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➠ Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi
mesleki eğitimi görüştü

➠ Kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi 
yol haritası çıkardı 

➠ Müteahhitler inşaat 
malzemelerindeki fiyat 
artışından şikâyetçi

➠ Pompa ödeme kayıt cihazı 
konusu masaya yatırıldı

➠ ASD Ambalaj Kongresi için 
bilgilendirme yapıldı

➠ Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol 
Gazı Meclisi, sektörün 
durumunu değerlendirdi
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T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, 
Meclis Başkanı Kadir Başoğlu ve Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş başkanlığında; özel 
sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve dernek 
temsilcilerinin katılımıyla TOBB’da toplandı.

Toplantıda, Meclis Sorumlusu Mert 
Kuleoğlu, TOBB tarafından tercümesi yapı-
lacak standartlar konusunda bilgi verdi. Ku-
leoğlu, çevirisi yapılacak olan standartların 
onayının alındığını ve bundan sonraki sü-
reçte tercüme yapacak kurum veya kişilerin 
belirlenerek sürecin devam edeceğini bil-
dirdi. Kuleoğlu, ayrıca TSE’nin ilgili konuda 
bir yardımda bulunmayacağını dolayısıyla 
çeviri yapılacak yere Meclis’in yönlendirme-
si ve tavsiyeleriyle karar verileceğini ekledi.

Sunum yapıldı
Meclis Başkanı Kadir Başoğlu da yeni 

yayımlanan “Deprem Yönetmeliği”nin öne-

Toprak Sanayi 
Ürünleri Meclisi 
mesleki eğitimi 
görüştü

Kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi, yol haritası çıkardı 

mi ve sektöre getirecekleri konusunda 
açıklamalarda bulundu. 

Mesleki eğitim konusunda ise TOBB 
MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Ba-
ban detaylı bir sunum yaptı. Saygın Baban 
mesleki eğitim ile ilgili olarak MEYBEM’in 

gerçekleştirdiği faaliyetler konusunda bil-
giler verdiği sunumunun ardından Meclis 
üyeleri, mesleki eğitim konusunda MEY-
BEM ile hayata geçirilebilecek projeler 
konusunda MEYBEM Genel Müdürü ile 
müzakerelerde bulundular.

bundan sonraki süreçte izlenecek yol ha-
ritası ve piyasa durumuyla ilgili değerlen-
dirmelerini aktardı.

Toplantının sonunda 2017 yılı sektör 
değerlendirmesiyle ilgili Meclis Başkanı 
Erdal Sükan, sektörün 2017 yılına ait ithalat, 
ihracat ve büyüme verilerini sektör temsil-
cileriyle paylaştı. Katılımcılar Meclis Başka-
nı’nın verdiği rakamlar üzerinde fikirlerini 
belirterek 2018 yılının ikinci yarısıyla ilgili 
tahmin ve değerlendirmelerde bulundu.

T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
Meclisi’nin toplantısı, Meclis Başkanı Er-

dal Sükan başkanlığında, özel sektör ve kamu 
kurumlarının temsilcilerinin de katılımıyla 
TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.

Toplantıda, Meclis Başkan Yardımcılığı 
için yapılan seçimde, Lila Kâğıt San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü oybir-
liğiyle Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi 
Meclis Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Meclis Başkanı Erdal Sükan, Meclis Baş-

kan Yardımcılığı görevine seçilen Orhan 
Öğücü’ye başarı dileklerini iletti.

Daha sonra Meclis Danışmanı Sedef 
Zaimoğlu, Meclisi temsilen katıldığı top-
lantılar, çalıştaylar ve etkinlikler hakkında 
bir bilgilendirme sunumu yaptı. 

2017 yılı değerlendirildi
Meclis üyeleri, ABD’den ithal edilen 

Kraft-liner kâğıt ithalatına konulan vergi-
lerle ilgili görüş alışverişinde bulunarak 
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T ürkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi, 
Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu başkan-

lığında, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı 
Cengiz Delibaş ve Meclis üyeleri ile sek-
törün güncel konularını ele almak üzere 
TOBB’da bir araya geldi.

