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KUM ISLAHI VE SU GERI 
KAZANIM ÇÖZÜMLERI

Kum Islahı ve Su Geri Kazanımında Anahtar Teslim Çözümler

Minimum Alan, Hızlı Kurulum, Maksimum Verimlilik

Basit ve Sorunsuz Entegrasyon

Asınmaya Dayanıklı Uygulamalar

Modüler, Taşınabilir ve Statik Kırma & 
Eleme Çözümleri

Müşteri Odaklı Yedek Parça, Servis ve Bakım Desteği  

Tüm ekipmanlarınızın çalışma süresi boyunca verimliliğini en üst düzeye 
çıkarma ve işletme giderlerini kontrol altında tutma

On yılların vermiş olduğu deneyim ve uzmanlık ile desteklenen özel bir 
global destek ağı sayesinde operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde 
çalışmasına yardımcı olacak çözümler

MADEN  |  AGREGA|  ATIK VE GERİ DÖNÜŞÜM  |  ENDÜSTRİYEL MİNERALLER

terex.com/washing

AgregaGeri DönüsümEndüstriyel Kum Maden Su Geri Kazanımı

WASHING AS IT SHOULD BE

GÜÇ. HASSASİYET. 
PERFORMANS.

Web: www.terexmps.com

Terex Makina Satış A.Ş. /Ankara Tel: +90 312 354 90 90

TC1150 Konik Kırıcı
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Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında yine ilk olarak, sektörü-
müzü de yakından ilgilendiren inşaat sektörünün 
güncel durumu hakkında bilgi vererek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(İMSAD) ekonomi danışmanlarının TÜİK verile-
ri ile hazırladığı rapora göre, 2019 2. çeyreği itiba-
riyle inşaat sektörü mevcut işler endeksinde Ocak 
2019’dan itibaren başlayan yükseliş trendinin de-
vam ettiğini, ancak 2018’ in aynı dönemi ile mu-
kayese ettiğimizde halen % 21 daralmanın sürdü-
ğünü söyleyebiliriz. İnşaat sektörü yeni alınan işler 
endeksinin 2018 Kasım döneminden başlayan ve 
günümüze kadar süregelen hareketsizliğinin de-
vam ettiğini, yine 2018’ in aynı dönemi ile muka-
yese edildiğinde yeni alınan işlerdeki daralmanın 
% 23 mertebesinde olduğunu görüyoruz. Diğer 
taraftan bu dönemde alınan yapı ruhsatlarının ise 
2018’ in aynı dönemine göre % 60 oranında azal-
dığını dikkatlerinize sunmak isterim. 

Yine hazırlanan raporda ülke ekonomisinin gidi-
şatı ile ilgili öngörülerinin yer aldığı bölümünde, 
ekonomistlerin % 20’ sinin 2019 3. çeyreğinden 
itibaren ekonomide bir toparlanma ve yükseliş dö-
nemine girileceği, % 60’ ının şuan bulunduğumuz 
seyrin 2020’ yi de içine alacak şekilde yatay ola-
rak devam edeceği, kalan % 20’ sinin ise bu yılın 
sonlarına doğru yeni bir dip hareketinin meydana 
geleceği şeklinde öngörülerine yer verilmiş. Yani 
ekonomistlerin % 80’ninde, ülke ekonomisinde 
kısa vadede bir yükselme hareketinin olmayacağı 
görüşü hakim. 

Diğer taraftan hükümetimizin para politikaları ile 
faizlerde başlayan düşüş trendi, yargı reformu ile 
ilgili ilk paketin meclise getirilmesi ve diğer alan-
larda da reform süreçlerinin devam ettirilmesi için 
yapılan çalışmalar, Ortadoğu da ABD ve Rusya ile 
yürütülen dengeli politikalar, ekonomimize ve pi-
yasalara canlılık kazandıracak unsurlar olarak de-
ğerlendiriliyor. 

Tüm bu gelişmeler ışığında çok kısa sürede, en 
azından 2020’ nin ilk yarısı bitene kadar, özellik-
le inşaat sektöründe beklenen seviyelerde bir to-
parlanmanın yaşanmayacağını, geçmişte başlayan 
ancak yaşadığımız süreç içinde beklemeye geçen 
mevcut işlerin yeniden faal hale gelebileceğini, 
yeni projeler için bir süre daha yatırımcıların yaşa-
nan gelişmeleri dikkatle takip edeceğini söylersek 
yanlış yapmamış oluruz.  Dolayısıyla sektörümüz-
deki üreticilerimizin iş süreçlerini de bu gelişme-
lere göre dizayn etmelerinde fayda var. 

Sizleri bilgilendirmek istediğim bir diğer önemli 
konu ise, maden kanununun değişikliğinin tartı-
şıldığı ve sektördeki tüm STK’ ların bu konu ile 
ilgili çalışmalar başlattığı süreçtir. Halen geçerlili-
ğini koruyan 3213 sayılı kanun, yürürlüğe girdiği 
1985 yılından günümüze kadar yaklaşık 40 ayrı 
değişikliğe uğramış. Kanunun bu hali ile günü-
müz koşullarında sektörün büyümesi ve gelişmesi 
için yeterli kalmadığı, tüm alt sektörleri içerecek 
şekilde özellikle ruhsat güvencesi ve izinlerle il-
gili kısa ve sektörün anayasası olabilecek şekilde 
dizayn edilmiş yeni bir kanuna ihtiyaç duyulduğu 
hususunda, gerek STK’lar gerekse sektörü yöneten 
kamu otoriteleri mutabık durumda. Agrega Üreti-
cileri Birliği teknik komitesi bu konuda yaptığı ça-
lışmaları geçtiğimiz günlerde üyelerine iletmiştir. 
Sektörün talepleri de dikkate alınarak hazırlanan 
taslak, ilerleyen günlerde diğer STK’ ların da çalış-
malarıyla birleştirilecek ve sonrasında bakanlığa 
STK’ların tümünün ortak görüşü olarak iletile-
cektir. Bu süreçte tüm üyelerimizin konuya gere-
ken hassasiyeti göstermesini ve yapılan çalışmayı 
dikkatlice inceleyerek değerlendirmelerini bizlerle 
paylaşmalarını bekliyoruz. 

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Madenciler Sorunlarına Çözüm Bulmak İçin 
Ankara’ya Çıkarma Yaptı

Hükümet madencilerin S.O.S feryadına ses verdi. Madencilik 
sektörünün sorunlarını çözmek için ilk adım atıldı. 

