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➠ E-ticarette  “yol 
haritası” çıkarılıyor

➠ AB’nin kota kısıtlamaları 
rekabeti olumsuz etkiledi

➠ Traktör üretiminde 
KDV iade sıkıntısı

➠ Yazılım sektörü
ihracatın geliştirilmesine 
odaklandı

➠ Dayanıklı tüketim
 malları sektörünün 
gündemi enerji 
verimliliği

➠ Enerji sektörü, doğal gaz 
ve elektrik kesintilerinin 
planlı yapılmasını istiyor

➠ Kimya sektörü, Ar-Ge 
ve de tasarım 
merkezlerindeki gelişmeleri 
değerlendirdi
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T ürkiye E-Ticaret Meclisi toplantısı, Meclis 
Başkanı Öget Kantarcı başkanlığında 

TOBB Plaza’da gerçekleştirildi. Toplantıda, 
Türkiye’nin e-ticaret yol haritasını belirleyebil-
mek adına sektörün öncelikli konuları masaya 
yatırıldı.  

Toplantının ilk oturumunda, E-Ticaret 
Meclisi olarak Türkiye’nin “E-Ticaret Yol Hari-
tası”nın belirlenmesinde danışmanlık hizmeti 
alınması hususunda Meclis Başkanı tarafın-
dan bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda, 
Türkiye’nin e-ticaretteki mevcut durumunu, 
gelişme eksenlerini ve vizyonunu ortaya çı-
karmak için Meclis’in ve TOBB’un mevcut 
danışmanlık kadrolarından faydalanmanın 
önemine dikkat çekti ve Meclis üyeleri bu 
konuda fikirlerini dile getirdi. 

E-Ticaret Yol Haritası’nın oluşturulma-
sında beş ana başlık belirlendi. Bu başlıklar; 
sektör temsilcileri ve idari yapı arasındaki 
iletişim, algı ve dijital okur-yazarlık, teknik alt-
yapı, raporlama ve istihdam, perakendeciler 
ve KOBİ’ler ve mevzuat şeklinde oluşturuldu. 

Ayrıca, Türkiye E-Ticaret Meclisi olarak 

SEKTÖRLER

E-ticarette “yol 
haritası” çıkarılıyor

AB’nin kota kısıtlamaları ve ücretler 
rekabet gücünü olumsuz etkiledi

Başkan ve başkan yardımcılarının sorumlu-
luk alanlarının da istişare edildiği toplantıda 
Meclis tarafından kamu ziyaretleri gerçekleş-
tirilmesine karar verildi. Meclis kurulduğun-
dan beri meclisin ilgili kurum ve kuruluşlara 
ilettiği görüşler gözden geçirilerek, e-ticaret-
te stopaj uygulaması, kredi kartlarında inter-
net alışverişlerinde ek onay alınması, gümrük 
muafiyetleri, e-ihracat ve lojistik / taşımacılık 
konularında Meclis Başkanı ve başkan yar-
dımcıları bilgilendirmede bulundular.

Dolandırıcılık sorunu
Toplantının ikinci oturumunda Bankacı-

lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 

(BDDK) Türkiye Bankalar Birliği’ne yazmış 
olduğu yurt dışı ve e-ticaret üzerinden kredi 
kartı kullanımları için yeni kredi kartı kullanı-
cılarından onay alınması gerektiği hususu 
tartışıldı. 

Böyle bir uygulamanın internet üzerin-
deki “dolandırıcılık” sorununu çözmeyeceği 
hatta e-ticaret sektörüne zarar vereceği ko-
nusunda görüş birliğine varıldı. 

Son olarak, Ekonomi Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen e-ihracat ile ilgili yapılan ça-
lıştayların devamında ortaya atılan e-ticaret 
için serbest bölge oluşturulması hususunda 
Meclis Başkan Yardımcısı Sami Güzel tarafın-
dan bilgilendirme yapıldı.

