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➠ Patentte etik kurallarla 
ilgili eğitim toplantıları 
yapılacak

➠ Konfeksiyon ve hazır 
giyim sektörü 2018'de 
büyüme bekliyor

➠ TSE, Toprak Sanayi 
Ürünleri Meclisi’ne 
sunum yaptı

➠ Firmalardan alınan 
ordino bedellerinin 
kaldırılması istendi

➠ Züccaciye sektöründe 
KDV oranları ile ilgili etki 
analizi yapılıyor

➠ İklimlendirme Meclisi 
mesleki yeterlilik raporlarını 
Enerji Komitesi’ne sundu

➠ Sağlık Kurumları Meclisi 
Sağlık Sektör Raporu’nu 
masaya yatırdı

➠ Orman ürünleri sektörü 
elektrik tarifesinin 
değiştirilmesini bekliyor

➠ Kimya sektöründe 
ihracatı artırmaya 
yönelik öneriler getirildi

➠ Akaryakıt sektörü 
“Çalıştay” hazırlığında

➠ Türkiye Otomotiv 
Ticaret Meclisi
hedeflerini belirledi

➠ "Projelere sanayicilerin
katkı vermesini 
bekliyoruz”
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SEKTÖRLER

T ürkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi, 
Meclis Başkanı Kaan Dericioğlu baş-

kanlığında TEPAV’da özel sektör, ilgili sivil 
toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin 
katılımlarıyla toplandı.

Toplantının ana gündem maddeleri, 
“6769 Sayılı Kanunda ve Bağlı Yönetmelik-
lerinde Değiştirilmesi veya Geliştirilmesi 
Düşünülen Madde ve Fıkralar” ile “Vekillik 
meslek etiği kurallarına uygun hareket edil-
mesi bilincinin oluşturulması ve disiplin 
kurulu üyesi olan Meclis'e üye vekillerin 

Patentte etik 
kurallarla ilgili eğitim 
toplantıları yapılacak

Akaryakıt sektörü 
“Çalıştay” 
hazırlığında

konuya ilişkin görüşlerinin alınması” oldu.
Toplantıda, çalışan buluşlarda yaşanan 

sıkıntının patent değerlemeden kaynaklan-
dığı, işveren ve çalışan arasında hakkaniyeti 
gözeten bir değerlendirme metodu ortaya 
konulması gerektiği vurgulandı. Mevcut 
düzenlemede, işveren buluşu üründe kul-
lanıyorsa ödemenin söz konusu olduğu, bu 
kapsamda patentlenebilir niteliği olmayan 
buluşlara da ödeme yapıldığı; çalışanın iş 
yerinden ayrılması ile birlikte dava açarak 
işvereni zor durumda bıraktığı ifade edildi. 

Çalışma barışını bozan bu düzenlemele-
rin yarattığı sıkıntılar kamuyunu temsil eden 
yetkililere aktarıldı. Türk Patent ve Marka 
Kurumu ile vekillerin uygulamada karşılaş-
tığı sıkıntıların da dile getirildiği toplantıda; 

Tebligat Kanunu’nun tam ve usulüne uygun 
uygulanmamasından kaynaklanan sorunlar 
dile getirildi. 

Detaylı bilgi verildi
Türk patent uygulamalarının şeffaflık 

ilkesi gereği internetten yayınlanmasının; 
itirazlara kurumun verdiği kararların, Yargı-
tay’dan dönen dosyaların nihai sonuçlarının 
Türk Patent ve Marka Kurumu sayfasında 
ilan edilmesinin önemi üzerinde duruldu. 
Disiplin Kurulu üyesi olan Meclis üyelerin-
den “Vekillik Meslek Etiği Kurallarına Uygun 
Hareket Edilmesi Bilincinin Oluşturulması ve 
Uygulaması” hakkında detaylı bilgi alındı. Di-
siplin Kurulu üyeleri, yansıyan dosyaların or-
tak özellikleri üzerinde  de durdular. Meslek 
kurallarının bilinmemesi, meslek kurallarının 
vekillere anlatılması ile bu sorunun zamanla 
aşılacağı ifade edildi. Disiplin Kurulu karar-
larının da Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından kurum sitesinde yayınlanması-
nın faydalı olacağı ifade edildi. Mesleki etik 
kurallar konusunda eğitim toplantılarının 
yapılmasına karar verildi. 

