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➠ Covid-19 ile ilgili 
rapor hazırlanacak

➠ “Maden Kanunu, uygulamada 
ciddi zorluklara neden oluyor”

➠ Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisi hedef büyüttü

➠ Medikal sektörü kamudaki 
alacaklarını bekliyor

➠ Döküm sanayi, enerjide 
maliyetlerin hafifletilmesini istiyor

➠ Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi 
sektörün sorunlarını görüştü

➠ “Kapalı klimalar mağaza ve 
AVM’lerdeki müşteri trafiğini azaltır”

➠ Büyük proje firmalarının mücbir sebep 
kapsamına alınmaması sektörü üzdü

➠ “Çin menşeili ürünlerde anti-damping 
uygulamasının süresi uzatılmalı”

➠ Hayvancılık sektörünün 
temsilcileri buluştu 

➠ Otomotiv sanayi salgın 
sonrası için destek istiyor

➠ Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Müzik 
Çalışma Grubu toplandı

➠ İklimlendirme Meclisi, yapım işleri ihaleleri 
uygulama mevzuatını masaya yatırdı

➠ Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi
ithalat ve ihracattaki sıkıntıları görüştü

➠ Züccaciye Meclisi 
güncel konuları ele aldı

Sektör Meclisleri
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T ürkiye İlaç Sanayi Meclisi, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve Meclis Başkan 
Yardımcısı Ömer Yıldız’ın katılımıyla sektörün 
sorunlarını ele almak üzere video konferans 
aracılığıyla bir araya geldi. 

Toplantıda, Covid-19 salgın süreçlerinin 
etkileri ve yaşadığımız normalleşme sürecine 
ilişkin sektörel değerlendirmelerde bulunul-

edildiği en önemli sektörel istişare platfor-
mu olduğunu ifade etti. Karamehmetoğlu, 
pandemi döneminde sektörün sıkıntılarına 
yönelik çözüm önerilerinin birinci elden 
TOBB Yönetimi olarak Bakanlıklar nezdinde 
kamuya iletildiğini belirtti.

3213 Sayılı Maden Kanunu’nun uğra-
dığı değişiklikler neticesinde uygulamada 
ciddi manada zorluklara neden olduğuna 
dikkat çeken Türkiye Madencilik Meclis 
Başkanı İbrahim Halil Kırşan da yeni ka-

“Maden Kanunu, uygulamada 
ciddi zorluklara neden oluyor”

Covid-19 ile ilgili 
rapor hazırlanacak

du. Sürecin en önemli kahramanlarından 
biri olan ilacın, özellikle Covid-19 aşı ve ilaç 
hususunda her bir Meclis üyesinin bağlantılı 
gruplarının konu ile ilgili çalışma sürecinde 
oldukları dile getirildi.

Kurul oluşturulacak
Bakanlık nezdinde yapılan çalışmalar 

neticesinde; devlet ve halk sağlığı ile temasta 

nunun günümüz koşullarına, uluslararası 
normlara uygun, küçük ölçekli madenciyi 
destekleyici niteliklere sahip, ceza yasası 
olmaktan uzak, idari para cezalarının tutar 
ve sayılarının asgariye indirildiği, ruhsat 
iptallerinin istisnalarla sınırlandırıldığı ve 
en önemlisi ruhsat güvencesini teminat 
altına alacak sade, basit, anlaşılır çerçe-
vede bir maden anayasası olacak şekilde 
yeniden düzenlenmesinin zaruri bir ihtiyaç 
olduğunun altını çizdi.

