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➠ “Sanayiye uygun teşvik 
mekanizmaları çalıştırılmalı”

➠ Kuyumculuk sektöründe kredi kartı 
taksidinin artırılması görüşüldü

➠ Sivil havacılık endüstrisinin 
emniyet ve güvenliği ele alındı

➠ “Dijital turizm ve sosyal medya 
tanıtımları üzerinde durulmalı”
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T ürkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi 

Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu 

başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ayhan Zey-

tinoğlu’nun da katılımıyla Meclis toplantısı-

nı yaptı. Toplantıda ilk olarak sanayinin ana 

girdisini oluşturan elektrik fiyatlarındaki 

artışın etkileri ve bu konuda sene başın-

da yürürlüğe girecek yeni mevzuatın de-

tayları görüşüldü. Enerjiyi yoğun kullanan 

sektörlerden biri olunması sebebiyle ilgili 

düzenlemelerin etkisi üzerinde duruldu. 

Sanayiye uygun teşvik mekanizmalarının 

çalıştırılmasının faydalı olacağı paylaşıldı.

Toplantıda 2018/5 Sayılı Ürün Güvenliği 

Denetimi Tebliği ile ilgili son gelişmeler 

aktarıldı. Mart ayındaki son düzenleme son-

rasındaki süreçte de konunun takip edildiği 

bildirildi. 39.01 ila 39.14 G.T.İ.P. numaraları ile 

ithal edilen plastik hammaddelerin, granül 

olarak ithal edildiği ve ithal edildiği haliyle 

gıda ile temas etmesinin mümkün olmadı-

“Sanayiye uygun 
teşvik mekanizmaları 
çalıştırılmalı”

Kuyumculuk 
sektöründe kredi 
kartı taksidinin 
artırılması 
görüşüldü

ğı ifade edilerek Mart ayında revize edilen 

tebliğin muhafazasının önemli olduğunun 

altı çizildi.

Geri kazanım katkı payı

Bu arada 2019 yılı itibariyle plastik alış-

veriş poşetlerinin satış noktalarında ücretli 

satılması konusu değerlendirildi. Bu konuda 

düzenleme kapsamında söz konusu plastik 

poşetin mikronu için üst sınır koyulması-

nın ve biyoplastik malzemelerin Avrupa’da 

olduğu gibi mevzuat dışında kalmasının 

önerildiği bilgisi verildi. Geri kazanım katkı 

payının da ele alındığı toplantıda hâliha-

zırda yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışan 

firmaların çevre konusunda yerine getirdiği 

yükümlülüklerine istinaden konunun ayrıca 

değerlendirilmesi önerildi.

T ürkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi, 

Meclis Başkanı İmam Altınbaş, Mec-

lis üyeleri ve Ticaret Bakanlığı İstanbul 

Bölge Müdür Yardımcısı Eray Dağınık ile 

birlikte sektörün genel değerlendirmesini 

yapmak üzere İstanbul’da toplandı.

Meclis Başkanı İmam Altınbaş’ın yö-

netiminde gerçekleştirilen toplantıda, 

öncelikle sektörün güncel konuları ele 

alındı. Ernst and Young Vergi Bölümü 

Başkanı Erdal Çalıkoğlu ve Vergi Ortağı 

Sercan Bahadır tarafından “Dünyada ve 

Türkiye’de Vergi Sistemi” hakkında detaylı 

bir sunum yapıldı. Mert Kuleoğlu da “Tür-

kiye’de Yeni Hükümet Sistemi”ni anlatarak 

konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

Çalışmalar istişare edildi

Toplantının ikinci bölümünde ise 

sektörün gündeminde yer alan, kuyum-

culuk sektöründe kredi kartı taksidinin 

artırılması, altın ithalatındaki KDV uy-

gulaması, kuyumculuk sektör muha-

sebe yönteminin, altın esaslı enflasyon 

muhasebesine göre değerlendirilmesi, 

dâhilde işleme eşdeğer eşya, Jewellery 

Fair gibi konular ele alındı. Ayrıca,  Mec-

lis’in yeni dönemde gerçekleştirmeyi 

planladığı çalışmalar istişare edildi.
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T ürkiye Sivil Havacılık Meclisi, Meclis 

Başkanı Teoman Tosun ve Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği (TOBB)  Genel Sekreter 

Yardımcısı Cengiz Delibaş başkanlığında; 

özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve 

dernek temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB 

İkiz Kuleler’de toplandı.

Sivil havacılık endüstrisinin emniyet ve 

güvenliği ile ticari ve endüstriyel faaliyet-

lerin durumunun ele alındığı toplantıda, 

D-8 Ülkeleri Genel Sekreterliği, Teknopark 

Ankara ve STM şirketleri tarafından örgüt-

sel yapı ve sivil havacılıkla ilişkili faaliyetleri 

değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca yeni havalimanı ve 

taşınma süreci ile ilgili değerlendirmeler ve 

2018 yılı üçüncü çeyrek havacılık verilerinin 

değerlendirmesi yanında 2019 yılı beklen-

tileri de ele alındı. Toplantı sonunda yayın-

lanma aşamasında olan “TOBB 2018 Sivil 

Havacılık Raporu” hakkında Meclis üyeleri 

Sivil havacılık 
endüstrisinin 
emniyet ve 
güvenliği ele alındı

ile görüş alışverişinde bulunuldu.

“Havaalanında Kadın” teması

Toplantı kapsamında SHGM Toplumsal 

Cinsiyet Dengesi girişimi ve ilgili komis-

yon ve kurullarının faaliyetleri de gündem 

maddesi olarak ele alındı. Türkiye’de “8 Mart 

Havacı Kadınlar Haftası” içinde 2019 yılında 

“Havaalanında Kadın” teması adıyla düzen-

lenecek etkinliklere aktif katılım beklendiği 

belirtilerek ilgili karar vericilere çağrı yapıldı. 

Ayrıca Can Erel tarafından sivil havacılık-

ta toplumsal cinsiyet dengesi geliştirilmesi, 

farkındalığı ve destekleri için Türkiye Sivil 

Havacılık Meclisi adına Meclis Başkanı Teo-

man Tosun’a bir teşekkür belgesi sunuldu.

T ürkiye Turizm Meclisi’nin toplantı-

sı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in 

katılımı ve Meclis Başkanı Osman Ayık’ın 

başkanlığında Antalya’da gerçekleştirildi.

Turizm sektörünün değerlendirmesini 

yapan Davut Çetin, Türkiye turizminin ba-

şarılı bir yıl geçirdiğini, ancak başarıların de-

vamı için turizmi çeşitlendirerek günümüz 

teknolojisine de uyum sağlayan çalışmalara 

ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. 

Eximbank kredileri

Çetin, dijital turizm ve sosyal medya 

tanıtımları üzerinde yoğun çalışmaların 

yapılmasının Türk turizminin geleceği açı-

sından önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, turizm kredilendirmelerin-

de yaşanan sorunlar, imar barışındaki tak-

sitlendirme sorunu, Eximbank kredilerinin 

artırılması ve Turizm Geliştirme Fonu’nun 

kurulması konuları gündeme getirilerek 

Meclis üyelerinin görüş ve önerileri alındı.

“Dijital turizm ve sosyal medya 
tanıtımları üzerinde durulmalı”


