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TOBB ETÜ
Türkiye’de sadece TOBB ETÜ’de uygulanan 
ortak eğitim sistemi ile öğrenciler 3 farklı iş 
yerinde toplam 1 yıllık iş deneyimi  ile mezun 
oluyor.
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➠ Perakende sektöründe fiyat 
artışları görüşüldü

➠ Akaryakıt sektörünün sorunları 
takip ediliyor

➠ Dayanıklı tüketim mallarında süresiz 
ÖTV muafiyeti isteği

➠ Eğitim Meclisi, Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nı değerlendirdi
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T ürkiye Perakendecilik Meclisi’nin top-

lantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay 

ve Türkiye Perakendecilik Meclisi Başkanı 

Mehmet Nane’nin başkanlığında yapıldı. 

Meclis, gıda perakendecileri, başta olmak 

üzere sektörde son dönemde fiyat artışın-

da yaşanan sıkıntıları değerlendirdi. Esnek 

çalışma modelinin sağlanmasının öncelikle 

üniversite öğrencileri ve ev hanımları olmak 

üzere istihdam üzerine önemli katkı sağla-

yacağını belirten sektör temsilcileri mevzuat 

düzenlemesinin bir an önce yapılmasının 

önem arz ettiğini belirtti. 

Yeni hal kanunu ile satış noktalarına so-

ğutucu dolap zorunluluğunun görüşüldüğü 

toplantıda sektör temsilcileri, Türkiye’deki ilk 

beş perakendecinin ülkenin toplam sebze 

ve meyve ticaretinin yüzde 2’sini yaptığı ve 

burada fire oranın yüzde 8 olduğu, buna 

karşın yapılması gereken yatırımın 470 mil-

yon doları bulduğu, önemli kısmının da ithal 

Perakende 
sektöründe fiyat 
artışları görüşüldü

edilmesi gerektiği bilgisini verdi.

“Ürün pakete girmeli”

Asıl önemli konunun ürünün pakete 

girmesi olduğunu vurgulayan temsilciler, 

bu hususunun dikkate alınarak düzenleme 

yapılması gerektiğini ifade etti.  Toplantı kap-

samında, AVM’lerden çıkmak isteyen mağa-

zaların karşı karşıya kaldığı yüksek cezai şart-

lar kapsamında görüşmeler gerçekleştirildi. 

Cengiz Günay da İstihdam Seferberli-

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet Erdem 

başkanlığında, EPDK Petrol Piyasası Dairesi 

Grup Başkanı Özgür Çakır’ın katılımıyla 

TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi.

25 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen Tür-

kiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında bil-

gilendirmelerin yapıldığı toplantıda, Meclis 

Başkanı tarafından sektörün en önemli beş 

sorun ve beş çözüm önerisinin ilgili bakan-

lara aktarıldığı ifade edildi. Türkiye Petrol 

ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi olarak 

Akaryakıt sektörünün sorunları takip ediliyor

sorunların çözümlerine ilişkin süreçlerin 

takip edileceği dile getirildi.

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi bünyesinde ve Birlik merkezinde 

tüm tarafların katılımıyla 3 Ekim 2018 ta-

rihinde gerçekleştirilen Akaryakıt Sektör 

Çalıştayı’nın çıktılarının derlendiği iletildi. 

Taslak çalışmanın ilgili kurum ve kuruluş-

lara görüşe açılması akabinde kitap haline 

getirileceği ve dağıtımının gerçekleştirile-

ceği izah edildi. 

Bilgilendirme yapıldı

Benzin ve Naftanın Depolanması ve 

Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu 

Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü 

Yönetmeliği, ulusal stok ve biodizel konu-

ları da etraflıca masaya yatırılarak sektör 

temsilcilerinin görüşleri aktarıldı.  

Meclis bünyesinde çalışmalarını yü-

rüten Teknik, Mevzuat ve Akaryakıt Harici 

Ürünler komitelerinin toplantılarda aldık-

ları kararlar ile takip edecekleri konular 

hakkında Meclis üyelerine detaylı bilgi-

lendirme yapıldı.

