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➠ Dayanıklı tüketim malları 
sektörü AB’nin yaptığı 
düzenlemeleri görüştü

➠ Türkiye Fuarcılık Sektör 
Meclisi sektörün geleceğini 
masaya yatırdı

➠ Serbest bölgelerde “TL ile 
ödeme” sıkıntı yaratıyor

➠ Kimya Sanayi Meclisi 
Chemport Projesi’ni 
değerlendirdi

➠ Doğal gaz sektörü enerji 
verimliliğine odaklandı

➠ “Makine Meclisi Sektör 
Raporu”nun çerçeve 
çalışması yapıldı

➠ Kreatif Endüstriler 
Meclisi, sektörel farkındalık 
çalışmalarına başlıyor

➠ İklimlendirmede 
hazırlanan yeni çalışma için 
Bakanlık ile görüşülecek
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mecli-
si, Nisan ayı toplantısını TOBB İstanbul 

Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Toplantıda 
ilk olarak aylık beyaz eşya iç satış, ihracat ve 
üretim verileri ile dayanıklı tüketim malları 
ihracat rakamları paylaşıldı. Daha sonra, Mec-
lis bünyesinde oluşturulan Çevre Çalışma 
Grubu, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Çalışma 
Grubu ve Teşvikler Çalışma Grubu’nun aylık 
toplantıları ve çalışmaları kapsamında yapmış 
oldukları Bakanlık ziyaretleri ile ilgili bilgilen-
dirmede bulunuldu.

Alman araştırma kurumlarından Fraun-
hofer Enstitüsü’nün de gündeme taşındı-
ğı toplantıda benzer bir yapının Türkiye’de 

SEKTÖRLER

Dayanıklı tüketim malları sektörü 
AB’nin yaptığı düzenlemeleri görüştü

Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi
sektörün geleceğini masaya yatırdı

oluşturulmasının faydalı olacağına yönelik 
fikir birliğine varılarak, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na sunulmak üzere bir altyapı 
çalışması hazırlanmasına karar verildi. 

AB İstatistik Kurumu verilerinden yola 
çıkılarak Tv ihracat ve ithalat verilerinin payla-
şıldığı toplantıda, AB’ye yapılan Tv ihracatında 
en yüksek oranın Türkiye’ye ait olduğu bilgisi 
paylaşıldı. Ancak bunun yanında AB’deki 11-
12 milyar dolarlık Tv pazarının büyüklüğüne 
bakıldığında 283 milyon dolarlık Türkiye ihra-
catının düşük kaldığına dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca AB’nin üzerinde çalıştığı 
“Digital Contract Rules” yasa paketi ve pa-
ketteki dayanıklı tüketim mallarını etkileyen 

değişiklik talepleri hakkında bilgi paylaşımı 
yapıldı. Yasa paketindeki yazılım sözleşme-
lerini düzenleyen yönetmelik ve online ve 
uzaktan satış sözleşmelerini düzenleyen 
yönetmeliklerin içeriğine dikkat çekildi. Tür-
kiye’nin ihracatının büyük miktarını AB’nin 
oluşturduğu göz önüne alındığında, imalatçı 
diğer sektör meclislerinin de bu bilgilerden 
faydalanmasına ve bu kapsamda bir çerçeve 
metin hazırlanmasına karar verildi.

Tehdit ve fırsatlar 
Meclis toplantılarının genel gündem 

maddelerinden biri olan ve dünyadaki 
önemli politik gelişmeleri özetleyen “Ekono-
mik Görünüm” başlıklı sunumda Fransa’daki 
başkanlık seçimlerinin Euro/Dolar paritesine 
etkisi, İngiltere’deki Brexit konusunun Türkiye 
açısından yarattığı tehdit ve fırsatlar, jeopo-
litik risk açısından önemli olan Kuzey Kore-
ABD-Çin üçgenindeki gelişmeler, Avrupa 
Merkez Bankası’nın para pompalama deste-
ğinin Türkiye’ye etkisi ve Türkiye’de referan-
dum sonrası yaşanan ekonomik gelişmeler 
gündeme taşındı. Toplantıda paylaşılan bir 
diğer konu ise Meclis üyelerinin, AB projeleri 
ile ilgili TOBB Brüksel Daimi Temsilciliği’ne 
yaptığı ziyaret oldu.

