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SEKTÖRLER
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➠ Kâğıt sektöründe fiyat 
artışları görüşüldü

➠ Ömrünü tamamlamış araçların 
bertarafı istişare edildi

➠ "15-20 yıl sonra bugünkü 
mesleklerin yüzde 70’i olmayacak"

➠ Bilgi kirliliği gıda sanayinde 
prestij kaybına neden oluyor
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T ürkiye Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 

Meclisi’nin toplantısı, Meclis Başkanı 

Erdal Sükan ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Engin Yeşil’in başkanlığında özel sektör 

temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB İstanbul 

Hizmet Binası’nda yapıldı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, 

sektör temsilcileriyle bir arada olmaktan 

duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni 

dönemde sektörün çalışmalarını yakından 

takip edeceklerini dile getirdi.

Tarife kontenjanı

Toplantının ilk gündem maddesinde 

Meclis danışmanı Sedef Zaimoğlu, Ticaret 

Bakanlığı tarafından gönderilen fiyat artış-

ları ile ilgili yapılan çalışma ve hazırladığı 

rapor hakkında Meclis üyelerine bilgilen-

dirmelerde bulundu. Zaimoğlu, yapılan 

çalışma için görüş gönderen tüm firmalara 

konuya göstermiş oldukları hassasiyet do-

layısıyla teşekkürlerini iletti.

Kâğıt sektöründe 
fiyat artışları 
görüşüldü

Ömrünü 
tamamlamış 
araçların 
bertarafı istişare 
edildi

Toplantının ikinci bölümünde 10 Aralık 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Çevre Kanunu ve Bazı Ka-

nunlarda Değişiklik Yapılmasına Kanun” ve 

yakın zamanda yürürlüğe girecek olan “Sıfır 

Atık Yönetmelik Taslağı” ile alakalı Meclis'in 

yaptığı çalışmalar paylaşıldı. Meclis Başkanı 

Erdal Sükan, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin top-

lumun tüm kesimleri tarafından benimsen-

mesinin mutlu edici olduğunu vurgulaya-

rak, yönetmelikte yapılacak değişikliklerle 

çok daha iyi bir hal alacağını umduğunu 

ifade etti. Son gündem maddesinde, 10 

Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe giren “İthalat Rejimi Kararına 

Ek Karar”da yer alan ve tarife kontenjanı ge-

tirilen kâğıt ürünleri ile ilgili Ticaret Bakanlığı 

yetkilisiyle istişarelerde bulunuldu.

lem yapamamaları konusunda Bakanlık 

nezdinde yeniden çalışma yapılması, is-

tihdam kayıplarını engellemek amacıyla 

otomotiv şirketlerine 2019-2020 yıllarının 

tamamını kapsayan özel istihdam teşviki 

oluşturulması önerisi görüşüldü.

T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nin 

toplantısı, Yüksel Mermer başkanlı-

ğında, Türkiye Noterler Birliği yetkilileri ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisinin 

katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, sektörün noter işlemleri ile 

ilgili karşılaştıkları sorunlar ve çözüm öne-

rileri görüşüldü. Yetkililer, Meclis tarafından 

hem yazılı hem de sözlü olarak iletilen gö-

rüş ve önerilerin özenle dikkate alındığını, 

gerçekleştirilebilecek çalışmalar üzerinde 

görüşmelerin başladığını belirtti.

 

Özel istihdam teşviki

Toplantının ikinci bölümünde, ömrü-

nü tamamlamış araçların bertarafı konu-

su Bakanlık temsilcisi ile birlikte istişa-

re edilerek, güncel bilgiler paylaşıldı. 

Toplantıda ayrıca, hurda matrahlarının 

düzenlenmesi, ‘İkinci El Motorlu Kara 

Taşıtları Yönetmeliği’ kapsamında, ser-

tifikası olmayan kişilerin noterlerde iş-
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T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, 

Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci’nin baş-

kanlığında, özel sektör ve sivil toplum kuru-

luşlarının üst düzey temsilcilerinin yoğun 

ilgisi ve MEB Özel Öğretim Kurumları Genel 

Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı 

Vedat Kuşgözoğlu’nun katılımıyla, TOBB İkiz 

Kuleler’de gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ekinci, ana gündem 

maddesiyle ilgili olarak İtalya’da yapılan bir 

araştırmada 15-20 yıl sonra bugünkü mes-

leklerin yüzde 70’inin olamayacağı bilgisini 

üyelerle paylaştı.

