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➠ Okul servislerinin sıkıntıları 
ve trafik yoğunluğu istişare edildi

➠ Dayanıklı Tüketim Malları 
Meclisi güncel konuları görüştü

➠ Durgunluğa rağmen 
makine sektöründe ihracat arttı

➠ Otomotiv sektörü 
faiz indiriminden ümitli

➠ Orman ürünleri sektörü
hammadde sıkıntısı yaşıyor
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T ürkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı 

Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran ve 

Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım başkanlı-

ğında TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin 

yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Okul servislerinin sıkıntıları 
ve trafik yoğunluğu istişare edildi

Tamer Kıran konuşmasına TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamını ileterek 

başladı. Kıran, Sektör Meclisleri’nin, sektör 

ve kamu idaresinin temsil edildiği en önem-

li sektörel istişare platformu olduğunu belir-

terek, Sektör Meclisleri’nde alınan kararların 

birinci elden kamuya iletildiğini kaydetti.

Toplantının ilk gündem maddesinde 

T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları 

Meclisi, 2019 yılı Eylül ayı toplantısını, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 

Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal 

Ebiçlioğlu başkanlığında, Meclis üyele-

rinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirdi. 

Toplantıda ilk olarak Koç Holding Eko-

nomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet 

Çimenoğlu, dünya ve Türkiye’nin ekono-

mik görünümü hakkında bilgiler sundu. 

TÜRKBESD verilerine göre, Ocak-Ağustos 

2019 döneminde beyaz eşya altı ana ürün 

kapsamında geçtiğimiz seneye kıyasla, iç 

satış ve ihracat adetlerinde sırasıyla yüz-

de 12 azalış ve yüzde 1.7 artış görüldüğü 

belirtildi. Bunun yanında İMMİB verileri 

incelendiğinde de dayanıklı tüketim mal-

ları ihracat değerinin geçtiğimiz senenin 

Ocak-Nisan dönemine kıyasla yüzde 1 art-

tığı bilgisi paylaşıldı. Elektronik Cihazlar 

İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafından elekt-

Dayanıklı Tüketim Malları 
Meclisi güncel konuları görüştü

ronik cihazlarda iç satış adetleri ve ihracat 

rakamlarının da paylaşıldığı toplantıda, Sıfır 

Atık Vakfı Kurulması ile Bazı Kanunlarda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Değişikliği 

gündeme alındı.

“Değişime ayak uydurmalıyız”

Gündem maddesi kapsamında, İn-

giltere’de IoT ürünler için Siber Güvenlik 

Mevzuatı ve bu konudaki çalışmaları hak-

kında bilgi verildikten sonra Meclis bün-

yesinde oluşturulan Teşvikler ve Üniversi-

te Sanayi İşbirliği Çalışma Komisyonu’nun 

faaliyetlerinden bahsedildi. Toplantı 

sonunda değerlendirmelerde bulunan 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu, ‘Dijital Dönüşüm Hareketi’ 

hakkında bilgi verdi. Sadıkoğlu, teknolo-

jinin akıl almaz şekilde ilerlemesine de-

ğinerek, bunun yanında değişime ayak 

uydurmanın elzem olduğunu ifade etti. 

Türkiye’deki firmaların sahaya inmekte 

bir sıkıntı yaşamadığını ancak alt yapı ve 

kurumsallaşma anlamında AB ülkelerine 

nazaran geride kaldığına dikkat çekti.

okul servislerinin sıkıntıları ve büyükşe-

hirlerde yaşanan trafik yoğunluğunun gi-

derilmesi için yapılabilecekler konusunda 

istişarelerde bulunuldu.

Toplantının ikinci gündem maddesin-

de, okul servis araçlarının okul çevrelerinde 

parklanma sorunu detaylarıyla ele alındı. 

Üçüncü gündem maddesinde sektörün 

önemli sorunlarından biri olan Okul Servis 

Araçları Yönetmeliği ile ilgili (30 gün kayıt 

yapan iç ve dış kamera, her koltukta sensör, 

üç noktadan bağlı emniyet kemeri, rehber 

personel) konular ele alındı.

