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➠ Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi yol haritası çıkaracak

➠ Türkiye Seyahat Acenteleri ve Rehberler 
Meclisi yeni destekler istedi

➠ “Faizler beyaz eşya, konut ve otomotiv 
satışlarını olumlu etkiledi” 

➠ Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi 
Başkanlık Divanı seçimi yapıldı

➠ Türkiye Kimya Sanayi Meclisi pandeminin 
üretime etkisini görüştü

➠ “Türkiye Tarım Meclisi çok geniş bir 
yelpazede emek verecek”

Sektör Meclisleri



EKONOMİK FORUM120

T ürkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi 
Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Zeki Kıvanç başkanlığında video konferans 
yöntemiyle toplandı.

Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu, Hazi-
ne ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı ile 
yapılan toplantılar ve iletilen konular hakkında 
bilgi verdi. Ayrıca Meclis üyesi dernek temsil-

imkânı getirilmesini ya da restoranlara veri-
len ciroya göre kredi uygulamasının seyahat 
acentelerine de uygulanmasını istediler.

Talepler masaya yatırıldı 
MICE turizmine yönelik özel teşvik 

verilmesi ve toplantı yasağının ne zaman 
kalkacağına dair net ve açık bir tarih belir-
lenmesi konusunda Hükümetten istekte 
bulunulmasını gündeme getiren üyeler, tur 
operatörlerine yakıt desteği verilmesinden 
acentelere evden çalışma imkânı getirilme-

Türkiye Seyahat 
Acenteleri ve 
Rehberler Meclisi 
yeni destekler istedi
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cilerinden oluşan İcra Komitesi’nin faaliyetleri 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 
TOBB olarak her daim sektörün yanında ol-
duklarını ve sektörel sorunları birinci elden 
kamu nezdinde takip ettiklerini ifade etti.

Meclis üyeleri “deri ve kürk” terimlerinin 
koruma altına alınarak suni, vegan vb. mal-
zemelerle “deri ve kürk” terimlerinin birlikte 

sine; acentelere yönelik vergi, sigorta primi 
ve stopaj ödemelerinin ertelenmesinden 
tüketici hakem heyetlerinde sektör tem-
silcilerinin yer almasına kadar birçok talebi 
masaya yatırdı. 

İç turizme yönelik tanıtım kampanya-
larına ihtiyaç bulunduğunun vurgulandığı 
toplantıda, bankalardan kullanılan kredile-
rin geri ödemelerinde erteleme talebi de 
seslendirildi. Toplantıda ayrıca taleplerin 
tasnif edilerek, görüşme trafiğinin başlatıl-
ması gerektiği üzerinde duruldu. 
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SEKTÖRLER

T ürkiye Seyahat Acenteleri ve Reh-
berler Meclisi, Meclis Başkanı Firuz 

Bağlıkaya’nın başkanlığında TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Davut Çetin’in de katılımıyla 
video konferans yöntemiyle düzenlenen 
toplantıda biraraya geldi.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri 
kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl 
sonuna kadar devam etmesini isterken, tur 
ve organizasyonlar nedeniyle otellere veri-
len avans çekleri ile ilgili sicil affı getirilmesi 
gerektiği konusunu dile getirdiler. Seyahat 
Acenteleri ve Rehberler Meclisi üyeleri ay-
rıca Seyahat Acenteleri Kanunu’nun bir an 
önce Meclise sevk edilmesini, turizm taşı-
macılığında KDV oranının yüzde 1’e düşü-
rülmesini, sektöre yönelik bir yıl ödemesiz 
kredi verilmesini ve işletme başına KGF 
garantili en az 100 bin lira tutarında kredi 

kullanılmamasını sağlanmak üzere bir ça-
lışma grubu oluşturulmasına karar verdi. Bu 
grubun çalışmaları sonucu ortaya çıkacak 
yol haritasının ilgili Bakanlıklar nezdinde 
paylaşılması kararlaştırıldı. 

Meclis Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka 
Avrupa’da suni deri teriminin kullanımının 
tamamen kalktığını ve derinin çok özel bir 
konumda nitelendirildiğini belirterek, ülke-
mizde de bir an evvel çalışmaların başlatılması 
gerektiğini vurguladı.