Çözüm için hazırlık yapılıyor
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-

lüğü (MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, 
“3213 Sayılı Maden Kanunu uygulamasında 
yaşanan sorunlara ilişkin STK’lardan gelen 
öneriler doğrultusunda hazırlanan Çözüm 
Önerileri Çalışması”nı Meclis üyeleri ve top-
lantıya katılan diğer katılımcılar ile paylaştı. 
3213 Sayılı Maden Kanunu uygulamasında 
yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan MAPEG Genel Müdürü Cevat 
Genç sektörün tamamıyla sorunlarının çö-
zülmesine yönelik bir hazırlık yaptıklarını ve 
sektörün yanında olduklarını belitti.
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SEKTÖRLER

T ürkiye Madencilik Meclisi’nin genişle-
tilmiş toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu ve 
Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan’ın baş-
kanlığında kamu, sivil toplum kuruluşları 
ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
sektördeki son gelişmeleri görüşmek üzere 
elektronik ortamda yapıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 
Aziz Karamehmetoğlu, Sektör Meclisle-
ri’nin sektör ve kamu idaresinin temsil 

bulunularak, ilaç sektöründe çalışanların sağlık 
çalışanı kapsamında olabilmesi için çalışmala-
rın yapıldığı vurgulandı.

Türkiye İlaç Sanayi Derneği (TİSD) ve Araş-
tırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) üyesi 
genel sekreterlerinin bir araya gelerek oluş-
turdukları bir kurul ile Covid-19 ve ilaç sektörü 
bağlamında yaşanan konuları bir rapor hazır-
lanarak, somut hale getirilmesi kararı alındı.
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T ürkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünle-
ri Sanayi Meclisi, Meclisten Sorumlu 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-
nay’ın başkanlığında Meclis Başkanlık Di-
vanı’nı seçmek ve sektörün genel değer-
lendirmesini yapmak üzere video konferans 

nelerinin ihale açması, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’nın DMO üzerinden mal alımı 
yapılmayan ihalelerin ve ödemelerin tü-
münde bir süre belirsizlikler yaşanabile-
ceğini ifade ediyor olmasının sektörde 
yarattığı kaygı dile getirildi. 

Kamuda biriken sektör alacaklarının 
bir an önce ödenmesi noktasında Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yapılan 
görüşmeler üyelerle paylaşıldı.

Medikal sektörü 
kamudaki 
alacaklarını bekliyor

Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisi hedef büyüttü

yöntemiyle bir araya geldi. TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Günay açılış konuşma-
sında, Türkiye Sektör Meclisleri’nin 2006 yı-
lından beri faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, 
Meclislerin kamu, özel sektör ve sektörel 
sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde 

T ürkiye Medikal Meclisi, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Ku-

rulu Üyesi Öztürk Oran’ın katılımı ve Meclis 
Başkanı Mete Özgürbüz’ün başkanlığında 
video konferans yöntemiyle toplandı. 

Toplantıda, DMO Kamu Alımları ve 
Kamu Alacaklarının Geri Ödeme Koşulları 
ile yapılacak yeni düzenlemelerin sektöre 
etkileri değerlendirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk 
Oran, “DMO ya da Kamu Hastaneleri Birliği 
tarafından ihale açılması ve bu süreçte 
Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
arasında yaşanan mal alımlarını bir düzen-
lemeye oturtma çabasından sektörün ne 
yönde etkileneceğini göreceğiz” dedi.

“Belirsizlikler yaşanabilir”
Kamu alımlarının sadece DMO üze-

rinden yapılması sürecine kamu hasta-

buluşturan platform olduğunu vurguladı. 
Pandemi sürecinde Oda ile Borsalardan ve 
Sektör Meclisleri’nden TOBB’a iletilen her 
sorunun ilgili Bakanlıklar nezdinde takibinin 
sağlandığını belirten Günay, sürecin dina-
mik olduğunu bu zor günlerin birlik içinde 
atlatılacağına vurgu yaptı.

Pura, Başkan seçildi
Yapılan seçimlerde Meclis Başkanlı-

ğı’na Colgate/Palmolive Temizlik Ürünleri 
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pura, 
Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise Dalan 
Kimya Endüstri A.Ş. Ar-Ge Müdürü Sibel 
Tüzün oy birliği ile seçildi. 

Meclis Başkanı Pura ve Başkan Yar-
dımcısı Tüzün, üyelere teşekkür ederek 
sektörü daha ileriye götürmek için yapıla-
cak her çalışmaya severek katkı verecek-
lerini ifade etti.