Eğitimde işbirliği yapılacak

Özel halk otobüslerinin statü ihtiyacı ve 

halk otobüslerinde gerçekleştirilen ücretsiz 

yolculuklar konusu toplantının diğer gün-

dem maddelerinden oldu.

Mesleki eğitim açısından ise İstanbul 

Üniversitesi ile host-hostes ve muavinlerin 

eğitimi konusunda işbirliği yapılmasının 

yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu işbirliği 

ile TOBB arasında şehirlerarası ve turizm ta-

şımacılığı yapan kaptan şoförlerin zorunlu 

mesleki yeterlilik belgesi kapsamına alın-

ması ve bu amaçla iki kurum arasında bir 

protokol hazırlanması konusu görüşüldü.
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T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 

Meclisi’nin toplantısı, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kuru-

lu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ve Meclis 

Başkanı Kutlu Karavelioğlu başkanlığında 

TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet 

Büyüksimitci, piyasadaki durgunluğa 

rağmen makine sektöründe ihracat artışı 

yaşandığını, Bakanlık tarafından sunulan 

proje bazlı teşvik sisteminin sektöre suna-

cağı avantajları dile getirdi. 

Meclis toplantısında, OAİB Makine 

Şube Müdürü Mehtap Önal tarafından 

“Makine dış ticaretinde 2019 yılı ilk sekiz 

ayın değerlendirmesi” yapılarak, “Sektör 

Temel Göstergelerindeki Gelişmeler-Yılın 

İlk Yarısı” konusunda sunum yapıldı.

T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi’nin 

toplantısı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Davut Çetin ve Meclis Başkanı Cengiz Erol-

du’nun eş başkanlığında Meclis üyelerinin 

de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut 

Çetin, otomotiv sektörünün ülke ekono-

misindeki önemine değinerek, toplantıya 

Otomotiv sektörü faiz 
indiriminden ümitli

Toplantıda ayrıca Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Genel Müdürü Mehmet Yurdal 

Şahin tarafından “Yatırım Teşvik Uygulama-

larının Makine Sektörü Açısından Değerlen-

dirilmesi-Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı Çalışmaları”na ilişkin bir sunum 

gerçekleştirildi.

Çözüm önerileri aktarıldı

Toplantıda, MAKFED Genel Sekreteri 

Zühtü Bakır, Mevzuat Komitesi gündemin-

deki sorunların takdimini yaptı ve çözüm 

önerilerini dile getirdi. 

Meclis Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Pom-

pa-Vana-Kompresör Kongresi (13-14 Şubat 

2020 – Ankara) hakkında bilgilendirmede 

de bulundu.

Toplantı kapsamında, STB yetkilileri ta-

rafından “Makine Sektöründe Avrupa Birliği 

Teknik Mevzuatının Daha İyi Uyumlaştırıl-

ması ve Uygulanması Yoluyla Ürün Güven-

liğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi” 

uygulamaları hakkında sunum yapıldı ve 

konu üzerine görüş alışverişinde bulunul-

du. Meclis altında oluşturulma kararı alınan 

“Kiralama Komitesi” ile ilgili en kısa zaman-

da aksiyon alınarak, gerekli çalışmaların 

yapılması kararı verildi. 
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Durgunluğa rağmen makine 
sektöründe ihracat arttı

katılmaktan büyük memnuniyet duyduğu-

nu belirtti. Çetin, bundan sonraki süreçte 

yapılacak tüm toplantılara bizzat katılarak 

Meclis’in görüşlerini takip etmek istediğini 

dile getirdi.

