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➠ Gazete kâğıdı temininde yaşanan 
sıkıntılar gündeme getirildi

➠ Akaryakıt Sektör Çalıştayı için son 
hazırlıklar yapıldı

➠ Gıda tasarrufunda ambalajın işlevi 
için çalışma gerçekleştirilecek

➠ Kimya sanayinde yerlileştirme 
hakkında bilgi verildi

➠ Makine ve teçhizat imalatının 
temsilcileri İstanbul’da buluştu

➠ Cam ve cam ürünleri sanayinde 
yaşanan sıkıntılar anlatıldı

➠ Kozmetik ve temizlik ürünlerinin 
sorunları yetkililere iletildi

➠ Türkiye Serbest Bölgeler 
Meclisi toplandı

➠ Madencilik tesisleri kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya

➠ Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi 
‘deprem yönetmeliği’ni görüştü

➠ Otomotiv sektörü çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor

➠ Noter işlemleri ile ilgili sorunlar aktarıldı

➠ Sağlık Market Uygulaması görüşüldü
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T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 

Meclisi'nin toplantısı, Meclis Başkanı 

Erdal Sükan başkanlığında, Türkiye Medya 

ve İletişim Meclis Başkanı Hakan Güldağ ve 

özel sektör temsilcilerinin de katılımlarıyla 

TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı.

Toplantının ilk gündem maddesinde 

Meclis sorumlusu Mert Kuleoğlu, yeni 

hükümet sistemi ve kamu kurumlarının 

teşkilat yapısında gerçekleşen değişiklikler 

hakkında katılımcılara bir sunum gerçek-

leştirdi. Sunumda yeni sistemin getirdik-

leri ve yeni kamu yapılanması hakkında 

detaylı bilgiler verildi.

Üretim tesisi kurulmalı

Toplantının ikinci bölümünde ülke-

mizdeki gazete üreticilerinin son zaman-

larda gazete kâğıdı temininde yaşadığı 

sıkıntılar dinlenerek bahsi geçen ürünün 

yurt içinde üretilmesinin mümkün olup 

Gazete kâğıdı 
temininde yaşanan 
sıkıntılar 
gündeme getirildi

Akaryakıt Sektör Çalıştayı için son hazırlıklar yapıldı

olmayacağı konusunda istişarelerde bulu-

nuldu. Bu konuda gazete kağıdı hamuru/

selülozu ile entegre bir gazete kağıdı üre-

tim tesisinin kurulması gerektiği yönünde 

hemfikir kalan Meclis üyeleri; baskı yazı 

(I.Hamur) ve temizlik kağıtlarının ham-

maddesi olan, tamamı ithal edilen kim-

yasal selülozun ithalatının kesilebilmesi 

için yerli kimyasal selüloz üretim tesisi 

kurulması gerekliliğini vurguladılar ve söz 

konusu üretim tesisleri kapsamında; en-

düstriyel orman plantasyonunun önemi 

ve uzun vadedeki getirileri konusunun 

da çok önemli olduğuna dikkat çektiler.

Üçüncü gündem ile ilgili toplantıya 

katılan EY Türkiye Ortağı Ahmet Sağlı “Ki-

şisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında 

bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. 

Sunumda ilgili kanunun getirdikleri ve 

uzun vadede sektörlere olan etkileri ko-

nusunda açıklamalarda bulunan Sağlı, 

şirketlerin alabileceği cezalar konusunda 

dikkatli olunmasını ve konunun önemli 

oluşunun altını çizdi. 

lendirilmesi” için grafik gösterim standardı 

konusunun da ele alındığı toplantıda uygu-

lamaya geçiş tarihinin 12 Ekim 2018 tarihi 

olduğu belirtildi. Konunun ayna komiteler 

tarafından takip edildiği ve yakında gerçek-

leşecek CEN toplantısının gündeminde de 

önemli bir yeri olduğu ifade edildi. 

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı 

ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istihdamı 

konusuna yönelik çalışma grubunun yürüt-

tüğü çalışmalar da aktarıldı.  

