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➠ Akaryakıt Sektör 
Çalıştayı yapılacak

➠ Medikal Meclisi
 sorunları ve çözüm 
yollarını görüştü

➠ Çin’in hurda plastik 
ithalat yasağı zarar verebilir

➠ Sağlık Kurumları Meclisi 
mevzuat değişikliklerini 
değerlendirdi

➠ Kozmetik sektöründeki 
koruma önlemleri ve ek 
vergiler görüşüldü

➠ Patent ve Marka Vekilleri 
Meclisi, Ankara’da toplandı

➠ Müteahhitlik sektöründe 
döviz kuru ve malzemelerde 
fiyat artışı sıkıntısı yaşanıyor

➠ Tekstil sanayi cari 
açığı azaltıyor

➠ Altunyaldız, doğal gaz 
sektörünün sorunlarını dinledi

➠ Gümrük Birliği’nin 
genişletilmesi konusu 
masaya yatırıldı

➠ 2017 Sivil Havacılık 
Sektör Meclisi Raporu 
gündeme taşındı

➠ Tüp takip sistemine ilişkin 
son durum aktarıldı
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SEKTÖRLER

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

başkanlığında akaryakıt sektörünün so-
runlarını istişare etmek üzere Ankara’da 
bir araya geldi.

Sayaç uygulaması konusunun detaylı 
olarak ele alındığı toplantıda torba kanun-
da yüzde 2’den az pazar payına sahip LPG 
dağıtım şirketlerinin ulusal stok muafiyeti 
konusunda da bilgilendirmelerde bulu-
nuldu. Meclis üyeleri konuyla ilgili saha 

Akaryakıt Sektör Çalıştayı yapılacak

Medikal Meclisi 
sorunları ve çözüm 
yollarını görüştü

çalışmaları hakkında güncel durumu 
aktardı. 

Biodizelin standardı değişiyor
Avrupa’da biodizelin standardının 

değişmesi konusunun da gündeme gel-
diği toplantıda, benzin ve motorinle ilgili 
de standart değişikliklerinin bulunduğu 
ve sektörün bu sürece hazırlıklı olması-
nın önem arz ettiği belirtildi. Bahse konu 
standartların ilgili çevrelerce değerlen-

dirilmesi doğrultusunda gerekli yönlendir-
melerin yapılacağı bildirildi.

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sa-
nayi Meclisi koordinasyonunda TOBB’da 
gerçekleştirilmesi planlanan Akaryakıt 
Sektör Çalıştayı’na ilişkin Meclis üyeleri-
ne bilgilendirmede bulunuldu. Yapılan 
atölye çalışmasıyla son haline getirilen 
çalışma gruplarının içeriği ve program 
bilgisi Meclis üyeleriyle paylaşıldı. Hazır-
lıkların son aşamada olduğu belirtilerek 
sektörün ve kamunun katılımının önemli 
olduğu ifade edildi.  

durum ve çözüm yolu arayışında bulunul-
du. Gelen kamu temsilcilerine yaşanan 
sıkıntılar anlatıldı.

Piyasada ayakta kalma koşulları sayı-
lırken, inovatif olmaya değinildi. Ar-Ge’yi 
Ür-Ge’ye çevirmenin çok önemli olduğu, 
içinde patent olursa rekabete olumlu yan-
sıdığı da kaydedildi.

T ürkiye Medikal Meclisi, Meclis Baş-
kanı Özgür İncekara başkanlığında 

özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşla-
rı ve dernek temsilcilerinin katılımlarıyla 
“Sağlık marketi çalışmaları” ile “SİP - Tıbbi 
Cihaz Yerlileştirme”nin sektöre muhtemel 
yansımaları; 2017 yılı tıbbi cihaz sektörü 
analizleri ve 2017 sağlık bütçesi, harcanan 

rakam ve bütçe açığının değerlendirilmesi 
konularını görüşmek üzere Birlik Merke-
zi’nde toplandı.

 
Sıkıntılar anlatıldı 

Kamunun tıbbi cihaz borçları ve üni-
versite alacaklarının değerlendirildiği 
toplantıda sektörün içinde bulunduğu 



111EKONOMİK FORUM

T ürkiye Plastik, Kauçuk Kompozit 
Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Ya-

vuz Eroğlu başkanlığında Meclis üye-
lerinin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de 
toplandı. 

