
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyat-
larla %2,1’lik artışla 30.803 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyat-
larla %9,7’lik artışla 423.921 milyon TL oldu.

İmalat  sanayi, 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 
%12,3’lük artışla 69.305 milyon TL, sabit fi-
yatlarla %2’lik artışla 7.835 milyon TL oldu.

Finans ve sigorta faaliyetleri, 2014 yılı ikin-
ci çeyreğinde cari fiyatlarla %8’lık azalışla 
12.545 milyon TL, sabit fiyatlarla %7,1’lik 
artışla 3.710 milyon TL oldu.

GSYH değeri 2013 yılında cari fiyatlarla 
%10,5 artışla 1.565.181 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %4,1 artışla 122.476 milyon TL 
oldu.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 
2013 yılında cari fiyatlarla 20.580 TL, ABD 
doları cinsinden 10.807 dolar olarak hesap-
landı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri 
2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
% 2,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre % 0,5 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının de-
ğeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %6,1’lik artışla 
292.388 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,4’lük artışla 19.902 mil-
yon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcaması değeri 2014 yılı ikinci çeyre-
ğinde cari fiyatlarla %7,6’lık artışla 61.008 milyon TL, sabit fi-
yatlarla %2,4’lük artışla 3.277 milyon TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri 2014 yılı ikinci çeyre-
ğinde cari fiyatlarla %10,1’lik artışla 90.500 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %3,5’lik azalışla 7.536 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ihracatı değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla %20,8’lik artışla 118.769 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%5,5’lik artışla 8 557 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalat değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla %8,5’lik artışla 139.873 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%4,6’lık azalışla 8.950 milyon TL oldu.

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte %2,6 büyüme gösterdi

2013 yılında inşaat sektörü ikinci çeyrekte %7,5 oranında büyür-
ken 2014 yılının aynı döneminde %2,6 oranında büyüdü. Sektör 
birinci çeyrekte %5,1 oranında, altı aylık dönemde ise %3,8 ora-
nında büyüdü.

Bu veriler ile inşaat sektörünün 2014 yılında Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla İçerisindeki payı %6 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış verilerde ise özel inşaatlar %2,8 oranında artarken, 
kamu inşaatları %-3,9 oranında azaldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %8,86 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
%0,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,54 
artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %9,84 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 ve on iki aylık ortalamala-
ra göre %9,84 artış gösterdi.

Türkiye ikinci çeyrekte % 2,1 büyüdü

Turkey grew by 

2,1% in second 

quarter

According to the estimates 
of gross domestic product 
(GDP) by production ap-

proach, the second quarter 
of 2014 reached TL 30.803 
million with an increase of  
2,1% in comparison to the 

same quarter of the previous 
year at constant prices.
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Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,22 düşüş, imalat 
sanayi sektöründe %0,90 artış, elektrik ve gaz sektöründe 
%0,94 artış ve su sektöründe %0,16 artış olarak gerçekleşti. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 

Kaynak: TÜİK

Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %35,8 arttı

2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler tara-
fından Yapı Ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %24,6, yüzöl-
çümü %35,8, değeri %50,4, daire sayısı %27,4 oranında arttı. 
 
Yapı Ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Haziran ayları top-
lamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 112,6 milyon m² iken; bunun 
63,8  milyon m2’si (%56,7) konut,  29,9 milyon m2’si (%26,5) 
konut dışı ve 18,9 milyon m2’si (%16,8) ise ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti.

 
Kullanma amacına göre 81,1 milyon m² (%72,0) ile en yüksek 
paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. 
Bunu 6,0 milyon m² (%5,3) ile kamu eğlence, eğitim, hastane 
veya bakım kuruluşları binaları izledi.

 
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 99,5 milyon m²  (%88,3) ile 
en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon m² (%10) ile dev-
let sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapı kooperatifleri izledi. 
Daire sayısına göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 
431’i özel sektör, 21 bin 344’ü devlet sektörü ve 7 bin 745’i yapı 
kooperatifleri tarafından alındı.

 
İllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile İstanbul en yüksek paya sa-
hip oldu. İstanbul’u, 11,0 milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon 
m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller 
sırasıyla Muş, Tunceli ve Ardahan oldu.

 
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en 
yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 41 bin 900 adet (%8,0) ile 
Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri izledi. Dai-
re sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Muş ve Hakkari oldu. 

(r): Yapı İzin İstatistikleri 2012 ve 2013 yılları verileri revize edil-
miştir.