T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi, Ahmet Erdem başkanlığında 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanı 

Mehmet Bülent Özçelik, EPDK Petrol Piyasa-

sı Dairesi Grup Başkanı Özgür Çakır ve EPDK 

Hukuk Dairesi Grup Başkanı Ender Cenk 

Aydın’ın katılımıyla TOBB’da bir araya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

ev sahipliğinde ve Türkiye Petrol ve Petrol 

Ürünleri Sanayi Meclisi koordinasyonunda 

3 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi 

planlanan Akaryakıt Sektör Çalıştayı’na 

ilişkin ön bilgilendirme yapıldı. Çalıştayın 

Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 

Meclisi üyesi özel sektör temsilcileri ve 

ilgili kurumların katılımlarıyla Ankara’da 

eş zamanlı çalıştay oturumları modeliyle 

düzenleneceği ifade edildi. 

Uygulamaya geçiş başlıyor

TS EN 16942 “Yakıtlar - Araç uyumlu-

luğunun gösterilmesi - tüketicinin bilgi-
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T ürkiye Ambalaj Meclisi'nin toplantısı, 

Meclis Başkanı Mustafa Tacir başkan-

lığında, TOBB İkiz Kuleler’de özel sektör 

ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Meclis Başkanı Mustafa Tacir açılış ko-

nuşmasını yaparak, önümüzdeki dönem-

de yürürlüğe girmesi planlanan Çevre 

Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne ilişkin 

görüşlerini dile getirdi.

Gıda tasarrufunda ambalajın işlevi için çalışma gerçekleştirilecek

Toplantıda, Enerji, Çevre ve Mevzuat 

Komitesi’nin 4 Eylül 2018 tarihinde yap-

tığı toplantıdaki gündem maddelerinin 

de üzerinden geçilerek, çok verimli bir 

toplantı yapıldığı ifade edildi.

Yetkililerden görüş alınacak

Diğer bir gündem maddesi olan gıda 

tasarrufu konusunda ambalajın işlevi ve 

bu kapsamda ekmek ambalajı konusunda 

ilgili Bakanlık temsilcilerinin de görüşleri 

alınarak, bu alanda Meclis üyeleri ve Ba-

kanlık işbirliğinde bir çalışma yapılmasın-

da mutabık kalındı.

Ayrıca, sebze ve meyve ambalaj stan-

dartları konusunda Ticaret Bakanlığı yet-

kilileri, OMÜD Genel Sekreteri Levent De-

niz ve Meclis danışmanı Hasan Acar’dan 

oluşan bir ekiple, değerlendirme toplan-

tısı yapılmasına karar verildi. 

duğu bilgisi verildi. Dünyada altıncı Avru-

pa’da ikinci sırada olan plastik sektörünün 

KOBİ ağırlıklı olması sebebiyle merkezi bir 

Ar-Ge modelinin oldukça faydalı olacağı 

aktarıldı. Toplantıda yeni dönem bürokra-

tik yapılanma sürecinde Meclis çalışmala-

rının takvimi oluşturuldu. Ayrıca ABD-İran 

ambargosunun ülkemize etkisi değerlen-

dirilerek 2018 Ocak-Ağustos arası İran’a 

ticaretin 300 milyon dolar seviyesinde 

olduğu bilgisi paylaşıldı.

T ürkiye Kimya Sanayi Meclisi, Meclis 

Başkanı Timur Erk başkanlığında gün-

cel konuları masaya yatırmak üzere TOBB 

İstanbul Hizmet Binası’nda bir araya geldi. 

Toplantıda alt sektörlerden bilgilen-

dirme yapılarak güncel durum masaya 

yatırıldı. Sektörlerin Ar-Ge çalışmalarına ve 

teknoloji gelişimine önem vermesinin mü-

him olduğunun altı çizildi. Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığı uzmanı, kimya sanayinde 

yerlileştirme konusu hakkında detaylı bir 

sunum gerçekleştirdi. İthal sanayi ürünleri-

nin yerlileştirilmesi ve odak sektör konusu 

hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bu 

odak sektörlerin kimya ve ilaç sanayi, gıda, 

yarı iletken elektronik ürünler, makine ve 

teçhizat, otomotiv sanayi ile bilişim ve ya-

zılım sanayi sektörleri olduğu ifade edildi. 

