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Kimya sektörü,katma
değeri yüksek
kimyasalları belirledi

OBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi,
Meclis Başkanı Timur Erk’in başkanlığında, gündemdeki konuları görüşmek ve görüş alışverişinde bulunmak
üzere bir araya geldi.
Toplantıda, TOBB Türkiye Kimya Sanayi
Meclisi tarafından başlatılan katma değeri yüksek kimyasalların tespiti çalışması değerlendirildi. Türkiye’deki cari açığın kimya sektörüne
düşen payının azaltılması düşüncesiyle Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), TOBB
tör
Türkiye Kimya Sanayi Meclisi ve Kimya Sektör
tilPlatformu (KSP) tarafından, Türkiye’de üretilyamesi düşünülen katma değeri yüksek kimyasalların tespiti için başlatılan çalışmanın ele
alındığı toplantıda, yapılan çalışma neticesinde, kilogram birim fiyatı üç doların ve
yıllık toplam ithalat miktarı 50 milyon
doların üstünde olan 50 kimyasalın yer
aldığı bir liste hazırlandığı belirtildi. Listenin TKSD, TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi ve KSP üyelerine gönderilerek
gelen görüşlerle oluşturulan 30 kimyasalın, Meclis toplantısında ilk beş ve ikinci beş
0
kimyasal olmak üzere önceliklendirilerek, 10
gisi
kimyasalı içeren bir liste oluşturulduğu bilgisi
ien
verildi. Söz konusu kimyasallar; stiren bütadien
kauçuk, doğal ve aromatik uçucu yağlar, metil
selüloz, selüloz asetat ve türevleri (linters bazlı
gibi), silisyum tetraklorür başlangıçlı ürünler
(silan bazlı gibi), nano inorganik-organik mad-
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deler, etilen oksit ve türevleri, kömürden üretilen kimyasallar, nadir
toprak metalleri (toryum, seryum, terbiyum, germanyum gibi), mühendislik plastikleri (poliamid, polikarbonat-polimerler ve plastomerler),
yüksek performanslı ara ürünler olarak açıklandı.
SOLVENT İTHALATINDA MALİYET ARTIŞI
Toplantıda ayrıca, solvent ithalatındaki maliyet artışının yarattığı sorunlara değinilerek, boya sanayinde üretimin %30’unun solvent
esaslı olduğu anımsatıldı. Solvent esaslı üretimi kaldırmanın veya yeni
düzenlemeye gitmenin teknolojik değişikliklerden yatırıma kadar uzun
bir süreçte gerçekleşebileceğini belirten sektör temsilcileri, sorunu çözmek için alternatif çözüm yolları aranması gerektiği
üzerind
üzerinde durdu.

TOBB
Türkiye
Kimya Sanayi
Meclisi’nin,Türkiye’de
üretilmesi düşünülen
katma değeri yüksek
kimyasalların tespiti
için başlatığı
çalışma sona
erdi.

“T
“TÜRKİYE
KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ
B
BELGESİ” YAYIMLANDI
Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde ve TOBB Türkiye
Kimya Sanayi Meclisi’nde de yer alan Kimya
Sektör Platformu üyeleri tarafından hazırlanan ve 20 Kasım 2012 tarihinde nihai hali
Resmi Gazete’de yayımlanan 2012-2016 Türk Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem
kiye
Pl hazırlık süreci de ele alındı. Altı ana hedef,
Planı
36 eeylem planından oluşan belgenin içeriği Meclis
üyelerin anlatıldı. Belgede vizyon, katma değeri yüküyelerine
ürünle üreterek Türkiye’yi yatırım üssü haline getirsek ürünler
mek olarak belirlendi. Amaç da yüksek katma değerli, çevreye ve
insan sağlığına duyarlı süreç ve ürünlerle kimya sektöründe sürdürülebilir, rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine geliştirmek ve
dünyada söz sahibi bir konuma gelmek olarak ifade edildi.
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TOBB Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri
Sanayi Meclisi, su kirliliğine ilişkin
düzenlemeyi değerlendirdi

T

TOBB
Türkiye Kâğıt
ve Kâğıt Ürünleri
Sanayi Meclisi,
Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmelik Taslağı’nın
teknik detaylarını
değerlendirerek
ortak görüş
oluşturdu.

OBB Türkiye Kâğıt
ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi, Meclis
Başkanı Erdal Sükan
başkanlığında toplandı. Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) yeta,
kililerinin de katıldığı toplantıda,
törMeclis Başkanı Erdal Sükan, sektörsi temdeki gelişmelere değinerek, Meclisi
silen katıldığı toplantılar ve bakanlık görüşmeleri hakkında bilgi verdi.
TOBB Türkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri
Sanayi Meclisi, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmelik Taslağı için ortak görüş oluşturdu.
Su Kirliliği Yönetmelik Taslağı ve yapılan
toplantıların teknik detaylarını ele alan
sektör temsilcileri, parametre değerlerinin
hiçbir üretici firmayı zora sokmayacak şekilde makul değerlere indirilmesi gerektiğini dile getirdi. Fabrikaların arıtma tesislerindeki atıkların parametre değerlerinin
firmaları zorlayacağı konusunda görüş birliğine varan Meclis üyeleri, Meclis tarafından görüş oluşturulup Bakanlığa iletilmesi
kararı aldı.

TSE STANDART REVİZYONLARI
1 Ocak 2012’den itibaren TSE’nin Türkiye adına
Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee
for Standardization/CEN) ve Avrupa Elektroteknik
SStandardizasyon Komitesi’nin (European Committe
tee for Electrotechnical Standardization/CENELEC)
tam üyesi olduğu bilgisini veren TSE yetkilileri, böylece
Türkiy
Türkiye’deki
bütün sektörlerin yalnız ülkede değil, TSE vasıtasıyla Avrupa’daki
Av
standardizasyon faaliyetlerine de aktif katılımının sağlanacağını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) müktesebatları çerçevesinde AB’de yayımlanmış olan standartların tamamına adapte olmak gerektiği üzerinde duran yetkililer, söz konusu standartların tercümesini sektör
meclislerinin üstlenebileceğini dile getirdi.

