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AGÜB

Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında içinde bulunduğumuz 
bu zorlu ekonomik şartlarda sektörümüzün du-
rumunu ve yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

Bildiğiniz gibi Ağustos 2018’ den itibaren döviz 
kurlarında yaşanan artışlar sektörümüzde de girdi 
maliyetlerini ciddi şekilde artırmış, beraberinde 
faizlerinde yükselmesiyle üreticilerimiz bankalar-
dan kredi temin etmekte zorlanmaya başlamışlar 
yada yüksek maliyetlere katlanarak kredi kullan-
mak zorunda kalmışlardır. 

2019’ un ilk 3 ayında gerçekleşen satışlara bak-
tığımızda, bir önceki yılın aynı dönemine göre, 
çimento sektöründe yaklaşık % 30, hazır beton 
sektöründe yaklaşık % 50 yine agrega sektöründe 
bunlara paralel olarak % 50 civarında bir daralma-
nın meydana geldiğini görüyoruz. 

Diğer taraftan son 7-8 aylık süreçte likit sıkışık-
lığına giren piyasalarda bir çok firma konkordato 
ilan etmek durumunda kalmış, bunların yaklaşık 
% 75’e yakın bir bölümü ise inşaat sektöründe fa-
aliyet gösteren firmalar olmuştur. Bu durum sek-
törümüzde tahsilat problemlerini de beraberinde 
getirmiştir.

Tüm bu gelişmeler doğrultusunda madencilik sek-
töründe farklı disiplinleri temsil eden sivil toplum 
kuruluşu dernekler ile birlikte Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı ve Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü çatısı altında yapılan birçok toplantı-
da, sektörümüzün içinde bulunduğu bu zorlu du-
rum tüm ilgililere aktarılmış, bilhassa sektördeki 
nakit problemleri nedeni ile 2019 yılında yapıla-
cak devlet hakkı ve orman arazi izin bedellerinin 
ödemelerinin 12 eşit taksitte tahsil edilmesi, KDV 
ödemelerinin geçici vergi dönemlerinde yapılması 
gibi hususlarda destek talep edilmiştir. 

Bildiğiniz üzere her yıl Nisan ayında bir önceki 
yıl yapılan üretim ve satışların beyanları Mapeg’e 

iletilmekte, tahakkuk eden devlet hakkı ödemeleri 
ise Haziran ayında gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 
da daha önceki yıllarda olduğu gibi Mapeg tara-
fından tüm illerdeki 2018 yılı emsal ocak başı satış 
fiyatları Agüb’ ten talep edilmiştir. Bunun üzerine 
tüm illerdeki üyelerimiz ve diğer üreticilerle yap-
tığımız görüşmeler ve araştırmaların neticesi Ma-
peg’ e iletilmiştir. Bildirilen rakamların büyük bir 
bölümü piyasalardaki gelişmelere paralel olarak 
2017 yılında ilan edilen rakamlarla benzerlik gös-
termiştir. Ancak Mapeg Nisan’ın ilk haftası 2018 
yılı emsal ocak başı satış fiyatlarını yayınlamış, 
rakamlar incelediğinde bir önceki yıla kıyasla yak-
laşık % 45 civarında bir artış olduğu gözlenmiştir. 

Bu durum bir çok ilde gerçekleşen reel fiyatları 
yansıtmamaktadır. Geçtiğimiz sene yaklaşık 220 
milyon TL. devlet hakkı ödeyen sektörümüzün bu 
gelişmeler sonrası bu yıl yaklaşık 300 milyon TL. 
devlet hakkı ödemesi durumu ortaya çıkmaktadır 
ki şuan ciddi nakit sıkışıklığı içinde olan sektörü-
müzün bu yükü kaldırabilmesi çok zor.

Söz konusu emsal ocak başı satış fiyatlarının belir-
lenmesine temel teşkil eden veriler, diğer maden 
guruplarında ürün kalitesine göre ayrı ayrı fiyat-
lar belirlenirken sektörümüzde dolgu agregaları 
ve hazır beton/asfalt agregaları için herhangibir 
fiyat ayrımının olmaması, tüvenan hammadde 
satışlarının da (kamu yatırımları dışında yapılan 
satışlar için) tesiste işlem görmüş ürün olarak de-
ğerlendirilmesi ve ürün fiyatları üzerinden devlet 
hakkının hesaplanması hususlarında Agüb süreci 
hassasiyetle takip etmeye devem edecek ve üyele-
rimizi de bu konularda bilgilendirecektir. 

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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17. Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı

27 Mart 2019 tarihinde üyemiz İSFALT A.Ş.’nin konferans salonunda 
17. Olağan Genel Kurulumuz üyelerimizle birlikte gerçekleştirildi. 
Genel Kurul etkinliklerimiz METSO Minerals A.Ş. sponsorluğunda 
düzenlendi. 

Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Sn. Cüneyt ER-
TUĞRUL, Divan yardımcıları olarak Sn. Cem SÜ-
REK ve Sn. Tarkan BÜYÜKBAŞARAN seçildiler. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve 
tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması-
nın ardından İstiklâl Marşımız okundu. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ 
açılış konuşmasını yaptı. AGÜB’ün vizyon ve mis-
yonunu anlatan Sn. KORUÇ, il bazında üyelerimiz 
hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye’de ve Dünya’da 
agrega üretim miktarları, kişi başı tüketim miktar-
larını aktardı. AGÜB’ün gerçekleştirdiği ve hedefle-
diği çalışmaları anlattı. Son Maden Kanunu değişik-
liğinde ortaya çıkan olumlu ve olumsuz gelişmeleri 
üyelerimizle paylaştı ve son sekiz yılda on iki kanun 
değişikliği yapıldığını iletti. Ardından Genel Sekre-
terimiz Sn. Çağlar TANIN 2018 yılında gerçekleştiri-

len faaliyetlerle ilgili sunumunu gerçekleştirdi.
Genel Kurul seçimleri sonucunda Yönetim ve Dene-
tim Kurulumuz aşağıdaki şekilde belirlendi. 
Yönetim Kurulu Başkanı : Şevket KORUÇ
Başkan Yardımcısı : Kağan EREN
Muhasip Üye  : Tarkan BÜYÜKBAŞARAN
Üye   : Cüneyt ERTUĞRUL
Üye   : Barbaros ONULAY
Üye   : Hüseyin ILGAZ
Üye   : Cem SÜREK
Üye   : Suat BOZTAŞ
Üye   : Ferhat SAYIN
Denetim Kurulu Başkanı : Temel YAZ
Üye   : Birol BOZKURT
Üye   : İskender ALBAYRAK

AGÜB 17. Olağan Genel Kurulu
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Yönetim ve Denetim Kurulu belirlendikten sonra 
tüzük değişikliği ile ilgili oylama yapıldı. Ardından 
Genel Kurul etkinlik sponsorumuz METSO Mineral 
A.Ş. kırma eleme teknolojileri ile ilgili sunumunu 
yaptı. Üyemiz ENVEKS, Toz İndirme Sistemleri’nde-
ki gelişmeler ile ilgili üyelerimizi bilgilendirdi. Yeni 

AGÜB Haberler

17. Olağan Genel Kurul Açılışı

İSFALT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. İbrahim SÖNMEZ  
ve AGÜB Başkanı Sn. Şevket KORUÇ

METSO Minerals A.Ş. Ülke Müdürü Sn. Güray KIR  
ve AGÜB Başkanı Sn. Şevket KORUÇ

yönetime başarılar dileklerinden sonra plaket takdi-
mine geçildi. İSFALT A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
Sn. İbrahim SÖNMEZ ve Metso Minerals A.Ş. Ülke 
Müdürü Sn. Güray KIR’a plaketleri, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ tarafından takdim 
edildikten sonra genel kurul sona erdi. 
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Tablo 1 : II(a) Grubu Madenlerin Ocak Başı Satış Fiyatları Karşılaştırması

15 Ocak 2019 tarihinde, İSFALT Genel Müdür Yar-
dımcısı Sn. Dr. İbrahim SÖNMEZ'e, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ ile beraber ziyarette 
bulunduk. Gerçekleşen ziyarette İSFALT içerisindeki 
zeminde çeşitli asfalt uygulamalarını ve laboratuvarda 
yapılan çalışmaları inceledik. İSFALT-AGÜB işbirliği 
ile yapılabilecek faaliyetleri değerlendirdik. Maden 
Bölgesi ilan edilen Cebeci bölgesinde İSFALT A.Ş. 
yeni kurulan şirketin ortakları arasında yer almakta-
dır. Bununla birlikte İSFALT A.Ş.’de bir agrega üretici-
si olarak birliğimizin üyesi olmuştur. 

