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➠ Dijital dönüşüm için yol 
haritası hazırlandı

➠ Elektronik ticarette dünyadaki 
örnekler irdelendi

➠ “Türkiye Otomotiv Tedarik Zirvesi” 
hakkında bilgilendirme yapıldı

➠ Yerli yazılımda yurt dışı 
rekabetçiliği artırılıyor

➠ Madencilik sektörünün 
sorunları anlatıldı

➠Makine ve teçhizat imalatında 
güncel konular görüşüldü
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclis top-
lantısı, Meclis Başkanı Cengiz Eroldu 

başkanlığında gerçekleştirildi. Toplan-
tının ilk gündem maddesinde, 11. Kal-
kınma Planı Otomotiv Sanayi Çalışma 
Grubu’nun hazır lamış olduğu rapor 

Dijital dönüşüm 
için yol haritası 
hazırlandı

Elektronik ticarette dünyadaki örnekler irdelendi

hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 
Grup çalışmalarına katkılarından dolayı 
sektör temsilcilerine Kalkınma Bakanlığı 
tarafından teşekkür edildi. Devamında, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tek-
noloji Genel Müdürlüğü, Dördüncü Sa-
nayi Devrimi Dairesi Başkanlığı tarafından, 
“Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu” 
ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında 
güncel bilgilendirme yapıldı. Platform 
çatısı altında kurulan çalışma gruplarının 

hazırlıklarını tamamlayarak Bakanlığa ilet-
tiği ve dijital dönüşüm için yol haritasının 
hazırlandığı belirtildi. Bakan onaylarından 
sonra yol haritası raporunun paylaşılacağı 
ifade edildi.

TSE Otomotiv Test Merkezi Daire Baş-
kanı Gökhan Özkök, Otomotiv Test Merke-
zi çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerini 
aktararak, konu ile ilgili farklı gelişmeler 
olduğunu, Savunma Sanayi Müsteşarlı-
ğı’nın talebi ile kar araçları test merke-
zinin yapılması ve alt yapının benzerliği 
sebebiyle çalışmaları devam eden test 
merkeziyle birlikte yapılabileceği kararının 
alındığını paylaştı. 

Tasarılar istişare edildi
Toplantıda ayrıca, Akıllı Dijital Takograf 

kartları temini, Okul Servis Araçları Yönet-
meliği, E-bandrol Uygulaması, E-Call / Acil 
Durum Çağrısı sistemi, Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun ve KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve 
KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı konuları istişare edilerek, bu 
konuların Meclis tarafından takip edilmeye 
devam edeceği belirtildi. 

sunum yaparak sektörü bilinçlendirdi. 14 
Mayıs 2016’da kabul edilen ve 25 Mayıs 2018 
tarihinde de yürürlüğe girecek olan Tüzüğün 
sektöre getirebileceği yükümlülükler hakkın-
da önemli aktarımlarda bulunuldu.

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan 
katılan Kurul Üyesi de Kişisel Verilerin Ko-
runması Kanunu ve işleyiş hakkında bilgi 
verdi. Ayrıca veri işleme envanterinin işlet-
meler tarafından doldurulmasının önemli 
olduğu ifade edildi.

T ürkiye E-ticaret Meclisi, Meclis Başkanı 
Öget Kantarcı başkanlığında bir araya 

geldi. İstanbul Hizmet Binası’nda yapılan 
toplantıda PTT temsilcileri, elektronik ticaret 
alanındaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi-
lendirmelerde bulundu. Lojistik merkezleri 
konusu üzerinde durularak, elektronik ticaret 
ve lojistik alanındaki dünya örnekleri irdelendi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından E-ihracat 
Stratejisi ve Eylem Planı konusu uyarınca sek-
töre bilgi verildi ve eylem planı detaylı olarak 

açıklanarak sektörün farkındalık kazanması 
sağlandı. Tıbbi Cihaz Kurumu ve sektör tem-
silcileri tarafından medikal cihazların internet 
ortamında satışı hakkındaki düzenlemelere 
yönelik de istişarelerde bulunuldu.