ENTEGRE ÇEVRE İZİN YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
DETAYLARIYLA DEĞERLENDİRİLDİ
Toplantıda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve proje ekip liderleri tarafından Entegre Çevre İzin Yönetmeliği Taslağı
hakkında bilgi verildi. AB endüstriyel emisyonlar direktifinin uyumlaştırılması amacıyla yürütülen eşleştirme projesi, projenin aşamaları ve Entegre Çevre İzin Yönetmelik Taslağı, envanter hazırlanması,
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifi’nin (IPPC) ilgili bölümlerinin uyumlaştırılmasıyla ilgili olarak İspanya’daki selüloz ve kâğıt
sektöründe yapılan çalışmalara yönelik bilgi aktarımı yapıldı.
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Gıda sektöründe
gündem
“İzlenebilirlik”

T

OBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Necdet Buzbaş
başkanlığında İstanbul’da toplannayinde
dı. Toplantıda, “Gıda sanayinde
obal
izlenebilirlik” konusunda TOBB Global
aStandartlar Müdürlüğü uzmanları tarafından Meclis üyelerine bir bilgilendirme sunumu yapıldı.
TOBB’un Türkiye’deki tek
temsilcisi ve uygulayıcısı olduğu
GS1sisteminin tarihçesinden bahsedilen sunumda, sistemde kullanılan standartlara ve tedarik zincirini geliştirmekte kullanılan çözüm
önerilerine değinildi.
Bir ürünün tanımlanarak pakethai
lenmesi, depolanması, nakliyesi ve nihai
satış noktasına ulaşmasıyla ilgili tüm bilgiıt altına
lerin kolay ulaşılabilecek şekilde kayıt
alınması, böylece geriye dönük takibinin yapılabilmesi sürecini kapsayan izlenebilirliğin,
aynı zamanda gıda güvenliğinin sağlanması
ve tüketicinin korunması için geliştirilen bir
sistem olduğu belirtildi. İzlenebilirlik sistemi
sayesinde, içinde insan sağlığına zararlı her-

TOBB
Türkiye Gıda
Sanayi Meclisi,
GS1 sisteminin
standartlarını ve
tedarik zincirini
geliştirmekte
kullanılan çözüm
önerilerini
görüştü.

han bir madde tespit edilen ürünün, hangi ülkeden,
hangi
ha
hangi ihracatçı firma kanalıyla, hangi üreticinin hangi
ttarlasından geldiğinin kolayca tespit edilebilmesinin
mümkün olduğuna işaret edildi.

YAŞ SEBZE MEYVE İÇİN İZLENEBİLİRLİK
UYGULAMA KILAVUZU
Değerlendirme aşamasında bulunan Yaş Meyve Sebze İçin İzlenebilirlik Uygulama Klavuzu’ndan
b
bahsedilen
toplantıda, kılavuzda önerilen uygulamalar tedarik zinciri yönetimi ve ürün tanımlaması için
ların
geliş
geliştirilen GS1 standartlarına dayandığı dile getirildi.
Yetkilile kılavuzun içeriğinde yaş meyve ve sebze sektöYetkililer,
ründe faaliy
faaliyet gösteren üretici, paketleme firması, ithalatçı,
ihracatçı ve dağıtım firmalarının hem firma içinde hem de tedarik
zinciri boyunca izlenebilirliği uygulamasına yönelik örnekler olduğu
belirtildi.
Toplantıda ayrıca Türkiye’de entegre kirlilik önleme ve kontrol
direktifinin uygulanmasının desteklenmesi projesi çerçevesinde entegre çevre izni alması gereken kurumlar ve faaliyetleri hakkında bilgi
verildi.

TOBB Türkiye
Madencilik
Meclisi, sektörün
gündemindeki
konuları görüştü
TOBB Türkiye Madencilik Meclisi, Meclis
Başkanı İsmet Kasapoğlu başkanlığında
Ankara’da bir araya gelerek madencilik
sektöründeki son gelişmeleri ele aldı.
13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 23
İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda yer
alan iş yeri açma izinleriyle ilgili bölümü
değerlendiren Meclis Başkanı İsmet
Kasapoğlu, konunun belediyelere değil
de, özel idarelere bağlanması konusunda
sektörün çabalarını dile getirdi. Kasapoğlu,
Meclis üyelerinin de katkılarıyla yetkinin
belediyelere bırakılması hükmünden
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vazgeçilmesini olumlu bir gelişme olarak
ifade etti.
YOİKK PLANLARI
16 Haziran 2012 tarihli Başbakanlık
Genelgesi’yle ilgili değerlendirmelerde
bulunan Meclis üyeleri, genelgenin
madencilik sektörünü kapsamadığı
görüşünde olduklarını ifade etti. Meclis
üyeleri, buna rağmen genelgenin
yayımlanması sonrasında orman izinlerinin
durdurulmasına dikkat çekti.
Başbakanlıkça yapılan inceleme ve
değerlendirmeler nedeniyle uzun zaman
kayıpları yaşandığını belirten sektör

temsilcileri, birçok izin talebinin de gerekçe
gösterilmeksizin reddedildiğini vurguladı.
Toplantıda, bu uygulamalar nedeniyle,
madencilik faaliyetleriyle ilgili izinlerin
alınamaz hale geldiğinin ve sektörün
belirsizliğe sürüklendiğinin altı çizildi.
Toplantıda ayrıca Yatırım Ortamını
İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun
(YOİKK) madencilik sektörüyle ilgili
teknik komite eylem planlarına ilişkin
Meclis üyelerine bilgi verildi. Meclis
Başkanı Kasapoğlu, uzun, orta ve kısa
vadede madenciliğin gelişmelerden nasıl
etkileneceğinin iyi irdelenmesi gerektiğini
vurguladı.
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Entegre kirliliğin önlenmesine
ilişkin çalışmalar sürüyor
bildirim öngörülmüş olmasına karşılık uygulamanın, dosyayla başvuru ve ön izin şeklinde
yürütüldüğüne dikkat çekti.