Geçtiğimiz günlerde ortak açıklama yaparak acil önlem 
alınmazsa madencilik sektörünün S.O.S vereceğini dile 
getiren Madencilik Sektörünün Temsilcileri, Ankara’ya 
çıkarma yaparak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ba-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç ile görüştü. So-
runları dinleyen Bakan Yardımcıları, başta izin bedelleri 
olmak üzere acilen alınması gereken önlemler konusun-
da sektör temsilcilerinin yüreğine su serpti.

Türkiye'de madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir-
lik ve STK Başkanları geçtiğimiz günlerde ortak bir açık-
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lama yaparak; sektörün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 
9,2 küçüldüğünü, sektörde ciroların düştüğünü, ihracat-
ta da 5 milyar dolardan 4 milyar dolarlara gerilediğini, 
işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının baş göstermeye 
başladığını dile getirerek, acil önlem alınmazsa maden-
cilik sektörünün S.O.S verdiğine dikkat çekmişlerdi.

Hükümet hemen ses verdi

Madencilik sektöründen yükselen bu feryada hükümet 
kayıtsız kalmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Tarım ve Or-
man Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Maden 
ve Petrol İşleri Genel (MAPEG) Genel Müdürü Cevat 
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Genç, sektörün yaşadığı sıkıntıları görüşmek için Ma-
dencilik Sektörü Temsilcileri’yle Ankara’da ayrı ayrı bir 
araya geldi.

Görüşmede, Madencilik Sektörü Temsilcileri, yaşadıkla-
rı sorunları ve acil önlem alınması gereken konuları tek 
tek Bakan Yardımcıları ve MAPEG Genel Müdürüne an-
latma fırsatını yakladı.

“İzin bedel ve süreçleri madencinin belini 
büküyor”

Edinilen bilgiye göre, sektör temsilcileri görüşmelerde, 
özellikle izin prosedürleri, mülkiyet sorunları, orman 
mülkiyet bedellerinin yüksekliğinin yatırımcıların belini 
büktüğüne dikkat çekerek, “Devlet, diğer sektörlerde ya-
tırım yapanlara bedelsiz arazinin yanı sıra yol, su, elekt-
rik vb. altyapı gibi teşvik hizmetleri verirken; madenciler, 
yatırımları için çok ağır orman izin bedelleri, 2015 yılın-
dan itibaren 2-3 kat arttırılan yüksek ruhsat bedelleri ve 
kamulaştırma bedelleri, maden kapama ve rehabilitasyon 
bedelleri, devlet hakkı bedeli ödemek zorunda kalıyorlar. 
Bu durum, madencilik projelerine ve yatırımlarına olan 
ilgiyi azaltıyor. Eğer yüksek izin ve ruhsat bedelleri ma-

kul seviyelere çekilmezse, Türkiye’de maden aramacılığı 
ve yatırımı her geçen yıl daha da azalacaktır. Bu da ma-
dencilik sektöründe dışa bağımlılığı daha da arttıracaktır. 
Çünkü bu izin ve bedeller şu anda birçok firma tarafın-
dan ödenemedi. Üreticiler olarak hiç para alınmasın de-
miyoruz; ödenecek bedellerin hakkaniyetli olmasını talep 
ediyoruz” görüşünü aktardıkları öğrenildi.

“Bürokratik engeller kaldırılmalı”

Sektör temsilcileri görüşmelerde, Türkiye’de kilitlenme 
noktasına gelen madencilik sektörünün sürdürülebilir 
olması için bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ara-
sındaki koordinasyon eksikliğinin de bir an önce gide-
rilmesinin hayati önem taşıdığını aktardıkları bildirildi.

Görüşmelerde, izinlerde yaşanan mükerrer görüş talep-
leri, bakanlıkların izin verirken kendi mevzuatlarında 
olmayan konularda görüş, onay, belge istemeleri gibi 
bürokratik engellerin kaldırılmasının da şart olduğunu 
dile getiren sektör temsilcileri, bunun için maden ruhsat 
işlemlerindeki onay süreçlerinin kısaltılması, madenci-
lik faaliyetleri için alınması gereken zorunlu izin süreç-
lerinin en geç birkaç ay içerisinde olumlu veya olumsuz 
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Toplantıya kimler katıldı

Madencilik sektörünün sorunlarının çözümü için Ankara’da yapılan görüşmelere sektörü temsilen, İstanbul Maden  
Ihracatcilari Birliği Başkanı Aydın DİNÇER, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan YÜCEL, Aydın Sanayi Odası 
Başkanı Mehmet Yunus ŞAHİN, Genel Madenciler Derneği Başkanı Cemil ÖKTEN, Türkiye Madenciler Derneği 
Başkanı Ali EMİROĞLU, TÜMMER Başkanı İbrahim ALİMOĞLU, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt 
KAYA, EGE MADENCİLER DERNEĞİ Başkanı Hakan ÜRÜN, Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Naci 
TÜLEK, Agrega Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Kağan EREN, SERHAM Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri 
Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet GÜMÜŞÇÜ, KÖMÜRDER Başkanı Gökalp BÜYÜKYILDIZ, TOBB Madencilik 
Meclisi Başkanı İsmet KASAPOĞLU katıldı.
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sonuçlandırılmasının elzem olduğu talebinde bulunduk-
ları kaydedildi.

“İdari ve yasal adım atılmalı”

Yeni çıkan her yasa ve yönetmeliğin sektörün yükünü 
azaltmak yerine, daha da ağırlaştırdığını hatta sektörü-
nün yüklerini kaldırılamayacak derecede arttırdığına 
dikkat çeken sektör temsilcileri, sektörün sorunlarını 
çözecek, maden arama faaliyetlerini teşvik edecek, ara-
ma izinlerini kolaylaştıracak, orta-küçük işletmelerin 
yükümlülüklerini azaltacak, izinlerdeki belirsizlik ve ön-
görülebilirlik sorunlarının yaşanmasını önleyecek, stra-
tejik ve kritik madenlerin üretimini arttıracak, yasalara 
saygılı tüm yatırımcılara fırsat eşitliğini sağlayacak idari 
ve yasal adımların zaman geçirilmeden hemen atılması 
noktasında hükümetten yardım talebinde bulundukları 
kaydedildi.

Çözüm için çalışma yapılacak

Edinilen bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, başta maden 
ruhsatlarına ilişkin sektör temsilcilerinin talepleri başta 
olmak üzere kendi bakanlık ve kurumlarını ilgilendiren 
sorunların çözümü noktasında idari ve yasal olarak her 

türlü adımı atmaya ve çalışmaya hazır olduklarını aktar-
dıkları öğrenildi. Kendisi de madencilik sektöründen ge-
len Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa 
Aksu’nun ise görüşme sırasında orman izin bedellerinin 
yüksekliği konusunda sektörün hassasiyeti konusunda 
gerekli araştırma ve çalışmayı yapacaklarını ve bakanlık 
olarak sektörün yaşadığı sorunları aşması için her türlü 
katkıyı sunmaya hazır olduklarını sektör temsilcilerine 
aktırdığı kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin fotoğrafları kendisine ait sosyal med-
ya hesabından takipçileriyle paylaşan Aksu, “Madencilik 
Sektörü Temsilcilerini Bakanlığımızda ağırladık. Faa-
liyetleri ve sorunları hakkında bilgiler aldık. Sektörün 
gelişmesi adına neler yapılabileceğini değerlendirdik” 
ifadesini kullandı.

