Sektör Meclisleri

➠ “Odun hammaddesi sektörün tüm alt
kollarına adil bir şekilde dağıtılmalı”

➠ Türkiye Fuarcılık Meclisi, sektörün genel
değerlendirmesini yaptı

➠ Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi
gündemindeki konuları görüştü

➠ Türkiye Patent ve Marka Vekilleri
Meclisi’nde çalışma grupları kuruluyor

➠ “Kaçak akaryakıt satışlarının önlenmesi
için KDV sıfırlanarak ÖTV’ye eklenmeli”

➠ “Yedek parça ithalat kontrolleri uzun
zaman alıyor ve gecikmeler yaşanıyor”

➠ Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi
önümüzdeki yılı değerlendirdi

➠ Eğitim Meclisi pandemide yaraların
sarılmasını bekliyor

➠ Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları
Meclisi, altı ana başlıkta çalışma belirledi

➠ “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde
Güncelleme gerekiyor”

➠ Türkiye Züccaciye Meclisi 2020 yılını
mercek altına aldı

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi

➠ Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi
Meclisi toplandı
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Türkiye Deri ve Deri
Ürünleri Sanayi
Meclisi toplandı

T

ürkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Zeki Kıvanç ve Meclis Başkanı Muhittin
Savranoğlu’nun başkanlığında kamu ve sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla video
konferans yoluyla gerçekleştirildi.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç
açılış konuşmasında TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun selamlarını ileterek, pandemi boyunca sektörlerin yaşadığı sıkıntının farkında olduklarını ve TOBB olarak her
daim sektörün yanında olduklarını vurguladı.
Meclis Başkanı Muhittin Savranoğlu da açılış
konuşmasında öncelikle TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek sektör olarak
her zaman desteklerini hissettiklerini belirtti.
Toplantıya katılan Ticaret Bakanlığı Ürün
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İthalat Denetimleri Daire Başkanı Sanem Yıldız,
“Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin

Denetimine İlişkin Tebliğ” hakkında detaylı
bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda “Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)”
ve “Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2021/18)” kapsamının işleyişi,
amacı ve genel sürecine dair detaylı değerlendirmeler yapan Yıldız, Meclis Üyeleri ile
tüm sürece dair görüş alışverişinde bulundu.
Kapasite kriterleri
Meclis Üyeleri arasında kurulan alt komitenin bir araya gelmesi ile “deri ve kürk”

Türkiye Fuarcılık Meclisi, sektörün
genel değerlendirmesini yaptı

T

ürkiye Fuarcılık Meclisi, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu’nun başkanlığında,
Meclis Başkanlık Divanı’nı seçmek ve
sektörün genel değerlendirmesini yapmak üzere video konferans yöntemiyle
bir araya geldi.
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Alagöz, Başkan seçildi
Yapılan seçimde Meclis Başkanlığı’na
ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve
Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Başkan Yardımcılığı’na
ise Akort Tanıtım Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı
Hülya Akkaya seçildi.

terimlerinin suni, vegan v.b malzemelerle
karıştırılmamasına yönelik yapılan detaylı
çalışma Meclis Danışmanı Onur Görgün
tarafından Meclis Üyeleri ile paylaşıldı.
Tabakhane, saraciye ve ayakkabı
sektörleri kapasite kriterlerinin değişimine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Meclis Başkan Yardımcısı Ersin Kaşka
kapasite kriterlerinin önemine dikkat
çekerek, kapasite kriterlerinin sektörün
tümünü kapsayacak nitelikle günümüz
koşullarına uyarlanmasının deri sektörü
için gerekliliğini vurguladı.

Meclis Başkanı Alagöz ve Başkan Yardımcısı Akkaya, Üyelere teşekkür ederek
sektörü daha ileriye götürmek için yapılacak her çalışmaya severek katkı vereceklerini ifade etti. Seçimin ardından Meclisin
yeni dönemde alt komisyonlar oluşturularak, çalışmaların yürütülmesi adına fikir
alışverişi gerçekleştirildi. KOSGEB İşletme
Geliştirme Destek Programı’na ilişkin düzenleme değişiklikleri hakkında KOSGEB
yetkililerince bilgi verildi.

üç ayrı alanda faaliyet gösterecek çalışma
gruplarının kurulması konusu masaya yatırıldı ve oluşturulacak bu gruplara Meclis
Üyelerinin katılımı sağlandı.

