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SEKTÖR

İklimlendirme sektöründen
“Yerli üreticiyi koruyan
genelge uygulansın” çağrısı

T

OBB Türkiye İklimlendirme Meclisi, kamu
ihalelerinde yerli ürünlerin önünün açılmasına ilişkin düzenlemeyi masaya
yatırdı. Bu konuya ilişkin 6 Eylül
2011 tarih ve 28046 sayılı “Yerlii
Ürün Kullanılması” konulu Başbabakanlık Genelgesi bulunduğunu anımsatan sektör temsilcileri, düzenlemeye
emeye
göre teknik şartnamelerde Türkiye’de
üretilen ürünlerin engellenemeyeceğini
ancak uygulamada sıkıntılar yaşandığını
vurguladı.
Meclis üyeleri, ithal ürünler ya da belirli bir ülkenin malının teklif edilmesine
yönelik özel düzenlemeler yapılmasının
da önüne geçildiğini, buna rağmen söz
konusu genelgenin kamu ihalelerinde
halen dikkate alınmadığını ifade etti.
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TOBB
Türkiye
İklimlendirme
Meclisi toplantısında,
sektör temsilcileri,
“Yerli üreticiyi
koruyan genelge
uygulansın”
çağrısında
bulundu.

Toplantıda, ihale süreçlerinde yerli ve yabancı istekliler arasında eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak, ilgili kurumlar nezdinde
girişimde bulunulmasının faydalı olacağı dile
getirildi.

POYRAZ: “ULUSLARARASI
PO
STANDARTLARDA
REKABET EDEBİLİR
STAN
DURUMDA
OLMALIYIZ”
DURUM
TOBB T
Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki
Poyraz, yerli üretime ilişkin sorunun yerel idarenin güvenini
kazanmadan aşılamayacağını belirterek “Alttaki ilgili memurun Türk malına inancını sağlayamazsak, vatanına milletine
sevgisini sağlayamazsak bunu aşma şansımız yok. Koreli diyor ki, ‘Kore’de Kore malından başka bir arabaya binilmez’. Bu
ruhu kazandırmamız gerekir. Tabii bizim de sanayici olarak
uluslararası standartlarda rekabet edebilir durumda olmamız
lazım. Hem kalite hem hizmet hem de anlayışta bir adım daha
önde olmalıyız” diye konuştu.
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İS-

SEKTÖR

KİD) Başkanı Naci Şahin de, “Yerli üretime destek noktasında bir genelge çıkarıldı ve ihalelerde yerli ürünler lehine
%15’e kadar fiyat avantajı sağlayabilen
bir durum söz konusu. Ancak karşılaştığımız örnekler avantajlı olma durumunu bir tarafa bırakın, eşitlik noktasında
dahi zaaflar gösteriyor. Direkt olarak
herhangi bir standarda bağlanmadan,
herhangi bir referans tanımlanmadan
idare içindeki unsurlar bir tercih ortaya
koyabiliyorlar ve bu zaman zaman direkt adres göstermek şeklinde de yapılabiliyor. Bu sektörün önünde çok önemli
bir sıkıntı olarak duruyor. Yapılan girişimler de, genelde devletin bürokrasisi
içinde kayboluyor, yok oluyor. Bir de
idare, malzeme seçimini direkt olarak
onama yetkisini kendinde tutuyor. Malzemeden herhangi birini ya da sunulmasını istediği adresi gösterip seçime
yönelebiliyor. Ana ihalede olmamasına
rağmen, ihaleyi alan firmanın ürün kullanımında belli bir adresi işaret edebiliyor” açıklamasında bulundu.
İKLİMLENDİRME BİLİM DALI
ÖĞRENCİLERİ İÇİN AYRICALIKLI
İMKÂNLAR
Toplantıda söz alan Isıtma Soğutma
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSKAV)
Başkanı Cafer Ünlü, Yıldız Teknik Üniversitesi İklimlendirme Bölümü’ndeki
öğrencilerin hepsinin son sınıfa geçtiğini, bu dalı seçenlere teşvik amaçlı olarak
tanınan burs, staj, yurt içi fabrika ve yurt
dışı fuar gezileri gibi imkânları anlattı.
2014 eğitim dönemi için Dekanlığa burs
koşullarının iletildiğini de ifade eden
Ünlü, en iyi not ortalamasını tutturan
öğrencinin bu yaz İngiltere’ye lisans eğitimine gönderileceğini söyledi.