T

TOBB
Türkiye
Kozmetik ve
Temizlik Ürünleri
Meclisi toplantısında,
sıvı deterjanlar
üzerinde yer alan
görsellere ilişkin
görüş alışverişi
yapıldı.

OBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Meclisi, Meclis
Başkanı Ahmet Pura başkanlığında Ankara’da TOBB Birlik
Merkezi’nde bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Entegre Kirlilik Önleme
ve Kontrol Direktifi Projesi yöneticisi Lain
n
Maclean entegre kirliliğin önlenmesine ilişkin
trol
sunumunda, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
ktif olDirektifi’nin (EKÖK-2008/01/EC) yeni bir direktif
ö l di MacM
duğunu ve bunun üzerinde halen çalışıldığını söyledi.
lean, bu konuda ulusal bir yasanın bu yıl içerisinde çıkmasının beklendiğini belirtti.
Aynı gündem maddesi altında konuşan Çevre Şehircilik Bakanlığı Entegre Çevre İzin Şube Müdürü Ece Tok da, Entegre Çevre İzin
Prosedürü’yle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tok, taslak yönetmeliklerinin olduğunu ve bu taslak yönetmeliğinin 3 ya da 5 yıl içinde
yürürlüğe girmesinin planlandığını ifade ederek, Bakanlık olarak bu
yönetmeliği, yürürlüğe girmeden ilgili tüm tarafların bilgisine sunmak
istediklerini söyledi.
Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Vuranel Okay da, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu denetim ve düzenlemesine tabi ürün mevzuatında

TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi
ÖTV’de yaşanan sorunları ele aldı
TOBB Türkiye Otomotiv Ticaret
Meclisi, Meclis Başkanı Yüksel Mermer’in
başkanlığında İstanbul’da toplandı.
Toplantıya, ÖTV yatırılma aşamasında
yaşanan sorunlarla ilgili bilgi vermek
ve sektör temsilcilerinin görüşlerini
dinlemek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Uzmanı Ragıp Özdemir ve ÖTV
Müdürü Ersin Saklar da katıldı.
ÖTV yatırılma aşamasında yaşanan

sıkıntılarla ilgili soruları yanıtlayan
Saklar, sistemden kaynaklanan
sorunların daha çok bilgi işlem
uygulamalarından kaynaklandığını,
hukuki altyapı anlamında da çözüm
üretilmesi gerektiğini belirtti.
Toplantıda Hasar Takip ve Gözetim
Merkezi (HATMER) Birim Sorumlusu
Erkan Çinko “pert” olarak tabir edilen
ağır hasarlı araçların satışından

DETERJANLARIN ÜZERİNDE YER ALAN
GÖRSELLERE DİKKAT!
Meclis toplantısında ayrıca, sıvı deterjanlar üzerindeki meyve görsellerinin sakıncalı
olup olmadığı da tartışıldı. Şu anki mevcut yasala görsellerin kullanımının devam edeceği
salarla
ifad edildi. Ancak şirketlere bu tarz görselleri
ifade
içer ürünlerinin stoklarını bitirmek için ek
içeren
sü
süre tanındığı, bu ek sürenin tamamlanmasının ardından bebek deterjanları üzerindeki bebek resmi içeren ve sıvı deterjanlar
üzerindeki meyve görseli içeren ürünlere
cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri de, hayvansal katkı maddelerinin ithalatı hakkında bilgi verdi. TOBB Türkiye Kozmetik ve
Te
Temizlik
Ürünleri Meclisi Başkan Yardımcısı Vuranel Okay, hayvansal katkı maddelerini Türk ihracat ürünlerinden bazılarının
rinin
en önemli girdisi olduğunu vurgulayarak, bu
ith
ithalatı
yapılan katkı maddelerinin yasaklanması halinde çelişkiler doğacağını ve zararlar
meydana geleceğini söyledi. Vuranel, çelişkinin sebebini açıklarken, bu ithalat yasağının
amacının aslında Türk sektörünü korumak
olduğunu ama ithalatı yasaklanan bazı ürünlerin Türkiye’de zaten üretilmediği için herhangi
bir rekabet söz konusu olmayacağını söyledi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri de
kozmetikte kullanılan nebati yağlar ile alt türlerinin ithalatında gümrüklerle yaşanan ihtilaflara ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.

doğan sorunlarla ilgili bilgilendirmede
bulundu. Çinko, bir önceki Meclis
toplantısında bu konunun üst
düzey yetkililerin önünde gündeme
getirildiğini, konuyla ilgili olarak detaylı
bilgi verildiğini anımsatarak, konunun
takipçisi olacaklarını vurguladı. Meclis
üyeleri de üzerinde somut bir adım
atılana kadar konunun gündemde
kalması gerektiği konusunda görüş
birliğine vardı.
Autoshow 2012 Fuarı’nı da
değerlendiren Meclis üyeleri, fuarın
başarısını dile getirdi.
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Telekomünikasyon sektöründe
Ar-Ge destekleri gelişiyor
Meclis toplantısının ikinci ayağı olarak gerçekleştirilen toplantıda, katılımcılara TOBB
Türkiye Telekomünikasyon Meclisi tarafından
hazırlanan “Telekomünikasyon, Bilişim ve Yazılım Alanında Teşvikler ve Mali Destekler”
kitapçığı dağıtıldı.
PTT Genel Müdürü Osman Tural da “Teknolojik Hizmetleriyle Güçlenen ve Gelişen
PTT” başlıklı bir sunum yaptı. Tural, PTT’nin
teknolojik faaliyetlerini, gerçekleştirilebilecek
işbirliklerini ve PTT’nin önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlerini anlattı.