Çin hurda plastik ithalat yasağının 

Çin’in hurda plastik 
ithalat yasağı 
zarar verebilir

muhtemel etkilerinin tartışıldığı toplan-
tıda, sektörde hurda plastik fazlası olu-
şacağı değerlendirmesi yapıldı. Ülkelerin 
ambalaj atığı toplama oranları hakkında 
bilgilendirmelerde bulunulan toplantıda, 
yüzde 97 oranla Almanya’nın birinci ol-
duğuna işaret edildi. Türkiye’de ise bahse 
konu oranın yüzde 20 seviyesinde olduğu 
iletildi. Çin’in hurda plastik ithalat yasağı-
nın akabinde atıkların Türkiye’ye gelebile-
ceği ve bu durumun çevre ve ekonomiye 
zarar vereceği belirtildi.

Kırmızı hat ücretleri
Ordino konusundaki gelişmelerin de 

aktarıldığı toplantıda plastik, kauçuk ve 
kompozit sektörlerinin 2017 yılına dair 
sayısal verileri paylaşılarak, sektörün genel 
değerlendirmesi yapıldı. Dünya Banka-
sı’nın iş yapabilirlik raporunun detaylı ola-
rak irdelendiği toplantıda, Meclis üyeleri 
tarafından ithalat ve ihracat süreçlerine 
ilişkin aktarımlarda bulunuldu. Ayrıca kır-
mızı hat ücretleri konusu da ele alınarak 
güncel durum paylaşıldı.

Sağlık Kurumları 
Meclisi, mevzuat 
değişikliklerini 
değerlendirdi 

yapılan estetik işlemlerinin hasta sağlığına 
olumsuz etkileri anlatıldı.

T ürk iye Sağlık Kurumlar ı  Meclis i , 
Meclis Başkanı Seyit Karaca başkan-

lığında özel sektör, ilgili sivil toplum ku-
ruluşları ve dernek temsilcilerinin katılım-
larıyla son dönem mevzuat değişiklikleri 
ile yayınlanan Sağlık Sektör Raporu’nun 
kamu ve özel sektördeki yansımalarını 
değerlendirmek üzere Birlik Merkezi’nde 
toplandı. Toplantıya mevzuat değişiklik-
leri damgasını vurdu. 

Son dönemde değiştirilen “2018 Yılı 
SGK Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından 
Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”, 
“SGK-SUT Değişiklik Tebliği”, “25 Ocak 
2018 TCSB - Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri 
Hakkında Yönergesi”nde yapılan değişik-
likler ve bunların sektöre etkileri tartışıldı. 

Saç Ekimi Mevzuatı
Ayrıca Saç Ekimi Mevzuatı 

düzenlenmesi sonrası saç eki-
minin muayenelerde yapılacak 
olmasının sektöre ve hastalara 
yaşatacağı sıkıntılar ile sadece 
özel sağlık kuruluşlarında yapı-
labileceği konusunda mevzuat 
düzenlemesine ihtiyaç olduğu 
ifade edildi. Özel sağlık kuru-
luşlarında estetik birimi açılması gerekliliği 
üzerinde duruldu. Güzellik salonlarında 
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T ürkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Meclisi’nin toplantısı, Meclis 

Başkanı Ahmet Pura başkanlığında özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gündemin 
ilk maddesi olan Ar-Ge Alt Komitesi ve KOBİ 
Geliştirme Alt Komitesi çalışmaları hakkında 
bilgilendirmede bulunan Meclis üyesi Sibel 
Tüzün, Türkiye Kozmetik Vadisi Proje Öneri-
si’ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in 
sektörlere etkileri ve Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'nın düzenleme ve denetimine 
tabi ürünler ve bunlara ilişkin mevzuatta 
yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi 
gündem maddesiyle ilgili olarak Meclis 
üyesi Melike Özener iki sunum gerçek-
leştirerek, üyelerin sorularına yanıt verdi. 
Kozmetik firmalarının Ürün Takip Sistemi 
(ÜTS) ile 2016 yılı Mart ayında tanıştığına 

SEKTÖRLER

Kozmetik 
sektöründeki koruma 
önlemleri ve ek 
vergiler görüşüldü

değinen Üyeler, ÜTS'nin sektöre etkileri 
hakkında görüşerek, Nilgün Dayıoğlugil 
tarafından detaylı bir sunum yapıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’n-
dan “Serbest Satış Sertifikası” ve "İhracat 
Sertifikası" alınması konusunda açıklama-
larda bulunan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu Kozmetik Ürünler Daire Başkanı 
Yücel Dener, sertifikaların ihraç amaçlı ve 
yerli ürünlerle ilgili olarak verildiğini söyledi.