Toplantıda ilk olarak, otomotiv sanayi-

inde 2019 yılının ilk dokuz aylık iş sonuçları 

değerlendirildi. Dokuz aylık iş sonuçlarına 

bakıldığı zaman Eylül’de üretimde baz etki-

sinden dolayı yüzde 2,5 bir artış görüldüğü, 

toplam üretimde ise bu sene yüzde 9 azal-

ma söz konusu olduğu, 2017 yılına göre ise 

yüzde 14’lük bir daralma yaşandığı ifade 

edildi. Geçen seneki daralmanın büyük 

ölçüde iç pazardan kaynaklı iken bu seneki 

daralmanın yine büyük ölçüde iç pazar-

dan ve daha az oranda ihracattan kaynaklı 

olduğu bilgisi Meclis üyeleri ile paylaşıldı.

Öte yandan toplantıda, otomotiv sek-

törünün yıl sonu beklentisinin, kamu ban-

kalarının desteği ile uygulanmaya başlanan 

indirimli faiz oranlarıyla üretimin destek-

lenmesi yönünde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Neler görüşüldü?

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Strateji 

Belgesi (2019-2023) hakkında Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden ey-

lem planı hazırlıkları ve planın nasıl uygu-

lamaya geçileceğine ilişkin bilgi alındığı 

toplantıda, Otomotiv Sanayi Meclisi olarak 

bu süreçte yer alınması talebi Bakanlık 

temsilcilerine iletildi.



T ürkiye Orman Ürünleri Meclisi’nin top-

lantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 

Sadıkoğlu’nun katılımıyla, Türkiye Orman 

Ürünleri Meclis Başkan Yardımcısı Sabri Av-

cı’nın başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 

Ata Sadıkoğlu, toplantıya TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ileterek 

başladı. Sadıkoğlu, TOBB olarak sektörün 

yanında olduklarını, sektör temsilcileri ta-

rafından dile getirilen her sorunun kıymetli 

olduğunu ve takibini sağladıklarını, Türkiye 

Sektör Meclisleri olarak ilgili makamlara ilet-

tiklerini ifade etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Sabri Avcı ise 

tüm üyelere katılım ve katkıları için teşek-

kür ederek, bir arada sorunların tartışıldığı, 

çözüm önerilerinin oluşturulduğu Meclis 

toplantılarının önemine vurgu yaparak, Sek-

tör Meclislerinin görev ve çalışmalarıyla ilgili 

kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Toplantıya davet edilen Orman Genel 

Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Baş-

kan Yardımcısı Reşat Benli, ülkemizin orman 

varlığı ve odun üretimi hakkında bilgilendir-

me sunumu yaptı. Benli yaptığı sunumda, 

orman alanlarımızın ve odun servetimizin 

arttığını, 2018 yılında 19 bin 80 m3 olan 

endüstriyel odun üretimimizin 2019 yılı iti-

barıyla 24 bin 800 m3 olduğunu dile getirdi. 

Ülkemizdeki tomruk üretiminin de arttığına 

değinen Benli, dünyada ilk sıralarda yer alan 

levha sektörünün hammadde ihtiyacının 

yüzde 80’inin de yerli kaynaklardan karşı-

landığını belirtti. 

Sunum yapıldı

Orman Genel Müdürlüğü olarak üre-

timde verimliliği artırmak ve sektöre daha 

düşük maliyetle ürün verebilmek için dikili 

ağaç satışlarını da yaygınlaştırdıklarını dile 

getiren Benli, yıllara göre ürün fiyatlarını 

meclis üyeleriyle paylaştı. Orman Genel Mü-

dürlüğü olarak hedeflerinin, odun hammad-

desi ihtiyacının tamamını yerli kaynaklardan 

karşılamak olduğunu söyleyen Reşat Benli 

endüstriyel ağaçlandırmanın önemine dik-

kat çekti.

Sektörün yurt dışı piyasalarla rekabet 

gücünü artırmak için sertifikalı orman alanla-

rının artırılması gerekliliğine de vurgu yapan 

Benli, ahşap kullanımın yaygınlaştırılması için 

yaptıkları projelerden bahsetti.