T

OBB Türkiye Telekomünikasyon Meclisi’nin genişletilmiş
Meclis toplantısı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atila Çelik ve PTT Genel Müdürü Osman
Tural’ın katılımıyla, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) yapıldı. Toplantıda “Elektronik Haberleşme,
Uzay ve Havacılık Sektöründe Ar-Ge Des-letekleri” ile “Teknolojik Hizmetleriyle Güçlenen ve Gelişen PTT” konuları görüşüldü.
me
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Atila
Çelik toplantıda, Bakanlık tarafından yayınlanan Elektronik Haberleşme, Uzay ve
Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme
(Ar-Ge) Projelerinin Desteklenmesine İlişkin
Yönetmelik hakkında Meclis üyelerine bilgi
verdi.
Çelik, söz konusu yönetmeliğin, Ar-Ge
faaliyetlerini desteklemek, yerli tasarım ve
üretimi, uluslararası rekabet yeteneğini, sektöre ilişkin önemli teknolojik yenilik içeren
projelerin ortaya çıkmasını ve sektörün ihracat kapasitesinin artmasını sağlamak amacıyla yayımlandığını ve 2013 yılı itibarıyla da
yürürlüğe gireceğini söyledi.
2012 yılının Mayıs ayında, telekomünikasyon, bilişim ve yazılım alanında verilen
teşvikler ve mali destekler hakkında yapılan
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TOBB
Türkiye
Telekomünikasyon Meclisi’nin
toplantısında,
önümüzdeki dönemde
yapılacak
faaliyetler
görüşüldü.

TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON
MECLİS TOPLANTISI
Genişletilmiş Meclis toplantısının ardında yapılan Meclis toplantısında, Geçiş Hakkı
dan
Yö
Yönetmeliği
ve altyapının paylaşılması hakkı
kındaki
yeni düzenlemeler anlatılarak, Meclis
ü
üyelerin
görüşleri alındı. Meclis’in 2011-2012
f
faaliyetlerinin
görüşüldüğü toplantıda, önümüzdeki dönemde Meclisin etkinliğinin
artırılması amacıyla yapılacak faaliyetler
istişare edildi.

SEKTÖR

Dünya LPG Birliği CEO’su Rockall
TOBB Türkiye LPG Meclisi
toplantısına katıldı

T

OBB Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
zı (LPG)
oğlu
Meclisi, Meclis Başkanı Yağız Eyüboğlu
ıbaşkanlığında bir araya geldi. ToplantıDünya
ya katılan Dünya LPG Birliği CEO’su
LPG
ve Genel Müdürü James Rockall, LPG piyasaBirliği CEO’su
larına bakış konulu detaylı bir sunum yaptı.
James Rockall,
Meclis Başkanı Yağız Eyüboğlu da toplantıiklim değişikliğiyle
da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun
mücadelede
LPG’nin
(EPDK) sektör raporu hakkında bilgi verdi.
önemli
bir
alternatif
Dünyada LPG tüketiminin artarak deyakıt olarak
vam edeceğinin öngörüldüğünü açıklayan
görüldüğünü
Rockall, Avrupa LPG Birliği’nin 2001-2030
yılları arasında LPG tüketimini iki katına çıkar-belirtti.
lemayı hedeflediğini, iklim değişikliğiyle mücadelede LPG’nin önemli bir alternatif yakıt olarak görüldüğünü ifade etti.
2011 yılında tüm enerji türleri arasında en fazla büyüyen
pazarın LPG olduğunun açıklandığı toplantıda, sektörün 300 milyar
dolar pazar büyüklüğü ve 260 milyon ton satış hacmiyle dünya genelinde 3 milyar tüketiciye ulaştığı ve 2 milyonun üzerinde çalışanı
bulunduğu bilgisi verildi.
Toplantıda, Avrupa’da kapalı otopark yasağı olan sadece iki ülke
bulunduğu belirtilerek, bu ülkelerden Portekiz’de yakın zamanda yasağın kalkacağı, Macaristan’da da yasağın kalkması için çalışmaların
sürdüğü dile getirildi. Meclis üyeleri, Türkiye’de de bu konunun gerekli mercilerce ele alınması fikrinde mutabık kaldı.

SEKT
SEKTÖRÜN
ÇÖZÜM BEKLEYEN
ÖNC
ÖNCELİKLİ SORUNLARI BELİRLENDİ
Toplantıda sektöre ait sorun ve çözüm
ön
önerileri tartışılarak dünyada en önemlli alternatif yakıt konumunda olan
LPG’nin Türkiye’nin enerji politikaları
arasında hak ettiği yeri yeterince alamadığı ifade edildi. Sektörün çözüm
bekleyen diğer sorunları da şöyle sıralandı:
◆ Daha az zarar veren ürünlerin
kkullanımının desteklenmesine yönelik
çal
çalışmalar
kapsamında LPG’nin henüz değerle
ğerlendirilmemiş
olması,
◆ LPG sektörü için öngörülen ulusal stok
yükü
yükümlülüğü
miktarının yüksek olması,
◆ 2005 yılında yürürlüğe giren LPG Piyasası Kanunu ve devamında hazırlanan ikincil
mevzuatın LPG sektörünün güncel ihtiyaçlarına artık cevap verememesi,
◆ Kaçak LPG tüpü dolumunun piyasaya
olumsuz etkilerinin giderilememiş olması.
Toplantıda ayrıca, bir önceki toplantıda
alınan karar kapsamında Basınla İletişim Komitesi kurularak, üyelerinin belirlenmesinin
ardından çalışmalara başlanması kararı alındı.
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İklimlendirme Meclisi, Zeki
Poyraz’ın başkanlığında toplandı
(İTKİB) enerji verimliliğine ilişkin ortaklaşa bir çalışma yürütüldüğüne değinen Poyraz, konuyla ilgili herkesi öngörülü olmaya
davet etti.