Meclis Başkanı Ahmet Pura, Türkiye 
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Mec-
lisi’nin bugüne kadarki çalışmaları hakkında 
kısa bir bilgilendirmede bulunarak, yeni 
dönemde uzlaşıcı bir anlayış ile daha güzel 
çalışmaların yapılması temennisini paylaştı.
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SEKTÖRLER

T ürkiye Döküm Sanayi Meclisi, “Covid-19 
sürecinin döküm sanayi sektörüne et-

kileri” ile “Covid-19 salgını sonrası yaşanacak 
normalleşme sürecine ilişkin sektörel de-
ğerlendirmelerde” bulunmak üzere TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki 
Murzioğlu’nun katılımıyla Meclis Başkanı Ni-
yazi Akdaş’ın başkanlığında, video konferans 
yöntemiyle toplandı.

Toplantıda TÜDOKSAD tarafından Co-
vid-19’un dünya ve Türkiye’deki döküm sek-

Döküm sanayi, enerjide 
maliyetlerin hafifletilmesini istiyor

törüne etkilerini içeren bir sunum yapıldı.
Toplantıda salgın sürecinde sanayi üre-

timinin yavaşlaması ve elektrik tüketimi-
nin azalmasıyla birlikte sanayide kullanılan 
elektriğin maliyetini oluşturan iki kalemden 
biri olan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM) bedeli, 
elektriğin piyasa takas fiyatının üzerinde 
gerçekleşmeye başladığı ifade edildi. Bu du-
rumun pandemi sürecinde elektrik maliye-
tinin daha da artmasına yol açtığı belirtildi. 

Normalleşme sürecinde en azından YEKDEM 
bedelinin makul seviyelerde tutulması gibi 
önlemlerle sanayi üretiminin ciddi maliyet 
kalemlerinden biri olan elektrik enerjisi ma-
liyeti bir nebze olsun hafifletilmelidir, denildi. 
Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere 
salgın sürecinde sanayiye verilen desteklerin 
süresinin dolmak üzere olduğu söylendi. Alı-
cı sektörlerdeki talepler doğrultusunda üre-
tim hacminin olağan seyrine dönmemesi 
sebebiyle düşük kapasiteyle üretime devam 
etmek durumunda olan döküm tesislerinin 
kısa çalışma sistemi devre dışı kaldığında na-
kit akışlarında sorun yaşayacağı düşünülerek 
sürenin uzatılması gerektiği aktarıldı.

içinde atlatılacağına vurgu yaptı. 
Meclis Başkanı Sudi Aydemir de Türkiye 

Sermaye Piyasası Meclisi’nin bugüne ka-
darki çalışmaları hakkında kısa bir bilgilen-
dirmede bulunarak, yeni dönemde Meclis 
üyelerinin katılımıyla birlikte daha güzel 
çalışmaların yapılması temennisini paylaştı.

Aydemir, Başkan seçildi
Yapılan Meclis Başkan Divanı seçimin-

de Meclis Başkanlığı’na Piramit Menkul 

Türkiye Sermaye 
Piyasası Meclisi 
sektörün 
sorunlarını görüştü

T ürkiye Sermaye Piyasası Meclisi, Mec-
listen Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 

Sayman Üyesi Faik Yavuz’un başkanlığında 
Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve sektö-
rün genel değerlendirmesini yapmak üzere 
video konferans yöntemiyle bir araya geldi. 

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Faik Yavuz  açılış konuşmasında, Türkiye 
Sektör Meclisleri’nin 2006 yılından beri fa-
aliyet gösterdiğini hatırlatarak, Meclislerin 
kamu, özel sektör ve sektörel sivil toplum 
kuruluşlarını yasal bir zeminde buluşturan 
platform olduğunu vurguladı. 

