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➠ “Revize Sıfır Atık” taslağı 
gündeme alındı

➠ Konut satışları için 
yeni stratejiler görüşüldü

➠ Reach kapsamında 31 yeni 
kimyasal daha kısıtlanacak

➠ “Servis Araçları Yönetmeliği 
ihtiyaçları karşılamıyor”

➠ ELDER ve EÜD, piyasaya ilişkin 
beklentilerini paylaştı

➠ Maddi yükümlülükler 
madenciliği zora soktu
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T ürkiye Ambalaj Meclisi, Meclis Başkanı 

Mustafa Tacir başkanlığında Meclis 

üyeleri ile birlikte sektörün güncel konula-

rını ele almak üzere TOBB İstanbul Hizmet 

Binası’nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde, Meclis çatısı altında 

kurulan Çevre ve Mevzuat Alt Komisyonu 

bünyesinde “Revize Sıfır Atık” taslağı gün-

“Revize Sıfır Atık” taslağı 
gündeme alındı

deme alındı. Meclis toplantısında ise DİR 

Kapsamında İthal Edilen Ürünlerden Elde 

Edilen İkincil İşlem Görmüş Ürünler 2019/3 

sayılı tebliğ kapsamındaki yeni gelişmeler 

görüşülerek, plastik ürünlerin Suudi Ara-

bistan'a ihracatı sürecinde sertifikasyon 

hakkında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 

tarafından sunum yapıldı. 

T ürkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi, 

Tahir Tellioğlu başkanlığında, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sek-

reter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Meclis 

üyeleri ile birlikte sektörün güncel konuları-

nı ele almak üzere Ankara’da bir araya geldi.

Toplantıda, son dönemlerde dura-

ğanlaşan konut satışlarını tekrar hareket-

lendirecek politikalar görüşülerek, içeride 

daralan inşaat, müteahhitlik ve inşaat mal-

zemeleri sanayisinin yurt dışına çıkarılarak 

iç piyasanın rahatlatılması ve Türkiye’nin 

döviz gelirlerinin artırılmasına yönelik 

kamu ile ortak çalışmaların hızlandırılması 

konusuna dikkat çekildi.

Sorunlar ele alındı

Ayrıca, kendi imar lejantlarını hazırla-

mamış bölgelerde yaşanan sorunlar ele 

alındı. Toplantıda sektörün gündemde olan 

Konut satışları için 
yeni stratejiler görüşüldü

önemli ve öncelikli sorunları ile çözüm 

önerileri de konuşuldu.

TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz 

Delibaş Meclis gündemine alınan konula-

rın TOBB tarafından ilgili mercilere aktarıl-

dığını ve konunun takibine devam edildi-

ğini belirtti. Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu 

da sektörün sorunları konusunda TOBB 

Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na vermiş 

olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Sıfır Atık Taslağı

Ayrıca, toplantıda limanlarda uygu-

lanan muayene ve tespit ücretlerine dair 

yeni genelge hakkında bilgilendirme 

yapılarak, revize edilen Sıfır Atık Taslağı 

hakkında, İstanbul Sanayi Odası Çevre 

ve Enerji Kurulu Müdürü Erbil Büyükbay 

tarafından sunum yapıldı.
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T ürkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi 

2019 yılı Nisan ayı toplantısını, Meclis 

Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu başkanlığın-

da, Meclis üyelerinin katılımıyla TOBB İkiz 

Kuleler’de gerçekleştirdi. 

Toplantıda ilk olarak TÜRKBESD sektör 

verilerinin üretim, iç satış ve ihracat rakamları 

ve İMMİB sektörel ihracat verilerinin güncel 

hali paylaşıldı. Toplantıda ayrıca Elektronik 

Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) tarafın-

dan elektronik cihazlarda iç satış adetleri ve 

ihracat rakamları hakkında bilgi verildi. Yıla 

iyi bir başlangıç yapılmasa da Mart ayında 

iyileşme görüldüğü belirtildi.

