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AGÜB

Degerli Okuyucular
(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında sizlere gerek madencilik 
sektörünün genelinde gerekse agrega sektörü özelin-
de izin süreçlerinde bilhassa orman izinleri ve ÇED 
ile ilgili süreçlerde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi-
ler vermek istiyorum.

Bildiğiniz gibi madencilik faaliyetlerinin ilk aşa-
ması, maden rezervinin tespitinin ardından maden 
ruhsatının alınması ve sonrasında izin süreçlerinin 
tamamlanmasıdır. Bu aşamada üreticilerimiz hem 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, hem de 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Ba-
kanlığında uzun ve zorlu bir sürecin içine giriyorlar. 
Diğer taraftan faaliyetine geçmiş dönemlerde başla-
yan üreticilerimiz de rezervin gelişimi ve tüketimine 
bağlı olarak bu kurumlarda gerek ÇED gerekse mül-
kiyet izinlerinin genişletilmesi ile ilgili iş ve işlemler 
gerçekleştiriyorlar.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nde özel-
likle son 1 yılda, iş süreçlerinde yapılan iyileştirme-
lerle ruhsat sahiplerinin kurumda gerçekleştirdikleri 
işlemlerin çok kısa sürelerde tamamlandığını gör-
mekten duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek 
istiyorum. Bilhassa Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nımız Sayın Fatih DÖNMEZ’in ülke madenciliğinin 
sürdürülebilir gelişimi adına attığı adımlar ve Bakan 
Yardımcımız Sayın Şeref KALAYCI ve Mapeg Genel 
Müdürümüz Cevat GENÇ liderliğinde Mapeg’in ya-
pısındaki revizyonlar sonrası süreçlerde gözle görülür 
bir hızlanma ve gelişme kaydedilmiştir. Diğer taraf-
tan bakanlığımız ile STK’lar arasındaki iletişim bu 
dönemde geçmişte olmadığı kadar güçlendirilmiş ve 
tüm süreçlere STK’ların katılımı sağlanmaya başla-
mıştır. Tüm bu gelişmeler için Sayın Bakanımız Fatih 
DÖNMEZ ve ekibine sektörüm adına bir kez daha 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bu olumlu ge-
lişmeler yaşanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı’n da üreticilerimizin son 
dönemlerde izin süreçleri ile ilgili çok ciddi sıkıntılar 
yaşamaya başladığını gözlemliyoruz. Ruhsat hukuku 
ve izinler birbirine bağlı, üretim faaliyetlerini direkt 

etkileyen unsurlar. Bir kurumda yaşanan tıkanıklık 
maalesef diğer kurumların sektörü geliştirmek adına 
attığı adımların da heba olmasına neden oluyor. 

Farklı bölgelerden üyelerimizin verdiği bilgilere göre, 
kimi üyelerimiz yaklaşık 1 yıldır orman izinleri için 
kuruma yaptıkları başvurulardan sonuç alamıyor, 
kimi üyelerimizin dosyaları bulundukları bölgelerde 
bölge müdürlüklerin bekletilmekte, Ankara’ya Genel 
Müdürlüğe dahi dosyalar gidememekte. Bunun neti-
cesinde durma noktasına gelen faaliyetlerin olduğunu 
biliyoruz.  

Diğer taraftan geçtiğimiz Eylül ayında Ankara Ma-
mak Belediye meclisinde, bu bölgede faaliyet gösteren 
işletmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’n da sürdü-
rülen ÇED süreçlerinin durdurulmasına yönelik bir 
karar alındığını biliyoruz. Maden Kanunu’nda ma-
dencilik faaliyetlerinin ancak bu kanun ile kısıtlanabi-
leceği açıkça belirtilmesine rağmen, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı bu meclis kararına istinaden ÇED süreci 
devam eden 7 adet dosyanın işlemlerini sonlandır-
mıştır. Mamak Belediye meclisinde alınan bu karar, 
diğer kurumlar için de emsal niteliği taşıyacağından, 
ülkemizde madencilik faaliyetlerinin engellenmesine 
giden sürecin önünü açacaktır. 

Mart ayından itibaren başlayan pandemi dönemi ile 
küresel ticaretin durması ve lojistik zincirinin  kırıl-
ması neticesinde, ülkeler ürettikleri kadar tüketmek 
zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Dolayısıy-
la madencilik, ülkelerin kendi ihtiyaçları olan ham-
maddenin tedariği adına daha da önem kazanmıştır. 
Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması, istihdamın ar-
tırılması için madencilik faaliyetlerinde yatırımların 
artması gerekiyor, bunun içinde izin süreçleri dahil 
olmak üzere mevzuata uygun bir şekilde tüm iş ve 
işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması son de-
rece önemli. 

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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AGÜB Haberler

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren STK'ların bir arada bu-
lunduğu Maden Platformu, sektörün sorunlarını ve çözüm öne-
rilerini konuşmak üzere, 18 Temmuz 2020 tarihinde, İzmir'de 
bir araya geldi. Belirli aralıklarla toplanan Maden Platformu, 
sektörün sorunlarının çözümü için çalışmalarına devam ediyor. 
Toplantıya birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız 
Sn. Şevket KORUÇ, Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN ve 
birlik avukatımız Sn. Ezgi SERİN katılım gösterdi. Maden mev-
zuatı ile ilgili ihtiyaçların konuşulduğu toplantıda başkanımız  
Sn. Şevket KORUÇ tarafından agrega sektörünün güncel prob-
lemleri ve çözümü için yapılması gerekenler dile getirildi. 

Maden Platformu Toplantısı Düzenlendi

18-19 Ağustos 2020 tarihlerinde, Ankara Kızılcaha-
mam'da, Maden Mevzuatı İstişare Toplantısı gerçekleş-
tirildi. İki gün süren toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI ve MAPEG 
Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ ile madencilik sektörün-
de faaliyet gösteren STK'ların başkanları katılım gösterdi. 
Agrega sektörünü temsilen toplantıya katılan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ, sektörümüzün 
sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirdi. 
II. Grup (a) bendi madenlere en az 2 yıl arama dönemi 
getirilmesi gerekliliği gerekçeleri ile anlatıldı. Kaliteli agre-
ganın tespit edilmesi için karotlu sondaja ihtiyaç olduğu, 
aksi halde yanlış yerlerde yanlış yatırımlara yol açıldığı ve 
bunun neticesinde de kötü kamuoyu algısına yol açan ter-
kedilmiş ocaklar ile karşı karşıya kalındığı belirtildi. 

İl bazında agrega kaynak planlamasının maden mevzuatında 
yer alması gerektiği, aktarılan diğer bir önemli konu oldu. İlle-
rin kısa, orta, uzun vadeli agrega ihtiyaçlarının tespit edilmesi, 
bu ihtiyacın hangi kaynaklardan karşılanacağının belirlenmesi 
ve o kaynakların koruma altına alınması gerekliliğinin elzem 
olduğu Sn. KORUÇ tarafından dile getirildi. 
Son olarak kötü kamuoyu algısına neden olan hammad-
de üretim izinli maden ocaklarının sektör için en büyük 
problemlerden biri olduğu belirtilerek bunun sadece agre-
ga sektörünün değil bütün madencilik sektörünün sorunu 
olduğu ifade edildi. Çözüm olarak da bir kamu projesi için 
hammadde üretim izni verilmeden önce bölgede agrega iş-
letmeleri var ise kamu projesi için gerekli olan agreganın 
bu işletmelerden, belirlenecek olan rayiç bedelle temin 
edilmesi önerildi. 

