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➠ Sağlık kurumları 
‘SUT fiyatları’nda
çözüm istedi

➠ Pakistan ile STA 
tekstilde olumsuz 
etkiler yaratır

➠ Eğitim Meclisi 
PISA sonuçlarını 
değerlendirdi

➠ İklimlendirme sektörü 
standartların revize 
edilmesini bekliyor

 ➠ Savunma sektöründe 
hedef, özgün ve 
nitelikli ürün imalatı 

➠ LPG sektöründe 
sorunlar ve çözümleri
gündeme getirildi

➠ Doğal gaz sektörü 
kısıtlamaların
kaldırılmasını istedi

➠ Dayanıklı tüketim 
sektöründe siber 
güvenlik hazırlığı
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T ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi yılın son 
toplantısını, Meclis Başkanı Dr. Seyit Ka-

raca başkanlığında, Başkanlık Divanı ve Meclis 
üyeleri ile beraber Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik 
Kurumu GSS Genel Müdür Yardımcısı Alper 
Süzen ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire 
Başkanı Dr. Mehmet Ali Aydın’ın katılımları ile 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirdi. 

Toplantıda, Ekonomik Şura’da sunulmak 
üzere belirlenen sektör sorunları (SUT, is-
tihdam, planlama ve mevzuat başta olmak 
üzere) Müsteşar Gümüş’e iletildi. Gerçek mali-
yetlere dayalı olarak hesaplanmadığı gibi son 
10 yıldır da güncellenmeyen SUT fiyatlarının 
kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın sağlık 
sektörünün sürdürülebilirliğini tehdit eder 
düzeye geldiği, hem Meclis üyeleri hem de 
Müsteşar Eyüp Gümüş tarafından vurgulandı.  

Gümüş, SUT konusunda SGK ile bir ça-

SEKTÖRLER

Sağlık kurumları 
‘SUT fiyatları’nda
çözüm istedi

Pakistan ile STA 
tekstilde olumsuz 
etkiler yaratır

T ürkiye Tekstil Sanayi Meclisi’nin TOBB 
İstanbul Hizmet Binası’nda Meclis 

Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay baş-
kanlığında gerçekleştirdiği toplantısında, 
Pakistan ile Türkiye arasında imzalanma-
sı planlanan STA’nın sektörde yaratacağı 
olumsuz etkiler değerlendirildi. 

Tekstil Meclisi Danışmanı Atilla Bağçu-

lışma yürüttüklerinin, adil bir düzenleme 
yapılmaya çalışıldığının müjdesini verdi.  

Müsteşar Gümüş, kaynakların sınırlı ol-
duğunu, bu sebeple sağlık hizmetleri plan-
lamasının gerekli olduğunu, 2008 yılında 
başlatılan bu planlama sürecinden özel 
sektörün 3-4 sene daha etkilenebileceğini, 
ancak ortaya çıkan bu geçici zorlukların üs-
tesinden gelmek için de sektör ile işbirliğine 
hazır olduklarını vurguladı. 

Gümüş, özel sağlık kurumları sektörünün 
kamunun önünü açma noktasında sektöre 
vizyon kattığını, öncülük ettiğini ve kamunun 
özelden çok şey öğrendiğini belirtti. 

Nitelikli sağlık sektöründe istihdam edile-
bilir insan kaynağı ile ilgili olarak son yıllarda 
ilerleme kaydettiklerini ve daha da ilerleme 

kaydetmek için YÖK ile yakın işbirliği halinde 
çalıştıklarını belirten Gümüş, planlamadan 
doğan ve özel sektörün sağlık insan gücü 
zorluklarına pratik çözümler üretmek için de 
çalıştıklarını ifade etti. 