2018 yılı için emsal fiyat olarak açıklanan ocak başı 
satış bedelleri fiili durumla örtüşmediği değerlendi-
rildi. Satış fiyatının çok üstünde belirlenen rakamlar, 
devlet hakkı ödemelerinin fahiş fiyatta artması, bu 
bedellerin tahsilatında da sorunlara neden olacağı 
belirtiliyor. 2019 yılı için emsal ocak başı satış bedel-
leri ise 2020’de açıklanacak olup üreticiler 2020 yı-
lında açıklanacak rakamların ne olduğunu bilmeden, 
dolayısıyla maliyetlerini bilmeden satış yapmakta-
dırlar. Bu yüzden emsal ocak başı satış fiyatlarının 
cari yılın başında açıklanması daha sağlıklı olacağı 
üreticiler tarafından dile getirildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin verileri-
ne göre Marmara bölgesinde çimento tüketimi 2019 
Ocak ve Şubat aylarında geçen sene aynı aylara göre 
%30 düşmüştür. Türkiye Hazır Beton Birliği verile-
rine göre ise yine aynı bölgede beton miktarındaki 
azalma %50 seviyelerindedir. Bu veriler agrega sek-
törünün %40-%50 mertebelerinde küçülme göster-
diğine işaret etmektedir. Ayrıca, elde edilen verilere 
göre konkordato ilan eden firmaların %75’ini inşaat 
şirketleri, beton santralleri, yapı malzemesi üreticile-
ri oluşturmaktadır. 

İSFALT A.Ş. Ziyareti

2018 Yılı Ocak Başı Satış Fiyatlarına  
Üreticiler Tarafından Tepki Geldi

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
komisyon tarafından açıklanan 2018 yılı II(a) grubu ocak başı satış 
fiyatlarına üreticiler tarafından tepki geldi. Açıklanan fiyatların 
gerçek durumu yansıtmadığı ifade edildi. 
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Sn. Cansız yaptığı konuşmada “Gayrisafi Yurt İçi Hası-
ladaki (GSYİH) madencilik payını yüzde 1’ler seviye-
sinden, orta vadede yüzde 3 seviyesinin üzerine taşıma 
ve uluslararası niteliklere haiz bir madencilik sektörünü 
ülkemize kazandırmak için Bakanlık olarak çalışmalara 
başladık. Bu bizim için rahatlıkla ulaşılabilir bir hedeftir.” 
açıklamasını yaptı. Maden varlıklarımızın ortaya çıkarı-
labilmesi adına maden arama, araştırma ve sondaj çalış-
malarına hız verdik. MTA Genel Müdürlüğümüz bün-
yesinde maden arama-araştırma faaliyetlerine alt zemin 
oluşturacak jeokimya haritalarını hazırladık ve havadan 
jeofizik çalışmalarını başlattık diyen Sn. Cansız 2018’de 
1,5 milyon metre sondajlı arama faaliyeti gerçekleştiril-
diğini söyledi. 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aydın Dinçer açılış 
konuşmasında “Madencilik çok meşakkatli bir meslek. 

Arama safhasından başlayan uzun bir serüven. Uzun yıl-
lardır emek verdiğimiz ocaklarımız diğer sanayi kuruluş-
ları gibi çok önemli tesislerdendir. İhlaller yapıldığında 
ruhsatların iptal edilmesi yıllarca hayatınızı adadığınız 
işletmenizin yok olması demektir. Hiçbir sanayi kurulu-
şu veya fabrikaya ihlallerinden dolayı el konmadığı gibi 
ocaklarda da ruhsat iptalleri kavramı ortadan kalkmalı, 
tüm STK’lar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızla 
birlikte yeni bir maden kanunu yapılmalıdır.  Her ürün 
madenden doğuyor ve maden insan için var. İlaç, tarım, 
cam, seramik, inşaat, teknoloji, otomotiv, kimya, çelik, 
enerji, mücevher giyim… Bu sanayilerin gelişmesini is-
tiyorsak madenlerimizi de işlemek zorundayız. Sanayi 
için üretmek zorundayız. Milli kaynaklarımızla, milli ve 
yerli sermayemize hammadde sağlamalıyız. Mikro değil 
makro bakmalı, kamuoyuna doğru bilgi vermeliyiz.” dedi. 

Antalya’da Hayatımız Maden Çalıştayının  
2.si Düzenlendi

Hayatımız Maden 2 Çalıştayı 18-20 Ocak 2019 tarihleri arasında 
sektörün yoğun katılımıyla Antalya'da gerçekleştirildi. Sayın Bakan 
Yardımcımız Mithat CANSIZ'ın açılış konuşmasıyla başlayan ve 
iki gün süren çalıştayda, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket 
KORUÇ, mevzuat konulu panelde panelist olarak yer aldı.
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20 Mart 2019 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Sn. Mithat CANSIZ başkanlığında 
toplanan Maden Koordinasyon Kurulu toplantısına 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ, Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. Kağan EREN 
ve Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN katılım gös-
terdi. Düzenli aralıklarla toplanan Maden Koordinas-
yon Kurulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı ve STK’lardan oluşuyor. Sektörümü-
zün yaşadığı problemler çözüm önerileri ile birlikte 
Sn. Bakanımıza iletildi.

22 Şubat 2019 tarihinde, İTÜ Vakfı Maçka Sosyal Te-
sislerinde, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın 
öncülüğünde düzenlenen toplantıya AGÜB olarak 
katılım gösterildi. Madenciliğin ülke ekonomisindeki 
önemini ve vazgeçilmezliğini vurgulamak, sorunları 
ve çözüm önerilerini ortaya koymak üzere, T.C. Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önderliğinde Ma-
dencilik Şurası düzenlenmesi konusu toplantının gün-
demiydi. Ortak bir metin hazırlanarak ilgili STK’ların 
imzası ile Şura düzenlenmesi talebi T.C. Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi. 

MYK İnşaat Sektör Komitesi AGÜB ve ASMÜD tara-
fından güncellenen Ulusal Meslek Standardını görüş-
mek üzere 6 Şubat 2019 tarihinde toplandı. Toplantı-
ya İnşaat Sektör Komitesi üyelerinin yanı sıra MYK 
Çalışma Grubu üyeleri ile AGÜB Genel Sekreteri Sn. 
Çağlar TANIN ve ASMÜD Teknik Müdürü Sn. Zeli-
ha TEMREN katılım gösterdiler. Agrega Kırma Eleme 
Tesisi (Konkasör) Operatörü (Seviye 3)” güncellenmiş 
ulusal meslek standardı incelendi, tartışıldı ve gerek-
li düzeltmelerin yapılarak MYK Yönetim Kurulu’nun 
onayına sunulmasına karar verildi.

Maden Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Madencilik Şurası İstişare Toplantısı 

Mesleki Yeterlilik Kurumu  
İnşaat Sektör Komitesi Toplandı

Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesi Toplantısı

Maden Koordinasyon Kurulu toplantısı

Madencilik Şurası İstişare Toplantısı
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AGÜB Haberler

Toplantıda alınan kararlar aşağıda bilgilerinize sunul-
muştur: - Sn. Sevgi ÜÇKAN’ın komite başkanlığına se-
çilmesine,
- Komite buluşmalarının yaklaşık iki ayda bir eğitim/
toplantı olacak şekilde üye olan/olmayan işletmelerde 
sahada gerçekleştirilmesine,
- Sahada yapılacak olan eğitimlerin 15 dakika Çevre, 
15 dakika İSG olacak şekilde düzenlenmesine,
- Mavi yakaya verilmesi planlanan Çevre eğitiminin 
Sn. Sevgi ÜÇKAN, Sn. Orhan PEHLİVAN, Sn. Ah-
met URUN tarafından, İSG eğitiminin ise Sn. Cihat 
ÖZKAL, Sn. Önder Anıl ÖNER tarafından hazırlan-
masına,
- Sahada gerçekleştirilen toplantılar sonrasında ya-
pılacak olan tesis gezilerinde iyi uygulamaların fo-
toğraflanması, uygulama ile ilgili bilgi alınması, ar-
dından bültende, internet sitesinde yayınlanmasına; 
kötü uygulamalar hakkında da işletme sahibine bilgi 
verilmesine,
- AB İSG Hibe programı başvurusu için bir danış-
man ile ilerlenmesine, bir yazılım firması ile görü-
şülmesine,
- İstanbul’daki agrega işletmelerinden önerilecek bir-
kaç firma belirlenip ardından bu tesisleri ziyaret dave-
ti için Çevre Denetlemeleri Daire Başkanlığı ile görü-

12 Mart 2019 tarihinde, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik 
Fakültesi'nde, İnşaat Mühendisleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen 
seminere Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN konuşmacı olarak katıl-
dı. Agreganın önemi, Türkiye ve Dünyada agrega üretimi, üretim yöntemi, 
kalite standartları, sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgiler öğrencilerle 
paylaşıldı. 