Maden Mevzuatı İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü Ulusal Yeterliliği taslağı tamamlandı ve görüş sürecine çıkartılarak 
ilgili paydaşlara gönderildi. Daha önce de duyurulduğu üzere T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birliğimiz arasında, 
19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin 
Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesi kapsamında, 11.09.2019 tarihinde, Ulusal Yeterlilik Hazırlama İş-
birliği Protokolü imzalanmıştı. Bu protokol kapsamında teknik komitemizin yaptığı çalışmalar neticesinde Agrega 
Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü taslak yeterliliği hazırlandı. Protokol gereği hazırladığımız taslak yeterliliğin 
ilgili tarafların (ilgili kamu kurumları, işçi, işveren, meslek örgütleri, eğitim sağlayıcılar, sınav ve belgelendirme kuruluş-
ları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerektiği için görüş sürecine çıkartıldı. 

AGÜB Tarafından Hazırlanan "Ulusal Yeterlilik" 
Görüş Sürecine Çıktı
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Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
Gençlerle Dijital Ortamda Buluştu

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin desteği ile Yapı Ürünleri 
Üreticileri Federasyonu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş 
birliğinde düzenlenen “Beton ve Beton Bileşenleri Semineri”, 
sektörün öncü isimlerini gençlerle bir araya getirdi. 

Sektör temsilcilerinin oluşturduğu Yapı Ürünleri Üreti-
cileri Federasyonu (YÜF), sanayi faaliyetlerinin yanı sıra 
sosyal sorumluluk misyonuyla farklı projelere imza atmayı 
sürdürüyor. Bu kapsamda YÜF her yıl farklı üniversitelerle 
iş birliği yaparak düzenlediği “Beton ve Beton Bileşenleri 
Semineri” ile gençlerle sektör uzmanlarını bir araya getire-
rek deneyimlerini paylaşmalarına imkân tanıyor.
Bu senenin üçüncü Beton ve Beton Bileşenleri Semineri, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü iş birliği ile 11 Ağustos Salı günü yaz stajı kapsamında 
düzenlendi. Etkinlik, Covid-19 önlemleri kapsamında diji-
tal ortamda gerçekleşti. Seminerde inşaat mühendisi adayı 
gençler sektördeki en son teknolojileri, sektör analizlerini, 
rakamsal verileri, üretim süreçle-
rini, dünyadaki ve ülkemizdeki 
uygulamaları konunun uzmanla-
rından dinledi.
Seminer, Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi İnşaat Mühendisliği Bö-
lümü ev sahipliğinde düzenlenir-
ken moderatörlüğünü de ODTÜ 
İnşaat Mühendisliği Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Ya-
man üstlendi.
Etkinlik sırasında öğrenciler, ko-
nunun uzmanlarına sunumları 
ile ilgili soru sorma fırsatı yaka-
ladılar.

Etkinlikten Notlar 
ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail 
Özgür Yaman moderatörlüğünde düzenlenen webinarda 
YÜF üyeleri AGÜB, KÜB, KİSAD, TÇMB, THBB ve TPB 
adına uzman konuşmacılar yer aldı. Seminerde yapılarda 

kullanılan beton ve beton bileşenleri ile harçlarda ve zemin 
iyileştirmede kullanılan kireç malzemesi teknik yönleriyle 
ele alınırken, çimento ve betonun binalar dışında da geniş 
bir kullanıma sahip olduğu vurgulandı. 
TÇMB teknik danışmanı ve ODTÜ İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özgür Yaman, 
“Çimento ve Beton Teknolojisindeki Gelişmeler” başlıklı 
sunum gerçekleştirdi. Yaman, sunumunda “İnorganik ya-
pısıyla beton uzun ömürlü bir yapı malzemesi olup gü-
venirliği tarihsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle uzun 
ömür istenen yol üstyapılarında gelişmiş ülkelerce tercih 
edilmektedir” dedi.
“Hazır Beton Üretimi- Beton Uygulamaları” başlıklı semi-

nerin ikinci sunumunda Türkiye 
Hazır Beton Birliği (THBB) adına 
Yüksek İnşaat Mühendisi Cenk 
Kılınç, ülkemizin büyük bölümü 
deprem kuşağında yer almasıyla, 
sıkça karşılaşılan afetlerde büyük 
can ve mal kaybı yaşandığını, bu 
nedenle yapı güvenliği açısından 
betonun kalitesinin vazgeçilmez 
bir unsur olarak ön plana çıktığı-
nı ifade etti. Kılınç, “Türkiye, be-
ton üretimi açısından Avrupa’da 
1. sırada dünyada ise 3. sırada yer 
almaktadır.  Türkiye Hazır Beton 
Birliği ülke genelinde hazır beton 
kullanımının yaygınlaşmasının 
yanında uzun ömürlü yapıların 
inşasını sağlamaktadır. Son yıl-

larda C30/37 ve C35/45 beton sınıfları ülkemizde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Beton kalitesinin yükselmesi hal-
kımızın güvenli yapılarda yaşama imkânı bulması bizleri 
memnun etmektedir” açıklamasında bulundu.
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AGÜB Haberler

Agrega Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Çağlar Tanın 
ise “Yaşanabilir Kentlerin Ana Hammaddesi: Agregalar” 
başlıklı sunumunda agreganın kum, çakıl ve kırmataş 
gibi malzemelerin genel adı olduğunu belirterek “Beton 
içinde hacimsel olarak %60-75, asfalt içinde ise %95 civa-
rında yer alan agrega, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir 
yapı hammaddesidir. 2018 yılında ülke genelinde yapılan 
yaklaşık 940 milyon ton toplam maden üretimi içerisinde 
agrega madenciliği yaklaşık 400 milyon ton ile en fazla 
üretimin yapıldığı sektör olmuştur. Diğer taraftan agrega 
sektörü yaklaşık 25.000 kişi ile madencilik sektörü içinde 
istihdamın en fazla desteklendiği sektör konumundadır” 
şeklinde konuştu.
Türkiye Prefabrik Birliği’nden İnşaat Mühendisi Alper 
Uçar “Beton Prefabrikasyon” başlıklı sunumunda, neler 
yapılabileceğini anlattıktan sonra beton prefabrikasyonun 
avantajlarına değindi. Dünyada ve Türkiye’de kullanılan 
genel yapı sistemlerini kısaca anlattı. Sistemin Covid19 
pandemisi sonrası nasıl fark yaratacağını vurguladı. Alper 
Uçar son olarak “hayata bakın, hayatın her noktasında be-
ton prefabrikasyonu göreceksiniz” dedi.
Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) adına Okan Özçelik ve 
Serhat Sarıkaya, “Beton Bileşenleri ve Fiberler” başlıklı 
sunum gerçekleştirdi. Özçelik, “Beton katkıları tarih bo-
yunca insanlığın yaptığı birçok yapının içerisinde yapının 
performansını artırmak adına kullanılmıştır. Günümüzde 
de beton katkıları yaygın bir şekilde her türlü bina yapısın-
da beton performansını geliştirmek için kullanılmaktadır. 
Özellikle ikonik yapılardan, beton yollara kadar birçok ya-
pının betonunun uzun ömürlü ve güçlü olmasına yardımcı 
olmaktadır. Ülkemizde TS EN 934-2 standardına uygun 
üretilen kimyasal katkılar ile depreme dayanıklı, uzun 

