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➠ Petrol ve petrol ürünleri 
sektörü “çalıştay”a 
hazırlanıyor

➠ LPG sektörü tüketicilerin 
kamu spotu ile 
bilgilendirilmesini istedi

➠ EPDK Başkanı Yılmaz 
sektördeki gelişmeleri 
anlattı

➠ Kimya sanayi
kümelenme projesini 
bekliyor

➠ Bakan İsmet Yılmaz
 Eğitim Meclisi’nin 
toplantısına konuk oldu
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T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet Erdem 

başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yar-
dımcısı Cengiz Delibaş’ın katılımıyla TOBB 
İkiz Kuleler’de toplandı.

Toplantıda Antalya’da gerçekleşecek 8. 
Enerji Zirvesi açılış oturumunda sektörle-
rin değinmek istediği konuların gündeme 
getirileceği, bu bağlamda “Sektör Diyor ki” 
metninin Meclis nezdinde oluşturularak 
iletileceği bildirildi. Ayrıca sektörün sorun-
larının irdelenebilmesi adına ilgili Bakanlık-
ların ve paydaşların katılımı ile bir çalıştay 
yapılması istendi. Sektöre has konuların ele 
alınarak gerçekleşmesi planlanan toplantı-
nın, 2018 yılının ilk döneminde düzenlene-
bileceği üzerinde duruldu.

 
Verimlilik uyarısı

Türkiye Ekonomi Şurası’nda iletilen 
sektör sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii 

Petrol ve petrol 
ürünleri sektörü 
“çalıştay”a 
hazırlanıyor

LPG sektörü, tüketicilerin kamu 
spotu ile bilgilendirilmesini istedi

Kaynaklar Bakanlığı’ndan gelen değerlen-
dirmeler Meclis’le paylaşıldı. Zorunlu ulusal 
stok sisteminin etkin ve verimli olmaması 
konusunda PETDER’in önerileri çerçeve-
sinde Bakanlığın çalışmaları bulunduğu da 
Meclis’e iletildi.

PETDER’in yıllık faaliyet raporu hakkında 
bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Atık Yağla-
rın Yönetmeliği ile ilgili hazırladığı taslağa 
ilişkin görüşlerin Türkiye Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Meclisi olarak iletileceği 
bilgisi verildi. ADR mevzuatındaki değişiklik 
nedeniyle ulusal marker taşıyan kapların 
ADR kapsamına girmesi konusu da tartışı-
lan diğer konular arasında yerini aldı.

lişmeleri aktararak pazarın çeşitliliği ile ilgili 
bilgilendirmede bulundu.

Türkiye Ekonomi Şurası’nda iletilen 
sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı değerlendirmelerinin Mec-
lis üyelerine bildirildiği toplantıda sektör 
sorunlarının daha net anlaşılabilmesi için 
Maliye, Gümrük ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlıkları'nın temsilcilerinin de devam 
eden toplantılara davet edilmesinin faydalı 
olacağı kaydedildi.

Lisans yönetmeliği
Toplantıda ayrıca lisans yönetmeliği 

değişiklik metni konusuna değinildi. Ulusal 
stok / kupon sistemi, gelir payı, elektronik 
başvurularda yetkilendirmeler, karayolu 
taşıma lisansının kaldırılması ve takas uy-
gulaması konuları EPDK LPG Dairesi Başkanı 
Muhammed Demir’in açıklamaları ışığında 
masaya yatırıldı. Tüp izleme ve takip siste-
minin uygulaması konusunun da gündem-
de yer aldığı toplantıda Meclis üyeleri kamu 
spotu ile tüketicinin bilgilendirilmesinin 
sağlanması hususunda öneride bulundu.

T ürkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) 
Meclisi, Meclis Başkanı Gökhan Tezel 

başkanlığında, EPDK LPG Dairesi Başkanı 
Muhammed Demir ve Meclis üyelerinin 
katılımıyla toplandı. 

Meclis Başkanı Gökhan Tezel, ilk olarak 
1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren geçerli 
olan tüm LPG ürünlerinde ÖTV 1.778 TL/
ton olarak eşitlenmesi kararını iletti. Ayrıca 
dünya genelindeki LPG ile ilgili önemli ge-
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T ürkiye Enerji Meclisi’nin toplantısı, 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılı-

mıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde 
(TOBB) yapıldı. TOBB İkiz Kuleler Şefik Tokat 
Salonu’nda gerçekleştirilen, Meclis Başkan-
lığı’nı İhsan Akyol’un yaptığı toplantıda, 
enerji sektöründeki son gelişmeler masaya 
yatırıldı.

Kamu ve özel sektörden üst düzey 
katılımcıları bir araya getiren toplantıda 
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Sektörümüz 
Meclisi’yle dostane güzel bir Meclis oldu. 