“Çözüm için daha yolun başındayız”

Ankara’daki ilk tur görüşmelerden yetkililerden sorunla-
rın çözümü noktasında olumlu izlenimlerle ayrılmalarına 
rağmen çözüm için daha yolun başında olduklarını vur-
gulayan sektör temsilcileri, “Asıl mutluluğu sektörün ya-
şadığı sorunların çözümü için adım atıldığında yaşayaca-
ğız” görüşünü paylaştılar. Sektör temsilcileri, önümüzdeki 
günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla görüşerek sorun-
larının çözümü için arayışlarını sürdürecekleri bildirildi.
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En son ikincisi düzenlenen Hayatımız Maden çalıştayının 
üçüncüsü için hazırlıklar başladı. 18 Eylül 2019 tarihinde 
madencilik sektörünü temsil eden STK’ların yöneticileri 
ile Afyon Akrones Oteli’nde bir araya gelinerek çalışmalara 
start verildi. Çalıştayın 15-17 Kasım 2019 tarihlerinde İzmir 
Swiss Otel’de yapılması planlanıyor. Ayrıca çalıştay hazırlık-
larını yürütmek üzere bir komite oluşturuldu.  Ege Maden 
İhracatçıları Birliği, Agrega Üreticileri Birliği, Türkiye Ma-
denciler Derneği, Altın Madencileri Derneği, Türkiye Mer-
mer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği ve Çanakkale 
Madenciler Derneği hazırlık komitesini oluşturuyor. Çalış-
tayın düzenleneceği tarihte 100.000 ağaç dikimi gerçekleşti-
rilmesi hedefleniyor.

27 Eylül 2019 tarihinde Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı 
tarafından düzenlenen, Madencilik Şurası hazırlık toplan-
tısı İTÜ Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya sektörümüzün 
öncü kurumları MTA ve MAPEG üst düzeyde katılım 
gösterdi. Madencilik Şurası 1990 ve 1993 yıllarında iki 
defa düzenlenmişti.  Üçüncü Şura’nın uzun yıllar aradan 
sonra 2020 yılında yapılması planlanıyor. Ancak 20 Ka-
sım 2019 tarihinde Ankara’da, MTA konferans salonunda 
Şura için hazırlık çalıştayı yapılacak. Hazırlık çalıştayında 
ele alınacak konular aşağıda bilgilerinize sunulmuştur :

1- Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve Değerlendirilmesi

2- Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeler

3- Çevre, İş Sağlığın ve Güvenliği, Sosyal Boyutuyla Ma-
dencilik

4- Madencilik Eğitimi ve Tanıtımı

5- Madenciliğin Finansmanı ve Teşviği

Ayrıca her bir çalışma konusu için beş ayrı komisyon oluş-
turuldu. Bu komisyonların hazırlık çalıştayı öncesinde ken-
di içlerinde bir araya gelerek çalışmaları olgunlaştırması 
planlandı. Agrega Üreticileri Birliği olarak komisyonlarda 
yer alıp, Şura için gerekli bütün hazırlıklarda üzerimize dü-
şen görevi yerine getireceğiz.

Hayatımız Maden-III

Madencilik Şurası Hazırlık Toplantısı
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22 Ağustos 2019 ve 13 Eylül 2019 tarihlerinde Teknik Ko-
mite toplantılarımız gerçekleştirildi. Her yıl bir önceki yıl 
için açıklanan ve fiili durumla uyuşmayan devlet hakkı be-
delinin nasıl belirlenmesi gerektiği komite toplantılarımı-
zın ana gündemiydi. İki yöntem üzerinde çalışma yapıldı. 
Birincisi eski usul olan bilanço karı üzerinden bu devlet 
hakkının tahakkuk ettirilmesi ve diğeri ise ton başına bir 
rakamın belirlenerek Türkiye geneli için uygulanması. Ça-
lışmalar sonucunda devlet hakkı bedeli için ton başına bir 
rakamın belirlenmesi ve cari yıl başında bu rakamın açık-
lanması modeli üreticilerin maliyetlerini önceden bilmesini 
sağlayacağından daha uygun olduğu görüşüne varıldı. Yine 
Teknik Komite tarafından yapılan maden kanunu çalışma-
sında devlet hakkı ile ilgili maddeler bu görüşe göre düzen-
lendi. 

27 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da TOBB Türkiye Ma-
dencilik Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Güncel gelişme-
lerin değerlendirildiği toplantıya MAPEG Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Murat Halit DURCEYLAN katılım gösterdi. 
Uzun zamandır sektörün talebi olan, ruhsat güvencesini 
temel alan yeni bir maden yasası hazırlanması konusunda 
Genel Müdürlüğün olumlu görüşlerini iletti. Bu sefer ma-
den yasasının sahadan, sektörden gelmesini talep ettikleri-
ni, yeni yasanın sektörü temsil eden STK'larca hazırlanarak, 
kendilerine iletilmesini beklediklerini dile getirdi.

Daha önce Agrega Kırma Eleme Tesis Operatörlüğünün 
Ulusal Meslek Standardında yaptığımız güncellemeden 
sonra Ulusal Yeterliliğini hazırlamak üzere Mesleki Yeter-
lilik Kurumu ile birliğimiz arasında Ulusal Yeterlilik Ha-
zırlama Protokolü imzalandı. Agrega Kırma Eleme Tesis 

Operatörlüğü Ulusal Yeterliliği hazırlandıktan ve Resmi 
Gazete'de yayınlandıktan sonra mesleki yeterlilik belgesi 
alınması zorunlu meslekler kapsamına girecek ve AGÜB 
Mesleki Belgelendirme Merkezi kurulacaktır.