Ayrıca 11. Kalkınma Planı çalışmalarının 
başlatıldığı hatırlatıldı ve fikri haklar konu-
sunda ön çalışmalar hakkında bilgi verildi. 

lıkları yürütülen “Akaryakıt Sektör Çalıştayı”-
na ilişkin güncel durum Meclis'e sunuldu. 
Bu çerçevede çalışma komitesi nezdinde 
problem alanlarının ve müdahale grupla-
rının Meclis'ten gelen bildirimlerle derlen-
diği çalışma Meclis'in değerlendirmelerine 
sunuldu. Konu başlıklarının ve moderatör-
lerin belirlenmesi hususunda Meclis'in aktif 
çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet Erdem 

yönetiminde ve Meclis üyelerinin katkı ve 
katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet Binası'n-
da bir araya geldi.

İlk olarak Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve 
Dolum Meslek Standardı’nın gündeme alındı-
ğı toplantıda ulusal yeterlilik standardı taslağı-
nın hazırlandığı bilgisi verilerek bu çerçevede 
sektörde çalışanların belgelendirilmesinin zo-
runlu hale geldiği dile getirildi. Bu bağlamda 
konunun mevzuat komitesi bazında detaylı 
bir şekilde ele alınmak suretiyle gerekli adım-
ların atılması yönünde fikir birliğine varıldı. 
Toplantı gündeminde yer alan ulusal kapların 
ADR’li olması mevzusunun çözüldüğü bilgisi 
de aktarılarak yedinci aya kadar mevcut kap-
ların TSE tarafından incelenmesi suretiyle bir 
metot belirlendiği ifade edildi. 

Yeni dönem 
Sayaçlar konusuna da değinilen toplan-

tıda 2018’in Şubat ayında tanınan bir yıllık 
geçiş döneminin sona ereceği ve uygulama 
olarak yer alacağı ilavesinde bulunuldu. 
Ayrıca biyodizel konusunda da 1 Ocak 2018 
itibariyle binde 5 olarak sürecin başlayacağı 
ifade edilerek uygulamanın yakından izlen-
mesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu yıl yapılması kararlaştırılan ve hazır-
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T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Mecli-
si, Meclis Başkanı Kadir Başoğlu baş-

kanlığında; özel sektör, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerin temsilcilerinin 
katılımlarıyla TEPAV’da toplandı.

Meclis Başkanı Kadir Başoğlu yaptığı 
açılış konuşmasında, 2017 yılının Meclis 
adına kısa bir değerlendirmesini yapıp 
üyelere sene boyunca gösterdikleri öz-
verili çalışmalar için teşekkür ederek, top-
lantının ilk gündem maddesi olan “Stan-
dardizasyon Faaliyetlerine Etkin Katılımın 
Sağlanması ve Ayna Komiteler” konusunda 
sunumlarını yapmak üzere sözü TSE yetki-
lilerine bıraktı.

TSE 
Toprak 
Sanayi 
Ürünleri 
Meclisi’ne 
sunum
yaptı

Destek isteği
TSE Uluslararası Standartlar Müdürü 

Tuğba İnkaya, standardizasyon ve Türki-
ye’de ayna komitelerin durumu hakkında 
bilgilendirme sunumu yaptı. İnkaya, ko-
nuyla ilgili farkındalık yaratmanın önemini 
vurgularken ayna komitelere katılım konu-
sunda Meclis üyelerinin desteklerini kurum 
olarak beklediklerini sözlerine ekledi.

İkinci gündem maddesi olan “Binalarda 
Gürültü Yönetmeliği” ile ilgili olarak toplan-
tıya davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü Yapı 
Malzemeleri Daire Başkanlığı Standart ve 
Uyumlaştırma Şube Müdürü Nuran Danış-

man, ilgili yönetmeliğin 31 Mayıs 2017’de 
Resmi Gazete'de yayımlandığını ve bir sene 
sonra yürürlüğe girmesini beklediklerini 
söyledi. 

Danışman, ayrıca yönetmelikle gelecek 
olan ve sektörü ilgilendiren yeni tanımla-
malar konusunda Meclis üyelerini bilgi-
lendirdi. Toplantı Meclis üyeleri ile Nuran 
Danışman arasında yapılan soru cevap 
oturumuyla devam etti.

