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➠	 Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi 
gündemdeki sorunları değerlendirdi

➠	 Serbest bölgelerde ticaret   
toparlanma sinyali verdi

➠	 Türkiye E-ticaret Meclisi Başkanlık 
Divanı’nı seçti

➠	 “Ülke genelinde yalıtım   
zorunlu hale getirilmeli”

➠	 Türkiye Patent ve Marka Vekilleri 
Meclisi toplandı

Sektör Meclisleri
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T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nin top-
lantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Hayri 

Erce’nin başkanlığında, Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, Daire Baş-
kanı Soner Kaya ve Çevre Şehircilik Bakanlığı 
Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Töremen’in 
katılımıyla video konferans yoluyla yapıldı. 

Toplantıda, İkinci El Motorlu Kara Ta-

sorunların çözümüne yönelik tüm imkânla-
rını seferber ettiğini ve bu kapsamda gelen 
sorunların kamu kurum ve kuruluşlarına 
aktarımının yapıldığını söyleyerek, Meclisin 
yeni döneminin hayırlı olmasını diledi.

Edvar Mum Başkan seçildi
Yapılan seçim sonucunda, Mersin Ser-

best Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (MESBAŞ) 
Genel Müdürü Edvar Mum Meclis Başkan-
lığı’na, Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşa-

Serbest bölgelerde 
ticaret toparlanma 
sinyali verdi

şıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hak-
kında Meclis üyelerinin sorunları Bakanlık 
temsilcilerine iletildi.

İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, 
Meclis toplantısı yapılarak sektör temsilci-
lerinin bir araya gelmesinin yeni yönetme-
lik için çok önemli olduğunu, hazırlanan 

damları Derneği (ESBİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Bilgen Salih Narlı yeniden Meclis 
Başkan Yardımcılığı’na oy birliği ile seçildi.

Meclis Başkanı Edvar Mum, serbest böl-
gelerin ticaret işlem hacimlerinde 2019 yılı-
na göre genel anlamda düşüş yaşandığını, 
fakat Haziran ayında işlem hacimlerinin 
toparlanma eğilimi gösterdiğini, serbest 
bölgelerin Türkiye sanayisine rakip olarak al-
gılanmasından ziyade, ekonomiye sağladığı 
katkının vurgulanması gerektiğini belirtti. 
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SEKTÖRLER

T ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkan-
lık Divanı’nın seçimli toplantısı Meclis-

ten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu’nun 
eşbaşkanlığında yapıldı.

Ayhan Zeytinoğlu, pandemi süreci-
nin önceki krizlerden daha zorlu geçtiğini,     
TOBB’un bu süreçte aktif rol aldığını, 70 mad-
delik bir öneri listesinin kamuya iletildiğini 
ve önerilerin çoğunun yerine getirildiğini, 
gerek Nefes Kredisi gerekse de Kredi Garanti 
Fonu destekleri sayesinde bu sürecin etkile-
rinin azaltıldığını dile getirdi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat 
Lokmanoğlu da 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 

yönetmelik bünyesinde geçen yıl Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı 
ile toplantılar gerçekleştirildiğini, sektörün 
de görüşlerinin alınarak Yönetmeliğin ha-
zırlandığını söyledi. 

Sorunlar Bakanlığa iletilecek
Yönetmelikte; ikinci el motorlu kara 

taşıtı ticareti yapılabilmesi için yetki belge-
sinin zorunlu olduğu, bir takvim yılı içinde 
doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle 
gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu 
kara taşıtı satışının ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticareti kabul edildiği, ikinci el araç 
alım satımında yetkili kişi olacak şahsın ka-
rışmış olduğu suçlar varsa bunlar hakkında 
düzenleme geldiği, elektronik ortamdaki 
alış-satışın düzenlenmesi konusunda ara-
cı sitelere sorumluluk getirildiği ve toplu 
işyeri ve taşıt pazarlarında aranan şartların 
düzenlendiği belirtildi. Yönetmelikteki süre 
kısıtının az olmasının sebebinin ise hedef-
lenen iskeletin bir an önce oluşturulması 
olduğu ifade edilerek, Meclis üyelerinin 
sorunlarının yazılı olarak Bakanlığa iletilmesi 
kararlaştırılarak toplantı sonlandırıldı.

Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi 
gündemdeki sorunları değerlendirdigündemdeki sorunları değerlendirdi
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T ürkiye E-ticaret Meclisi, Meclisten Sorum-
lu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı Selçuk Öztürk’ün başkanlığında, Meclis 
Başkanlık Divanı’nı seçmek ve sektörün gün-
cel konularını ele almak üzere TOBB İstanbul 
Hizmet Binası’nda bir araya geldi. Toplantıya 
video konferans yoluyla da katılım sağlandı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk, Meclislerin TOBB Kanunu’nun 
57. Maddesi’ne dayanılarak hazırlanan bir 
yönetmeliğe göre çalışmalarını yürüttüğünü 
belirterek E-ticaret Meclisi’nin yürüttüğü 
faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulun-
du. Öztürk, Meclisin yeni döneminin hayırlı 
olması temennisinde bulunarak Meclis Baş-
kanlık Divanı’na başarılar diledi.

Ozan Acar Başkan seçildi
Yapılan seçimlerde Meclis Başkanlı-

ğı’na Trendyol Grubu - DSM Grup Danış-

Türkiye E-ticaret 
Meclisi Başkanlık 
Divanı’nı seçti

manlık İletişim ve Satış Tic. A.Ş. Kurumsal 
İşler Başkanı ve İcra Kurul Üyesi Ozan Acar, 
Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise Moda-
nisa Elektronik Mağaza ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürü Sami Güzel seçildi. Meclis Başkanı 
Acar ve Başkan Yardımcısı Güzel, üyele-
re teşekkür ederek sektörü daha ileriye 
taşıyacak çalışmaları Meclis uhdesinde 

T ürkiye İklimlendirme Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk ve Meclis 

Başkanı Zeki Poyraz’ın başkanlığında yapıldı. Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürü 
Mesut Demircan, İklim Değişikliğinin Sektöre Etkisi ve Böl-
gesel Isıl Değerleri isimli sunum yaptı. Toplantıda, Meclis 
olarak ilgili kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte çalışma 
yapılması kararı çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomik 
Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile gerçekleş-
tirilen toplantı hakkında bilgi alan Meclis üyeleri, toplantıda 
aktarılan binalarda ısı yalıtımı konusunda istişarede bulun-
du. Yalıtımın uygun kredi şartları sağlanarak zorunlu hale 
getirilmesinin, enerjinin verimli kullanımı ve dolayısıyla dış 
ticaret açığına olan katkısının yanı sıra yurt içi üretim ve 
istihdama sağlayacağı katkının önemine değinildi.

Türkiye Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi toplandı

T ürkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, Meclisten Sorumlu 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken’in başkanlığında, 

Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve sektörün güncel konularını 
ele almak üzere video konferans yoluyla bir araya geldi. 

Hakan Ülken, tüm üyelere katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. Yapılan seçim sonucunda, Meclis Başkanlığı’na Destek 
Patent A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, 
Başkan Yardımcılığı’na ise Marpataş Patent Bürosu Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Yaşar Tozar seçildi.

yürüteceklerini aktardı.  
Toplantıda sektörün takip ettiği konu-

lardan biri olan tıbbi cihazların internetten 
satışı konusunun toplantıyla aynı gün ya-
yınlanan yönetmelik ile çözüldüğü bilgisi 
üyelerle paylaşıldı. Ayrıca yeni dönemde 
kurulacak çalışma komiteleriyle ilgili değer-
lendirmeler yapıldı.

“Yalıtım zorunlu 
hale getirilmeli”
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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