T

OBB Türkiye İklimlendirme
Meclisi, Zeki Poyraz’ın başkanlığında, TOBB İstanbul Hizmet
Binası’nda, kamu, özel sektör
ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey
temsilcilerinin de katılımıyla toplandı.
TOBB Türkiye İklimlendirme Meclis
Başkanı Zeki Poyraz, 2012 yılında sektör
meclisinin yaptığı faaliyetleri özetlerken,
sektörün mevcut durumu hakkında da bilgi verdi. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları
Birliği (İSİB) tarafından 2012 Kasım ayı sonunda 280 kişinin katılımıyla Antalya’da bir
çalıştay düzenlendiğini anımsatan Poyraz,
bu çalıştayda iklimlendirme sektörünün durumu, üniversite-sanayi işbirliği, 2023 yılı
ihracat hedefi gibi konuların görüşüldüğüne işaret ederek, çalıştayın sektörde büyük
ses getirdiğini belirtti.
Sektördeki önemli bir gelişmeyi de
yeni gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) açılması olarak değerlendiren
Poyraz, “Sektörde özellikle soğuk hava depolarında, hava kanallarında, menfezlerde,
genel GTİP’lerden ihracat yapılırken, sektörümüz ilave 20’den fazla GTİP’e kavuştu.
Bunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek
istiyorum” dedi.
GTİP çalışmalarını Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’yla gerçekleştirmeden önce Meclis üyelerine “Hangi GTİP’ler açılsın?” diye
sorulduğunu belirten Poyraz, gelen taleplerin dikkate alındığını anlattı. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birlikleri’yle
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SEKTÖR TEMSİLCİLERİ 4 NO’LU LİSTE KOMİSYONU’NDA
Poyraz, son Meclis toplantısında Özel Tüketim Vergisi oranlarının, GTİP üzerinden belirlendiğine atıfla split klimaların iç ve dış
üniteleriyle ilgili GTİP’lerde bir değişiklik olduğunu belirtti.
Meclis Başkanı Poyraz, 4 No’lu listede güncelleme yapılmasının önemine dikkat çeken Meclis üyelerinin, “4 Sayılı Liste”nin
sektör temsilcilerinden oluşan bir teknik komite ve Gelir İdaBaşkan
resi Başkanlığı
yetkililerinin koordinasyonunda değerlendi
ğerlendirmeye alınması önerisinin, Gelir İdaresi
Başk
Başkanlığınca
uygun görüldüğünü ve Meclis
TOBB
üy
üyelerinden oluşan temsilci listesinin ilgili
Türkiye
kkuruma bildirildiğini söyledi.

İklimlendirme
Meclisi Başkanı Zeki
Poyraz, sektördeki en
önemli gelişmenin
yeni GTİP’lerin
açılması olduğunu
söyledi.

CLIMAMED KONGRESİ BU YIL
TÜRKİYE’DE YAPILIYOR
Toplantıda ayrıca Isıtma Soğutma
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSKAV)
Temsilcisi Cafer Ünlü, gündem maddessi kapsamında Akdeniz İklimlendirme
K
Kongresi (CLIMAMED) hakkında bilgilendirm
dirmede
bulundu. CLIMAMED Kongresi’nin
A
beş Akdeniz
ülkesi İspanya, Portekiz, İtalya,
Fransa ve
v Türkiye ile Türk Tesisat Mühendisleri
Derneği’nin (TTMD) ortaklaşa düzenlediği bir kongre
olduğunu belirten Ünlü, Türkiye adına TTMD’nin bu birlikteliğin
üyesi olduğunu dile getirdi.
CLIMAMED Kongresi’nin TTMD’nin ev sahipliğinde
İstanbul’da 3-4 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleşeceği bilgisini veren Ünlü, 7. Akdeniz İklimlendirme Kongresi’nin uluslararası bir
kongre olduğuna değinerek, yaklaşık 30 ülkenin katılacağı kongreye tüm sektör temsilcilerinin destek ve katkılarını beklediklerini
vurguladı.

SEKTÖR

Hayvancılığın sorunları sektör
meclisi toplantısında ele alındı

T

OBB Türkiye Hayvancılık Meclisi, Mecliss Başankan Yardımcısı Fazlı Yalçındağ’ın başkanTOBB
n
lığında, TOBB Yönetim Kurulu Başkan
Türkiye
Yardımcısı Faik Yavuz’un katılımıyla
Hayvancılık
Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde toplandı. Toplantıya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Meclisi toplantısında,
Bakanlığı Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire
Meclis üyelerine
Başkanı Selman Ayaz, Hayvan ve Hayvansal
“Türk Gıda Kodeksi
Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Bayram
Et ve Et Ürünleri
Sertkaya, Bitkisel Üretim Şube Müdürü GürTebliği Taslağı”
soy Yücel ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temkonusunda bilgi
silcileri de katıldı.
verildi.
iToplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkitrol
lileri, “Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol
Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi” projesi
l ve
çerçevesinde entegre çevre izni alması gereken kkurumlar
faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Söz konusu izin belgesi sisteminde
kırmızı et üreticilerinin kapsam dışında olduğu, sürecin domuz ve
tavuk üreticiliği yapan işletmeleri kapsayan bir entegre çevre süreci
olduğu ifade edildi.
“Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği Taslağı” ile ilgili
olarak Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Selman Ayaz bir
sunum gerçekleştirirken, Meclis üyeleri de taslak hakkındaki görüş
ve değerlendirmelerini dile getirdi.
Ayaz tebliğinde, daha önceki et ürünleri tebliğinden farklı yeni
düzenlemeler bulunduğunu, örneğin yeni tebliğle mekanik olarak
ayrılmış etin, et ürünlerinde kullanılmasının yasaklandığını ve
et ürünleriyle ilgili tanımlamalar getirildiğini ifade etti. Artık et
ürünlerinin tek tek tanımlamaları olduğunu belirten Ayaz, ürün
özelliklerinin belirlendiğini ve etiketlemeye ilave şartlar getirildiğini vurguladı.