Toplantının son kısmında katılımcılar, 
sektör olarak 2018 senesinden beklenti-
lerini dile getirerek, hayata geçirilebilecek 
yeni projeler konusunda fikir alışverişinde 
bulundu.

Firmalardan alınan ordino 
bedellerinin kaldırılması istendi

Sunum yapıldı
Yatırımlarda "Devlet Yardımları Hakkında 

Bakanlar Kurulu Kararı'nın" 17. Maddesi’ne 
"Geri dönüşüm" sektörünün de eklenmesi 
konusu da ele alındı. Konuyla ilgili sunu-
munu gerçekleştiren TÜDAM Başkanı Vedat 
Kılıç, Türkiye’de geri dönüşüm endüstrisinin 
yıllık bazda yaklaşık 5 milyar dolar cirosu 
olduğuna değinerek Avrupa Birliği’ne uyum 
süreciyle çıkarılan mevzuatlar çerçevesinde 
sektörün lisans alma zorunluluğu bulun-
duğunu aktardı. Kılıç, geri dönüşüm sek-
törünün 17. Madde’ye eklenmesiyle atığın 
olduğu 1. ve 2. bölgelerde hızlı bir şekilde 
yatırımların gerçekleşeceğini de dile getirdi. 

Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği 
öğretim üyeleri de toplantıya gündem mad-
desi özelinde katılarak, bölümleri hakkında 
bilgilendirmede bulundu. Ayrıca daha yük-
sek bir algı sağlayabilmesi açısından bölüm 
ismine plastik kelimesi eklenmek suretiyle 
revize edilmesi konusu Meclis tarafından 
değerlendirildi. Bu konuda T. Plastik, Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Meclisi olarak konunun 
takipçisi olunacağı aktarıldı.

T ürkiye Plastik, Kauçuk Kompozit Sanayi 
Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu 

başkanlığında, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 
Delibaş’ın katılımıyla Ankara’da toplandı.

Firmalardan alınan ordino bedellerinin 
masaya yatırıldığı toplantıda, konu hakkın-
da atılan adımlar detaylı olarak Meclis’le 

paylaşıldı. Ordino bedeliyle, Dünya Banka-
sı’nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de iş 
yapılabilirlik sınıfında daha zengin ülkelere 
kıyasla altı katı belge fiyatı ödendiği ve 
bu durumun dünya sıralamasında ülkeyi 
olumsuz etkileyen bir parametre olduğu 
vurgulandı. Bu bedelin kaldırılması gerek-
liliği üzerinde duruldu.
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T ürkiye Züccaciye Meclis'i toplantısı, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Kopuz 
başkanlığında, özel sektör, sivil toplum ku-
ruluşları ve kamu temsilcilerinin katılımıyla 
TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Toplantı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ali Kopuz’un açılış konuşmasıyla 
başladı. Ali Kopuz’un ardından Meclis Baş-
kan Yardımcısı Murat Akyüz, “Ev ve Mutfak 
Eşyaları Sektör Değerlendirmesi” konu baş-
lıklı sunumunu Meclis üyeleriyle paylaştı. 
Akyüz sunumda sektörün 2017 yılı ithalat 
ve ihracat verilerini paylaşarak, 2018 sene-
sinde sektörün büyüme durumuna ilişkin 
tahminlerinden söz etti.

SEKTÖRLER

Züccaciye sektöründe KDV oranları 
ile ilgili etki analizi yapılıyor

Toplantıda, sektördeki KDV oranları ile 
ilgili olarak davet edilen Maliye Bakanlığı 
Gelirler İdaresi Grup Başkanı Ersin Saklar, etki 
analizlerinin yapıldığını, KDV oranlarında 
yapılacak bir değişikliğin doğurabileceği 
olumlu ve olumsuz sonuçların detaylı bir 
şekilde incelendiğini ifade etti. Saklar, bu 
konuyla ilgili karar alma yetkisinin Bakanlar 
Kurulu’nda olduğunu belirtti. Meclis üyeleri, 
konuyla ilgili taleplerini Ersin Saklar’a ilettiler 
ve toplantı katılımcılarla Ersin Saklar arasında-
ki soru-cevap oturumu şeklinde devam etti.

