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➠ Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi 
Meclisi poşet düzenlemesini istişare etti

➠ İnternet reklamlarına gelen stopaj 
yükümlülüğü ele alındı

➠ Türkiye, MCE-Mostra Convegno 
Expocomfort Fuarı’nda partner ülke

➠ Kozmetik sektörü 2019’dan umutlu

➠ Kimya sektörü, yerleşme ve 
kümelenmenin önemine değindi

➠ “Kuyumculuk sektöründe 
taksit sayısı artırılmalı”

➠ Otomotiv sektörü, daralmayı
aşmanın yollarını arıyor

➠ İstihdam Seferberliği 2019’un 
sunumu yapıldı

➠ KOSGEB destekleri hakkında 
sunum gerçekleştirildi

➠ Sigorta Acenteleri Sektör 
Meclisi Ankara’da toplandı

➠ Kâğıt ve kağıt ürünleri 
sektörünün ilk çeyreği değerlendirildi

➠ Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın 
çıktıları kamunun görüşüne sunuldu

➠ Dayanıklı tüketim malları 
sektörünün sorunları görüşüldü
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T ürkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sa-

nayi Meclisi, TOBB Başkan Yardımcısı 

Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Yavuz 

Eroğlu’nun başkanlığında, TOBB Genel Sek-

reter Yardımcısı Cengiz Delibaş, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Ya-

bancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet 

Yurdal Şahin ve Gelir İdaresi Grup Başkanı 

İbrahim Ateş’in katılımlarıyla sektörün so-

runlarını masaya yatırmak üzere Birlik Mer-

kezi’nde bir araya geldi.

Toplantıda plastik alışveriş poşetlerine 

yönelik düzenleme konusu detaylarıyla ele 

alındı. Düzenlemenin poşet ve genel plastik 

sektörüne etkileri çevre, sektör, satış noktası 

ve kamu maliyesi yönünden değerlendirildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve Ge-

lir İdaresi Başkanlığı yetkilileri ile konu istişare 

edildi. Plastik poşet satışına ilişkin beyanna-

Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sanayi 
Meclisi, poşet 
düzenlemesini 
istişare etti

me konusunun da üzerinde durulduğu top-

lantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri 

tarafından söz konusu düzenlemenin yeni 

usul ve esaslarına ilişkin teknik çalışmaların 

yapıldığı dile getirildi.

TSE, üyeleri bilgilendirdi

Toplantıda ayrıca plastik ürünlerin Suu-

di Arabistan’a ihracatı ile ilgili sertifikasyon 

süreci hususunda TSE tarafından detaylı bir 

sunum gerçekleştirildi. SASO sertifikasyon 

ve denetim süreçleriyle ilgili sektör tem-

silcileri bilgilendirildi. Referans fiyata veri 

olarak kullanılan Reuters listesi hakkında 

T ürkiye E-ticaret Meclisi, TOBB Yöne-

tim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk 

Öztürk ve Meclis Başkanı Öget Kantarcı 

başkanlığında, Gelir İdaresi Başkanlığı Grup 

Başkanı Abdullah Altınörs ve Meclis üyele-

rinin katkı ve katılımlarıyla sektörün güncel 

konularını ele almak üzere TOBB İstanbul 

Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

Selçuk Öztürk, 25 Şubat 2019 tarihinde 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 

ev sahipliğinde Birlik Merkezi’nde gerçek-

leştirilen TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi 

Şurası ve İstihdam Seferberliği hakkında 

bilgilendirmelerde bulundu. Şura’da dile 

getirilen sektör sorunları ve çözüm önerileri 

aktarılarak çözümlerin hızlıca hayata geç-

İnternet reklamlarına gelen 
stopaj yükümlülüğü ele alındı

meye başladığı iletildi. İnternet reklamları-

na gelen stopaj yükümlülüğü konusunun 

detaylarıyla ele alındığı toplantıda, Türkiye 

E-ticaret Meclisi koordinasyonunda ve 

TOBB Sektör Meclisleri Müdürlüğü bün-

yesindeki diğer sektörlerin de katkılarıyla 

hazırlanan rapor sunuldu. 