Sektörel verilerden sonra dayanıklı tü-

ketim mallarında kimyasalların yönetimi ve 

buna bağlı olarak ihracatta tehdit ve fırsatlar 

masaya yatırıldı. Ürüne yönelik kimyasalla-

ra ait regülasyon sayısının tüm kategoriler 

içerisinde birinci sırada olduğu, 2019 yılın-

da RoHS kapsamında dört yeni kimyasalın, 

Reach kapsamında 31 yeni kimyasalın daha 

T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, 

Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkan-

lığında, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 

üst düzey temsilcilerinin yoğun ilgisi ve 

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Songül 

Koçer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Ke-

nan Kocatürk, Türkiye’de okuma kültürünü 

yaygınlaştırmak amacıyla bir platform ku-

rulduğunu ifade ederek, OKUYAY Projesi 

hakkında sunum gerçekleştirdi. Projenin 

amacının, okuma kültürünü yaygınlaştır-

mak ve kitaplara erişim konularında çalışan 

STK’ların, gönüllülerin tespit edilmesin-

den sonra, söz konusu kişi ve kuruluşların 

kendi bölgelerinde yarattıkları değişimin 

güçlendirilmesi için onlara destek olmak, 

iyi örnekleri çoğaltarak Türkiye geneline 

“Servis Araçları Yönetmeliği 
ihtiyaçları karşılamıyor”

yaymak olduğunu dile getiren Kocatürk, 

Meclis üyelerinin tam desteğini aldı. 

Eğitim droneları tanıtıldı

TOBB-ETÜ Garage Ape Drone kurucu-

larından Selin Orçunsel tarafından 7-17 yaş 

çocukları için hazırlanan eğitim droneları; 

Dijital Çağ Atölyesi kurucusu Arda Aslan 

tarafından ise Estonya’dan Türkiye’ye Dijital 

Çağ Atölyesi sunumu gerçekleştirildi. 

Servis Araçları Yönetmeliği ile ilgili söz 

alan MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlü-

ğü Taşıma Hizmetleri Daire Başkanı Songül 

Koçer ise yönetmeliğin ihtiyaçları karşılana-

madığı, sektörle yapılacak çalışmalar temel 

alınarak yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde 

çalışılmaya başlanacağının bilgisini üyelerle 

paylaştı. Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği 

Başkanı Celal Musaoğlu ise yardımcı kitap 

ve kaynak kitaptaki son durumla ilgili bir 

sunum yaptı. Meclis üyelerinden Nurullah 

Dal da 10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında 

Türkiye Özel Okullar Derneği işbirliğinde 

gerçekleştirilen ECNAIS Türkiye Konferansı 

hakkında bilgilendirmede bulundu.

kısıtlanacağı paylaşıldı. RoHS direktifi, Reach 

tüzüğü, gıda ile temas eden malzemeler 

yönetmeliği hakkında genel bilgilendirme 

yapıldı ve son gelişmeler paylaşıldı. 

Gündem maddesi kapsamında Exim-

bank finansman imkânlarına yönelik bilgi-

lendirmenin ardından elektrikli makinalar 

sektörü tanımına yönelik sunum yapıldı. 

Uluslararası ürün sınıflandırmalarından bah-

sedildikten sonra NACE altında 27 no’lu bö-

lümde olan beyaz eşya grubu incelendi.

Çalışmalar yapılacak

Son olarak, Meclis bünyesinde oluşturu-

lan, Çevre Çalışma Komisyonu ve Fikri Haklar 

Çalışma Komisyonu faaliyetleri görüşüldü. 