T ürkiye Fuarcılık Sektör Meclisi toplan-
tısı, Meclis Başkanı Cihat Alagöz baş-

kanlığında İstanbul TOBB Hizmet binasında 
gerçekleştirildi. 

Türkiye fuarcılık sektörünün mevcut 
durumu ve geleceğinin istişare edildiği 
toplantıda, yurt içinde düzenlenen ulusla-
rarası fuarların denetimi, fuar düzenleme 
başvurusu kriterlerinin güncellenmesi ve 
ziyaretçi takip sistemleri konuları kapsamlı 
bir biçimde ele alındı.

Ayrıca, 7 Haziran 2017 tarihinde kutla-
nacak olan “Dünya Fuarcılık Günü”ne ilişkin 
yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.



T ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi, ser-
best bölgelerde Türk Lirası ile ödeme 

yapılması uygulamasını görüştü. 
Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi top-

Kimya Sanayi Meclisi, Chemport Projesi’ni değerlendirdi

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi toplantısı, 
Meclis Başkanı Timur Erk başkanlığında 

TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantının ilk bölümünde Meclis üyeleri 

sırayla söz alarak alt sektörlere ilişkin bilgi-
lendirmelerde bulundu. Kimya sektörünün 
alt dalı olan boya sektöründe hammadde 
tedariki ve fiyatları konusunda ciddi sıkıntılar 
yaşandığı belirtildi. Plastik sektöründe ise en 
büyük problemin hammadde ithalatındaki 
artışlar olduğu dile getirildi. 

lantısı, Meclis Başkanı Edvar Mum baş-
kanlığında, Ekonomi Bakanlığı Serbest 
Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Ge-
nel Müdürü Uğur Öztürk’ün katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde, 24 Şubat 
2017 tarihinde 29989 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3218 
sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Ka-
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair 6772 sayılı Ka-
nun Hakkında değerlendirmeler paylaşıldı.

İkinci bölümde ise 11 Mayıs 2017 tarih-
li ve 30063 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren, 017/10051 sayılı 
Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabi-
lecek Ödemeler Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı görüşüldü.

Üç ay gözlem süresi var
Uygulamaya ilişkin gelecekte karşılaşı-

labilecek sorunlara değinen Meclis üyeleri, 
hem bölge işleticilerinin hem de kullanıcı-
ların ticarette sorun yaşayacaklarını belirtti. 
Ayrıca, şimdiden yurtdışı firmaların ülkemiz-
deki serbest bölgeleri tercih etme konusun-
da çekinceleri olduğu bilgisi vurgulandı. 

Konuya ilişkin Bakanlık üst düzey yö-
neticileri de açıklamalarda bulundu. Genel 
Müdür Uğur Öztürk, Bakan’dan aldıkları 
talimat doğrultusunda, uygulamanın üç ay 
gözlemleneceğini ve çıkacak olan olumlu 
ve olumsuz sonuçların Bakanlık nezdinde 
istişare edilerek, değerlendirmelerin akta-
rılacağını belirtti.

Serbest bölge işleticileri ve kullanıcıları 
uygulamanın tekrar döviz ile yapılmasını 
talep ettiklerini belirttiler.

Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı adına katılan, Ar-Ge ve Teknoloji Politi-
kaları Daire Başkan Vekili İlknur İnam, “Endüst-
riyel Biyoteknoloji Alanında Rekabet Öncesi 
İşbirliği Programı”nı tanıtarak, bu kapsamda 
desteklenecek alanların belirlenebilmesi için 
Meclis üyelerinin görüşlerini talep etti.

Toplantıda ayrıca, Yatırım Ortamı İyileş-
tirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışma-
larında kimya sektörünün mevcut durumu 
ve gelecekte sektörün gelişimi ve yatırım 

ortamının daha cazip hale getirilebilmesi için 
gerekli konular tartışıldı. 

Kümelenme sorunu çözülmeli
Kimya sektöründe yeni yatırımların ger-

çekleşebilmesi için, yerleşme ve kümelenme 
sorunun ivedilikle çözümlenmesi ve Ar-Ge’ye 
daha fazla önem verilerek, yeni ürünlerin 
geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğine 
vurgu yapıldı.