Çalışma takvimi oluşturuldu

PAGEV’in, PAGEV Plastik Mükemme-

liyet Merkezi’ni hayat geçirmek üzere ol-

Kimya sanayinde yerlileştirme hakkında bilgi verildi
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T ürkiye Makine ve Teçhizat İmalatı 

Meclisi’nin toplantısı, Meclis Başkanı 

Kutlu Karavelioğlu başkanlığında İstan-

bul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda öncelikle makine sektörün-

deki dış ticaret verileri hakkında bir sunum 

yapılırken, Meclis Danışmanı Doç. Dr. Ruhi 

Gürdal tarafından, makine imalat sanayin-

de ilk dokuzuncu ay temel göstergelerin-

deki gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından ise 

Makine ve teçhizat imalatının temsilcileri İstanbul’da buluştu

Cam ve cam ürünleri 
sanayinde yaşanan 
sıkıntılar anlatıldı

2019-2021 Yeni Ekonomi Programı’nın 

kısa dönem etkileri ve amaçlarına ilişkin 

bir sunum yapıldı.

Fuarlar görüşüldü

Toplantıda 2- 7 Ekim 2018 tarihinde 

TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleş-

tirilecek olan Maktek Avrasya 2018 Fua-

rı hakkında bilgiler verildi. 21 Eylül 2018 

tarihinde yapılan Mevzuat Alt Komisyon 

toplantısında ele alınan konular, Meclis 

toplantısında da masaya yatırıldı. 

Toplantıda, inşaat sektöründe artış 

olması halinde, makine ve teçhizat ya-

tırımlarında da artış olacağı belirtildi. 

Ayrıca, Almanya’nın makine ihracatın-

da büyüme gösterdiğine dikkat çekildi. 

Toplantıda, önümüzdeki dönemde TOBB 

Sektör Meclisleri Müdürlüğü tarafından 

düzenlenmesi öngörülen İmalat Sanayi 

Görünüm Toplantısı hakkında görüş alış-

verişinde bulunuldu. 

meye başvurarak konkordato ilan etme-

lerinin, o firmaları koruma altına alırken 

firmalara ürün veren diğer firmaları ise 

riske attığı hassasiyetle dile getirildi.

Hammadde ve enerji maliyetlerinin 

çok yüksek olduğunu söyleyen üyeler, 

sektördeki geri dönüşüme dikkat çekerek, 

yetkilendirilmiş kuruluşlar ve belediyelerle 

yapılacak çalışmaların önemli olduğunu 

belirtti. Sektördeki enerji maliyetlerine de 

değinen üyeler, organize sanayi bölgele-

rindeki firmalar ile diğer firmalardaki tarife 

farklarını rakamlarla ortaya koyarak bahse 

konuyla ilgili düzenleme yapılması gerek-

tiğini ortak kanı olarak vurguladı.

T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sana-

yi Meclisi, Meclis Başkanı Gizep Sa-

yın başkanlığında, TOBB Genel Sekreter 

Yardımcısı Cengiz Delibaş ile kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst 

düzey temsilcilerinin geniş katılımıyla ile 

bir araya geldi.

Toplantıda, son dönemde yaşanan 

ekonomik sıkıntılar nedeniyle sektörün 

zorluklar yaşadığına değinen üyeler, 

sektörel bazda yaşadıkları sıkıntıları dile 

getirerek ilgili Bakanlıklar nezdinde giri-

şimlerde bulunmanın faydalı olabileceği 

görüşünde birleştiler. Üyeler tarafından, 

Resmi Gazete’de yayımlanan Türk pa-

rasının kıymetini koruma hakkında 32 

sayılı kararda değişiklik yapılmasına dair 

kararın da sektörü sıkıntıya soktuğu be-

lirtildi. Konuyla ilgili söz alan TOBB Genel 

Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş, ihra-

catımızdaki ürün profiline bakıldığında 

ithal oranının yüzde 70’lerde olduğunu, 

konunun ekonominin bütün sektörlerini 

ilgilendirdiğini, hepsinden bu konuda 

şikâyetlerin olduğunu ve sorunun dü-

zeltilmesi yönünde taleplerin geldiğini 

belirterek gerekli çalışmaların devam 

ettiğini vurguladı.