şülmesine,
- İSG kaza/ramak kala olaylarının paylaşımlarının 
önemine değinilerek paylaşımların artması için komi-
te üyelerinin desteklerinin devam etmesine,
- İSG istatistik formunun üyelere gönderilerek bilgi 
talep edilmesine,
- Sosyal Güvenlik Kurumundan kaza istatistiklerinin 
talep edilmesine,
- Hayatımız Maden 2 çalıştay sunumlarının İMİB’ten 
talep edilerek komite üyeleriyle paylaşılmasına,
- İSG Genel Müdürlüğü/İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
ziyaretinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesine, önce-
sinde tesis ziyaretlerine gidildiğinde İSG denetleme-
lerinde yaşanan sorunlar ile ilgili bilgi toplanmasına,
- İSG, Çevre ve Maden mevzuatı hakkında AGÜB 
üyelerine birer cümlelik hatırlatmaların haftada bir 
yapılması için çalışılmasına,
- Agrega ikamesi olarak kullanılan mermer artıkları 
hakkında Bursa Beton’un yaptığı çalışmanın komitey-
le paylaşılmasına,
- İSG yarışması düzenlenmesi konusunun 6 ay sonra 
tekrar gündeme alınmasına,
- Bir sonraki toplantının Nisan ayının üçüncü haftası, 
önceden belirlenecek olan bir işletmede gerçekleştiril-
mesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Çevre ve İSG Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversite Seminerinde Agrega Anlatıldı

AGÜB Genel Sekreteri Çağlar TANIN

15 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve İSG Komitemizin toplantısı 
gerçekleştirildi. 2018 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin 
değerlendirildiği toplantıda, 2019 yılı için çalışma planı hazırlandı.
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AGÜB Haberler

Marmara bölgesi, nüfusunun ve bölgedeki yapılaşmanın 
yoğun olması nedeniyle agrega madenciliğinin en fazla 
yapıldığı bölgedir. Bölgede seksen yedi agrega üreticisi fir-
ma bulunmaktadır. Türkiye'deki toplam agrega üretiminin 
%40'ı Marmara bölgesinde gerçekleşmektedir. Kısa vadede 
Marmara bölgesinde, uzun vadede ülke genelinde faaliyet 
gösteren agrega işletmelerinde işverenlerin, çalışanların ve 
ailelerinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak proje-
mizin ana hedefidir. 
Proje kapsamında işverenler, çalışanlar ve aileleri tarafın-
dan kullanılabilecek bir yazılım oluşturulması planlan-
maktadır. Bu yazılımın yardımı ile, çalışanlar ve ailelerinin 
is sağlığı ve güvenliği ile ilgili online eğitimlere ulaşması 
sağlanacaktır. Diğer taraftan işletmelerde tespit edilen iyi 
uygulamalar ve risklerin hem işletme içinde hem de sek-
törle paylaşılması hedeflenmektedir. Özellikle iş güven-
liği açısından risk olarak belirlenen durumların takibi ve 
giderilmesi için sorumlularına online uyarılar gönderi-
lecek, sorumluların belirleyeceği süreler dahilinde riskin 
giderilmesi ve bunların kayıt altına alınması sağlanacaktır. 
Uygulamanın kullanımı ve tanıtımı için işletmelere proje 
koordinatörü ve diğer ilgili kişiler tarafından ziyaretlerin 
gerçekleştirilmesi, bu ziyaretlerde gerekli eğitimlerin veril-
mesi planlanmaktadır. Bu sayede, iş süresi dışında dahi ça-
lışan ve ailelerinin iş güvenliği eğitimlerini tamamlamaları, 
iyi uygulamaların sektörde yaygınlaştırılması ve riskli du-
rumlardan tüm işletmelerin haberdar olarak kaza olmadan 
önce gerekli tedbir almaları sağlanmış olacaktır. 
Çalışanların internet kotalarındaki kısıtlardan dolayı uy-
gulamayı işyeri dışında kullanmak istememesi, hedeflenen 

miktarda eğitimi almaması, iyi uygulama/risk bildirimle-
rini paylaşmak istememesi ve işverenlerin iş yerinde tes-
pit edilen iyi uygulama/riskleri sektördeki diğer firmalarla 
paylaşmak istememesi projenin başlıca risklerini oluştur-
maktadır. 
Söz konusu risklerin ortadan kaldırılması amacıyla;
• Çalışanların internet erişim maliyetinin ve çalışanın 

harcadığı mesainin işveren tarafından karşılanması 
için AGÜB bünyesinde tutulan uygulama kullanım 
kayıtlarının işveren ile paylaşılması sağlanacaktır. Bu 
sayede çalışanın eğitim için harcadığı süreyi hangi 
eğitimin alındığını tespit eden işveren, bu masrafları 
karşılayarak çalışanını bu uygulamayı kullanması ve 
gerekli eğitimleri alması için teşvik edecektir.

• Eğitimleri uygulama üzerinden tamamlayan ve iyi 
uygulamaları/riskleri paylaşan çalışanlara aldığı eği-
timin süresi ve paylaşımda bulunduğu iyi uygulama/
risk sayısına göre AGÜB tarafından ödül verilmesi, 
sertifika düzenlenmesi gibi teşvik edici çalışmalar 
gerçekleştirilecektir.

• İşverenlere uygulamanın amaçlarının, onlara sağla-
yacağı faydanın AGÜB tarafından düzenlenecek saha 
ziyaretlerinde anlatılması ile paylaşımlarla ilgili işve-
renlerin tereddütleri ortadan kaldırılacaktır.

Agrega sektöründe çalışan personellerin alması gerekli 
olan zorunlu eğitimler işverenler ve bağlı OSGB’ler (Or-
tak sağlık güvenlik birimleri) tarafından verilmektedir. Bu 
eğitimlerin içerikleri, yeterli sürede verilip verilmedikleri 
güvenilir şekilde kayıt altına alınamamaktadır. İşletmeler-

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe 
Programına Başvurduk

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün Operasyon 
Faydalanıcısı olduğu AB destekli 6 milyon Avro’luk hibe programı 
kapsamında özellikle maden ve diğer çok tehlikeli sektörlere 
(NACE Kodlama Sistemine göre) yönelik olarak iş sağlığı ve 
güvenliği koşullarının (İSG) iyileştirilmesi ve ilgili tarafların İSG 
alanındaki yetkinliklerinin artırılmasını sağlayacak projeler için 
başvurular tamamlandı. Agrega Üreticileri Birliği olarak hibe 
programına iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlayacak önemli bir 
proje ile başvurduk.
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Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu  
Genel Kurulu

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Genel Kurulu ve yemekli 
sektör toplantısı Ankara’da geniş katılımla gerçekleştirildi. KİSAD 
Başkan Vekili Sn. Erol ÜÇÜNCÜ'nün başkanlık yaptığı Başkanlık 
Divanı'nda AGÜB'ten Sn. Şevket KORUÇ ve TÇMB'den Sn. Feyyaz 
ÜNAL katip üye olarak yer aldı. 

AGÜB Haberler

de tespit edilen iyi uygulamalar ya da risklerin sektör için-
de paylaşımları yapılmamaktadır. İstatistiklerin düzgün 
tutulamaması nedeniyle ortaya sağlam veriler çıkmamakta 
ve buna göre alınması gerekli önlemler alınamamakta-
dır. Sektörde işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusun-
da algıları yeterli düzeye ulaşamamıştır. Eğitimler sadece 
zorunluluk olarak görülmekte ve konuya yeterince ilgi ve 
kaynak aktarılmamaktadır. Yüz yüze verilen eğitimlerde 
eğiticinin niteliğine göre değişen farklı kalitede bilgiler ça-
lışanlara aktarılmaktadır. 

Sektörün değerlendirildiği, gelecek dönem hedeflerinin pay-
laşıldığı, enerji ve çevre gündemlerinin ele alındığı toplantı-
da, “Beton Bariyerler”, “Geçirimli Beton” ve “Beton Yollar” 
konuları öne çıktı. Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
Sektör Toplantısı, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Sn. Abdullah TANCAN’ın, Yapı Ürünleri Üreticileri 
Federasyonu (YÜF) Başkanı ve Türkiye Çimento Müstahsil-
leri Birliği (TÇMB) Başkan Vekili Sn. Suat ÇALBIYIK’ın ve 
Federasyon Üye Birlik Başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. 
2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 yılına ilişkin sektör ön-
görülerinin, sektör temsilcileriyle paylaşıldığı toplantıda; çev-
re ve enerji verimliliği konularında önemli bilgiler paylaşıldı. 
Çevre ve enerji verimliliği konularının Federasyon olarak 
öncelikleri konumunda olduğunu vurgulayan Yapı Ürünleri 
Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanı Sn. Suat ÇALBIYIK, 
“Türkiye’de her gün gerçekleşen trafik kazalarında 22 kişinin 
yaşamını kaybediyor” dedi. Sn. ÇALBIYIK, “Bu oran çok va-
him bir resmi gözler önüne sererken beton bariyerlerin haya-
ti önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Beton bariyerler 
bölünmüş yollarda karşı şeride geçmekten kaynaklı trafik 
kazalarını engellerken ölümlü trafik kazalarını yüzde 20 ora-
nında azaltıyor. Ayrıca çelik bariyer yerine beton bariyer kul-

Gerçekleştirilecek olan proje ile eğitimlerin yasal olarak 
verilmesi gereken saatten az olmaması sağlanmış olacaktır. 
Eğitim kalitesinin standartlaşması ve kaliteli eğitimin yay-
gınlaştırılması ile bilinç seviyesi daha fazla yükselecektir. 
İyi uygulamaların ve risk bildirimlerinin paylaşılması ile iyi 
uygulamalar yaygınlaşacak, riskli durumlara ise daha fazla 
dikkat çekilmiş olacaktır. Bir yandan da paylaşım kültürü-
nün de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çalışanların aileleri 
için hazırlanmış olan online eğitimler sayesinde iş sağlığı 
ve güvenliği bilinci aile düzeyinde artacaktır. 

lanımının motorcular için de ölüm riskini yüzde 36 azalttığı 
tespit edilmiştir. Biz de bu nedenle beton bariyerin yaygınlaş-
ması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu. 
Geçirimli beton ile su tüketimi azalacak, sel felaketleri önle-
necek Geçirimli beton teknolojisinin, Türkiye ekonomisi ve 
çevre konuları ile alakalı önemli bir gündem olduğunu dile 
getiren Sn. ÇALBIYIK, “Avrupa’da da giderek yaygınlaşan bu 
teknoloji, özellikle park alanları, kaldırım ve yürüyüş yolla-