Teknik Komite toplantıları gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi  
toplantısı düzenlendi

Ulusal Yeterlilik Hazırlama Protokolü imzalandı

AGÜB Haberler
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“Çevresel Etki Değerlendirmesi” 
Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çevresel etki değerlendirmesi önceleri “fayda – maliyet 
analizinin” bir parçasıyken, daha sonra fayda maliyet 
analizi çevresel etki değerlendirmesinin bir parçası ha-
line gelmiştir. Çıkış noktası Amerika Birleşik Devletleri 
olan çevresel etki değerlendirmesi sürdürülebilir kalkın-
manın ve çevre politikalarının uygulama araçlarından 
biridir. 
Çevresel etki değerlendirmesi AB ülkelerine ve ABD’ye 
kıyasla, hızlı kalkınma süreci nedeniyle Türkiye çevre 
mevzuatına geç girmiştir. Stratejik çevresel değerlendir-
meye ilişkin yönetmelik ise ancak 2017 yılında yürürlü-
ğe girebilmiştir. Avrupa Birliği üyelik süreci içerisindeki 
Türkiye, Avrupa Birliği çevresel etki ve stratejik çevre-
sel değerlendirme mevzuatına da uyum göstermek du-
rumundadır. Yapılan incelemelerde Türkiye’nin Avrupa 
Birliği sürecinde, çevresel etki ve stratejik çevresel de-
ğerlendirme konusunda yeterli uyumu sağladığı sonucu-

na ulaşılmıştır.
Ülkemizde 26 yıldır uygulamada olan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) süreci önemli aşamalardan 
geçerek; yapılan güncellemeler ile ÇED Yönetmeliği, 
Avrupa Birliği (AB) ÇED Direktifi’ne önemli oranda 
uyum sağlamış olsa da, ÇED sürecinin toplam kalite-
sinin yükseltilmesi, denetim ve izleme kapasitelerinin 
daha da arttırılması, yatırımcının yatırıma teşviki amaç-
larıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir yönetmelik 
çalışması  başlatmıştır. Bu yönetmelik çalışmaları kapsa-
mında sektörler gruplara ayrılmış, sektör temsilcileri ve 
meslek örgütleriyle toplantılar yapılarak yönetmelik ve 
uygulamaları hakkında talep ve istekleri değerlendirme-
ye alınmıştır. 
Agrega Üreticileri Birliği de konunun agrega üreticileri 
için öneminin farkında olarak hareket etmiş ve kapsamlı 
bir rapor hazırlayarak toplantıya katılım sağlamıştır. Bir-

Sevgi ÜÇKAN -  
Traçim Çimento San. Tic. A.Ş./Soyak Holding Çevre Müdürü / AGÜB Çevre ve İSG Komitesi Başkanı      

AGÜB Makale
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lik adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket Koruç 
ve Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar Tanın ile birlikte katıl-
dığımız toplantıda sunulan ve yazılı olarak da gönderilen 
rapor 3 ana başlıkta toplanarak siz okurlarımızın bilgisi-
ne sunulmuştur.

1. ÇED Raporlarının ve mevzuat değişiklikleri-
nin sık sık dava konusu yapılması

1.1. ÇED Raporları gerek yöre halkı tarafından gerek-
se STK’lar tarafından birçok yatırım için dava konusu 
yapılmaktadır. Bunun nedenlerini şu şekilde sıralamak 
mümkündür:
a. Şirketlerin birbirleriyle rekabetleri nedeniyle ve kendi 
olduğu bölgeye başka benzer bir faaliyet gelmemesi için 
el altından STK’lar desteklenerek gerek kamuoyunda 
yeni yapılacak olan yatırıma tepki oluşturarak yatırımı 
engelleme girişimlerinde bulunmak, gerekse ÇED Ra-
porunu dava konusu yaparak engelleme yoluna gitmek-
tedir. Engelleyemese dahi yatırımı ne kadar geciktirirse 
kendisi açısından kazanç olduğunu düşünmektedir.
 b. Ülkemizde şimdiye kadar yapılan yatırımlarda özel-
likle 1993 öncesi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönet-
meliği” yayımından önce yatırımı yapılan faaliyetler için 
çevresel önlemlerin gözardı edilmesi ve bunun iletişim 
araçları vasıtasıyla halkta büyük tepki oluşturması ve 
birçok çevreyi kirleten tahrip eden kötü örneklerin olma-

sı nedeniyle, gerek yöre halkı gerekse STK’lar da, yeni 
yapılacak olan yatırımlara karşı bir güvensizlik  oluştur-
maktadır.  Bazı çevrelerin kışkırtmalarıyla halk, Halkın 
Katılımı Toplantılarında yatırım hakkında bilgi edinmek 
dahi istememekte toplantılarda yatırımcı ve raporu hazır-
layan firma sahipleri dahi konuşturulmamaktadır. 
c. ÇED davalarını bazı avukatlar kazanç kapısı olarak 
görmekte ve dava konusunu yatırımcılarla pazarlık ko-
nusu haline getirmektedir. 
d. Uluslararası boyutlardaki projelerde uluslararası re-
kabet devreye girmektedir. Uluslararası rakipler bazı iyi 
niyetli olmayan STK’lar aracılığı ile yatırımın engellen-
mesi yoluna gitmekte ve bunun için de dava konusu ya-
pılabilmektedir.
e. Yapılacak olan yatırıma karşı çıkarak ve bu noktada 
kamuoyu oluşturmak siyasi veya makam kazancı haline 
getirmek isteyenler de olabilmektedir. Özellikle STK yö-
neticilerin bir kısmı kendi siyasi veya makam menfaati 
için bunu kullanabilmektedir. Seçime yakın zamanlarda 
Halkın Katılım Toplantılarına siyasi parti temsilcilerin 
katılımında büyük artış görülmektedir.
1.2.  ÇED Raporlarının ve Mevzuatının sık sık dava ko-
nusu olmaması için yapılabilecek çalışmalar;
a. Çevre ve İmar Konularında bölgesel ihtisas mahkeme-
lerinin kurulması: Bu hususla ilgili Adalet Bakanlığı ile 
konsensüs içerisinde ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yöne-
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timler Politikalar Kurulu da dahil edilerek ihtisas mahke-
melerin kurulmasının sağlanması. Böylece konuyu daha iyi 
değerlendirebilecek konusunda uzman hakimlerin davaları 
değerlendirmesi söz konusu olacaktır.
b. Yatırımcılar dava konusu yatırımlarla ilgili Hukuk Mü-
şavirliği ile koordineli çalışamamaktan şikayet etmektedir. 
Her ne kadar davacı taraf Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
olsa da dava konusu yatırım, yatırımcıya ait olması nede-
niyle davadan direk etkilenen yatırımcının kendisidir. Bazı 
zamanlarda yatırım için dava açıldığından dava kararı ke-
sinleşene kadar haberi dahi olamamaktadır. Olsa dahi resmi 
yollarla değil, sadece duyumlarla dava açıldığından haberi 
olmaktadır. Müdahil olarak başvurulsa dahi bazen davanın 
sonuna doğru müdahil olmakta, bazen de müdahilliği mah-
kemece reddedilebilmektedir. Dava konusunda Hukuk Mü-
şavirliği tarafından faaliyet sahibi bilgilendirilmemektedir.  
Yatırımcının dava açıldığından haberi olsa dahi, dava konu-
su iddialarla ilgili bakanlığın savunmasına katkı sağlamak 
istemesine rağmen Hukuk Müşavirliği ile bu birlikteliği 
sağlayamamaktadır. 
Bu nedenle yatırımcı, yatırımı ile ilgili dava açıldığında, 
bu bilgiyi ve dava dilekçesindeki iddiaları Bakanlıktan 
(daha ziyade Hukuk Müşavirliği’nden) resmi bir yazı ile 
almalıdır. Ayrıca dava dilekçesinde belirtilen iddialara kar-
şı savunma yapılması konusunda birlikte hareket edilmesi 
ve savunma yazısı birlikte oluşturması gereklidir. Böyle bir 

