HABER

ÇANAKKALELİ KADIN GİRİŞİMCİLERE, DESTEK
PROGRAMLARI ANLATILDI, EĞİTİMLER VERİLDİ
Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde yapılan seminerde kadın girişimcilere yönelik destek
programları anlatıldı, eğitimler verildi. TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Yurt da
lider kadınlara örnek olacak kendi başarı hikayesini anlattı.

Ç

anakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu, Avrupa Birliği, Avrupa İmar
ve Kalkınma Bankası, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve Türkiye İş Kurumu işbirliğinde “Kadın
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık
Desteği Programı” semineri ÇTSO Kongre Fuar Merkezi İÇDAŞ Salonu’nda kadın
girişimcilerin katılımları ile gerçekleşti.
TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Bahar Yurt açılış konuşmasını yaptığı seminerde, kadın girişimci
ve yöneticilere, “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Prog-
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ramı” anlatıldı. Frankfurt School Kıdemli
Pazarlama ve İletişim Uzmanı Didem İzgi,
işletmelerini analiz ederek farklı bir bakış
açısıyla gözlemleyebilecekleri, programa
özel olarak geliştirilen ‘İşletme Merceği’
hakkında da detaylı bilgi verdi.
Başarı hikayeleri anlatıldı
Seminerin ikinci bölümünde; Çanakkale’nin kadın girişimcilerinden Bahar
Yurt lider kadınlara örnek olacak kendi
başarı hikayesini anlattı. “İşletmenizi büyütmenin anahtarı: “Bilgi Teknolojileri’’
başlıklı eğitim bölümünde ise; Frankfurt

School Bilgi Teknolojileri Proje Müdürü
İlker Tokgöz, işletmelerde verimlilik artışı
sağlama yöntemleri, firmaların kendi
web siteleri ile geniş pazarlara ulaşma
yolları, internet ve sosyal medyanın
önemi, rekabette öne geçmenin farklı
metodları ve teknolojik altyapı maliyetlerinin nasıl azaltılabileceğine ilişkin ipuçları verdi. Katılımcılar, EBRD’nin küçük
işletme destek hizmetlerine, katılımcı
bankaların sunduğu finansal ürün ve
hizmetlere de erişim fırsatı yakalayarak,
katılımcı banka yetkilileri ile birebir görüşme imkânı buldular.

SEKTÖRLER

➠ LPG sektörü, LPG’li
araçların kapalı park
yerlerine alınmasını bekliyor

➠ Ambalaj sektörü
Müsteşar Öztürk ile
yönetmeliği görüştü

➠ Otomotiv yan sanayi
sektörü yenilikçi
teknolojileri gündemine aldı

➠ Fuarcılık sektörü
“Dünya Fuarcılık Günü”ne
hazırlanıyor

➠ Plastik, kauçuk ve
kompozit sektörü haksız
rekabete karşı

Fotoğraflar: TOBB Fotoğraf Servisi ve Dünya Gazetesi Arşivi

➠ Doğal gaz sektörü
enerji verimliliğine
odaklandı
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Doğal gaz sektörü
enerji verimliliğine
odaklandı

T

ürkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısı
TOBB’da gerçekleştirildi. Toplantıda sektörde enerji verimliliği ve AB’de arz güvenliğine yönelik düzenlemeler ve bu bağlamda
Türkiye’ye yansımalarına ilişkin bir sunum
gerçekleştirildi. 2016-2017 yılı kış dönemine
ilişkin değerlendirmede bulunan ve dünyadaki gelişmelere ilişkin bilgi veren Türkiye
Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbrahim Akbal,
Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda
yeni enerji kaynağı enerji verimliliğinin, birincil enerji kaynaklarına yılda yaklaşık %1,7
oranında katkı sağlayacağının hesaplandığını
anlattı. Akbal, enerji verimliliği konusunun
Türkiye açısından da büyük önem arz ettiğini
ve bu konuyu özel oturumla ele almak istediğini ifade etti.
Tüketimin en yüksek olduğu dönemde
günlük konut tüketiminin 135 milyon metreküpe ulaştığını belirten Türkiye Doğal Gaz
Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan da konutlarda verimli tüketimin önemine değindi