Halim Mete, Türkiye Ulaştırma ve Lojistik 
Meclisi’nin sektörün tüm taraflarını içine 
aldığını, Meclis içinde yer alan Demiryolu 
Taşımacıları Derneği, Türkiye Kargo Kurye ve 
Lojistik İşletmecileri Derneği, Türkiye Nak-
liyeciler Derneği, Uluslararası Nakliyeciler 
Derneği ve Uluslararası Taşımacılık ve Lo-
jistik Hizmet Üretenleri Derneği tarafından 
toplantıda dile getirilecek taleplerin ortak 

aklın ürünü olduğu belirtti ve taleplerin bu 
kapsamda değerlendirmesinin önemli oldu-
ğunu belirtti.  

Kotalar yüzünden maliyetler arttı
Ulaştırmanın her ülkenin kalkınmasın-

da ve ilerlemesinde hayati öneme sahip 
bir hizmet sektörü olduğuna vurgu yapan 
Şaban Atlas da günümüzde, çağdaş ve ye-
terli ulaşım hizmeti sağlamadan, sosyal ve 
ekonomik hayatı canlı tutmanın mümkün 
olmadığını kaydetti.

Bazı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
ülkemiz taşımacılarına getirilen kota kı-
sıtlamaları ve taşımalardan alınan ayrımcı 
ücretler nedeniyle, uluslararası taşımacı-
ların kısıtlandığını, maliyetlerinin arttığını 
ve rekabet gücünün olumsuz etkilendiğini 
belirten Şaban Atlas, 2017 yılı başlarında 
resmi müzakerelerinin başlaması öngörülen 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışma-
larında “karayolu kotaları” konusun önemli 
bir gündem maddesi olacağını Bakanlığın 
konuyu yakından takip ettiğini ve gerekli 
adımları atacağı bilgisini verdi.

T ürkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğı Koordinasyon toplantısının altıncısı TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halim 
Mete ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Müsteşarı Şaban Atlas’ın başkanlı-
ğında gerçekleştirildi.

Konuşmasında özel sektörün kamu ile 
istişare etmesinin önemine vurgu yapan 



T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi, sektörün güncel gelişmelerini 

görüşmek üzere bir araya geldi. 
Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu baş-

kanlığında gerçekleştirilen toplantının ilk 
bölümünde, MAİB Strateji Danışmanı Alper 
Karakurt tarafından “Post Keynesyen poli-
tikalar ışığında 2017 Türk Makine Sektö-
rü-Beklentiler, Öneriler” konulu sunum ger-
çekleştirildi. Sunumda Karakurt, keynesyen 

Yazılım sektörü, ihracata odaklandı

T ürkiye Yazılım Meclisi, Meclis Başkanı 
Melek Bar Elmas başkanlığında TOBB 

İstanbul Hizmet Binası’nda toplandı. 
Yerli yazılımın öneminin vurgulan-

dığı toplantıda, Türkiye’deki yazılım sek-
törünün küreselleşmesine ve ihracatçı 
yapısının güçlendirilmesine katkı vermek 
üzere Türkiye Yazılım Meclisi tarafından 

politikaların ne olduğunu açıklayarak, ma-
kine sektörünün bu politikalar içerisindeki 
durumunu ve yapılması gerekenlere ilişkin 
öngörülerini paylaştı. 

Toplantının ikinci bölümünde, OAİB 
Makine Şube Müdürü tarafından, makine 
sektöründe ihracat rakamlarının değerlen-
dirmesi yapıldı. Makine ihracatının geçti-
ğimiz senelere oranla biraz düşerek 13.4 
milyar dolar olduğu, Türkiye ihracatı % 1 

gerilerken makine sektöründe % 0.7’lik bir 
artış olduğu belirtildi.

Toplantıda, Makine ve Teçhizat İmalatı 
Meclisi Mevzuat Alt Komitesi’nin çalışma-
ları da görüşüldü. Komite, 1. tüm makine 
ve aksamlarının ithalat ve ihracatında kul-
lanılmış olanlar için ayrı G.T.İ.P. tanımı, yeni 
ve ikinci el olarak ithal ve ihraç edilenlerin 
bilinmesi ve bu husustaki politikaların be-
lirlenmesi hususunun önemine değindi. 