Konkordato sıkıntısı

Meclis üyeleri, ihracatlarını artırmak 

için fırsatların olduğunu, ancak son dö-

nemde piyasadaki ekonomik koşulların 

çok uygun olmadığını, firmaların mahke-
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T ürkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 

Sanayi Meclisi’nin toplantısı, Mec-

lis Başkanı Ahmet Pura başkanlığında, 

Meclisten Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu 

Üyesi Cengiz Günay’ın katılımı, kamu, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

üst düzey temsilcilerinin büyük ilgisi ile 

gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gü-

nay, Meclis üyeleriyle bir arada olmaktan 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, TOBB 

olarak daima sektörün yanında olduklarını 

belirterek sözü Meclis Başkanı’na bıraktı. 

Meclis Başkanı Pura, 2018 yılında ya-

şanan ekonomik olumsuzluklara rağmen 

sektörde güzel şeylerin de yaşandığını, 

sorunların çözümünde kamu ile olan iliş-

kilerin pozitif bir şekilde sürdürüldüğünü 

ve sektör olarak kararlı bir şekilde büyüye-

ceklerini dile getirdi.

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Uzmanı 

Özlem Gezici Koç tarafından, Avrupa Birliği 

Kozmetik ve temizlik 
ürünlerinin sorunları 
yetkililere iletildi

Türkiye Serbest 
Bölgeler Meclisi 
toplandı

projeleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirile-

rek kozmetik sektörü ile ortak çalışmaların 

yapılabileceğinin sinyali verildi.

Ürün Takip Sistemi

Toplantıda gündemin ilk maddesi olan 

Ar-Ge Alt Komitesi ve KOBİ Geliştirme Alt 

Komitesi çalışmaları hakkında bilgilendir-

mede bulunan Meclis Üyesi Sibel Tüzün, 

Türkiye Kozmetik Vadisi Proje Önerisi’ne 

ilişkin bir sunum yaptı. Deterjan mevzuatı 

hakkında açıklamalarda bulunan Meclis 

Üyesi Melike Özener ise SEA Yönetmeli-

ği kapsamındaki maddelerin çıkartılarak 

deterjan mevzuatının güncellenmesi ge-

rektiğini Bakanlık yetkilileri ile bir kez daha 

istişare ederek, sektörün taleplerini iletti.

Kozmetik firmalarının Ürün Takip Sis-

temi (ÜTS) ile 2016 yılı Mart ayında ta-

nıştığına değinen üyeler, ÜTS'nin sektöre 

etkileri ile Kozmetik Klinik Araştırmalar Yö-

netmeliği’nin getirdiği bürokratik zorluklar 

hususunu görüştü. Ayrıca Meclis üyesi 

Nilgün Dayıoğlugil tarafından detaylı bir 

sunum yapılarak, sektörü zora sokan hu-

suslar Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildi.

lıkları şöyle: Serbest bölgelerde faaliyet 

ruhsatı başvuru değerlendirmelerinde 

ticarete konu ürünler hassas ürünler konu 

edilerek ruhsat başvuruları sınırlandırıl-

ması, üretici firmalar için yüzde 100 yurt 

dışı satış şartı aranması, ekonomik değeri 

olmayan atıkların Türkiye’ye çıkarılmasına 

Özel Hesap tahsil edilmemesi, tek pencere 

sistemine geçiş sebebiyle uygulamaların 

gözden geçirilmesi. Konuların, hem Güm-

rükler Genel Müdürü’nün katılımı hem de 

Serbest Bölgeler Genel Müdürü’nün katı-

lımıyla ortak bir Meclis toplantısı düzen-

lenerek görüşülmesine karar verilmesiyle 

toplantı sona erdi.