Düzenleme anlatıldı

Düzenlemenin e-ihracat perspektifin-

deki durumu izah edildi. Yükümlülüğün 

e-ticaret sektörüne mali, ticari etkileri ile 

rekabet etkisi hakkında bilgilendirme yapıl-

dı. Aktarılan raporda ayrıca sektör görüşleri 

paylaşıldı. OECD’nin bahse konu vergilen-

dirme mevzuatıyla ilgili çalışmalarını yü-

rüttüğü ve 2020’ye kadar bir düzenlemeye 

gideceklerinin öngörüldüğü ifade edildi. 

Tıbbi cihazların internet üzerinden satışı-

na yönelik bilgilendirmenin de yapıldığı 

toplantıda sürecin takip edildiği bildirildi. 

E-ihracat Komitesi, E-ithalat Komitesi, Kişi-

sel Verilerin Korunması Komitesi ve Güven 

Damgası Komitesi çalışmalarına yönelik 

komite başkanları güncel durumu görüştü.

sektör meclisi olarak konunun çalışıldığı ve 

önerilerin kamuya iletildiği paylaşılarak lis-

tenin güncellendiği bilgisi verildi. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı ile PAGEV arasında imza-

lanan protokol kapsamında hayata geçirilen 

PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’nin 

2019 Mart ayı içerisinde temelinin atıldığı 

ifade edildi. Plastik sektörünün ihtiyaç duy-

duğu test ve laboratuar desteğinin verile-

ceği Mükemmeliyet Merkezi ile yüksek test 

maliyetleri, yurt dışına nakliye, gümrükleme 

ve uzun test süreleri gibi zaman ve enerji 

kaybına yol açan birçok sorunun ortadan 

kaldırılacağı paylaşıldı. 
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T ürkiye İklimlendirme Meclisi’nin 

toplantısı sektörün üst düzey tem-

silcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçek-

leştirildi. Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın 

başkanlığında yapılan toplantıda, Türki-

ye’nin 13-16 Mart 2020 tarihlerinde Mila-

no’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası 

Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 

Yalıtım ve Su Arıtma Fuarı’nda partner 

ülke olarak yer aldığı bilgisi verildi. İklim-

lendirme Meclis üyeleri, 17 Nisan 2019 ta-

rihinde gerçekleştirilecek olan MCE-Most-

ra Convegno Expocomfort Fuarı Türkiye 

Partner Ülke Basın Lansman Toplantısı’na 

davet edildi. 

Konuşmacılar belirlendi

EVF Enerji Verimliliği Haftası’nda Tür-

T ürkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 

Sanayi Meclisi’nin toplantısı, Meclis-

ten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz Günay’ın katılımıyla, Meclis Başkanı 

Ahmet Pura başkanlığında özel sektör ve 

sivil toplum kuruluşlarının üst düzey tem-

silcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ahmet Pura, kozmetik 

sektörünün 2019 yılında da ikili hanelerde 

büyüyeceğine olan inancını ifade etti. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-

nay da Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 

hakkında bilgilendirme yaparak, İstihdam 

Seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

Kozmetik Yönetmelik Taslağı’nın son 

durumu ve taslağın sektöre olası etkileri 

hakkında bir sunum yapan Meclis üyesi 

Nilgün Dayıoğlugil, paydaşların taleplerinin 

Yönetmelik Taslağı’nın son halini görmek 

olduğunu belirtti.

SEA Yönetmelik Taslağı ile ilgili Başak 

Gülsün, yönetmelikte olan önemli deği-

Kozmetik sektörü 2019’dan umutlu

şiklikleri ve bunların sektöre olan etkilerini 

içeren detaylı sunumu üyelerle paylaşarak 

yönetmelikteki UZEM geçiş sürelerini has-

sasiyetle ele aldı. Meclis üyesi Pınar Kara-

bulut ise kozmetik ürünlerde içeriği yeni-

lenen ihracat sertifikası ve alım süreçleri ile 

ilgili eski ve yeni uygulamaları örnekler ile 

ortaya koyarak üyelerin karşılaşabilecekleri 

hususları dile getirdi.

