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➠ Savunma sanayii sektörü, ihracatta 
yeni model arayışında

➠ Kâğıt ve kâğıt ürünleri sektörü Ambalaj 
Atıkları Yönetmeliği’ni tartıştı

➠ Petrol ve petrol ürünlerinde 
denetimler masaya yatırıldı

➠ Züccaciye sektöründe 
yüksek vergiler sıkıntı yaratıyor
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T ürkiye Savunma Sanayii Meclisi’nin 34. 
toplantısı, Meclis Başkanı Yılmaz Küçük-

seyhan’ın başkanlığında Savunma Sanayii 
Müsteşarı İsmail Demir, Bakanlık yetkilileri ve 
Meclis üyelerinin katılımlarıyla sektörün 2016 
yılındaki değerlendirmesini yapmak ve sektör 
için ihracatta yeni model arayışlarını tartışmak 
üzere TOBB Birlik merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, Türki-

SEKTÖRLER

Savunma sanayii 
sektörü, ihracatta 
yeni model arayışında

Kâğıt ve kâğıt ürünleri sektörü
Ambalaj Atıkları Yönetmeliği’ni tartıştı

ye’nin savunma sanayii ihracat rakamları-
na ve harcamalarına değinerek, toplantının 
gündem maddeleri çerçevesinde sunum 
yapacak kişilere söz verdi.

Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği 
(SASAD) Genel Sekreteri Hüseyin Baysak, sa-
vunma sanayii sektörünün 2016 yılı verilerini 
paylaşarak, dünya havacılık ve savunma sa-
nayine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Meclis başkan yardımcılarından Yılmaz 
Güldoğan ise toplantının diğer bir gündem 
maddesi olan savunma sanayii sektöründe 
ihracatta yeni model arayışı çerçevesinde 
“barter (takas)” konusuna değinerek, bu ko-
nunun başta Ekonomi Bakanlığı olmak üzere 

ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla da istişare 
edildiğini belirtti.  

Temel sıkıntı finansmanda
Ardından, Ekonomi Bakanlığı İhracat Ge-

nel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı söz ala-
rak, yine aynı konuda yapılan çalışmalarla il-
gili bilgilendirmede bulundu. Kızartıcı, barter 
hususunda en temel sıkıntının “finansman” 
olduğunu ve bu noktada barter sisteminin 
savunma sanayi sektöründe işlevsel hale 
gelmesinin uzun sürecek ve belli anlaşma-
lar çerçevesinde ilerlemeyi gerektirecek bir 
süreç olduğunu ifade etti.  

Meclis başkan yardımcılarından Haluk 
Bulucu, savunma sanayi sektörüne ilişkin 
harcamalar hususunda sunum yaptı. Özel-
likle güçlü bir savunma sanayinin önemi 
üzerinde durarak savunma sanayine ayrılan 
bütçenin 15 milyar dolardan 33 milyar dola-
ra çıkarılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Toplantının kapanış konuşması ise Sa-
vunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ta-
rafından yapıldı. Demir, 2016 yılı Savunma 
Sanayi Müşteşarlığı bünyesinde yürütülen 
projeler, sektör cirosu, bütçesi ve ihracat 
rakamları ile ilgili genel bir değerlendirme-
de bulundu. 

yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkın-
da Meclis üyelerine detaylı bilgiler verdi. 

Toplantının ikinci kısmında PMR tablo-
larının daha net bir şekilde anlaşılması ve 
doldurulması için katılımcılara LifeEnerji 
yetkilileri tarafından eğitim verildi.

Çalışmalar anlatıldı
Kâğıt sektöründen gelen katılımcılara 

proses analizlerine dair sorular soruldu. 
Yetkililer tarafından firmaların süreç yöneti-
mine ilişkin bilgiler alındıktan sonra istenen 
verilerin tanıtımı başladı. Kâğıt sektörü tem-
silcileri istenen veriler hususunda sorularını 
uzmanlara ilettiler. 

Toplantı karşılıklı soruların sorulması ve 
cevapların iletilmesiyle sürdürüldü. Meclis 
üyeleri tablolarla ilgili sorularını ve bu tab-
lonun doldurulmasının gelecekte sektöre 
olan etkilerini istişare ettiler.

Son olarak Meclis Danışmanı Sedef 
Zaimoğlu, son toplantıdan bu yana geçen 
süreçte sektör adına yapılan çalışmalar 
hakkında hazırladığı sunumu Meclis üye-
leriyle paylaştı.

T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Erdal 

Sükan başkanlığında TOBB Birlik merkezin-
de gerçekleştirildi. 

Toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
adına katılan Ambalaj Atıklarının Yönetimi 
Şube Müdürü Aylin Çiçek, Ambalaj Atıkları 
Yönetmeliği hakkında açıklamalar yaparak, 



T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi toplantısı, TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda Meclis Başkanı Ahmet Erdem 
başkanlığında kamu kurumları, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Toplantı Meclis Başkanı Ahmet Erdem’in 
açılış konuşması ile başladı. Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’ndan Gökhan Öktem ve 
Mehmet Sinan Günhan ve EPDK’dan Mutlu 
Zengin’in iştirak ettiği toplantıda, Meclis 
üyeleri sektör sorunlarını aktardı. 

Öktem ve Zengin tarafından sektör 
dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu, 
yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında 
bilgi verildi. 

Petrol ve petrol ürünlerinde denetimler masaya yatırıldı

Züccaciye sektöründe 
yüksek vergiler sıkıntı yaratıyor

Toplantıda ilk olarak 5015 Sayılı Ka-
nun’un 19. maddesinin değişikliği ve 16 
Haziran 2017 tarih ve 30098 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan EPDK Biodizel Tebliği 
hakkında EPDK kurumundan katılımcılar ile 
görüş alışverişinde bulunup değerlendir-
meler yapıldı. 

 
 8. Enerji Zirvesi 

Toplantının bir diğer gündem madde-
si olan toprak kirliliği hakkında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı katılımcıları tarafından 
sunum gerçekleştirildi. 

Şüpheli saha kıstasları ve denetimleri 
masaya yatırıldı. Ayrıca toprak kirliliği, te-
mizlenmesi maliyetleri ve laboratuvar test 

taban tavan fiyatları görüşüldü. Ayrıca TSE 
12820 standardı gündeme alınarak toprak 
kirliliği açısından da projeksiyonlar hakkın-
da bilgi verildi.

Gazyağı, dizel, LPG, otogaz ve dökme 
tüplüde ÖTV eşitlemesiyle ilgili konunun 
önemi üzerinde durulduğu toplantıda 
sürecin takipçisi olunması gerektiği yar-
gısına ulaşıldı.

Ekim 2017’de gerçekleşmesi planla-
nan 8. Enerji Zirvesi için T. Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Meclisi olarak sektörün 
sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer al-
dığı bir doküman hazırlanmasına, maliyet 
altındaki satışlar konusunun da bu dokü-
mana eklenmesine karar verildi.  

Ayrıca PETDER’in sunumuyla Atık 
Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2016 
Faaliyet Raporu ışığında Türkiye madeni 
yağ piyasası değerlendirilmesi yapılarak 
güncel projelerden bahsedildi. 

Stok izleme sistemine ilişkin kurul kararı 
taslağı ve bu bağlamda otomasyona geçiş 
süreciyle ilgili de bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda önümüzdeki dönemde otomas-
yon sistemine geçileceği bilgisi verildi.

Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan sektörün 
sorunlarını derlediği 20 maddelik raporu 
üyelerle paylaştı.

Sektörün öncü sorunlarından olan, züc-
caciye ürünleri için uygulanan yüksek katma 
değer vergisi; tencere, tava ve çaydanlık cam 
kapaklarının ithalatında uygulanan yüksek 
vergi ücretleri; ürünlerin test standardizas-
yonunda yaşanan sıkıntılar ve standardizas-
yonun Türkiye’de uygulanmasında yaşanan 
zorluklar değerlendirildi. 

 
Türk markası tartışıldı

Bu konularda üyelerle fikir alışverişinde 
bulunularak getirilen çözüm önerilerinin 
biran önce uygulamaya geçmesi konusunda 
mutabık olundu. Türk malı ve Türk markası 
konusunun yurt içi ve yurt dışında tanıtılma-
sı konusunda görüşler tartışıldı. 

Meclis Başkanı Erdoğan, Türk malı ve 
Türk markası adı altında yurt içi ve yurt dı-
şında bir tanıtım atağına geçerek bu konuda 
diğer sektörlere öncü olmak ve gerekirse 
onlarla işbirliğinde bulunmak istediklerini 
sözlerine ekledi.

T ürkiye Züccaciye Meclis toplantısı, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz ve Meclis 
Başkanı Ömer Ertuğrul Erdoğan Başkanlığın-
da, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB İstanbul 
Hizmet Binası’nda toplandı. 

Toplantı TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Kopuz’un açılış konuşmasıy-
la başladı. Ali Kopuz’un ardından Meclis 
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