T ürkiye Serbest Bölgeler Meclisi’nin 

toplantısı, Meclis Başkanı Edvar Mum 

başkanlığında, Ticaret Bakanlığı Serbest 

Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Ge-

nel Müdürü Uğur Öztürk’ün katılımlarıyla 

gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde, Türk Parası 

Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsa-

mında serbest bölgelerdeki uygulamalar 

istişare edildi. Genel Müdür, tebliğ kap-

samında serbest bölgelerde arazi ve üst 

yapı kira tarifelerinin Türk Lirası üzerinden 

belirleneceğini ve tahsis edileceğini belirt-

ti. 20 Eylül 2017 tarihli 30186 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 10700 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı kapsamında, hizmetler ve ser-

best bölge içerisindeki firmaların ticaretinin 

TL veya döviz ile ödenmesi uygulamasının 

devam ettiğini ifade etti. Meclis üyeleri, 

serbest bölgelerin bu karar kapsamına ilgili 

tebliğ vasıtasıyla dahil edilmesi sebebiyle 

ve tebliğin uygulanması ilgilileri açısından 

da telafisi imkansız zararlara yol açacağı 

görüşünden dolayı ivedilikle yürütmenin 

durdurulması talebiyle ilgili tebliğin serbest 

bölgelere ilişkin hükümleri yönünden iptal 

edilmesine yönelik görüşlerini paylaştı. 

Ortak toplantı yapılacak

Toplantının ikinci bölümünde, serbest 

bölgelerdeki uygulamalarda karşılaşılan 

sorunlar görüşüldü. Görüşülen konu baş-
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T ürkiye Madencilik Meclisi'nin toplan-

tısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 

Aziz Karamehmetoğlu ve Türkiye Maden-

cilik Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu'nun 

başkanlığında kamu, sivil toplum kuruluş-

ları ve özel sektör temsilcilerinin üst dü-

zey katılımıyla sektördeki son gelişmeleri 

görüşmek üzere Ankara’da gerçekleştirildi. 

Toplantıda konuşan Karamehmetoğlu, 

Sektör Meclisleri’nin, sektörde faaliyet gös-

teren en büyük firmalarla ilgili bakanlık ve 

kamu idaresinin temsil edildiği en önem-

li sektörel istişare platformu olduğunu 

belirterek, Sektör Meclisleri’nde alınan 

kararların birinci elden kamuya iletildiğini 

ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla 

çalışmaların takip edildiğini dile getirdi. 

Madenciliğin ülkemizin olmazsa olması 

olduğunu belirten Karamehmetoğlu, sek-

tör olarak madenin milli ürün olmasından 

kaynaklanan önemine dikkat çekmek ge-

rektiğini vurguladı.

Madencilik tesisleri 
kapanma tehlikesi ile 
karşı karşıya

Toprak Sanayi Ürünleri 
Meclisi, ‘deprem 
yönetmeliği’ni görüştü

 Çalışmalar değerlendirildi

 Toplantıda, Metalik Madenler Alt Ko-

mitesi Başkanı Mehmet Özyurt, Mermer 

ve Doğaltaş Alt Komitesi Başkanı Turgut 

Çopuroğlu, Agrega ve Taşocakları Alt 

Komitesi Başkanı İbrahim Kürşat Tuna ve 

Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Ko-

mitesi Sabri Karahan komite çalışmalarına 

dair değerlendirmelerde bulunarak, Meclis 

üyelerini bilgilendirdi.

3573 Sayılı Kanunun 20. maddesinde 

kimyevi atık, toz ve dumanla ilgili limit 

konsantrasyonların belirlenmemesi nede-

niyle zeytinlik sahalar içinde ve bu sahalara 

üç km mesafe dahilinde madencilik faa-

liyetlerinin yapılamadığına dikkat çeken 

Meclis üyeleri, anılan kanun ve bu kanuna 

dayalı yönetmelikte zeytinlik saha tanımı 

yapılmamış olmasına rağmen kimyevi atık, 

toz ve dumanla ilgili getirilen yasaklamalar 

nedeniyle çok önemli maden rezervleri-

nin bulunduğu Marmara, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde madencilik yatırımlarının ve 

faaliyetlerinin yapılamaz hale geldiğini ve 

madencilik tesislerinin kapatılma tehlikesi 

ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

yayımlanan Deprem Yönetmeliği ile ilgili 

olarak ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölü-

mü Hocası Prof. Dr. Barış Binici tarafından 

Meclis üyelerine detaylı bir bilgilendirme 

sunumu gerçekleştirildi. Binici gerçekleş-

tirdiği sunumda yeni yönetmeliğin Resmi 

Gazetede yayımlandığını ve 1 Ocak 2019 

tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtti. 

