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➠ Kozmetik ve temizlik ürünlerinde ithalat 
yüzde 2 düştü, ihracat ise yüzde 8 arttı

➠ “Çimento sektörü pandemiye rağmen iyi 
performans sergiledi”

➠ Dayanıklı tüketim malları sektörü  
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na hazırlanıyor

➠ Kimya sanayisinde yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için çalışma yaptırılacak

➠ Türkiye Enerji Meclisi gündemdeki konuları 
masaya yatırdı

➠ Serbest bölgelerde personele ödenen 
ücretlerin vergiden istisna tutulması görüşüldü

➠ Patent ve Marka Vekilleri Meclisi’nden Türk 
Patent ve Marka Kurumu Başkanı’na ziyaret

➠ Yolcu taşımacılığında öncelikli beş sorun ve 
çözüm önerisi değerlendirildi

➠ Plastik sektörü Suudi Arabistan’ın  
uyguladığı ambargoyu el aldı

➠ “Cam ve cam ürünleri sektöründe 
talep arttı”

➠ Toprak sanayi ürünlerinde yetişmiş 
eleman bulmakta zorluk yaşanıyor

➠ Türkiye İklimlendirme Meclisi 
mevzuat değişikliklerini değerlendirdi

➠ “Turizm sektörünün çok ciddi 
desteklere ihtiyacı var”

➠ Türkiye Madencilik Meclisi, UMREK ve 
YERMAM çalışmalarını görüştü

➠ Çin ile dijital ticaret alanında iş birliği 
imkânları istişare edildi

➠ Otomotiv sektörü pandemide ikinci  
dalga endişesi yaşıyor

Sektör Meclisleri
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T ürkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisi’nin toplantısı, Meclisten 

Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Günay’ın katılımıyla, Meclis Başkanı Ahmet 
Pura’nın başkanlığında kamu, özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsil-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-
nay, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
selamlarını ileterek pandemi boyunca halk 
sağlığı için büyük önem taşıyan kozmetik ve 
temizlik ürünleri sektörünün her sorununun 
yakından takibinin sağlandığını belirtti. 

Meclis Başkanı Ahmet Pura ise pandemi-
nin ilk iki ayında sektörün perakendecilerin 
ve tüketicilerin ürünleri aşırı stoklamaları ile 
farklı büyüme rakamları göstermesine karşın 

Temmuz-Ağustos aylarında normal seyrine 
döndüğünü belirterek 2019 yılının kozmetik, 
kişisel bakım ve hijyenik ürünlerde 35.2 milyar 
TL ciro ile kapandığını, 2020 yılında ise bu 
rakamın 42.2 milyar TL’ye ulaşacağını dile ge-
tirdi. Meclis Başkanı Pura, sektördeki ithalatın 
yüzde 2 düşerken, ihracat rakamlarının ise 
yüzde 8 arttığını ifade etti.

Sıkıntılar dile getirildi 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

yürütülen Çevre Etiketi Çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulunulan toplantıda, Kişisel 
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Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Ulu-
sal Çevre Etiketi Kriterleri Belirlenmesi Projesi, 
Elde Yıkama Bulaşık Deterjanları Çevre Etiketi 
Taslak Kriterleri ile Temizlik Kâğıdı Ürün Grubu 
Çevre Etiketi Kriterlerinin Güncellenmesi ele 
alınarak yaşanan sıkıntılar dile getirildi. 

Sektörde önem taşıyan diğer bir konu 
olan; 2 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Ta-
nıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliği ele alınarak, reklama ilişkin 
hükümler, ek-3 listesi ve tekil takip gibi öne 
çıkan konular tartışıldı. 

Kozmetik ve
temizlik ürünlerinde 
ithalat yüzde 2 
düştü, ihracat ise 
yüzde 8 arttı

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, TOBB Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan 

Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı Timur Erk’in 
öncülüğünde video konferans yoluyla bir 
araya geldi. Toplantıda yatırım ortamının 
iyileştirilmesi adına bir teknik bir çalışma 
yaptırılmasının faydalı olacağı belirtildi. İlave 
Gümrük Vergisinin de (İGV) gündeme alın-
dığı toplantıda ara girdi ürünlere getirilen 
İGV’nin rekabetçiliği etkilediği dile getirildi.

Kimya Sanayi Meclisi olarak ara girdi 

Kimya sanayisinde yatırım ortamının 
iyileştirilmesi için çalışma yaptırılacak

ürünleri belirlemeye yönelik GTİP çalışma-
sının yapılmasının faydalı olacağı aktarıldı.

ÖTV sorunları sürüyor
Rafineri ve petrokimya entegrasyo-

nundaki ÖTV sorunlarının devam ettiği ve 
ürünün fiyatının iki katına çıktığı bildirildi. 
Üreticilerin ÖTV’nin muhatabı olmaması 
gerektiği ifade edilerek yatırımın önünde 
engel teşkil ettiği açıklandı. Devletin ön-
celikli sektör olarak gördüğü kimya sektö-

ründe bu sorunun çözülmesi gerektiğinin 
altı çizildi. Kamu tarafından  yayınlanan 
listelerde yüksek teknoloji - orta teknoloji 
gibi tanımlamalara ilişkin Kimya  Sanayi 
Meclisi tarafından stratejik öneme sahip 
ürünlerin belirlenmesine yönelik bilimsel 
bir çalışma yapılmasının faydalı sağlaya-
cağı değerlendirildi.

