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➠ Vergi indirimleri beyaz eşyada 
daralmayı kısmen hafifletti

➠ Kamu alımlarında 
DMO’nun rolü anlatıldı

➠ Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın 
çıktıları rapor haline getiriliyor

➠ Telekomünikasyon sektörü 
riskleri değerlendirdi

➠ “Yazılım sektörü 2023 
hedefleri açısından önemli”

➠ “81 ilde kesintisiz doğal gaz 
arzı karşılandı”

➠ “Konfeksiyon ve tekstilde 
marka değeri artırılmalı”
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-

lisi’nin toplantısı, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi 

Oğuzhan A. Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı 

Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun başkanlıkların-

da Meclis üyelerinin katılımlarıyla İstanbul 

hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda ilk olarak Koç Holding Eko-

nomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet 

Çimenoğlu, dünya ve Türkiye’nin ekono-

mik görünümü hakkında bilgiler sundu. 

Çimenoğlu; 2019’a kötü bir başlangıç 

yapan global piyasaların, daha sonra iyi 

bir görünüm sergilediğini belirtirken, Tür-

kiye’deki duruma bakıldığında ise kredi 

faizlerindeki düşüşe rağmen, kredi bü-

yümesinin yavaşlamaya devam ettiğini, 

bireylerin döviz mevduatlarındaki artışın 

ise sürdüğünü söyledi. Vergi indirimleri 

otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki sert 

daralmayı kısmen hafifletse de satışların 

önceki yılların oldukça altında olduğuna 

dikkat çeken Çimenoğlu, istihdam, enf-

lasyon, ihracat, ithalat ve cari açığın seyri 

hakkında grafiksel veriler paylaştı.

Meclis’in düzenli gündem maddeleri 

kapsamında TÜRKBESD sektör verilerinin 

üretim, iç satış ve ihracat rakamları ve İMMİB 

sektörel ihracat verilerinin güncel halinin 

de paylaşıldığı toplantıda, Türkiye Dayanıklı 

Tüketim Malları Meclisi bünyesinde oluştu-

rulan Piyasa Gözetim ve Denetimi Çalışma 

Komisyonu, Çevre Çalışma Komisyonu ve 

Vergi Çalışma Komisyonu'nun faaliyetleri 

hakkında bilgi verildi. 10 Aralık 2018 tarihin-

de Resmi Gazete’de yayınlanan ve dayanıklı 

tüketim malları sektörünün yanında birçok 

sektörü yakından ilgilendiren  “Çevre Kanu-

nu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” kapsamında çıkartılan 

atık yönetimini ihtiva eden torba yasanın 

gündeme alındığı toplantıda, elektrik ve 

elektronik eşyalardaki geri kazanım katılım 

payı tutarları hakkında değerlendirmede 

bulunuldu. Toplantıda ayrıca, dış ticarette 

son derece önemli bir konu olan uluslara-

rası teslim şekillerinden (INCOTERMS 10) C 

ve D grubu hakkında bilgi paylaşımı yapı-

Vergi indirimleri 
beyaz eşyada 
daralmayı kısmen 
hafifletti

lırken, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün, 

D gurubu teslim şekillerinde sigortanın 

gönderici yükümlülüğünde olduğuna dair 

sözleşmelerde hüküm bulunmaması duru-

munda, sigorta bedelinin gümrük kıymeti-

ne eklenmesi kararı tartışıldı.

Fikri haklar alanındaki güncel teşviklerin 

de masaya yatırıldığı toplantıda son iki ayda 

Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi’nin 

TOBB kanalıyla Bakanlıklara ilettikleri sek-

törel sorun ve taleplere yönelik yaşanan 

gelişmeler paylaşıldı. 

Taksit sayısı artırıldı

Meclis üyeleri; TV satışlarındaki daral-

manın daha da büyümemesi için TV sektö-

ründeki taksit sayısının artırılmasına yönelik 

talebinin dikkate alınarak, 11 Ocak 2019 

tarihinde BDDK tarafından, Banka Kartları 

ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te 

değişikliğe gidilmesi ve 3 bin lira altı TV’lerin 

taksit sayısının dokuza çıkarılmasına yönelik 

memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Öte yandan, günümüzde ihtiyaç malze-

mesi haline gelen dayanıklı tüketim ürün-

lerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde 

(ÖTV ) Aralık sonuna kadar geçerli olan 

yüzde 0 ÖTV uygulamasının Mart 2019’a 

kadar uzatılmasının da son derece olumlu 

bir gelişme olduğuna dikkat çekildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

A. Sadıkoğlu da konuşmasında, Meclis üye-

lerinin gündeme taşıdığı konuların son 

derece önemli olduğunu belirttikten sonra 

bu konuda yapmış olduğu özverili çalış-

malardan dolayı kendilerine teşekkür etti. 