ömürlü ve sürdürülebilir yapıların elde edilmesi ve kulla-
nılması yaygınlaşacaktır” dedi.
Serhat Sarıkaya, "KÜB olarak inşaat ekonomisine büyük 
faydası olan beton ve harç katkıları ve sentetik fiber donatı-
ların üretiminin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve ulusla-
rarası standartlara uygun olarak yapılmasına destek olmak, 
kaliteden ve etik değerlerden ödün vermeksizin, sektörün 
dinamik ve verimli bir şekilde gelişmesi için faaliyet göster-
meye devam edeceğiz" dedi.
Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD) Genel Sekreteri Coş-
kun Gönültaş sunumunda, “Kireç, insanlık tarihinde in-
şaat malzemesi olarak uzun zamandır bilinmesine karşın, 
endüstrideki kullanımının çeşitliliği ve önemi çoğu kişi 
tarafından halen bilinmiyor. Oysa kirecin üretimi ve kulla-
nım alanları zamanla genişledi ve modern endüstrinin de 
temel yapı taşlarından biri oldu. 20. yüzyılın başında hızla 
gelişen kimya ve demir çelik endüstrisi çok büyük miktar-
larda kireç kullanılmaya başlandı. Kirecin endüstri, tarım 
ve çevre sektörlerindeki gittikçe artan kullanımı; kireç 
üretim yerlerinin yaygınlığı, kullanım yerlerine yakınlığı, 
üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve bu sayede fiyatının 
aynı işi yapabilecek diğer kimyasallara oranla oldukça 
ucuz olmasının bir sonucu olarak gerçekleşti” diye konuş-
tu. Gönültaş, açıklamasının devamında “Bu konudaki en 
iyi örnek zemin stabilizasyonudur: İnşaat faaliyetlerinde 
taban zeminindeki zayıflık hem binalar için hem de yol 
çalışmaları için birçok problem yaratmaktadır. Bu tür ze-
minlerde ve uygulamalarda zemin kireç ile iyileştirilerek 
sağlam ekonomik bir taban zemini oluşturulabilmektedir. 
Zemin genellikle kuru ağırlığının %3-5 aralığında kireç ile 
iyileştirilerek klasik yönteme göre birçok işlem yapmaktan 
kurtulmuş olunur” dedi.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Yöne-
tim Kurulu toplantısı 7 Eylül 2020 tarihinde 
Zoom Video Konferans üzerinden gerçekleş-
tirildi. Agrega Üreticileri Birliği, Türkiye Hazır 
Beton Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği, Katkı Üreticileri Birliği, Kireç Üreticile-
ri Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği ve Türkiye 
Prefabrik Birliği yetkililerinin katıldığı toplan-
tıda maden mevzuatı ile ilgili değerlendirme-

ler yapıldı. Birlik başkanları kendi sektörlerinin güncel ekonomik durumu hakkında diğer başkanları bilgilendirdiler. 
Ayrıca YÜF’ün yol haritası hakkında görüşler bildirildi. 

YÜF Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
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KIRMA ELEME, 
MADENCİLİK
ve BETON SANTRALİ 
TEKNOLOJİLERİ
MEKA, her bir detayında bilgi ve özveri barındıran 
30 yılı aşan adanmışlığın ürünü Kırma Eleme, Ma-
dencilik ve Beton Santrali çözümleri sunmaktadır. 

5 kıtada 85’ten fazla ülkede kurulumunu yaptığımız 
3000’den fazla kırma eleme tesisi, beton santrali 
ve binlerce tesis ekipmanıyla global ölçekte aranan 
ve tanınan tamamı Türk sermayeli MEKA GLOBAL, 
%90’ın üzerinde yerli girdi ile %95’in üzerinde ihra-
cat oranına sahip Türkiye’nin en büyük yerli makine 
üreticilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor.

Avrupa pazarında birçok ülkede artık kalite ve 
güven ile birlikte anılan ve ilk tercih edilen marka 
konumundayız.  İngiltere’ye en çok makine ihracatı 
yapan ilk 10 marka arasındayız, Fransa, Belçika, 
Norveç gibi zor pazarlarda da artık çok daha güçlü-
yüz. Bunun yanında ABD, Latin Amerika ülkeleri ve 
Afrika Kıtası’nda da bilinen ve aranılan bir markayız.

Uluslararası pazarlarda kazandığımız tecrübeyi 
Türkiye pazarıyla paylaşıyoruz ve agrega üretimi, 
madencilik ve hazır beton üretimi alanındaki işlet-
melere diyoruz ki: “Kaliteli tesis ve ekipman konu-
sunda artık yurtdışı bağımlılığınız yok”.

MEKA GLOBAL MERKEZ OFİS
Çamlıca Mh. Anadolu Bl. 15. Sokak 

Atlas İş Merkezi No:5/9

06200 Gimat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel:+90 312 397 91 33 (pbx)

sales@mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

5 KITADA 85’TEN FAZLA ÜLKEDE 3000’DEN FAZLA KOMPLE TESİS KURULUMU İLE PROFESYONELLERİN TERCİHİ: MEKA
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AGÜB Röportaj

Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?
Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, 16 Haziran 
1989 Samsun doğumluyum. Doktor bir baba ve res-
sam bir annenin ikinci çocuğuyum. TOBB ETÜ ma-
kine mühendisliği 
ve ODTÜ (gsi-slv) 
uluslararası kaynak 
mühendisliği me-
zunu olarak meslek 
hayatıma devam 
etmekteyim. 2013 
yılında İmeks Maki-
na’da atölye mühen-
disi olarak iş haya-
tıma başladım. 2015 
yılında ise İmeks 
Makina’da üretim 
müdürü olarak fir-
maya hizmet verme-

ye devam ettim. 2016 yılında AFE MÜHENDİSLİK 
firmasını kurdum. Firmamız bünyesinde bulunan 
mühendis ekibimiz ile butik projeler tasarlayan ve 
bunları anahtar teslim hayata geçiren bir firma-

yız. Konum olarak 
Kahraman Kazan 
ilçesinde, 1500 
metrekare üretim 
alanı ile değer-
li müşterilerimize 
hizmet vermekte-
yiz.

Hizmet alanınız-
la ilgi bilgi vere-
bilir misiniz?
Afe Mühendislik 
olarak, birçok farklı 
sektöre özel proje 

AFE Mühendislik'ten Ömer Faruk Çelik: 
"Bu ülkenin makine imalatçılarına güvenin" 

"Firmamız bünyesinde bulunan mühendis ekibimiz ile butik projeler tasarlayan 
ve bunları anahtar teslim hayata geçiren bir firmayız." 
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AGÜB Röportaj

imalatı hizmeti vermekteyiz. Özellikle ilgi alanımız 
maden ocakları ve fabrikalardır. AFE MÜHENDİS-
LİK madenlere kurduğu sabit kırıcı sistemleri ve seri 
imalat yapan fabrikalara özel sac şekillendirme hatla-
rı (rollform ve boy kesme hatları) ile pazardaki payını 
her geçen gün daha da artırmaktadır. Bu ürünlerimiz 
dışında müşterilerimizden gelen her türlü özel proje 
ile ilgilenmekteyiz. (Barajlarda kullanılan ızgara te-
mizleme makinası, özel fikstür imalatları, test cihaz-
ları vs.) 

COVİD-19 salgınına karşı firmanızda 
aldığınız önlemler neler?
Yetkililerinde üzerinde durduğu sosyal mesafe ve ki-
şisel hijyenin en önemli önlemler olduğunu biliyoruz. 
Servis sayımızı artırıp personellerimizin birbiriyle 
olan temaslarını yemekhanede, çalışma alanlarında 
minimum noktaya çekerek bu duruma elimizden 
gelen bütün dikkat ve özeni sağlamaya çalışıyoruz. 