çalışma ile davalarda daha olumlu sonuçlar alınacaktır.
c. Malumunuz olduğu üzere en fazla dava açılan kurum 
olan EPDK’dır. EPDK söz konusu davalarda olumlu so-
nuçlar alabilmek için her daire başkanlığına kurum içi 
avukatlar görevlendirmiş ve bu avukatlar dava konula-
rında birebir uzmanlarla birlikte çalışmakta, dava dosya-
larını birlikte oluşturmakta ve buna göre savunma ver-
mektedirler. EPDK Bu çalışma sistemine geçtikten sonra 
davalar karşısında daha olumlu sonuçlar almaktadır.  Söz 
konusu uygulama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda da 
yapılabilir. Her daireye Hukuk Müşavirliği’nde görevli 
birkaç avukat atanabilir. Böylece avukatların ÇED uy-
gulamaları konusunda uzmanlaşması sağlanır. Bu uygu-
lama gerek mevzuat, gerekse kurum içi uygulamalar ve 
gerekse açılan davalara savunma oluşturulması açısın-
dan daha faydalı olacaktır. Ayrıca davalar karşısında sa-
vunma oluşturulmasında; yatırımcı avukatları, bakanlık 
uzmanları, kurum avukatları ve ÇED Raporu hazırlayan 
firma birlikteliği ile daha iyi sonuçlar alınabilir. 
d. Çevre davalarında en önemli hususlardan birisi de; bi-
lirkişilerin çevre ve ÇED mevzuatı ve uygulamaları ko-
nusunda yeterli bilgiye sahip olmamalarıdır. Dolayısıyla 
hazırladıkları bilirkişi raporları yanlış teknik değerlen-
dirmelere neden olabilmektedir. “Bilirkişilik Yönetmeli-
ği’ne göre kendi konusunda 5 yıl deneyimli kişiler Adalet 
Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın izin verdiği 
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eğitim kuruluşu tarafından 6 saatlik eğitime tabi tutulur. 
Söz konusu eğitim kuruluşları STK’lar arasından Daire 
Başkanlığı tarafından izin verilen kuruluşlardır. Bilirkişi-
lik eğitimi sırasında çevre ve ÇED mevzuatı konusunda 
da eğitim verilmesinin sağlanması hatta mümkünse söz 
konusu eğitimi ÇED uygulamasında bizzat çalışan kişi 
ve kurumlar tarafından verilmesinin sağlanması gerek-
mektedir. Bilirkişilik Yönetmeliğine, ÇED davalarını de-
ğerlendiren bilirkişilerde aranan şartlar arasına; ÇED’le 
ilgili uzmanlığın olması şartı konması, dava konularında 
daha gerçekçi değerlendirmelerin yapılması açısından 
önemlidir. 
e. Çevre konusu herkesin duyarlı olduğu bir konu olma-
sı nedeniyle yatırım karşıtlığı konusunda çok rahatlıkla 
gündem oluşturulmaktadır. Görsel ve yazılı basın aracı-
lığı ile birçok yanlış bilgi gerçek bilgiymiş gibi kamuo-
yuna aktarılmakta ve halk açısından bazı konularda infi-
allere neden olmaktadır. Gerçekler konusunda olayın bir 
an önce kapanması ve büyümemesi için bilgilendirmeler 
çoğu zaman ne bakanlık tarafından, ne de yatırımcı ta-
rafından kamuoyuna yansıtılmamaktadır. Birçok olayda 
aynı şekilde yanlış bilgilendirmelerle karşı çıkışlar ol-
duğunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için olumsuz bir 
imaj oluşmaktadır. Bu nedenle ÇED konusundaki bilgi-
lendirmelerin basın yoluyla kamuoyuna daha iyi aktarı-
mının sağlanması gerekmektedir. 

2. ÇED Mevzuatından Kaynaklanan Sorunlar

2.1.  Çevre Kanunu ile getirilen Ek-2 listesinin yatırım-
ları için hazırlanan “Proje Tanıtım Doyası (PTD)” ve 
sonucunda alınan “ÇED Gerekli Değildir kararı” veya 
“ÇED Gereklidir Kararı” kavramları kamuoyunda ol-
dukça yanlış anlaşılmaktadır.  Aslında bilindiği üzere 
Ek-2 listesi içinde yer alan faaliyetler için de rapor ha-
zırlanmakta ancak Kanunda ve bu Kanuna göre çıkarılan 
ÇED Yönetmeliğinde “Dosya” olarak isimlendirilmesi, 
hazırlanan raporu oldukça basite indirgemektedir. Ayrı-
ca daha sonra verilen belgenin “ÇED Gerekli Değildir” 
veya “ÇED Gereklidir kararı” isimlendirilmesi kamu-
oyunda sanki çevre ile ilgili alınacak önlemleri anlatan 
hiçbir rapor hazırlanmamış ve hazırlanmasına gerek 
görülmemiş gibi algılanmaktadır. Bu durumun TBMM 
Komisyonunda tasarı halinde bulunan Çevre Kanunun-
da düzenlendiği görülmektedir. Bu tasarının bir an önce 
kanunlaşması sağlanmalıdır. 
2.2. Yönetmelikle yapılan bazı düzenlemeler birçok defa 
mahkeme kararı ile iptal edilmektedir. Söz konusu ip-
talin önüne geçilmesi için bazı düzenlemelerin kanunla 
çözümlenmesinde fayda görülmektedir. Örneğin ÇED 
raporların izlenmesi Kanunla düzenlenebilir. 
2.3.  Yönetmelikte bazı faaliyetler için eşik değer bulun-
mamaktadır. Bunlar için eşik değerler belirlenmelidir. 
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3. Uygulamadan Kaynaklanan Sorunlar:

3.1.  ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED ra-
porlarının değerlendirilmesi çalışmalarını faaliyetleri 
sektörlere ayırarak, iki daire (Altyapı Yatırımlar ÇED 
Dairesi Başkanlığı ve Endüstriyel Yatırımlar ÇED Da-
iresi Başkanlığı) üzerinden yapmaktadır. Her iki daire 
ÇED Yönetmeliği’ni uygularken farklı kararlar alarak 
farklı uygulamalar içinde olmaktadırlar. Hatta bu fark-
lı uygulamalar aynı daire içinde farklı şubeler arasında 
bile olabilmektedir.  Bazen de farklı zamanlarda aynı 
daire içinde benzer olaylar için farklı kararlar alına-
bilmekte, farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Genel 
müdürlük içerisinde bir konsensüs bulunmamaktadır. 
Bu durum gerek yatırımcı firmayı, gerekse ÇED raporu 
hazırlayan firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Genel mü-
dürlük içerisinde uygulamalarda bir konsensüsün sağ-
lanması gerekmektedir. 
3.2.  ÇED sürecinde Bakanlık uzmanlarının uygulama-
ları nerede nasıl hata ve yanlış bulurum yerine sorunu 
nasıl çözebilirim düşüncesinde “çözüm odaklı” olma-
lıdır.
3.3. ÇED sürecine dahil olan “İnceleme Değerlendirme 
Komisyonu” üyesi kurumların çevre ve ÇED ile alakası 
olmayan olumsuz görüşleri dğrultusunda dosya iadesi 
gerçekleşmektedir. İade gerekçesi olarak ÇED Yönet-
meliği madde 6 (4) “Bu yönetmelik hükümlerine göre 

karar tesis edilmeden önce, projenin gerçekleştiril-
mesinin mevzuat bakımından uygun olmadığının tes-
piti halinde, aşamasına bakılmaksızın süreç sonlan-
dırılır”  hükmü çerçevesinde yapılmaktadır.  Ancak 
bazı kurumlar hiçbir mevzuat ile ilgili olmayan ge-
rekçeler göstererek veya hiçbir gerekçe göstermeden 
olumsuz görüş vermektedir. Bu gibi görüşler netice-
sinde mezkur yönetmelik hükmü çerçevesinde dosya 
iadesi yapılmakta ve süreç sonlandırılmaktadır. Ka-
naatimiz odur ki söz konusu gerekçelerin mevzuatla 
alakası olmadığı halde, ÇED Yönetmeliği 6.madde 4. 
Bende göre sürecin sonlandırılması mevzuata aykırı 
bir uygulamadır.
3.4. İnceleme Değerlendirme Komisyon üyeleri ÇED 
mevzuatına göre yatırım için görüşlerini 30 takvim 
günü içerisinde vermesi gerekirken bu sürelere uyul-
mamakta, bu da süreci uzatmaktadır. Öyle ki bazen 
kurum, nihai görüşlerini sonra götüreceğini ifade 
ederek kurum görüşü uzun zamanlar beklenmektedir. 
Bu da süreci oldukça uzatmaktadır. ÇED süreçlerinin 
araştırılması yapılırsa sürecin uzamasının tek nedeni 
kurumların görüşlerini zamanında vermemesinden 
kaynaklanmaktadır. Bazen kurum görüşünün verme-
mesinden dolayı süreç uzaması yılları bulmaktadır. 
Bu da yatırımcıyı oldukça mağdur etmektedir. Ayrıca 
2. İDK süreci tamamlandıktan sonra Kurumlara tek-
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rar görüş sorulması ve gelmeyen görüş için "30 gün" 
bekleme süresinin aşılması süreci uzatmaktadır. Bu 
durumlarda ya şartlı “ÇED Olumlu Kararı” verilmeli 
veya kurum görüşü beklenmeden “ÇED Olumlu Ka-
rarı” verilmelidir. 
3.5. ÇED yönetmeliğinde belirtilen sürelere bazı il 
müdürlükleri de uymamaktadır. İşlerin yoğunluğu 
gerekçe gösterilerek aylarca PTD dosyaları incelen-
meden bekletilmektedir.  Ayrıca süreç uzadıkça dos-
yadaki tespitler unutulmakta ve aynı dosya için 3-5 
defadan fazla kez eksiklik bildirmektedir. Bazen sü-
reç ÇED Olumlu Belgesinin alınmasından dahi uzun 
sürmektedir. Şayet istenen maddeler tamamlandı ise 
eksiklik isteme sayısının da sınırlandırılmasında fayda 
vardır.
3.4. Halkın Katılım Toplantılarına başkanlık edecek 
kişilerin toplum psikolojisi konusunda eğitim alması 
gerekmektedir. Toplumu yatıştıracak dinlemesini sağ-
layacak ve sakinleştirecek konuşmalar yapabilen kişi-
lerin başkanlık etmesinde fayda vardır.
4. Yönetmelikte “Entegre Projeler” başlığı açılmış 
ancak tanımına yer verilmemiştir. Bu tanımın “aynı 
vergi dairesinde kayıtlı, mücavir, birbirini tamamla-
yan işler, ortak işletme binalarının var olması vs.” gibi 
ayrıntılar ile netleştirilmesinde fayda vardır.

5. ÇED izni alınan alanlara başka işletmeciler tara-
fından ÇED başvurusu yapılmaktadır. İtirazlar yapıl-
sa dahi hak kayıplarına neden olmaktadır. ÇED izni 
alınan alanlara başvuru yapılmasını engellemek için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanacak bir uy-
gulama ile koordinatlar üzerinde mevcut ÇED alanları 
takip edilerek alan çakışmasının önüne geçilmelidir.
6. Proje yeri organize sanayi bölgesi, sanayi alanı gibi 
alanlarda gerçekleştirilecek projelerde sürece dahil 
edilecek kurumlara, sadece ilgili kurumların dahil 
edilerek gereksiz yere kurumların zamanının alınma-
ması.
7. 5 yıldan uzun zamandır kurulu ve işletilen tesislerin 
kendi arazileri içinde yapılacak kapasite artışı proje-
lerinde yer görme ve halkın katılım toplantısının ya-
pılmaması.
8. Kurumların da çoğunlukla katılmadığı "yer görme" 
uygulaması ve dilekçe işleminin kaldırılması.
9. 3 aydan fazla sürecek modelleme tarzı çalışmaların, 
raporda taahhüt edilmesinin sağlanarak ÇED süreci-
nin kısaltılması.
10. ÇED sürecinde imar planı uyumluluğu ya da olup 
olmadığı uygulamasının çıkarılması süreci hızlandıra-
caktır. Yatırımcının belgeyi aldıktan sonraki yatırım 
için verilen 5-7 yıl süresi bu gibi işlemlerin tamam-
lanması içindir.
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Ağustos ayında faaliyetlerde yaşanan düşüş Bileşik Endeks’e olumsuz yansıdı. 
Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ağustos ayında da 
Haziran ayında olduğu gibi çalışma gün sayısının azalması sebebiyle yeniden 
geriledi. 