Sanayicinin, yatırım planları kapsamın-
da OSB’lerde aldığı arsa tahsislerinin, OSB 
mevzuatında belirtilen sürelerden ötürü 
tahsisin iptali ile karşı karşıya kalmaması 
için, pandemi döneminin mücbir sebep 
sayılarak, inşaat ruhsatı ve faaliyete geçme 
sürelerinin uzatılması talep edildi.
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“Daralmalar yaşandı”
Salgının, ülkemizde olumsuz etkilerinin 

hissedilmeye başlamasıyla birlikte sektörde, 
yurt içi tedarik zincirinde yaşanan bozulma-
lar ve talep miktarında yaşanan düşüşler ve 
yurt dışı sipariş iptalleri nedeniyle ihracat 
gelirlerinde yaşanan düşüşler neticesinde 
üretim kapasitelerinde daralmalar yaşandı-
ğına dikkat çeken Saka, sektör olarak tüm 
bu olumsuzluklara rağmen iyi performans 
sergilediklerini ifade etti. TOBB Genel Sek-
reter Yardımcısı Cengiz Delibaş da Covid-19 
sürecinde sektörlerin içinde bulunduğu 
durumu çok yakından takip ettiklerini, tüm 

“Çimento sektörü 
pandemiye 
rağmen iyi 
performans 
sergiledi”

konularla ilgili kamu ile temasta bulunduk-
larını belirterek, yapılan son görüşmelere 
dair Meclis Üyelerini bilgilendirdi.

Meclis Üyeleri tarafından toplantıda ele 
alınan bir diğer konu ise Yeşil Mutabakat 
(Green Deal) oldu. Avrupa’da tüm sektörleri 
2050 yılına hazırlaması düşünülen sürdürü-
lebilirlik konusunda Green Deal Sözleşme-
si’nin yürürlüğe girerek AB’nin ortak hedefi 
haline geldiğine ve Türkiye’ye etkilerinin 
kaçınılmaz olduğuna değinen Meclis Üye-
leri, bu konuda gerekli çalışmaların aktif 
olarak başlamasının ve konuyla ilgili doğru 
pozisyon alınmasının önemine dikkat çekti.

T ürkiye Çimento ve Çimento Ürünleri 
Meclisi’nin toplantısı Meclis Başkanı 

Tamer Saka’nın başkanlığında ve TOBB Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın 
katılımıyla özel sektör ve sivil toplum kuru-
luşlarının üst düzey temsilcilerinin yoğun 
ilgisi ile yapıldı. Saka açılış konuşmasında, 
geçen yılda olduğu gibi 2020’nin ilk sekiz 
ayında çimento ihracatının yüzde 38.4 ar-
tarak, 21.4 milyon tonu aştığını, sekiz aylık 
ihracat gelirinin ise yüzde 24.8 artarak 748.7 
milyon tona ulaştığını belirtti. Saka, çimen-
to sektörü olarak bu yılın Haziran ayından 
itibaren normal hayata dönülüp, inşaat 
sektöründe yaşanan hareketlenme sonucu 
satışların tekrar canlandığını, ilk satışlardaki 
düşüşten sonra belirtilen rakamların umut 
verici olduğunu dile getirdi.

T ürk iye Dayanık lı  Tüketim Malları 
Meclisi’nin Ekim ayı toplantısı, TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. Sadı-
koğlu ve Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiç-
lioğu’nun başkanlığında video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan 
A. Sadıkoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun öncülüğünde sıkıntıların tek 
tek iletildiğini, Geri Kazanım Katılım Payı 
(GEKAP) konusunda sektörler özelinde top-

Dayanıklı tüketim malları sektörü
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na hazırlanıyor

lantılara devam edildiğini ve Meclislerden 
gelen talepler göz önünde bulundurularak 
Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili kurulan 
Çalışma Grubu’nun çalışmalarına devam 
ettiğini belirterek teşekkür etti.

Ekonomik bilgiler verildi
Toplantı gündemi kapsamında ilk ola-

rak Koç Holding Ekonomik Araştırmalar 
Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu tarafın-
dan dünya ve Türkiye’nin ekonomik görü-

nümü hakkında bilgiler sunuldu. 
Çimenoğlu, Q3’te global seviyede ve Tür-

kiye’de güçlü bir toparlanma görüldüğünü,  
IMF’nin Ekim itibarıyla dünya genelinde 2020 
küçülme beklentisini 0.5 puan azaltarak eksi 
yüzde 4.4 olarak revize ettiğini belirtti.  