Tekrar girişimde bulunulacak
Meclis Başkan Yardımcısı Vuranel Okay, 

sektör meclisi olarak hazırlanacak olan her 
raporun sektör için yol gösteren verilere sahip 
olacağının altını çizerek, TÜİK verileri hakkında 
üyelere bir bilgilendirme sunumu yaptı. 

Son gündem maddesi olan Piyasa Gö-
zetim ve Denetimi faaliyetlerinin tek çatı 
altında toplanması hakkında fikirlerini be-
lirten üyeler, Hükümetin eylem planında 
bahsi geçen konunun yer aldığını, piyasa 
gözetim-denetiminin etkinleştirilmesinin 
önemli olduğunu, bu amaçla iki yıl kadar 
önce bütün bakanlıkların katıldığı Ekonomi 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalıştay-
ların yapıldığını, bir model hazırlandığını 
ancak netlik kazanmadığının bilgisi verildi.

Ayrıca Meclis Başkanı Ahmet Pura, sek-
tördeki koruma önlemleri, ek vergiler, tak-
sitlendirme gibi sektörün önünü tıkayan 
konularda ilgili kurumlar nezdinde tekrar 
girişimde bulunmanın faydalı olabileceğini 
hassasiyetle dile getirdi.

Patent ve Marka 
Vekilleri Meclisi 
Ankara’da toplandı

bilgi alınması konuları görüşüldü. 

“Coğrafi işaretler önemli”
Meclis Başkanı Kaan Dericioğlu tara-

fından, Koordinasyon Kurulu ve Danışma 
Kurulu’nda TOBB tarafından dile getiri-
len hususlar Meclis üyeleri ile paylaşıldı. 
Coğrafi işaretler alanında TOBB’un yaptığı 
faaliyetler ve yapılan sunuşlar, kamunun 
özel sektöre desteği anlatılarak yapılan 
çalışmaların ne kadar önemli olduğu bir 
kez daha vurgulandı.

T ürkiye Patent ve Marka Vekilleri Mec-
lisi, Meclis Başkanı Kaan Dericioğlu 

başkanlığında özel sektör, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve dernek temsilcilerinin katılım-
larıyla TOBB’da bir araya geldi. 

“Çalışanların Buluşları, Yükseköğretim 
Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlar ve 

Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan 
Buluşlar” konusunda Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nda yapılacak çalışmalara katılım 
ve görüş oluşturulması ana gündemiyle 
yapılan toplantıda; Coğrafi işaretler konu-
sunda yapılacak işlerin ve işbirliği yapıla-
cak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, 
coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tes-
cillerine ilişkin kılavuz niteliğinde bir yayın 
hazırlanması ve 11. Kalkınma Planı’nda pa-
tent ve marka ile ilgili yapılan çalışmalara 
ilişkin Kalkınma Bakanlığı temsilcisinden 



T ürkiye Uluslararası Müteahhitlik Hiz-
metleri Meclisi, Meclis Başkanı Mit-

hat Yenigün ve Başkan Yardımcısı Ayberk 
Özcan başkanlığında özel sektör, ilgili sivil 
toplum kuruluşları ve dernek temsilcilerinin 
katılımlarıyla Birlik Merkezi’nde toplandı.

Toplantıda “Devam eden kamu yapım 
sözleşmeleri için fiyat fark kararnamesi ih-
tiyacı”, “Yatırımcı kamu kuruluşlarında öde-
nek ve hak ediş alacakları sorunu”, “Kamu 
İhale Kanunu ve uygulamaları ile ilgili geliş-
meler ile 4-5 Aralık 2017 tarihinde TOBB ve 
KİK işbirliğiyle düzenlenen Kamu İhaleleri 
Sempozyumu”, “Yurt dışı müteahhitlik hiz-

Müteahhitlik sektöründe döviz kuru ve 
malzemelerde fiyat artışı sıkıntısı yaşanıyor

metlerinde sosyal güvenlik prim desteği 
ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri için 
Eximbank destekleri” masaya yatırıldı. 