Pandemi sürecinde Oda ile Borsalardan 
ve Sektör Meclisleri’nden TOBB’a iletilen 
her sorunun ilgili Bakanlıklar nezdinde ta-
kibinin sağlandığını belirten Yavuz, sürecin 
dinamik olduğunu bu zor günlerin birlik 

Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi aynı 
zamanda Borsa Aracı Kurumları Yönetici-
leri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Sudi Aydemir, Meclis Başkan Yardımcılı-
ğı’na ise Tacirler Yatırım Menkul Değerler 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Murat Tacir oy birliği ile seçildi. Meclis Baş-
kanı Aydemir ve Başkan Yardımcısı Tacir, 
üyelere teşekkür ederek sektörü daha ile-
riye götürmek için yapılacak her çalışmaya 
severek katkı vereceklerini ifade etti.
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T ürkiye Perakendecilik Meclisi, Meclisten 
Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Cengiz Günay’ın katılımı ve Meclis Başkanı 
Alp Önder Özpamukçu’nun başkanlığında 
video konferans yöntemiyle toplandı.   

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki 
AVM’lerde ve bazı bağımsız mağazalarda 
iklimlendirme, klima sistemlerinin kulla-
nımının yasaklanması konusunu tartışan 
sektör temsilcileri, kapalı klimaların ma-
ğaza ve AVM’lerdeki müşteri trafiğini azal-
tacağı gibi marketlerde satılan ürünlerin 
de muhafazasında zorluk yaşatacağını 
hassasiyetle belirtti.

“Konular doğru anlatılmalı”
Toplantıda, Gaziantep Valiliği İl Hıf-

zıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile dijital 

“Kapalı klimalar 
mağaza ve 
AVM’lerdeki müşteri 
trafiğini azaltır”

market içi yoğunluk tespit sisteminin 
kurulması zorunluluğu ele alınırken, ko-
nunun uygulanabilir olmadığı ve ma-
liyetleri artırıcı etkisi bulunduğu ifade 
edildi. Yeni Gelir Vergisi Tebliği’ndeki 
ulaşım bedeli ile sıfır atık ve depozito 
sistemi konularına da değinen üyeler, 
bahsi geçen konuların doğru anlatılma-
sının önemine dikkat çekti.

Meyve, sebze ve açık gıdaların önce-
den porsiyonlanıp, paketlenip satış zorun-
luluğuna da değinen üyeler, bahse konuy-
la ilgili yaşanan sıkıntıları ve çözümü için 
yapılabilecekleri dile getirdi. Ayrıca Meclis 
üyeleri tarafından, ekonominin canlan-
ması konusuna ek öneri olarak kozmetik 
alışverişindeki taksit yasağının kaldırılması 
konusu değerlendirildi.

lendirme toplantısında, “Salgın döneminde 
kaydedilen gelişmeler”, “2 Nisan 2020 tarihli 
2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 
kapsamında fesih/süre uzatımı düzenle-
mesi”, “Bankaların, borç/faiz erteleme ya da 
kredi kullanma taleplerine ilişkin yaklaşım-
ları” ve “Libya ile ilgili gelişmeler” masaya 

Büyük proje firmalarının mücbir sebep 
kapsamına alınmaması sektörü üzdü

T ürkiye Uluslararası Müteahhitlik Mec-
lisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Ülken’in katılımı ve Meclis Başkanı Mithat 
Yenigün’ün başkanlığında video konferans 
yöntemiyle toplandı.

“Covid-19 Sürecinin Müteahhitlik Sek-
törüne Etkileri” ana başlığı ile yapılan değer-

yatırıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 
Ülken, müteahhitlik sektöründe sadece bina 
yapan müteahhitlerin mücbir sebep kapsa-
mına alındığını; yol, baraj, metro inşaatı gibi 
büyük proje firmalarının mücbir sebep kap-
samına alınmamasının sektörü üzdüğünün 
bilincinde olduklarını ifade etti. Ülken, “TOBB 
olarak Türk özel sektörünün lokomotifi olan 
müteahhitlik ve inşaat sektörünün yanında 
olduğumuzu bilmelisiniz” dedi. 

Maliyetler arttı
Meclis Başkanı Yenigün de Covid-19 sal-

gını nedeniyle mücbir sebep kapsamına 
alınmamasına rağmen hizmete devam eden 
inşaat sektörünün giderlerinin arttığını, şan-
tiyelerde salgına mahal vermemek için ya-
pılan önlemlerin maliyeti artırdığını belirtti. 