“Adil rekabet risk altında”

Meclis üyesi Melike Özener, Çevre Ka-

nunu ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, 

çevre için iyi niyetle getirilmiş olan bu ver-

ginin net olmadığını, ambalaj malzeme-

sinin ötesinde ürünlere getirilen bir vergi 

haline dönüştüğünü belirterek, artan ma-

liyetlerle adil rekabetin risk altına girdiğini 

önemle belirtti. 

KTSD ve GS1 Komitesi tarafından bar-

kod uygulamaları toplantısına ilişkin bir su-

num yapan Meclis üyesi Şerifenur Taşkıran 

ise tedarik zinciri için barkodun önemine 

dikkat çekti. Taşkıran, barkod konusunda 

GS1 Türkiye ile çalıştıklarını ifade etti. 

kiye İklimlendirme Meclisi’nin yer alacağı 

oturum hakkında değerlendirmede bulu-

nan Meclis üyeleri, panel konuşmacılarını 

belirledi. Toplantıda, EHİS Laboratuarı ku-

rulumu için Tire OSB’de arazi inceleme-

si yapıldığı bildirildi. Meclis temsilcileri, 

Kamu İhale Kurumu ihalelerinde yerli 

ürün kullanımına yönelik yürütülen çalış-

malar hakkında bilgi aldı. 
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T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 

Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Timur Erk’in 

başkanlığında kimya sektöründeki geliş-

meleri istişare etmek üzere İstanbul’da 

bir araya geldi. 

Toplantıda TOBB ev sahipliğinde 25 

Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tür-

kiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında 

bilgilendirme yapıldı. Sektörün öncelikli 

beş sorun ve beş çözüm önerisinin ilgili 

bakanlara aktarıldığı ve gelişmelerin takip 

edildiği ifade edildi. 

Gümrük Birliği’nin genişletilmesi

Stratejik alan olarak belirlenen kimya 

sektörünün ülkelerin önemli bir gelişim 

göstergesi olduğuna, yerleşme ve küme-

lenme hususuna dikkat çekildi. Meclis 

üyelerinin güncel durum değerlendir-

Kimya sektörü 
yerleşme ve 
kümelenmenin 
önemine değindi

melerini paylaştığı toplantıda Gümrük 

Birliği’nin genişletilmesi konusu da detay-

larıyla istişare edildi.

Petrokimya yatırımlarında ÖTV sorunu 

toplantıda ele alınan bir diğer önemli ko-

nuydu. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan katılan 

temsilciye konu detaylarıyla aktarıldı. Kim-

yasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve 

Kısıtlanması Yönetmeliği hakkında Çevre 

T ürkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi, 

Meclis Başkanı İnan Altınbaş, Meclis 

Üyeleri ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel 

Müdürlüğü Uzmanı Pınar Aslan ile birlikte 

sektörün genel değerlendirmesini yap-

mak üzere İstanbul’da toplandı. Meclis 

Başkanı İnan Altınbaş’ın yönetiminde ger-

çekleştirilen toplantıda, öncelikle sektörün 

güncel konuları ele alındı. 25 Şubat 2019 

tarihinde TOBB ev sahipliğinde gerçekleş-

tirilen Sektörel Ekonomi Şurası hakkında 

bilgiler verilen toplantıda, Meclis taleple-

rinin Hükümet yetkililerine arz edildiği ve 

sonuç beklendiği de dile getirildi.

Eşdeğer beyanı

Meclis üyelerinin kuyumculuk sektö-

ründe taksitlendirmenin ve taksit uygu-

“Kuyumculuk sektöründe 
taksit sayısı artırılmalı”

lamasının sayısının artırılmasına dikkat 

çektiği toplantıda, eşdeğer beyanı ko-

nusu ve sektörde kayıtdışılık konularının 

da takibinin yapılması gerektiği belirtildi.

İlgili Bakanlıkların temasları ile ku-

yumculuk sektöründe faaliyet gösteri-

len ve ithalat- ihracat yapılan ülkeler ile 

ilişkiler geliştirilmesinin yerinde olacağı 

ifade edildi.

ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından 

bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi ve 

sektör temsilcilerinin soruları yanıtlandı. 