Sektörün temel sorununun döviz kuru 
artışları, malzeme fiyat artışları; bunun dev-
let ihalelerine yansımaları ile verilmiş olan 
fiyat farklarının çok yetersiz kalması olduğu, 
bu konuda sektör paydaşlarının sorunu 
kamuya anlatmaya çalıştığı ancak yetersiz 
kalındığı ve sonuç alınamadığı belirtildi.

“FIDIC kuralları uygulanmalı”
Kamu İhale Mevzuatı’nda sık yapılan de-

ğişikliklerin yerine FIDIC kurallarının uygulan-

masının doğru ve yerinde olacağı vurgusu 
yapıldı. 4734 sayılı kanunda sözleşmeye kadar 
sorumlu kurumun kişinin mevzuatın sahibi-
nin belli olduğu, sözleşmeden sonraki bö-
lümün sahibinin ise belli olmadığı, sorumlu-
nun Kamu İhale ya da Yüksek Fen Kurulu’nda 
olmadığı, sözleşme imzalandıktan sonra işin 
ifası sırasında ortaya çıkmış bir sürü sorunun 
var olduğu ve bu sorunların sahipsiz bırakıl-
dığı da ifade edildi. Türkiye’de şu anda yurt 
dışı müteahhitlik hizmetini sigorta edecek 
bir kuruluşumuzun olmadığı, Eximbank’ın 
1993’te girişimde bulunduğu, girişimin ger-
çekleşmediği (eğer sonuç alınsaydı bugün 
Libya’da bu kadar zarara uğranılmayacağı), 
beklentinin 1994’teki duruma dönülüp 
ticari ve politik risk sigortasını çıkartılması 
yönünde olduğu ifade edildi.

Tekstil sanayi cari açığı azaltıyor Bakanlığı’nın sektörel alanda sahaya inerek 
yapmış olduğu araştırmalar göstermektedir 
ki elyafta yüzde 30, iplikte yüzde 40, kumaşta 
yüzde 60-200 arasında, hazır giyimde yüzde 
100 katma değer sağlayan en önemli sektör-
lerin başında tekstil ve hazır giyim sektörü 
gelmektedir. Dolayısıyla bu yüksek katma 
değerle Türkiye’nin istediği büyümeyi yaka-
laması için en esnek, hızlı ve cari açığı azaltan 
sektör tekstil ve hazır giyim sektörüdür”.

Türkiye’de tekstil sektörünün öneminin 
tartışılmaz olduğuna dikkat çeken Meclis 
Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, emek yoğun 
sektörlerin başında gelen tekstil sektörünün 
desteklenmeye devam edilmesinin gerekli-
liğine dikkat çekti.

T ürkiye Tekstil Sanayi Meclisi toplantısı, 
Meclis Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 

başkanlığında sivil toplum kuruluşları ve 
sektörün üst düzey temsilcilerinin katılı-
mıyla sektördeki son gelişmeleri görüşmek 
üzere İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda tekstil sektörünün gün-
cel sorunları ve çözüm önerileri üzerinde 
durularak, sektör olarak alınması gereken 
önlemler görüşüldü. 

TÜİK istatistikleri eşliğinde Türk tekstil 
sektörünün 2017 yılına ait dış ticaret per-
formansının değerlendirildiği toplantıda, 
Meclis Danışmanı Atilla Bağçuvan konuya 

ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sunum-
da ana mal grupları itibarıyla tekstil ürün 
ithalat ve ihracatı ve ek vergi uygulanan 
tekstil ürünleri üretim ve dış ticaretine ilişkin 
sayısal veriler Meclis üyeleri ile paylaşıldı. 
Ek vergi uygulaması yürürlüğe girdikten 
sonra 2011-2017 yılları itibariyle ek vergiye 
tabi tekstil ürünleri ithalatından Hazine’ye 
toplam 4.9 milyar dolar gelir sağlandığı 
bilgisi Meclis üyelerine iletildi. 

Durum tespiti yapıldı
Yapılan sunum neticesinde sektöre 

dair şu durum tespiti yapıldı: “Ekonomi 
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi, 2018 yılının 
ilk toplantısını TBMM Sanayi Ticaret 

Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Ko-
misyonu Başkanı Ziya Altunyaldız'ın katılı-
mıyla gerçekleştirdi.