Personellerimizce maske kullanımına dikkat ediyo-
ruz, her sabah fabrika girişinde tüm çalışanlarımıza 
temassız ateş ölçümü yapılmaktadır. Bugüne kadar 
pozitif bir vakamız olmamıştır. 

Salgın sonrası için yatırım planlarınız var 
mı?
Salgın sonrası yeni oluşan dünya düzenindeki iş po-
tansiyellerimize göre talaşlı imalat tezgahları ve per-
sonel artırımı gibi planlarımızı tekrardan gündemi-
mize alacağız.

Sektörde yarattığınız farklılar nelerdir?
Biz bir mühendislik firmasıyız, yaptığımız bütün ça-
lışmalarda bunu göz önünde bulunduruyoruz. Müş-
terilerimize sunduğumuz projelerde yenilikçi ve ce-
sur yaklaşımlarımızla, görsel hafızaya hitap etmeye 
çalışmanın yanı sıra ürünlerin sağlamlığı ve uzun 
ömürlülüğü her zaman birinci planımızda yer alıyor. 

"Salgın sonrası yeni oluşan dünya düzenindeki iş 
potansiyellerimize göre talaşlı imalat tezgahları ve personel 
artırımı gibi planlarımızı tekrardan gündemimize alacağız."
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Öncelikle Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve 
Çağlar Bey’e samimi emeklerinden dolayı çok teşek-
kür etmek isterim. Birliğimiz sektörle alakalı bütün 
gelişmeleri, alınabilecek önlemleri ve tavsiyeleri ya-
kından takip edebilme imkânı sunmaktadır. Önü-
müzdeki dönemde, bu çalışmaların sektörümüzdeki 
verimlilik ve kazanç noktasında ciddi artışlara vesile 
olacağını düşünmekteyim. 

Agrega sektörüne bir mesajınız var mı?
Çok zor dönemden geçen sektörümüze, belki de bir-
liğimizin en genç üyelerinden biri olarak; bu ülkenin 
makine imalatçılarına güvenmelerini söyleyebilirim. 
Bizler de en az yurtdışındaki rakiplerimiz kadar zeki, 
çalışkan, kalite standartları yüksek ve ahlaklıyız. Ye-
ter ki siz değerli yatırımcılarımızın tercihleri olalım. 
Hep beraber bu zor günlerin üstesinden geleceğimize 
inancım tamdır. 

AGÜB Röportaj

Agrega ocaklarında iyi uygulamalarınız varsa 
bizimle paylaşabilir misiniz?
Türkiye’nin birçok noktasında kurmuş olduğumuz sa-
bit kırıcı sistemlerimizde, 90 derece arm uygulaması, 
tilt ile darbeli kırıcının içindeki sıkışıklıkları giderme 
uygulaması, kova uygulamalarımız ile özellikle bunker-
lerde ki çamurlaşan tabakayı temizleme şeklinde çeşitli 
uygulamalarımız mevcuttur. 

Ar-ge çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Sabit bom çözümleri noktasında, daha katma değerli 
ve daha verimli sistemler üzerinde çalışmaktayız. Daha 
fazla çeşitlilik ile önümüzdeki dönemde maden ocakla-
rımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. 

AGÜB’ün tedarikçi bir üyesi olarak birliğimizle 
ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?

"Sabit bom çözümleri noktasında, daha katma değerli ve daha verimli sistemler 
üzerinde çalışmaktayız. Daha fazla çeşitlilik ile önümüzdeki dönemde maden 
ocaklarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."
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TİM Maden Sektör Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan 
protokole göre; üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, maden, jeoloji ve 
cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde net asgari ücret oranında 
karşılıksız burs kazanacak. Tercih sıralamasında 50 bin ile 65 bin arasında olanlara 
net asgari ücret tutarının yarısı, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari 
ücret tutarının üçte biri oranında burs verilecek.

YÖK ve İMİB Protokol İmzaladı; 3 Mühendislik 
Bölümüne Asgari Ücret Oranında Burs Verilecek

a) İlk 50 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net 
asgari ücret tutarı kadar (2020-2021 Eğitim ve Öğretim 
yılı için aylık 2.104 );
b) İlk 50.001-65.000 arasında olanlara asgari geçim 
indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2’si kadar 
(2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için aylık 1.052 )
c) İlk 65.001-80.000 arasında olanlara asgari geçim 
indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3’ü kadar 
(2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı için aylık 701 )

•	 Sanayi	 ve	 Teknoloji	 Bakanı	 Mustafa	 Varank:	
Kamu	sektörü,	reel	sektör	ve	akademinin	işbirli-
ğiyle	aşamayacağımız	hiçbir	engel	yok

•	 YÖK	Başkanı	Prof.	Dr.	Yekta	Saraç:	Ekonomik	
rekabette	önemli	rol	oynayan	madencilik	sektö-
rü	gençlerle	daha	da	ileriye	gidecek

•	 TİM	Maden	 Sektör	 Kurulu	 Başkanı	 ve	 İMİB	
Başkanı	Aydın	Dinçer:	Daha	 yenilikçi	 bir	ma-
dencilik	için	genç	nesiller	bizim	geleceğimiz

•	 EMİB	Başkanı	Mevlüt	Kaya:	Madenciliğin	ge-
lişmesi	 için	 projelerin	 yürütücüsü	 olmaya	 de-
vam	edeceğiz.

AGÜB Sektörden
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TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK; maden, jeoloji ve 
cevher hazırlama mühendisliğinin algısını yükseltmek, 
sanayinin ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip insan-
lar yetiştirmek ve üniversite sınavında dereceye giren 
gençlerin bu bölümleri tercih etmesini sağlamak ama-
cıyla dikkat çekici bir işbirliğine imza attı.  
Burs ve istihdama ilişkin çözümler içeren sanayi-üni-
versite işbirliği protokolü; TİM Maden Sektör Kurulu 
ile YÖK arasında online düzenlenen tören ile imzala-
nırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, 
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, TİM Başkanı 
İsmail GÜLLE, TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı 
ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın 
DİNÇER, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı 
Mevlüt KAYA, EİB, MTA, MAPEG, İMMİB yöneti-
cileri, YÖK üyeleri, İTÜ, Hacettepe ve ODTÜ mühen-
dislik fakültesi bölüm başkanları hazır bulundu.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygu-
lanmaya başlanacak olan protokole göre; üniversite 
sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde maden, 
jeoloji veya cehver hazırlama mühendisliklerinden biri-
ni tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık Asgari Ge-
çim İndirimi (AGİ) hariç net asgari ücret tutarı kadar 
burs verilecek. Sınav derecesi 50 bin ile 65 bin arasında 
olanlara AGİ hariç net asgari ücret tutarının yarısı ka-
dar, 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise AGİ hariç 
net asgari ücret tutarının üçte biri kadar karşılıksız burs 
verilecek.  Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Ak-
deniz İhracatçı Birlikleri’nin de yer aldığı Türkiye İh-
racatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu adına  İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği’nin imzaladığı protokole 
göre, burs miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında 
güncellenecek.