Toplantıda, İmar Barışı’nın inşaat sek-
törüne ve kentsel dönüşüme etkilerinin 
görüşülerek, toplantıdan çıkacak sonucun 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması 
hususu ele alındı. Ayrıca, son dönemlerdeki 
artan başta demir fiyatları ve diğer inşaat 
malzemeleri zamlarına karşı alınabilecek 
tedbirler görüşüldü. Müteahhitlerin özel-
likle demir fiyatlarındaki artıştan şikâyetçi 
olduğu dile getirildi. 

Toplantıya Özbekistan Büyükelçiliği 
Ticaret Müsteşarı Shukhratjon M. Yigitaliev 
de iştirak etti. Yigitaliev de Özbekistan’da 
bulunan inşaat sektöründeki yatırım fırsat-
larına ilişkin bir sunum yaptı. Ayrıca top-
lantıda, yurt dışına müteahhitlik sektörü-

Müteahhitler inşaat 
malzemelerindeki fiyat 
artışından şikâyetçi

Pompa ödeme kayıt 
cihazı konusu 
masaya yatırıldı

nün açılmasına yönelik İMKON Heyeti’nin 
Özbekistan’daki temasları hakkında Sektör 
Meclisi’ne bilgi sunuldu. Özbekistan’ın Baş-
kenti Taşkent’te imar projelerinde yapısal 
değişikliklere gidileceği bilgisini veren Ti-
caret Müsteşarı, Türk firmalarının daha çok 
yatırım yapmalarını beklediklerini belirtti. 

“Müteahhitlik Hizmet Yasası”
Uzun zamandır sektörün gündeminde 

olan “Müteahhitlik Hizmet Yasası” tasarısı-

nın tekrar güncellenerek, yeni kurulacak 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin 
gündemine alınması hususu da ele alındı. 

Toplantı sonunda, Meclis Başkanı Ta-
hir Tellioğlu başkanlığında, Meclis üyeleri 
ile birlikte Ticaret Bakanlığı’na bir ziyaret 
düzenlenmesi hususu kararlaştırıldı. Mec-
lis Başkanı olan Tahir Tellioğlu, Meslek 
yasasında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’na, vermiş oldukları destekten dolayı 
teşekkür etti.

uzmanı konusunda da ortak bir çalışma 
yürütülmesi üzerinde duruldu.

Yakın zamanda EPDK tarafından alınan 
bir karar ile rafinerici, dağıtıcı ve LPG dağı-
tıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü 
oldukları ulusal petrol stoklarının 10 güne 
karşılık gelen kısmının 31 Aralık 2018 ta-
rihine kadar yerine konulması kaydıyla, 
lisansları kapsamındaki piyasa faaliyetle-
rinde kullanabileceği aktarılarak, bu kara-
rın sektör için olumlu bir gelişme olduğu 
değerlendirmesinde bulunuldu. Akaryakıt 
Harici Ürünler Komitesi Başkanı seçiminin 
de yapıldığı toplantıda Petrol Ofisi A.Ş’den 
Murat Bayram Komite Başkanı olarak seçildi.

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sa-
nayi Meclisi, Meclis Başkanı Ahmet 

Erdem başkanlığında TOBB Genel Sekreter 
Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Gelir İdaresi 
Grup Başkanı Abdullah Kiraz’ın katılımıyla 
sektörün güncel konularını ele almak üze-
re TOBB’da bir araya geldi.

Pompa ödeme kayıt cihazı konusu ile 
ilgili detaylı bir bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda sektör temsilcileri değerlendir-

melerini sundu ve bir çalışma grubunun 
oluşturulması üzerinde duruldu. Biyodizelin 
kamu ihalelerinde kullanılabilirliği hususu-
nun irdelendiği gündem maddesinde ise 
kamu kurumları temsilcileri aktarımlarda 
bulundu. Miktar ve fiyatın biyodizelde iyi 
izlenmesi gerekliliğinin altı çizildi. 

Ortak çalışma yürütülecek
TSE EN 16942 “Yakıtlar – Araç uyum-

luluğunun gösterilmesi – Tüketicinin bil-
gilendirilmesi için grafik gösterim” stan-
dardının 30 Eylül 2018 tarihinde teknik 
düzenleme haline geleceği bilgisi iletildi. 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve İSG 
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T ürkiye Ambalaj Meclisi, Meclis Başka-
nı Mustafa Tacir başkanlığında, Mec-

lis üyeleri ile sektörün güncel konularını 
ele almak üzere TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda bir araya geldi.