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL
ÜRÜ
ÜRÜNLERİN İTHALATINDA VETERİNER
KO
KONTROLÜ
Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır
Kontrol Daire Başkanı Bayram Sertkaya, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatında veteriner kontrolleriyle ilgili Meclis üyelerine bilgi verdi.
Sertkaya, Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda yer
alan yönetmeliklerle, iç gümrükler
ye
yerine hayvan ve hayvansal ürünlerin
kon
kontrolünü
sınır kapılarına çekmek, ürün
gelme
gelmeden
iki gün önce veteriner sağlık, veteriner sınır kontrol noktalarına bir ön bildirim yapılması gibi yenilikler geldiğini ifade
etti. İç gümrüklerde ithalat uygulamalarını
kaldırarak sınıra çekmenin canlı hayvan ithalatı işlem sürecini çok kısalttığını vurgulayan
Sertkaya, böylece sektöre çok büyük avantaj
sağlandığını sözlerine ekledi.
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mektedir. Kanun’da farklı zamanlarda revizyonlar yapılmış olmakla birlikte bu revizyonlar sorunların çözümü için yeterli olmamıştır.
Son dönemlerde, yatırımcı kamu kurumlarının ihaleleri bir türlü sonuçlanmamakta,
başlamış işler yargı kararıyla durdurulmakta
veya yeniden ihaleye çıkılmaktadır. Tüm bu
aksaklıkların birçoğu, uygun bedelin doğru
bir şekilde belirlenememesinden kaynaklanmaktadır ddedi.
maktadır”

Müteahhitler
Kamu İhale
Kurumu’yla
çalıştay istedi

KİK ÇALIŞTAYI
Ç
Kamu İhale Kurumu’nun
(K
(KİK) mevzuatla ilgili bazı değişiklikler yapacağı duyumunun
alındığının ifade edilmesi üzerine sektör temsilcileri, KİK
temsilcilerinin, Meclis üyelerinin, yatırımcı kuruluşların
ve Meclis üyesi sivil toplum
kkuruluşlarının temsilcilerinin
da edileceği ve kamu ihaleledavet
rind
rinde yaşanan sorunların görüşüleceği bir toplantı yapılmasını talep
etti. Ayrıca
Ayrıc bu toplantının sektörün tüm
paydaşlarını kapsayan ve özel sektörün en üst
düzeyde yasal temsilcisi olan TOBB çatısı altında olması gerektiği vurgulandı.
Bazı yatırımların çok hızlı projelendirildiğini belirten Meclis üyeleri, yanlış projeyi, yanlış yaklaşık bedel, yanlış teklif ve yanlış ihale
sisteminin takip ettiğini dile getirerek, yanlış
projeyle çıkılan yolun başarıya ulaşamayacağını belirtti. Yapılan hataların hem kamu idareleri hem de müteahhitlerden kaynaklandığını
ifade eden Meclis üyeleri, uygun bedel tespiti
yapılmadığına dikkat çekti.

TOBB
Türkiye
Müteahhitlik
Hizmetleri Meclisi
Başkanı Erdal
Eren, Kamu İhale
Kanunu’yla ilgili
süren tartışmalar
üzerinde
durdu.

T

OBB Türkiye Müteahhitlik Hizmetleri Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Erdal Eren başkanlığında yapıldı. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu İhale Kurumu (KİK), TOKİ ve Devlet Su
İşleri yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Kamu İhale Yasası uygulamalarında yaşanan sorunların çözümlenmesi için atılacak adımlar ele alındı.
Toplantıda, bir süredir yatırımcı kamu kurumlarının ihalelerinin sonuçlandırılamadığına dikkat çeken Meclis Başkanı Erdal Eren,
“Uzun bir süredir Kamu İhale Kanunu’yla ilgili tartışmalar süregel-

İlaç Sanayi Meclisi, 2013 ilaç harcama bütçesini değerlendirdi
TOBB Türkiye İlaç Sanayi
Meclisi, İstanbul’da Meclis
Başkanı Cengiz Celayir’in
başkanlığında bir araya geldi.
Toplantıda, Türkiye’deki 2013
yılı ilaç harcama bütçesi
değerlendirilirken, 2023
yılı vizyonu doğrultusunda
belirlenen hedefler mevcut
koşullar dikkate alınarak
yeniden görüşüldü. Celayir
konuşmasında, sektöre ilişkin
2013 yılı bütçesinin, üç yıl
öncesine göre farklılıklar
gösterdiğini ifade etti.
Celayir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’nın bütçesinde Sosyal Güvenlik
Kurumu’na (SGK) ait olan bölüm itibarıyla
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ilaç harcamalarında geçmişten geleceğe
yönelik %6,8’lik bir artışın öngörüldüğünü
belirtti. SGK’nın kendi bütçesini %11,1
artırdığını belirten Celayir, ilaçla ilgili

harcamaların da %6,8 oranında
tuttuğunu söyledi.
Toplantıda, bütçe ve
fasıl aktarma konusunu dile
getiren Meclis üyeleri ise
%6,8’lik artışın nasıl dağılacağı
konusunu ele aldı. Sorunların
aslında küresel olduğu ifade
edilerek, bütün dünyada
aynı önlemlerin alındığı, bu
nedenle sorunların çözümü için
yerel çözüm aramakta fayda
olduğu dile getirildi. Örnek
çözüm olarak, fasıl atlatma
önerilirken, bunların hepsinin kısa vadeli
çözümler olacağı ve uzun vadeli çözümler
üzerine yoğunlaşmanın sektöre fayda
sağlayacağına da vurgu yapıldı.