Sadıkoğlu ihracatın artırılması için ihracatın 

önündeki engellerin kaldırılması konusun-

da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ön-

derliğinde, yoğun bir şekilde çalıştıklarını, 

özellikle ihracatçının önünü tıkayan KDV 

alacaklarında sonuç alınması için çalışmalar 

yürüttüklerini belirtti. KDV alacaklarının 

nakit çıkışı olmadan 5-10 yıllık tahvillerle 

bankalardan ciro edilmesinin, Kredi Ga-

ranti Fonu’nda teminat mektubu olarak 

kullanılmasının sektöre nefes aldıracağını 

belirten Sadıkoğlu, “TOBB Başkanımız bu 

konuyu doğrudan Maliye Bakanımız ile 

birçok ortamda görüştü ve sonuç alınması 

için Odalarımızla birlikte ısrarcı oldu” dedi. 

İşçi ile işveren uyuşmazlıkları

Sadıkoğlu, bunun yanında  işçi ile işve-

ren arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili 7036 Sa-

yılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda 4857 sayılı 

İş Kanunu’ndaki tazminatlardan doğan ala-

caklar için dava süresinin beş yıl olmasının 

işvereni çıkmaza soktuğunu, sürenin daha 

makul bir seviyeye çekilmesine yönelik 

taleplerin ilgili Bakanlara doğrudan iletildi-

ğini aktardı. Son olarak ilave gümrük vergisi 

konusuna değinerek, iç pazarda rekabetin 

önünü kapamayacak ve ülkemizde tam 

mamül halinde ciddi bir ihracat kalemi hali-

ne gelen ürünlere de getirilen ilave gümrük 

vergisinde düzenlemeye gidilmesi için de 

destek vereceklerini belirten Oğuzhan A. 

Sadıkoğlu, özel sektörün en büyük gücü 

olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

sorunların daha hızlı çözüme kavuşması 

için takipte olacağını ifade etti.
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T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 

Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, Devlet 

Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civ-

riz, Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı 

Murat İlbars ve Meclis Başkanı Kutlu Kara-

velioğlu’nun katılımlarıyla TOBB Birlik Mer-

kezi’nde gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Ku-

rulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci, TOBB’da 

yapılan Şura hakkında Meclis üyelerine 

kapsayıcı ve detaylı bilgiler verdi. 

Meclis danışmanı Dr. Ruhi Gürdal ta-

rafından da “Makine Dış Ticaretinde 2018 

Neticeleri ve Makine İmalat Sanayii Temel 

Göstergelerindeki Gelişmeler ile 2019 

Öngörüleri” hakkında bilgilendirici bir 

sunum yapıldı.

DMO’nun yeni süreci

Devlet Malzeme Ofis i  taraf ından, 

DMO’nun yeni sürecine ilişkin bilgiler verilir-

ken, “Kamu Alımlarında DMO’nun Rolü, Tek-

Kamu alımlarında 
DMO’nun rolü 
anlatıldı

no-katalog ve Makine Sektörü Uygulamaları” 

hakkında tanıtım yapıldı.

Kamu İhale Kurumu yetkililerinin de hazır 

bulunduğu Meclis toplantısında, Kamu İhale 

Kanunu yerli malı destek uygulamalarında 

güçlükler konusunda görüş alışverişinde 

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi, Ahmet Erdem başkanlığında 

sektör temsilcilerinin katılımıyla TOBB İs-

tanbul Hizmet Binası’nda güncel gelişme-

leri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda 

“Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 Aralık 

2018 tarihinde yayınlandığı ve uygulama-

nın alt mevzuatın yayınlanmasından sonra 

yürürlüğe gireceği bilgisi verildi. Konuyla 

ilgili 17-18 Ocak tarihlerinde bir çalıştay 

düzenlendiği ve sektörün görüşlerinin dile 

getirildiği ifade edildi.

5 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de 

Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın çıktıları 
rapor haline getiriliyor

yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin ve 

Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasın-

dan Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik 

Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği” de 

toplantıda ele alınan konular arasındaydı. 

Söz konusu yönetmelik ile yurt dışından 

sağlanacak mal ve hizmetler için yaklaşık 

500 milyon Euro’luk bir yatırım gerektiği 

ifade edildi. 

