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Bakan Şahin: “Serbest bölgeler
ekonomik açıdan önemli”

T

OBB Türkiye Serbest Bölgeler Meclisi Başkanı
Mehmet Özmen, beraberindeki Sektör Meclisi Üyeleri ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanı Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette, Serbest Bölgelerin sorunlarının çözümü
için bugüne kadar olan desteğin, bundan sonra da de-

vam edeceğini belirten Bakan Fatma Şahin’e Sektör Meclisi Başkanı Özmen ve beraberindeki heyet teşekkürlerini iletti.
Yaklaşık bir saat süren ziyarette Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Şahin, serbest bölgelerin
ülke ekonomisi açısından önemine işaret ederek,
Türkiye ekonomisinin büyümesinde çok büyük
payı bulunduğunu anlattı.
Bakan Şahin iletişime açık olmak gerektiğine değinerek, “Lider bir ülke
TOBB
olunacaksa büyük projeler ortaya
Türkiye
çıkarılmalı” ifadesini kullandı. GöSerbest Bölgeler
Meclisi, Aile ve Sosyal
rüşmede; kadının statüsünden
Politikalar Bakanı ve
ülke ekonomisine ve istihdamla
Gaziantep Milletvekili
ilgili sorunlara kadar birçok konu
Fatma Şahin’i
ele alındı. Bakan Şahin, TOBB Serziyaret ederek, hayırlı
best Bölgeler Meclisi aracılığıyla
olsun dileklerini
sektöre, yeni dönemde hep birliksundu.
te çalışarak bütün eksikliklerin üstesinden gelineceği mesajını verdi.

TOBB Çimento ve Çimento Ürünleri
Meclis Başkanlığına Mustafa Güçlü seçildi
TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri
Meclisi Başkanlığına, oybirliği ile Çimentaş
İzmir Çimento Fabrikası Türk AŞ Genel
Koordinatörü Mustafa Güçlü seçildi.
Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi,
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ender
Yorgancılar’ın da katılımıyla TOBB Sosyal
Tesisler Salonu’nda toplandı.
Toplantıda, Başkanlık Divanı
seçimlerinin yanı sıra sektörün güncel
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sorunları ile çözüm önerileri ele alındı.
Meclis üyeleri, Türkiye’de beton karayolu
ağı ve beton bariyer kullanımının
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar
yürütülmesi yönünde görüş birliğine vardı.
Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri de
karayollarındaki son duruma ilişkin sektör
temsilcilerine bilgi aktardı.
Toplantıda ele alınan bir diğer konu ise
“Emisyonlar ve Sektörel Enerji Potansiyeli”

oldu. Meclis üyeleri, Elektrik İşleri Etüt
İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
çimento sektörü için belirlenen, enerji
tasarruf potansiyeli rakamlarının yeniden
gözden geçirilmesini istedi.

SEKTÖR 

İhracattaki yüzde
23’lük artış deri
sektörünü sevindirdi

T

OBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi toplantısında, yılın ilk 5 ayında sektördeki ihracatın yüzde 23 artış göstermesinin sevindirici olduğuna işaret
edilirken, özellikle ayakkabı ve yan sanayi ithalat rakamlarındaki artışın önlenmesi için tedbir alınması istendi.
TOBB Türkiye Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak’ın başkanlığında İstanbul’da toplandı. Sektördeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda müşterek sorunlar için çözüm önerileri tartışıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak’ın açılış konuşmasının ardından, Meclis Başkanı Hakkı Matraş ülke sanayisi ve deri sektörünün genel durumuna ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
İhracat rakamlarına ilişkin hazırlanan rapor hakkında bilgi veren Meclis Başkan Yardımcısı Lemi Tolunay, deri sektörü ihracatının 2010 yılında 431 milyon dolarken, 2011
yılında 531 milyon dolara yükselerek yüzde 23 oranında artış gerçekleştirdiğini ifade
etti. Tolunay, toplam deri ihracatındaki dağılımı ise şöyle özetledi:
Yarı işlenmiş bitmiş deride yüzde 17.5, saraciyede (Tabii ve suni deriden, ayakkabı
ve giysi dışında çeşitli kullanım ve süs eşyası üreten bir sanayi dalı) yüzde 18, ayakkabıda yüzde 39, deri ve kürk giyimde yüzde 25,2. Deri ihracatındaki ilk 9 ülke; Rusya, İtalya,
Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Kazakistan, Irak, Ukrayna ve İngiltere.

TOBB
Türkiye Deri
ve Deri Ürünleri
Sanayi Meclis
Başkan Yardımcısı
Lemi Tolunay, yılın ilk
5 ayında sektördeki
ihracatın yüzde 23
artış gösterdiğini
belirtti.