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tara-

fından toplantıya katılan temsilciler sıfır atık 

ve sürdürülebilir kalkınma konusuna dikkat 

çekti. Ayrıca TurSEFF-Türkiye Sürdürülebilir 

Enerji Finansman Programı hakkında pay-

laşımlar yapıldı. 

EKONOMİK FORUM114
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi’nin 

toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Erol-

du başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis 

Başkan Yardımcısı Osman Sever tarafından 

sektörün 2018 yılının iş sonuçları ve 2019 

yılının üç aylık sonuçları paylaşıldı. 

Otomotiv sektörünün Türkiye ihra-

catında liderlikte 13. senesine girdiği, bu 

önemli sonucun gerçekleştirilmesine katkı 

sağlayan tüm üyelere teşekkür edildi. 2019 

senesinde geçen senenin ilk üç ayına göre 

toplam üretimde yüzde 12.4 daralma oldu-

ğu, pazarda yüzde 43’lük daralma yaşandığı 

ve ihracatta ise yüzde 6 seviyesinde daral-

T ürkiye Savunma Sanayi Meclisi’nin top-

lantısı, Meclis Başkanı Yılmaz Küçük-

seyhan başkanlığında, TOBB Sosyal Tesisleri 

Toplantı Salonu’nda, Meclisten Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimit-

ci, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 

Delibaş, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 

Demir ve Türk savunma ve havacılık sana-

yisi firmalarının üst düzey temsilcilerinin 

katılımı ile gerçekleştirildi. Meclis Başkanı 

Küçükseyhan açılış konuşmasında sektörle 

ilgili genel değerlendirmelerde bulundu. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bü-

yüksimitci de savunma sanayi sektörünün 

ülkedeki en önemli ve kritik sektörlerin 

başında geldiğini ve savunma sanayinde 

yerlilik oranının yüzde 70’lere yaklaştığını 

ifade etti. Büyüksimitci ayrıca Savunma Sa-

nayi Meclisi’nin sektör meclisleri içerisinde 

en aktif ve disiplinli meclislerin başında gel-

diğine dikkat çekti. Savunma Sanayi Başkan 

İstihdam Seferberliği 2019’un 
sunumu yapıldı

Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise yürütülen 

ve hayata geçirilen faaliyetleri paylaştı. 

“Firmalar destek vermeli”

Toplantının ilk kısmında Meclis Başkanı 

Yılmaz Küçükseyhan, Meclis’in 2018 yılı ba-

şından itibaren kamu kurum ve kuruluşları-

na göndermiş olduğu görüşler konusunda 

Meclis üyelerine detaylı bilgilendirmelerde 

bulundu. Küçükseyhan, firmaların daha 

çok görüş göndermesi ve Meclis faaliyet-

lerine katkı vermesini beklediğini sözlerine 

ekledi. Toplantının ikinci gündem madde-

sinde, Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan 

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında 

bilgilendirme yaptı. TOBB Genel Sekreter 

Yardımcısı Cengiz Delibaş ise İstihdam 

Seferberliği 2019 kapsamındaki teşviklerle 

ilgili olarak kapsamlı bir sunum gerçekleş-

tirdi. Kapanış kısmında söz alan Cumhur-

başkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. 

Dr. İsmail Demir yaptığı konuşmada, sa-

vunma sanayi faaliyetlerinden bahsederek 

sektörün, bugünkü durumu ve geleceğine 

yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ma söz konusu olduğu belirtildi.

Toplantının devamında, Meclis Başkanı 

Cengiz Eroldu tarafından, TOBB ev sahip-

liğinde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçek-

leştirilen ‘Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’ 

hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Neler görüşüldü?

Ayrıca, otomotiv sanayi sektörü tara-

fından hazırlanan, üretimin artırılması ça-

lışması görüşülerek, Çevre Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun Teklifi değerlendirmesi yapıldı.

Toplantının ikinci bölümünde, Türkiye 

Sanayi Stratejisi Belgesi (2019-2023), Yeni 

Gümrük Kanunu Taslağı, Dahilde İşleme 

Rejimi, Akıllı Takograf ve Nitelikli İş Gücü Ya-

ratılması konusunda istişarede bulunuldu.