Yerli malı çağrısı
Komite ayrıca, yerli malı destekleri ko-

nusunda kamu kurumları ihalelerinde yerli 
ürünlere % 15 oranına kadar avantaj tanın-
masını zorunlu kılan Kanun’un, maksadına 
uygun olarak uygulanmadığı hususunda 
görüş ve önerilerini iletti.

Toplantıda ayrıca, Meclis üyesi trak-
tör üreticileri tarafından KDV iadeleri ile 
ilgili yaşanan sıkıntılar konusu gündeme 
getirildi. İndirilmiş KDV uygulamasından 
vazgeçilerek, satın almayı takiben KDV’nin 
çiftçiye ödenmesi önerildi.

Toplantının son bölümünde, makine 
sektöründeki kadın gücünün vurgulanma-
sı için Meclis tarafından yapılması hedefle-
nen çalışmalar istişare edildi

başlatılan Soft_Away projesi çalışmaları 
görüşüldü. 

2016 yılı Ekim ayı sonunda tamamla-
nan başvuru süreci sonrasında, yurt dışına 
açılma hedefi olan ve projeye başvuran 
252 yazılım ürününün ilk etap elemeleri 
yapıldığı ve odak grup oluşturmak üzere 
ikinci etap seçim süreci çalışmalarına baş-

landığı bilgisi verildi. 
Türkiye’nin tüm illerinden başvuran 

şirketlerin yüzde 49’unun küçük ve mikro 
şirketler olduğu bilgisi paylaşıldıktan son-
ra toplantının diğer gündem maddelerine 
geçildi.

Toplantıda, TOBB ev sahipliğinde ve 
Türkiye Yazılım Meclisi koordinasyonun-
da gerçekleşen TOBB Bilişim Buluşmaları 
2016’nın 2017’de de planlanması konu-
sunda bir komite oluşturulması ve bu 
komitede yer alacak isimlerin belirlenmesi 
karara bağlandı. 

Meclis’in 2016 yılı odak çalışma alanı 
olarak seçtiği “Yazılım İhracatının Geliş-
tirilmesi” konusunda yapılan sunumun 
ardından, Meclis bünyesinde oluşturulan 
nitelikli bilişim elemanı çalışma grubunun; 
yazılım ve yazılım ihracatının geliştirilme-
sini sağlayacak olan nitelikteki elaman 
ihtiyacının giderilmesiyle ilgili çalışması 
paylaşıldı. 

Bilişimde yeni trendlerin yanı sıra telif 
haklarının da gündeme geldiği toplantıda 
Meclis’in 2017 çalışma takvimi belirlendi.

Traktör üretiminde KDV iade sıkıntısı
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Dayanıklı tüketim malları sektörünün 
gündemi enerji verimliliği oldu

Planı’nda 2023 yılı enerji verimliliği için 
belirlenen ulusal hedefler çerçevesinde 
uygulanacak ana politika önlemlerini ta-
nımlayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı Taslağı’nın kritik maddelerinin de 
tartışıldığı toplantıda, söz konusu taslak 
ile ilgili Meclis çalışması yapılmasına karar 
verildi. Ayrıca Türkiye Beyaz Eşya Yan Sana-
yii Strateji Belgesi 2016-2018’in kapsamı, 
hazırlama ve geliştirme süreci hakkında 
bilgi verildikten sonra Meclis’in 2017 yılı 
hedefleri ve iş planı oluşturularak toplan-
tıya son verildi.

Çalışmalar üyelerle paylaşıldı
Bu arada Türkiye Dayanıklı Tüketim 

Malları Meclisi, Meclis Başkanı Fatih Ke-
mal Ebiçlioğlu başkanlığında Ankara’da 
da toplandı. 