Toplantıda gündeme getirilen bir diğer konu
ise kamuoyunda sentetik elyaf bilincinin oluşturulması oldu. Suni deri yerine “sentetik elyaf” ifadesinin kullanımının yaygınlaştırılarak “deri” ifadesinin koruma altına alınması gerektiği yönünde
görüş birliğine varıldı.

SUNİ DERİ DEĞİL “SENTETİK ELYAF”
İhracat rakamlarının sevindirici olduğunu
belirten Meclis Başkan Yardımcısı Ender Yazıcıoğlu ise ayakkabı ve yan sanayi ithalat rakamlarındaki artışa dikkat çekerek, bu rakamların
düşürülmesine yönelik önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Yazıcıoğlu bunun da,
artan üretim taleplerini karşılamak için, hammadde kaynaklarının artırılması yoluyla sağlanabileceğini vurguladı.
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TOBB Türkiye Medya
ve İletişim Meclisi’nden,
Bakan Ergün’e ziyaret

T

OBB Türkiye Medya İletişim Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Harun Karacan’ın
başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ü 11 Ağustos 2011
tarihinde ziyaret etti.
Ziyarette sektör sorunları ve çözüm önerileri tartışılarak, meclis faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Bakan Ergün’e bilgi aktarımında bulunuldu. Görüşmede medya sektöründe önümüzdeki dönemde internet teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bir değişim sürecine girileceği, bu değişim sürecinde kamu otoritesinin düzenleyici ve yol gösterici olmasının önemine değinildi. Ayrıca radyo ve televizyon sektöründe, en önemli
girdinin enerji olduğu belirtilerek, yüksek enerji maliyetlerine işaret edildi.
Bakan Nihat Ergün ise Türkiye’de Ar-Ge konusunda önemli adımlar atıldığına değinerek, ekonomide tasarım ve markalaşmanın önemine dikkat çekti. Bakan Ergün, bun-
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TOBB
Türkiye
Medya ve İletişim
Meclisi, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün’ü ziyaret
etti. Bakan Ergün,
sektörün sorunlarına
destek olacaklarını
söyledi.

dan sonraki süreçte ülkede gelişmekte olan Ar-Ge
faaliyetlerinin medyada daha çok yer almasından
duyacağı memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca sektördeki sorunların çözümü için Bakanlık olarak destek olacaklarını ve işbirliklerine açık olduğunu ifade etti.

SEKTÖR 

Doğal Gaz sektörü
meclisine kavuştu

TOBB
Türkiye
Doğal Gaz Meclisi
üyeleri, sektörde
serbestleşme sürecinin
tamamlanmasının
önemine işaret
ederek, çalışmaların
hızlandırılmasını
istedi.

SERBESTLEŞME SÜRECİ
TAMAMLANMALI

E

nerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve sektörden gelen yoğun talep üzerine kurulan TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi, ilk toplantısını 2 Ağustos 2011 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirdi.
Sektörün büyük ilgi gösterdiği toplantıda Meclis Başkanlığına Ege Gaz AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Akbal, Meclis Başkan yardımcılıklarına ise Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD) Başkanı Eyüp Aratay, Türkiye
Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) Başkan Yardımcısı Erdoğan Arkış ile Petrol
Platformu Derneği (PETFORM) Genel Sekreteri Altan Kolbay seçildi.

Serbestleşme sürecinin tamamlanamamış olmasının sektörün önünde önemli bir engel teşkil ettiğini belirten TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi üyeleri, Meclisin öncelikli olarak bu konuyu
ele alması gerektiği üzerinde görüş birliğine vardı. TOBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi tarafından bu
amaç doğrultusunda, öncelikle 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çalışmaları olmak üzere,
mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yapmak için Mevzuat Alt Komitesi kuruldu.

Sermaye piyasasını büyütmek için
“farkındalık” çalışmaları başladı
TOBB Türkiye Sermaye Piyasası Meclisi,
İstanbul TOBB Hizmet Binası’nda, TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak’ın
da katıldığı toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya kamu, özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarının üst düzey temsilcileri büyük
ilgi gösterdi.
Toplantıda halka arz seferberliği
ile yatırımcı seferberliğinin nasıl daha

iyi sonuçlar verebileceği hakkında fikir
alışverişinde bulunan sektör temsilcileri,
bu konularda doğru planlamanın önemine
işaret etti.
Türkiye’deki sermaye piyasasının, diğer
ülkelerle karşılaştırıldığında küçük kaldığına
değinilerek, bunun çözümü için farkındalık
çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Ayrıca,
piyasada menkul kıymet enstrümanlarının