115EKONOMİK FORUM

Otomotiv sektörü üretimin 
artırılmasını değerlendirdi
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T ürkiye Orman Ürünleri ve Türkiye 

Mobilya Ürünleri Meclisleri’nin ortak 

toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu ve TOBB Genel Sekreter Yar-

dımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıyla, TOBB 

Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Başkanı 

Ercan Ata ile Türkiye Orman Ürünleri Meclis 

Başkan Yardımcısı Sabri Avcı’nın başkan-

lığında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

gerçekleştirildi. Toplantıya kamu, özel sek-

tör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 

temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu, Sektörel Ekonomi Şurası 

hakkında bilgilendirmede bulunurken, 

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 

Delibaş ise İstihdam Seferberliği ile ilgili 

bir sunum yaptı. 

Toplantıda, ağaç ve orman ürünleri sek-

törü ile mobilya ürünleri sektörünün dünya 

ve Türkiye’deki mevcut durumu, sektörlerin 

KOSGEB destekleri 
hakkında sunum 
gerçekleştirildi

ithalat ve ihracat durumları ve sayısal veriler 

ülkeler bazında ele alındı. 

Türkiye ihracatta 15. sırada 

2018 yılında dünya mobilya ihracatının 

270 milyar dolar, ithalatın ise 230 milyar 

dolar olarak gerçekleştiği, Türkiye’nin dünya 

sıralamasında ihracatta 15. sırada olduğu ve 

3.1 milyar dolar ile ihracattan yüzde 1.15 

pay aldığı, ithalatta ise bu oranın yüzde 0.5 

olduğu ifade edildi. 

Orman ürünlerinde ise 2018 yılı itiba-

Sigorta Acenteleri Sektör 
Meclisi Ankara’da toplandı

T ürkiye Sigorta Acenteleri Sektör 
Meclisi’nin toplantısı, Sektör Meclisi 

Başkanı Yavuz Özçağın başkanlığında 
gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Hakan Ülken’in de katılım sağla-
dığı toplantıda, “Genel Sigorta Acen-
teleri Verileri” ile “İcra Komitesi Çalışma 
ve Faaliyetleri” hakkında Sektör Meclisi 
Üyelerine bilgi verildi. 

Çalışmalar değerlendirildi
Sektör Meclisi Komisyonları’nın ça-

lışmalarının değerlendirildiği toplantı, 
soru, cevap, dilek ve temenniler bölümü 
ile sona erdi. 

riyle 828 milyon dolar ihracat rakamına 

ulaşıldığı belirtildi. Toplantıya katılan Or-

man Genel Müdür Yardımcısı Hayati Öz-

gür Meclis üyelerinin sektörde yaşadığı 

sorunları dinleyerek, sorunların çözümüne 

dair değerlendirmelerde bulundu. KOSGEB 

KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Erdal Çınar da 

KOSGEB destekleri hakkında detaylı bir su-

num gerçekleştirdi. TSE Muayene Gözlem 

Başkanlığı Yurtiçi Gözetim Müdürü Fatih 

Taşkın da bir ürünün piyasaya sürülmesi 

için paletin önemine dikkat çekti.

SEKTÖRLER
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T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 

Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Engin Yeşil ve Meclis Başkanı 

Erdal Sükan başkanlığında, özel sektör tem-

silcilerinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil 

25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen 

Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası hakkında 

bilgilendirme yaparak, İstihdam Seferberliği 

ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Toplantının ilk gündem maddesi olan 

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeli-

ği ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Meclis 

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sa-

nayi Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet 

Erdem başkanlığında, Meclis üyelerinin ve 

Gelir İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin ka-

tılımıyla Ankara’da toplandı. Gelir İdaresi 

Başkanlığı’ndan katılan temsilcilerle oto-

masyon, yazar kasa ve yeni nesil pompa 

- ödeme kaydedici cihazlar (ÖKC) konuları 

ele alındı. Yeni Nesil Pompa ÖKC Tebliğ ve 

Teknik Kılavuz Taslağı hakkında çalışma 

grubu ile birlikte toplantılar gerçekleştiri-

lebileceği dile getirildi.