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Genel Kurulu
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rının vazgeçilmezi oluyor. Geçirimli beton, klasik kaplama 
yüzeylerin aksine yağmur suyunu geçirimli yüzeyi sayesinde 
kirletmeden yer altı kaynaklarımızla buluşturma imkanı ve-
riyor. Bu beton tipi ile hem sel felaketlerini önleyebiliriz hem 
de su tüketimini azaltarak çevremizin korunmasına katkı 
sağlayabiliriz.” dedi. 
Enerji verimliliği ile 300 Milyon Dolar tasarruf Federasyon 
olarak karbon yakalama, değerlendirme ve depolama ko-
nularında yoğun bir araştırma ve geliştirme çalışması yap-
tıklarını ifade eden Sn. ÇALBIYIK, ‘Sıfır atık’ felsefesine 
destek verdiklerini ve geri dönüştürülemeyen evsel atıkları 
fabrikalarında yakıt olarak kullandıklarını söyledi. Türkiye’de 
belediye çöp depolama sahalarına kurulacak Mekanik Biyo-
lojik Ayrıştırma ve Kurutma Tesisleriyle yılda 30 milyon ton 
çöpten yaklaşık 7 milyon ton yakıt üretilebileceğini aktaran 
Sn. ÇALBIYIK, “Bu yakıtların çimento sektöründe kullanıl-
masıyla 3 milyon tona yakın kömürün ithalatı önlenerek her 
yıl 300 milyon dolar tasarruf sağlayabiliriz. Bu da cari açığı-
mızın azaltılması demek. Avrupa Birliği’nde olduğu gibi çi-
mento sektörü, yakıt ihtiyacının yüzde 44’ünü bu çöplerden 
karşılayabilir” dedi. Sektör olarak ‘enerji üretimi’ de yaptık-
larını ekleyen Sn. ÇALBIYIK, “2018 yılı Aralık sonu itiba-
riyle Türk Çimento Sektörü olarak 12 fabrikamızda kurulu 
toplam 21 hat sayesinde 120 megawatt atık ısı geri kazanımı 
gücüne ulaşmış durumundayız. Devlet teşviki olmaksızın 
fabrikalarımız kendi yatırımlarıyla yaklaşık 480 bin hanenin 
günlük elektrik tüketimine karşılık gelen enerjiyi geri kaza-
nıyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu sisteme dahil olacak 
4 fabrikamızla birlikte ülkemiz için katma değer sağlamaya 
devam edeceğiz” dedi. 
Sn. ÇALBIYIK’ın açılış konuşmasının ardından sözü devra-

lan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Abdullah 
TANCAN, “Özellikle son yıllarda enerji verimliliği bilincinin 
artmasıyla Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım sistemleri ül-
kemizde de önem kazanmıştır” dedi. Bakan Yardımcısı Sn. 
TANCAN sözlerine, “Uygulamalarda Çimento sektöründeki 
elektrik enerjisinin tüketiminin yıllık yaklaşık %20-30’a ya-
kınının ulusal enerji ağına geri kazandırılabileceği hesaplan-
mıştır” diyerek devam etti. Bakanlığımızın yürüttüğü enerji 
verimliliğinin artırılması projesi kapsamında Çimento Sek-
törü başta olmak üzere belirlenen 7 Sanayi alt sektöründe, 
Sektörel Enerji Etüt Kılavuzları hazırlanmıştır diyerek Ba-
kanlık olarak Enerji Verimliliği projelerine verdikleri önemi 
bir kez daha vurguladı.
www.tcma.org.tr’den alıntıdır.

AGÜB Haberler

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Genel Kurulu

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı  
Sn. Abdullah TANCAN
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AGÜB Makale

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Liderlik

Çalışma hayatımızda; İş Sağlığı ve Güvenliği her-
kesin sorumluluğunda olan bir durum olduğu bi-
linmesi gerekmektedir. Bu durumun oluşması için 
mutlaka güvenlik kültürünün oluşması ve toplu-
mumuzun hayatına girmesi gerekmektedir.

Liderlik, her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Gü-
venliği alanında da işlevsel olarak
hayatımızda önemli bir rol oynamaktadır. İş Sağ-
lığı ve Güvenliği profesyonellerine de bu konuda 
önemli görevler düşmektedir;
• Yaşam şekli olarak benimsemek,
• Rol model olgusu doğrultusunda hareket etmek,
• Gelişime açık olmak,
• İletişime açık olmak,
• Ulusal ve uluslararası mevzuatlara hâkim olmak,
• İyi uygulamaları çalışma ortamlarına taşıyabil-
mek,
• Gözlemler yapıp "Düzenleyici Önleyici Faaliyet-
ler" hazırlayabilmek,

Yukarıdakilerin yanı sıra konuştukları ile saha 
uygulamaları örtüşen davranışlar sergilemedirler. 
Mantıken uygulanabilir konuların çalışma sahası 
ile örtüşmesi önem arz etmektedir. İş Sağlığı ve 
Güvenliği konusunda lider olmak sadece İş Gü-
venliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Diğer Sağ-
lık Personelleri veya İş Sağlığı ve Güvenliği ça-
lışanları olarak algılanmamalıdır. Yaşam süreci 

düşünüldüğünde çalışma hayatı içerisinde olan 
herkesin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda so-
rumlulukları olmalıdır. Bu sorumluluklar çerçeve-
sinde yenilikleri taşıyan, uygulamaya koyan, takip 
ve gözlemleri ile yön verenlere lider diyebiliriz.
Bazı sektörlerde tecrübeye dayalı doğal abiler var-
dır. Bu doğal abiler yılların verdiği tecrübe ile her 
alanda olduğu gibi, İş Sağlığı ve Güvenliği ala-
nında da belirleyicidirler. Yeni çalışanların örnek 
aldığı davranışlar göstermektedirler.
Basit ve anlaşılır olarak şunu söylemek gerekir. 
Örneğin çalışmaya başlamadan önce bir iş başı 
konuşmasında iş ayakkabısının önemini, baretin 
önemini anlatan kişinin ayakkabısız ve baretsiz 
saha içerisinde oluşu çalışan arkadaşlarımızın bu 
konuda ne kadar duyarlı yaklaşacağını gösterir. Bu 
yüzden çalışma hayatımızın her alanında konuşu-
lanlar veya teorikte olanların uygulamaya alışında 
aynı paralelliği sağlamak durumundayız.

"Üstün lider işlerin yapılmasını çok küçük ha-
reketlerle sağlar. Emirlerini birçok kelimelerle 
değil, yaptığı birkaç işle yayar. Her şeyle bilgi-
lenir, ancak nadiren karışır. Bir katalizördür ve 
eğer orada olmazsa, işler o kadar da iyi gitme-
yecekse bile, başardığında hiçbir övgüyü üstü-
ne almaz. Ve üstüne hiçbir övgü almadığı için 
övgü onu hiç terk etmez." (Lao Tzu)

Ali ŞAHİN - OWLAQ Eğitim Danışmanlık A.Ş. / Kurucu Ortak / MSc.
OHS, GradIOSH, IOSH Trainer, NEBOSH IGC
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AGÜB Sektörden

HİDROMEK, 27- 30 Mart 2019 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleşecek olan, 
doğal taş sektörünün en önemli fuarlarından MARBLE Uluslararası Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı’nda ürünlerini sergileyecek.

Pazar Lideri HİDROMEK, MARBLE 2019 Fuarı’nda

Bu yıl 25. kez gerçekleşecek olan MARBLE, Türkiye'nin ve dün-
yanın birçok ülkesinden çok sayıda katılımcıyı ve ziyaretçiyi bir 
araya getiriyor. HİDROMEK, kazıcı yükleyici ürün grubundan 
HMK 102 S SUPRA, ekskavatör ürün grubundan HMK 370 LC 
HD ve HMK 490 LC HD paletli ekskavatörleri ve lastik tekerlekli 
yükleyicisi HMK 640 WL’yi “A.A302” numaralı, açık alanda bu-
lunan standında sergileyecek. 
Dünyanın tanınmış iş makinesi üreticilerinden biri olan 
HİDROMEK, Ankara’da dört, İzmir’de ve Tayland’da birer 
adet olmak üzere toplam altı üretim tesisinde kazıcı yükleyici, 
hidrolik ekskavatör, lastikli yükleyici, motor greyder ve top-
rak silindiri üretimi yapıyor. İMDER (Türkiye İş Makinaları 
Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği) tarafından açıklanan 
verilere göre Türkiye’de son 10 yıldır kazıcı yükleyici, son 7 
yıldır hidrolik ekskavatör ve ilk kez motor greyder satışların-
da pazar lideri olan HİDROMEK’in 100’den fazla ülkede 44 
binin üzerinde makineleri çalışıyor.
Zorlu çalışma koşullarında dahi yüksek verimlilik ile çalışan 
HİDROMEK makineler dayanıklılık, güç ve verimlilik gibi 
temel özellikleri ile mermer sahalarında da ağırlıklı olarak 
tercih ediliyor. 
8 adet bölge servis merkezi ve 57 adet yetkili servis noktası ile 
müşterilerine hızlı ve yaygın satış sonrası hizmetler sunan HİD-
ROMEK, %99 yedek parça bulunabilirliği ile önce çıkıyor. Müş-
terilerine sağladığı satış sonrası hizmetler ile makinelerin sahada 
sürekli ve işin gereklerine uygun çalışmasına olanak sağlıyor.  