Denetim yönetmeliği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sos-

yal Güvenlik Kurumu GSS Genel Müdür Yar-
dımcısı Alper Süzen de hem Sağlık Bakanlığı 
hastanelerini, hem üniversite hastanelerini 
hem de özel sağlık kurumları sektörünü kap-
sayacak yeknesak ve standart bir planlama, 
ruhsatlandırma ve denetim yönetmeliği 
üzerinde çalıştıklarını belirtti. Müsteşar Eyüp 
Gümüş, özel sağlık kurumlarının sağlık turiz-
minin lokomotifi olduğunu vurguladı.

van tarafından konuyla ilgili tüm detayla-
rı içeren bir sunum yapılarak, durumun 
yaratacağı olumsuz sonuçlar rakamlarla 
açıklandı. 

Türkiye’nin Pakistan’dan gerçekleştir-
diği 310 milyon dolar toplam ithalatın 
216 milyon dolarlık kısmını tekstil ve hazır 
giyim ithalatının oluşturduğuna, bu raka-
mın toplam ithalatın yaklaşık %70'ini teşkil 
ettiğine vurgu yapıldı. 

İhracat rakamlarında ise durumun tam 
tersi nitelikte olduğunun altı çizilerek Tür-
kiye’nin Pakistan’a olan 289 milyon dolarlık 
toplam ihracat rakamının sadece 32 milyon 

dolarlık kısmını tekstil ve hazır giyim ihraca-
tının oluşturduğu, bu rakamın ise toplam 
ihracatın % 11’i olduğu ifade edildi.

İşletmeler kapanabilir
Toplantıda, STA’nın imzalanmasıyla bir-

likte her türlü tekstil ürünü için uygulanan 
ek vergi ve koruma önleminin ortadan kal-
kacağı, bunun sonucunda ülkemiz tekstil 
sektörünün son derece olumsuz yönde 
etkileneceği ve bazı işletmelerin kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi. 

Ayrıca Pakistan’ın özellikle başta Çin ol-
mak üzere, Uzakdoğu ülkeleriyle imzaladığı 
STA’lar kapsamında sektörün hâlihazırda 
rekabet etmekte zorlandığı, bu ülke ürün-
lerinin Pakistan üzerinden trafik sapması 
yaratarak önlemsiz şekilde ülkemize girişi-
ne de sebep olabileceğine dikkat çekildi. 

Bu olumsuzluğun giderilebilmesi için 
önlem uygulanan ürünlerin ithalatında 
koruma önlemi uygulamasına devam edil-
mesi ya da tekstil sektörünün hassas sektör 
olarak kabul edilerek STA kapsamı dışına 
alınması gerektiğine dikkat çekildi.



T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, Mec-
lis Başkanı Yusuf Ekinci başkanlığında, 

TOBB İkiz Kuleler’de özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.  

Toplantıda, TEDMEM Direktörü ve Talim 
ve Terbiye Kurulu eski Başkanı Emin Karip 
tarafından eğitim alanında son günlerin en 
güncel konusu haline gelen PISA sonuçları 
değerlendirildi. Meclis üyelerine bir sunum 
yapan Karip, 2016 yılı uluslararası değerlen-
dirmelerin PIAAC, TIMMS ve PISA’dan mey-
dana geldiğini, aslında PISA’yla birlikte büyük 
resmin tamamlandığını ifade etti. 

PISA’nın üç yılda bir yapıldığını, 15 yaş 

İklimlendirme sektörü standartların 
revize edilmesini bekliyor 

T ürkiye İklimlendirme Meclisi’nin top-
lantısı, Meclis Başkanı Zeki Poyraz baş-

kanlığında, kamu, özel sektör ve sivil top-
lum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin 
katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
gerçekleştirildi.  

Toplantıda Meclis üyeleri, bölgesel ısı 
değerlerine ilişkin farklı kaynaklarca yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bölgesel 

grubu çocukların okuma becerilerini, mate-
matik ve fen okuryazarlığını ölçtüğünü be-
lirten Karip, Türkiye’nin OECD ortalamasının 
çok altında olduğuna vurgu yaptı.