Dezenfektan, dört saatte bir maske 
değişimi, plastik yemekhane ürünlerinin 
kullanılması (bardak, çatal, kaşık bıçak, 
tabak vb.), şantiyelerde nakliye ve yatak-
hane maliyetlerinin artışı ile iş bitirme 
sürelerinin uzaması nedeniyle sektörün 
desteklenmesi gerektiği Meclis üyeleri 
tarafından dile getirildi. 
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SEKTÖRLER

T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sana-
yi Meclisi, Meclisten Sorumlu TOBB 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun başkanlığında Meclis Baş-
kanlık Divanı’nı seçmek ve sektörün genel 
değerlendirmesini yapmak üzere video 
konferans yöntemiyle bir araya geldi. 

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşla-
rının üst düzey temsilcilerinin katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda Meclis Başkanlı-
ğı’na Trakya Cam San. A.Ş. (Şişecam) Yurtiçi 
Satışlar Grup Müdürü Vecdet Salgın, Meclis 
Başkan Yardımcılığı’na ise Yıldız Cam San. 
ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi 
Yıldız oybirliği ile seçildi. Seçim sonrası 
söz alan Meclis Başkanı Vecdet Salgın ve 
Meclis Başkan Yardımcısı Hilmi Yıldız, önü-
müzdeki dönemde de TOBB çatısı altında 
sektörü daha ileriye taşımak ve sıkıntıları 
çözmek için çalışacaklarını belirtti.

 “Sorunların takipçisiyiz”
TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-

dımcısı Ayhan Zeytinoğlu açılış konuş-
masında, Türkiye Sektör Meclisleri’nin 
2006 yılından beri faaliyet gösterdiğini 

“Çin menşeili ürünlerde anti-damping 
uygulamasının süresi uzatılmalı”

hatırlatarak, Meclislerin kamu, özel sek-
tör ve sektörel sivil toplum kuruluşlarını 
yasal bir zeminde buluşturan platform 
olduğunu vurguladı. 

Pandemi sürecinde Oda ile Borsalar-
dan ve Sektör Meclisleri’nden TOBB’a ileti-
len her sorunun ilgili Bakanlıklar nezdinde 
takibinin yapıldığını belirten Zeytinoğlu, 
sürecin dinamik olduğunu bu zor günle-
rin birlik içinde atlatılacağına vurgu yaptı. 

Toplantı sonunda Meclis üyeleri, 
pandemi sürecinde sektörel değerlen-
dirmelerde bulundu. Meclis üyeleri, Çin 
menşeili ürünlerde anti-damping uygu-
laması süresinin uzatılması için başvuru 
yapılması, pandemi sürecinde maliye de-
netimlerinin ertelenmesi ve lojistik tedarik 
zinciri iyileştirme çalışmaları gibi sektörü 
ilgilendiren hayati konularda gerekli giri-
şimlerin yapılması kararını aldı.

Şahbaz Başkan seçildi
Türkiye Hayvancılık Meclisi ikinci toplan-
tısında ise Meclis Başkanlık Divanı’nı seç-
mek ve sektörün genel değerlendirmesini 
yapmak üzere video konferans yöntemiyle 

Hayvancılık
sektörünün
temsilcileri buluştu

T ürkiye Hayvancılık Sektör Meclisi, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Ya-
vuz’un başkanlığında sektörün sorun-
larını ele almak üzere video konferans 
aracılığıyla bir araya geldi. Yavuz, açılış 
konuşmasında Covid-19 döneminde tüm 
sektörlerle ilgili Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği olarak özverili bir şekilde çalış-
malara devam edildiğinin altını çizerek, 
hayvancılık sektörü ile özellikle kasaplarla 
ilgili sürecin hızla ilerlediğini belirtti. TOBB 
Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. 
Saygın Baban da konuşmasında 100’ün 
üzerinde talebin Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği olarak Hükümete iletildiğini ve 
çözüm sağlandığını belirtti. Baban, ayrıca 
TOBB’un girişimi ile hayata geçen ve hala 
yürürlükte olan konular hakkında sunum 
gerçekleştirdi. 