HİDROMEK ile Mermere Güçlü Dokunuş
Dayanıklı, güçlü ve yakıt tasarrufu sağlayan makineleri ile 
öne çıkan HİDROMEK’in fuarda tanıtacağı ürünleri ve özel-
likleri şöyle:

HMK 102S SUPRA Kazıcı Yükleyici
Mermer ocaklarında işleri kolaylaştıran HMK 102S SUPRA 
kazıcı yükleyici yakıt tasarrufu sağlayarak gösterdiği yüksek per-
formans ile de verimliliği artırıyor. Çeşitli ataşmanlar ile mermer 
sahalarında malzeme taşımadan ocak içi yolların düzeltilmesi ve 
mermer kesme işlerine kadar birçok iş için tercih ediliyor. 
Hem yük taşıma gücünü hem de dayanıklılığını artırmak ama-
cıyla ağır hizmet tipi akslar kullanılan HMK 102S SUPRA ile 
mermer ocaklarında yakıt, yedek parça ve gerekli malzeme-

lerin taşınması sağlanıyor ve tesviye küreği ile kullanılarak 
ocak içi trafiğinden etkilenen yolların düzeltilmesinde sık-
lıkla görev alıyor.  

HMK 370 LC HD, HMK 490 LC HD  
Paletli Ekskavatörler:
Ağır çalışma şartlarına dayanıklı şasiye sahip HİDROMEK 
ekskavatörler mermer ocaklarının zorlu şartlarında sorunsuz 
ve sürekli çalışma imkanı sağlayarak kullanıcısına maksimum 
verimlilik sağlıyor.  HİDROMEK ekskavatörlerin palet mu-
hafazası boydan boya tam korumalı olarak üretiliyor. HİD-
ROMEK’in tüm makinelerinde standart olarak sunulan kırıcı 
hattı dönüş filtresi özellikle mermer sahalarında çalışırken 
ortaya çıkabilecek tozun ve kirin makineye olan etkisini mi-
nimuma indirerek uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Çeşitli uy-
gulamalar için farklı arm ve kova konfigürasyonlarına sahip 
HİDROMEK paletli ekskavatörler, kullanıcıya maksimum 
performans sağlıyor. Ayrıca HİDROMEK ekskavatörlerde 
standart olarak sunulan, otomatik stop sistemi yakıt tasarru-
fu sağlarken işletme maliyetlerinin minimuma indirilmesine 
yardımcı oluyor. Otomotik stop sistemi, makine rölantiye geç-
tikten sonra ayarlanabilir bir süre içerisinde motoru otomatik 
olarak durdurarak çevre korunmasına da katkıda bulunuyor.

HMK 640 WL Lastik Tekerlekli Yükleyici 
26.3 ton çalışma ağırlığına, 4,2 m³ kova kapasitesine sahip 
HMK 640 WL, 324 HP güç ve 1600 Nm tork sağlayan Mer-
cedes motoru ile çevrim sürelerini kısaltarak kullanıcısına 
düşük yakıt tüketimi ile kısa sürede yüksek yükleme olanağı 
sağlıyor. HMK 640 WL ağır hizmet tipi yükleyici ile yüksek 
koparma gücü ve mükemmel kontrol kabiliyeti elde ediliyor. 
Zorlu çalışma koşulları düşünülerek kullanılan aksı ve kom-
ponentleri ile uzun yıllar dayanıklılık ve verimlilik sunuyor. 
ROPS/ FOPS sertifikalarına sahip, ergonomik operatör kabi-
ni ile konfor ve yüksek güvenlik ön planda tutuluyor.  Ayrıca, 
35 derece yana yatabilme özelliği ile servis kolaylığı da sağlı-
yor. Reddot Award, German Design Award, Good Design ve 
Automotive Brand Contest gibi uluslararası tasarım ödülleri-
ni kazanan HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyici, maden 
ve taş ocağı işletmelerinde, beton santralleri ve endüstriyel 
uygulamalarda sıklıkla faaliyet gösteriyor. 
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AGÜB Sektörden

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. Hazır beton, inşaat sektörünün en temel girdilerinden 
biridir. Aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir süre içerisinde stoklanmadan 
inşaatlarda kullanıldığı için hazırladığımız Hazır Beton Endeksi, inşaat sektörünün 
büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir. Her ay Türkiye genelinde beton 
üreticisi firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde 4 farklı endeks 
türetilmektedir:

Türkiye Hazır Beton Birliği 
Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu

İnşaat, İlk Çeyrekte Geriye Gitti…

Hazır Beton Faaliyet Endeksi: Hazır beton firmala-
rının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticelerini 
ortaya koyan endeks.
Hazır Beton Güven Endeksi: Hazır beton sektö-
ründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve 
sektöre yönelik duydukları güven seviyesini ortaya 
koyan endeks.
Hazır Beton Beklenti Endeksi: Hazır beton firma-
larının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetle-
rinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentileri 
ortaya koyan endeks.
Hazır Beton Endeksi: Yukarıda yer verilen alt en-
dekslerin tümünü içeren bileşik endekstir.
Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil 
eden anket ile firmalara 9 soru sorulmuştur. Her 
bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde 
olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün 
üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliye-
tin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olum-
lu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.
 

Yukarıdaki Grafik-1’de 3 alt endeks ve bu alt en-
dekslerden türetilen Hazır Beton Endeksi değerleri 
görülmektedir. Bütün endekslerin eşik değerin al-
tında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerde ha-
reketliliğin düşük olduğunu, inşaat faaliyetlerinde 
canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ifade et-
mektedir. Güven Endeksi’nin en düşük endeks ol-
ması, inşaat sektörüne yönelik tedbirlerin istenilen 
etkiyi oluşturmakta yetersiz kaldığını, özellikle dü-
şük talep ve finansmana erişim sorunu çözülmeden 
sektörde düzelmenin oldukça zor olacağına işaret 
etmektedir.  

Grafik-1: Endeks Değerleri
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İstihdam Seferberliği 2019

İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında sağlanan avantaj ve uygulanacak teşvikler 
sayesinde ekonomik canlılık ve verimlilik hedefleniyor. Çalışan sayısı arttıkça 
istihdam seferberliğinin işletmelere sağladığı avantajlar da artıyor. 
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3 AY 
ÜCRET
Aylık 2.021 kişi 

başına

3 AY 
PRİM+ 
VERGİ

Aylık 1.113 
kişi başına

İŞVERENE MALİYETİ 
0 TL

İŞVERENE MALİYETİ
2.021 TL

1. Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay)

*Şart: Sigortalı, işyerinde 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

**kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için 18 ay

Destek
miktarı

Destek
miktarı 9 AY 

PRİM+ 
VERGİ

Aylık 1.113 
TL/kişi

Destek
miktarı

Son Tarih
30 Nisan 

2019

Her ilave istihdam için
İlk 3 ay

ücreti, vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor

Devamındaki 9-15** ay
vergi ve SGK primlerini devlet ödüyor
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İstihdam Seferberliği 2019 
Kapsamında Uygulanan Teşvikler

> Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay) (Mayıs 2019’a kadar)

> Kısa Çalışma Ödeneği

> Asgari Ücret Desteği 

> Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

> Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay)

> Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği

> Kalkınmaya İlave Destek

> İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

1

2

3

4

5

6

7
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1. Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay)

ŞARTLAR

1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe alınanlar için geçerli

3 ay ücret desteğine karşılık işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme 

zorunluluğu var

İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak

2018’de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe 

başlatılması gerekiyor

AGÜB Sektörden

Yukarıdaki Grafik-2’de, mart ayı endeks değerlerinin, bir 
önceki yılın aynı ayına göre (2018 mart) değişim oranları 
yüzdesel olarak gösterilmiştir. 
Grafikten görüleceği üzere Faaliyet Endeksi dışında diğer 2 
endeks değeri, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş ser-
gilemiştir. Bununla birlikte son 3 aydır faaliyetteki yavaşla-
manın hızı düşüş gösterdikten sonra bu ay Faaliyet Endeksi 
çok küçük bir oranda pozitif tarafa geçmiş görünmektedir. 