Prof. Dr. Barış Binici ayrıca eski yönetmelik 

ile yeni yönetmelik arasında yapılan deği-

şiklikleri çeşitli analizler eşliğinde Meclis 

üyelerine aktardı. Toplantı gerçekleştirilen 

soru-cevap oturumuyla sona erdi.

T ürkiye Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi, 

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban 

Aziz Karamehmetoğlu ve Türkiye Top-

rak Sanayi Ürünleri Meclis Başkanı Kadir 

Başoğlu başkanlığında özel sektör, ilgili 

sivil toplum kuruluşları ve derneklerin 

temsilcilerinin katılımlarıyla toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Şaban 

Aziz Karamehmetoğlu, sektörün içinden 

gelen biri olduğunu söyleyerek, toplan-

tıya katılmış olmaktan duyduğu mem-

nuniyeti Meclis üyeleriyle paylaştı. Kara-

mehmetoğlu ayrıca Sektör Meclisleri’nin, 

sektörde faaliyet gösteren öncü firmalarla 

ilgili bakanlık ve kamu idaresinin temsil 

edildiği en önemli sektörel istişare plat-

formu olduğunu belirterek, Sektör Mec-

lisleri’nde alınan kararların birinci elden 

kamuya iletildiğini ve sorunlara çözüm 

bulunması amacıyla çalışmaların takip 

edildiğini dile getirdi. 

İstişarelerde bulunuldu

Toplantının ilk kısmında, önümüzdeki 

dönemde Türkiye Sektör Meclisleri Mü-

dürlüğü tarafından düzenlenmesi öngö-

rülen İmalat Sanayi Görünüm Toplantı-

sı için hazırlanan beş sorun beş çözüm 

önerisi katılımcılarla paylaşılarak sorunlar 

hakkında detaylı istişarelerde bulunuldu.

Son gündem maddesinde ise yeni 
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T ürkiye Otomotiv Sanayi Meclisi’nin 

toplantısı, Meclis Başkanı Cengiz Erol-

du başkanlığında gerçekleştirildi. Cengiz 

Eroldu, TSE Genel Sekreterliği’ne atanan 

Meclis üyesi Aykut Kırbaş’a yeni görevi için 

Meclis adına hayırlı olsun dilekleri iletti.

Eroldu, sektörün güncel durumuna iliş-

kin açıklamalarda bulundu. Sektörün, ülke 

ekonomisindeki payını artırmaya devam 

ettiklerini, iç pazardaki daralmaya rağmen 

piyasayı canlandırmak için otomotiv şirket-

lerinin kampanya ve indirimler yaptığını 

belirtti. Sektörün dış ticaret fazlasında ya-

rattığı artışın olumlu karşılandığını, otomo-

tiv sanayinin Türkiye ekonomisindeki rolü-

nü artıran bir gelişme olduğunu ifade etti.

Son dönemlerde sektörün karşılaş-

makta olduğu durumlara da değinen 

Eroldu, geçmiş yıllarda da bu tür sıkıntılar 

ile karşılaşıldığını ve zorluklardan sektö-

rün daha da güçlenerek çıktığını belirtti. 

Eroldu, ayrıca otomotiv sektörünün bu 

Otomotiv sektörü 
çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor

Noter işlemleri ile ilgili sorunlar aktarıldı

dönemi bir fırsat olarak değerlendirerek, 

belirli konularda kendisini kuvvetlendir-

mesi gerektiğini düşündüklerini belirtti. 

Sektörün, katma değerli üretim yapmak, 

rekabetçiliği artıracak yönde çalışmak, 

dijital dönüşüme yatırım yapmak ve en 

önemlisi de Ar-Ge yatırımlarına ayrılan 

kaynakların artırılması konusuna odaklan-

ması gerektiğini ifade etti.