Türkiye Patent ve Marka Vekilleri
Meclisi’nde çalışma grupları kuruluyor

T

ürkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, video konferans yoluyla toplandı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken
ve Meclis Başkanı Kemal Yamankaradeniz’in
başkanlığını yaptığı toplantıda, Meclis içinde yer alan derneklerle istişare toplantısı

ve Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerçekleştirilen ziyaretler gibi son zamanlarda
yürütülen Meclis faaliyetlerinin durumu
hakkında üyeler bilgilendirildi.
Toplantıda, uluslararası tanıtım, kurumlar arası ilişkiler ve mevzuat olmak üzere

Görüşülen konular
Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Yönetmeği Taslağı ile ilgili çalışmaların Türk
Patent ve Marka Kurumu nezdinde devam
ettiğinin bilgisi üyelerle paylaşıldı.
Hizmet ihracatı yapan firmalara uygulanabilecek vergi istisnası ve Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte
Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 2641 Sayılı Karardan yararlanmak
üzere, Patent Vekilleri ve Marka Vekillerinin,
Kararda tanımlanan “Türkiye’de yerleşik
sağlık turizmi, bilişim, film, eğitim, yönetim
danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt dışı
müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve
kuruluşlar ile bu sektörlerdeki iş birliği kuruluşları” arasında yer alması talebinin daha
önce Bakanlığa yazı ile iletildiği, ilerleyen
günlerde ise konu hakkında Bakanlık ile
tekrar görüşülmesi gerektiği ifade edildi.

“Yedek parça
ithalat kontrolleri
uzun zaman alıyor
ve gecikmeler
yaşanıyor”

T

ürkiye Ambalaj Meclisi, video konferans yoluyla toplandı. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Engin Yeşil ve Türkiye Ambalaj Meclis Başkanı Mustafa Tacir’in başkanlığını
yaptığı toplantıda, üyeler yedek parça
ithalatı kontrollerinin uzun zaman alması ve gecikmeler yaşanması konusunu
masaya yatırdı. Ticaret Bakanlığı İhracat
Genel Müdürlüğü Uzmanı Yavuz Selim
Özden tarafından Yeşil Mutabakatı ile
ilgili bir sunum yapıldı ve konu ile ilgili
sorular cevaplandırıldı.
Ayrıca, Ticaret Bakanlığı tarafından
yayınlanan Ambalaj üreticilerinin Yükümlülükleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. PAGEV tarafından hazırlanan “PETKİM’in PE hammadde ithalatı

ile ilgili başvurusu”na ilişkin sunum ise
Meclis Danışmanı Hasan Salih Acar tarafından yapıldı.
Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor
Çevko Genel Sekreteri Mete İmer ve

ÇEVKO Vakfı Kamu ve Dış İlişkiler Müdürü Alphan Eröztürk tarafından kurulması
planlanan “Türkiye Çevre Ajansı”’ ile ilgili
sunum yapılarak, Türkiye’de depozito
sisteminin nasıl olabileceği hakkında
bilgiler verildi.
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Eğitim Meclisi
virüste yaraların
sarılmasını bekliyor

T

ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı Meclisten sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Selçuk Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr.
Muammer Yıldız ile Eğitim Politikaları Daire
Başkanı Vedat Kuşgözoğlu’nun katılımı ile Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci’nin başkanlığında
video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk,
pandemi boyunca tüm sorunları beraber
takip ettiklerini, eğitim sektörünün en çok
etkilenen sektörler arasında olduğunu, sorunların çözümü ve ilgili Bakanlıklara iletmede TOBB olarak her zaman paydaşların
yanında olduklarını vurguladı. Toplantıya
davet edilen MEB Özel Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız
ise vaka sayılarının artmasıyla yıl sonuna
kadar kapanan okulların bir an önce açılması temennisinde bulunarak, her zaman

sektör oyuncularının talep ve önerilerini
dikkate aldıklarını belirtti.
Rapor hazırlanacak
Meclis içinde özel okullar, yayıncılar, kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
ile sürücü kursu temsilcilerinin yer aldığı komisyonlar oluşturularak, sektörlerin sorunları
ve çözüm yollarının ayrı ayrı tespit edilerek
bir rapor haline getirilmesine, hazırlanacak
raporun TOBB Başkanlığı ile ilgili kurumlara
iletilmesine karar verildi. Meclis Üyeleri, eğitimdeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirilme-

“Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi’nde Güncelleme gerekiyor”