ği’ne yönelik açıklamalarda bulundu. Gü-

nay, 21 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 

“TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nda Cumhur-

başkanımızın iş dünyasına çağrısı sonucun-

da; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, “Burası 

Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam 

Seferberliği 2019'un başlatıldığını ifade etti 

ve İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki 

destekleri aktardı.
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-

lisi, Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçli-

oğlu başkanlığında gerçekleştirdiği toplan-

tıda, ilk olarak TÜRKBESD sektör verilerinin 

üretim, iç satış ve ihracat rakamları ile İM-

MİB sektörel ihracat verilerinin güncel hali 

paylaşıldı. TÜRKBESD verilerine göre Ocak 

2019 döneminde geçtiğimiz senenin aynı 

ayına kıyasla, ihracat ve iç satış adetlerinin 

(Altı ana ürün) sırasıyla yüzde 0.5 ve yüzde 

13.5 azaldığı, İMMİB verilerinde ise dayanıklı 

tüketim malları ihracat değerinin (Dolar), 

geçtiğimiz senenin Ocak ayına kıyasla yüz-

de 5 arttığı bilgisi aktarıldı. İhracatta en 

yüksek payın yüzde 70 ile AB’ye ait olduğu, 

bununla birlikte İngiltere’nin dayanıklı tüke-

tim mallarında yüzde 47’lik ihracat artışı ile 

birinci sırada olduğuna dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca Elektronik Cihazlar 

İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafından elekt-

ronik cihazlarda iç satış adetleri ve ihracat 

rakamları hakkında bilgi verildi. ECİD ve-

rilerine göre, 2018 yılında bir önceki yıla 

kıyasla, televizyon ihracat ve iç satış adetle-

rinin sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 36 azaldığı, 

bunun yanında ciro olarak ihracatta 46 inç 

T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, 

Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci baş-

kanlığında, TOBB İkiz Kuleler’de özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 

temsilcileri ile MEB Özel Öğretim Kurum-

ları Genel Müdürlüğü Öğretim Programları 

Daire Başkanı Hasan Erdem’in katılımıyla 

gerçekleştirildi. Hasan Erdem, okulların ve 

kursların kapasitelerinin geliştirilebilmesi 

amacıyla özel sektör ile işbirliğine önem 

verdiklerini belirterek tüm özel öğretim ku-

rumlarının program ihtiyacını karşıladıkları-

nı söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda en çok 

program geliştiren ve çizelge onayı veren 

birim olduklarını ifade eden Erdem, yaygın 

eğitim programları, rehabilitasyon kursları, 

motorlu taşıt sürücü kursları, iş makinası 

kursları da dahil olmak üzere tüm kurum-

Eğitim Meclisi, Türkiye Sektörel 
Ekonomi Şurası’nı değerlendirdi

larca hazırlanan haftalık ders çizelgeleri 

ve farklı programların onayını verdikleri 

bilgisini üyelerle paylaştı.

Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci de Tür-

kiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda, Meclis 

tarafından hazırlanan beş sorun ve çözüm 

önerilerini Meclis üyeleriyle paylaşarak 

sunulan sorunların çözümünün takipçisi 

olduğunun bilgisini verdi.

Sunum yapıldı

Wise Akademi kurucu Vildan Güleç ise 

“Çocuğun Eğitiminde Ebeveyn Tutumla-

rından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm 

Yolları” konulu bir sunum gerçekleştirerek,  

yaptıkları programın içselleştirilmesine 

önem verdiklerini, ebeveynlerin doğru 

yönlendirilebilmesi amacıyla ebeveyn-

lik konuşmaları platformu oluşturdukları 

bilgisini verdi. Ayrıca Meclis üyelerinden 

Nurullah Dal, Ocak ayında gerçekleştirilen 

Türkiye Özel Okullar Derneği Eğitim ve Etik 

konulu 18. Geleneksel Eğitim Sempozyu-

mu hakkında kısa bir açıklamada buluna-

rak Meclis üyelerine bilgi verdi.

üstü (büyük ekran) TV’lerde yüzde 25.5 artış 

olduğu bilgisi aktarıldı.

Talepler yetkililere iletiliyor

Daha sonra ise TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde; ekonomiden 

sorumlu bakanların katılımıyla gerçekleştiri-

len Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkın-

da bilgilendirmede bulunuldu.

Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, 

ülkeye katma değer üreten bu sektörün 

sürdürülebilir ilerlemesi ve büyümesi için 

ÖTV muafiyetinin süresiz kaldırılması, sıcak 

sac ve paslanmaz çelik ithalatında uygu-

lanan gümrük vergilerinin kaldırılması ve 

Brexit mevzusu nedeni ile mevcut ticaret 

hacmini korumak için İngiltere ile uygun 

STA yapılması taleplerini ilgili Bakanlara 

ilettiklerini aktardı.

Meclis bünyesinde oluşturulan, Güm-

rük Birliği İyileştirme Komisyonu, Brexit 

Komisyonu, Teşvikler ve Üniversite Sanayi 

İşbirliği Çalışma komisyonlarının faaliyet-

lerinin de paylaşıldığı toplantı Standardi-

zasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkın-

dalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek 

Projesi hakkında yapılan bilgilendirmeyle 

sona erdi.
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Dayanıklı tüketim mallarında 
süresiz ÖTV muafiyeti isteği