Chemport Projesi’ndeki gelişmeler hak-
kında meclis üyelerine bilgilendirme yapıldı. 
Ar-Ge ve inovasyonlarla kimya sektöründe 
katma değer artışı yaşanabileceğinin altı çi-
zilerek, bu kapsamda Chemport Projesi ile 
sektörün on yıl içerisinde ciddi bir yatırım 
çekebileceği belirtildi.

Son olarak, Toprak Kirliliği Yönetmeliği 
kapsamında yaşanan uygulama sorunları ile 
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toprak Kirlili-
ği Yönetimi Daire Başkanı Ercan Gülay, Meclis 
üyelerine bilgilendirmede bulunarak, Meclis 
üyelerinin bu konudaki görüşlerini dinledi.

Serbest bölgelerde 
“TL ile ödeme” 
sıkıntı yaratıyor
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısı, 
Meclis Başkanı İbrahim Akbal’ın baş-

kanlığında yapıldı.  Akbal, EPDK verilerine 
göre 2017 yılının ilk iki ayında doğalgaz ta-
lebinin 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 
14,5 artış gösterdiğini, 2017 sonunda do-
ğalgaz yıllık talebinin 50 BCM civarında ger-
çekleşebileceği tahminini paylaştı. Akbal, 
petrol fiyatlarındaki 50-60 dolar bandının 
5-10 yıl hakim olacağı yönünde tahminler 
bulunduğunu ve global LNG piyasası ve 
fiyat hareketlerine ilişkin bilgi verdi. 

SEKTÖRLER

Doğal gaz sektörü 
enerji verimliliğine 
odaklandı

Kreatif Endüstriler Meclisi, sektörel farkındalık çalışmalarına başlıyor

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İş-
lemleri Bölge Müdürü Yılmaz Demir de kış 
döneminde gaz kesintisi olmaması ama-
cıyla ilgili kurumların koordineli bir şekilde 
çalıştığını ifade etti.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Arz Gü-
venliği Daire Başkanı Abdülkadir Ongun 
ise açıklanan birçok yatırımın bu sene sonu 
itibarıyla, hatta bu kış öncesinde tamamla-
nacağını söyledi.

“Enerji Yoğunluğu” kavramı üzerine 
açıklamalarda bulunan Yenilebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü’nden mühendis Bur-
han Güldibi en önemli destekçilerden bir 
tanesinin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olacağını vurguladı. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Üyesi Doğder 

Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Ergün 
de Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 Ey-
lül araştırmasına göre konutların yüzde 
43’ünde ısınma sorunu yaşandığını, bu 
ısınma sorunundaki kökenlerin, sızdıran 
çatılar, yalıtımsız binalar, nemli duvarlar, 
pencere kaynaklı sorunlar, kötü tesisatlar, 
verimsiz kombiler ve daha önemlisi doğal 
gaz kullanıcılarının kötü kullanma alışkan-
lıkları olduğunu bildirdi. 

Yalıtım çok önemli
Türkiye Doğal Gaz Meclisi Üyesi GAZBİR 

Dernek Müdürü Cem Önal da konutlar-
da enerji verimliliğinin sağlanmasında en 
önemli etmenin yalıtım olduğunu kaydetti.

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan Yar-
dımcısı ve Teknik Alt Komite Başkanı Eyüp 
Aratay, doğal gazın otomotiv yakıtı olarak 
araçlarda kullanımına yönelik yapılan çalış-
malar olduğunu kaydetti.

EPİAŞ Doğal Gaz Operasyon Yönetmeni 
Mustafa Güzel doğalgaz sektörüne ilişkin 
organize piyasanın nasıl şekilleneceğine 
dair sunumunda, doğal gazın ülkemizde 
piyasa oluşum sürecinde ilk aşama olan 
doğuş sürecini tamamladığını ve gelişme 
dönemine doğru adım attığını ifade etti.

rulması, ilginin yükseltilmesi ve alt sek-
törlerin gelişiminin hızlanması yönünde 
Meclis tarafından araştırma ve çalışmaların 
gerçekleştirileceği dile getirildi.

Alt komite kuruldu
İkinci bölümde, 5846 sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik ya-
pılmasını içeren Kanun Taslağı hakkında 
istişarede bulunuldu. 

Söz konusu tasarıya ilişkin oluşturula-
cak Meclis görüşü için çalışmalar yapmak 
üzere, Meclis üyelerinden oluşan bir alt 
komite kuruldu. Komite çalışmalarına hızla 
başlama kararı aldı.