Sorunlar ve çözüm önerileri 

Önümüzdeki 10 yıl daha temiz ve daha 

yüksek teknolojili motorların geliştirilme-

sinin beklendiği, yönetmelik ihtiyaçlarının 

ortadan kalkabileceğinin düşünüldüğü ve 

bu minvalde uygulamanın ertelenmesinin 

uygun olacağı aktarıldı. Akaryakıt sektörü-

nün en önemli beş sorun ve beş çözüm 

önerisinin derlendiği toplantıda sektör 

temsilcileri değerlendirmelerini paylaştı. 

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi bünyesinde gerçekleştirilen Akar-

yakıt Sektör Çalıştayı’nın çıktılarının rapor 

haline getirildiği ifade edilerek, güncel du-

rum hakkında Meclis üyeleri bilgilendirildi.

bulunuldu. Ayrıca toplantıda, önümüzdeki 

dönemde TOBB Sektör Meclisleri Müdürlüğü 

tarafından düzenlenmesi öngörülen Sektörel 

Şura hakkında görüş alışverişi yapıldı. 

SEKTÖRLER
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T ürkiye Telekomünikasyon Sektör Mec-

lisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim Kuru-

lu Üyesi Oğuzhan A. Sadıkoğlu ve Rıdvan 

Uğurlu başkanlığında, Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç ve Meclis 

üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sadıkoğlu, TOBB'da yapılan Şura ve ko-

nular hakkında detaylı bilgilendirmelerde 

bulundu. Toplantıda Meclis üyelerine, Ulaştır-

ma ve Altyapı Bakanlığı Elektronik Haberleş-

me Daire Başkanı Orhan Kemal Ardıç, Ulusal 

Genişbant Stratejisi hakkında bilgilendirici 

bir sunum yaptı. 

Ekonomik gelişmeler görüşüldü

Meclis Başkan Yardımcılığını yürüten 

TÜBİSAD ise derneğin altında faaliyet göste-

ren Çalışma Komisyonları hakkında sunum 

gerçekleştirerek, Meclis üyelerinin bu konu-

lardaki olabilecek katkıları konusunda fikir 

alışverişinde bulundu.

Telekomünikasyon 
sektörü riskleri 
değerlendirdi

Meclis Başkanlığını yürüten Rıdvan Uğur-

lu tarafından, TELKODER adına Sektör Takip 

Rapor sunumu yapıldı ve üyeler için sektör 

hakkında faydalı bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantı sonunda ise güncel ekonomik 

gelişmelerin ışığında sektörün beklentileri 

ve karşılaşabileceği riskler değerlendirildi. 

T ürkiye Yazılım Meclisi, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ve 

Meclis Başkanı Melek Bar Elmas başkan-

lığında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Meh-

met Büyüksimitci, sektörün içinden gelen 

biri olduğunu söyleyerek, toplantıya ka-

tılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti 

Meclis üyeleriyle paylaştı. Büyüksimitci ay-

rıca Sektör Meclisleri’nin sektörde faaliyet 

gösteren öncü firmalarla ilgili bakanlık ve 

kamu idaresinin temsil edildiği en önem-

li sektörel istişare platformu olduğunu 

belirterek, Sektör Meclisleri’nde alınan 

“Yazılım sektörü 2023 hedefleri 
açısından önemli”

kararların birinci elden kamuya iletildiğini 

ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla 

çalışmaların takip edildiğini dile getirdi. 

Yazılım sektörünün ülkenin kalkınma-

sı ve 2023 hedeflerine ulaşılması açısın-

dan önemine değinen Mehmet Büyüksi-

mitci, yazılımcıların sanayici sayılmasının 

sektör açısından önemine değindi. 

Turquality programı

Toplantının ilk gündem maddesinde 

Novitech firmasından bir yetkili Turqua-

lity programıyla ilgili olarak katılımcılara 

bir sunum gerçekleştirdi. Meclis Başkanı 

Melek Bar Elmas, Soft_Away proje çalış-

tayı ve çıktıları hakkında detaylı bir bil-

gilendirme yaptı. Elmas, sürecin olumlu 

işlediğini belirterek bundan sonra izle-

necek yol haritasıyla ilgili bilgiler verdi. 

Toplantıda son olarak, “Kamu İdarele-

rinin Bilişim Alımlarına İlişkin Sözleşme-

lerin Yürütülmesinde Uygulanacak Usül 

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” 

hakkında Meclis üyeleri karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunuldu.
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi Ankara’da 

toplandı. 8 Ocak’ta ülke çapında tüm 

zamanların günlük doğal gaz tüketim re-

korunun kırıldığını söyleyen Meclis Başkanı 

İbrahim Akbal, şebekede hiçbir zorlanma 

olmaksızın, Hakkari de dahil toplam 81 ilde 

kesintisiz doğal gaz arzının karşılandığını ve 

BOTAŞ’ı, hazırlıklar ve şebeke yönetimindeki 

başarısı için takdir ettiklerini kaydetti.