Bakan Mustafa Varank: Türkiye’nin geleceği 
katma değerli üretimde
TİM Maden Sektör Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu 
arasında imzalanan protokolden ötürü tarafları kutla-
yan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa VARANK, 
işsizlikle mücadelede özel sektörün işin içinde ol-
masının önemine değindi. Varank, şunları kaydetti: 
“Protokolü detaylı bir şekilde okudum. Ortaya koydu-
ğunuz çerçeve pek çok sektöre örnek olacak nitelikte 
tasarlanmış. Bakış açınız ve gençlerde bu alanda bir 
farkındalık oluşturma çabanız takdire şayan. Maale-
sef, genç işsizliğimiz yüksek. Bu alandaki mücade-
lemizde, özel sektörün daha güçlü bir şekilde yanı-
mızda olması gerekiyor. Hükümet olarak, istihdamı 

teşvik eden benzersiz adımlar atıyoruz.  Bu adımlar; 
reel sektördeki karşılığını fazlasıyla bulmalı ve is-
tihdam oranları kalıcı şekilde yükselmeli. İşte sizler 
bu protokolde, arzuladığımız yapıyı hayata geçirme-
de kritik bir rol oynuyorsunuz. Bu noktada; İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçı Birliklerini de ko-
ordine ederek güçlü bir liderlik gösteriyor. Şundan 
emin olun lütfen. Gençlere istihdam alanında suna-
cağınız her fırsat, size misliyle geri dönecek. Onlara 
sunduğunuz imkânlar; hem gençlerin geleceğe umut-
la bakmasına hem de mesleklerini büyük bir şevkle 
yapmalarına katkı sağlayacak. Bu çocukların yüksek 
motivasyonu da; sizin fabrikalarınıza verimlilik, et-
kinlik ve inovasyon olarak geri dönecek.”
Kovid-19 salgının hammadde kaynaklarını iyi değer-
lendirmenin ve kendi kendine yetebilmenin ne kadar 
önemli olduğunu tekrar ortaya koyduğuna dikkat çeken 
VARANK, “Maden sektörü, sanayinin tüm alt kolları-
na hammadde üreten ve böylece 40 milyar dolara yakın 
ekonomik değer oluşturan stratejik bir sektördür. Yer 
altı rezervlerimiz çok zengin. Dünyada üretimi yapılan 
90 maden türünün 80’i ülkemizde bulunuyor. Ancak, 
sektörde dış ticaret açığı veriyoruz ve hala işlenemeyen 
rezervlerimiz var. Dolayısıyla; yaptığınız işbirliği sektör-
deki üretim kabiliyetlerimizin gelişmesi açısından da son 
derece isabetli” dedi. VARANK, madencilik yatırımları 
hakkında da bilgi vererek son sekiz senede, sektörde 35 
milyar liralık yatırımın hayata geçtiğini ve 35 bin yeni 
istihdam yarattığını da aktardı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç: Amaç beceri 
niteliği yüksek mühendisler kazanmak
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta SARAÇ, törende yaptığı 
konuşmasında, Yeni YÖK olarak üniversite-sanayi işbir-
liği kapsamında sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere 
sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların 
yetiştirilmesi ve istihdam odaklı politikaların oluşturul-
ması hususunda sektör temsilcileri ile sürekli temas ha-
linde olduklarını anlattı. Madencilik sektörünün ülkenin 
iktisadi kalkınması ve uluslararası rekabet gücünün art-
tırılmasında öncü sektörler arasında yer aldığına dikkati 
çeken Saraç, beceri niteliği yüksek mühendisler kazan-
dırmak amacıyla madencilik sektörünün temsilcileri ile 
bir arada olduklarını söyledi.
Saraç protokol amacını; “Başarılı öğrencileri maden 
sektörüne çekilmesi ve öğrencilerin karşılıksız olarak 
ödüllendirilmesi, öğrencilerin uygulama becerilerinin 

AGÜB Sektörden
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geliştirilmesi için staj ve iş yeri eğitimi uygulamalarının 
arttırılması, mezuniyetleri sonrasında istihdam sağlanma-
sı” olarak özetledi. Türkiye’deki maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliği programları ile ilgili sayısal veriler 
de aktaran SARAÇ, 14 maden mühendisliği programında 
4 bin 198 öğrenci ve 380 öğretim elemanı; 10 jeoloji mü-
hendisliği programında 5 bin 311 öğrenci ve 653 öğretim 
elemanı; bir üniversitedeki cevher hazırlama mühendisliği 
programında ise 299 öğrenci ve 20 öğretim elemanının bu-
lunduğunu belirtti.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İMİB 
Başkanı Aydın Dinçer: Yenilikçi madenciliği genç 
nesil inşa edecek
Protokolün imzacılarından TİM Maden Sektör Kurulu Baş-
kanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Baş-
kanı Aydın DİNÇER yaptığı konuşmada, 6 milyar dolara 
yakın ihracatı, hammadde üretmesiyle ülke ekonomisine 
sağladığı 40 milyar dolarlık katkı ile madencilik sektörü-
nün Türkiye ekonomisi için son derece önemli olduğuna 
dikkat çekti. Sahip olunan maden ve doğal taş zenginliği ile 
güçlü bir ekonomik model yaratabileceğini kaydeden DİN-
ÇER, protokolün üstlendiği rolü şöyle özetledi: “Daha iyi, 
daha yeni, daha yenilikçi bir madencilik için genç nesil bi-
zim geleceğimizi inşa edecek. Kamuda, özel sektörde veya 
üniversitelerde madencilik üzerine çalışacak olan gençler, 
hem işin niteliğini, hem de çapını ve verimliliğini arttıra-
cak. Bugün imzaladığımız bu protokolle, bu neslin önüne 
son derece güçlü bir kapı açtığımız gibi, sektörümüzü de 

onların varlığıyla daha parlak bir hale getirmenin altya-
pısını oluşturuyoruz.  Biz bu adım ile günü kurtarmayı 
değil, geleceği bugünden inşa etmeyi amaçlıyoruz.”
Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Cevher 
Hazırlama Mühendisliği öğrencilerinin 7 sömestr üni-
versite, 1 sömestr sanayide çalışmasını öngören 7+1 
modeli üzerinde de çalıştıklarını aktaran Dinçer, YÖK 
ve üniversitelerle bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü 
sözlerine ekledi.
TİM Başkanı İsmail GÜLLE ise yaptığı konuşmada, ge-
çen yıl YÖK ile ihracatçı birlikleri arasında tekstil mü-
hendisliği bölüm öğrencilerine yönelik benzer bir burs 
protokolü imzalandığını hatırlatarak, bu yıl ise maden-
cilik tarafında böylesi kıymetli bir çalışmanın yapılma-
sının son derece önemli olduğunu söyledi. Gülle, katma 
değerli ürün üretimine, ihracatına olumlu katkılar ya-
pacağına inandıkları böylesi işbirliklerinin önümüzdeki 
yıllarda diğer birliklerde de hayata geçmesini umduğunu 
söyledi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başka-
nı Mevlüt KAYA ise yaptığı konuşmada nitelikli insan 
gücünün sektör için önemine dikkat çekerek maden, jeo-
loji ve cevher hazırlama mühendisliklerinin buradaki ro-
lüne değindi. Kaya, Türk madenciliğinin gelişmesi için 
benzer projelerin tarafı ve yürütücüsü olmaya devam 
edeceklerini de söyleyerek, protokolün  hayırlı olması 
temennisinde bulundu.
(www.imib.org.tr adresinden alıntıdır.)
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açık-
ladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat 
sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektör-
lerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmele-
ri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel 
girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretimin-
den sonra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşa-

atlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, 
inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan en 
önemli göstergelerden biridir.
İnşaat sektörü yükseliş trendini koruyor 
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton En-
deksi’nin 2020 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı. Ey-
lül ayı ile birlikte 4 aydır inşaat sektörü yükseliş 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 
ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Eylül Ayı Raporu’nu açıkladı. Eylül ayı 
ile birlikte 4 aydır inşaat sektörünün yükseliş trendini koruduğuna işaret eden 
Rapor, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güç olduğunu 
ortaya koydu.

