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➠ Çimento sektöründe 
daralmalar yaşanıyor

➠ Madencilik sektörü güncel 
gelişmeleri değerlendirdi

➠ Tek kullanımlık plastik ambalajın 
yasaklanması görüşüldü

➠ Türkiye Denizcilik Meclisi 
yeni dönem çalışmalarına başladı

➠ Türkiye Doğal Gaz Meclisi’nde 
kış hazırlıkları masaya yatırıldı

➠ İklimlendirme sektörü 
yol haritasını belirledi
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T ürkiye Çimento ve Çimento Ürünleri 

Meclisi’nin seçimli toplantısı Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu 

başkanlığında yapıldı. 

Kamu kurumları, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının üst düzey temsil-

cilerinin katılımı ile TOBB İstanbul Hiz-

met Binası’nda gerçekleştirilen toplantı-

da, Meclis Başkanlığı’na Sabancı Holding 

Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka, 

Çimento sektöründe 
daralmalar yaşanıyor 

Meclis Başkan Yardımcılığı’na ise Türkiye 

Çimento Müstahsilleri Birliği CEO’su İsmail 

Bulut oybirliği ile seçildi.

Sektör meclislerinin çalışmaları hak-

kında Meclis üyelerini bilgilendiren TOBB 

Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Kara-

mehmetoğlu, sektör meclislerinin çatışan 

değil uzlaşan, sektörün tüm taraflarını 

kapsayan bir yapı ve kamu ile özel sektör 

arasındaki çatı kuruluş olduğunu dile ge-

tirdi ve sektörün karşılaşabileceği her türlü 

T ürkiye Madencilik Meclisi’nin top-

lantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Şa-

ban Aziz Karamehmetoğlu ve TOBB Tür-

kiye Madencilik Meclis Başkanı İsmet 

Kasapoğlu'nun başkanlığında kamu, sivil 

toplum kuruluşları ve özel sektör temsil-

cilerinin üst düzey katılımıyla sektördeki 

son gelişmeleri görüşmek üzere İstan-

bul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şaban Aziz Ka-

ramehmetoğlu, sektör meclislerinin, 

sektör ve kamu idaresinin temsil edildiği 

en önemli sektörel istişare platformu ol-

duğunu belirterek, sektör meclislerinde 

alınan kararların birinci elden kamuya 

iletildiğini ifade etti. 

“Sektörün yanındayız”

Toplantıda Meclis üyelerince maden-

cilik sektörüne dair güncel gelişmeler 

değerlendirilerek, görüş alışverişinde bu-

Madencilik sektörü güncel 
gelişmeleri değerlendirdi

lunuldu. Ayrıca toplantıya katılan Ma-

den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

(MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Murat 

Halit Durceylan Meclis üyelerinin sektör 

ve mevzuatla ilgili sıkıntılarını dinleyerek, 

konuya ilişkin değerlendirmelerde bu-

lundu. Madenciliğin ülke için önemine 

dikkat çeken Genel Müdür Yardımcısı 

Murat Halit Durceylan, MAPEG olarak so-

runları çözebilmek için sektörün yanında 

olduklarını belirtti.

zorlukta, TOBB olarak sektörün yanında 

olduklarını vurguladı. 

Saka’dan teşekkür

Meclis Başkanı Dr. Tamer Saka ise Mec-

lis üyelerine teşekkürlerini sundu ve yeni 

dönemde Meclis ile birlikte güzel çalışmalar 

yapmayı planladıklarını belirtti. Toplantıda 

çimento sektörünün güncel durumuna dair 

bir sunum gerçekleştiren Meclis Başkanı Dr. 

Tamer Saka, sektörü rakamlarla değerlen-

dirdi. Sunumda 2019 yılının ilk beş ayında, 

hazır beton üretiminde yüzde 47, çimento 

üretiminde yüzde 32, çimento tüketiminde 

ise yüzde 40 düşüş olduğunu belirten Saka, 

sektörde daralmaların yaşandığına dikkat 

çekti. Tamer Saka sunumda, 2019 yılında 

ihracat performansının önem arz ettiğini 

belirterek, 2019 yılının yedi aylık dönemin-

de sektörde toplam yüzde 43 artışla, 516 

milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini 

dile getirdi. Toplantıya katılan Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Mü-

dür Yardımcısı Murat Halit Duruceylan ve 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Tarım ve Gıda Tesisleri 

Şube Müdürü Orhan Dokumacı ile zeytinlik 

alanlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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T ürkiye Ambalaj Meclisi, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kuru-

lu Üyesi Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Mus-

tafa Tacir başkanlığında Meclis üyelerinin 

katılımıyla yeni dönemde sektörün güncel 

konularını ele almak üzere bir araya geldi. 

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı Genel Müdür-

lüğü; 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı 

Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar 

(2009/15481) hükümlerinde yapılan deği-

şikliklere ilişkin sunum yapılırken; konuyla 

alakalı Meclis üyeleri görüşlerini dile getirdi.

Bilgilendirme yapıldı

Ayrıca toplantı gündeminde yer alan, 

“Tek kullanımlık plastik ambalajın yasak-

T ürkiye Denizcilik Meclisi, Türkiye Oda-

lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Kıran’ın 

başkanlığında gerçekleştirdiği yeni dönem 

Türkiye Denizcilik Meclisi yeni 
dönem çalışmalarına başladı 

lanması” konusu görüşüldü. Meclis'e üye 

derneklerin genel sekreterleri ve Meclis da-

nışmanının yer aldığı TOBB Ambalaj Meclisi 

Çevre- Enerji ve Mevzuat toplantılarının ka-

rarları Meclis üyeleri ile paylaşıldı. 