Arz güvenliği ile enerji güvenliğinin bir 
arada ilerlediğini belirten Ziya Altunyaldız, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
verdi ve ülkemizdeki enerji yatırımlarını 
dünyadaki gelişmeler çerçevesinde değer-

SEKTÖRLER

Altunyaldız, doğal 
gaz sektörünün 
sorunlarını dinledi

lendirdi. Komisyon çalışmalarını, parlamen-
to çalışmalarının koordinasyonu ile devam 
ettirmek istediklerini ifade eden Altunyal-
dız, sektör temsilcilerinin değerlendirme 
ve taleplerini dinledi.

Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı 
Erdinç Özen ise serbestleşme sürecinde 
doğal gaz piyasası başlıklı sunumunda, 
doğal gaz piyasasının ülkemizdeki ve dün-
yadaki gelişimine ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu ve sektörün taleplerine yer 
verdi. Türkiye Doğal Gaz Meclisi Başkanı 
İbrahim Akbal da dünya LNG pazarı ve 
ülkemizdeki gelişmelere ilişkin açıklama-
larda bulundu. 

BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İş-
lemleri Bölge Müdürü Yılmaz Demir ise 

ülkemizdeki doğal gaz arz kapasitesi ve 
kapasite artırımı çalışmaları, BOTAŞ tara-
fından gerçekleştirilen yatırımlar, tüketim 
yönetimi ve piyasa hacmi hakkında bilgi 
verdi. Yeraltı depoları geri besleme kapasi-
tesi artırma çalışmalarının 2023 yılı itibariyle 
tamamlanacağını belirten Demir, TANAP 
projesi kapsamında Eskişehir'e doğal gazın 
ulaştığını, Türk Akımı Projesi'nin Aralık 2019 
tarihinde devreye gireceği bilgisini verdi. 

21.5 milyar TL yatırım
Dağıtım sektöründe bugüne kadar 21.5 

milyar Türk Lirası yatırım yapıldığını belirten 
GAZBİR Genel Müdürü Cem Önal da doğal 
gaz arzı sağlanan ilçe ve beldelere ilişkin 
bilgi verdi.  

Yatırımı yapılan ancak doğal gaz abo-
nelik talebinde bulunmayan kayda değer 
bir nüfusun bulunduğunu belirten Türkiye 
Doğal Gaz Meclisi Başkan Yardımcısı Yaşar 
Arslan da bu sorunu aşmak için doğal gaz 
dağıtım şirketlerinin farklı modeller üzerinde 
çalışmakta olduklarını kaydetti. Arslan ayrıca 
konutlarda doğal gaz dönüşümünün doğal 
gaz dağıtım şirketleri üzerinden yapılması 
yönünde ETKB ve Enerji İşleri Genel Müdür-
lüğü ile bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gümrük Birliği’nin 
genişletilmesi konusu 
masaya yatırıldı

arazinin tespiti ve lokasyon belirlenmesi 
konuları irdelendi.

Gümrük Birliği’nin genişletilmesi ko-
nusunda Meclis üyelerine bilgilendirme-
lerde bulunuldu. Avrupa Komisyonu’nun 
Aralık 2016 itibariyle Türkiye ile bu müza-
kereleri resmi olarak yürütmek için kon-
seyden yetki talebinde bulunduğu ancak 
sürecin yavaş ilerlediği ve müzakerelerin 
henüz başlamadığı aktarılarak önümüz-
deki günlerde Varna Zirvesi olduğu iletildi.

TSE’den katılım oldu
TSE Standardizasyon Dairesi’nin de ka-

tılım gösterdiği toplantıda CEN, CENELEC, 
IEC ve ISO’ya Türkiye’nin üyelik durumu 
hakkında bilgilendirmede bulunularak, bu 
konuda TOBB ile TSE’nin bir protokol im-
zaladığı bildirildi. Sektöre ayna komiteleri 
anlatan bir sunum da gerçekleştirildi. Ay-
rıca Kimyasalların Kaydı Değerlendirmesi, 
İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) yönetmeliğine 
ilişkin güncel durum paylaşılarak kimyasal 
değerlendirme uzmanlığı ve eğitimi konu-
su masaya yatırıldı.