Ancak, Faaliyet Endeksi’nin hâlen eşik değerin altında ol-
ması, söz konusu pozitif yönlü harekete çok fazla bir an-
lam yüklemememiz gerektiğini söylemektedir. Hem bek-
lentinin hem de güven endekslerinin geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla düşüş göstermesi, önümüzdeki dönemde 
sektörde toparlanma yaşanma ihtimalini düşürmektedir.       
Türkiye ekonomisi, Yeni Ekonomik Programda belirlenen 
büyüme bandında yoluna devam etmek ve arzu edilen is-
tihdam hacmini yaratmak için inşaat sektörüne ihtiyaç 
duymaktadır. Ancak yılın ilk göstergeleri, inşaat sektörü-
nün ilk çeyrekte daraldığını ortaya koymaktadır. Türkiye 
genelinde konut satışları ilk iki ayda, bir önceki yılın aynı 
ayına göre %21,5 oranında düşüş göstermiştir. İpotek-
li konut satışları ise ilk 2 ayda, bir önceki yılın aynı ayı-
na göre %72,7 oranında azalış göstererek yalnızca 15.427 
olmuştur. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların 
payının %10’a gerilemesi, mevcut faiz düzeyinin inşaat 
sektörünü ne derece derinden etkilediğini göstermektedir.   
Hükûmetin son açıkladığı Yeni Ekonomi Programı Ya-
pısal Dönüş Adımlarında sorunlu varlıkların kurulacak 
olan Gayrimenkul Fonu ile yönetilmesi, inşaat sektörün-
deki sorunların çözülmesine yönelik önemli bir adım ola-
rak değerlendirilmektedir.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı 
Ayına Göre, %)
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AGÜB Sektörden
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2. Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek 
(en az 12 ay)

 Her ilave istihdam için 12-18* ay süreyle SGK primlerini ve vergiyi devlet karşılıyor

12-18* AY 
PRİM+VERGİ

1.113 TL
kişi başına

aylık

İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak

İşyerinin 2018 yılı ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırılması 

31 Aralık 2020’ye kadar geçerli

ŞARTLAR

*Kadın, engelli, 18-25 arası erkekler için 18 ay
**Aylık ücreti 6.822 TL’ye kadar olanlar için 2.712 TL’ye kadar teşvik verilmektedir.

İŞÇİ BAŞINA 
TOPLAM DESTEK

13.356 TL

12-18* AY 
İMALAT VE 
BİLİŞİME
2.712 TL**
kişi başına

aylık

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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3. Kısa Çalışma Ödeneği
Son 12 Aylık 
Prime Esas 

Kazançların Aylık 
Ortalaması

Hesaplanan 
İşsizlik Ödeneği 

Miktarı
Damga Vergisi Ödenecek İşsizlik 

Ödeneği Miktarı

Son 12 Ay Asgari 
Ücretle Çalışan 2.558 1.535 11,65 1.523

Son 12 Ay 4.000 
TL ile Çalışan 4.000 2.400 18,22 2.382

Son 12 Ay 7.000 
TL ile Çalışan 7.000 3.838* 29,13 3.808

*Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan 
günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. 

Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

2019’da brüt asgari ücret 2.558 TL'dir.

Destek
miktarı

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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3. Kısa Çalışma Ödeneği

3 AY 
ÜCRET

İşsizlik 
Sigortası 

Fonu’ndan 
ödeniyor

Başvuru 
İŞKUR’a
yapılıyor

Ekonomik sebeplerle;

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi

İşyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumda kalan işverenlere, 

3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanlarının ücreti devletten
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4. Asgari Ücret Desteği

Toplu iş sözleşmesi uygulanmayan işyerlerinde 3.060 TL’nin altında ücret alanlar, toplu iş sözleşmesi
uygulanan işyerlerinde 6.090 TL’nin altında ücret alanlar için uygulanacaktır

2018 yılında en az işçi istihdam edilen aydaki sigortalı sayısının altına düşmemek şartıyla 2019 yılında
uygulanacaktır

ŞARTLAR

12 AY 
Aylık 

150 TL
kişi başına

ÇALIŞAN 
SAYISI 

500’ün altında

12 AY 
Aylık 

101 TL
kişi başına

ÇALIŞAN 
SAYISI 

500 ve üzeri

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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5. Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

 SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet 
tarafından karşılanıyor

aylık
128 TL

-
959 TL

kişi başına

İşveren 
Hissesi
5 puan

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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7. Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği

 İşbaşı Eğitim Programları
→ Katılımcılara 3 ay süreyle aylık 2.021 TL ödenecek
→ İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 ay 

uygulanacak
→ Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb. 

mesleklerde 18-29 yaş arası gençler için 9 ay süreyle 
uygulanacak ve aylık 2.210 TL ödenecek

→ Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek 
hastalıkları primleri devlet tarafından karşılanacak

→ 2-5 yaş arası çocuğu olan imalat sanayide işbaşı eğitim 
programına katılan kadınlara ilave olarak aylık 400 TL 
çocuk bakım desteği verilecek

KURSİYERE
3 ay

2.021 TL
aylık

İMALAT ve 
BİLİŞİME

6 ay
2.021 TL

aylık

STRATEJİK 
ALANLARDA

9 ay
2.210 TL

aylık

Destek
miktarı

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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8. İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü 
Eğitimine Tam Destek

 İstihdam Seferberliği kapsamında AÇSHB ile TOBB
arasında MEGİP imzalandı

 Oda-Borsalar ve İŞKUR il müdürlükleri aracılığıyla
mesleki eğitimler düzenlenecek

 Kurslar, teorik ve pratik eğitim olarak 8 aya kadar
sürebilecek

 Nitelikli işgücü işverenlerin talepleri doğrultusunda
oluşturulacak eğitim programı ile yetiştirilecek

KURSİYER
8 ay

2.021 TL
aylık

KİŞİ BAŞINA 
TOPLAM DESTEK

16.168 TL

Destek
miktarı
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6. Kalkınmaya İlave Destek
 Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçede;

→ Sigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak, 

aylık 
281 TL 

-
1.113 TL
kişi başına

5 puana 
ilave

6 puan

Destek
miktarı

Destek
miktarı

Adıyaman Bayburt Erzincan Karaman Muş Şanlıurfa
Afyonkarahisar Bingöl Erzurum Kars Nevşehir Şırnak
Ağrı Bitlis Giresun Kastamonu Niğde Tokat
Aksaray Bozcaada Gökçeada Kırıkkale Ordu Trabzon
Amasya Çankırı Gümüşhane Kırşehir Osmaniye Tunceli
Ardahan Çorum Hakkari Kilis Rize Uşak
Artvin Diyarbakır Hatay Kütahya Siirt Van
Bartın Düzce Iğdır Malatya Sinop Yozgat
Batman Elazığ Kahramanmaraş Mardin Sivas

Gelişmişlik endeksine göre 
bakanlar kurulu kararı ile 

belirlenen 51 il ve 2 ilçe
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7. Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği

Normal
2.021 TL

aylık

Öğrenci 
1.516 TL

aylık

İşsizlik 
ödeneği 

alana 
1.010 TL

aylık

En az 2 sigortalı çalışanı olan işverenler yararlanabilir

İşverenler çalışan sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilir

İşvereninin yüzde 50 istihdam taahhüdü verme ve katılımcıları en az program süresi kadar istihdam etme 
zorunluluğu var

ŞARTLAR

Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati 
geçmeyecek şekilde düzenlenir

 Katılımcılara, aylık 2.021 TL, öğrenciler için 1.516 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 1.010 
TL devlet tarafından ödenecek

Destek
miktarı

Destek
miktarı

Destek
miktarı
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Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma
 Başvuru tarihinden geriye yönelik cari ay hariç en fazla 5 aya 

kadar geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik 
değişiklik talepleri dikkate alınacak

5 aya kadar geriye dönük 
teşvikten yararlanma imkanı

Cari aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin SGK’ya gönderilme süresinin son gününe kadar yapılan 
başvurularda, cari aya ilişkin talepler dikkate alınmayacak

ŞARTLAR
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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Mart ayı sonuçları 
açıklandı. Bileşik Endeks, 12 aydır süren gerilemesine Mart ayında son vererek, 
uzun süre sonra yeniden artış gösterdi.

“Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi” Mart 2019 Sonuçları Açıklandı

Bileşik Endeks 12 ay sonra yükselişe geçti

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat 
Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Mart 2019 sonuçla-
rı açıklandı. 12 aydır süren gerilemenin Mart ayında sona 
erdiği ve yeniden yükselişe geçtiği vurgulanan Bileşik En-
deks’te şu bilgiler yer aldı:
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Mart 2019’da, 12 
ay sonra ilk kez artış gösterdi. 2018 yılı Mart ayında 101,32 
puandan başlayan ve Şubat ayında 76,51 puana inen Bile-
şik Endeks, Mart ayında bir önceki aya göre 0,69 puan arttı. 
Bileşik Endeksi oluşturan 3 alt endekste de ilk kez 12 ayın 
ardından artışlar yaşandı.

Faaliyetler uzun süre sonra ilk kez arttı
İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri 7 ayın ardından ilk 
kez Mart ayında yeniden yükseldi. Şubat ayında hız kesen 
faaliyetlerdeki uzun süreli gerileme Mart ayında artışa dön-
dü. Böylece geçen yılın ikinci yarısında başlayan gerileme, 
mevsimselliğin de olumlu katkısıyla şimdilik sona erdi. 
Faaliyet Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre 2,1 puan 
arttı. Yurtiçi satışlar uzun süre sonra Mart ayında artış gös-
terdi. Bu artış oranı da yüksek oldu. İhracatta Mart ayında 
yeniden artış yaşanırken, üretimde de önemli bir artış ger-
çekleşti. Cirolar ise Şubat ayında düşüşünü sona erdirerek, 
Mart ayında artışa geçti. Yurtdışı satış fiyatları da yeniden 
arttı. İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde yaşanan sert 
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gerileme Şubat ayında dibi görmüştü. Mart ayında dipten dö-
nüş yaşandı. Ancak bu dipten dönüşte mevsimsellik büyük 
ölçüde etkisini gösterdi.
Güven Endeksi’nde uzun süreli gerileme şimdilik sona erdi
Güven Endeksi’nde gerçekleşen uzun süreli gerileme Mart 
ayında, şimdilik sona erdi. Mart ayında faaliyetlerde yaşanan 
artış, güveni de olumlu etkileyerek durdurdu. Güven seviyesi 
bir önceki aya göre değişmedi ve durağan kaldı. Türkiye eko-
nomisi ile inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven dura-
ğanlaştı. İnşaat sektörüne yönelik güven ise çok sınırlı bir geri-
leme gösterdi. Yurtiçi pazarlarda Mart ayında güven oranı du-
rağan kaldı. İhracat pazarlarında ise güven Mart ayında daha 
yüksek bir artış sergiledi. Güven Endeksi’nin inşaat sektörü 
ve iç pazardaki gelişmelere hassasiyet sürüyor. İnşaat sektörü 
ve iç pazarda kalıcı iyileşme 
sağlayacak adımlara ihtiyaç 
devam ediyor.