Daha sonra Meclisin önemli gündem 
konularından biri olan Avrupa Yeşil Muta-
bakatı’na İlişkin gelişmeler hakkında; Tica-
ret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB 
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı 
Vekili Bahar Güçlü, sınırda karbon düzenle-
mesi konusunda devam eden istişare süreci 
doğrultusunda öngörülen mekanizmanın 
dizaynına ilişkin öngörüleri dile getirdi.

Bir diğer gündem maddesi olarak Da-
yanıklı Tüketim Mallarında Kullanıcı Diji-
tal Arayüzü Rehberi ile ilgili olarak Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
Halil İpek tarafından malın kullanıcı ara 
yüzünün yazılım yolu ile programlanarak 
değiştirilebilir nitelikte olması durumunda, 
kullanıcı ara yüzünde yer alan yazılı, sesli ve 
görüntülü ifadelerin Türkçe olması zorunlu 
olduğu örnekler ile ifade edildi.
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T ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi, TOBB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ay-

han Zeytinoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu 
Üyesi M. Cihat Lokmanoğlu’nun başkanlı-
ğında video konferans yoluyla toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Ayhan Zeytinoğlu açılış konuşmasında, 
serbest bölgelerde yapılan üretimin asgari 
yüzde 85’ini yurt dışına gönderen firmala-
rın istihdam ettikleri personele ödedikleri 
ücretlerin vergiden istisna tutulması ko-
nusunun asgari yüzde 50 olarak değiş-
tirilmesini talep ettiklerini belirtti. TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat Lokma-
noğlu da  Meclisin Dünya Serbest Bölgeler 
Örgütü’nün ülkemizdeki tek temsilcisi ol-
ması konusunun TOBB Yönetim Kurulu’na 
taşınacağının bilgisini verdi. 

Neler gündeme geldi?
Öte yandan toplantıda, serbest bölge 

sınırları içerisinde ancak gümrük hattı dışın-
daki alan yatırımlarda KDV istisnası sağlan-
maması, serbest bölgelerde faaliyet ruhsatı 
başvuru değerlendirmelerinde ticarete konu 
ürünler hassas ürünler konu edilerek ruhsat 
başvurularının sınırlandırılması ve yüzde 100 
yurt dışı satış şartı aranması, Hazine’ye ait 
taşınmazların kiralamalarında tahsil edile-
meyen kira bedelleri için tahakkuk esasına 
göre İşletici ve Bölge Kurucu ve İşletici (B.K.İ) 
şirketlerin sorumlu olması, Özel Hesap ge-
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T ürkiye Enerji Meclisi’nin toplantısı, Mec-
listen Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Zeki Kıvanç’ın katılımıyla Meclis Başkanı 
İhsan Akyol’un başkanlığında gerçekleştirildi.  
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını 
ileterek, pandemi boyunca sektörün sorunla-
rının yakından takibinin sağlandığını belirtti.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinden üst 

düzey katılım ile gerçekleştirilen toplantıda 
İhsan Akyol, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Ta-
bii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’n-
da gündeme alınan “Elektrik Piyasası Kanunu 
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” görüşmelerine katılım 
sağladığı ve Meclis görüşlerini Komisyona 
aktardığı bilgisini verdi. 

Akyol, kamulaştırma, GES ihaleleri, YEK-

DEM teşvik süresinin uzatılması gibi elektrik 
piyasasının gündeminde yer alan gelişmelere 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barajlara gelen su azaldı
Meclis Danışmanı Kemal Uslu da “2020 yılı 

Ocak-Eylül Elektrik Piyasasında Gerçekleşme-
ler” hakkında Meclisi bilgilendirdi. Kemal Uslu, 
2020’nin ilk dokuz ayında barajlı santrallere 
geçen yıla göre yüzde 28, uzun yıllar ortalama-
sına göre ise yüzde 16 daha az su geldiğini ve 
bu nedenle hidrolik santrallerinde geçen yılın 
aynı döneme göre 7.803 GWh daha az elektrik 
enerjisi üretildiğine işaret etti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel 
Müdürü Murat Zekeriya Aydın, Keban ve Fırat 
havzasının ülkemiz için gerek tarımsal sulama 
gerekse elektrik üretimindeki önemine de-
ğindi. Murat Zekeriya Aydın, Keban ve Fırat 
Havzası özelinde hidroelektrik santraller, su ge-
lirleri ve iklimsel koşullarla ilgili hidrolik santral 
elektrik üretimlerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunarak, hidrolik santralleri en verimli şekilde 
çalıştırabilmek için DSİ ve Meteoroloji ile koor-
dinasyon içinde iklimsel gerçekleşme ve ön-
görüleri özenle değerlendirdiklerini ifade etti. 

lirleri ve ödemelerinde uygulanan gecikme 
faiz oranının günümüz şartlarında çok yüksek 
kalması, Gümrük Biriminin Tek Pencere Siste-
mine geçişi sebebiyle İşletici ve Bölge Kurucu 
ve İşletici (B.K.İ.) şirketlerin hizmet kabulü 
fonksiyonun devre dışı kalması gibi Meclisin 
önemli gündem maddeleri Genel Müdürlük 
temsilcilerine aktarıldı. 

Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler, Yurt-
dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Vekili 
Emel Emirlioğlu, Genel Müdür Yardımcısı 
Mukaddes Nur Yılmaz ve Daire Başkanı Ali 
Bayraktar da toplantıya katıldı.

Türkiye Enerji Meclisi, gündemdeki 
konuları masaya yatırdı

Serbest bölgelerde 
personele ödenen 
ücretlerin vergiden 
istisna tutulması 
görüşüldü
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T ürkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi 
Başkanı Kemal Yamankaradeniz, berabe-

rindeki heyet ile birlikte, Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı ziyaret 
etti. Prof. Dr. Habip Asan, Patent ve Marka 
Vekilleri Meclis Başkanlığı’na seçilen Kemal 
Yamankaradeniz ve ekibini tebrik ederek,  
Patent ve Marka Vekilliği Meclisi ile her türlü iş 

Patent ve Marka Vekilleri Meclisi’nden 
Türk Patent ve Marka Kurumu'na ziyaret

birliğine hazır olduklarını, yeni dönemde Mec-
lisin eylem planı yaparak bir yol haritası belirle-
mesini ve eylem planlarının uygulanmasında 
her türlü desteği vereceklerini söyledi. 

Eğitime önem verilecek
Asan, “Patent ve Marka Vekilliği Sınav 

ve Sicil İşlemleri Meslek Kuralları ve Disiplin 

Yönetmelik Taslağı” hakkında da Meclisin 
görüşlerinin alındığını bildirerek, görüşlere 
Taslak’ta yer verileceğine dikkat çekti. 

Meclis Başkanı Kemal Yamankara-
deniz, seçimden sonra ilk olarak Meclis 
içinde yer alan dernek temsilcileri ile bir 
araya geldiklerini ve bundan sonra bü-
tün faaliyetlerin üst kuruluş olan TOBB’un 
Patent ve Marka Vekilleri Meclisi’nin hima-
yesinde yapmayı istediklerini belirterek, 
Meclisin çalışma alanının, patent ve marka 
vekilliği mesleğinin tanıtımı ve farkında-
lığının artırılması için eğitim faaliyetle-
rinin düzenlenmesi olduğunu söyledi. 
Yamankaradeniz, Türk Patent ve Marka 
Kurumu bünyesinde oluşturulan Disiplin 
Kurulu Üyelerinin, patent vekillerinden 
veya marka vekillerinden oluşmasının 
çok doğru ve faydalı olduğunu böylece 
basit konularının şikâyet konusu olmaktan 
çıkarılabildiğini ifade etti. 

Coğrafi işaretler konusuna da değini-
len toplantıda, TOBB’dan gelecek her türlü 
projeye Türk Patent ve Marka Kurumu ola-
rak destek verileceği belirtilerek görüşme 
sonlandırıldı.

T ürkiye Karayolu Yolcu Taşımacı-
lığı Meclisi, Meclisten Sorumlu 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Tamer Kıran ve Meclis Başkanı 
Mustafa Yıldırım’ın başkanlığında vi-
deo konferans yöntemiyle toplandı.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Kıran açılış konuşmasın-
da pandemi sürecinde sektörün 
durumuyla ilgili değerlendirmeler 

yaparak, bu süreçte TOBB tarafından 
yapılan çalışmalar hakkında bilgilen-
dirmede bulundu.

Talepler istişare edildi
Meclis Üyeleri tarafından sektö-

rün öncelikli beş sorun ve çözüm 
önerisinin değerlendirildiği toplan-
tıda, sektörün pandemi sürecindeki 
öncelikli talepleri de istişare edildi.

T ürkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sana-
yi Meclisi, sektörün güncel konularını ele 

almak üzere TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Başkanı 
Yavuz Eroğlu’nun başkanlığında video konferans 
yöntemiyle bir araya geldi. Suudi Arabistan’ın 
Türk ihraç ürünlerine uyguladığı tarife dışı en-
geller konusu toplantıda öncelikli olarak ele 
alındı. Hammaddede henüz yeterli yerli üretimi 
olmayan Türkiye’nin plastik sektörüne uygun 
kalite ve rekabetçi şartlarda hammadde tedarik 
etmekte zorlanabileceği dile getirildi.

TSE’ye yazı iletilecek
Yedek parça ithalinde yaşanan gecikmeler ile 

TAREKS ve TSE sistemi arasındaki iyileştirmelerin 
sanayiye fayda sağlayacağı belirtildi. Bu konuda 
TSE’ye yazı iletilmesi konusunda uzlaşıldı. AB Yeşil 
Mutabakatı hakkında bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda TOBB bünyesinde konuyla ilgili oluş-
turulan çalışma grubunun çalışmalarıyla alakalı 
güncel durum paylaşıldı. 

Yolcu taşımacılığında 
öncelikli beş sorun ve çözüm 
önerisi değerlendirildi

Plastik sektörü Suudi 
Arabistan’ın uyguladığı 
ambargoyu el aldı
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T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 
Meclisi’nin toplantısı, Meclisten So-

rumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun katılımıyla 
Meclis Başkanı Vecdet Salgın’ın başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. 