Gümrük vergileri
Hammadde,  yardımcı  malzeme 

ve mamul ürünlerinin ithalatındaki ek 

gümrük vergileri konusunda toplantı-
ya katılım sağlayan Ekonomi Bakanlığı 
İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür 
Yardımcısı Cavit Özdem, Bakanlık olarak 
her zaman sanayiciyi desteklediklerini 
vurguladı. Öktem, konuyla ilgili Meclis 
üyelerinin önerilerini dinleyerek getirilen 
çözüm önerileri konusunda üyelerle fikir 
alışverişinde bulundu.

TOBB Başkan Yardımcısı Ali Kopuz yaptı-
ğı kapanış konuşmasında gerçekleştirilecek 
olan Meclis faaliyetlerinde birlikte hareket 
edilmesinin ve güçbirliğinin önemini vur-
guladı. Kopuz, Sektör Meclisleri’nin özel 
sektör ile kamu arasındaki işbirliğini geliştir-
diğini kaydederek, bu oluşumun öneminin 
altını çizdi. Tüm katılımcılara katılımlarından 
dolayı teşekkür eden Kopuz, bir sonraki 
toplantının İstanbul’da yapılacağını belir-
terek, toplantıyı sonlandırdı.

T ürkiye İklimlendirme Meclisi tarafından hazırlanan Bireysel 
ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı (Seviye 3), Bireysel ve 

Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı (Seviye 4), Bi-
reysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı (Seviye 
5) taslak ulusal yeterlilikler Mesleki Yeterlilik (MYK) Enerji Sektör 
Komitesi’ne sunuldu. 

Gerçekleştirilen komite toplantısında, taslak yeterliliklerin sek-
tör komitesi kararları doğrultusunda revize edilerek MYK Yönetim 
Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

T ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, Dr. Seyit Karaca başkanlı-
ğında toplandı. Toplantıda, hazırlanan Sağlık Sektör Raporu 

incelendi. Rapora son şeklinin verilmesi için üyelerin görüş ve 
önerileri alındı. 

Toplantının ikinci bölümünde, hastanelerin çok tehlikeli 
sınıfa alınması ile ilgili yaşanan sıkıntılar sebebiyle, durumun 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bir yazı iletilmesi 
gündemine geçildi. Meclis Başkanı Seyit Karaca’nın hazırladığı 
yazının Meclis görüşü kabul edilerek, Birlik’in üst yazısı ile ilet-
mesine karar verildi.

İklimlendirme Meclisi, mesleki 
yeterlilik raporlarını Enerji 
Komitesi’ne sundu

Sağlık Kurumları Meclisi, Sağlık 
Sektör Raporu’nu inceledi



T ürkiye Orman Ürünleri Meclisi toplan-
tısı, Meclis Başkanı Ahmet Kahraman 

başkanlığında Meclis’ten Sorumlu TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Bilgiç, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst 
düzey temsilcilerinin katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. 

Şahin Bilgiç, sektör temsilcileriyle bir ara-
da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, tüm üyelerin yeni yıllarını kutlayıp, 
yeni dönemde de Meclis’in aktif bir şekilde 
çalışmalarına devam etmesi temennisinde 
bulundu. Meclis Başkanı Kahraman da hem 
sektör hem de üyeler için verimli bir yıl ol-
masını dilerken, sektörün sorunlarının her 

Orman ürünleri sektörü, elektrik 
tarifesinin değiştirilmesini bekliyor

zaman takipçisi olacaklarının bilgisini verdi.
Toplantıda Orta Anadolu İhracatçılar 

Birliği’nden Ar-Ge Şube Şefi Sevil Salman ta-
rafından ağaç mamulleri ve orman ürünleri 
sektörüne yönelik bir sunum gerçekleştirildi. 
Salman, yaptığı sunumda Türkiye’nin ihra-
cat ve ithalat rakamlarını ele alıp, mobilya, 
kâğıt ve orman ürünleri sektöründe ihracat 
ve ithalatta başta gelen ülkeleri ve aldıkları 
payları üyelerle paylaştı.

Meclis üyelerinden Orma A.Ş. tarafından, 
Son Kaynak Tedarik Tarifesi Düzenleme Teb-
liği ile birlikte, yüksek miktarda elektrik tüke-
ten sektörlere daha yüksek elektrik tarifesi 
uygulanması konusunun hem sektöre hem 

de tüm sanayicilere ağır yükler getireceği 
endişesi dile getirildi.