TÜBİTAK’tan temsilciler katıldı

TÜBİTAK’tan katılan temsilciler tarafın-

dan Horizon 2020 destek programı hakkın-

da bilgilendirme sunumunun yapılmasının 

ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’n-

dan katılan üst düzey yöneticiler ve TOBB 

TIR ve Ata Karnesi Daire Başkanlığı’ndan 

katılan yöneticiler ile beraber ‘Akıllı Diji-

tal Takograf Kartları’nın ülkemizde temini 

hakkında güncel gelişmeler istişare edildi. 

Toplantıda ayrıca, Okul Servis Araçları 

Yönetmeliği, Eşdeğer Parça konusunda Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’nin çalış-

maları istişare edilerek, bu konuların Meclis 

tarafından takip edilmeye devam edileceği 

belirtildi. TOBB tarafından gerçekleştirilen 

‘Yeni Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendir-

me’ sunumu ile toplantı sona erdi.

kamu bankaları olmak üzere, bankacılık 

sektörünün araç kiralama sektörüne des-

tek vermesi konusunda gerekli girişimlerin 

yapılması konuları değerlendirildi.

Toplantı, önümüzdeki dönemde Mec-

lis’in kamu kurum ve kuruluşları ile ileti-

şimde bulunacağı konuların ve çalışma 

yol haritasının belirlenerek karar bağlan-

masıyla sona erdi.

T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nin 

toplantısı, Yüksel Mermer başkanlı-

ğında, Türkiye Noterler Birliği Yönetim Ku-

rulu üyesi Gülüzar Irmak ve beraberindeki 

yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörün noter işlemleri 

ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve çözüm 

önerileri görüşüldü. Irmak, toplantıya ka-

tılımlarından duydukları memnuniyeti 

ileterek, ilerleyen süreçlerde de Meclis ile 

iletişimde kalarak koordineli çalışmalar 

yürütmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Araç kiralamadaki engeller

Toplantının ikinci bölümünde, araç 

kiralama sektörünün yaşamakta olduğu 

sıkıntılar görüşüldü. Ticari araç kiralama-

daki engeller, araç kiralama şirketlerinden 

kiralanarak, iade yükümlülüğü doğmasına 

rağmen iade edilmeyen, hukuki dayanak-

tan yoksun olarak kullanılmaya devam edi-

len veya suça konu edilen araçlar ve başta 

115EKONOMİK FORUM



EKONOMİK FORUM116

SEKTÖRLER

EKONOMİK FORUM116

T
ürkiye Medikal Meclisi, TOBB Genel 

Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş 

ve Meclis Başkanı Özgür İnceka-

ra başkanlığında Devlet Malzeme 

Ofisi Genel Müdürü Mücahit Civriz, Kamu Has-

taneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, 

SGK Tıbbi Cihaz Daire Başkanı Mehmet Akif 

Erdem, özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları 

ve dernek temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

“Sağlık Market Uygulamaları” ile “Medikal 

Ürünlerin E-Ticaret Pazarında Satışının” serbest 

bırakılmasının sektöre etkilerinin masaya yatı-

rıldığı toplantıda öncelikle Sağlık Market Uy-

gulaması, uygulama kapsamına giren ürünler 

ile sistemin nasıl işleyeceği konularında DMO 

Genel Müdürü Mücahit Civriz katılımcıları 

bilgilendirdi.

Civriz konuşmasında zaman zaman ba-

sında ya da sivil toplum kuruluşları ile yapılan 

buluşmalarda “Sağlık Market Uygulaması” 

projesine yönelik tepkiler olduğunu, projenin 

anlatılmasının bu açıdan önem arz ettiğini, 

DMO’nun satın alma tecrübesine sahip bir 

kurum olduğunu, Türkiye’deki satın almaların 

sağlık alanında da bir standarda bağlanma-

sının bu proje ile mümkün olacağını belirtti. 