Toplantıda ayrıca, Meclis’in misyon ve 
vizyonunun belirlenerek yapılacak çalış-
maların üzerinde duruldu. Hazırlık çalışma-
larına başlanarak, Meclis’te ayrıca sektörel 
konuları çalışmak üzere, Telif Hakları Alt 
Komitesi, Mevzuat ve Vergi Alt Komitesi, 
Teşvik ve Destekler Alt Komitesi kurulma-
sına karar verildi.

T ürkiye Kreatif Endüstriler Meclisi top-
lantısı, Meclis Başkanı Fırat Kasapoğlu 

başkanlığında gerçekleştirildi. 
Toplantının ilk bölümünde, ‘kreatif 

sektör’ ifadesinin tanımının ve tarifinin 
yapılması için Meclis tarafından bir çalışma 
yapılmasına karar verildi. Türkiye’de kreatif 
sektörlere dair toplumsal bilincin oluştu-



T OBB-MYK Ulusal Yeterlilik Hazırlama 
Protokolü imza töreni öncesinde bir 

araya gelen Türkiye İklimlendirme Mec-
lisi, yılın ikinci toplantısını gerçekleştirdi. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 

“Makine Meclisi Sektör Raporu”nun 
çerçeve çalışması yapıldı

T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi, 2017 yılı Ocak-Mayıs ayları 

sektör rakamlarını değerlendirdi. Meclis 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantının ilk bölümün-
de, Meclis danışmanı Doç. Dr. Ruhi Gürdal 
tarafından, makine imalat sanayindeki 

Adem Ceylan’ın katılımı ile gerçekleşti-
ren toplantıda, sektörün standardizasyon 
ve mesleki tecrübe ve beceri konusunda 
yapması gereken konu başlıkları tartışıldı. 

Adem Ceylan, MYK tarafından AB 

Komisyonu’na sunulan ve kabul gören 
Türkiye Yeterlilikleri Çerçevesi hakkında 
bilgi verdi. Ceylan, hazırlıkların tamam-
lanmasının ardından yeterlilik çerçe-
vesinde ülkemizdeki tüm diploma ve 
belgelerin uluslararası alanda geçerli 
olacağını ifade etti.  

 
Şartname son aşamada  

Sektör tarafından bir yılı aşkın sü-
redir üzerinde çalışılan ve günümüz 
teknoloji ve ihtiyaçları doğrultusunda 
güncel hale getirilen Isıtma, Soğutma, 
Havalandırma, Klima ve Otomatik Kont-
rol Tesisatı Şartnamesi’nde son aşamaya 
gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
yakın zamanda paylaşılacak olan şartna-
menin sektörün bu önemli bir sorununu 
çözmesi bekleniyor.

Meclis standardizasyon, gıda güven-
liği, enerji verimliliği ve binalarda enerji 
performansı yönetmeliği, piyasa denetim 
ve gözetimi, çok katlı binalarda özellikle 
çok katlı meskenlerde yangın sistemi 
gibi konu başlıklarını içeren bir çalışma 
hazırlama kararı aldı. Hazırlanan çalış-
manın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
görüşülmesi planlanıyor. 

temel göstergelerdeki gelişmeler Meclis 
üyelerine bir sunum ile aktarıldı. 

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) eko-
nomi danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel 
tarafından “Ekonomide ve Makine Sek-
töründe Beklentiler 2017” konulu sunum 
gerçekleştirilirken, daha sonra OAİB Ma-

kine Şube Müdürü tarafından, makine 
sektöründe ihracat rakamlarının değer-
lendirmesi yapıldı. 

Sorunlar görüşüldü
Toplantının ikinci bölümünde ise Mec-

lis danışmanı Doç. Dr. Ruhi Gürdal tarafın-
dan hazırlıkları gerçekleştirilen “Makine 
Meclisi Sektör Raporu”nun çerçeve çalış-
ması yapıldı.

Toplantının son bölümünde, Meclis 
Mevzuat Komitesi’nin Ocak-Mayıs ayları 
arasında gerçekleştirdiği çalışmalar ve 
önümüzdeki süreçte Meclis tarafından 
çalışılması önerilen konular ele alındı.

İklimlendirmede hazırlanan yeni 
çalışma için Bakanlık ile görüşülecek
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