ve evlerdeki ısının tüketiciler tarafından kış
günlerinde bir derece düşürülmesinin günlük toplam tüketimde 10 milyon metreküp
tasarruf sağlayacağı bilgisini verdi.
Arslan, GAZBİR tarafından hazırlanan
“2016 yılı Doğal Gaz Dağıtım Sektör Raporu”ndan bazı verileri katılımcılar ile paylaştı.
Rapora göre 2016 yılı itibariyle 12,4 milyon
olan abone sayısı 2020 yılında yüzde 30’luk
artışla 16,7 milyona ulaşacak.
Sürdürülebilir piyasa
Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. Efe Biresselioğlu tarafından,
sürdürülebilirlik ve piyasaya bakış açısının
akademik bir çalışma ile ele alındığı anketin

Otomotiv yan sanayi sektörü yenilikçi
teknolojileri gündemine aldı

T

ürkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi,
Meclis Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu
başkanlığında sektörü etkileyen güncel
konuları görüşmek üzere toplandı.
Toplantının ilk bölümünde Meclis Başkan Yardımcısı Süheyl Baybalı tarafından
2016 yılının sektör değerlendirilmesi yapıldı.
Baybalı, 2016’da sektörde üretim ve ihracat tarafında büyüme görüldüğünü belirterek; üretimin bin 485 adet gerçekleştiğini,
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sonuçları paylaşıldı.
Sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasının
oluşturulması için hangi şartların gerektiği,
özel sektörün bunu nasıl değerlendirdiği ve
sektör için önem derecesinin ne olduğunun
tespit edildiği çalışmada, sektör paydaşlarının
beklenti ve hedefleri ortaya konuldu.
AB Türkiye Delegasyonu Enerji Sektörü
Müdürü Hasan Özkoç ise AB Arz Güvenliği
Stratejisi ve Yönetmeliği başlıklı sunumunda 2016 yılında Avrupa Birliği Konseyi ve
Parlamentosuna sunulan Tedarik Güvenliği
Yönetmeliği ile tam işleyen rekabetçi piyasanın ve Avrupa Enerji Birliği’nin kurulmasının
amaçlandığını, AB olarak ulusal yaklaşımdan
bölgesel yaklaşıma geçilmesi konusunda
önemli bir gelişme sağladığını ifade etti.

bin 8 adet satış yapıldığını, toplam ihracatın
ise 23,9 milyar dolar gerçekleştiğini açıkladı.
Sektörün 2017 yılındaki öngörülerine
ilişkin bilgiler de paylaşan Baybalı, 1 milyon
500 adet üretim, 10 milyar dolar tedarik
sanayi ihracatı ve 25 milyar dolar toplam
ihracat beklendiğini belirtti.
Neler yapılacak?
Toplantıda, eşdeğer parça, Otomotiv
Test Merkezi ve ikinci el parça kullanımı
konuları da TSE’den toplantıya katılan uzmanlarla beraber istişare edildi.
Toplantıda ayrıca, yenilikçi teknolojilerin
tedarik sanayine kazandırılması için yapılması gerekenler görüşüldü. Meclis üyeleri,
teknolojik gelişmelerin önemine değinerek,
yeni gelişmeler ile ilgili sanayicilerin bilgilendirilmesi gerektiğine inandıklarını, Meclis’in
GE ve TAYSAD ile birlikte Ocak ayında gerçekleştirmiş olduğu ‘Otomotivin Geleceği
Günü’ gibi organizasyonlar gerçekleştirerek,
benzer özel toplantıların sayısının artırılarak
yeni teknoloji sunumlarının sektördeki tüm
taraflara ulaşması gerektiğini vurguladı.

olduğu, konunun Meclis olarak yakından takip edileceği ve her türlü desteğin verileceği
de ifade edildi.