Sorunlar ele alındı
Toplantıda sektörün genel değerlendir-

mesi kapsamında paletçilerin, yonga-lev-
hacıların, kerestecilerin ve kontraplakçıların 
sorunları ele alınarak, yaşanan sıkıntıların 
çözümü noktasında Orman Genel Müdür-
lüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanı 
Kenan Akyüz ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, TOBB KOBİ Araş-
tırma ve Danışmanlık Merkezi Müdürü 
Cahit Ceren ve TSE Standart Belirleme 
Merkezi Başkanı Niyazı Seçgin tarafından 
“Standardizasyon Faaliyetlerine Etkin Ka-
tılım Sağlanması Projesi” hakkında detaylı 
bilgi verildi. Standartların özel sektörün 
ölçülerini belirlediğine değinen Ceren, 
TOBB-TSE arasında başlayacak olan bu 
projenin standartların belirlenmesinde 
etkin rol alacağına değindi. 

Toplantıya davet edilen Gönder Baş-
kanı İsmail Belen ise Birleşmiş Milletler 
Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) 
ve Avrupa Ormancılık Komisyonu (FAO) 
ortak raporlama formatı hakkında açıkla-
malarda bulundu.
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Kimya sektöründe, ihracatı artırmaya yönelik öneriler getirildi

ları üzerinde duruldu. Aralık 2017’de kısıtla-
malar yönetmeliğinin yürürlükten kalkma-
sıyla 18 maddeye ilave 20 madde kısıtının 
da yürürlüğe gireceği ve bu sürecin pey-
derpey yeni madde gruplarının kısıtlanması 
şeklinde devam ederek, 31 Aralık 2023’te 
kayıt sürecinin tamamlanacağı ifade edildi. 
Kimya sektörünün yönetmeliğe bilinçli ve 
hazırlıklı yaklaşmasının önemine değinile-
rek Meclis çalışmalarının da bu doğrultuda 
ilerlemesi yönünde karara varıldı.

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, güncel 
konuları görüşmek ve sektörel istişa-

reyi artırmak üzere, Meclis Başkanı Timur 
Erk başkanlığında, TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın da katılımıyla 
toplandı.

Toplantıda, Meclis üyelerinin öngörülen 
ve gerçekleşen yıl sonu hedefleri üzerin-
de duruldu. Kimya sanayinin öncelikli beş 
sektör içerisinde yer almasının önemli bir 
gelişme olduğunun ifade edildiği toplantı-
da, sektör olarak senenin 16 milyar dolarlık 
ihracat rakamıyla kapatılacak olmasının da 
ihracatta sektörü yeniden ikincilik sırasına 
yükseltebilecek motive edici bir sonuç ol-
duğu belirtildi.

Uluslararası anlaşmaların kimya sektö-
rüne getirdiği yasal kısıtlamalar, çift kulla-
nımlı ve kontrole tabii ürünler konusunda 
davet edilen ilgili uzmanlar ve Kimya Sanayi 
Meclisi’nin değerlendirmelerinin ele alın-
dığı toplantıda, ihracatı artırmaya yönelik 
öneriler geliştirildi. İhracat kontrollerinin 

geneli hakkında da bilgilendirmede bulu-
nularak ihraç edilen mamullerde alıcının 
bilinmesinin ve bu konuda sorumlu davra-
nılmasının gerekliliği vurgulandı. Bu husus-
ta ülkelerin hukuki değil siyasi sorumluluğu 
olduğu aktarıldı.

2023’te süreç bitecek
KKDİK konusunda Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı uzmanı tarafından yönetmeliğin 
sektöre getireceği yükümlülükler ve detay-
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SEKTÖRLER

T ürkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim 
Meclisi toplantısı Meclis Başkanı Şeref 

Fayat başkanlığında sivil toplum kuruluşları 
ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılı-
mıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan TSE yetkililerince özel 
sektör tarafından Türk Standartları Enstitü-
sü’nün (TSE) standart hazırlığı faaliyetlerine 
etkin katılım sağlanmasının önemine dikkat 
çekildi. TSE bünyesinde yer alan ayna komi-
telerde ve uluslararası teknik komitelerde 
özel sektör temsilcilerinin yer almasıyla 
hazırlanacak standartlara katkı sağlanaca-
ğı, sektörün standartlara ilişkin sonradan 
karşılaştığı zorlukların önlenebileceği ve 
uluslararası arenada rekabet edebilirliğin 
artacağı dile getirildi.