TOBB Türkiye Otomotiv
Ticaret Meclisi, hurdaya
ayrılmış araçların
bertarafını görüştü

T

OBB Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Meclis Başkanı Yüksel Mermer başkanlığında İstanbul’da toplandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, ömrünü tamamlamış araçların hurdaya ayrılarak bertaraf
edilmesi konusundaki hukuki düzenlemelerle ilgili B
Bakanlığın gelmiş olduğu aşama
konusunda
bilgi verdi. Toplantıda
konus
ayrıca, sanal ticaretin ikinci el araç
ayr
TOBB
sektöründe yarattığı sıkıntılar ele
se
Türkiye
aalındı.
Otomotiv Ticaret
İkinci el araç satışına metMeclisi toplantısında,
rekare, sermaye gibi kriterlerin
sanal ticaretin ikinci el
getirilmesi, ikinci el satıcılaaraç sektöründe yarattığı
rının bir belgeye tabi olması,
sıkıntıların detaylı
donanımsız insanların bu işi
yapmasının
önüne geçilmesi gibi
y
olarak araştırılmasına
konuların
masaya yatırıldığı topk
karar verildi.
lantıda,
pert olan arabaların tekrar
lan
satılması,
kilometre değiştirilmesi
satılm
gibi işle
işlemleri yapan donanımsız satıcıların da bu kr
kriterlerle azaltılabileceği yönünde
öneriler getirildi.
Meclis üyeleri, ikinci el motorlu araç ticaretinde uzun süre
satılmayan araçlarda altı aylık veya birer yıllık süreler için araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olmalarını sağlayacak ve aylık olarak işleyecek bir uygulama getirilmesini istedi.
Böylece yılın son aylarında araç almak isteyen müşterilerin sadece bir ay için vergi ödememek amacıyla araç alım işlemlerini
bekletmelerinin önüne geçileceği ifade edildi.
Ayrıca Karadeniz Havzası’nda son zamanlarda Gürcistan’dan vekâlet yoluyla lüks araç giriş çıkışının yapıldığına dikkat çekilerek, bu araçların Türkiye’de internet üzerinde satışının yapıldığı dile getirildi. Meclis üyeleri bu konunun detaylı
olarak araştırılmasına karar verdi.
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Eğitim sisteminde
yeni model değerlendirildi

T

OBB Türkiye Eğitim Meclisi,
Meclis Başkan Yardımcıları Cem
Gülan ve Eyyüp Kılcı başkanlığında sektörü etkileyen güncel
konuları görüşmek üzere, kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının
üst düzey temsilcilerinin de katılımıyla
TOBB’un ev sahipliğinde bir araya geldi.
Sektörün büyüklüğüne vurgu yapılan toplantıda, rekabetin seviyeli olması
gerektiğine dikkat çekildi. Meclis Başkan
Yardımcıları Gülan ve Kılcı, TOBB çatısı
altında birleşmenin sektör temsilcileri
için iyi bir fırsat olduğunu ve her sektörün
meclis çatısı altında eşit temsil edilebilmesi için gayret sarf edildiğini dile getirdi.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş
sistemiyle ilgili değerlendirme yapılan

