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SEKTÖRLER
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➠ Türkiye Doğal Gaz Meclisi, sektörün 
durumunu değerlendirdi 

➠ “Ulaştırma, elektronik takip ve denetim 
sistemi” için bilgilendirme yapıldı

➠ Türkiye Madencilik Meclisi’nde 
Türk-Kazak işbirliği fırsatları ele alındı

➠ "Plastik alışveriş poşetlerinin ücretli 
satışı sektörü etkileyecek"
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi, yılın ikinci 

toplantısını üst düzey bürokrasi ve 

özel sektör temsilcilerinin katılımı ile An-

kara’da gerçekleştirdi. Toplantıda, Meclis 

Başkanı İbrahim Akbal, doğal gaz talebi 

ve ithalatına ilişkin bilgi verdi ve genel bir 

değerlendirmede bulundu. BOTAŞ Doğal 

Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Mü-

dürü Yılmaz Demir de 30 Haziran 2018 

Türkiye Doğal Gaz 
Meclisi, sektörün 
durumunu 
değerlendirdi 

“Ulaştırma, elektronik takip ve denetim 
sistemi” için bilgilendirme yapıldı

tarihinde ticari işletmeye geçen TANAP 

Doğal Gaz Boru hattında doğal gaz akışı-

nın sorunsuz devam ettiğini ve 2018 yılı 

için maksimum günlük 5.7 milyon Sm3 

doğal gaz girişi olacağını, halihazırda ih-

tiyaca binaen 5 milyon Sm3 giriş yapıldığı 

bilgisini verdi. 

Arz güvenliğine yönelik çalışmaların 

devam ettiğini belirten Demir, daha önce 

işletmeye hazır hale getirilen Dörtyol FSRU 

tesisinin de ticari olarak yeni bir gaz giriş 

noktasının olduğunu, aynı zamanda Aliağa 

loop hattının çalışmalarının ise en kısa 

zamanda tamamlanacağını bildirdi. 

Şırnak’a çok yakın zamanda gaz veril-

meye başlanacağını, Hakkari ve Artvin’in 

de sırada olduğunu ifade eden Yılmaz 

Demir, ayrıca Tuz Gölü Projesi’nin devreye 

alınması ile birlikte Güney iletim hatları-

mızdaki doğal gazı Marmara Bölgesi’ne 

iletecek Afyon Seçköy Boru Hattı’nın inşaat 

çalışmalarına da devam edildiğini belirtti.  

Akdeniz Enerji Regülatörleri Birliği 

(MEDREG) Genel Sekreter Yardımcısı Ha-

san Özkoç ise dünyada ve Akdeniz hav-

zası özelinde doğal gaz talebi, farklı enerji 

kaynaklarına olan talep değişimi ve buna 

bağlı olarak LNG’nin gelişimine ilişkin de-

ğerlendirmede bulundu. 

Doğal Gaz Ticaret Platformu

BOTAŞ’ta Piyasa İşlemleri Müdürü Yu-

nus Emre İcik de Doğal Gaz Ticaret Platfor-

mu hazırlık çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

İcik, BOTAŞ ile EPİAŞ ve taşıtanlar arasında 

imzalanması planlanan protokol ve sözleş-

menin 1 Ağustos tarihinde BOTAŞ’ın say-

fasında yayınlanacağını ve sözleşmelerin 

imzalanmasıyla birlikte sürecin Ağustos 

ayının ilk yarısında tamamlanacağını ifade 

etti. Türkiye Doğal Gaz Meclisi Danışmanı 

Erdinç Özen de Çin, Hindistan, Japonya, 

AB ve ABD’nin enerji politikalarına ilişkin 

bilgilendirmede bulundu.

T ürkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı 

Meclisi, “Ulaştırma, elektronik takip ve 

denetim sistemi” konusunda bilgilendirme 

toplantısını TOBB İstanbul Hizmet Binası 

Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Rüştü 

Akdulun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 

Daire Başkanı Kerim Cicioğlu ve Meclis 

üyeleri katılım sağladı.

Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım yaptı-

ğı açılış konuşmasında toplantıların farklı il-

lerde de devam edeceğini ve bu konunun 

sektör için çok önemli olduğu vurguladı. 

Bilgiler paylaşıldı

Daire Başkanı Kerim Cicioğlu da sis-

temle ilgili önemli bilgileri katılımcılarla 

paylaşarak, sistemin sektöre getirecekleri 

konusunda detaylı açıklamalarda bulundu.