“Et fiyatlarını etkilemez”
Toplantıda ham deri fiyatının et fiyatını 

artırdığı ile ilgili yapılan değerlendirmeler 
sonucunda; cari fiyatlarla canlı hayvan elde 
edilen et ve elde edilen ham deri şeklinde 
hesaplama yapıldığından ham derinin payı-
nın yüzde 1.5 civarlarında olduğu ve bunun 
da et fiyatlarının yükselmesine etkisinin ola-
mayacağı belirtildi.

Konkordato ilan eden firmalar nedeniyle 
bir zincir şeklinde sektörün son halkasına ka-
dar ulaşan olumsuzlukların yanı sıra bu duru-
mun işletmelerin mali yapısına ve ekonomiye 
etkileri değerlendirildi.
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T ürk iye Dayanık lı  Tüketim Malları 
Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata 
Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal 
Ebiçlioğlu’nun başkanlığında video kon-
ferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Sadıkoğlu, tüm dünyayı etkisi altı-
na alan Covid-19 salgını sebebiyle ülke 
olarak zor bir dönemden geçildiğini be-
lirterek, Meclis Başkanı ve üyelere bu 
süreçteki yoğun çalışmalarından dolayı 
teşekkür etti.

Toplantının gündemi kapsamında ilk 
olarak Koç Holding Ekonomik Araştırmalar 
Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu tarafından 
dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü 
hakkında bilgiler sunuldu. Çimenoğlu, kredi 
faizlerinin 2013 ortalarından beri en düşük 
seviyelere geldiğini ve kamu bankaları ön-

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ayhan Zeytinoğlu, pandemi sürecinin ön-
ceki krizlerden daha zorlu geçtiğini ancak 
gerek Nefes Kredisi gerekse de Kredi Garanti 
Fonu’nun destekleri sayesinde bu sürecin 
etkilerinin azaltıldığını dile getirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin 
de açılış konuşmasında, Sektör Meclisleri-
nin 2006 yılından beri kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarını yasal bir zeminde 
buluşturan platform olduğunu, pandemi 
sürecinde de TOBB’un sektörel sorunların 
çözümüne yönelik tüm imkânlarını seferber 
ettiğini ve bu kapsamda gelen sorunların 
kamu kurum ve kuruluşlarına aktarımının 
yapıldığı söyleyerek, Meclisin yeni dönemi-
nin hayırlı olmasını diledi.

Alper Kanca Başkan seçildi
Yapılan seçim sonucunda, Kanca El 

Aletleri Dövme Çelik Makine San. ve Tic. 
A.Ş. Genel Müdürü Alper Kanca, Meclis 
Başkanlığı’na, Taşıt Araçları Tedarik Sana-
yicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreteri 
Metin Karadaş da Meclis Başkan Yardımcı-
lığı’na oy birliği ile seçildi.

Toplantıda, Meclis bünyesinde Otomo-
tiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Alt Ko-
misyonu kurularak, Otomotiv Satış Sonrası 
Ürün ve Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi Rıza Şahin’in de Komisyon Başkanı 
olarak görev yapması kararlaştırıldı.

Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi
Meclisi Başkanlık Divanı seçimi yapıldı

“Faizler, beyaz eşya 
konut ve otomotiv 
satışlarını 
olumlu etkiledi” 

derliğinde kredi büyümesinin rekor seviye-
lere ulaştığına dikkat çekti.

Gelişmeler üyelerle paylaşıldı
Kamu bankalarında kredi büyüme ora-

nının yüzde 40’ı geçtiği ve faizlerin beyaz 
eşya, konut ve otomotiv satışlarını olumlu 
etkilediği ifade edildi. 

Daha sonra Rekabet Kurumu tarafın-
dan yürütülen “Dijitalleşme ve Rekabet 
Politikası Raporu” sunuldu. Konuya ilişkin 
Meclis üyelerinden paylaşılan görüşlerin 
değerlendirileceğinin altı çizildi.

Toplantıda ayrıca, Yenilenmiş Ürünlerin 

T ürkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Mec-
lisi Başkanlık Divanı seçim toplantısı, 

Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in 
başkanlığında yapıldı.