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi Ağustos 2019 sonuçları açıklandı

Bileşik Endeks’i etkileyen ekonomik, dış politik ve jeo-
politik risklerin önemli ölçüde azalmasına karşın inşaat 
sektöründe yaşanan sorunların Bileşik Endeks üzerinde-
ki etkileri de daha açık ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-
neği) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İn-
şaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ağustos 
2019 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks’te şu bilgiler 
yer aldı: Ağustos ayında da, Haziran ayında olduğu 
gibi çalışma gün sayısının azalması sebebiyle faaliyet-
lerde yaşanan düşüş Bileşik Endeks’e olumsuz yan-
sıdı. Güven ve beklentilerdeki zayıflamanın sürmesi 
de Ağustos ayı Bileşik Endeksi’nde düşüşe yol açtı. 
Ağustos ayında 1,08 puan düşen Bileşik Endeks dip 
seviyelerde kalmaya devam etti.

Faaliyetler çalışma gün sayısının azalması 
düştü

Ağustos ayında çalışma gün sayısının azalması ve ge-
leneksel tatiller, inşaat malzemeleri sanayi faaliyetle-
rinde düşüşe neden oldu. Temmuz ayında faaliyetlerde 
genele yayılan dengeli toparlanma sonrası Ağustos 
ayında faaliyetlerin hızı yeniden kesildi. Faaliyet En-
deksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,2 puan dü-
şerken yurtiçi satışlar önemli ölçüde geriledi. İhracat 
artışı Ağustos ayında sürdü ancak yavaşladı. Üretimde 
de yeniden gerileme yaşandı. Cirolar Ağustos ayında 
iç satışlardaki düşüşe bağlı olarak önemli ölçüde ge-
riledi. Yurtdışı satış fiyatlarında da sınırlı bir gerileme 

yaşanırken, tahsilat hızı düştü. İnşaat malzemeleri sa-
nayi faaliyetlerinde dalgalanma devam ediyor. Hazi-
ran ayında gerileme ve Temmuz ayındaki toparlanma 
sonrası Ağustos ayında yeniden düşüş yaşandı. Geçen 
yılın Ağustos ayına göre yüzde 16,5 geride kalan faa-
liyetlerde kalıcı toparlanma için zamana ihtiyaç oldu-
ğu görüldü.

Faaliyetlerdeki düşüş Güven Endeksi’nde 
gerilemeye yol açtı

Güven Endeksi’nde Ağustos ayında yeniden sınırlı 
bir gerileme yaşandı. Temmuz ayındaki durağanlaş-
ma sonrası toparlanmaya dönük bir gelişme olmadı. 
Ağustos ayında faaliyetlerdeki düşüş güvendeki to-
parlanma beklentisini öteledi. Güven seviyesi Ağus-
tos ayında bir önceki aya göre 0,5 puan düştü. Güven 
Endeksi’nde son üç aydır kararsızlık ve dalgalanma 
yaşanıyor. Toparlanmaya geçiş için gerekli koşullar 
halen oluşmadı. Türkiye ekonomisine ilişkin güven 
dip seviyesinde kalmaya devam ediyor. Yurtiçi pazar-
larda güven yeniden sınırlı ölçüde geriledi. İhracat pa-
zarlarında güven ise Ağustos ayında da artışını sürdür-
dü. Güven Endeksi, daha önce olumsuz etkiler yaratan 
ekonomik, dış politik ve jeopolitik risklerin azalması-
na rağmen henüz toparlanma sürecine giremedi. İn-
şaat sektöründe yaşanan sorunlar ve bunun yarattığı 
küçülmeden olumsuz etkilenmeye devam eden Güven 
Endeksi’nde artışın, inşaat sektöründe yaşanan sorun-
ların kalıcı çözümüyle mümkün olduğu anlaşıldı.

AGÜB Sektörden
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İnşaat sektöründeki sorunlar beklentileri 
olumsuz etkiledi

Beklenti Endeksi Ağustos ayında sınırlı ölçüde gerile-
meye devam etti. Beklentilerde toparlanma süreci he-
nüz başlamadı. Faaliyetlerdeki gerileme de beklentileri 
olumsuz etkiledi. İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar 
ve iç talepteki bozulma, beklentileri olumsuz etkileme-
ye devam etti. Beklenti Endeksi, Ağustos ayında bir 
önceki aya göre 0,8 puan düştü, geçen yılın Ağustos 
ayı beklentilerinin 17,2 puan altına indi. İnşaat sektö-
rü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentiler 
geriledi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi si-
parişlerde sınırlı bir düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç 
aya ilişkin alınan ihracat siparişleri ise Ağustos ayında 
artışını sürdürdü. Önümüzdeki üç ayın üretim beklen-
tisi de gerileme gösterdi. Sektörde, özellikle yurtiçi 
siparişlerdeki gerileme ile üretimde düşüş bekliyor. 
Beklentileri olumsuz etkileyen ekonomik, siyasi ve 
dış politik riskler önemli ölçüde azaldı. Ancak bu kez 
inşaat sektöründeki sorunlar ve küçülmenin beklenti-
ler üzerindeki olumsuz etkileri yaşanmaya başlandı. 

Beklentilerde iyileşmenin ancak inşaat sektöründeki 
sorunların çözümü ile başlaması bekleniyor.

Türkiye İMSAD

Kuruluşundan bu yana geçen 35 yılda, Türk inşaat sa-
nayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsil 
eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD’ın, 
38 sektör derneği, 74 sanayici firma ve 27 paydaş ku-
rum üyeleriyle birlikte, pazarda 32 binden fazla nok-
taya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir 
büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri 
geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri 
yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının 
artarak sürdürü lebilmesi için, dış pazarları yakın-
dan takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektö-
rünün çok önemli grupları olan 31 farklı alt sektörü 
temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılın-
da ise Kamerun temsilciliğini kuran, sektörel pro-
jeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, 
Avrupa Komisyonu’nun fonladığı birçok projeye de 
liderlik etmektedir.

AGÜB Sektörden
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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” 2019 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı.

Faiz Kararı, İnşaatta Gidişatı Belirleyecek…

İnşaat faaliyetlerinde bir hareketlilik göze çarpmak-
la birlikte bu seviye olması gereken düzeyin altında 
kaldı. Önceki yılın aynı dönemine göre Güven En-
deksi’ndeki sınırlı da olsa düşüş, inşaat sektörünün 
hâlihazırda yaşadığı darboğazın ortadan kalkmadı-
ğına işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı 
Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörünün 
ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut 
durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. 
İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve 
aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içinde 
stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgi-
li bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya 
koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton En-
deksi’nin 2019 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. İn-
şaat faaliyetlerinde bir hareketlilik göze çarpmakla 
birlikte bu seviye olması gereken düzeyin altında 
kaldı. Sektör oyuncularının hâlen inşaat sektörü 
özelinde güven sorunu yaşamaya devam ettiği-
ni gösteren Rapor’da, önümüzdeki döneme ilişkin 
beklenti yükselmekle beraber eşik değerin altında 
kalmaya devam etti.