Mücahit Civriz, DMO’nun kamunun de-

ğişen ihtiyaçları sebebiyle kendini sürekli ye-

nileyen bir kurum olduğunu, hesaplı alım 

yapması yanında, piyasa sıkıntılarına hâkim 

olduklarını, sektörü de her anlamda gözettik-

lerini söyledi. Civriz, bu projenin hükümet tara-

fından önemsendiğini, bu sebeple 100 günlük 

eylem planında yapılacak projeler arasına 

girdiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı personelinin 

talep edecekleri malzemelerin Kasım 2018 

itibarıyla açılacak sisteme gireceğini söyleyen 

Civriz, böylece Sağlık Market Uygulaması’nın 

devreye girmiş olacağını anlattı.

"Yerli ve milli ürünü destekliyoruz"

Civriz, uygulamada toplamda 113 sarf 

malzeme ile sistemin hayata geçmesinin he-

deflendiğini, 113 ürünle ilgili ithalatçı ya da 

üretici firmaların başvuracağını, DMO’nun fir-

malar ile çerçeve anlaşma imzalamaya davet 

edileceğini, bu kapsamda firma başvurularının 

yıl boyu devam edeceğini vurguladı.

“Sektörün bayileri sistemin dışına itilecek 

mi?”  Sorusuna açık yüreklilikle “Elbette ki hayır” 

diyen Civriz, “Firmaları ayakta tutacağız ki varlı-

ğımız sorgulanmasın, sektörün DMO tarafın-

dan haksız rekabet ile öldürüldüğü kanısı bizi 

üzmektedir” dedi. Konuşmasında yerli üretime 

yönelik olarak, ihaleye giren iki yerli ya da üç 

yerli firma arasından biri ihaleyi kazanırsa ya-

pacağımız bir şey elbette yok; ama yerli ve 

yabancı arasında tercihimiz yerli firmamızdan 

yana olacaktır vurgusunda bulundu.

 Kamu hastaneleri adına konuşan Selim 

Bener de kamu hastanelerinde hizmet ve 

ürün kalitesinin standart olması gerektiği-

ni, bu anlamda DMO tarafından yapılacak 

merkezi alımları desteklediklerini, piyasada 

yüzlerce çeşit ürün olduğunu, kalitelerinin 

de aynı olmadığını, an itibariyle kamu has-

tanelerinin alımlarının farklı kaynaklardan 

yapıldığını ifade etti. Tıbbi malzeme alanında 

7 milyon civarında giderlerinin olduğunu, 

alım yöntemlerinin merkezi alımlar, halk sağ-

lığı tarafından hibe fonları ile yapılan alımlar, 

genel bütçeden alımlar, SİP alımları şeklinde 

olduğunu, mevcutta tedarik edilemeyen 

ürünlerin var olduğunu, ifade ederek sürecin 

bu market uygulaması ile rahatlayacağını 

ve bir standarda kavuşacağına inandıklarını 

sözlerine ekledi. 

Güvenli ürün arzı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına 

söz alan Başkan Yardımcısı Recep Uslu, önemli 

olan tıbbı cihazda piyasaya güvenli ürün arzı-

dır, bu sebeple uygulamanın içinde yer alan 

teknik şartname ve ürün kabul kriterlerini 

olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Medikal ürünlerin e-ticaret pazarında 

satışa çıkarılmasının, serbest bırakılmasının 

sektöre etkileri konusunda ise Uslu; mevcut 

mevzuat ile satışın mümkün olmadığını, 

mevzuat güncellemesine ilişkin yönetmelik 

düzenlemesi yapılacağını, bir çalıştay yapılıp 

son kez sektörün görüşü alınarak yönetmeliğe 

son şeklini vermek istediklerini belirtti.

Uslu, yapılacak yönetmelik ile internet 

ortamında satılacak ürünün çerçevesel olarak 

belirleneceğini, ürün tanımının yapılacağını 

ve reklamı yapılabilen ürünün internetten 

satışına izin verileceğini belirtti. 

Bayiler adına söz alan Medikal Meclis üyesi 

Helvacıoğlu Sağlık Ltd. Şti yetkilisi ise ruhsat 

almış, satış tanıtım elemanı olan, telefon hattı 

olan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun 

onay verdiği kurumların satış yapacak olması-

nın kullanıcılar açısından olduğu kadar sektör 

açısından da önem arz ettiğini ifade etti.

SAĞLIK MARKET UYGULAMASI GÖRÜŞÜLDÜ