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.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz
Günay, pandemi boyunca tüm sorunları
beraber takip ettiklerini, sorunların çözümü
ve ilgili Bakanlıklara iletmede TOBB olarak
her zaman paydaşların yanında olduklarını
vurguladı. Meclis Başkanı Alp Önder Özpamukçu ise en son yapılan toplantıdan
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bugüne kadar yaşanan gelişmeler hakkında
kısa bir bilgilendirmede bulundu.
Sıfır atık konusu konuşuldu
Toplantıda sıfır atık konusunun önemine dikkat çeken üyeler, yapılacak değişiklik
ile belediyelere verdikleri kendi atıklarını
depolama imkânlarının olduğunu belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde
gelişmelerin takibinin önemine vurgu yaptılar. Kış mevsiminin gelmesiyle AVM’lerdeki klima sistemlerinin çalışmamasının

sinin devamlı hale gelmesi, eğitim-öğretim
desteğinin özel okula çocuklarını gönderen
her veliye tekrar verilmesi taleplerini Bakanlık
bürokratlarına ilettiler. Ayrıca toplantıda üyeler,
son yıllarda sürekli değişen müfredatlar nedeniyle 100 milyon adet kitabın çöpe gittiğini,
bunun hem emek hem de maddi bir kayıp
olduğu fikrinde birleştiler. Yayıncılık hayatında,
Devletin kural koyucu ve denetleyici olmasından yana olduklarını söyleyen üyeler, yayıncılık
faaliyetinin özel sektör tarafından yapılmasının
doğru olduğu vurgulayarak, Devletin yayıncılık hayatından çekilmesini dile getirdiler.
büyük bir sıkıntı yarattığını söyleyen sektör
temsilcileri, gerek AVM çalışanı gerekse
müşterilerin sağlığı için Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi’nde bir güncellemenin
gerekliliğe vurgu yaptılar.
Pandemi döneminde sektörün en büyük sorunu haline gelen kiralar konusunu
ele alan Meclis Üyeleri, yapılabilecekler karşısında önerilerini değerlendirdi. Üyelerce,
kamunun işletmelere kira desteği vermesi
ile Mayıs 2021 başına kadar KDV ve stopajların sıfırlanması talep edildi.
Ayrıca üyeler, yeni çıkan genelgeyle
kapanan restoranlarda turizm sektöründeki
gibi güvenli sertifika uygulamasının yaygınlaştırılmasını sağlayacak şekilde işletmelerin
özendirilmesi gerektiğini dile getirdiler.
Yükselen gümrük vergileri nedeni
ile markalı ürün satışlarında rekabet gücünün kaybedildiği, dolayısıyla markalı
ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ile ilgili
çabalara sekte vurması hasebiyle gümrük
vergilerinin yeniden değerlendirilmesi
vurgulanırken, turizm alışverişlerinde yaşanan düşüşle markalı ürün ithalatındaki
kotaların da tekrar değerlendirilmesinin
yerinde olacağı belirtildi.

önerisi ve Orman Ürünleri Meclisi’nin altı
aylık çalışmaları hakkında detaylı bir sunum
gerçekleştirdi. Orman Ürünleri Meclis Başkanı Haluk Yıldız, gündem maddelerinden
biri olan biokütle enerji üretiminde orman
envanterlerinden endüstriyel ve yakacak
odun kullanımının sektöre olumsuz etkilerini Bakanlıkların gündemine taşıdıklarını,
endüstriyel odunun biokütle üretiminde
kullanım dışı bırakıldığını ve diğer ürün olan
yakacak odunun da çıkarılması için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

“Odun hammaddesi sektörün tüm
alt kollarına adil bir şekilde dağıtılmalı”

T

ürkiye Orman Ürünleri Meclisi, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan A. Sadıkoğlu ve Meclis Başkanı Haluk Yıldız’ın
başkanlığında Meclis Üyelerinin katılımıyla
toplandı. Sadıkoğlu, sektör temsilcileriyle
bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti
ifade ederek, ülkenin her kesimini etkileyen
Covid-19 sürecinde TOBB olarak talepleri

büyük bir titizlikle topladıklarını; Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman sektörünün sorunlarını yakından takip
ettiklerini vurguladı.
Toplantıda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Meclis Üyesi Hüseyin Güler, orman
ürünleri sektöründe beş sorun-beş çözüm

“Her yıl üretimi artırıyoruz”
Meclis Başkan Yardımcısı Sabri Avcı da
toplantı gündemlerinin üyelerin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini,
Orman Genel Müdürlüğü’nün ürettiği odun
hammaddesinin yüksek katma değer sağlanması için daha verimli kullanılmasını, odun
hammaddesinin sektörün tüm alt kollarına
adil bir şekilde dağıtımının yapılması gerektiğini vurguladı. Toplantıya katılan Orman Genel
Müdürlüğü İşletme Daire Başkanı Ahmet Aydın ise hammadde ihtiyacının karşılanması için
her yıl üretimi artırdıklarını söyledi.

