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➠ “Kredi kartında taksit sayısının
artması satışlara olumlu yansıdı”

➠ LNG ile CNG’nin karayolu ve denizyolu 
araçlarında kullanımı görüşüldü

➠ Fuarcılık ve e-ticaret sektörleri 
arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı

➠ Türkiye Savunma Sanayi Meclisi ile 
SASAD eğitim semineri düzenledi

➠ “Türkiye’nin Otomobili 
Projesi”nin sunumu yapıldı

➠ Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 
Meclisi İstanbul’da toplandı
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-

lisi 2019 yılı Haziran ayı toplantısını, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. 

Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal 

Ebiçlioğlu başkanlığında, Meclis üyelerinin 

katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’n-

da gerçekleştirdi. 

Toplantıda ilk olarak TÜRKBESD sektör 

verilerinin üretim, iç satış ve ihracat rakam-

ları ile İMMİB sektörel ihracat verilerinin 

güncel hali paylaşıldı. TÜRKBESD verilerine 

göre beyaz eşya altı ana ürün kapsamında, 

Ocak-Mayıs 2019 döneminde geçtiğimiz 

“Kredi kartında taksit sayısının
artması satışlara olumlu yansıdı”

senenin aynı dönemine kıyasla, iç satış 

adetlerinde yüzde 12.2 azalış, ihracatta ise 

yüzde 0.2 artış yaşandığı belirtildi. Bunun 

yanında İMMİB verileri incelendiğinde de 

Ocak-Mayıs 2019 döneminde bir önceki 

yıla göre ihracatta yüzde 2’lik bir değer artışı 

yaşandığı, en yüksek ihracatın yüzde 68 pay 

ile AB’ye gerçekleştirildiği vurgulandı. 

Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği 

(ECİD) tarafından elektronik cihazlarda iç 

satış adetleri ve ihracat rakamları hakkında 

da bilgi verildikten sonra kredi kartları ve pe-

rakende ticaretteki taksit sayılarına getirilen 

T ürkiye Doğal Gaz Meclisi’nin toplan-

tısı, kamu ve özel sektörün üst düzey 

temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçek-

leştirildi. Toplantının ana gündemini LNG ve 

CNG’nin karayolu ve denizyolu araçlarında 

kullanımı oluştururken, BOTAŞ Doğal Gaz 

İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürü 

Yılmaz Demir alt yapı yatırımları ve kapasi-

tesine ilişkin bilgi verdi. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İb-

rahim Akbal, güncel tüketim değerinin 

son yıllarda ortalamaların altında seyret-

tiğini, bu düşüşte su gelirindeki artışın ve 

hidroelektrik santralleri başta olmak üzere 

yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreti-

minin önemli payı olduğunu vurguladı. 

Ulaşımda enerji verimliliği kapsamında 

yapılan düzenleme ile (Ulaşımda Enerji 

Verimliliğinin Artırılmasına ilişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik) doğal gaz, 

LNG ve CNG’ye ilk defa alternatif yakıtlar 

olarak yer verildiğini belirten Akbal, bu-

LNG ile CNG’nin karayolu ve denizyolu 
araçlarında kullanımı görüşüldü

nun ülkemiz açısından önemli bir geliş-

me olduğunu belirtti. 

Dünya temiz enerji peşinde 

 SSDGD Başkanı Serkan Hotoğlu da 

dünyanın önde gelen şirketlerinin şirket 

politikalarını Birleşmiş Milletler’in 17 tane 

sürdürülebilir kalkınma hedefi kapsamın-

da şekillendirmeye başladığını, bu 17 po-

litika alanı içinde karbonsuzlaştırma ve 

temiz enerji politikalarının taşıma filosun-

da önemli değişikliklere neden olacağını 

belirtti. BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa 

İşlemleri Bölge Müdürü Demir ise BOTAŞ’ın, 

12 ana giriş istasyonu, 448 ana çıkış istasyo-

nu, 1068 sabit tesisi olduğunu, gerek hat, 

gerekse depolama kapasitesinin sürekli 

gelişimi ile alt yapının esnek ve güçlü bir 

yapıya kavuştuğunu ifade etti. Bulgaristan 

ve Yunanistan ile yapılacak bağlantı anlaş-

malarının tamamlanması ile hareketlene-

cek olan doğal gaz ticaretinden bahseden 

Demir, ayrıca yapım çalışmaları devam 

eden Afyon-Seçköy Boru hattının stratejik 

önemine ilişkin de bilgi verdi.  

düzenleme görüşüldü. TOBB Yönetim Kuru-

lu Üyesi Sadıkoğlu, taksit sayısındaki artışın 

satışları artıran önemli bir etken olduğunu, 

sektörün ihtiyacı doğrultusunda taksit ar-

tışı uygulamasının devamına yönelik ilgili 

kurumlar nezdinde girişimde bulunabile-

ceklerini ifade etti.

Toplantıda ayrıca Koç Holding Ekono-

mik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çi-

menoğlu, dünya ve Türkiye’nin ekonomik 

görünümü hakkında bilgiler sundu.