bir araya geldi.  Yapılan seçimlerde Meclis 
Başkanlığı’na Şahbazlar A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şahbaz, Meclis Başkan 
Yardımcılığı’na ise, Arpaç Hayvancılık A.Ş. 
Genel Müdürü Yılmaz Arpaç seçildi.
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi, Mec-
listen Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Davut Çetin’in katılımı ve Meclis 
Başkanı Cengiz Eroldu’nun başkanlığında 
video konferans yoluyla toplandı. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut 
Çetin, pandemi ile beraber çok dinamik 
bir süreçten geçildiğini, normalleşme 
sürecinde bütün otomotiv fabrikalarının 
üretime başladığını, bu süreçte gelen bü-

Otomotiv sanayi salgın 
sonrası için destek istiyor

tün taleplerin bizzat TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu aracılığıyla ilgili Bakanlara 
iletildiğini söyledi.

Meclis Başkanı Cengiz Eroldu da Ma-
yıs ayında otomotiv sanayinde toparlan-
ma olduğunu, Türkiye’de üretimin yüz-
de 85’ini ihraç eden otomotiv sanayinin 
ihracat rakamlarının geçmiş yılların çok 
altında seyrettiğini, Avrupa pazarında 
da çok büyük daralma yaşandığını, ilk 

beş ayda yüzde 50’ler civarında kapasite 
kullanımı olduğunu, Avrupa pazarının bu 
kadar zayıf olmasının otomotiv sanayini 
de etkilediğini ve pandemi döneminde 
otomotiv sanayinin iç piyasadan alacağı 
desteğin önemine dikkat çekti. 

Faiz oranında destek çağrısı
Eroldu, “İç piyasayı desteklemek için 

sanayi olarak talebimiz, kamu bankaları-
nın 2019 yılından beri devam ettirdiği faiz 
oranı desteğinin 2020 yılı Haziran ayından 
sonra da sürdürülmesidir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından söz 
alan Meclis Başkan Yardımcısı Özlem 
Güçlüer, otomotiv sanayinin Ocak-Ma-
yıs 2020 dönemi iş sonuçlarını paylaştı. 
Güçlüer, otomotiv sanayi üretiminde 
Mart ayında salgının etkisiyle yüzde 22, 
Nisan ayında ise fabrikaların üretime ara 
vermesiyle yüzde 91 daralmanın oldu-
ğunu, Mayıs ayında fabrikaların üretime 
başlamasıyla tekrar toparlanma başladı-
ğını ancak kümülatif olarak geçen yılın 
ilk beş ayına göre üretimde yüzde 34 
azalma olduğunu belirtti.

İklimlendirme Meclisi, yapım 
işleri ihaleleri uygulama 
mevzuatını masaya yatırdı

Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi 
Müzik Çalışma Grubu toplandı

T ürkiye İklimlendirme Meclisi, Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın 
Başkanlığında toplandı. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yö-

netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na 
ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Meclis üyeleri, Yönet-
meliğin işler hale getirilmesinin önemli olduğunu ve konunun 
yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank ile yapılacak toplantıda gündeme getiri-
lecek konu başlıklarını değerlendiren Meclis üyeleri bir sonraki 
toplantısını Eylül ayında yapma kararı aldı. 

T ürkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Müzik Çalışma Grubu, 
TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı A. Saygın 

Baban ve Meclis Başkanı Ali Ata Kavame’nin katılımıyla video 
konferans aracılığıyla bir araya geldi. 

Toplantıda, NACE kodları ve sektörde çalışan kişilerin mesle-
ki yeterlilikleri konusu ele alındı. Konu ile ilgili Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir görüşme yapılarak 
müzik sektöründe lisanslama sistemi kurulması, NACE kodları 
ve mesleki yeterlilik konularının raporlanması planlandı.
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SEKTÖRLER

T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi, Meclisten Sorumlu TOBB Yö-

netim Kurulu Üyeleri Engin Yeşil ve Zeki 
Kıvanç’ın eş başkanlığında Meclis Başkanlık 
Divanı’nı seçmek ve sektörün genel değer-
lendirmesini yapmak üzere video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç 