eksik olduğu dile getirildi.
Meclis üyelerinin üzerinde mutabık
kaldıkları bir diğer konu da, sektördeki
yatırımcı ve tasarruf yetersizliği oldu.
Mevduatların ön plana çıkması nedeniyle,
tasarruf miktarının istenen düzeye
gelemediği belirtildi.
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri
Derneği (TKYD) Başkanı Gür Çağdaş ise,
TKYD’nin amacı, kolektif yatırım kurumları
ve portföy yönetimi ile TKYD’nin çalışma
komiteleri hakkında Meclis üyelerine
bilgilendirmede bulundu.
Toplantıda fon sektörünün büyümesi
için neler yapılabileceği de tartışılırken,
güçlü lobi çalışmalarına ihtiyaç olduğu dile
getirildi.
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Kuyumculuk sektörü
Altın Borsası’ndan ÖTV’ye istisna istedi

T

OBB Türkiye Kuyumculuk Sanayi Meclisi, İstanbul’da
yaptığı toplantıda, Elmas Borsası’nın vergi düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları değerlendirdi. Dış Ticaret
Müsteşarlığı ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
yetkilileri de, uluslararası rekabetçiliğin artırılması için devlet teşvikleri hakkında Meclis üyelerine bilgi aktarımında
bulundu.
Meclis üyeleri yarı ve tam değerli taşlara uygulanan
yüksek Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV), sektörün rekabet
gücünü olumsuz etkilediği görüşünde birleşti.

HUKUKİ DÜZENLEMELER TEŞVİK EDİLMELİ
Toplantıya katılan İstanbul Altın Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Aloğlu sektör temsilcilerini bilgilendiren bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, dünyada mücevher sektöründe yapılan vergilendirmelerden örnekler verilerek, ÖTV’nin düşürülmesi veya sıfırlanmasını sağlamak üzere bir proje hazırlandığı ve hükümete iletileceği belirtildi.
Aloğlu, kuyumculuk sektörünün, Belçika ve Çin elmas borsalarının gelişiminde olduğu gibi hukuki düzenlemeler ile teşvik edilmesi gerektiği üzerinde durdu. Aloğlu,
dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gösteren kıymetli taş borsalarının ortak özelliğini,
“borsalarında işlem görmek üzere ithal edilen taşları, ticari tarifelerden, katma değer ve

Türkiye Enerji Meclisi Başkanlığına
Mehmet Ali Neyzi seçildi

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Enerji
Meclisi toplantısında Meclis Başkanlığına,
Meclis Başkan Yardımcılığı görevini
sürdüren Mehmet Ali Neyzi seçildi.
Mevcut Başkan yardımcıları İhsan Akyol
(Sanko Enerji) ve Alpay Ünal (Era Şirketler
Grubu) görevlerine devam ederken,
Mehmet Ali Neyzi’den boşalan Başkan
Yardımcılığı görevine Gökmen Topuz
(Zorlu Enerji) seçildi.
MEVZUAT DÜZENLEMELERİNDE
PROAKTİF YAKLAŞIM
Toplantıda, elektrik
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piyasasında serbestleşme ve
özelleştirme sürecindeki mevzuat
düzenlemelerinin hız kazandığına
işaret eden sektör temsilcileri,
bu süreçte daha etkin rol almak
amacıyla mevzuat alt komitesi
oluşturdu. Aykut Bakırcı’nın
başkanlığında yürütülecek
çalışmaların ilkini “4628 sayılı Elektrik
Piyasası Kanun Taslağı” oluşturuyor.
Bir sonraki toplantısını bu ay
içerisinde gerçekleştirecek olan Meclis,
bu süreç zarfında kamu kurumları ile ikili
görüşmelerini sürdürecek.

tüketici vergilerinden muaf tutmak” olarak belirtti.
Toplantıda, bu şartları sağlayacak kanun değişiklikleri yapıldığı takdirde, yabancı elmas üreticilerinin, Türkiye’deki İstanbul Altın Borsası bünyesindeki kıymetli taş işlemlerinde faaliyet göstermemeleri için bir neden kalmayacağı belirtildi.
Sektör temsilcileri; İstanbul Altın Borsası’nda
gerçekleştirilecek işlemler için yüzde 20 olarak
uygulanan ÖTV’ye istisna sağlanması ile piyasanın rekabete daha açık olacağı, şeﬀaﬂaşacağı ve
Türkiye’deki elmas ﬁyatlarının dünya ﬁyatlarına
daha da yaklaşacağı görüşünü dile getirdi.
Ayrıca toplantıda, Türkiye’nin kuyumculuk alanındaki, uluslararası markalaşma bilincine ivme kazandırmak ve küresel pazarda Türk markalarının yer
almasını sağlamak amacıyla oluşturulan Sektörel
İnovasyon ve Markalaşma Merkezi (SİMM) projesiyle ilgili olarak sektör temsilcilerine bilgi verildi.