5015 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesi-

nin 2. Fıkrası (a) Bendi uyarınca belirlenen 

Niteliği İtibarıyla Düzeltme İmkânı Olan 

Fiiller Listesi konusu da toplantıda istişa-

re edildi. Konunun Meclis bünyesindeki 

mevzuat komitesi aracılığıyla çalışılması 

önerildi. Tüm paydaşların bir araya gel-

mesiyle çalışmanın faydalı olacağı de-

ğerlendirildi. 

Akaryakıt Sektör Çalıştayı’nın çıktıları 
kamunun görüşüne sunuldu

Meclis’in çalışmaları
TOBB'un ev sahipliğinde ve Türkiye 

Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisinin 
koordinasyonunda 3 Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen Akaryakıt Sektör Çalışta-
yı’nın çıktılarının kamuya görüşe gönderil-
diği bilgisi paylaşıldı. 2019’un ilk yarısında 
kamudan gelecek görüşlerin derleneceği 
ve sonuçların bir kitap haline getirilmesinin 
planlandığı dile getirildi.  

Meclis bünyesinde çalışmalarını yürü-
ten Teknik ve Mevzuat komiteleri, Benzin ve 
Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından 
Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşikler Emis-
yonlarının Kontrolü Yönetmeliği ve GEKAP 
konularıyla ilgili çalışmalarını ve güncel 
durumu aktardı. 

Başkanı Erdal Sükan konuyla ilgili Meclis 

görüşünün üyelerden gelen katkılarla Mec-

lis Danışmanı Sedef Zaimoğlu tarafından 

konsolide edilerek iletildiğini belirtti. İletilen 

görüş üzerinden fikir alışverişi yapıldı. 

Toplantıda daha sonra, Birleşmiş Mil-

letler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 

konusunda yaşanan gelişmeler paylaşıldı. 

Meclis Danışmanı Sedef Zaimoğlu konuyla 

ilgili katıldığı toplantılarda yapılanları ve 

toplantının çıktılarını sundu.

Rapor yayınlandı

Toplantının üçüncü bölümünde Za-

imoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

GİZ personeline vermiş olduğu “Selüloz 

ve Kâğıt Üretim Prosesleri” konulu eğitim 

hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi. Zai-

moğlu, eğitim sürecini ve eğitimde yaptığı 

sunumları Meclis üyeleriyle paylaştı.

Son gündem maddesinde,Selüloz ve 

Kâğıt Sanayii Vakfı tarafından hazırlanan 

2018 yılına ait “Türkiye Kâğıt-Karton Üretim 

Sektörünün Yıllık Raporu” hakkında bilgiler 

aktaran Meclis Başkanı Erdal Sükan, raporun 

yayımlandığını ve şu zamana kadar rapora 

büyük bir talep olduğunu katılımcılarla 

paylaştı.

Kâğıt ve kağıt ürünleri sektörünün 
ilk çeyreği değerlendirildi
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mecli-

si, 2019 yılı Mart ayı toplantısını, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Oğuzhan A. Sadıkoğlu ve 

Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu baş-

kanlığında, Meclis üyelerinin katılımlarıyla 

İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

A. Sadıkoğlu, İstihdam Seferberliği konu-

sunda sektörün desteğini beklediklerine 

dikkat çektikten sonra TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu ve Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile birlikte 

yeni istihdam paketindeki maddelerin 

işverene uyumlu hale getirmeye çalışıldı-

ğı bilgisini paylaştı.  Meclis Başkanı Fatih 

Kemal Ebiçlioğlu, istihdam yaratmanın 

ülkemiz için son derece önemli olduğu-

nu belirterek, 2018 yılı içinde istihdam 

hacmindeki daralmayı 2019 yılında telafi 

etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Toplantıda Koç Holding Ekonomik Araş-

tırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu, 

dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü 

hakkında bilgiler sundu. 

Ahmet Çimenoğlu, dünyada büyüme 

ile ilgili endişelerin arttığını belirterek, bü-

yümedeki yavaşlamanın ülkemizin ihracat 

artışına negatif etkisi olduğuna dikkat çekti.

