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➠ Sivil Havacılık Meclisi, üçüncü havalimanına 
geçiş aşamalarını değerlendirdi

➠ Ambalaj sektörü Ar-Ge Merkezleri 
ve ithalatı masaya yatırdı
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T ürkiye Sivil Havacılık Meclisi toplantısı, 
Meclis Başkanı Teoman Tosun başkan-

lığında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürü Funda Ocak’ın da katılımıyla 
TOBB İstanbul hizmet binasında gerçekleş-
tirildi. Toplantıya kamu, özel sektör ve sivil 

Sivil Havacılık Meclisi, üçüncü havalimanına 
geçiş aşamalarını değerlendirdi

Ambalaj sektörü 
Ar-Ge Merkezleri 
ve ithalatı 
masaya yatırdı

toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri 
büyük ilgi gösterdi.

Toplantının ilk bölümünde Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda 
Ocak ve Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanı 
Cengiz Kurt, üçüncü havalimanına geçiş 

süreci hakkında Meclis üyelerine detaylı bil-
gilendirmede bulundu. Ocak, yaptığı konuş-
mada, bugün itibariyle projenin yüzde 60 
fiziki gerçekleşmeye sahip olduğunu söyledi.

 
Pasaport kuyruğu yaşanıyor

Toplantının ikinci kısmında Meclis üye-
leri; problemli Anadolu meydanları, havali-
manlarında polis azlığından dolayı yurt dışı 
çıkış ve girişlerde yaşanan pasaport kuyruk-
ları ve hac mevsiminde hac seferlerinin çok 
pik dönemlere getirilmesi konularındaki 
sıkıntılarını Meclis Başkanı ile DHMİ Genel 
Müdürü Funda Ocak’a ilettiler. 

Sorunları dinleyen Ocak, meydanla-
rın standartlarını yükseltmek durumunda 
olduklarını ve bu konuya verdikleri hassa-
siyeti Meclis üyeleriyle paylaştı. Bunun ya-
nında otomatik yönetim pasaport sistemi 
ve avantajlarından bahsederek bu uygu-
lamanın tüm havalimanlarında kullanıma 
geçilmesinin faydalı olacağını vurguladı.

Son olarak Rusya’ya yapılan uçuşlarda 
yaşanılan sıkıntılardan bahsedildi. Bu ko-
nuda üyelerle fikir alışverişinde bulunularak 
getirilen çözüm önerilerinin biran önce 
uygulamaya geçmesi konusunda mutabık 
olundu.

ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimler-
de bulunmanın önemine dikkat çekti.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nde ikincil 
işlem görmüş ürünlere dair mevzuata ilişkin 
görüş alışverişinde bulunan üyeler tarafın-
dan, konunun takibinin sağlanması için 
her firmanın gerekli hassasiyeti göstermesi 
gerektiği ortak kanı olarak vurgulandı.

Ayrıca, gündem dışı olarak gıda amba-
lajı hammaddesi olarak kullanılan plastikle-
rin ithalatında yaşanan sorunlar gündeme 
getirildi. Konu ile ilgili olarak hem Türkiye 
Ambalaj Meclisi’nin hem de sektörel der-
neklerin Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda 
bulunmaları tavsiye kararı alındı.

T ürkiye Ambalaj Meclisi toplantısı, Mec-
lis Başkanı Mustafa Tacir başkanlığında, 

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

Meclis Başkanı Mustafa Tacir açılışta 
yaptığı konuşmada, yeni dönemde verimli 
çalışmalar yapma temennisinde olduklarını 
belirterek, sektör için önem arz eden Ar-Ge 
Merkezleri yatırımları ve mevzuatları hak-
kında bilgi vermek üzere sözü Meclis üyesi 
Haluk Giray’a bıraktı.

Giray, Sarten Ambalaj San. Tic. A.Ş.’nin 
Ar-Ge merkezi haline geldiğini, bu kapsam-
da firmanın yaptığı faaliyetleri anlatan bir 
sunum gerçekleştirdi.

Sunumun devamında Sarten Ambalaj 
firmasından Ar-Ge mühendisi Sabri Süha 

Ekici ve Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim 
Gedikoğlu ise Ar-Ge Merkezleri hakkında 
detaylı bilgiler vererek hem teorik hem de 
uygulamaya ilişkin detayları Meclis üyeleri 
ile paylaştı.

Sunum yapıldı
Diğer bir gündem maddesi olan; petro-

kimyasal ürünlerde referans fiyatlar yerine 
eşyanın gerçek kıymeti üzerinde ithalatın 
nasıl yapılabildiği ve YYS ile birlikte konteynır 
başı en az 100 dolar daha az maliyetle ithalat 
işlemleri hakkında bir sunum yapan Gümrük 
Müşaviri Murat Ayhancı, sektör temsilcileri-
nin karşılaştığı sorunları örneklerle anlatarak, 


