vergilerinin kaldırılması ve teşviklerle 

ilgili konularda bundan sonraki süreçte 

izlenecek yol haritası konusunda fikir alış-

verişinde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-

sı Ali Kopuz yaptığı kapanış konuşmasında 

sektörün ihracat fazlası veren ender sektör-

lerden biri olduğunu ve bu nedenle ülke 

ekonomisi açısından öneminden bahsetti. 

TOBB Başkan Yardımcısı ayrıca Sektör Mec-

lisleri’nin özel sektör ile kamu arasındaki 

işbirliğini geliştirdiğini kaydederek bu olu-

şumun öneminin altını çizdi. 