 
Detaylı sunum yapıldı

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tü-
züğü’nün (GDPR) getirdiği yenilikler ve 
Türkiye’ye etkileri incelendi. Konuyla ilgi-
li Kalkınma Bakanlığı temsilcisi, detaylı bir 
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T ürkiye Otomotiv Yan Sanayi Mec-
lisi toplantısı, Meclis Başkanı Dr. 

Mehmet Dudaroğlu başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıda, 11 Nisan 
2018 tarihinde Bursa’da Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye 
Otomotiv Tedarik Zirvesi” hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 

“Türkiye Otomotiv Tedarik Zirvesi” 
hakkında bilgilendirme yapıldı 

Meclis adına zirveye katılan Dudaroğlu, 
toplantının hem sektör hem de kamu açı-
sından verimli geçtiğini belirterek, Bakanın 
sektörün önerilerini dikkatle dinleyerek gö-
rüşlerini açıkladığını ifade etti. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile TAYSAD tarafından 
gerçekleştirilen sunumlar kısaca özetlenerek 
dile getirilen hususlar Meclis üyelerinin gö-
rüşüne açıldı. Toplantının ikinci bölümünde, 

Konya’da gerçekleştirilen “Uluslararası Oto-
motiv Sektörünün Geleceği (OSEG) konfe-
ransı” hakkında bilgi aktarıldı. 

Öneriler görüşüldü
Toplantıda ayrıca, 2017 yılında Meclis’in 

gündeminde bulunan, eşdeğer parça ile ilgili 
mevzuat kapsamında sertifikasyon yapabi-
lecek kurumların belirlenmesi hususunda 
sektörün aktörlerinin de yer aldığı bir danışma 
kurulunun karar mekanizması olması önerisi 
ile lojistik depolar ile ilgili Para ve Kredi Kuru-
mu tebliğindeki değişiklik görüşüldü.

Yerli yazılımda yurt 
dışı rekabetçiliği 
artırılıyor

Meclis’in ana çalışma konularından biri 
olan bilişimde nitelikli insan gücünün artı-
rılması konusunda 2018 yılında yapılması 
planlanan çalışmalar da görüşüldü. 

Yerli yazılım firmalarının yurt dışı re-
kabetçiliğinin artırılmasına yönelik Meclis 
tarafından başlatılan Soft_Away Projesi ile 
ilgili yaşanan gelişmelerin özetlendiği top-
lantıda Meclis bünyesinde oluşturulan Yazı-
lım Kapasite Ölçümleme Çalışma Komitesi 
ve Kamu ve Özel Sektör Alımları Çalışma 
Komitesi çalışmaları hakkında bilgi verildi.

T ürkiye Yazılım Meclisi, 2018 yılının ilk 
toplantısını Meclis Başkanı Melek Bar 

Elmas başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirdi. 

Toplantıya hızlı tüketim ürünleri üre-
ten uluslararası bir firmanın bilgi işlem ve 
dijital pazarlama yöneticisi konuk olarak 

katılarak, firmasının kullandığı teknolojiler, 
dijital dönüşüm olgusuyla birlikte firmanın 
nereye evrimleşeceği konuları hakkında 
bilgi vererek, uluslararası firmalarda yerli 
yazılımın yer edinebilmesi için neler ya-
pılması gerektiği gibi konular hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

 
Faaliyetler paylaşıldı 

Daha sonra Meclis’in bir önceki toplan-
tıdan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetler 
ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 



SEKTÖRLER

T ürkiye Madencilik Meclisi toplantısı, 
Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu'nun 

başkanlığında sivil toplum kuruluşları ve 
sektörün üst düzey temsilcilerinin katılı-
mıyla sektördeki son gelişmeleri görüşmek 
üzere İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu Meclis 
Alt Komiteleri’nin çalışmaları hakkında Mec-
lis üyelerini bilgilendirdi.

Toplantıya katılan alt komite başkanla-
rından Sabri Karahan Madenciliği Destekle-
yici Hizmetler Alt Komitesi’nin, Cemil Ökten 
Kömür ve Linyit Alt Komitesi’nin, İbrahim 
Kürşat Tuna Agrega ve Taşocakları Alt Ko-
mitesi’nin, alt komite üyelerinden Uğur 
Bilici Endüstriyel Mineraller Alt Komitesi’nin, 
Yener Cander Mevzuat Alt Komitesi’nin 
çalışmaları ve raporları hakkında bilgilen-
dirmelerde bulundular.