TÜRKBESD sektör verilerinin üretim, iç 

satış ve ihracat rakamları ile İMMİB sektörel 

ihracat verilerinin güncel hali paylaşıldı. 

TÜRKBESD verilerine göre Şubat ayında iç 

satışlarda, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük 

bir azalma, üretimde ise yine bir önceki 

yılın aynı dönemine göre yüzde 2’lik bir 

artış olduğu belirtildi. İhracatta ise son iki 

ayda bir azalmanın söz konusu olduğu 

bilgisi aktarıldı. Toplantıda ayrıca Elekt-

ronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) 

tarafından elektronik cihazlarda iç satış 

adetleri ve ihracat rakamları hakkında bilgi 

verildi. TÜBİTAK ve TSE’nin Türkiye Siber 

Dayanıklı 
tüketim malları 
sektörünün 
sorunları 
görüşüldü

Güvenlik Kümelenmesi (TSGK) çalışması-

nın da gündeme alındığı toplantıda, TSGK 

ile ilgili genel bir bilgilendirme yapıldıktan 

sonra TSGK Genel Koordinatörü ile yapı-

lan görüşme hakkında bilgi verildi. Türki-

ye’de satılacak IoT ürünlerin siber güvenlik 

standartlarının oluşturulmasına yönelik bir 

çalışma grubunun oluşturulmasının söz 

konusu olacağına dikkat çekildi.

“Beyaz eşya sektörü, dış 

ticaret dengesi için önemli” 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Başkanlığı'na 11. Kalkınma Planı hazırlıkları 

kapsamında iletilen sektörel görüş ve ta-

lepleri hakkında bilgi verildi. Cumhurbaş-

kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 

ile Şubat ayında gerçekleştirilen toplantıda, 

ihracata dayalı olan beyaz eşya sektörünün 

Türkiye dış ticaret dengesindeki önemine 

dikkat çekildiği, sektörün ihracatının artı-

rılması için yapılabileceklerin görüşüldüğü 

belirtildi. En önemli ihracat pazarı olan Avru-

pa’ya ihraç edilen ürün ticaretinin sürdürüle-

bilirliğinin sağlanması, dijital ürün ve üretim 

değişim sürecine uyum sağlanması, Ar-Ge 

alt yapısının iyileştirilmesi, ihracat ürünleri-

ne lojistik/gümrük desteklerin sağlanması, 

kapasite kullanım oranlarını artırmak için 

iç talebin bu geçiş döneminde yüksek tu-

tulmasının sağlanması konu başlıklarının 

aktarıldığı, bu başlıklarla sektörün ihtiyacına 

göre geliştirilebilecek somut önerilerinin 

paylaşıldığı bilgisi verildi. 11. Kalkınma Pla-

nı’nda elektrikli makinalar başlığında söz 

konusu politikaların yer almasının beklen-

diği ifade edildi. Son olarak Cumhurbaşkan-

lığı Ekonomik Politikalar Kurulunda Şubat 

ayında gerçekleştirilen toplantı gündeme 

taşındı. Dayanıklı tüketim malları sektörü-

nün öneminin görüşüldüğü toplantıda, 

rekabetçiliğin devamı için yapılabilecekler, 

enerji verimli ürünler, marka satın alma teş-

vikleri, ağır vergi yükleri gibi konuların ele 

alındığı ve sektörün mevcut durum tespiti, 

karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerilerinin 

masaya yatırıldığı belirtildi.

Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ah-

met Altıntuğlu, Şubat ayında TOBB Başkanı 

M.Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında eko-

nomiden sorumlu bakanların katılımıyla 

gerçekleştirilen Sektörel Ekonomi Şurası 

sonrasında, sektörün öncelikli konularının 

Bakanlıklara ilgili konularına göre tasnif 

edildiğini ve iletilen görüşlerin takipçisi 

olduklarını belirtti.
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Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi’nin 
toplantısında rekabetçiliğin devamı için yapılabilecekler 
enerji verimli ürünler, marka satın alma teşvikleri, ağır 
vergi yükleri gibi konular ele alındı.

SEKTÖRLER
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