2017 yılı değerlendirildi
Toplantıda Meclis Danışmanı Can Fuat 

Gürlesel, 2017 yılına ait sektörel değer-
lendirmelerin yer aldığı bir sunum ger-

Konfeksiyon ve 
hazır giyim sektörü 
büyüme bekliyor

çekleştirdi. Sunumda Gürlesel şu bilgile-
ri paylaştı: “Türk hazır giyim sektörünün 
ihracatı 2017 yılında sadece yüzde 0.5 
artarak 17 miyar dolar olmuştur. En büyük 
pazar olan AB ülkeleri ile yaşanan sıkıntılar 
ihracatı olumsuz etkilemiştir. Buna rağmen 
başta İspanya olmak üzere bazı AB ülke-
lerine ihracat önemli ölçüde artırılmıştır. 
İhracatta miktar ve birim fiyatlar 2016 ile 
hemen aynı kalmıştır. Hazır giyim sektör 
temsilcileri son üç yıldır durağan kalan 
ihracatın 2018 yılında yeniden artışa ge-
çeceğini öngörmektedir. Özellikle markalı 
ihracat alanında önemli bir büyüme bek-
lenmektedir. İç pazarda ise yüzde 14’lük 
bir büyüme ile hazır giyim harcamaları 134 
milyar TL’ye ulaşmış olacaktır. Perakende 

pazarda konsolidasyon ve dönüşüm de-
vam etmektedir. Turistlerin hazır giyim 
harcamaları da 2017 yılında artış kaydet-
miş olup 2.8 milyar dolara yükselmiştir. 
Hazır giyim sektöründe yeni yatırımlar ise 
durağan kalmıştır. Bunun en önemli nede-
ni de cazibe merkezi yatırım teşviklerinde 
yaşanan gecikme olmuştur.” 

Meclis Başkanı Şeref Fayat da Türkiye 
Sektör Meclisleri’nin kamu nezdinde en 
önemli platform olduğunu ve Meclis bün-
yesinde bulunan tüm üye ve sivil toplum 
kuruluşlarının çalışma ve projelerinin TOBB 
kanalı ile hayata geçirilmesinin mümkün 
olduğunu belirterek, 2018 yılında TOBB 
çatısı altında sektör adına çok faydalı işler 
yapacaklarının altını çizdi.

Türkiye Otomotiv Ticaret Meclisi 
2018 hedeflerini belirledi

2018 yılında çalışmayı planladığı konular 
belirlenerek, aksiyon yöntemleri görüşüldü. 
Yeni yılda gündeme alınacak konular ara-
sında, Kullanılmış Araç Ticareti Yönetmeliği, 
Perakende Ticaret Kanunu, Elektronik Ticaret 
Kanunu’nun yenilenmesi süreci, taşıt kredile-
rinde 2013 yılından bu yana uygulanan kısıt-
lamaların yeniden değerlendirilmesi yer aldı.

T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi, Yüksel 
Mermer başkanlığında toplandı. Top-

lantıda, bugüne kadar Meclis’in gerçekleş-
tirmiş olduğu çalışmaların üzerinden geçildi. 

Meclis’in, toplamda 98 konu hakkında ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlara görüş ve öneri-
lerini ilettiği belirtildi.

Toplantının ikinci bölümünde, Meclis’in 
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T ürkiye Savunma Sanayi Meclisi, TOBB 
Birlik Merkezi'nde toplandı. Savunma 

Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Müs-
teşarlık bünyesinde yürütülen proje sayısı-
nın 600'e ulaştığını ifade etti.

Demir, Türk savunma sanayisi ve sana-
yicilerden hedeflerine ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, sektörün, "Güçlü Türkiye" için 
beklentilerden fazlasını yapması, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Seferber-
lik Talimatını" savunma sanayisinde hayata 
geçirmesi gerektiğini söyledi.

Göreve başladığında Müsteşarlık bün-
yesinde 300 civarındaki proje sayısının 600'e 
ulaştığını belirten Demir, "Projelerden 50'si 
2017'de başladı. Elimizde Savunma Sanayii 
İcra Komitesi'nde çıkan 22 karara ilaveten yak-
laşık 40 proje imza aşamasında bekliyor" dedi.

Zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe 
araçlarında önemli teslimatlar yapıldığını 
anlatan Demir, şöyle konuştu: "Akıllı bomba-
lar, kanatlı güdüm kitleri, hassas güdüm kit-
leri, lazer güdüm kitleri, nüfuz edici bomba 
gibi imalatlarda önemli mesafeler kaydettik 
ve teslimatlara başladık. 

ABD'den geçmiş yıllarda defalarca iste-
yip bir kısmını nazla, niyazla gecikmeli de 
olsa alabildiğimiz, daha sonra yapıp kul-
lanmaya başladığımız hassas güdüm kitleri 
konusunda aldığımız mesafe önemli. 

Geçen ay Başbakanımızın ziyareti sıra-
sında bize görüşmelerde 'Ne isteyelim, var 
mı bir talebiniz' diye sorduklarında gönül 
rahatlığıyla 'Hiçbir şey istemiyoruz, bunu 
bildirebilirsiniz' dedik". 

“Projelere sanayicilerin
katkı vermesini bekliyoruz”

Hava ve kara araçlarının motor ve trans-
misyon ihtiyaçlarının milli imkânlarla karşı-
lanması amacıyla ilgili alanlarda geliştirme 
projelerini başlattıklarına işaret eden Demir, 
Milli Piyade Tüfeği teslimatlarının devam 
ettiğini dile getirdi.

Çok sayıda Ar-Ge projesi başlatıldı
Müsteşarlık bünyesinde çok sayıda Ar-

Ge projesinin başlatıldığına değinen Demir, 
"Son günlerin popüler konusu S-400'ler var-
ken, ısrarla milli hava savunma füze sistemi 
çalışmamızın başladığını ve şirketlerimizin 
bu çalışmalara devam ettiğini belirtiyoruz. 

Özellikle Hisar-A, Hisar-O, Hisar-U gibi 
sistemlerin çalışmalarının şu anda yapıldı-
ğını vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Demir, bugüne kadar bin 100'den 
fazla Kirpi, 300'ün üzerinde Kobra, 230'u 
aşkın Ejder Yalçın zırhlı aracının Silahlı 

Kuvvetlere verildiğini bildirdi.
Altay tankının seri üretimi için teklifleri 

aldıklarını belirten Demir, "Değerlendirme-
nin akabinde hızla seri üretim faaliyetlerine 
başlayacağız" ifadesini kullandı. Demir, ATAK 
helikopterinin 26'ncısının teslim edildiğini, 
27'ncisinin hazırlıklarının sürdüğünü; 38'i 
taktik, beşi operatif 43 insansız hava aracının 
hizmet verdiğini, bunların yaklaşık 10'unun 
silahlı olarak kullanıldığını söyledi. 

 
“Füzelerimizin 
imalatları sürdürülüyor”

İsmail Demir, "Uzun menzilli karadan ka-
raya füze teslimatlarımız devam ediyor. Bora 
ve Kasırga füzelerimizin imalatları sürdürü-
lüyor" dedi. Demir, sektörün insan kaynağı 
ihtiyacının karşılanmasına yönelik çeşitli 
çalışmalar yaptıklarını, bunlara yenilerini 
ekleyecekleri de belirtti.

İnsansız ve Otonom Kara Araçları Ta-
sarım Yarışması'na benzer yeni yarışmalar 
düzenleyeceklerini anlatan Demir, bu ko-
nudaki projelere sanayicilerden destek ve 
katkı vermesini beklediklerini dile getirdi. 
Demir, insan kaynağına yapılan yatırımın 
en önemli ayaklarından birini, sürpriz etkisi 
yapacak teknolojilerin hayata geçirilmesi ve 
buna uygun bir ortamın yaratılması olarak 
gördüklerini vurguladı.

Savunma sanayisine seferberlik ruhuyla 
katılmak gerektiğine işaret eden Demir, 
"Sanayicilerimiz başta olmak üzere bu ruhu 
derinden hissetmek gerekiyor. Sanayici-
lik bir anlamda kahramanlıktır. Kolay para 
kazanılabilecek bir dizi alan varken parayı 
savunma sanayisine yatırmak ve burada çok 
büyük kazanç beklemek akıllı değil, cesaret, 
yürek ve adanmışlık işidir" değerlendirme-
sinde bulundu.

Türkiye Savunma Sanayi Meclisi’nde konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı 
İsmail Demir, yarışmalar düzenleyeceklerini ve bu konudaki projelere 
sanayicilerden destek ve katkı vermesini beklediklerini dile getirdi.