SEKTÖR

TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi
2012 yılının değerlendirmesini yaptı

T

OBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi, Meclis Başkanı Şahabettin Bolukçu başkanlığında toplanarak, 2012 yılının sektör açısından genel bir değerlendirmesini yaptı.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ)
verileri esas alınarak hazırlanan 2012 yılı uçakk ve yolantıcu trafik istatistiklerinin yorumlandığı toplantıfik
da, özellikle Atatürk Havalimanı’ndaki trafik
TOBB
artışına dikkat çekildi. Havalimanlarının ve
Türkiye
hava yolu şirketlerinin gelişmesine rağmen
Sivil Havacılık
Avrupa’da yaşanan ekonomik krize bağlı
olarak dış hat yolcusunda azalmalar yaşanMeclisi, geçen yılın
dığına işaret edilen toplantıda, dış piyasaladeğerlendirmesi
rın ve yakıt fiyatlarındaki gelişimlerin dikve yükseköğretim
katle izlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
programları
Önümüzdeki dönemde, dış hat uçuşlarıngündemiyle
daki artışla beraber, Türkiye ekonomisindeki
toplandı.
büyümenin dikkat çekebileceğine değinilen
ütoplantıda, iç hatlardaki trafik artışının ise önüğının
müzdeki yıllarda %3-5’ler seviyelerinde olacağının
tahmin edildiği belirtildi.

SEKTÖRDE EĞİTİM VE SAYISAL VERİLER
Toplantıda yapılan sunumda, Sivil Havacılık Yükseköğretim Programları ve 2012
Yılı Tercihleri Değerlendirmesi konusunda
det
detaylı
sayısal bilgiler aktarıldı. 2012-2013
aka
akademik
yılında sivil havacılık yükseköğren programları kapsamında, 12’si vakıf,
renim
14
14’ü devlet olmak üzere 26 yükseköğretim
k
kurumunda
3.451 kontenjan ayrıldığı ve
ilk yerleştirmede 3.183 öğrenci için yerleştirme yapıldığı bilgisi verildi.
Söz konusu okulların toplam tercih
edilme oranının %96 olduğu ve kontenjanların bir önceki yıla göre %15
artış gösterdiği belirtilirken, sektördeki
ggelişmelerle, kontenjanların yakın takibi
biyle ihtiyaçlara uygun program ve yeterli
say eğitim verilmesinin mümkün olacağı
sayıda
ifad edildi.
ifade
Toplantıda ayrıca, uçuş/iniş güzergâhlarında direkt rota uygulaması ve havalimanları arasındaki uçuş yollarında,
iniş sırasında mümkün olduğunca düz
güzergâhların (direkt rota) belirlenmesi konusunda yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. Daha fazla yakıt ve zaman kaybına
sebep olmamak için, bu konudaki çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerektiğine dikkat çeken DHMİ Genel Müdürlüğü
yetkilileri de, askeri bölgelerden/kısıtlamalardan kaynaklanan sorunların giderilerek
sonuç alınması için sürekli girişimde bulunduklarını ifade etti.
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Girişim sermayesi, küçük veya
büyük tüm şirketler için geçerli
da bu işlerin bir noktasında olan birtakım kurumlar var. Bunlar da
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
(İMKB), Rekabet Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve KOBİ Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı AŞ gibi kurumlar.”

T

OBB Türkiye Girişim Sermayesi
Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler,
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi
Meclisi Başkan Yardımcısı Haluk
Zontul, TOBB Türkiye Girişim Sermayesi
raMeclisi Üyeleri Emre Kurttepeli ile Ali Karaem
bey, Bloomberg HT kanalında Prof. Dr. Kerem
erAlkin ve Ali Çağatay moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Sektör Meclisleri” programında sektöre ilişkin konuları değerlendirdi.
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi
Meclisi Başkanı Göktekin Dinçerler,
girişim sermayesinin bir sektör olarak
düşünüldüğünde aslında bir yatırım
aracından bahsedildiğini vurgulayarak,
girişim sermayesinin sadece küçük şirketler için değil, büyük ama hâlâ büyüme
potansiyeli olan şirketler için de geçerli olduğunu ifade etti.
Sektör meclisi içinde üç ana gurubun olti:
duğunu anlatan Dinçerler, şöyle devam etti:
“Birincisi, erken aşama yatırımı yapan
birey ve kurumlardan oluşan temsilciler. Bunlar iş melekleri, melek yatırımcılar ve erken
aşama girişim sermayesi fonlarının yöneticilerinden oluşuyor. Bir diğer gurup, daha ileri
aşama fonların yöneticilerinden, temsilcilerinden meydana geliyor. Üçüncü grubumuza,
sektörün yeni olması itibarıyla ortak çalışma
yapacağını düşündüğümüz kamu kurum ve
kuruluşlarını davet ettik. Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı bu
kapsamda önemli üyelerimizden. Bunun yanı
sıra, ekosistem girişimciliğe destek veren ya
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TOBB TÜRKİYE GİRİŞİM SERMAYESİ MECLİSİ BAŞKAN
YARDIMCISI ZONTUL
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi Başkan Yardımcısı
Haluk Zontul, sektörü iki farklı boyutta değerlendirdiklerini ifade
etti. Bir işin başarılı şekilde hayata geçmesi için bir dizi parametre olduğunun altını çizen Zontul, “Güzel bir iş fikrinin, güzel bir
ürününün, güzel bir hizmetin olması lazım, ancak yalnızca bunlara
sahip olmak şirketleri başarılı yapmıyor. Türkiye’de bakıyorsunuz
çok güzel aile şirketleri var, belli bir noktaya gelmişler, üretiyorlar, satıyorlar, belli bir düzeyde kârlılar ama kendi bilgilerinin sınırlarına dayanıyorlar. Para, bulunabilir bir şey oluyor. Bankadan
krediyle yatırım için bulunabiliyor. Bulamadıkları, küresel ölçekte
ticaretin yapılacağına ilişkin bilgi ve küresel bağlantılar oluyor. Büyük ölçekte yatırım yapan arkadaşlarımız, bu aile şirketlerine,
KOBİ’lere ya
y da bu büyük firmalara işlerini daha verimli
ya
nasıl yapacaklarını,
işlerini nasıl daha iyi örgütleyebilec
bilecekleri
bilgisini getiriyor” dedi.
TOBB
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi
Türkiye
Ü
Üyesi Emre Kurttepeli de, Türk toplumunun
Girişim Sermayesi
girişimci bir toplum olduğuna inanmadığını
Meclisi Başkanı
belirterek, “Biz ona girişken diyoruz. Çünkü
Göktekin Dinçerler,
yeni bir şey yapmaya çalışmak aslında girişim
girişim sermayesinin
yaratmak değil. Örneğin Apple yapıp, Apple
haline getirmek bir girişimcilik. Pixar’ı yaratıp
aslında bir yatırım
arkasından onu bir yere getirmek girişimcilik.
aracı olarak
B
Bunu
yapamadığınız zaman ortaya çıkan tablo
görüldüğünü
gi
girişkenlik
dediğimiz sadece işte denemeler” dedi.
söyledi.
Kurttepeli, girişkenlikten girişimciliğe büyük
bir akı
akış olduğunu dile getirerek, “Bugün genç nesil
çok daha eğitimli.
e
Yurt dışında tahsil görmüş, dünyaya
duyarlı, yenilikleri takip ediyor ama bir şekilde fonlama mekanizması bulamadığından aileden biraz borç alıyor. O yetmediği
zaman bankaya gitse kredi alamaz, halka açılsa zaten açılacak yeri
yok. Firmalara gittiği zaman birçok firma zaten konuyla ilgili olmadığı için hep bizim yatırımcının tersine bir hükmetme (dominasyon)
mantığı çıkıyor. O yüzden bu fonlama mekanizmasında özellikle erken dediğimiz bölümün işlemesi lazım” diye konuştu.
TOBB Türkiye Girişim Sermayesi Meclis Üyesi Ali Karabey de,
“Türkiye’de risk almayı sevmeyen insan dolu, biz o yüzden daha az
riskli işlere giriyoruz. Girişim yapmıyoruz daha çok girişkeniz, yani
daha az risk almayı seviyoruz. Hâlâ belli bir refah seviyesine ulaşmış
ülke değiliz aslında. Bence burada bizim başarısızlığa olan bakışımızın çok büyük rolü var” dedi.