İnşaat, 3. Çeyrekte  
Ekonomik Büyümenin Anahtarı Olacak

Grafik-1: Endeks Değerleri
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trendini korumaktadır. Konut kredi faizindeki yük-
selme ile birlikte konuta olan talep görece azal-
mıştır. Devam eden inşaatlar ise hızlanmıştır. Bu 
gelişmelerle birlikte beklenti düzeyi eşik değerin 
üzerinde kalmaya devam etmiştir. Faaliyetteki yük-
seliş ile birlikte Güven Endeksi’nin de artarak eşik 
değere yaklaşmış olması umut vericidir.
İnşaat sektöründe geçen yıla kıyasla olumlu bir 
tablo söz konusudur
Hazır Beton Endeksi Eylül Ayı Raporu’ndaki bü-
tün endekslerde ve dolayısıyla inşaat sektöründe 
geçen yıla kıyasla olumlu bir tablo söz konusu-
dur. Endeksler içerisinde en büyük artışın Güven 
Endeksi’nde gerçekleştiği görülmektedir. Faaliyet 
Endeksi’ndeki yükseliş ile birlikte geçen yıla kı-
yasla tablo olumludur. Önümüzdeki döneme ilişkin 
beklenti hâlen yüksektir.
İnşaat sektörü barındırdığı potansiyeli ile Türkiye 
ekonomisinin lokomotifidir
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Eylül ayı ile birlikte 4 

aydır inşaatta yaşanan gelişme yalnızca sektör için 
değil Türkiye ekonomisinin geneli açısından önem 
arz etmektedir. Temmuz ayında ilk kez konut kre-
disi kullananların sayısı 100 bin kişiye ulaşarak 
rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak temmuzda 229 
bin konut satışı gerçekleşirken ağustosta 170 bin, 
eylülde 136 bin olmuştur. Yılın ilk dokuz ayındaki 
konut satışları bir önceki yıla göre %34, aynı dö-
nemdeki ipotekli konut satışları %170 artmıştır.” 
dedi.
Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde yani 3. çey-
rekte ekonominin toparlanmasına imkân tanıyan 
makro konjonktür ile birlikte inşaat sektörünün 
Türkiye ekonomisinin büyümesinde halen itici güç 
olduğuna dikkat çeken Yavuz Işık, “TÜİK tarafın-
dan 3. Çeyrek büyüme rakamları kasım sonunda 
açıklandığında inşaat sektörünün büyümede diğer 
sektörlerin açık ara önünde gittiği görülecektir. İn-
şaat sektörü barındırdığı potansiyeli, 200’den faz-
la alt sektörü ve 2 milyona yakın kişiye istihdam 
sağlayan ekosistemi ile her zaman olduğu gibi 
Türkiye ekonomisinin lokomotifidir.” dedi.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen 
aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Eylül 2020 Sektör Raporu’na göre, 
temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın temmuz ayına göre 
yüzde 7 arttı. Temmuz ayındaki üretim artışında sektörde işlere dönüş ve işlerin 
yeniden başlaması ile dış pazarların açılması etkili oldu. 2020 yılının temmuz 
ayında inşaat malzemeleri ihracatı ise geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1,2 
gerileyerek 1,94 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu gerilemeye rağmen 
temmuzda 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı yapıldı.

Türkiye İMSAD ‘Eylül 2020 Sektör Raporu’ Açıklandı 

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi  
Temmuzda Yüzde 7 Arttı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türki-
ye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Eylül 2020 Sektör 
Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemesi 
sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,1 
büyümüştü. Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşul-
lar nedeniyle inşaat malzemesi sanayi üretimi yılın 

ikinci çeyreğinde nisan ve mayıs aylarındaki sert 
daralmalar ile yüzde 8 düşüş göstermişti. Temmuz 
ayında ise inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen 
yılın temmuz ayına göre yüzde 7 arttı. Temmuz 
ayındaki üretim artışında sektörde işlere dönüş ve 
işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılması 
etkili oldu.

AGÜB Sektörden
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2020 yılı temmuz ayında 22 alt sektörün 17’sinde üretim 
bir önceki yılın temmuz ayına göre arttı, 5 alt sektörde ise 
üretim geriledi. Temmuz ayında birçok alt sektörde üretim 
çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim ar-
tışı yüzde 36,6 ile hazır beton sektöründe oldu. Çimento 
sektöründe üretim yüzde 31,7, armatür, musluk, vana ve 
valfler sektöründe yüzde 18,9, demir çelik radyatör sektö-
ründe yüzde 15, seramik kaplama malzemelerinde ise yüz-
de 14,7 yükseldi. Temmuz ayındaki üretim artışı ile 2020 
yılı ocak-temmuz döneminde inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi artışı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 
12’sinde üretim geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre 
arttı. 10 ürünün üretimi ise geçen yılın ocak-temmuz döne-
minin altında kaldı.

Temmuzda 2020 yılının en yüksek aylık ihracatı 
yapıldı
2020 yılının temmuz ayında inşaat malzemeleri ihracatı 
geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 1,2 geriledi ve 1,94 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ihracat ge-
çen yılın aynı ayına göre gerilemekle birlikte 2020 yılında-
ki en yüksek aylık ihracat oldu. İhracat haziran ayına göre 
de yüzde 11,1 yükseldi. Başta Avrupa pazarları olmak üze-
re pazarlarımızda işe dönüşlerin başlaması ihracatı olumlu 
etkiledi. 2020 yılı temmuz ayında inşaat malzemeleri itha-
latı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 gerileyerek 543 
milyon dolara indi.

Kredi genişlemesi inşaat sektörünü destekliyor
İnşaat sektörü 2018 yılının 3. çeyrek döneminden itibaren 
8 çeyrek dönem üst üste küçüldü. Sektördeki küçülmenin 
önemli bir nedeni bozulan mali yapılar oldu. Buna bağlı 
olarak inşaat sektöründeki faaliyetler zayıfladı. Ancak Co-
vid-19 salgını sonrası kredi hacminde yaşanan genişleme 
inşaat sektörünü ve müteahhitlik kesimini de destekledi. 
İnşaat sektörünün 2019 yılında yurtiçinden yeni kredi 
kullanımı 13 milyar TL oldu ve toplam kredi stoku 246 
milyar TL olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü ayrıca 2019 
yılında bazı kredilerini yeniden yapılandırdı.
2020 yılında ise uygulanan destek kredilerinden inşaat 
sektörü de önemli ölçüde yararlandı. İnşaat sektörü çok 
düşük faizler ile ağustos ayı sonuna kadar yeni yılda top-
lam 49 milyar TL yeni kredi kullandı. Yeni kredi kulla-
nımları inşaat sektörü ve müteahhitlik kesimini mali açı-
dan önemli ölçüde rahatlattı. Buna bağlı olarak faaliyetler 
de canlandı ve mevcut işlere hızlı bir geri dönüş yaşandı. 
Kredi genişlemesinin olumlu etkisinin yıl sonuna kadar 
sürmesi bekleniyor.

Konut kredilerindeki genişleme de inşaat 
sektörüne destek veriyor
2020 yılında yaşanan Covid-19 salgını sonrası açıklanan 
destek kredileri içinde konut kredileri de yer aldı. Özellik-
le kamu bankalarının aylık yüzde 0,64 faiz ile kullandırdı-
ğı konut kredileri yüksek talep gördü. Buna bağlı olarak 
2019 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla konut kredisi stoku 
yüzde 38,7 genişledi ve 77 milyar TL arttı. Konut kredile-
rindeki bu genişleme birinci ve ikinci el konut satışlarında 
da önemli artış sağladı.