LPG sektörü, LPG’li araçların kapalı park
yerlerine alınmasını bekliyor

L

PG sektörü temsilcileri, Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi çatısı
altında bir araya geldi ve sektördeki gelişmeleri değerlendirdi.
Toplantıda öncelikle Meclis Başkanı Gökhan Tezel tarafından sektör değerlendirilmesi yapıldı. Tezel, EPDK raporlarına göre 2016
yılında, tüplü LPG satışlarının 820 bin 633 ton
olarak gerçekleştiği ve bir önceki yıla göre
%0,6 oranında arttığı; dökmegaz satışlarının
142 bin 740 ton olduğu ve %19 azaldığı;
otogaz satışlarında geçtiğimiz yıllara göre
büyümenin azaldığı, geçtiğimiz yıl Aralık
ayında ilk defa kendi içinde daralma yaşandığı ve yılsonu artış oranı ise %2,4 olduğunun

bilgisini verdi. Tezel, LPG toplam pazarının
ise %1,1 arttığı ve 4 milyon 105 bin 173 ton
olduğunu belirtti.
EPDK‘dan toplantıya katılan temsilciler,
LPG Piyasası Kanunu 16.ve 17. maddelerinin
değişimine ilişkin kurum nezdinde yapılan
çalışmaların tamamlandığı, tasarı metninin
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildiği bilgisini verdi. Meclis üyeleri tarafından
gündeme getirilen konulardan biri olarak
piyasadaki değişime bağlı olarak stok ile
ilgili mevzuatın detaylı ele alınmasından
duyulan memnuniyet dile getirildi. Önemli
olanın ülkemizin bir kriz durumunda alternatif yakıtlara olan ihtiyacının dikkate alınması

Süreç tamamlandı
Mevzuat Komitesi Üyeleri, sürece ilişkin
bilgi vererek yapılan girişimler ve sektörün
iyi anlatılması ile birlikte Bakanlık tarafından
olumlu yaklaşım gösterildiğini ifade ederek, yakın zamanda tebliğin yayımlandığı,
tebliğe göre; ek süre vermeye Bakanlığın
yetkili olduğu ve LPG işlemlerinde sayaç ve
otomasyon sistemlerinden elde edilen bilgilerin 15 Şubat 2018 tarihine kadar kontrol
ve veri amacıyla diğer ölçümleri destekleyici
nitelikte kullanılacağı değerlendirildi.
LPG’li araçların kapalı park yerlerine alınmasına ilişkin süreçle ilgili EPDK temsilcileri
tarafından yapılan açıklamada, altyapının hazırlanması sürecinin tamamlandığı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda olan
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik içeriğinde düzenleme yapılmasının beklendiği belirtildi. Sektör talebinin
uygunluğunun onaylandığı ve park yerlerine
yine uygunluğu onaylanmış araçların alınmasının sağlanması için çalışmaların devam
ettiği bilgisi verildi.

lu’nun evsahipliğinde, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali
Yıldırım ve ilgili bakanların katılımı ile düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda Meclis Başkanı Cihat Alagöz tarafından
sunumu gerçekleştirilen konular hakkında
bilgilendirme yapıldı.
Sektör Meclisi’nin bir önceki toplantısında karar verilen ve Alt Komisyon tarafından hazırlanan, fuarların denetimi ve fuar
istatistiklerinin tutulmasına ilişkin çalışma
üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Fuarcılık sektörü, “Dünya Fuarcılık
Günü”ne hazırlanıyor

T

ürkiye Fuarcılık Meclisi, Meclis Başkanı
Cihat Alagöz’ün başkanlığında Ankara’da toplandı.