Toplantıda 2016 yıl boyunca, Türkiye 
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi’nden 
gelen görüş ve önerilerle hazırlanan ve 
ilgili kurumlara iletilen çalışmalar üyelerle 
paylaşıldı. Meclis üyeleri tarafından beyaz 
eşya sektörünün güncel verileri değerlen-
dirilerek, toplam cirosunun yüzde 75’ini 
ihraç eden, yaklaşık 30 milyarlık TL’lik bir 
sektör olan beyaz eşya sanayinin öne-
mine dikkat çekildi. Türkiye’nin şartlarına 
uygun etkili ve verimli bir piyasa gözetim 
ve denetim sistematiği geliştirmek üzere 
alt yapı önerileri ve rehber hazırlamak 

amacıyla Meclis bünyesinde oluşturulan 
çalışma komisyonunun ilk toplantı çıktıları 
ve komisyon faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirmede bulunuldu.

 Toplantıda ayrıca, Nesnelerin İnter-
neti (IOT ) ve siber güvenlik konusunda 
sunum yapılarak, IOT kökenli saldırıların 
Türkiye’deki yansımaları ve geliştirilmesi 
beklenen yasal düzenlemeler hakkında 
bilgi verildi.

Buzdolapları, ısı pompalı kurutucular 
ve klimaları doğrudan ilgilendiren HFC 
soğutkanlarının kısıtlanması konusunun 
da gündeme geldiği toplantıda, gelişmiş 
ülkelerin 2019 yılına kadar HFC’leri aşa-
malı olarak düşüreceği; Hindistan, Körfez 
ülkeleri, İran, Irak ve Pakistan’ın ise 2028’e 
kadar HFC kullanımında kademeli olarak 
azaltıma gideceği bilgisi paylaşıldıktan 
sonra Türkiye’deki durum incelendi. 

HFC gazları
Türk iye’de buzdolaplar ında HFC 

R-134A gazının yıllar önce kaldırıldığı, 
bunun yerine daha çevreci olan hidro-
karbon R-600A gazının kullanıldığı, ancak 
klimalarda ve ısı pompalı kurutucularda 
teknik gereklilikler nedeni ile halen HFC 
gazları kullanıldığı hatırlatılarak; sektör-
deki önemine binaen konunun takip edil-
mesi ve mevzuat değişiklikleri sürecinde 
Meclis olarak etkin olunmasının önemine 
dikkat çekildi.

Toplantıda son olarak KDV iade ala-
cakları ile ilgili sektörün yaşadığı sıkıntı 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-
lisi, 2017 yılı ilk toplantısını TOBB İkiz 

Kuleler’de Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiç-
lioğlu başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda 2016 yılı son çeyreğinde 
Türkiye ve dünyada yaşanan ekonomik 
gelişmeler ile beklentiler görüşüldükten 
sonra, Meclis çalışmaları ve önerilerini 
iletmek üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Rıza Çelen’e yapılan ziyaretler ve çalışılan 
konular hakkında bilgi verildi.

Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi aylık 
toplantılarının düzenli gündem maddele-
rinden biri olan ve yine Meclis üyelerinin 
bilgisine sunulan güncel dayanıklı tüketim 
malları sektör verileri hakkında üyelerin 
değerlendirmeleri alındı.

Ulusal hedefl er
Toplantıda Meclis bünyesinde oluştu-

rulan Çevre Çalışma Komisyonu ve Piyasa 
Gözetim ve Denetimi Çalışma komisyon-
larının 2016 yılı faaliyetleri ve çalışma so-
nuçları değerlendirildikten sonra, ulusal ve 
uluslararası teşvikli açık çağrılar ve Ar-Ge 
merkezleri ile ilgili bilgilendirmede bu-
lunuldu. Çağrılardan maksimum seviye-
de faydalanmak için Meclis bünyesinde 
Teşvikler ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri 
Çalışma Grubu kurulmasına karar verildi.

2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji 



T ürkiye Enerji Meclisi, Meclis Başkanı 
İhsan Akyol başkanlığında TOBB’da 

bir araya geldi. 
Türkiye Enerji Meclisi Danışmanı Kemal 

Uslu’nun sunumu kapsamında elektrik 
piyasasında 2016 yılı gerçekleştirmelerini 
değerlendiren Meclis, kurulu güç, üretim 
ve tüketim, aralık ayındaki soğuk hava ko-

Kimya sektörü, Ar-Ge ve tasarım 
merkezlerindeki gelişmeleri değerlendirdi

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

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleş-
tirildi. 