 
İnisiyatif ile başarı artıyor

6-15 yaş arası öğrenci başına yapılan 
kümülatif harcama ile fen bilimleri perfor-
mansının ilişkili olduğuna değinen TEDMEM 
Direktörü Karip, okul müdürlerine, öğret-
menlere inisiyatif verildiği takdirde başarının 
arttığını dile getirdi. 

Öğrencinin okul içinde geçirdiği zaman 
ne kadar yetersizse, okul dışında geçirdiği sü-
renin o kadar uzadığına değinen Karip, hiçbir 

başarının tesadüfi olmadığını belirtti. 5846 sa-
yılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
telif hakları sorunları ile ilgili bilgilendirmede 
bulunmak için toplantıya davet edilen Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Mü-
dürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Fatoş Altunç 
da 1952 yılında kabul edilen Kanun'un 11 kez 
değişikliğe uğradığını, telif haklarının dinamik 
bir alan olduğunu söyledi. 

Telif hakları 
Günün koşullarına göre Kanun'da yeni 

bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade 
eden Altunç, sebeplerini ise şu şekilde sıra-
ladı: “Birincisi, son yıllarda teknolojide yaşa-
nan gelişmelerle eserlerin topluma ulaşması 
kolaylaşmış, teknolojik gelişmeler hukukta 
öngörülemeyen ihlallere sebep olmuştur. 
İkincisi, ülkemizde telif hakkının temel aktörü 
meslek birlikleridir, toplu hak sisteminin daha 
iyi işlemesi için tedbirlere ihtiyaç duyulmuş-
tur. Üçüncüsü, Kanun AB müktesebatına 
ve uluslararası sözleşmelere %98 uyumlu 
olmakla birlikte uyumu %100’e çekebilmek 
için bazı değişiklikler gerekmiştir. Dördün-
cüsü ise uygulamada yaşanan yorum fark-
lılıklarını gidermek için değişiklik yapılması 
hasıl olmuştur”.

ısı değerlerindeki değişiklik ile birlikte sek-
törde tasarıma esas olan TSE 2164 ve TSE 
3419 sayılı standartların revize edilmesi 
gerektiğini ifade ettiler. 

Konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
birlikte sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile 
yürütülmesinin ve sonrasında da standartla-
rın revize edilmesinin büyük önem arz ettiği 
üzerinde görüş birliğine vardı.   

TOBB İklimlendirme Meclisi önderliğinde, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TTMD, MTMD, 
MMO ve Gazi Üniversitesi ve sektör duayen-
lerinin katılımı ile bir yıldan bu yana çalışma-
ları sürdürülen şartnamenin önemli bir kısmı 
hazırlandı. Çalışmada son aşamaya gelindi. 

Strateji Belgesi görüşüldü
2011 yılında Meclis tarafından hazırlanan 

“İklimlendirme Sektörü Strateji Belgesi”nin ye-
nilenmesi kararı alan Meclis, bünyesinde yer 
alan derneklerin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. 

Bu kapsamda ulusal mesleki ve teknik 
eğitimin her boyutuyla incelenmesi amacı ile 
İSEDA tarafından yapılacak çalıştay sonuçları-
nı Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmesinin faydalı 
olacağı yönünde görüş birliğine varıldı.  

Diğer yandan ISKAV tarafından yürütülen 
Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifika Prog-
ramı, MTMD’nin Türkiye Müteahhitler Birliği 
ile görüşmesi ve Çin’de 11 farklı ülkeden 45 
üniversite ve 22 takım ile “Teamİstanbul” adı 
Solar Decatlon’da yarışacak proje hakkında 
bilgi alan Meclis üyeleri bir sonraki toplantıyı 
Mart ayında yapma kararı aldı. 