SEKTÖR

Doğal Gaz Meclisi, araçlarda CNG
ve LNG kullanımını değerlendirdi

T

OBB Türkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısında, 4646
sayılı Kanun hakkında görüşlerin kamu temsilcileriyle paylaşıldığı belirtilerek, özel sektörün ithalatının
önündeki tüm engellerin kaldırılması dâhil, serbest
piyasa yapısı için gerekli görülen tüm unsurları içeren bir yapı
beklentisine vurgu yapıldı.
Toplantıda, teknik alt komite çalışmaları hakkında Meclis
üyeleri bilgilendirilerek, doğal gaz piyasasının gelişimiyle birlikte hem dünyada hem de Türkiye’de araçlarda kullanımı hızlı bir
gelişim gösteren CNG ve LNG kullanıma ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Toplantıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) bünyesinde
çalışan, Araçlar İçin Doğal Gaz Dolum İstasyonları (CNG-LNG)
başlıklı proje komitesinde, taslak standartlarıyla ilgili Türkiye
görüşünün oluşturulabilmesi çalışmalarına Meclis olarak işti-

rak edildiği belirtilerek, aynı komitenin
başkanlığı için Meclis temsilcisi ismi belirlendi.
PİK SAATLERDE BORU HATTI
BASINÇLARI ETKİLENİYOR
2012-2013 yılı kış dönemine dair değerlendirmelerin de yapıldığı toplantıda,
dağıtım bölgelerinde evsel kullanımın geçen yıla göre biraz daha geride olduğuna
dikkat çekildi. Yer altı depolama tesisinde
yeterli kapasite oluştuğu ve yüksek debiyle iletim sistemine sevkiyata başlandığı,
geri üretim kapasitesi artırma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Mobilya sektörünün mesleki yeterliliği, AB’ye uyumlanıyor
TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri
Meclisi, Meclis Başkanı Davut
Doğan’ın başkanlığında, TOBB
Birlik Merkezi’nde bir araya geldi.
Toplantıda sektör raporu taslağı,
mesleki yeterlilik konusundaki
çalışmalar, Onuncu Kalkınma
Programı ve eğitim konularıyla
sektörün diğer sorunları konuşuldu.
Mesleki yeterlilik gündem
maddesi altında, Mesleki Yeterlilik
Kurumu’ndan Abdullah Özdemir, mesleki
yeterlilik konusunda Meclis üyelerini
bilgilendirdi. Özdemir, meslek standartları,
ulusal yeterlilik çerçevesi, ölçme ve
değerlendirme ile Avrupa’da kişisel
özgeçmişin ve diğer kişisel bilgilerin standart
haline getirildiği Europass sistemi hakkında
bilgi verdi. Özdemir, her mesleğin yeterlilik

çerçevesini, Avrupa’yla uyumlu hale
getirmek istediklerini belirtti.
Onuncu Kalkınma Programı’nın
değerlendirildiği bölümde ise Meclis
Danışmanı Hamza Çınar, kayıt dışı ve
merdiven altı üretimi, büyük bir sorun
olarak bu rapora ilave etmeye çalıştıklarını
söyledi. Çınar, mobilya sektöründe kapasite

kullanımı ve toplam istihdamın
bilinmesi açısından güncel verilerin
olmamasına dikkat çekti. Çınar,
mobilya sektörünün dış ticarette cari
açığı büyüten bir sektör olmadığını
da vurguladı.
Toplantıda, mobilyaların
içinde bulunan kimyasalların
etiketlendirilmesi anlamına gelen
“Kimlik oluşturulamama” konusuna
değinen sektör temsilcileri, yurt
dışından getirilen endüstriyel odunun
Türkiye’de daha ucuz olduğunu dile
getirerek, endüstriyel ağaç üretimine izin
verilmesi gerektiğini ifade etti.
Eğitim konusunu da ele alan Meclis
üyeleri, meslek liselerinin mobilya eğitimi
konusunda teşvik edilmesi gerektiğini
vurgulayarak, Ar-Ge’nin önemine işaret etti.
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