Toplantının ilk bölümünde Meclis üyeleri 
sırayla söz alarak alt sektörlerden bilgilendir-
melerde bulundu. 

Toplantıda, kimya sektörünün alt dalı 
olan kompozit sanayiinde genel olarak bir 

şulları, kış şartlarına bağlı olarak zaman 
zaman bölgesel bazda elektrik şebekele-
rindeki arızalar nedeniyle artan gaz talebi 
sonucunda yetersiz gelen doğal gaz arzına 
bağlı fiyat artışlarına ilişkin bilgi aldı. 

Güvenli iletim alt yapısı ve iletime ya-
pılacak yatırım planının önemine değinen 
Meclis üyeleri, doğal gaz kesinti/kısıntısı ve 

elektrik arızaları sırasında bilgi paylaşımının 
daha etkin olması gerektiğini ifade etti. 

Meclis çalışmalarının daha etkin ve 
verimli yürütülebilmesi amacıyla Türkiye 
Enerji Meclisi Başkan Yardımcı Gökmen 
Topuz koordinasyonunda Üretim ve Ticaret 
Alt Komitesi ve Meclis Başkan Yardımcısı 
Necmi Odyakmaz koordinasyonunda Da-
ğıtım ve İletim Alt Komitesi adı altında iki 
alt komite kuran Meclis, alt komite çalışma-
larına başlama kararı aldı.   

 Altunyaldız’a ziyaret 
Bu arada Türkiye Enerji Meclisi Başkan-

lık Divanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Altunyaldız’ı makamında 
ziyaret eden heyet Türkiye Enerji Meclisi 
ve Meclisin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında sektörde sürdü-
rülebilir ve şeffaf bir yapı oluşturulması, 
öngörülemeyen düzenlemelerin sektör 
üzerindeki etkileri, elektrik piyasasında 
serbestleşmenin tamamlanması ve ön-
görülebilirliğin artması konularının yanı 
sıra piyasanın beklentileri ve sektördeki 
gelişmeler değerlendirildi.

durgunluk yaşandığı, bu durgunluğun sebe-
binin kurlardaki aşırı oynaklıktan ve ödeme 
sıkıntılarından kaynaklandığı belirtildi. 

Bazı alt sektörlerde görülen karlılık düşüş-
lerinin temelinde girdi maliyetlerinin oldu-
ğunu vurgulayan Meclis üyeleri, 2017 yılına 
da genel olarak durağan bir giriş yaptıklarını 
belirtti. 

Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı adına katılan, Ar-Ge ve tasarım mer-
kezleri konusunda söz alan Daire Başkanı Fa-
tih Kemal Öztürk, bu konudaki değişikliklerle 
ve gelinen mevcut durumla ilgili ayrıntılı bir 
sunum yaptı. 

10 Ağustos 2016’da Bakanlar Kurulu ka-
rarı ile yürürlüğe giren Ar-Ge Reform Paketi 
üzerine ciddi çalışmalar yapıldığına değinen 
Fatih Kemal Öztürk, şu an halihazırda toplam 
368 adet Ar-Ge ve 10 adet tasarım merkezi 
olduğunu belirtti. 

Kimya sanayii sektöründe ise 2017 yılı iti-
bariyle 18 tane Ar-Ge merkezi bulunduğunu 
söyleyen Öztürk, bu sayının giderek arttığının 
da altını çizdi. 

Kanun tasarısı görüşüldü
Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanlığı adına söz alan Uzman Cihan Usta, 
Üretim Reform Paketi Kanun Tasarısı ile ilgili 
detaylı bir sunum yaparak, meclis üyelerinin 
bu konudaki sorularını cevaplandırdı. Bu su-
numun ardından, VIII. KSP Kimya Endüstrisi 
Gelişim Şurası’nın değerlendirilmesi husu-
sunda Meclis üyelerine söz verildi. 

Enerji sektörü, doğal gaz ve elektrik
kesintilerinin planlı yapılmasını istiyor
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