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin tem-

silcisi Nihal Yılmaz tarafından Türkiye De-

pozito İade Sistemi (TÜDİS) hakkında bilgi-

lendirme yapıldı. Toplantı sonunda da ASD 

Ambalaj Kongresi ve 6. PAGEV Uluslararası 

Plastik Ambalaj Kongresi hakkında bilgilen-

dirmelerde bulunuldu. 
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Tek kullanımlık plastik ambalajın 
yasaklanması görüşüldü

ilk toplantısında Meclis Başkan ve Başkan 

Yardımcısı'nı seçti. 

Yapılan oylamada, Vapur Donatanları Ve 

Acentaları Derneği (VDA) Yönetim Kurulu 

Başkanı Recep Düzgit Meclis Başkanlığı’na, 

Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi 

A.Ş. (MESBAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Avcı ise Meclis Başkan Yardımcılığı’na oy-

birliği ile seçildi. 

Kamu temsilcileri katıldı

Kamu ve özel sektörün üst düzey tem-

silcilerinin yer aldığı toplantıda, Meclis 

tarafından gündeme alınmasında fayda 

görülen konu başlıkları ve Meclis'in yeni 

dönem çalışma sistematiği tartışıldı. Mec-

lis'in bir sonraki toplantısının Aralık ayında 

gerçekleştirilmesi planlandı.
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T ürkiye Doğal Gaz Meclisi Başkan-

lığı’na Ege Gaz A.Ş Yönetim Kuru-

lu Başkanı İbrahim Akbal, Meclis Başkan 

Yardımcılığı’na ise Doğal Gaz Dağıtıcıları 

Birliği Derneği (GAZBİR) Yönetim Kurulu 

Başkanı Yaşar Arslan seçildi. Güven ta-

zeleyen Meclis Başkanı yeni dönemde 

daha iyi çalışmalar ile bir arada olmaktan 

memnuniyet duyacaklarını aktardı.

Türkiye Doğal Gaz Meclisi’nde kış 
hazırlıkları masaya yatırıldı

Türkiye Doğal Gaz Meclisi katılan yeni 

üyeler ile birlikte yeni dönem çalışmalarına 

TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 

de katıldığı toplantı ile başladı. Toplantıda, 

BOTAŞ’ın 2019 yaz dönemi çalışmaları ve 

kış dönemi hazırlıkları hakkında bilgi veren 

BOTAŞ İletim Müdürü Murat Koçak,  2019 

yılı doğal gaz iletim sistemi genel görünü-

mü, 2019 yaz dönemi bakım onarım çalış-

S ektörün farklı konu başlıklarının de-

ğerlendirildiği Türkiye İklimlendirme 

Meclisi yılın üçüncü toplantısını Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün 

katılımı ile gerçekleştirdi. 

Sektörün üst düzey temsilcilerinin yer 

aldığı toplantının ana gündemi “Isıtma, So-

ğutma, Havalandırma, Klima ve Otomatik 

Kontrol Tesisatı Teknik Şartnamesi” oldu. 

Sektörün geniş katılımıyla hazırlanan ve yine 

sektör tarafından kabul gören şartnamenin 

önemine değinen Meclis üyeleri konuyla 

ilgili yol haritasını belirledi. 

İklimlendirme sektörü 
yol haritasını belirledi

BIM sistemi kuruluyor

Sanayi 4.0’ın bir ürünü olan ve iş yap-

ma kolaylığı, enerji verimliliği, tedarik 

sürecinde verimlilik gibi sektörün gelişi-

mine önemli katkı sağlayacak Yapı Bilgi 

Modellemesi (BIM) sisteminin ülkemizde 

kurulması amacıyla sürdürülen çalışmalar 

ve sağlanabilecek finansman kaynakları 

hakkında bilgi alan Türkiye İklimlendirme 

Meclisi üyeleri, sektörün gelişimi yönün-

de önemli adımlar olan EHİS Laboratuarı 

kurulumu, Ulusal Yeterlilik hazırlıkları ve 

düşük GWP soğutucu akışkanlarına ilişkin 

görüş alışverişinde bulundu. 

maları ve yurt dışı operatörler ile bağlantı 

süreçlerini anlattı. 

Kontratlara değinildi 

EPİAŞ Spot Doğal Gaz Piyasası Müdürü 

Mustafa Güzel, doğal gaz organize toptan 

satış piyasasının bir yıllık çalışmaları ve sis-

teme alınacak yeni ürünlere ilişkin yaptığı 

sunumda, piyasa hacmi, STP işlem hac-

mi-tüketim ilişkisi, dengesizlik miktarları, va-

deli ve türev ürünler ile kontratlara değindi. 

Dünya enerji piyasası ve doğal gazın 

konumunu ekonomik, uluslararası ilişkiler 

ve teknolojik gelişmeler ışığında aktaran 

ve geniş bir perspektif ortaya koyan Dünya 

Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim 

Kurulu Üyesi Barış Sanlı, fosil yakıtlar içerisin-

de yıldızı parlayan enerji kaynağının doğal 

gaz olduğunu ifade etti. 
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