TOBB
Türkiye
Kuyumculuk Sanayi
Meclisi, sektörün
borsa işlemlerinde
ÖTV’nin düşürülmesi
veya sıfırlanmasına
yönelik bir proje
hazırladıklarını
açıkladı.

SEKTÖR 

TOBB
Türkiye
Otomotiv Ticaret
Meclisi üyeleri,
araçların kaza ve hasar
bilgilerinin TRAMER
kayıtlarına işlenerek
kamuoyuna açık
olması önerisinde
bulundu.

Otomotiv sektörü,
tüketicinin korunması için
kolları sıvadı

T

OBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi toplantısında sektörün sorunları ve çözüm
önerileri ele alındı. Toplantıda sektörün sigorta, traﬁk tescilleri ve Özelleştirilmiş
Muayene İstasyonları (TÜVTÜRK) ile ilgili sorunları ve traﬁk tescillerinde online
tescil işlemlerinin başlamasından sonraki süreçte karşılaşılan aksamalar ve çözüm önerileri görüşüldü.
TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi üyeleri, maddi hasarlı traﬁk kazası sonrası tutulan hasar tespit tutanağı ve hasar durumunun, TRAMER kayıtlarına işlenerek kamuya
açık hale getirilmesini istedi.
Bandrol uygulaması yoluyla kazaların araç kaydına işlenerek, araç alım satımı öncesinde tüketicilerin bilgilendirilmesinin yararlı ve gerekli bir hizmet olacağı görüşünde birleşen TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi üyeleri, bu durumun, özellikle ikin-

TOBB Türkiye Cam Sanayi Meclisi,
cam atığı mevzuatını görüştü
TOBB Türkiye Cam ve Cam Ürünleri
Sanayi Meclisi hurda cam atımıyla
ilgili yeni yönetmeliği değerlendirmek
üzere toplandı. Meclis üyeleri, hurda
cam atımının sektörün en büyük
sıkıntılarından birisi olduğunu dile
getirip, yapılan değerlendirmeler
sonucunda, Meclis olarak konuyla ilgili
gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili
bakanlıklara iletilmesi kararını aldı.
Toplantıda, Şişecam Cam Araştırma
Merkezi yetkilileri, “Atık Yönetimi
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
kapsamında; “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”, “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri
Kazanımı Tebliği” ve “Atıkların Düzenli
Depolanmasına İlişkin Yönetmelik”

hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.
Camın tehlikeli bir madde ile kontamine
olmadığı sürece tehlikeli olmadığını
belirten yetkililer, yönetmelikteki
düzenlemenin sektörü zor duruma
soktuğunu belirtti.

ci el satışlarda araç geçmişi hakkında sağlıklı bilgi
alınmasına imkân sağlayacağını vurguladı. Sektör
temsilcileri bu uygulamanın, ağır hasarlı araçların
yeniden onarılarak traﬁğe çıkarılmasına ve satışına engel olacağını dile getirdi. Konuyla ilgili olarak
Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğü’ne
yazılı başvuru yapılması talep edildi.
Muayene istasyonlarında, Ulaştırma Bakanlığı
tarafından getirilen uygulamalardan kaynaklanan
sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirilerek,
iş takipleri için alınan vekâlet belgelerdeki 1 aylık
sürelerin uzatılması talep edildi.
Toplantıya katılan TRAMER temsilcileri de, sigorta uygulaması, hasarlı araçların sınıﬂandırılması ve hasar durumu tespiti konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi.

KİLOMETRELER SİGORTA POLİÇESİNE
İŞLENSİN
Toplantıda ayrıca, fabrika çıkışında bayi veya
gümrüğe götürülmek üzere traﬁğe çıkan, yük ve
yolu taşımayıp, taşımacılığa münhasır olan araçlara takılan geçici plakalara da normal plakalar gibi
motor ve şasi numarası işlenmesinin gerekli olduğu önemle vurgulandı.
Araçların muayeneye gidişinde mevcut kilometresinin sigorta poliçesine işlenmesi gerektiğine değinen sektör temsilcileri, böylelikle
aracın geçmişi hakkında sağlıklı bilgi edinilerek, aracın satışında alıcının yanıltılmasının önleneceği ve tüketicinin korunmasına
yardımcı olunacağı dile getirildi.
Toplantıda, TÜVTURK’ün ruhsata yapıştırılan bandrol ile araç bilgilerinin okunabildiği bandrol sistemine geçtiği hatırlatılırken, benzer uygulamanın aracın hasar geçmişi için de yapılması talep edildi.
Eylül 2011 k EKONOMİK FORUM 85