Eğitim Meclisi PISA sonuçlarını değerlendirdi
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T ürkiye Savunma Sanayi Meclisi 33. 
toplantısı, Meclis Başkanı Yılmaz 

Küçükseyhan’ın başkanlığında, Savun-
ma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal 
Sami Tüfekçi, Bakanlık yetkilileri ve Meclis 
üyelerinin katılımlarıyla sektörün yılsonu 
değerlendirmesini yapmak üzere TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, 2015 yılı 
Türk savunma ve havacılık sanayi ve dünya sa-
vunma sanayi hakkında kısa bir sunum yaptı. 

SEKTÖRLER

Savunma sektöründe hedef, özgün 
ve nitelikli ürün imalatı

T ürkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 
Meclisi’nin toplantısı sektörün so-

runlarını tartışmak üzere İstanbul’da ger-
çekleştirildi. Toplantıda, LPG sektöründe 
yaşanan güncel sorunlar, çözüm önerileri 
ve mevzuat değişiklikleri görüşüldü. 

Meclis Başkanı Gökhan Tezel yaptığı 
konuşmada, dünya ve Türkiye’deki LPG 
sektörü ile ilgili gelişmeleri aktardı. Tezel, 
EPDK tarafından Eylül ayında yayınlanan 
sektör raporuna göre, tüplü LPG’nin 611 

Küçükseyhan yaptığı sunumda, Tür-
kiye’nin savunma sanayi harcamalarının 
2015 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
3.2’lik bir düşüş yaşadığına değindi.  

Türkiye savunma sanayi ihracat ra-
kamlarından da bahseden Meclis Başkanı, 
ihracatın bölgesel payının en çok ABD 
olduğunun altını çizdi. Meclis Başkan Yar-
dımcılarından Haluk Bulucu da savunma 
sanayiinde ihracat kredi sistemi için model 
arayışı konusunu gündeme getirdi.  Bulu-
cu, savunma sanayiindeki asıl hedefin ih-

racat kabiliyetini geliştirebilmek amacıyla 
özgün ve nitelikli ürün imalatı olduğunu 
belirtti. Savunma sanayiinde ihracat için 
hedef pazarlar seçildiğini söyleyen Bulucu, 
ihracatı artırabilmek için Eximbank kredi-
leri, savunma ihracatı kredi mekanizmaları 
ve askeri mali yardımlar olmak üzere üç ih-
racat mekanizmasının olduğuna değindi.  

AYESAŞ’ın İş Geliştirme Direktörü Vol-
kan Palaz tarafından da ihracat destek 
mekanizmaları ve ihracat fuar teşvikleri 
konusunda bir sunum yapıldı. 

Ar-Ge Reform Paketi
Meclis Başkan Yardımcılarından Yılmaz 

Güldoğan ise toplantının son gündem 
maddesi olan 5746 sayılı Kanunla yürür-
lüğe giren Ar-Ge Reform Paketi ve İkincil 
Mevzuatı ve Üretim Reform Çalışmaları 
hususunda konuşmasını yaptı. 

Ardından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Daire 
Başkanı Fatih Kemal Öztürk bu konuda bir 
sunum yaptı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi 
de konuşmasında 2016 yılında savunma 
sanayii Ar-Ge desteklerinde yüzde yüz bir 
artış yapıldığını belirtti. 

bin 724 tondan 616 bin 596 tona arttığını, 
pazar büyümesinin % 0,8 olarak gerçek-
leştiğini, 133 bin 441 bin tonluk dökme 
pazarının 95 bin 353 bin tona gerilediği 
ve % 28,5 daraldığını, 2.320.772 milyon 
tonluk otogaz pazarının 2.395.325 milyon 
ton olarak gerçekleştiği ve  % 3,2 artış 
gösterdiğini, fakat pazar büyümesinin 
yavaşladığını belirtti. 