İngiltere ile ilişkiler görüşüldü

Gündem maddesi kapsamında Meclis 

bünyesinde oluşturulan çalışma komisyon-

ları hakkında bilgi verildikten sonra, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Sadıkoğlu değerlen-

dirmelerde bulundu. Sadıkoğlu, son zaman-

larda yaşanan gelişmelere bağlı olarak Brexit 

sonrası İngiltere’nin ticari ilişkilerine yönelik 

bir çalışma komisyonunun oluşturulmasının 

isabetli olduğuna dikkat çekti. 

Toplantıda son olarak, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ve 

dayanıklı tüketim malları sektör dernekle-

rinin de üye olduğu Elektrik ve Elektronik 

Sanayi Teknik Komitesi toplantıları hakkında 

bilgilendirme sunumu yapıldı.
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T ürkiye E-ticaret Meclisi, Meclis Başkanı 

Öget Kantarcı’nın başkanlığında, Tica-

ret Bakanı Başdanışmanı ve Türkiye Fuarcılık 

Meclis Başkanı Cihat Alagöz’ün katılımıyla 

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda bir araya 

geldi. Fuarcılık ve e-ticaret sektörleri arasın-

daki işbirliği olanakları hakkında bilgilendir-

menin yapıldığı toplantıda sektörler arası 

sinerjinin önemine değinildi. E-ticaretin 

perakende ticaret içerisindeki oranının yüz-

de 5.1 düzeyinde olduğu bilgisi verilerek 

KOBİ’lerle temasın artırılması gerekliliği üze-

rinde duruldu. Fuarlardaki yüksek katılımcı 

kitlesinin e-ticaret sektörü için de önemli bir 

havuz olabileceği değerlendirildi. E-ticaret 

sektörüyle yapılabilecek fuarlara yönelik 

içerik ve yol haritasının iki sektörün ortak 

çalışmasıyla oluşturulabileceği ifade edildi.

TOBB’un ev sahipliğinde ve Türkiye 

E-ticaret Meclisi E-ihracat Komitesi koor-

dinasyonunda gerçekleştirilen Sınır Öte-

si E-ticaret Lojistiği Çalıştayı’nın çıktıları 

paylaşıldı. Çalıştay’da lojistik maliyetlerin 

düşürülmesine yönelik çözüm önerileri 

T ürkiye Savunma Sanayi Meclisi ve 

SASAD ortaklığıyla Meclis ve dernek 

üyelerinin çalışma alanları ile ilgili olarak 

düzenlenmekte olan eğitim - seminer 

programlarından bir yenisi daha gerçek-

leştirildi. Bu etkinlikte, BASF ve DYO fir-

malarından uzmanlar Meclis üyelerinin 

faaliyet alanlarında üretilen çeşitli platform, 

silah  sistemi, roket-füze ve mühimmata zor 

Türkiye Savunma Sanayi Meclisi 
ile SASAD eğitim semineri düzenledi

geliştirildiği dile getirildi. Hızlı kargo taşıma-

cılığında Elektronik Ticaret Gümrük Beyan-

namesi ve tek pencere sistemi hakkında 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Mü-

dürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldı. 

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi çalış-

maları hakkında komite başkanı tarafından 

bilgilendirmede bulunuldu.

BKM Express hizmeti

Son mevzuat gelişmeleri ve sektöre yan-

sımalarının ele alındığı toplantıda Meclis 

Danışmanı tarafından bilgilendirme yapıldı. 

Avrupa Birliği’nde daha öngörülebilir bir 

iş ortamı yaratmaya yönelik aracı hizmet 

sağlayıcılara yönelik regülasyonun kabul 

edildiği ve orta vadede benzer gelişmenin 

Türkiye’ye de sirayet etmesinin beklendiği 

aktarıldı. Ayrıca Rekabet Kurumu’nun, Ban-

kalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. tarafından 

sunulan BKM Express hizmetine tanınan 

muafiyetin 4054 sayılı Kanun’un 13. maddesi 

çerçevesinde geri alınmasına yönelik kararı 

istişare edildi. Gerekçeli kararın açıklanması-

nın beklendiği belirtildi. BKM A.Ş.’nin, kararın 

gerekçesinin tebliğ tarihinden itibaren 60 

gün içinde BKM Express hizmetini sunmayı 

sonlandırması gerektiği ifade edildi. 
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Fuarcılık ve e-ticaret sektörleri arasındaki 
işbirliği olanakları masaya yatırıldı

koşullar altında koruma sağlayacak boya ve 

kimyasalların seçimine ve uygulamasına 

yönelik olarak bilgilendirmede bulundu.

Üyeler için çok faydalı

Seminerde ağır koşullarda (çöl, deniz, 

yüksek irtifa hava gibi ortamlarda yüksek 

sıcaklık/nem, çok düşük sıcaklık, korozif 

etkenler, kum fırtınası vb. ) ürünlerin raf 

ömrü boyunca hizmet vermesinde kesik-

lik yaratmayacak veya görünürlük ile ilgili 

sorunlara çözüm üretecek yöntemler ve 

seçimler tartışıldı.