Ayhan Zeytinoğlu, pandemi boyunca 
sektörün sorunlarının yakından takibinin 
sağlandığını belirtti. Kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen 
toplantıda Meclis Başkanı Vecdet Salgın da 
pandemi sürecinde sektör olarak sıkıntılar 
yaşandığını ancak son dönemde mobilya, 
beyaz eşya, otomotiv ve inşaat sektöründe 
kullanılan cam ürünlerinde talep artışının 
olduğu bilgisini verdi. Vecdet Salgın, şişe 
ve ambalaj cam sanayinde de talep artı-
şının aynı şekilde olduğunu ve sektörün 
canlandığını ifade etti. Salgın, cam ihracat 

“Cam ve cam 
ürünleri 
sektöründe 
talep arttı”

rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu 
ve pandemi sürecinde yaşanan ihracat 
açığının nerdeyse kapandığını ifade etti.

Ara eleman sıkıntısı
Toplantıda, ara eleman sıkıntısı nede-

niyle, meslek liselerinde hem teorik hem de 
pratik eğitimin  birlikte verildiği cam ile ilgili 
bölümlerin açılması da ele alındı. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı 
Ayhan Zeytinoğlu tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde her ilde sek-
tör ihtiyacı göz önünde bulundurularak 
Oda ve Borsaların talepleri doğrultusunda 

okuldaki programların çeşitliliği, hocalar ve 
ders niteliklerinin belirlenebileceği bilgisi 
verildi. Meclis olarak Odalar ile görüşmeler 
yapılarak cam sektörü ihtiyacı olan derslerin 
okul programlarına dâhil edilmesi için giri-
şimlerde bulunulması kararı alındı.

Toplantının bir diğer gündem maddesi 
olan kırık ve çatlak ön camların motorlu ta-
şıt muayenesinde “hafif kusur” kapsamında 
olması değerlendirildi. Avrupa’daki uygula-
malar gibi kusurun, ağır kusur sayılması ge-
rektiğini savunan Meclis Üyeleri, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin 
yapılması kararını aldı.

T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Mecli-
si’nin toplantısı TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Şaban A. Karamehmetoğlu’nun ka-
tılımı ve Meclis Başkanı Kadir Başoğlu’nun 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban A. 
Karamehmetoğlu, sektör temsilcileriyle bir 
arada olmaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, ülkenin her kesimini etkileyen 
Covid-19 sürecinde TOBB olarak talepleri bü-
yük bir titizlikle topladıklarını ve her zaman 
sektörün yanında olduklarını dile getirdi. 

Meclis Üyeleri toplantıda, kredi faiz 

Toprak sanayi ürünlerinde yetişmiş 
eleman bulmakta zorluk yaşanıyor

oranlarının düşmesi ile birlikte konut satış-
larındaki artış ve pandemi sürecinde villa 
ve bahçeli ev talebinin sektöre ivme ka-
zandırdığını belirtti. Üyeler, kapanan birçok 
fabrikanın yeniden açılmaya başladığının, 
üretimin arttığının fakat yetişmiş eleman 
bulmakta zorluk yaşadıklarının altını çizdiler.

Çarpık kentleşme eleştirisi
Toplantıya, Türk Standartları Enstitü-

sü’nden (TSE) katılan Standardizasyon Grup 
Başkanı Akif Sesli sektöre TS 825 Binalarda 
Isı Yalıtımı Standardı revizyon sürecini de-

taylarıyla aktardı. Revizyon çalışmalarının 
Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Üyeleri’nin 
de dahil olduğu sektör temsilcilerinden 
oluşan bir çalışma grubuyla birlikte yü-
rütüldüğünü belirten Sesli, pandemi dö-
neminde çalışmaların biraz yavaşladığı 
ama devam ettiği konusunda bilgi verdi. 
Tüm sektör paydaşlarının üzerinde uzlaşı 
sağladığı bir standardın hazırlanması için 
yoğun çaba harcandığını belirtti. Toplantı 
sonunda İzmir depremi sonrasında yaşa-
nan kayıplardan dolayı büyük üzüntü ya-
şadığını belirten Meclis Üyeleri, ülkemizde 
çok fazla çarpık kentleşme ve yapı kalitesi 
düşük binaların olduğunu, bunda sonraki 
aşamada yatay yapılaşmanın insan hayatı 
için öneminin altını çizdi.



121EKONOMİK FORUM 121EKONOMİK FORUM

T ürkiye İklimlendirme Meclisi’nin toplan-
tısı Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 
katılımı ile Meclis Başkanı Zeki Poyraz’ın 
başkanlığında gerçekleştirildi. 

Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdi-
ği toplantının ana gündemi Kamu İhale Ku-
rumu tarafından hazırlanan ve 30 Eylül 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yapım İşleri 
İhale Yönetmeliğindeki değişiklikler ve yeni 
ürün listelerinin belirlenmesi oldu.