Toplantıya katılan Türkiye Kreatif En-

düstriler Meclis Başkan Yardımcısı Nuray 

Başar da geleceğin meslekleri konusunda 

üyeleri bilgilendirdi. Günümüzde donanı-

mın yaygın olmasına karşın yazılımın iste-

nilen düzeyde olmadığını belirten Başar, 

gençleri yetiştirirken bu ayrıntının dikkate 

alınmasının önemine dikkat çekti. Son dö-

"15-20 yıl sonra 
bugünkü 
mesleklerin yüzde 
70’i olmayacak"

nemde dijitalleşme, veri işleme, kodlama, 

açık kaynak kodları gibi hususların önemini 

belirten Başar, günümüzde robotik teknolo-

jisinin gelişmesiyle tıp alanında bile daha az 

insan gücüne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gençlerin bu alanlarda gelişebilmeleri 

için öğretmenlerin eğitilmesine de dikkat 

çeken Başar, meslek liseleri ve üniversi-

te işbirliklerinin önemli olduğunu bir kez 

daha dile getirdi Nuray Başar, ülkemizde 

öğrenciler için büyük önem arz eden fiber 

altyapının yani internet hızının da çok dü-

şük olduğunu belirterek Meclis üyeleriyle 

fikir alışverişinde bulundu.

2023 Eğitim Vizyonu 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim 

Kurumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politi-

kaları Daire Başkanı Vedat Kuşgözoğlu ise 

sektör hakkında genel bir bilgilendirmede 

bulunarak Meclis üyelerinin sorularına 

yanıt verdi. Ayrıca son dönemde gün-

demde olan 2023 Eğitim Vizyonu ile ilgili 

değerlendirmeler yaptı. 

T ürkiye Gıda Sanayi Meclisi ve Türkiye 

İçecek Sanayi Meclisi, sektörün sıkça 

şikayet ettiği bilgi kirliliğini tartışmak ve çö-

zümüne yönelik öneriler geliştirmek üzere 

Meclis Başkanı Necdet Buzbaş başkanlı-

ğında TOBB Yönetim Kurulu üyeleri Özer 

Matlı ve Cengiz Günay ile Genel Sekreter 

Yardımcısı Cengiz Delibaş’ın da katılımıyla 

Birlik Merkezi’nde biraraya geldi.

Meclis Başkanı Necdet Buzbaş bilgi kirli-

liğinin, gıda sanayindeki prestij kaybının ya-

nında vatandaşın sağlıklı beslenmede kafa 

karışıklığı yaşaması gibi iki temel sonucu 

olduğunu hatırlatarak, bu toplantının çıkış 

sebebine değindi. Buzbaş, yeni Başkanlık 

Sistemi ile doğrudan Türkiye Cumhuriyeti 

Başkanı’na bağlı kurullardan biri olan Sağlık 

ve Gıda Politikaları Kurulu’nun ilk toplantı-

sında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın vatandaşın aklını karıştıran açıkla-

malara çözüm getirilmesi ve doğru bilgiye 

erişimin sağlanması hususunda verdiği 

Bilgi kirliliği gıda sanayinde 
prestij kaybına neden oluyor

talimatın, bilgi kirliliğin Türkiye’nin en üst 

kademesine kadar bir rahatsızlık konusu 

olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Kurumsal yapı önerisi

Buzbaş, TOBB’un gücüyle Türkiye Gıda 

Sanayi Meclisi ve Türkiye İçecek Sanayi 

Meclisi olarak bu Kurula destek verilmesi 

ve doğru bilgiyi kendilerine aktarılması 

gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda sektör 

temsilcileri kendi alt sektörlerine yöne-

lik bilgi kirliliği ile ilgili sorunlarını çözüm 

önerisiyle birlikte paylaşmanın yanında, 

sürdürülebilir olması için kurumsal yapı 

önerisinde de bulundular. Aynı alt sektör-

deki üyelerin grup çalışması yaparak bir 

sonraki Meclis toplantısında müzakere et-

mek üzere çıktılar sunmasına karar verildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 

Matlı,  kendisine alt sektörlerden gelen 

sorunları sıralayarak, özellikle yumurta 

konusunun son derece karışık olduğunu, 

gezen tavuk, organik tavuk ve endüstriyel 

tavuk kavramlarıyla kafalarda karışıklık 

oluştuğundan bahsetti. 