AGÜB Sektörden



22 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), sektöre yön vermek ve gelecek 
vizyonu çizmek amacıyla  Anadolu Buluşmaları’nı tüm Türkiye’yi kapsayacak 
şekilde “Türkiye Ekonomisini İnşa Edenler” başlığı ile gerçekleştiriyor. Sektörün 
bölgesel dinamikleri ve ülke ekonomisine etkilerinin tartışıldığı buluşmaların ilki 
Erzurum ile gerçekleşti.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  
Anadolu Buluşmalarında Türkiye Ekonomisini  

İnşa Edenler  Buluştu

Dünya Gazetesi iş birliği ile gerçekleşen online buluşma-
ya TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Er-
zurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve ERÇİMSAN 
Holding ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı 
Lütfü Yücelik, Dünya Gazetesi Yöneticisi Hakan Gül-
dağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar 
konuşmacı olarak katıldı.
Türkiye'de genel ekonomik gidişat, çimento sektörü ve 
Erzurum bölgesi özelinde çözüm bekleyen sorunların 
tartışıldığı buluşmada TÇMB Yönetim Kurulu Başka-
nı Dr. Tamer Saka “Avrupa’da birinci, dünyada altıncı 
sıradayız. Çimento sektörü son 
10 yılda önemli bir büyüme sağ-
ladı. 50 milyon tonluk kapasite 
100 milyonluk kapasitelere ulaş-
tı. Türk çimento sektörü ihracatta 
he zaman ilk üçte olan bir sektör” 
dedi.  Taşıma maliyetleri açısından 
bakıldığında ise çimentonun ih-
racata uygun bir ürün olmadığını 
belirten Dr. Tamer Saka, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Son iki yıldır sektörümüz üst üste küçülme yaşadı. Mik-
tar olarak ihracattan memnunuz ama katma değer açısın-
dan memnun değiliz. Türk çimento sektörü artık dışarıda 
yatırıma odaklanmalı. Çok fazla içeriye odaklanmış bir 
sektörüz. Globalleşme için uygun koşullar var. Dev-
let, sektörü bunun için desteklemeli. Globalleşme için 
hammaddenin bulunduğu yer neresi ise oraya gidilmeli. 
Sektörün birikimi yüksek. Bu işi her yerde en iyi şekil-
de yaparız. Çözüm odaklı değerlendirmelere ihtiyaç var. 
Herkese sorumluluk düşüyor. Çimento camiası olarak 
bir kent vizyonu üzerinde çalışıyoruz."  Erzurum Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı ve Erçimsan ve Aşkale Çimen-
to Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, özelleştirme-

den alınan Aşkale Çimento'nun bölgenin ekonomisine 
büyük katkı yaptığını anlattı. Yücelik, “Amacımız böl-
genin kalkınmasına destek vermekti. Gece gündüz çalı-
şan gayret eden bir sektörüz. Ülkemize döviz kazandı-
rabilmek için maliyet fiyatına ihracat yapıyoruz. Ancak 
sektör olarak üvey evlat muamelesi görüyoruz" dedi.   
Çimento sektörünün kayıtdışısı olmayan ve çevreci bir 
sektör olduğundan bahseden Yücelik, "Türkiye, birlik 
içinde sorunlarını çözebilir. Güven ortamı sağlanmalı. 
Enerji pahalı, sektör olarak maliyetine mal satıyoruz. 
Sektörel olarak bir planlamamız yok. Covid dönemin-

de bile üretimimizi sürdürmeye 
çalıştık. Kapasitemizi sadece yurt 
içinde değil yurt dışında da kul-
lanmalıyız. Dünyanın her tarafına 
yayılmalıyız" şeklinde konuştu.
Çimentonun üretimde liderliğe 
devam edeceğini belirten Dünya 
Gazetesi Yöneticisi / Gazeteci 
Hakan Güldağ canlı yayında şu 

mesajları verdi:   "Çimento sektörümüz, dünyanın en 
önemli aktörlerinden biridir. Türkiye bir üretim ülkesi-
dir. Çimento da bu çerçevede lider olmaya devam ede-
cek. Pandemiden dolayı dünya ekonomisinde daralma 
var. Ama durmuyor. Türkiye’nin yeni bir atlım modeli-
ne, yeni bir hikayeye ihtiyacı var.”  Ekonominin genel 
gidişatını değerlendiren Dünya Gazetesi Genel Koor-
dinatörü / Gazeteci Vahap Munyar ise "Türkiye birçok 
sektörde globalleşme potansiyeline dahip. Bunun fir-
ma bazında örneği var” dedi. Munyar, bu konudaki en 
önemli sorunun güven kaybı olduğunu belirterek önce 
bu sorunun aşılması gerektiğini söyledi.   

(www.tcma.org.tr/tr sitesinden alıntıdır.) 
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda UMREK 
üye atamalarının gerçekleştiği bildirildi. UMREK üyeleri içerisinde yer alarak 
sektörümüzü temsil eden ve sektörümüzün gelişmesine katkı sağlayan onursal 
üyemiz Sn. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. 
UMREK üye listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

UMREK Üye Atamaları Gerçekleşti
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kanunun 38. Maddesi ile de 3213 sayılı kanunun ek 14. madde eklenmesi ile de Maden sahalarında 
yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu 
raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla "kısa adı "UMREK" olan 
Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu" kurulmuştur.
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AGÜB Aramıza Katılanlar

Muhammet Gümüştaş A.Ş.
Kurulduğu 1974 yılından bu yana pek çok başarılı işe 
imza atan Muhammet Gümüştaş A. Ş., çimento lo-
jistiği satışı ve hazır beton konusunda sektörün lider 
şirketi konumunda hizmet vermektedir. Muhammet 
Gümüştaş tarafından Trabzon’da 
kurulmasından itibaren şirket 
bünyesinde inşaat-taahhüt işleri 
ve taşımacılık faaliyetinde bulun-
mak üzere sektördeki tanınmış 
çimento fabrikalarının hammadde 
üretim ve nakliyesinin müteahhit-
liği gerçekleştirildi. 1996 yılına 
gelindiğinde ise bir Oyak kuru-
luşu olan Bolu Çimento Sanayi 
A.Ş.'nin Zonguldak ve Bartın böl-
gesi çimento satış bayiliği üstle-
nilerek, çimento satışlarına da başlandı.
2000 yılına gelindiğinde ise Oyak kuruluşu olan 
Ünye Çimento A.Ş.'nin Giresun ve Trabzon bölgesi 
satış bayiliği alınarak çimento satış ağı genişletil-
di. 2009 yılında Kırklareli Vize'de bulunan Traçim 
Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin İstanbul Asya ve Av-
rupa yakası çimento satış bayiliği şirket bünyesine 
katılarak çimento ticaretindeki büyüme sürdürüldü. 