Ayrıca Tezel, toplam LPG pazarının 
geçen yılın aynı dönemine göre % 1,3 bü-
yüyerek, 3.065.937 tondan 3.107.274 tona 
yükseldiği ve Ocak – Eylül 2016 dönemin-
de tüplü LPG % 19,8, dökme LPG % 3,1 ve 
otogaz LPG % 77,1 paya sahip olduğunun 
bilgisini verdi.

Meclis Başkanı yaptığı konuşmada, 
sektörün uzun zamandır üzerinde çalıştığı 
gümrüklerde sayaç uygulaması ile ilgili 
LPG’nin muaf tutulması ya da deneme sü-
renin uzatılması konusunda ısrarcı oldukla-
rını dile getirdi.

Enerji politikaları
Toplantıda, Meclis üyeleri LPG’nin enerji 

politikalarında istediği yere gelmediği ko-
nusunda görüş birliği sağladı ve bu konuda 
çalışmaların titizlikle ele alınması gerektiğini 
belirtti. Sektörün önünü açacak, alternatif 
öneriler geliştirilmesi üzerine çalışmalar ya-
pılması yönünde, üyeler mutabakat sağladı. 

Toplantıda Meclis üyeleri tarafından, 
son yapılan düzenleme ile tüplü LPG ve 
otogaz arasındaki ÖTV farkının 568 TL’ye 
çıkmasının sahada oluşturduğu etkiler de-
ğerlendirildi. Denetimin artırılması, online 
izleme sistemine geçilmesi, otomasyon 
gibi çözüm önerilerin tartışıldığı toplantıda 
Meclis üyeleri tarafından, Maliye Bakanlığı 
ile birlikte çalışma yapılması ve bir yol hari-
tasının belirlenmesi kararı alındı.

LPG sektöründe 
sorunlar ve çözümleri
gündeme getirildi



T ürkiye Doğal Gaz Meclisi toplantısı 
Meclis Başkanı İbrahim Akbal’ın baş-

kanlığında kamu ve özel sektör temsilcile-
rinin üst düzeyde katılımı ile gerçekleştirildi. 

2016-2017 kış dönemine dair değer-
lendirmelerinin ardından gerçekleştirilen 
sunumlar ile sektörün ve ülkemizin global 
pazardaki yerine ilişkin değerlendirmeler 
yapıldı.  

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı İbra-
him Akbal 2016-2017 yılı kışının beklenen-
den daha soğuk ve uzun süreli seyrettiğini, 
günlük gaz talebinin 270 milyon m3’e ulaş-
tığını belirtti.  

Doğal gaz tüketiminin %38’lik kısmının 

Dayanıklı tüketim 
sektöründe siber 
güvenlik hazırlığı

T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Mec-
lisi, Meclis Başkanı Fatih Kemal Ebiçli-

oğlu başkanlığında Ankara’da toplandı. Top-
lantıda 2016 yıl boyunca, Türkiye Dayanıklı 
Tüketim Malları Meclisi’nden gelen görüş 
ve önerilerle hazırlanan ve ilgili kurumlara 
iletilen çalışmalar üyelerle paylaşıldı. 

Meclis üyeleri tarafından beyaz eşya sek-
törünün güncel verileri değerlendirilerek, 

elektrik, %32’sinin ise sanayide tüketildiğini 
belirten Akbal, doğal gaz arz güvenliğine 
yönelik yoğun bir gündem olduğunu bu 
kapsamda planlanan FSRU projesinin dev-
reye alındığını, Ege Gaz LNG terminalinin 
günlük sevkiyat kapasitesinin 16 milyon 
m3’ten 24 milyon m3’e çıkarıldığını ve Tuz 
Gölü yeraltı depolama tesisi için gaz alımına 
başlanacağı bilgisini verdi. 

Serbestleşme stratejileri izlenmeli 
İbrahim Akbal, diğer yandan BOTAŞ’ın 

ulusal iletim şebekesinin taşıma kapasitesi-
nin artırılmasına yönelik yatırımların devam 
ettiğini ifade etti. 