Türkiye İklimlendirme Meclisi 
mevzuat değişikliklerini değerlendirdi

Yapım işi ihalelerinde yerli malı kullanı-
mını garanti alan düzenlemenin ardından 
sektör temsilcileri yerli malı kullanımının 
ve yerli üretimin önünü açacak düzenle-
meye destek amacıyla yerli malı listesinin 
oluşumu için çalışmaya başladı. 2021 yılı 
listeleri için görüşlerini sunan temsilciler, 
çalışmayı en kısa sürede tamamlayarak 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kamu İhale 
Kurumu’na iletmek istiyor. Meclis Üyele-
ri, mühendislik hizmetlerinin kurumsal, 

standartlar çerçevesinde, kaliteli, sürdü-
rülebilir, hem hizmet alanı hem de hizmet 
vereni koruyacak bir çerçeveye oturtmayı 
planlıyor. Daha önce Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank’a 
da aktarılan konuya ilişkin olarak, dünya 
genelindeki uygulamalar hakkında bilgi 
alan sektör temsilcileri atılması gereken 
adımlara yönelik planlamasını yaptı. 

Enerji verimliliği değerlendirildi
Meclis Üyelerinin, küresel ısınmanın, 

ısıtma ve soğutma dış hava sıcaklık değer-
lerinin hesapları üzerindeki etkisi ve bu du-
rum ürün tasarım/üretim sürecine ve enerji 
verimliliğine olan etkisini değerlendirdiği 
toplantıda TSE’nin TS 2164 ve TS 3419 stan-
dartlarının güncellenmesi ihtiyacı yönünde 
görüş birliğine vardı.

Toplantıda ayrıca,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından revizyon çalışmaları yü-
rütülen Binalarda Isı Yalıtım Kuralları TS 825 
Standardı’na ilişkin son durum, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı ve sektöre olan etkisi ve sektör 
dernekleri tarafında çalışması sürdürülen 
sektör iş etik ilkeleri görüşüldü. 

T ürkiye Seyahat Acenteleri Meclisi, 
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut 

Çetin’in katılımı ve Meclis Başkanı Firuz 
Bağlıkaya’nın başkanlığında videokonfe-
rans yöntemiyle düzenlenen toplantıda 
biraraya geldi. Toplantıya katılan sektör 
temsilcileri, yaklaşık olarak yüzde 80 ci-
varında ciro kayıplarının yaşandığı turizm 
sektörünün çok ciddi desteklere ihtiyacı 
olduğunu vurgulayarak, sağlanan des-
teklerin turizm tedarikçilerini de kapsa-
ması, zor durumda olan bazı sektörler 
belirlenerek seçici desteklerin devreye 
alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, 
bu yöndeki taleplerin ilgili bakanlıklara 
iletilmesi kararlaştırıldı.

Neler yapılmalı?
Sektörün kredilerle döndürülemez 

hale geldiği ifade edilerek, sektöre yöne-

lik hibe verilmesi, SGK primlerinin 2022 
yılı sonuna kadar alınmaması gerektiği, 
yine ticaret odası aidatlarının da aynı 
şekilde alınmaması yönünde girişimlerde 
bulunulması dile getirildi. 

Toplantıda, belirli destinasyonlar için 
önemli olan İngiliz turistlerin ülkemize 
gelebilmeleri için İngiltere nezdinde giri-
şimler başlatılması, konuyla ilgili TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi Davut Çetin’in Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bu yöndeki 

talebi iletmesi istendi. Tur ve organizas-
yonlar nedeniyle otellere verilen avans 
çekleri ile ilgili sicil affı getirilmesi gerektiği 
de üyeler tarafından vurgulandı.

Ayrıca yurt dışı kaynaklı online uçak 
bileti satışı yapan sitelerin, Türkiye mer-
kezli satış yaparak haksız rekabet yarattığı 
vurgulanarak, THY’nin bu tarz sitelere 
özel fiyat vermesini önlemek amacıyla 
farkındalık yaratılıp, baskı yapılması ge-
rektiği ifade edildi.

“Turizm 
sektörünün çok 
ciddi desteklere 
ihtiyacı var”
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T ürkiye Züccaciye Meclisi’nin toplan-
tısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Murat Kolba-
şı’nın başkanlığında sektör temsilcilerinin 
yoğun katılımıyla video konferans yoluyla 
gerçekleştirildi. 

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Ali Kopuz açılış konuşmasında, ger-

Çin ile dijital ticaret alanında 
iş birliği imkânları istişare edildi

çekleştirilecek olan Meclis toplantısının 
daha çok e-ticaretle ilgili bilgilendirme 
ağırlıklı geçeceğini ifade etti. Kopuz, TOBB 
olarak firmaların bu sürece entegre olma-
sını ve yurt dışına bu kanalları kullanarak 
satışlar gerçekleştirmesini çok önemse-
diklerini belirtti. Toplantının ilk kısmında 
TOBB ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 
imzalanan “Mesleki Eğitim İşbirliği Proto-

kolü” hakkında bilgilendirme yapıldı.
Atlı Global’in kurucusu Altay Atlı tarafın-

dan “Çin ile Dijital Ticaret Alanında İş Birliği 
İmkânları” konu başlıklı sunum gerçekleşti-
rildi. Toplantının son kısmında, Guangzhou 
Ticaret Ataşesi Serdar Afşar ve Pekin Tica-
ret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı tarafından 
5-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı sonrası fuarla 
ilgili güncel bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Çin’de 
hızla gelişen e-ticaret sektörü ve sektörel 
bazda geliştirilebilecek projeler konusunda 
istişarelerde bulunuldu. 