toplantıda,
toplantıd yeni modelin amacı, uygulanması, pua
puan hesaplaması ele alındı. Sistemin
olumlu
olum yönlerine de değinen Meclis
TOBB
üyeleri,
her yıl öğrencinin önüne çıüy
Türkiye
kan
yeni
bir sınav sisteminin olumk
Eğitim Meclisi
suzluklara da yol açabileceği konutoplantısında, sektör
sunda görüş birliğine vardı.
temsilcileri yeni eğitim
Son dönemde gündemde sıkça
modelinin amacı,
yer alan dershanelerin kapatılması
uygulanması ve
konusunu da ele alan Meclis üyelepuan hesaplaması
ri, konunun henüz netleşmediğine
konuları üzerinde
dikkat
çekerek, konuyla ilgili gelişmed
durdu.
lerin
ler ülkenin ve sektörün lehine olmasını ttemenni ettiklerini belirtti.
Ortaöğretim
kurumlarına öğrenci yerOrt
leştirmede yaşanan sıkıntılara da değinen sektör temsilcileri tarafından, toplam kontenjanın 662
bin civarında olduğu, buna rağmen ek kayıtla ilgili bilgilerin
paylaşılmadığı, öğrencilerin 597 bini yerleştirilirken 64 bin
kişilik bir kontenjan açığı olduğu ifade edildi.

KİK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ele alındı
TOBB Türkiye Özel Güvenlik
Hizmetleri Sektör Meclisi, Kamu
İhale Kurumu Mevzuatı ve
uygulanmasıyla ilgili sorunları
görüşmek üzere TOBB Birlik
Merkezi’nde bir araya geldi.
“Hizmet Sektöründe
Faaliyet Gösteren Firmaların,
KİK ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Mevzuatı’ndan
Kaynaklanan Sorunları ve
Çözüm Önerileri” konulu
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toplantı, TOBB Genel Sekreter
Yardımcısı Cengiz Özcan
başkanlığında, TOBB Türkiye
Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör
Meclisi başkan ve başkan
yardımcılarının ev sahipliğinde,
oda/borsa yetkilileri ile sektör
temsilcilerinin katılımıyla
TOBB’da gerçekleştirildi.
Toplantıda, sektörün,
Kamu İhale Kurumu Mevzuatı
ve uygulanmasıyla ilgili

yaşadığı sorunlar, katılımcılar
tarafından detaylı bir şekilde
ele alındı. Ayrıca, kamudan
katılan temsilciler tarafından

mevzuat ve uygulamalarla
ilgili detaylı bilgi verilerek,
sektör katılımcılarının soruları
yanıtlandı.

SEKTÖR

Savunma sanayi offset
uygulamalarının sivil sanayiye de
yönlendirilmesi isteniyor

T

iş payı almadığı
durumlarda birçok ülOBB Türkiye Savunma Sanayi Meclisi toplantısınplantısın
alm
kenin sa
sanayisine destek sağlayacağı
da, özel sektör ile kamu kesiminin üst düzey
ifade edildi. Bu kapsamda savuntemsilcileri bir araya geldi. Toplantıda, sekekTOBB
ma sanayindeki tedarik motörün birçok öncelikli konusu ele alınaTürkiye
delinin
mutlaka ulaştırma,
rak, savunma sanayi offset uygulamalarının sid
Savunma Sanayi
enerji, sağlık gibi diğer sekvil sanayiye yönlendirilmesi konusu tartışmaya
Meclisi toplantısında,
törlerde de kullanılmasının
açıldı.
sektörün öncelikli
gerektiği vurgulandı.
Toplantıda Meclis üyeleri, savunma sanayinin ihracat yapılan ülkeyle lojistik destek
konuları ve offset
yoluyla dışarıda bağımlılık yaratabilecek bir
KDV ALACAKLARI
uygulamalarının
sektör olduğuna dikkat çekerek, Savunma SaKABARIYOR
sivil sanayiye
nayii Müsteşarlığı’nın tedarik yönetiminin diToplantıda ayrıca KDV
yönlendirilmesi
ğer kamu alımlarına da yansıtılmasının ülke kaiadeleri sürecinde yaşanan
ia
ele alındı.
zancına destek sağlayacağını savundu. Türkiye’nin
aksaklıklar
dile getirildi. Mecn
aksa
hazır olarak aldığı uçak, nükleer santral, tren gibi
lis Ba
Başkanı Yılmaz Küçükseyhan,
yurt dışı bağlantılı büyük alımlarından yerli katkıı ya da
KDV Kanunu’nun
13/f maddesi kapKan
samındaki
d ki yatırım istisnasının uygulamasında, savunma sanayi firmalarının
alımlarının tamamının KDV’siz yapılamaması ve KDV iade sürecinde yaşanan
sorunlar nedeniyle devreden KDV’nin
ciddi finansman yükü oluşturduğunu
dile getirdi. Küçükseyhan, bu sorunun
sektörün yurt dışı firmalarla rekabet
gücünü olumsuz etkilediğini anlattı.
Küçükseyhan, halen 4-5 savunma sanayi firmasının geçmiş yıllara ait önemli
miktarda KDV alacağı bulunduğuna
dikkat çekerek, bu KDV alacaklarının
şirket bilançolarında büyük şişkinlikler
yarattığını söyledi.
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SEKTÖR