Türkiye Otomotiv
Ticaret Meclisi
gündemindeki
konuları görüştü

T

ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Yüksel Mermer’in
başkanlığında toplandı.
Pandemi nedeniyle bu yılın zorluluklar
içinde geçtiğini bildiren Özgener, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 60 farklı
Sektör Meclisi’nin sorunlarını tek tek dinlediğini ve çözüm yolları aradığını ifade etti.
Meclisin yoğun gündem maddelerinin tartışıldığı toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Şube Müdürü Sabriye
Ayhan, Ömrünü Tamamlamış Araçların
Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ürün Güvenliği
Denetim Tebliğleri ile ilgili bilgilendirme
Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Yıldız
tarafından yapılarak, daha detaylı bir şe-

kilde konuyu görüşmek üzere bir toplantı
organize edilmesi kararlaştırıldı.
“Kiralamada sorunlar yaşanıyor”
Karayolu Uygunluk Raporu alınması
süreci ile ilgili TSE’den Ulaşım ve Lojistik
Sistemleri Merkezi Başkanı Ali Bengi’nin
katıldığı toplantıda, dolaşım belgeleri ve
menşe şahadetnameleri ile ilgili de Gümrükler Genel Müdürlüğü İthalat ve Menşe
Daire Başkanı Kadir Tursun hazır bulunarak
üyelerin sorunlarını dinledi.
Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür-

lüğü Sanayi Dairesi Başkanı Sinan Yanaz da
İGV’nin otomotiv sektörü üzerindeki etkisi
hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu
(YYS) firmalarının desteklenmesine yönelik
talepler de Gümrükler Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Kerem Erol’a iletildi. Kiralama
konularında yaşanan sıkıntılar TOKKDER
Genel Koordinatörü Tolga Özgül tarafından
paylaşılarak, Meclis faaliyetleri hakkında
değerlendirmeler ile ilgili üyelerin görüşleri
alınarak toplantı sonlandırıldı.
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sektörün sorun ve çözüm önerilerini ilk
elden iletme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

“Kaçak akaryakıt satışlarının önlenmesi
için KDV sıfırlanarak ÖTV’ye eklenmeli”

T

ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi, Ahmet Erdem’in başkanlığında sektördeki gelişmeleri istişare
etmek üzere video konferans aracılığıyla
bir araya geldi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet
Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla 28 Kasım tarihinde bir toplantı düzenlendiğini
aktaran Meclis Başkanı Erdem, burada

Rapor hazırlanacak
Kaçak akaryakıt satışlarının önlenmesi için KDV’nin sıfırlanarak ÖT V’ye
eklenmesi önerisinin istişare edildiği
toplantıda, ilgili konuda kamu temsilcilerinin de yer aldığı bir çalışma gurubu
kurulmasına ve etki analizi ile uygulama
prosedürlerini de içeren bir rapor hazırlanmasına karar verildi. VOC’nin ertelenmesi konusunda bir maliyet analizi çalışması yapıldığı ve erteleme talebinin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na iletildiği bilgisi verildi.
Meclisin öteleme talebinin bulunduğu da
yinelendi. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konusunda GSM’nin şirket yerine işyerine
verilmesinin sektör talebi olduğu aktarıldı.
Konunun son aşamada olduğu ve olumlu
ilerlediği bilgisi verildi.
Biodizel konusunda fiyatın yükseldiği ve
sektörde zarara yol açtığı söylendi. En azından ilave yüklerin kaldırılmasının önemli olduğu ve bu sebeple teminat mektubunun
kaldırılmasının iyi olacağı belirtildi.

Türkiye Girişim
Sermayesi
Meclisi
2020 yılını
değerlendirdi

T

ürkiye Girişim Sermayesi Meclisi, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler’in başkanlığında sektör temsilcilerinin
katılımıyla 2020 yılını değerlendirmek ve
güncel konuları ele almak üzere video konferans yoluyla bir araya geldi.
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan,
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Başkanı Naci Ağbal’ın katılımıyla 28 Kasım
tarihinde bir toplantı düzenlendiğini ve
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burada sektörün sorun ve çözüm önerilerinin ilk elden iletildiğini dile getirdi.
Diğer Meclislerle buluşulacak
Meclis Üyelerinin beş sorun - beş çözüm önerilerini istişare ettiği toplantıda,
sektörün takip ettiği güncel konuların

son durumlarına ait bilgilendirmelerde
bulunuldu. Önümüzdeki dönemde Sektör
Meclisleri bünyesinde yer alan Meclislerle nasıl iş birlikleri geliştirilebileceğini de
değerlendiren Meclis Üyeleri, konuyla ilgili
olarak belirlenen Meclislerle bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Türkiye Dayanıklı
Tüketim Malları
Meclisi, altı ana
başlıkta çalışma
belirledi