T ürkiye Madencilik Meclisi’nin genişle-
tilmiş toplantısı, Meclis Başkanı Halil 

İbrahim Kırşan’ın başkanlığında kamu, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektör temsil-
cilerinin üst düzey katılımıyla, sektördeki 
son gelişmeleri görüşmek üzere elektronik 
ortamda gerçekleştirildi. 

Kırşan açılış konuşmasında toplantıya da-
vet edilen yeni dönem Ulusal Maden Kaynak 

Türkiye Madencilik Meclisi, UMREK 
ve YERMAM çalışmalarını görüştü

ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) 
üyelerine tebriklerini ileterek, bir önceki dö-
nem UMREK üyelerine katkılarından dolayı 
teşekkür etti. Kırşan, TOBB’u temsilen kendi-
sinin de aralarında bulunduğu UMREK’te yeni 
dönemde de başarılı çalışmalara imza atmayı 
hedeflediklerini sözlerine ekledi. Toplantıya 
davet edilen UMREK üyelerinden Prof. Dr. 
Atiye Tuğrul, Akan Gülmez, Recep Bildik, Veli 

Doğan, Kadem Ekşi ve Cem Yüceer, Meclis 
Üyelerine kendilerini tanıtarak UMREK hak-
kında değerlendirmelerde bulundular.

UMREK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Atiye 
Tuğrul ise "UMREK ile İlgili Gelişmeler" ko-
nulu sunumu ile işleyiş ve çalışmalara dair 
detaylı bilgi aktardı. Tuğrul sunumunda UM-
REK’in kurulduğu 2012-2020 yılları arasında 
gerçekleştirdiği çalışmalara, kuruluş amacı-
na, UMREK kodunun kapsamı ve ilkelerine, 
UMREK VE YERMAM yapısına, CRISCO ile 
ilişkilere değindi. YERMAM Başkanı Halit Se-
mih Demircan da gerçekleştirdiği sunumla 
YERMAM ve işleyişi hakkında Meclis Üyele-
rini bilgilendirdi. Demircan sunumda YER-
MAM’ın kuruluş ve amacı, yapısı ve işleyişi 
hakkında detaylara yer verdi. 

Türkiye Madencilik Meclisi Danışma-
nı Nevzat Kavaklı da bir önceki toplantıda 
gündeme getirilen “Orman İzin Süreçleri ve 
İzin Bedellerine İlişkin Sorunlar ve Yurt dışı 
Uygulamaları” konusunda bir çalışma yapa-
rak hazırladığı sunumu üyeler ile paylaştı. 
Sunumların ardından Meclis Üyeleri ve diğer 
katılımcılara söz verilerek, konulara ilişkin 
değerlendirmeleri alındı.
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi’nin 
toplantısı Meclisten Sorumlu TOBB Yö-

netim Kurulu Üyesi Davut Çetin ve Meclis 
Başkanı Cengiz Eroldu’nun başkanlığında 
video konferans yoluyla yapıldı. 

Davut Çetin, açılış konuşmasında TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını 
Meclis Üyelerine iletti. Koronavirüste ilk vaka-
nın Mart ayında ortaya çıktığını, o dönemden 
bugüne kadar da TOBB olarak iş dünyasıyla 
Hükümet arasında ciddi bir köprü görevi üst-
lendiklerini belirten Çetin, sahadaki sıkıntıları 
çok hızlı aktardıklarını söyledi. 

Davut Çetin, 30 Ağustos 2020’de Resmi 
Gazete’de yayımlanan ÖTV artışının otomotiv 
sanayi sektörünü şaşırttığını, önceki Meclis 
toplantılarında sektör olarak hem hurda teş-
viği hem de ÖTV ile ilgili düzenlemeler talep 
ettiklerini ancak düzenlemenin ÖTV artışı 
olarak yapılmasının iç pazarın büyümesinde 
negatif etki yaptığını ve o dönemde ciddi 
sipariş iptallerinin olduğunu bildirdi.

“Çok hızlı kararlar alındı”
Meclis Başkanı Cengiz Eroldu da açı-

lış konuşmasında, son iki yıldır ertelenen 
talepten dolayı Türkiye pazarında 2020 
yılına çok hızlı bir giriş yapıldığını, daha 
sonra pandemiyle birlikte 2020 yılının ön-
görülmesi zor bir seneye dönüştüğünü 
kaydetti. Eroldu, normalleşme sürecinde 

ise uygun faiz ortamının yaratılmasının 
Türkiye’de hızlı bir şekilde pazarı artırdığını 
ve canlandırdığını, dolayısıyla Temmuz 
ayından itibaren de oldukça hareketli bir 
pazar gerçekleştiğini ifade etti.