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, Mec-
lis Başkanı Timur Erk başkanlığında, 

Meclis üyelerinin katılımlarıyla TOBB İs-
tanbul Hizmet Binası’nda bir araya geldi.

Alt sektörlerin güncel durumunun 

aktarıldığı toplantıda, kompozit sektörü 
tarafından yerli tedarikçi konusundaki 
teşviklerin etkisiyle katılım gösterdikleri 
fuarlarda büyük ölçekli firmalarla görüş-
meler gerçekleştirildiği iletildi.  

14-15 Şubatta Ankara’da gerçekleşti-
rilen KSP Kimya Şurası’nda Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardım-
cısı Ramazan Yıldırım’ın yaptığı sunum 
ile Chemport kümelenmesi konusunda 



T ürkiye Sivil Havacılık Meclis toplantısı, 
Meclis Başkanı Teoman Tosun baş-

kanlığında, Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay 
Mürey ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür Yardımcısı Can Erel’in de 
katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet Bina-
sı’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıda Meclis Başkanı Teoman To-
sun son Meclis toplantısından bu yana 
gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılan zi-
yaretler konusunda üyelere kapsamlı bir 

2017 Sivil Havacılık Sektör Meclisi Raporu gündeme taşındı
sunum gerçekleştirdi.

Meclis Danışmanı Prof. Yıldırım Saldıra-
ner de “2017 Sivil Havacılık Sektör Meclisi 
Raporu” hakkında bilgilendirme yaparak, 
sektöre ait 2017 yılı verilerini katılımcılarla 
paylaştı. 

Uçuş sayıları arttı
Saldıraner, son on yılda uçuş sayısının 

2,02 kat, taşınan yolcu sayısının 2,42 kat ve 
taşınan kargo miktarının ise 2,99 kart artış 
gösterdiğini ifade etti. Toplantının üçüncü 

gündem maddesi olan “İGA İstanbul Yeni 
Havaalanı hakkında son durum” konusunda 
bilgilendirme yapmak amacıyla toplantıya 
katılan İGA yetkilileri, üçüncü havaalanında 
gelinen son durumu paylaşarak, yeni hava-
alanına taşınma planı hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi.

Son olarak 2018/19 yaz ve kış döne-
minde oluşacak yolcu trafik beklentileri ak-
tarılıp, sektörün genel bir değerlendirmesi 
yapılarak, Meclis Başkanı Teoman Tosun’un 
kapanış konuşmasıyla toplantı son buldu.

Tüp takip sistemine ilişkin son durum aktarıldı
rilen CEN TC 19 alt komitesi toplantısı ve EN 
589 standardı ile ilgili gelişmeler hakkında 
Meclis üyelerine bilgi verildi. 

Sektörün önemli bir konusu olan tüp 
takip sistemine ilişkin son durum aktarılarak 
EPDK’da tüm paydaşlarla gerçekleştirilen 
toplantıda bir komisyon kurulması kararı 
alındığı ve sektörü temsilen TOBB Türkiye Sı-
vılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Meclisi tarafın-
da komisyona temsilcilerin bildirildiği iletildi. 
Sürecin meclis olarak takip edildiği söylendi.

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

başkanlığında Meclis üyelerinin katılımıyla 
güncel konuları istişare etmek üzere TOBB 
İstanbul Plaza’da bir araya geldi.

Sektörün gündemindeki konulardan 
biri olan stok yükümlülüğü hakkında gün-
cel bilgiler paylaşılarak, yüzde 2’nin altında 
pazar payı olan şirketlerin stok tutmasına 
istisna getiren maddenin Meclis Plan Büt-
çe Komisyonu’nda kabul edildiği ifade 

edildi. Gümrüklerdeki sayaç uygulaması-
nın yürürlüğe alındığı aktarılarak, uygula-
ma sürecinde bakanlıkla temasın devam 
ettiği bildirildi.

Komisyon kurulacak
Uluslararası standart çalışmaları kapsa-

mında ilgili CEN Teknik Komitesi’ne de Mec-
lis üyelerinden isim bildirildiği ve standart-
lar konusunda çalışmaların ihtiyatla devam 
ettiği dile getirildi. Hamburg’da gerçekleşti-

115EKONOMİK FORUM