2017 yılında 53.3 milyar metreküp olan 

ulusal doğal gaz tüketiminin 2018’de yüzde 

8.5 düşüşle yaklaşık 49 milyar metreküp ola-

rak gerçekleştiğini belirten Akbal, tahminle-

re göre 2018 doğal gaz tüketiminin yüzde 

24’ünün ısınmada, yüzde 38’inin elektrik 

üretiminde ve yüzde 38’inin de sanayide 

gerçekleştiğini söyledi. 

Doğal gaz kaynaklı elektrik üretimindeki 

payın ise 2018 yılında yüzde 31 olarak ger-

çekleştiğini vurgulayan Akbal, ülkemizde 

bu yıl yaklaşık 52 milyar metreküp doğalgaz 

tüketileceğinin tahmin edildiğini belirtti.  

“81 ilde kesintisiz 
doğal gaz arzı 
karşılandı”

Kapasite fazlası var 

Kış dönemine ait değerlendirmelerini 

anlatan BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa 

İşlemleri Bölge Müdürü Yılmaz Demir, 2018 

yılında 50.74 milyar m3 doğal gaz taşındı-

ğını ve 81 ile doğal gaz verildiğini belirtti. 

Yapılan alt yapı yatırımları ve yeni ka-

pasitelerin devreye girmesiyle birlikte 2018 

yılında, en yüksek tüketim zamanında bile 

sorun yaşanmadığını, aksine kapasite fazla-

T ürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Mec-

lisi’nin toplantısı TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı Şeref 

Fayat başkanlığında sivil toplum kuruluş-

ları ve sektörün üst düzey temsilcilerinin 

katılımıyla sektördeki son gelişmeleri de-

ğerlendirmek üzere TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 

sektörün içinden biri olarak konfeksiyon ve 

tekstil sektörlerinin birbiri için vazgeçilmez 

olduğunu vurgulayarak, ekonomiye ve is-

tihdama sağladıkları katkı düşünüldüğünde 

ülke için çok önemli sektörler olduklarını 

belirtti.

Meclis Başkanı Şeref Fayat ülkemizdeki 

üretimin kalitesine dikkat çekerek, mar-

kalaşma ve pazarlama konusunda gerekli 

çalışmaların yapılarak marka değerinin ar-

tırılması sonucu ihracata daha büyük katkı 

“Konfeksiyon ve tekstilde 
marka değeri artırılmalı”

sağlayabileceklerini dile getirdi.

Toplantıda Meclis Danışmanı Can Fuat 

Gürlesel 2018 yılına ait istatistiklerle sektö-

rel değerlendirmelerin yer aldığı bir sunum 

gerçekleştirdi. 

Değerlendirmeler yapıldı

Sunumda Gürlesel şu bilgileri paylaştı: 

“Türk hazır giyim sektörünün ihracatı 2018 

yılında yüzde 3.6 artarak 17.64 miyar dolar 

olmuştur. AB ülkelerinde başta Hollanda 

ve İspanya olmak üzere bazı ülkelere ih-

racat önemli ölçüde artırılmıştır. Dünya 

genelinde ihracatta en büyük artış ise sıra-

sıyla Libya, Rusya ve Romanya pazarlarında 

yaşanmıştır. İç pazarda ise yüzde 19.2’lik 

bir büyüme ile hazır giyim harcamaları 

165 milyar TL’ye ulaşmıştır. Turistlerin hazır 

giyim harcamaları da 2018 yılında artış kay-

detmiş olup 3.32 milyar dolara yükselmiştir.”       

Meclis üyelerince önümüzdeki günler-

de gerçekleştirilmesi planlanan Ekonomi 

Şurası’nda ele alınacak konular değerlen-

dirilerek, sorunlar üzerinde görüş alışveri-

şinde bulunuldu. 

sı bulunduğunu, sistemin daha verimli ve 

daha güvenli şekilde çalışması için yatırım-

ların devam edeceği bilgisini verdi. 

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği 

(MEDREG) Başkanı seçilen Gülefşan De-

mirbaş, “MEDREG’in Akdeniz Gaz Piyasa-

sında Düzenleyici Kültüre Etkisi” isimli bir 

sunum yaparak, MEDREG’in çalışmaları 

ve Akdeniz havzasındaki rolüne ilişkin 

bilgi verdi. 

SEKTÖRLER

EKONOMİK FORUM120