Meclis toplantısında öncelikle, 7 Şubat
2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-

Fuar düzenleme başvurusu
7 Haziran 2017 tarihinde dünya ile birlikte ülkemizde de kutlanacak olan “Dünya
Fuarcılık Günü” ile ilgili Sektör Meclisi tarafından yürütülecek çalışmalar karara bağlandı.
Türkiye fuarcılık sektörünün mevcut
durumu ve geleceğinin de istişare edildiği
toplantıda, fuar alanları fiziki özellikleri ve
fuar düzenleme başvurusu kriterlerinin
güncellenmesi önerisi konusunda çalışma
yürütmek üzere bir alt komisyon oluşturulmasına karar verildi.
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nılması; belgelendirmelerin %80’inin
konutlardan, %20’sinin sanayiden yapılması, istatistiksel olarak sağlıklı bir veriye
dayanmadığı ve ambalaj atıklarının ne
kadarının konutlardan, ne kadarının
sanayiden çıktığının tüm yetkilendirilmiş kuruluşlarca Bakanlığın koordinasyonunda yapılacak bir çalışma sonrası
belirlenmesi hususları görüşüldü.

Ambalaj sektörü Müsteşar Öztürk ile Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'ni görüştü

T

ürkiye Ambalaj Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa
Öztürk’e “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” tasarısı konusunu görüşmek üzere ziyarette bulundu.
Toplantıda ambalajın çevre korun-

masında önemi vurgulandıktan sonra
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili olarak; yetkilendirilmiş kuruluşların kâr amacı gütmemesi ve belediyelerle işbirliği; piyasaya aktörlerince
maliyet yükseltici hükümlerden kaçı-

Lisanslı ﬁrma kriterleri
Belediyelerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için denetim ve
yaptırım uygulamaları sağlanması gerekliliği, lisanslı firma kriterleri yükseltilmesi;
lisans verilen firmalara olan güven tesis
edilmesi ve belgeleme sistemi bu güven
üzerine kurularak basitleştirilmesi gerekliliği hususlarında önerilerde bulunuldu.
Türkiye Ambalaj Meclisi Başkanı
Mustafa Tacir başkanlığındaki heyette Türkiye Ambalaj Meclisi danışmanı
Hasan Salih Acar, Meclis üyeleri Mete
İmer, Volkan Aydeniz ve Yaşar Atilla yer
alırken, Türkiye Sektör Meclisleri Müdürü Ahmet Altıntuğlu ve sektör sorumlusu Selen Eker de görüşmede hazır
bulundu.

Plastik, kauçuk ve kompozit sektörü haksız rekabete karşı
ayrışması yönünde getirilen önerinin sektörlere maliyetleri, faydaları ve zararları ele
alındı. Birlik’in ayrışması ve ayrışmadan
halihazırda mevcut durumunu sürdürmesi konusunda iki farklı görüş öne sürüldü.

T

ürkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit
Sanayi Meclisi üyeleri, Meclis Başkanı
Yavuz Eroğlu başkanlığında sektörü etkileyen güncel konuları görüşmek üzere
TOBB Birlik Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantının ilk oturumunda, ithalat
ve ihracatlarda gümrüğün belirlediği
muayene ve tespit ücretleri genelgesine
limanların uymaması konusundaki gün-
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cel gelişmelerin değerlendirilmesi hususunda Meclis üyeleri görüşlerini aktardı.
Ardından, PAGEV Danışma Kurulu Üyesi
Kemal Çalışkan tarafından “2014/29 ve
2017/01/DBA sayılı Genelgeler Uygulamaları ve Maliyet Yansımaları” konusunda
bir sunum yapıldı.
Toplantının ikinci gündem maddesi
kapsamında, Kimya İhracatçı Birliği’nin

Sunumlar yapıldı
Toplantının üçüncü gündem maddesi ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü Koruma Önlemleri Dairesi Başkanı Murat Gören, haksız rekabeti engelleme hususunda ticaret
politikası savunma araçlarının kullanımı
konusunda kısa bir bilgilendirmede bulundu. Yine Ekonomi Bakanlığı Damping
Şube Müdürü Asuman K. Türkeş de “Ticaret Politikası Savunma Araçları” konulu
bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumla,
anti-damping, sübvansiyonlar, telafi edici
tedbirler ve koruma önlemleri anlaşması
gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan
sonra, meclis üyelerinin bu konulardaki
soruları cevaplandırıldı.