EPDK Başkanı Yılmaz, sektördeki gelişmeleri anlattı

Kimya sanayi 
kümelenme 
projesini bekliyor

Problemleri dinledik. Sektörün de Mec-
lis’in de esas amacı problemleri nasıl çözer, 
Türkiye’nin enerjisini nasıl daha yukarılara 
çıkartırız konusu. Bu noktada olumlu bir 
toplantı yaptığımızı düşünüyorum. 

‘Güzel şeyleri düşünen, güzel şeyler 
yapar’ mantığından yola çıkarak sektörü-
müzün önde gelen isimleriyle güzel şeyler 
yapmak için istişarelerde bulunduk” dedi.

Enerjide yol haritası
Meclis Başkanı İhsan Akyol da sektörün 

bugünkü durumu ve beklentilerine yönelik 
genel bir değerlendirmede bulundu.

Meclis Başkan Yardımcıları Gökmen 
Topuz ve Necmi Odyakmaz ise üretim ve 
ticaret, iletim ve dağıtım komitelerinde 
belirlenen sektörün makro sorunlarını ve 
çözüm önerilerini anlattı.

Toplantıda, EPDK’nın üzerine düşen gö-
revler, Türkiye’nin enerjideki yol haritası, risk 
yönetimi ve öngörülebilirlik, yatırımcıların 
üzerine düşen görevler, sektör problemle-
rinin çözümü gibi konular masaya yatırıldı.

diği beyan edildi. 
Bir sonraki gündem maddesi olan “Kim-

yasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 
Kısıtlanması (KKDİK)” konusunda ilgili yönet-
meliğin çalışma mekanizması aktarıldı. Bu 
bağlamda kimyasal güvenlik raporu, bura-
dan hareketle güvenlik bilgi formu ve maruz 
kalma senaryosunu hazırlama yükümlülüğü 
bulunduğu belirtildi.

Ayrıca toprak kirliliği konusunda “Çevre-
sel Hukuki Sorumluluk ve Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sa-
halara Dair Yönetmelik Revizyonu”na yönelik 
sunum gerçekleştirildi ve yaşanan uygulama 
sorunları ve kirlilik kriterlerinin belirlenmesi 
üzerinde duruldu.

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, Meclis 
Başkanı Timur Erk başkanlığında, TOBB 

Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın 
katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 
toplandı.

Toplantı, sunulan hizmetler ve 11. Kal-
kınma Planı çerçevesinde Sınaî Kalkınma 
Bankası adına katılan Hasan Hepkaya ve 
Hanefi Özbilen’in finansal kaynak sağlayan 
bir kuruluş olmalarının yanı sıra, danışmanlık 
ve yatırım kanadında da yer aldıklarını ifade 
eden tanıtıcı sunumlarıyla başladı. Ayrıca 
Sınaî Kalkınma Bankası’nın önemli bir iştiraki 
olan ESCARUS sürdürülebilirlik danışmanlığı 
hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Talepte bulunuldu
Chemport Projesi’nin önemi üzerinde 

durulan toplantıda kimya sektöründeki en 

büyük problemin, uluslararası ölçekte bir 
kümelenme ve endüstriyel eksiklik olduğu 
dile getirildi.

Türk kimya sektörünün 3.5 trilyon do-
larlık dünya kimya ticaretinden, yüzde 1’in 
altında alınan bir paya haiz olduğunun 
altının çizildiği toplantıda, sektörün yakla-
şık 32 değişik sektöre hammadde girdisi 
sağladığına işaret edildi. Aynı zamanda di-
ğer sektörlerin ihracatını, rekabetçiliğini ve 
pazarda büyümelerini de etkileyen kimya 
sektörünün, kümelenme projesine ivedi 
bir şekilde ihtiyacı olmasından hareketle 
resmi talebin 17 Ağustos tarihinde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapıldığı, 
yer olarak da Kuzey Marmara’nın belirlen-
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M illi Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile 
TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Faik Yavuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin (TOBB) İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri'nde 
düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantı-
sı'na katıldı.

Faik Yavuz burada yaptığı konuşmada 
TOBB Türkiye Sektör Meclisleri’nin, kamu ve 
özel sektörün politika tasarımında birlikte 
hareket edebilmesini sağlamak amacıyla 
kurulmuş çok önemli bir platform olduğunu 
söyledi.

Her yıl gerçekleştirilen Sektörel Ekonomi 
Şuraları’nda Cumhurbaşkanına, Başbakana 
ve Bakanlara sektörlerin sorunlarını ve çö-
züm önerilerini anlatma fırsatları olduğunu 
ifade eden Yavuz, “Şuralarımız neticesinde 
özel sektörün çok sayıda sorunu çözüme 
kavuşturulabiliyor” dedi. 

Faik Yavuz şöyle konuştu: “61 Sektör 
Meclisimiz içinde en önemli olanlardan 
biri hiç şüphesiz Eğitim Meclisimizdir. Türki-
ye’nin sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı gerçekleştirebilmesi için kaliteli 
eğitimin şart olduğu hepimizin malumudur. 