Üretim ve istihdamda 
artış beklentisi ortaya 
çıktı
Beklenti Endeksi tam bir yıl 
sonra Mart ayında yeniden 
sınırlı da olsa artış gösterdi. 
Beklenti Endeksi’nde 2018 
Nisan ayında başlayan ge-
rileme şimdilik sona erdi. 
Beklentiler Mart ayında, fa-
aliyetlerde yaşanan büyümenin katkısı ve mevsimsellik etkisi 
ile bir önceki aya göre 0,2 puan arttı.
İnşaat malzemeleri sanayisinde önümüzdeki üç aya ilişkin 
alınan yurtiçi siparişler durağan kaldı, ihracat siparişleri ise 
Mart ayında yüksek artış gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üre-
tim beklentisi artış gösterirken, istihdam beklentileri de uzun 
süre sonra ilk kez yükseldi. Mevsimsellik katkısıyla 12 ayın 
ardından gelen sınırlı iyileşme ile beklentilerde dipten dönüş 
öngörülüyor.
Bahar aylarında mevsimsellik etkisi ile birlikte başlayacak gö-
receli canlanma, endeksleri olumlu etkiliyor. Ancak kalıcı iyi-
leşme ve son bir yılın yüksek kayıplarının telafi edilmesi için 
inşaat sektöründe halen yapısal iyileşmelere ihtiyaç bulunuyor.

2019 ilk çeyrekte sanayiciler hiç barter yapmadı
İnşaat sektöründe üreticiler ve satış kanalları (toptan, pera-
kende ve bayiler) ile müteahhitler arasında inşaat malzemeleri 
tedarikinde yeni ödeme yöntemleri kullanılması giderek ka-
lıcı hale geliyor. Bunların başında da barter yer alıyor. İnşaat 

malzemesi üreticileri ile müteahhitler arasındaki barter uy-
gulamalarına bakıldığında; 2019 yılının ilk çeyreğinde üre-
ticilerin, satışlarında barter yapmaktan kaçındığı görüldü.
• İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 29,1’i 2019 yılı bi-
rinci çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. 
Yeni yılın ilk çeyreğinde alınan barter teklifi oranı geçen yı-
lın son çeyreğine göre geriledi.
• İnşaat malzemeleri üreticilerinden 2019 yılı birinci çey-
rekte, satışlarda barter yöntemini kullanan olmadı. Böylece 
ilk kez bir çeyrek dönemde barter yapılmadı.
• Üreticilerin yüzde 42,9’u kabul etmedikleri barter teklif-
leri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı 2019 yılı ilk 
çeyreğinde sınırlı bir gerileme gösterdi.

Satış kanalları barter 
oranlarını azalttı
Satış kanalları ile müte-
ahhitler arasındaki barter 
uygulama sonuçlarına 
baktığımızda; barter uy-
gulamalarında 2019 yılı 
ilk çeyreğinde 4 eğilim öne 
çıktı.
• Satış kanallarının yüzde 
69’u 2019 birinci çeyrekte 
malzeme satışında barter 
teklifi ile karşılaştı. Yeni 
yılın ilk çeyreğinde barter 

teklifi oranı geçen yılın son çeyreğine göre 11,0 puan azaldı.
• Satış kanallarının yüzde 20,7’si, 2019 birinci çeyrekte sa-
tışlarında barter yöntemini kullandı. Yeni yılın ilk çeyreğin-
de barter yapanların oranı geçen yılın son çeyreğine göre 
azaldı.
• Satışlarında barter yöntemini kullandığını belirten satış 
kanallarının yüzde 70’i barter satışlarının toplam satışları 
içindeki payının yüzde 1-9 aralığında gerçekleştiğini; yüz-
de 10’u barter satışlarının toplam satışları içindeki payının 
yüzde 10-24 aralığında olduğunu, diğer yüzde 10’u barter 
satışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 25-49 
aralığında gerçekleştirdiğini, kalan yüzde 10 ise barter sa-
tışlarının toplam satışları içindeki payının yüzde 50’nin 
üzerinde olduğunu belirtti. 2019 yılı ilk çeyrekte barter ile 
yapılan satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1-9 
aralığında yoğunlaştı.
• Satış kanallarının yüzde 70,8’i kabul etmedikleri barter 
teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı geçen 
yılın son çeyreğine göre geriledi.
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“İnsan İçin Maden” Temalı Maden Sektörü Ödül Töreni 
ve Sektörel Vizyon Organizasyonu Gerçekleşti

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı katkıları ve İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenen “İnsan için 
Maden” temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı, 3 Ocak 
2019 Perşembe günü İstanbul Swissotel The Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. 

Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir madencilik kültürü-
nün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra sek-
törün gelecek vizyonunun detaylarıyla masaya yatırıldığı 
toplantı kapsamında 13 farklı kategoride ödül alan sektör 
temsilcilerine de ödülleri takdim edildi.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Ba-
kanlığı katkıları ve İMİB organizasyonuyla bu yıl ilk kez dü-
zenlenen “İnsan için Maden” temalı Maden Sektörü Ödül 
Töreni ve Sektörel Vizyon Toplantısı, İstanbul Swissotel The 
Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya; görüntülü 
arama ile bağlanan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Mithat Cansız, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Tekonoloji Komisyonu Üyesi Milletvekilleri 
Osman Boyraz ve Abdurrahman Başkan, TİM Başkanı İs-
mail Gülle, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Toronto York Üni-
versitesi’nden Dr. Dirk Matten’in yanı sıra çok sayıda sektör 
temsilcisi katıldı.

Dinçer: İhracat için üretim, üretim için ise teşvik-
ler şart
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMİB Başka-
nı Aydın Dinçer, 2018 yılında 4,5 milyar dolar ihracat raka-
mına ulaştıklarını söyledi. “İnsan için maden” mottosuyla 
insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda olmak için çalış-

tıklarını belirten Dinçer, yaşamdaki her şeyin bir maden 
ürünü olduğunu söyledi. Sektörün çoğunluğunun KO-
Bİ’lerden oluştuğunu ve sektörün 150 bin kişiye istihdam 
sağladığını söyleyen Dinçer, sektörün dolaylı olarak 750 
bin kişiye dokunduğu belirtti. Sürdürülebilir madencilik 
için çalışmanın önemine değinen İMİB Başkanı Dinçer, 
“Bakanlık iş birliğiyle madenciliğin önemi, finansal yapısı 
ve sürdürülebilir madencilik üzerine çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz.  Biz biliyoruz ki; ihracat için üretim, üretim 
için ise teşvikler şart. 2023 yıl hedeflerine ulaşmamız için 
2019 ve sonraki yıllarda çok çalışmalıyız. Öte yandan Ma-
den kanununu sektör ile beraber baştan oluşturmanın 
gerekliliğini savunuyoruz.  Türkiye ekonomisi için maden 
ocakları da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. Bu ne-
denle sürdürülebilir madencilik için yatırımların gerçek-
leştirilmesi, bu noktada da devlet teşviklerinin artırılması 
gerekiyor.”

Dönmez: “Madencilikte işlemlerin yavaşlama-
sına neden olan bürokratik süreçleri ortadan 
kaldırdık.”
Organizasyona görüntülü arama ile bağlanan Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı konuşmada, 
madencilikte işlemlerin yavaşlamasına neden olan bürok-
ratik süreçleri ortadan kaldırdıklarını ve e-Maden projesi-
nin tüm özellikleriyle sektörün kullanımına açılacağını dile 

"İnsan İçin Maden" Temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Organizasyonu
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getirdi. Dönmez, projenin İkinci 100 Günlük İcraat Programı 
kapsamında bulunduğunu anımsattı. Dönmez, e-Maden ile 
tüm süreçlerin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ede-
rek, 2017’de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Rapor-
lama Komisyonu (UMREK) ile de madenlerde uluslararası 
standartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini 
anlattı. Bu gelişmenin madencilere finansman konusunda 
ciddi şekilde yardımcı olacağını kaydeden Dönmez, “güvenli 
madencilik” için de 2018’de 8 bin civarında ruhsat sahasının 
denetlendiğini aktardı. “2023’te denetim yapılan saha sayısını 
14 bine çıkarmış olacağız” diyen Dönmez, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Madencilikte daha büyük bir potansiyele sahibiz 
ama tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Madenciliğin gayri 
safi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 1 seviyesinde. Bunu ilk 
etapta iki katına çıkarmak istiyoruz. Daha sonra da yüzde 5 
seviyesine çıkarmak durumundayız. Diğer taraftan 2018’de 
birçok ilki hayata geçirdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
temeli atıldı, TANAP projesini işletmeye aldık. Ayrıca, 81 ili-
mizin de doğal gaz arzını tamamladık. Akdeniz’de derin de-
niz sondajına başladık. Önümüzdeki ayın ortalarında ikinci 
sondaj gemisini de Akdeniz’e getireceğiz. Yılda ikişer sondaj 
ile hidrokarbon rezervlerini ülkemize kazandırmak için eli-
mizden geleni yapacağız.”