Eroldu, pandemi sürecinde çok hızlı 
kararlar alındığı için Hükümet yetkilileri-
ne teşekkürlerini sunarak, Nisan ayında 
Türkiye pazarının 500 bin olarak öngörür-
ken, şu anda gelinen seviyede 700-750 bin 
bandında öngörüldüğünü belirtti. Cengiz 
Eroldu, bunun da sanayi için oldukça iyi bir 
ivme olduğunu, Eylül ayına bakıldığında 
Türkiye’de üretilen hafif araçların toplam 
pazardan aldığı payın yüzde 50’ye ulaştı-
ğını, bunda hem politikaların hem de Türk 
otomotiv sanayinin esnek ve hızlı olması-
nın etkisinin olduğunu belirtti. 

İç piyasada iyi bir tablo yaşanırken özel-
likle en büyük pazar olan Batı Avrupa pa-
zarının pandemiden çok fazla etkilenmesi 
sonucu ihracatta önemli düşme gördükle-
rini belirten Eroldu, ilk dokuz ayda otomotiv 
sanayinin ihracatının geçen seneye göre 
yüzde 32.6 düşüş gösterdiğini ifade etti. 
Buna rağmen iç piyasadaki geçen seneye 
göre olan artışın ihracatı bir miktar telafi et-
tiğini kaydeden Eroldu, bunun sonucunda 
da toplam üretimin yüzde 19.2 bir düşüş 
gösterdiğini vurguladı. 

Avrupa pazarında da hafif bir toparlanma 

sinyali görüldüğünü, ilk dokuz ayda Avrupa 
pazarı yüzde 29 küçülürken, Eylül ayına tek 
başına bakıldığında 3.1’lik bir büyümenin 
olumlu sinyal verdiğine dikkat çeken Eroldu, 
son günlerde Avrupa’da da pandeminin etki-
lerinin bir miktar daha hızlandığını, Avrupa’da 
pandeminin ikinci dalgasının etkisi ile paza-
rın düzelme trendinin olumsuz etkilenme-
sinden endişe duyduklarını söyledi. 

“İstihdam yüzde 4 arttı”
Eroldu, pandemi döneminde otomotiv 

sanayinin övündüğü diğer konunun ise is-
tihdamın bu dönemde artırılması olduğunu 
belirtti. İlk dokuz aylık rakamlara bakıldığı 
zaman otomotiv sanayinde yüzde 19’luk 
üretim düşüşüne rağmen istihdamın yüzde 
4 mertebesinde arttığını, bunun son aylar-
daki kapasite kullanımının ve üretim hızının 
arttığının bir göstergesi olduğunu söyledi. 
2021 yılında Türkiye’de beklenen yüzde 5’lik 
bir büyümenin iç pazara olumlu etki yapa-
cağını öngördüklerini söyleyen Eroldu, “Eğer 
Avrupa’da işler kötüye gitmezse otomotiv 
sanayi olarak pandemi öncesi 2019 yılındaki 
1 milyon 250 binlik ihracat hedefinin üstüne 
çıkmayı düşünüyoruz” dedi.

Öte yandan toplantıda, “İthalat Dene-
timleri Sürecinde İyileştirilmesi Gereken 
Alanlar” hususunda Ticaret Bakanlığı Ürün 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karabay ve 
TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş’ın katılım-
larıyla görüşler paylaşıldı. 

AB Yeşil Mutabakatı
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin gün-

cel gelişmelerin de konuşulduğu toplan-
tıda, TOBB bünyesinde oluşturulan Dijital 
Dönüşüm Görev Gücü Komitesi’nin de 
gündeminde yer alan konu ile ilgili Adalet 
Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunula-
cağı belirtildi.

AB Yeşil Mutabakatı ile ilgili de konu-
şulan toplantıda, Avrupa pazarında regü-
lasyonlar açısından önemli değişiklikler ve 
gelişmeler olduğu,  TOBB’un da Çalışma 
Grubu oluşturarak ciddi şekilde çalışmalara 
başladığı, sadece otomotiv sanayi için değil, 
bütün Türkiye’nin sanayisi, üretimi, ihracatı 
için son derece önemli bir konu olduğu ve 
bu konuda hep birlikte bir yandan farkında-
lık yaratarak bir yandan da bu yeni düzene 
iyi bir şekilde hazırlanılması gerektiği belir-
tilerek toplantı sonlandırıldı.

Otomotiv sektörü pandemide 
ikinci dalga endişesi yaşıyor
Türkiye Otomotiv Sanayi Meclis Başkanı Cengiz Eroldu, son günlerde 
Avrupa’da pandeminin etkilerinin hızlandığını, bu etki yüzünden pazarın 
düzelme trendinin olumsuz etkilenmesinden endişe duyduklarını söyledi. 