Toplantıda, 2019 yılında Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 
düzenlenecek ASD Ambalaj Haftası kap-
samındaki etkinliklerden olan Avrasya 
Ambalaj Fuarı öncesinde yapılması plan-
lanan ASD Ambalaj Kongresi konusunda 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, ambalaj 
atıklarının kontrolü yönetmeliğinde yer 

ASD Ambalaj Kongresi için bilgilendirme yapıldı

Türkiye 
Sıvılaştırılmış 
Petrol Gazı Meclisi 
sektörün durumunu 
değerlendirdi

alan geri dönüştürülmüş madde kul-
lanımı şartı hususunda üyeler ile fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Ek vergi gündeme taşındı
Gündeminde yer alan, kozmetik 

sektöründe kullanılan cam ambalaj için 
gümrük vergisi muafiyeti talebi ile karton 
ambalaj üretiminde kullanılan ABD’den 
ithal edilen kâğıt – karton hammadde 
(48.11 grubu) için belirlenen yüzde 25 ek 
verginin kaldırılması talebine ilişkin üyeler 
arasında görüş oluşturuldu. 

Toplantı sonunda, Meclis çatısı altında 
bir “Çevre ve Mevzuat Alt Komisyonu” 
kurulması hususu gündeme getirildi ve 
oyçokluğu ile kabul edildi.

Kurulan “Çevre ve Mevzuat Alt Komis-
yonu”na Etiket Sanayicileri Derneği’nden 
Aydın Okay Başkan olarak atanırken, Am-
balaj Sanayicileri Derneği’nden (ASD) As-
lıhan Arıkan, ÇEVKO’dan Mete İmer, Etiket 
Sanayicileri Derneği’nden Orhan Tunçay, 
Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği’nden 
Hasan Acar, Kağıt Karton Ambalaj Sanayi-
cileri Derneği’nden Erol Gül görev aldılar.

alanların yaklaşık yüzde 26’sının belge 
alarak tehlikeli madde güvenlik danış-
manı olma hakkını kazandığı belirtildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından başlatılan kategorize çalışma-
sı ile daha önceden terminallerde iptal 
edilen sanayi sicil belgelerinin daha sonra 
dolum tesisleri ve diğer kısımlarda da 
iptal edildiği iletilerek teknik ve mevzuat 
komitesi bünyesinde konunun gündeme 
alındığı ve görüş önerilerin ilgili kurumla-
ra iletildiği bildirildi. 

Toplantı kapsamında alt komite ça-
lışmalarıyla ilgili bildirimlerde bulunuldu. 
Teknik Komite, Otogaz Komitesi, Mevzuat 
Komitesi ve Tüplügaz Komitesi başkanları 
çalışmalarını ve güncel durumu aktardı.

T ürkiye Sıvılaştır ı lmış Petrol Gazı 
(LPG) Meclisi, Meclis Başkanı Gök-

han Tezel başkanlığında EPDK Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları Piyasası Dairesi Baş-
kanı Muhammed Demir ’in katılımıyla 
TOBB’da bir araya geldi.

Toplantıda ilk olarak EPDK tarafından 
açıklanan Nisan ayı pazar rakamlarına iliş-

kin değerlendirmelerde bulunuldu.  Oto-
gaz ağırlıklı bir büyümenin göze çarptığı, 
aşağı yukarı ilk dört ayda otogazdaki büyü-
menin yüzde 10 olduğu ve toplam pazar-
daki büyümenin de yine otogazın etkisiyle 
yüzde 6.5 civarında olduğu bilgisi verildi.

Güncel durum aktarıldı
Sorumlu müdür konusunun ele alın-

dığı toplantıda sorumlu müdürle iş gü-
venliği uzmanı uygulamaları irdelendi 
ve sektörün değerlendirmeleri iletildi. 
Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı 
istihdamıyla ilgili çalışmalar aktarılarak 
sertifikalandırma sürecinin oldukça zor 
olduğu paylaşıldı. Türkiye’de tehlike-
li madde güvenlik danışmanı eğitimi 