“Maden mevzuatında yapılan önemli düzenleme-
lerle sektörün gelişimine katkı sağladık”
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Can-
sız ise “maden sektöründe bürokrasinin azaltılması”, “güvenli 
madencilik”, “mevzuat düzenlemeleri”, “uluslararası faali-
yet ve yatırımlar”, “kurumlar arası iş birliği” ve “rakamlarla 
2018 yılı madencilik sektörü” konu başlıklarını detaylarıyla 
katılımcılarla paylaştı. Genel Müdür onayıyla yapılan iş ve 
işlemlerin yüzde 75’inin alt birimlere devredilerek hizmet 
sunumu hızında ciddi bir iyileştirme sağlandığını söyleyen 
Cansız, Maden Koordinasyon Kurulu oluşturduklarının da 

altını çizdi. E-maden projesiyle de işlem ve hizmetlerde-
ki hızın, kalitenin ve şeffaflığın artmasını hedeflediklerini 
aktaran Cansız, bugüne kadar 32 kurum ile veri alış-veriş 
entegrasyonu sağlandığını söyledi. E-maden ile ruhsat hu-
kukuna ilişkin 700’ü aşkın iş ve işlemin elektronik ortama 
aktarılacağını da belirten Cansız, yazılım çalışmalarının 
yüzde 95’inin tamamlandığını söyledi. Cansız, Black Dia-
mond Sanal Gerçeklik (VR) Eğitim Projesi’nin ise dünya-
nın en ileri sanal gerçekçilik teknoloji kullanılarak yerli ve 
milli bir yazılım ekibi tarafından tasarladığının altını çizdi. 
Maden mevzuatında yapılan önemli düzenlemeleri sek-
tör temsilcileriyle tekrar paylaşan Cansız, ilk defa ihaleye 
çıkarılmasına rağmen teklif gelmeyen maden sahalarının 
müracaata açık hale getirildiğini ve arama faaliyetleri için 
ÇED raporu zorunluluğunun kaldırıldığını belirtti. 2018 
yılında 2,4 milyon ton Bor madeni ihraç edilerek 1 mil-
yar dolar gelir elde edildiğini söyleyen T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, önceki yıla 
kıyasla Bor ihracatının yüzde 17,4 artırılarak tarihi bir re-
kora imza atıldığını ve dünya Bor pazarındaki payımızın 
yüzde 57’den yüzde 59’a yükseldiğini açıkladı.

Gülle: Bir ülke için en değerli unsur üretmek ve 
ihraç etmek
TİM Başkanı İsmail Gülle de düzenlenen organizasyonun 
çok önemli olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese te-
şekkür etti. 2018 yılının ihracat açısından önemli bir yıl ol-
duğunu belirterek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık-
larını dile getiren Gülle, 2019 yılında da çalışmalara tüm 
hızıyla devam edeceklerini ve 2023 hedeflerine ulaşmada 
emin adımlarla yürüdüklerini dile getirdi. Bir ülke için en 
değerli unsurun üretmek ve ihraç etmek olduğunun altını 
çizen Gülle, bu vesileyle de İMİB organizasyonun da eme-
ği geçen herkese bir kez daha teşekkür etti.
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Maden Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu
Maden Sektörü Ödül Töreni’nde ise 13 farklı katego-
ride 38 firmaya ödül verildi.  En Fazla İhracat Ödülü 
kapsamında birincilik ödülü Eti Maden’e, ikincilik 
ödülü Ekom -Eczacıbaşı’na, üçüncülük ödülü ise Eti 
Krom’a verildi. Çevre Ödülü de sırasıyla; Koza, Kale 
Maden-Çanakkale ve Limak Çimento’ya takdim edildi. 
Ar-Ge Ödülü ise sırasıyla; Deba Maden, Boren ve Me-
dcem’in oldu. Tören kapsamında İstihdam Ödülü’nün 
birincisi İmbat Maden olurken ikinci Park Teknik-Ci-
ner Grubu, üçüncü ise Çelikler (Orhaneli Tunçbilek) 
oldu. Teknoloji Ödülü’nün sahipleri de sırasıyla; Tü-
mad, Ciner Grubu ve Simge (Agrega) oldu. Güvenlik 
Ödülü sırasıyla; Erdemir, Çiftay ve Alimoğlu, İletişim 
Ödülü ise sırasıyla; Çayeli Bakır, Kaltun Madencilik 
ve Dedeman Madencilik’e teslim edildi. En çok Kadın 
İstihdam Eden Firma Ödülü de sırasıyla; Esan-Eczacı-
başı, Camiş ve Silkar olurken En Büyük Yatırım Ödülü; 
Eti Bakır A.Ş, Mazı Dağı Metal Geri Kazanım ve Gübre 
Tesisi, Anagold ve Yıldırım Holding’e teslim edildi.  En 
Fazla Devlet Hakkı Ödeyen Maddenler Ödülü de sıra-
sıyla; Türkiye Kömür İşletmeleri, Eti Maden, Tüprag, 
Esan, Koza ve Etibakır’a verildi.  Maden Sektörü Ödül 
Töreni kapsamında; Maden Sektörüne Emek ve Katkı 
Akademisyen Ödülleri ise Prof. Dr. Atiye Tuğrul (Cer-
rahpaşa Üni.), Prof. Dr. Hanifi Çopur (İTÜ) ve Prof. 
Dr. Bahtiyar Ünver’e (Hacettepe Üni.) takdim edildi. 
En İyi Proje Finans Ödülü Accacia’nın olurken En iyi 
Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Fayda Ödülü; Tüprag 
Export’a takdim edildi. Yurt dışından Ödül Getiren En 
İyi Proje Finansman Ödülü de Tümad’a verildi.

Öte yandan vizyon toplantısı kapsamında “Maden-
lerde Finans ve Yatırım Yönetimi; Türkiye ve Dünya”, 
“Madenlerde Çevre ve İletişim; Türkiye ve Dünya” 
konulu iki ayrı panel gerçekleştirildi. Moderatörlü-
ğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Ya-
zarı Şeref Oğuz’un üstendiği Madenlerde Finans ve 
Yatırım Yönetimi; Türkiye ve Dünya konulu panelde, 
BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Ağan, 
SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yay-
laönü, Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıl-
dırım, UMREK Başkan Yardımcısı Mesut Soylu ve 
Nurol Holding Genel Müdür Yardımcısı Murat Çimen 
konuşmacı olarak yer aldı.  Dünya Gazetesi Genel Ya-
yın Yönetmeni Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen “Madenlerde Çevre ve İletişim; Türkiye 
ve Dünya” panelinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ÇED İzin ve Denetim Genel Müdür Yrd. Kemal Dağ, 
TMDÇ Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Caner Zanbak, 
Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yü-
cel ve Maden Jeologları Derneği (MJD) Başkanı Ah-
met Şentürk katılımcılarla bilgi birikimlerini paylaştı.
www.imib.org.tr’den alıntıdır.

"İnsan İçin Maden" Temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel Vizyon Organizasyonu
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AGÜB ÜYELERİMİZ

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

Ünite Mad. Pet. Nak. 
Gemi Acen. İnş. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.  
108 Sokak No: 51/50  
Kara Nakliyeciler Sit.  

Bornova - İzmir

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 İstan-
bul Cad. No:1/B Eyüp/

İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Çatak Madencilik ve 
Kum San. Tic. Ltd. Şti.

Kutludüğün Mah. Şehit 
Şeref Seymen Cd. No : 69 

Kutludüğün Mamak Ankara 
Muğla

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, Fevzi-
çakmak Mahallesi, 42050 

Horozluhan 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 

Meva İnş. Taah. Nak. Akar. 
Mad. Paz. San ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - 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

Kurtyapı Hafriyat İnş, ve 
Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Sultan Orhan Mah.  
Terminal Cd. No: 15  

Gebze /Kocaeli

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

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

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş  
Sempozyumu ve Sergisi
Bursa/Türkiye
www.mersem.org.tr

13-14

13. Ulaştırma Kongresi
Erzurum, Türkiye
Ulastirmakongresi.imo.org.tr

10-12 
Ekim 2019

CICEE 2019
Beijing, China
www. chinacicee.com

15-18
Mayıs 2019

10. Beton Kongresi
Bursa, Türkiye
betonkongresi.imo.org.tr

2-4
Mayıs 2019

CICEE 2019
Beijing, China
www. chinacicee.com

3-4
Ekim 2019

MINEX 2019
8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve  
Teknolojileri Fuarı
Minex.izfas.com.tr

23-26
Ekim 2019 Aralık 2019

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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