Satışı Hakkında Yönetmelik Taslağı, kullanım 
ömrü dolmamış ikinci el cep telefonu, tablet 
ve akıllı saatlerin yetkili yenileme merkezleri 
tarafından alınarak ‘Yenilenmiş Ürün’ etike-
tiyle yeniden satışa sunulmasını öngören 
Yönetmelik Taslağı hakkında bilgi verildi.

AB Yeni Ticaret Politikası Değerlendirme 
Süreci’nde kamuoyu geri bildirim süreci ile 
önümüzdeki yıllarda AB ticaret ve yatırım 
stratejilerinin politik yönünün belirlenme-
sinin planlandığı ifade edildi ve toplantının 
son gündem maddesi olan AB’de IOT/AI 
ürünlerin siber güvenliği alanındaki geliş-
meler üyelerle paylaşıldı.
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T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Ti-
mur Erk’in başkanlığında video konferans 
yoluyla bir araya geldi.

Türkiye Kimya Sanayi Meclisi 
pandeminin üretime etkisini görüştü

Toplantıda, sektör temsilcileri söz alarak 
pandemi sürecindeki üretim miktarlarındaki 
değişiklik hakkında bilgilendirmelerde bulun-
du. Reel sektör yatırımlarının önünün açılabil-
mesi için önerilerin dile getirildiği toplantıda 

uluslararası bir fon aracılığıyla sektör raporu 
yazılmasının önemi üzerinde duruldu.

GEKAP ele alındı
Kimya Meclisi bünyesinde çalıştırma 

grupları oluşturulmasına ve teknik çalışma-
ların bu platformda şekillenmesine karar 
verildi. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) 
konusunun detaylarıyla ele alındığı toplan-
tıda Temmuz ayında güncellenen mevzuat-
la ilgili bilgi verildi. Ayrıca konuyla ilgili yapı-
lan çalışmalar ve Çevre ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar 
ile yapılan görüşme aktarıldı.

tırlatarak, Meclislerin kamu, özel sektör ve 
sektörel sivil toplum kuruluşlarını yasal bir 
zeminde buluşturan platform olduğunu 
vurguladı. Matlı, Tarım Meclisi bünyesinde 
tohum üreticilerinden halcilere, biyotekno-
loji firmalarından zeytin ve zeytinyağı üre-
ticilerine, tütün üreticilerinden bitkisel ve 
hayvansal girişim yapan firmalar ile birlikte 
çok geniş bir yelpazede emek vereceğinin 
altını çizerken, bir önceki dönemde Meclis 
çalışmalarının altında imzası bulunan Mec-
lis Başkanlık Divanın’a teşekkürlerini iletti.

“Türkiye Tarım 
Meclisi çok 
geniş bir yelpazede 
emek verecek”

T ürkiye Tarım Meclisi, Meclisten Sorum-
lu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 

Matlı başkanlığında, Meclis Başkanlık Diva-
nı’nı seçmek ve sektörün genel değerlen-
dirmesini yapmak üzere video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı 
yaptığı açılış konuşmasında, Covid-19 süre-
cinde TOBB’un sektörel sorunların çözümü-
ne yönelik tüm imkânlarını seferber ettiğini 
ve bu kapsamda gelen sorunların kamu 
kurum/kuruluşlarına aktarımı ve takibinin 
titizlikle yapıldığı bilgisini verdi. Meclisin 
yeni döneminin hayırlı olması temennisin-
de de bulunan Matlı, tüm üyelere katılım-
larından dolayı teşekkür etti. 

Matlı ayrıca, Türkiye Sektör Meclisleri’nin 
2006 yılından beri faaliyet gösterdiğini ha-

Karakuş, Başkan seçildi
Yapılan seçimlerde Meclis Başkanlığı’na 

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı M. Ülkü Karakuş, Meclis Baş-
kan Yardımcılığı’na ise Türkiye Tohumcular 
Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. 
Vehbi Eser seçildi.

Meclis Başkanı Karakuş ve Başkan 
Yardımcısı Eser, üyelere teşekkür ede-
rek sektörü daha ileriye götürmek için 
yapılacak her çalışmaya severek katkı 
vereceklerini ifade etti. 
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