2012 yılında, Trabzon Limanı içerisinde çimento 
satış terminalinde hizmete başlandı. 2015 yılında 
da Marmara Ereğlisi, Derince ve Darıca terminal-
leri üzerinde hizmet vermeye başlandı. Çimento 

satış ağının büyümesine pa-
ralel olarak, kara ve deniz 
nakliye filosunu da geliştiren 
Muhammet Gümüştaş A.Ş., 
lojistik filosuyla yurt içi lo-
jistik sektöründe de kendine 
yer edindi.
2007 yılında Giresun Bu-
lancak’ta ilk yerleşik beton 
santrali kuruldu ve hazır be-
ton üretimine başlandı. 2007 

Ekim ayı içerisinde İzmit, Mart 2008'de Giresun, 
2011 yılı içerisinde ise İstanbul Avrupa yakasın-
da Ayazağa, Alibeyköy ve İkitelli bölgelerinde üç 
adet daha hazır beton santrali faaliyete geçirildi. 
Böylelikle bu sektördeki tesis sayısı arttırıldı. Mu-
hammet Gümüştaş A.Ş., Mayıs 2012’de Adapa-
zarı, Şubat 2014’de Düzce’de açılan hazır beton 
üretim tesisleri ile birlikte sektördeki büyümesine 
hızla devam etmektedir.
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AGÜB ÜYELERİMİZ

AFE Mühendislik 
Saray Mah. Adnan 
Menderes Blv. No: 38 
Kahramankazan-Ankara

A.H.S. Oto. Gıda Tur. 
Teks. İnş. Mad.  
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Subaşı Mah. Subaşı Sk. 
No: 286 Yenişehir-Bursa

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38
Altunizade  
Üsküdar-İstanbul

Akdağlar Madencilik 
San ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. 
Kemerburgaz Cad. No: 
48 Sarıyer-İstanbul

Akdeniz Petrol  
ve İnş. A.Ş.
Toros Mah. 46. Sok. 
Toros Apt. B Blok 
Asma Kat No: 1  
Seyhan–Adana

Albayrak  
Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad. 
Yeşilyurt Finike–Antalya

Alton Beton ve Nakl. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ahmetli Mah. Ahmetli 
Cad. No: 174-1/1  
Şile-İstanbul

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.
Üvezli Köyü Mevkii  
Şile-İstanbul

Aslar Beton İnş. Mad.  
Tic. ve San. A.Ş.
Antakya Organize San. 
Böl. (Şenbuk Mah.) 3 
No’lu Yol No: 3  
Belen Hatay-Türkiye

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, 
Yalı Cad. No:10, 17000 
Merkez–Çanakkale

Boğaziçi Beton  
San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. 
Kemerburgaz Yolu Cad. 
No:53 Sarıyer-İstanbul

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Ulubatlı Hasan Bulvarı 
No: 106 Osmangazi-
Bursa

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400
Ortakent Bodrum–Muğla

Canatan Madencilik
Gümüşköy Mevkii, 
Ortaklar-Aydın

Çatak Madencilik  
ve Kum San.  
Tic. Ltd. Şti.
Kutludüğün Mah. Şehit 
Şeref Seymen Cd. No: 
69 Kutludüğün  
Mamak-Ankara

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19
Işıkkent–İzmir

Çimko Çimento
Akçakoyunlu 
Köyü Burunucu 
Mevkii Pazarcık-
Kahramanmaraş

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic.  
San. Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi 
Çakmak
Caddesi No: 31/3 
Çankaya–Ankara

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 
Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27
Küçükköy–İstanbul

Danış Madencilik
Harf İnşaat  
San. Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere 
Yolu Taşocağı Mevkii  
No: 34 Şişli–İstanbul

Darbazlar Madencilik  
ve Nakliyat
10576. Sok. No: 1, 
Fevziçakmak Mahallesi, 
Horozluhan Osb Bukas 
Ticaret Merkezi  
Karatay–Konya

Dere Madencilik A.Ş.
Çakırağılı Mevkii, 10. 
Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı Bornova-İzmir

Ento Maden  
Global A.Ş.
Güneşli Evren Mah. 
Bahar Cd. Şehit Doğan 
Öztürk Sk. No:24  
Bağcılar-İstanbul

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3 
Yeniköy Sarıyer–İstanbul

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.
Mahmutbey Mh. 2531 
Sk. No:2 Bağcılar-
İstanbul

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak.  
Paz. Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar 
İstanbul Cad. No:1/B 
Eyüp-İstanbul

İSFALT A.Ş.
Tıbbiye Cd. Atölyeler Sk. 
No: 8 Selimiye Üsküdar-
İstanbul

Kancataş Turizm Taş 
Maden ve Yapı  
San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah. 
Taşkaldıran Mevkii 
Taşocakları Gebze-
Kocaeli

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri 
Mevkii Çanakkale Yolu 4 
km Ezine–Çanakkale

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü 
Gebze–Kocaeli

Koç Hafriyat  
Madencilik Ltd. Şti. 
Mektep Cad. Azizbey 
Apt. No: 6/1-2  
Küçükyalı–İstanbul

Konya Çimento  
San. A.Ş.
Horozluhan Mah. Cihan 
Sk. No: 15 42300 
Selçuklu-Konya

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.
Mahmutbey Mh. 2531 
Sk. No: 2 Bağcılar-
İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi Tavşanlı 
Köyü Gebze–Kocaeli

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah. 
Tekçam Cad. 4 K: 1 D: 5 
Edremit–Balıkesir

Muhammet  
Gümüştaş A.Ş
Güzeltepe Mah. Fatih 
Sultan Mehmet Blv. 
No:6/2 Alibeyköy 
Eyüp-İstanbul

Onpo Madencilik  
İnş. San. ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Bulvarı  
No: 687  
Mamak-Ankara

Onur Taahhüt ve  
Taş. Ltd. Şti. 
Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı–Ankara

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km  
Orhangazi–Bursa

Özyurt Madencilik  
İnş. San. Tic. A.Ş.
Eski Edirne Asfaltı 
Lastikçi Durağı No: 612 
G. O. Paşa–İstanbul

R.K.D. Enerji Ltd. Şti. 
Balgat Mah. Ziyabey 
Cad. No: 40/10 Balgat 
Çankaya–Ankara

Simgemat Madencilik
Fuat Kuşçuoğlu Cad. 
Simge Tesisleri No: 75 
Yunuseli 16180  
Osmangazi–Bursa

Sinta Sanayi  
İnş. Taah.  
ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 
Gri Cadde No: 8 Bursa

Tamtaş Yapı  
Malzemeleri A.Ş. 
Samsun Karayolu 35. 
km 06780 
Elmadağ–Ankara

Tarmac TURKEY 
Agrega Mad. ve  
Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 
1. Cad. No: 74  
Dilovası–Kocaeli

Taşkıran  
Madencilik A.Ş.
Yakupabdal Mah. Söğüt 
Çimen Mevkii  
Mamak-Ankara

Traçim Çimento  
San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 
38 Soyak Binası K: 3 
Mecidiyeköy–İstanbul

Uğural İnş.Tur.Pet. 
San.ve Tic. A.Ş.
Beştepe Mah. 
Beştepe Cad. No:16 A 
Yenimahalle-Ankara

Uysal İnşaat ve  
Kırmataş Tesisleri 
Havran-Balıkesir

Yazlar İnşaat  
ve Tic. Ltd. Şti.
Kordonboyu Mah. 
Hamam Sk. Yazlar İşh. 
No: 39/4 Kartal-İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı

04

16. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve 
Ekipmanları İhtisas Fuarı 
www.komatek2021.com 
Antalya

 
Mart 2021

Maden Türkiye 
www.madenturkiyefuari.com 
İSTANBUL

10-13 03-07
Aralık 2020

9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve Sergisi 
www.kirmatas.org.tr 
Antalya 

24-25
Kasım 2020 Aralık 2020

10. Uluslararası Delme ve Patlatma Sempozyumu 
www.delmepatlatma.org.tr
Antalya

24-25 
6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 
www.blokmermerfuari.com 
Bursa

 

04-07
Kasım 2020 Kasım 2020
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