Toplantı, Bakanlık yetkilileri ve katı-

lımcılar arasında gerçekleştirilen soru ve 

cevap oturumuyla sona erdi.
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K azakistan Cumhuriyeti ‘Tau-Ken Samruk’ 

Devlet Şirketi yetkilileri ve Türkiye Ma-

dencilik Meclisi üyeleri İstanbul’da bir araya 

gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Toplantıda ‘Tau-Ken Samruk’ Devlet Şir-

keti’nin İş Geliştirme Genel Müdürü Nurlan 

Saurambayev bir sunum gerçekleştirerek 

şirketin ‘madencilik ve metalurji projeleri' 

ve devam eden faaliyetleri hakkında sektör 

temsilcilerini bilgilendirdi. 

Altın, metal, silikon, kurşun, çinko, 

tungsten, demir gibi birçok alanda faali-

yet gösterdiklerini belirten yetkililer, Türk 

madencilik firmaları ile hali hazırda işbir-

liği yaptıklarını belirterek, Türk firmaları ile 

daha fazla işbirliği yapmaktan memnuni-

yet duyacaklarının altını çizdi. 

Toplantıda Astana’da yaklaşık bir ay 

önce kanun hükmünde kararname ile 

uluslararası finans merkezi açıldığı bilgisini 

paylaşan yetkililer, yabancı yatırımcılar 

Türkiye Madencilik 
Meclisi’nde 
Türk-Kazak işbirliği 
fırsatları ele alındı

"Plastik alışveriş 
poşetlerinin ücretli 
satışı sektörü 
etkileyecek"

için vergi muafiyetleri ve gümrük vergileri 

ile ilgili kolaylaştırmaların uygulandığını, 

yabancı çalışanlar ve işçilere yönelik ön-

celikler olduğunu belirtti. 

Yatırım çağrısı yapıldı

Ayrıca Saurambayev nadir bulunan me-

tallerle ilgili de Kazakistan Hükümeti tara-

fından doğrudan yetkilendirdiklerini ve bu 

alanda yatırım yapmak isteyen Türk firmala-

rının kendilerine başvurarak bu öncelikten 

yararlanabileceğini sözlerine ekledi. 

Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu da 

Türkiye Madencilik Meclisi’nin üyeleri ve 

çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bu-

lundu. Kasapoğlu, Meclis’in STK, kamu ve 

sektörün önde gelen firmalarının bir ara-

ya geldiği en önemli platform olduğunu 

belirterek, sektör adına önemli faaliyet-

lerde bulunduğunu belirtti. Meclis Başkan 

Yardımcısı ve Aydın Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin de 

Kazakistan ile işbirliği fırsatlarını geliştirmek 

için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. 

Toplantıda hazır bulunan Meclis üyesi 

ve Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali 

Emiroğlu ise Kazakistan’daki maden potan-

siyelinin farkında olduklarını, dernek olarak 

da işbirliği fırsatlarını değerlendirmek için 

hazır olduklarını ifade etti.

samadığı, sadece 15 mikronun üzerindeki 

torbaları kapsadığı ifade edildi.

Önemli etkinlikler paylaşıldı

İmalat sanayi yatırımları için Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsa-

mındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek 

oranlarda faydalanılmasına imkân veren dü-

zenlemenin, 2018 yılında faaliyete başlayıp 

henüz tamamlanmayan projeler için 2019 yı-

lına kadar uzatılmasının önerildiği toplantıda 

sektör konuyla ilgili bilgilendirildi ve detaylar 

üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca plastik, kauçuk ve 

kompozit sektörlerinin önümüzdeki dö-

nemde gerçekleşecek önemli etkinliklerine 

dair takvim paylaşıldı.

T ürkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sa-

nayi Meclisi, Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu 

başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yardımcı-

sı Cengiz Delibaş ve Ticaret Bakanlığı İthalat 

Genel Müdür Yardımcısı Filiz Köseyener’in 

katılımıyla sektörün güncel konularını istişare 

etmek üzere TOBB’da bir araya geldi. 

Toplantıda Avrupa Birliği'nin tek kul-

lanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına 

ilişkin tasarısı ve bunun sektörlerimize 

olan etkisi değerlendirildi. Tasarıda şişe 

ve kapağın atık geri dönüşümü açısından 

bir olması yönünde ibareler bulunduğuna 

dikkat çekildi.

Plastik alışveriş poşetlerinin 2019 yı-

lından itibaren satış noktalarında ücretli 

satılmasının sektöre olan yansımalarının 

görüşüldüğü toplantıda, Ambalaj Atıkları-

nın Kontrolü Yönetmeliği ile poşetlerin 15 

mikronun altındaki çok hafif poşetler ve 

15 mikronun üzerindeki poşetler şeklinde 

ikiye ayrıldığı iletildi. Yönetmelikle 2019 yılı 

sonuna kadar 15 mikron üzerindeki plastik 

poşetler için kişi başına kullanımın 90 adeti, 

2025 sonuna kadar ise 40 adeti aşmayacak 

şekilde olmasının amaçlandığı belirtildi. 

Bu ibarenin çok hafif plastik torbaları kap-