Savunma Sanayi Meclis Başkanı Yılmaz 

Küçükseyhan, bu tür seminer ve eğitimlerin 

üyeler açısından çok faydalı olduğunu söy-

leyerek ilerleyen süreçte farklı konulardaki 

eğitimlerin devam edeceği bilgisini verdi.
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi’nin 

toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Erol-

du başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yar-

dımcısı Sarp Kalkan ve Meclis üyelerinin 

katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

Toplantıda ilk olarak, Türkiye’nin Oto-

mobili Girişim Grubu (TOGG)  Üst Yöneticisi 

(CEO) Gürcan Karakaş tarafından “Türki-

ye’nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Eko-

sisteminin Dönüşümü” başlıklı bir sunum 

yapıldı. Karakaş, otomotivin mobilite ekosis-

temine dönüşümünün önemli bir fırsat ol-

duğunu, mobilite ekosisteminde ekonomik 

“Türkiye’nin Otomobili 
Projesi”nin sunumu yapıldı

yaklaşımların değiştiğini, otomotiv üreticile-

rinin teknoloji bazlı bu değişim için yatırım 

yaptığını dile getirdi. Otomotiv pazarının 

giderek büyüdüğüne dikkat çeken Karakaş, 

yerli otomotivde gelinen noktayı belirterek, 

otomotiv sektörünün elektrikli araçlarla çok 

farklı bir yere geleceği bilgisini paylaştı.

Sektörel veriler paylaşıldı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Genel 

Sekreteri  Osman Zeki Sever, 2019 Ocak 

Mayıs dönemi sektörün büyüme rakamları 

ile ilgili sunum yaparak Meclis üyelerini 

T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 

Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve 

Meclis Başkanı Gizep Sayın’ın başkanlığında, 

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda, özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey tem-

silcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, son dönemde yaşanan eko-

nomik sıkıntılar nedeniyle sektörün zorluklar 

yaşadığına değinen üyeler, sektörel bazdaki 

sıkıntıları dile getirerek ilgili Bakanlıklar nez-

dinde girişimlerde bulunmanın gerekliliğini 

anlattılar. TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Ayhan Zeytinoğlu, teknik eleman 

sıkıntısına dikkat çekerek, mesleki eğitim 

sorunlarının giderilebilmesi hedefiyle MEB 

ile TOBB arasında yapılan protokol kapsa-

mındaki çalışmaları vurguladı.

“Koşullar istihdamı etkiliyor”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ayhan Zeytinoğlu, 25 Şubat 2019 tarihinde 

Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 
Meclisi İstanbul’da toplandı

TOBB İkiz Kuleler’de yedi Bakan, 10 Bakan 

Yardımcısı, kamunun ilgili bürokratları ve 

61 Sektör Meclisi’nin katılımıyla gerçek-

leştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 

hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Meclis Başkanı Gizep Sayın ise zor bir 

ekonomik dönemden geçildiğini, yüksek 

enflasyon, kamu açığı gibi olumsuz ko-

şulların istihdamı da etkilediğini belirterek 

alınacak tedbirlerle ülkemizin bu süreci 

atlatacağına olan inancını dile getirdi.

Meclis Başkanı Sayın, Meclis’in öncelikli 

sorun ve çözüm önerilerini üyelerle payla-

şarak, sorunların güncellenmesi hususunda 

üyelerin katkılarını istedi. Ayrıca toplantıda 

Meclis üyeleri, mesleki eğitim sıkıntılarının 

yanı sıra, yabancı işçi çalıştırılması ve diğer 

sektörleri de yakından ilgilendiren TSE üc-

retlerinin yüksekliğinin oluşturduğu sıkıntı-

ları dile getirdi. Diğer bir gündem maddesi 

olan “Sıfır Atık” konusunda ise Bakanlıklar-

dan destek alınarak mevzuatın anlatılması 

ve bahse konuyla ilgili Bakanların da onay-

ladığı bir programın hazırlanması gerektiği 

ortak kanı olarak vurgulandı. 

bilgilendirdi. Türkiye Otomotiv Sektörü 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı hakkında 

bilgilendirmenin de yapıldığı toplantıda, 

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönet-

melik Taslağı, Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı, 

Yeni Gümrük Kanunu, Akıllı Dijital Takograf 

Servis Kartlarının Temini, E-Call/Acil Durum 

Çağrısı,  Eşdeğer Parça ve Otomotiv Test 

Merkezi çalışmaları konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, otomotiv ana ve teda-

rik sanayinden, dünya otomotiv devlerinin 

Ar-Ge ve ürün geliştirmeden sorumlu mü-

hendislerinin katılacağı IAEC 2019 Ulusla-

rarası Otomotiv Mühendisliği Konferansı 

hakkında bilgi verildi. Ek gündem maddesi 

olarak sahte parça uygulamaları görüşüle-

rek toplantı sona erdi.
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