 SEKTÖR

TOBB Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi,
sektör raporu için hazırlıklara başladı
TOBB
Türkiye
Toprak Sanayi
Ürünleri Meclisi
yaptığı toplantıda,
Sektör Meclisi olarak
akademik boyutta
projeler üretilmesine
yönelik karar
aldı.

T

OBB Türkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, sektörün sorunlarını görüşmek üzere Ankara’da
toplandı. Toplantıda sektör temsilcileri,
TOBB Sektör Meclisleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sektörler İçin Portal”
çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, Ekim ayında yapılacak
olan “Yangın ve Güvenlik Sempozyumu”
hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.
Toplantıda, sektörün yıllara göre detaylı istatistik verilerini (ihracat-ithalat, pazar payları gibi) içeren stratejik politikalar hakkında kaynak olabilecek sektör raporunun hazırlanmasının faydalı olacağı dile getirildi. Meclis üyeleri, TOBB Türkiye Toprak

TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol
Gazı (LPG) Meclisi alt komite
başkanlarını belirledi. Alt komiteleri
daha aktif olarak kullanmak
isteyen Meclis, Teknik Alt Komite
Başkanlığı’na Ömer Yağız’ın,
Mevzuat Alt Komitesi Başkanlığı’na
Erkan Kınacı’nın, Tüplü Gaz Alt Komitesi
Başkanlığı’na Fehmi Arıkan’ın, Otogaz Alt
Komitesi Başkanlığı’na ise Cem Arat’ın
gelmesi yönünde görüş birliğine vardı.
Alt komitelerin daha verimli ve düzenli
olarak çalışmasını temin etmek amacıyla
alt komite çalışma prensipleri oluşturan
Meclis Başkanlık Divanı çalışmayı Meclis
üyeleri ile paylaştı ve prensiplerin sektör
temsilcilerinin görüşleri çerçevesinde nihai
hale getirileceği bilgisini verdi.

86 EKONOMİK FORUM l Eylül 2011

Sanayi Ürünleri Meclisi tarafından
2010 verilerini içeren sektör raporu hazırlanması konusunda görüş
birliğine vardı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın, yapı denetim ﬁrmalarına yönelik yapılan eğitimlerinin
önemini dile getiren Meclis üyeleri,
bakanlığı temsilen toplantılara katılan Yapı Malzemeleri Daire Başkanı
Taşkın Nar’a, sektörün çalışmalarına yapmış olduğu destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Toplantıda ayrıca, Sektör Meclisi olarak akademik boyutta
projeler üretilmesi kararı alındı.

TOBB Türkiye
LPG Meclisi alt komite
başkanlarını seçti
Sektörde yaşanan gelişmeler
çerçevesinde en önemli konunun LPG’nin
güvenliği ve denetimi olduğu üzerinde görüş
bildiren TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol
Gazı (LPG) Meclisi üyeleri, bu kapsamda
güvenliğin üst seviyede tutulmasını
sağlayacak yaklaşımlar geliştirilmesi ve
konuyla ilgili kamuoyu algısının değişimi
yönünde çalışmalara başlama kararı aldı.
Meclis, sektör açısından büyük önem
arz eden birincil ve ikincil mevzuata yönelik

EPDK tarafından yapılan düzenleme
çalışmalarının, sektörün en üst düzeyde
temsil edildiği TOBB Türkiye Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı (LPG) Meclisi ile paylaşımını,
EPDK temsilcilerinden talep etti.
Toplantıda, LPG’nin gerek maliyeti,
gerekse fosil yakıtlar içinde çevreci bir
yakıt olması nedeniyle önemine işaret edildi.
Meclisin gündeme almayı planladığı
başlıklar arasında; Otogaz Kit Dönüşüm
Sistemleri, LPG Tesisatları ve Tankerlerin
Kontrolü kapsamında, EPDK bünyesinde
mevzuat oluşturulmasına yönelik çalışma
yapılması, bu kapsamda uygulamaların
lisansa bağlanmasının önerilmesi, Kalorifik
Bazda Vergilendirme ve ÖTV konusu ile LPG
Sektörüne Giriş Koşullarının Tariflenmesi
yönünde çalışılması yer aldı.