T

ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi’nin Kasım ayı toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Şeref Burak Özaydemir’in
başkanlığında video konferans yöntemiyle
gerçekleştirildi. Şeref Burak Özaydemir,
Meclis Üyelerine bir önceki toplantıda alınan kararları anlatırken, raporu da onaylatarak toplantı açılışını yaptı. 2021 İş Planı’nda
temel olarak altı ana başlıkta çalışmaların
planlanabileceği değerlendirildi.
İç Pazar Rekabetçiliği, Değişen Ekosistemde Tedarik Sanayi, Ar-Ge Altyapısı & İşgücü Dönüşümü, Veri Ekonomisi/Yazılım &
Siber güvenlik, İhracat Rekabetçiliği, Enerji
& Çevre & Döngüsel Ekonomi belirlenen
konu başlıkları oldu.
Toplantı gündemi kapsamında ilk olarak

Koç Holding Ekonomik Araştırmalar Koordinatörü Ahmet Çimenoğlu tarafından
dünya ve Türkiye’nin ekonomik görünümü
hakkında bilgiler sunuldu.
"Haksız fiyat avantajı sağlanıyor"
Meclis Üyesi Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği Genel Sekreteri Ahmet
Çelebi de TRT-bandrolsüz olarak satılan
LCD TV’ler hususunda bilgi verdi. Çelebi,
piyasada bazı firmaların TV fiyatı üzerinden
yüzde 16 TRT bandrol ücretini ödememek
için TV tuner kısmını ekrandan ayırarak,
televizyonu “Uydu Alıcılı LED”, “HD Ready
Uydu Alıcılı LED Ekran” veya “Dual LED” gibi

Türkiye Züccaciye Meclisi
2020 yılını mercek altına aldı

T

ürkiye Züccaciye Meclisi, TOBB Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve
Meclis Başkanı Murat Kolbaşı’nın başkanlığında, sektör temsilcilerinin katılımıyla sektörün 2020 yılı değerlendirmesini yapmak
ve güncel konuları ele almak üzere video
konferans yoluyla bir araya geldi. Kopuz,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı
Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir

Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın
katılımıyla 28 Kasım tarihinde bir toplantı
düzenlendiğini ve burada sektörün sorun ve
çözüm önerilerinin ilk elden iletildiğini dile
getirdi. Kopuz ayrıca, üçüncü çeyrekte elde
edilen yüzde 6.7’lik büyüme ile piyasaların
beklentisinin aşılarak önemli bir toparlanmaya imza atıldığını sözlerine ekledi.

isimler altında monitör gibi piyasaya sürdüğünü, TRT bandrol ücretini ise çok düşük bir
maliyete sahip olan ve TV ile birlikte hediye
olarak verilen uydu alıcısı üzerinden yüzde
10 oranında ödeyerek, haksız fiyat avantajı
sağladığını dile getirdi.
Toplantının son gündem maddesi hususunda Arçelik Enerji Yöneticisi Ömer Ünal,
“Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması Önerisinin Geliştirilmesi” konulu
sunumunu Meclis Üyeleri ile paylaştı. Bir
sonraki çalışma grubu toplantısında güncel
önerilerine dair yapılacak olan sunum için
Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Üyelerinin
taslak görüşlerini de ileteceğini dile getirdi.

Meclis Üyelerinin beş sorun – beş çözüm
önerilerini istişare ettiği toplantıda, sektörün
takip ettiği güncel konuların son durumlarına
ait bilgilendirmelerde bulunuldu.
Çalışmalar hakkında bilgi verildi
Toplantıda ayrıca; yapım işleri, mal alım
ihaleleri, hizmet alım ihaleleri ve danışmanlık
ihaleleri yönetmeliklerinde yapılan düzenleme
kapsamında Avrupa Topluluğu Sanayi Ürün Listesi (Prod Com) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Birim Fiyat Tarifeleri (Poz numaraları) numaralarının eşleştirilmesi ve yerli malı listelerinin daha
anlaşılır bir şekilde güncellenmesi amacıyla
yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
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Teknoloji
Destekli
Eğitimin

Öğrenciler
yeni
teknolojileri
kullanarak
araştırmaya özendiriliyor, cazip burs imkanları
ve deneyimli akademik kadronun desteği ile
kaliteli eğitim görüyor.
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