Özellikle, 10 Aralık 2018’de değişen Çevre 

Kanunu ile ilgili sektörü ilgilendiren konu-

larda bilgi paylaşıldı. Yeni oluşturulan Fikri 

Haklar Çalışma Komisyonu’nun ise fikri haklar 

alanında yaşanan sorunların sanayici gözüyle 

ele alınarak çözüm önerilerinin oluşturul-

ması, fikri haklar mevzuatına ilişkin gerekli 

düzenlemelerin oluşturarak ilgili kamu ku-

rumlarıyla paylaşılması, fikri haklar alanına 

ilişkin iyi uygulamaların yaygınlaştırılarak 

sanayicinin rekabet gücünün artırılmasına 

yönelik çalışmalar yapacağı bilgisi paylaşıldı.
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Reach kapsamında 31 yeni 
kimyasal daha kısıtlanacak
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T ürkiye Enerji Meclisi, TOBB Yönetim 

Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç ve Meclis Baş-

kanı İhsan Akyol’un başkanlığında ve sektör 

temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da ger-

çekleştirildi. Toplantının gündeminde enerji 

piyasasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı. 

Meclis Danışmanı Kemal Uslu’nun elektrik 

piyasası kapasitesi ve piyasada gerçekleşen 

fiyata ilişkin sunumunun ardından Meclis 

üyesi dernekler Elektrik Dağıtım Hizmetleri 

Derneği (ELDER) ve Elektrik Üreticileri Der-

neği (EÜD) piyasaya ilişkin değerlendirme 

ve beklentilerini aktardı. 

ELDER’in çalışmaları hakkında bilgi 

veren ELDER hukuk müşaviri avukat Şadi 

Büyükkeçeci sunumunda, kamu mevzuat 

düzenlemelerinin sık olmasının öngörü-

lebilirliği zayıflattığı ve döviz kurundaki 

hareketliliğin döviz ile borçlanan sektörü 

olumsuz yönde etkilediğini kaydetti; dü-

zenlemelerin sektör ile birlikte yapılmasının 

önemine değindi. 

ELDER ve EÜD 
piyasaya ilişkin 
beklentilerini paylaştı

Mevzuat değişikliği

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Yö-

netim Kurulu Başkanı Cem Aşık da EÜD 

tarafından yapılan çalışmalar hakkında bil-

gi verdi ve mevzuat değişikliğine yönelik 

planlama yapılmasına ve hazırlıkların sektör 

ile birlikte yapılmasının gerekliliğine vurgu 

yaptı. EÜD Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Ça-

lışır ise kamunun üretici olarak sektörde yer 

alması ve gerek doğal gaz gerekse elektrik 

sektörünün sübvanse edilmesi nedeniyle 

piyasanın dengesini bulamadığını, bu du-

Maddi yükümlülükler 
madenciliği zora soktu

T ürkiye Madencilik Meclisi’nin top-
lantısı Meclis Başkanı İsmet Kasa-

poğlu'nun başkanlığında kamu, sivil 
toplum kuruluşları ile özel sektör tem-
silcilerinin katılımıyla sektördeki son ge-
lişmeleri görüşmek üzere TOBB İstanbul 
Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. 

Türkiye Madencilik Meclis Başkanı 
İsmet Kasapoğlu 25 Şubat 2019 tari-
hinde TOBB’da yedi Bakan, 10 Bakan 
Yardımcısı, kamunun ilgili bürokratları 

rumun hem enerji sektörünü hem de sana-

yiciyi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. 
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ve 60 Sektör Meclisi’nin katılımıyla gerçek-
leştirilen Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası 
hakkında bilgilendirmede bulundu. Meclis 
üyelerine Şura’da dile getirilen sorunlar 
ve çözüm önerilerini aktararak, Bakan ve 
Bakan yardımcılarının konular hakkında 
değerlendirmelerini iletti.

Meclis üyeleri toplantıda Maden Kanu-
nu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sektörel çalıştaylar
Kanunun madencilik sektörüne getir-

diği ek maddi yükümlülüklerin birçok ma-
dencilik işletmesini zora soktuğu ve KOBİ 
niteliğindeki işletmelerin getirilen maddi 
yükümlülükler sonrasında faaliyetlerinin 
durma noktasına geldiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca yapılması planlanan ÇED 
Yönetmeliği değişikliği, madencilik sektö-
rünün 2019 Ocak-Şubat Mart ayları ihracat 
ve üretim rakamları ve 2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirilen sektörel çalıştaylar hakkın-
da değerlendirmelerde bulunuldu. 