Hazır Beton Endeksi 2019 Ağustos Ayı Raporu’na 
göre, güven hariç diğer üç endeks de önceki yılın 
aynı dönemine göre artış sergiledi. Özellikle Güven 
Endeksi’ndeki sınırlı da olsa düşüş, inşaat sektörü-
nün hâlihazırda yaşadığı darboğazın ortadan kalk-
madığına işaret etti. Geçen yılın aynı ayına kıyasla 
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geride bıraktığımız ağustos ayında faaliyette bir kıpır-
danma görünmekte ancak bu hareketin yeterli olma-
dığı anlaşılmaktadır.

“Ekonomide güven ortamı tesis edildikçe eko-
nomik aktivitenin hızı artacaktır”

Hazır Beton Endeksi 2019 Ağustos Ayı Raporu’nun so-

nuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
vuz Işık, “Sektör oyuncuları hâlen inşaat sektörü 
özelinde güven sorunu yaşamaya devam etmekte-
dir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla geride bı-
raktığımız ağustos ayında faaliyette bir kıpırdanma 
görünmekte ancak bu hareketin yeterli olmadığı 
anlaşılmaktadır. İnşaat sektöründeki zayıf görü-

Grafik-1: Endeks Değerleri
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nüm on altıncı ayını geride bırakmıştır.” dedi.

İnşaat sektörünün canlanması için önerilerde bulu-
nan Yavuz Işık, “İkinci çeyrek büyümesinde inşaat 
sektörünün ciddi oranda daraldığını net bir şekil-
de gördük. Bu gidişin tersine dönmesi için, temmuz 
ayında Merkez Bankasının 425 baz puanlık faiz indi-
rimi sonrasında bu ayki 325 baz puanlık indirimin de 
bankacılık kesimine yansıması gerekmektedir. Yalnız-
ca kamu bankaları üzerinden değil aynı zamanda özel 

sektör bankalarının da elini taşın altına koyması, faiz 
indirim kararlarını kendi rakamlarına yansıtmaları 
gerekmektedir. İnşaat sektörünün geleceği açısından 
düşük faiz olmazsa olmazdır. Bunun yanında son ra-
kamlarda hem tüketici hem de piyasa oyuncularının 
ekonomiye olan güvenlerinin yükseldiğini görüyoruz. 
Henüz istenilen seviyede olmasak da ekonomide gü-
ven ortamı tesis edildikçe başta inşaat olmak üzere 
ekonomik aktivitenin hızı artacaktır.” dedi.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

AGÜB Sektörden
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Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Onpo Madencilik  

İnş. San. ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Bulvarı No: 687 

Mamak - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 

16180 Osmangazi - Bursa

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Ento Maden  
Global A.Ş.

Güneşli Evren Mh. Bahar 
Cd. Şehit Doğan Öztürk Sk. 

No:24 Bağcılar İstanbul

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

Akdağlar Madencilik  
San ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No: 48  

Sarıyer - İstanbul

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti. 
Mektep Cad. Azizbey Apt.  

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Albayrak 
Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad.  

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Özyurt Madencilik 
İnş. San. Tic. A.Ş.

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 
Durağı No: 612  

G.O.Paşa - İstanbul

Tarmac TURKEY 
Agrega Mad. ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74

Dilovası - Kocaeli

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak. Paz. 

Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar  

İstanbul Cad. No:1/B Eyüp/
İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

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

Alton Beton ve Nakl. 

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

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

10576. Sok. No: 1,  
Fevziçakmak Mahallesi, Ho-
rozluhan Osb Bukas Ticaret 

Merkezi Karatay - Konya

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

Balgat Mah. Ziyabey Cad. 
No: 40/10 Balgat  

Çankaya - Ankara

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

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

İstanbul 

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Dere Madencilik 
A.Ş.

Çakırağılı Mevkii,  
10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

Traçim Çimento  
San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 38  

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

Tekçam Cad. 4 K: 1 D: 5 
Edremit - Balıkesir

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

Toros Mah. 46. Sok. Toros 
Apt. B Blok Asma Kat No: 1 

Seyhan - Adana

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

Yazlar İnşaat ve  
Tic. Ltd. Şti. 

Kordonboyu Mah. Hamam 
Sok. Yazlar İş Hanı, No: 39/4 

Kartal - İstanbul

İnci Grup Maden 
Tic. San. Ltd. Şti. 
Adnana Menderes Cad.  

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No:2 Bağcılar İstanbul

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No: 2 Bağcılar İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu 
kvs.imo.org.tr 
Ankara/Türkiye

1-2

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 
www.jeolojikurultayi.org.tr 
Ankara/Türkiye

6-10
Nisan 2020

Hayatımız Maden III

İzmir/Türkiye

15-17
Kasım 2019

8. Uluslararası Geoteknik Sempozyumu 
www.geoteknik2019.org.tr 
İstanbul Türkiye

13-15
Kasım 2019

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş  
Sempozyumu ve Sergisi

Bursa/Türkiye 
www.mersem.org.tr

13-14
Aralık 2019

MINEX 2019

8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve  
Teknolojileri Fuarı

Minex.izfas.com.tr

 

23-26
Ekim 2019 Kasım 2019
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Nordberg® HP Series™ konik kırıcılar daha 
uzun emre amadelik süresi ile daha yüksek 
üretim sağlar

Biz Metso’da büyük farkı böyle yaratıyoruz 
#TheMetsoWay

Nordberg® HP Serisi ™ konik kırıcılar, kırıcı hızı, strok, kırma

kuvvetleri ve kavite tasarımının eşsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu 

sahada kanıtlanmış kombinasyon tüm sekonder, tersiyer ve dördüncül 

uygulamalarda daha yüksek kapasite ve üstün son ürün kalitesi sağlar. 

Eşit boyutlu kırıcılar ile karşılaştırıldığında, Nordberg HP daha büyük 

üretim kapasitesine, kırma haznesinde daha yüksek yoğunluğa ve daha iyi 

küçültme oranına sahiptir. Bu, düşük enerji tüketimi ile birinci kalite son 

ürünler elde etmenizi sağlar.

Metso kırıcıları ile ilgili daha fazla bilgiye www.metso.com adresinden 

ulaşabilirsiniz

#TheMetsoWay
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www.minerals.weir

TRIO
®