Doğal gazdan elektrik üreten sektör 
temsilcileri, getirilen kısıntı uygulaması 
nedeniyle bundan sektörün olumsuz et-
kilendiğini, oluşan fahiş fiyatlar sonucun-
da firmaların batma riski ile karşı karşıya 
kaldıklarını belirtti. Konu üzerine Türkiye 
Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar 
Arslan, elektrik ve doğal gaz piyasalarının 
birbirlerine olan bu etkilerinden dolayı her 
iki piyasada da eş zamanlı olarak serbestleş-
me sağlanmasının önemli olduğunu, aksi 
halde piyasa oyuncularının bu durumdan 
olumsuz etkilenmemesi adına elektrik tica-
reti piyasasının kontrollü olarak işletilmesi 
gerektiği vurguladı. 

OME Hidrokarbon Direktörü Doç. Dr. 
Sohbet Karbuz da LNG piyasalarında deği-
şen dinamikler ve beklentilere ilişkin yaptığı 
sunumda, dünyanın değişen enerji talebi 
ve değişen senaryonun global kaynaklar 
tarafından nasıl yorumlandığına yönelik 
değerlendirmede bulundu. 

Türkiye Doğal Gaz Meclisi üyesi Rıdvan 
Uçar ise “Ticaret Merkezi? Acaba” başlığında 
gerçekleştirdiği sunumunda Türkiye’nin 
potansiyelini, kamunun rolünü, yapılma-
ması ve yapılması gerekenleri dünyadaki 
gelişmeler ışığında değerlendirdi. 

toplam cirosunun yüzde 75’ini ihraç eden, 
yaklaşık 30 milyarlık TL’lik bir sektör olan be-
yaz eşya sanayinin önemine dikkat çekildi. 

Türkiye’nin şartlarına uygun etkili ve verimli 
bir piyasa gözetim ve denetim sistematiği ge-
liştirmek üzere alt yapı önerileri ve rehber hazır-
lamak amacıyla Meclis bünyesinde oluşturulan 
çalışma komisyonunun ilk toplantı çıktıları ve 
komisyon faaliyetleri hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu. Toplantıda ayrıca, Nesnelerin İnter-
neti (IOT) ve siber güvenlik konusunda sunum 
yapılarak, IOT kökenli saldırıların Türkiye’deki 
yansımaları ve geliştirilmesi beklenen yasal 
düzenlemeler hakkında bilgi verildi.

Buzdolapları, ısı pompalı kurutucular 
ve klimaları doğrudan ilgilendiren HFC 
soğutkanlarının kısıtlanması konusunun 
da gündeme geldiği toplantıda, gelişmiş 
ülkelerin 2019 yılına kadar HFC’leri aşamalı 
olarak düşüreceği; Hindistan, Körfez ülke-
leri, İran, Irak ve Pakistan’ın ise 2028’e kadar 
HFC kullanımında kademeli olarak azaltıma 
gideceği bilgisi paylaşıldıktan sonra Türki-
ye’deki durum incelendi. 

KDV iade alacakları
Türkiye’de buzdolaplarında HFC R-134A 

gazının yıllar önce kaldırıldığı, bunun yeri-
ne daha çevreci olan hidrokarbon R-600A 
gazının kullanıldığı, ancak klimalarda ve ısı 
pompalı kurutucularda teknik gereklilikler 
nedeni ile halen HFC gazları kullanıldığı 
hatırlatılarak; sektördeki önemine binaen 
konunun takip edilmesi ve mevzuat de-
ğişiklikleri sürecinde Meclis olarak etkin 
olunmasının önemine dikkat çekildi. 

Toplantıda son olarak KDV iade alacak-
ları ile ilgili sektörün yaşadığı sıkıntı hakkın-
da değerlendirmelerde bulunuldu.

Doğal gaz sektörü kısıtlamaların
kaldırılmasını istedi
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