MİGEM Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Sever, Meclis üyelerinin sektör ve mevzuatla 
ilgili sıkıntılarını dinleyerek sektörel değer-

Madencilik 
sektörünün 
sorunları anlatıldı

lendirmelerde bulundu. Sever, MİGEM olarak 
sektörle kendilerini aynı tarafta gördüklerini 
ve madenciliği sürdürülebilir kılmaya büyük 
önem verdiklerini dile getirdi. 

Üç yeni ürün üretilecek
Öte yandan devlet hakkıyla idari para 

cezasının yapılandırılması konusunda Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa önerisi 
gönderildiği haberini Meclis üyeleri ile pay-
laşan Sever, MİGEM olarak her zaman ma-
dencinin yanında yer aldıklarını ifade etti. 

Eti Maden İşetmeleri adına toplantıya 

katılan Uğur Bilici, bor madeninin dün-
yadaki tüketiminin yaklaşık 4 milyon ton 
olduğunu, ülke olarak üretim ve satışlarda 
bu pazarın yüzde 57’sine hakim olunduğu-
nu belirterek, Eti Maden İşletmeleri olarak 
2018 hedeflerinin pazar payını yüzde 59’a 
çıkarmak olduğunu dile getirdi. Bilici, hali 
hazırda 17 farklı rafine bor ürünü üreten Eti 
Maden İşletmeleri’nin, ferro bor, bor karbür 
ve bor nitrür gibi üç yeni ürünün ülkemizde 
üretilip satışını sağlamak üzere yeni fabri-
kaların kurulmasının yatırım programına 
alındığı bilgisini Meclis üyeleri ile paylaştı. 

Makine ve teçhizat imalatında güncel konular görüşüldü
tiği vurgulandı. KÜSİP programına erişimin 
şu anda ücretsiz olduğu bilgisi paylaşılarak, 
programın akademik bilgiden ticari değere 
mantığı ile kurulduğu kaydedildi. 

Toplantıda ayrıca, Şubat 2018’de İz-
mir’de gerçekleşen ‘Makine İmalat Zirve-
si’nin etkileri konuşularak, sonuç raporu-
nun kısa zamanda katılımcılara iletileceği 
bilgisi paylaşıldı. Mevzuat Komitesi'nin 
takibinde olan konular hakkında fikir alış-
verişinde de bulunuldu. Katılımcılar tara-
fından dile getirilen öneri ve görüşlerin 
Mevzuat Komitesi gündemine alınmasına 
karar verildi.

T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı Mec-
lisi’nin toplantısı, Meclis Başkanı Kutlu 

Karavelioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda 2018 yılının ilk dört aydaki 

ithalat ve ihracat verilerinin değerlendir-
me sunumu yapılırken, Meclis Danışmanı 
Doç. Dr. Ruhi Gürdal tarafından 2017 yılı 
değerlendirmeleri ve 2018 yılı öngörüleri 
paylaşıldı.

TÜBİTAK tarafından ise "Makine Sektörü 
ve TÜBİTAK Etkileşimini Artırmanın Yolları 
ve Destekler’’ üzerine bilgi verildi. TÜBİ-
TAK temsilcisi, sanayi şehirlerinden yapılan 
proje başvuru sayısı beklentinin altında 

olduğuna, projelerin değerlendirme süre-
cinde ise projenin yenilikçi yönü ve ulusal 
kalkınmaya dönük alt yapısına uygunluğu-
na bakıldığına işaret etti. 

 Kayıt dışı işler tespit edilmeli
Bilim ve Sanayi Bakanlığı temsilcisi tara-

fından da “KÜSİP, Kamu-Üniversite ve Sanayi 
İşbirliği Programında Makine Sektörü İçin 
Öngörülen Fayda” konusunda bilgilendir-
me yapıldı. 

Makine imalat sektöründe mühendisli-
ğin önemi dile getirilirken, sektörde gerçek-
leşen kayıt dışı işlerin tespit edilmesi gerek-
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