Kastamonu Entegre A.Ş. Genel Müdürü 

Haluk Yıldız ise sektörün öncelikli sorunları-

nın yer aldığı sunumu sektör temsilcileri ile 

paylaştı. Sektörün en önemli sorununun ka-

liteli, yeterli ve uygun fiyatlı odun hammad-

desi temininde yaşanan sıkıntılar olduğuna 

değinen Yıldız, sorunun çözümü için Orman 

Genel Müdürlüğü’nün, yıllık üretiminin 25 

milyon m3’ten 30 milyon m3’e çıkarmaları 

gerektiğini vurguladı. 

“Hammadde fiyatları

istikrarsız ve öngörülemez”

Orman ürünleri sanayisinde hammadde 

fiyatlarının istikrarsız ve öngörülemez olması 

nedeniyle üreticilerin ve yatırımcıların uzun 

vadeli planlama yapamamaları ile sektördeki 

KDV oranlarını da diğer önemli sorunlar ola-

rak anlatan Yıldız, önerilerini Meclis üyeleriyle 

paylaştı. TORİD Başkanı Göksel Korkmaz da 

sektörün önünü açmak için temsilciler ola-

rak çok çalıştıklarını, katma değeri, rekabet 

gücü yüksek bir sektör haline gelmek için 

eylem planı toplantıları gerçekleştirdiklerini 

belirtti. Korkmaz ayrıca 2018 yılında Kalkınma 

Bakanlığı’nın da 1,5 milyon TL’lik desteğinden 

120 bin TL’sinin OGM'ye aktarılarak ahşap 

kullanımın yaygınlaştırılması için projele-

re devam ettiklerini vurguladı. Doğru bilgi 

ve doğru sonuç için orman varlığına dayalı 

kalite stratejisine ihtiyaç duyulduğunu söy-

leyen TORİD Başkanı, analiz yapılmadan işe 

başlanamayacağını ifade ederek GEF 7 ahşap 

binalar ve mukavemet testleri hakkında bil-

gilendirmede bulundu.

Dünyadaki modern ahşap sistemlerinin 

ülkemizde başlayıp yaygınlaştırılması için 

nelerin yapılabileceği konularına değinen 

Ulusal Ahşap Birliği Başkanı Celalettin Akça 

da sektörün ihtiyacının açılım olduğunu söy-

ledi. “Örnek olmadan sanayi olmaz” diyen 

Akça, ahşap binaların yaygınlaştırılması için 

sektörün öncü sanayici kurumlarının veya 

kamu binalarının örnek bir yapı yaparak sek-

tördeki bilincin uyanmasının önemine dikkat 

çekti. Ürüne değer katmanın, hammaddeyi 

yerinde ve verimli kullanmaktan geçtiğini 

söyleyen Akça, yeni yaklaşımlar ve yurt dışı 

örneklerini Meclis üyeleri ile paylaştı. Ahşap 

ve çevrenin uyumuna dikkat çeken Akça, 

bir m3 ahşap kullanıldığında doğaya iki ton 

karbondioksit verilmemiş olduğunu örnek-

lerle açıkladı. Palet sektörü hakkında değer-

lendirmelerde bulunmak üzere toplantıya 

davet edilen TSE Muayene Gözlem Başkanlığı 

Yurtiçi Gözetim Müdürü Fatih Taşkın ise bir 

ürünün piyasaya sürülmesi için paletin öne-

mine dikkat çekerek, paletle ilgili standart 

kriterlerinin hazır olduğunu ifade etti. Ahşap 

sektörü içinde paletin büyük bir yer aldığını 

belirten Taşkın, sektör temsilcileriyle bir araya 

gelerek çalışmaların yapıldığını belirtti.

Orman ürünleri sektörü
hammadde sıkıntısı yaşıyor

Türkiye Orman Ürünleri Meclisi’nin toplantısında sektörün 
en önemli sorununun kaliteli, yeterli ve uygun fiyatlı odun 
hammaddesi temini olduğu belirtildi.
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