Kağıt ve kağıt ürünleri sanayi
ithalat ve ihracattaki sıkıntıları görüştü

açılış konuşmasında, Covid-19 sürecinde 
TOBB’un sektörel sorunların çözümüne yö-
nelik tüm imkânlarını seferber ettiğini ve bu 
kapsamda gelen sorunların kamu kurum/
kuruluşlarına aktarımı ve takibinin titizlikle 
yapıldığı bilgisini verdi. Meclisin yeni döne-
minin hayırlı olması temennisinde de bu-
lunan Kıvanç, tüm üyelere katılımlarından 

dolayı teşekkür etti. 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ye-

şil de açılış konuşmasında Türkiye Sektör 
Meclisleri’nin 2006 yılından beri faaliyet 
gösterdiğini hatırlatarak, Meclislerin kamu, 
özel sektör ve sektörel sivil toplum kuruluş-
larını yasal bir zeminde buluşturan platform 
olduğunu vurguladı. Yeşil ayrıca  bir önce-
ki dönemde Meclis çalışmalarının altında 
imzası bulunan Meclis Başkanlık Divanı’na 
teşekkürlerini iletti.

Sükan Başkan seçildi
Yapılan seçimlerde Meclis Başkanlığı’na 

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Vakfı Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal Sükan, Meclis Başkan 
Yardımcılığına ise Lila Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü oy 
birliği ile yeniden seçildi. Meclis Başkanı 
Sükan ve Başkan Yardımcısı Öğücü, üyelere 
teşekkür ederek sektörü daha ileriye götür-
mek için yapılacak her çalışmaya severek 
katkı vereceklerini ifade etti.

Toplantıda sektörün ithalat ve ihracatta 
yaşadığı sıkıntılar ele alınırken, sektörün 
genel değerlendirmesi de yapıldı.

bulunan Meclis üyeleri, kurulacak alt ko-
mitelerin ilerleyen süreçlerde netleşmesi 
konusunda fikir birliğine vardı.

Sunum yapıldı
Toplantıda Halk Sigorta tarafından Tica-

ri Alacak Sigortası Hakkında bir bilgilendir-
me sunumu da gerçekleştirildi. Toplantıya 
Yatırım ve Kalkınma Bankası adına katılan 
Genel Müdür Yardımcıları Özgür Maraş 
ve Zatiye Taş Koçak, yatırım ve teşvikler 
konularında Meclis üyelerine kapsamlı bir 

Züccaciye 
Meclisi güncel 
konuları ele aldı

T ürkiye Züccaciye Meclisi, TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali 

Kopuz ve Meclis Başkanı Murat Kolba-
şı’nın başkanlığında sektör temsilcilerinin 
yoğun katılımıyla video konferans yoluyla 
toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ali Kopuz açılış konuşmasında, üyeler 
arası birlik ve beraberliğin önemine vurgu 
yaparken, sektörün çok ayrı bir yere sahip 
olduğunu söyledi.

3 Temmuz tarihinde Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank ile gerçek-
leştirilen toplantıya dair notları üyelerle 
paylaşan Meclis Başkanı Murat Kolbaşı da 
sektörün gündemindeki sorunların gün-
cel durumlarına dair bilgileri katılımcılara 
aktardı.

Meclis bünyesinde kurulacak olan alt 
komiteler konusunda da fikir alışverişinde 

sunum gerçekleştirdi.
Yılın son çeyreğinde beklenen olası 

ekonomik krizde sektörel olarak alınacak 
önlemler ve yurt içi fuarların ertelenmesi ve 
sektöre doğacak zararlar konuları toplantıda 
ele alınan diğer gündem maddeleri oldu.

Toplantının son gündem maddesinde 
Meclis üyesi derneklerden Ev ve Mutfak 
Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği 
(EVSİD) tarafından sektörün dış ticaret veri-
lerine dair bir sunum yapıldı. Bir sonraki top-
lantının Eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.
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www.etu.edu.tr
İş deneyimi ile 
mezun olmanın
TAM YERİ
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.

www.etu
.edu.tr