Orman Ürünleri Meclisi, sektörün
sorunlarını görüştü

T

OBB Türkiye Orman Ürünleri
Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet
Kahraman başkanlığında, kamu,
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin de
katılımıyla İstanbul’da toplandı. Toplantıya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman
Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur da iştirak etti.
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği’nden
Ar-Ge Şube Şefi Sevil Sakarya tarafından
ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörüne yönelik bir sunum yapıldı. Sakarya,
yaptığı sunumda, Türkiye’nin ihracat ve
ithalat rakamlarını ele alıp, ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektöründe ihracattan ve ithalattan en fazla pay alan alt
grupları üyelerle paylaştı. Türkiye’nin
son 10 yılda istikrarlı bir ithalatı ol-

TOBB
Türkiye
Orman Ürünleri
Meclisi toplantısında,
Türkiye’deki
ormanlarda kalite
problemi olduğuna
dikkat çekilerek,
önlem alınması
istendi.

mamasına rağmen, ihracatta
tablonun daha farklı olduğuna
değinen Sakarya, 2003 yılından
2008 yılına kadarki dönemde sürekli
re artış gösteren ihracatın, yaşanan ekonomik krizle beraber düşüşe
geçtiğini
belirtti.
geçti

SEKTÖRÜN PAYDAŞLARI
SIKINTILARINI ELE ALDI
Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği toplantıda,
kerestecilerin, kontrplakçıların, yonga levhacıların, palet ve
orman dışı tali ürüncülerin sorunları tek tek ele alınıp, çözüm
önerileri geliştirildi. Üyelerce, sektörün en büyük sorunları
arasında ham madde, vergiler ve yüksek fiyatlar olduğu dile
getirilerek, Orman Genel Müdürlüğü’yle birlikte bu sorunların
üstesinden nasıl gelineceği tartışıldı.
Ayrıca Türkiye’deki ormanlarda kalite problemi olduğuna
değinen Meclis üyeleri tarafından orman teşkilatlarının amacının kâr elde etmekten ziyade, ormanları büyütmek ve sanayiyi geliştirmek olması gerektiğine vurgu yapıldı.
ORMAN KANUNU’NDA YENİ DÜZENLEME İSTEĞİ
Meclis toplantısına davet edilen Orman Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı M. Zeki Temur, sektör temsilcilerinin tüm sıkıntılarını dinleyerek, kendi görüşlerini paylaştı.
Türkiye’de orman ürünleri kullanımının arttığını belirten Temur, sektörün sorunların bilincinde ve sektör paydaşlarının
yanında olduklarını belirtti. Temur, Orman Kanunu’nda bir
an evvel değişiklik yapılmasının önemine de dikkat çekti.
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