Kaliteli eğitim şart
Ülkemizde yaşayan her bireyin temel 

bir hizmet alanı olan eğitime erişebilmesini 
sağlamak üzere son 15 yılda devrim niteli-
ğinde adımlar atıldı. Eğitimde fiziki alt yapı 

Bakan İsmet 
Yılmaz, Eğitim 
Meclisi’nin 
toplantısına 
konuk oldu

eksiklikleri büyük ölçüde giderilmiştir. Bu 
eksiklik genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olan ülkemizdeki öğrenci sayısı hızla artar-
ken tamamlanmıştır. 

Bakınız 2002 yılında 12.3 milyon olan ilk 
ve ortaöğretim öğrenci sayısı, 2016 yılında 
16.2 milyona çıkmıştır. İlk ve orta öğretim-
deki öğrenci sayımız ile Avrupa Birliği’nin en 
kalabalık dokuzuncu ülkesi olabiliyoruz. 790 
milyon kilometrekareye yayılmış olan yerle-
şim yerlerinde ikamet eden 16 milyon öğren-
cinin kaliteli eğitime ulaşmasını sağlamak için 
Sayın Bakanımızın liderliğinde Bakanlığımızın 
üstün bir çaba içerisinde olduğunu biliyoruz. 
Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ‘Eğitime 
yapılan yatırım hep kazandırır’ der. Bu çerçe-
vede biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
olarak eğitime sürekli yatırım yapıyoruz. Ba-
kanlığımızın öncülüğünde bugüne kadar 
69 ilde, 80 okul yaptık. 81 ili tamamladıktan 
sonra Oda ve Borsalarımızın olduğu 162 ilçe-
de okullar inşa edeceğiz.”

 
Fiziki alt yapı tamam

Eğitimde fiziki alt yapının tamamlandı-
ğını anlatan Yavuz, artık öğrencilerin 60-70 
kişilik sınıflarda eğitim almadıklarını bildirdi. 
“Şimdi iş daha zor olana geldi. Çocuklarımı-
za nitelikli eğitim sağlamak” diyen Faik Yavuz 
şunları söyledi: “Nitelikli eğitim çok boyutlu, 
öğretmen kalitesinden, okul aile ilişkilerine 
kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Bu çok 
zor olan alanda ilerleme kaydetmek zorun-
dayız. Zira milli gelirimizi üç bin dolardan 10 
bin dolara elimizdeki sermaye ile çıkardık. 
Bundan ötesi ancak yatırımla olur. En başta 
insanımıza yatırımla olur. 

Bir noktanın daha altını çizmek istiyo-
rum. Bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler 
okullarda daha fazla okutulmalı. Türk iş ale-
mi, inovatif düşünen öğrenci istiyor, analitik 

düşünen öğrenci istiyor ve mutlaka çok iyi 
dil bilen öğrenci istiyor. Eğitim sistemimiz 
içerisindeki önemi her geçen gün artan özel 
öğretim kurumları olarak görev ve sorumlu-
luklarımızın bilincindeyiz.”

 
58 bin derslik ihtiyacı var

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise ko-
nuşmasında, "Başbakan Binali Yıldırım, ikili 
eğitimin kaldırılması talimatını verdiğinde 
70 bin dersliğe ihtiyacımız vardı. O dönem-
den bu döneme kendimiz ve özel sektörle 
beraber okullar yaptık. Şu anda 58 bin ders-
lik ihtiyacımız kaldı. İstanbul ve Ankara'daki 
derslik ihtiyacını çözdüğümüzde ikili eğiti-
me son vermiş olacağız” ifadesini kullandı.

Ülkelerin gücünün iyi eğitime sahip ve 
nitelikli insan gücünden geldiğini belirten 
Bakan Yılmaz, "Ülkemizi zengin, güçlü ve 
mutlu insanların yurdu yapmak istiyoruz. 
Bunun da ancak başarılı ve kaliteli eğitimle 
yapılabileceğine inanıyoruz. Kaliteli eğitim 
herkes içindir. Burada da fırsat eşitliği dev-
reye giriyor. Fırsat eşitliğini sağlarsak, çağdaş 
uygarlık seviyesini yakalarız" diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim konusunda önemli 
mesafeler katettiğine işaret eden Bakan 
Yılmaz, bu sene 17 milyon 702 bin 938 öğ-
renciye, 65 bin 153 okulda, bir milyon 62 bin 
281 öğretmenle hizmet verdiklerini söyledi.

Bakan Yılmaz, kaliteli eğitim için önce 
yüksek bütçe ayrılması gerektiğini vurgu-
layarak, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine 
göre eğitime daha çok kaynak ayırdığını 
kaydetti.

Bakan Yılmaz, "Eğitime 1980'lerde, 
1990'larda Avrupa Birliği'nden daha az kay-
nak ayıracaksınız, sonra da 'Eğitimde niçin 
Almanya'nın önünde değiliz' diyeceksiniz. 
Böyle bir şey beklemek makul mudur, insani 
midir, gerçekçi midir?" şeklinde konuştu.
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