Konut satışları yıllık %25 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2014 Ağustos ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %25 artarak 105.624 oldu. Konut satış-
larında, İstanbul 17.349 konut satışı ile en yüksek paya (%16,4) 
sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11.836 konut satışı 
(%11,2) ile Ankara, 5.772 konut satışı (%5,5) ile İzmir izledi. Ko-
nut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Arda-
han, 12 konut ile Hakkari ve 45 konut ile Bayburt oldu. 

İnşaat sektöründe ciro yıllık %0,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 
2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,9 oranında 
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,7 oranında arttı.

İnşaat sektöründe üretim yıllık %2,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endek-
si, 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 oranın-
da arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi 
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,9 oranında arttı.

İnşaat sektöründe istihdam yıllık %10,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam en-
deksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,4 ora-
nında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam 
endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 oranında 
azaldı.

İnşaat sektöründe çalışılan saat yıllık %11,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat 
endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,8 
oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışı-
lan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 
oranında azaldı.

İnşaat sektöründe brüt ücret-maaş yıllık %3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-
maaş endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
%0,6 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 
brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%3 oranında arttı.
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Tufan Ünal

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin önde gelen işveren sendikalarından olan Çimento 

Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) bu yıl 50. kuruluş yıl 

dönümünü kutluyor. Bu sayımızda ÇEİS Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tufan Ünal, ÇEİS ve ÇEİS’in 50 yıl dönümü kapsamında 

düzenlediği etkinlikler hakkında Hazır Beton dergisine bilgiler 

verdi. 2014 yılını değerlendiren ve önümüzdeki yıllara ilişkin 

öngörülerini aktaran Tufan Ünal, çimento sektörünün mevcut 

durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini de 

dergimizle paylaştı.

THBB: ÇEİS’in bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

Tufan Ünal : Ülkemizin önde gelen işveren sendikalarından 

olan, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 28 Kasım 1964 

tarihinde; Anadolu Çimento T.A.Ş. Ankara Çimento Sanayii 

T.A.Ş., Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabri-

kaları A.Ş., Eskişehir Çimento Fabrikaları T.A.Ş., İzmir Çimento 

Fabrikası T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. çimento fab-

rikaları tarafından o tarihteki işkolları yönetmeliğinin 16 sıra 

numaralı çimento sanayii işkolunda faaliyette bulunmak üzere 

kurulmuş olup, ÇEİS içinde bulunduğumuz yıl, kuruluşunun 

50. yıl dönümünü kutlamaktadır.

ÇEİS’in amacı; üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçe-

vesinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, 

geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, 

işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimi ve 

ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, 

toplu iş sözleşmesini akdetmek, çalışma barışını kurmak ve 

devam ettirmek, bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulun-

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 

50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor
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THBB: Türkiye çimento sektörünün mevcut durumu hak-

kında bilgi verebilir misiniz?

T.Ü.: Ülkemiz çimento sektörünü değerlendirmeye başlama-

dan önce, Sektörün dünyadaki durumuna değinmek uygun 

olacaktır. Dünyada çimento tüketimi, 2013 yılında özellikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışıyla birlikte yaklaşık 4 

milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Başta Çin olmak üzere, ge-

lişmekte olan ülkelerin çimento tüketimindeki büyüme trendi 

genel ekonomik büyümeye paralel olarak devam etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen çimento tüketimi, 

genellikle kişi başına düşen GSMH’nin üzerinde veya paralel 

artış göstermektedir. Ülkemizde Sek-

törün 2013 yılının 3. çeyreği itibariyle 

GSMH içindeki payı yaklaşık %5,8 sevi-

yesindedir.

Türkiye’de kişi başına düşen çimento tü-

ketimi son 10 yılda yıllık ortalama %7 ar-

tışla 2013 yılında 835 kiloya ulaşmıştır. 

Dünya ortalamalarının 550 kg civarında 

olduğu düşünülürse, ülkemizin bulundu-

ğu seviyenin önemi daha iyi anlaşılacak-

tır. Türkiye’de genç nüfus, artan altyapı 

projeleri ve hedeflenen kentsel dönü-

şüm çimento talebini artırmaya devam 

etmektedir.

Türk çimento sektörü, 2013 yılını, beklentilerin üzerinde bir 

şekilde %12’lik bir büyüme oranıyla kapatmıştır. Bir biri ardına 

gerçekleştirilen büyük inşaat projeleri, dev altyapı yatırımları 

ve nispeten hız kazanan kentsel dönüşüm, inşaat sektörünün 

en önemli kollarından biri olan çimento alt sektörünün büyü-

mesinde büyük rol oynamıştır. 

Çimento sektörü, yarattığı yaklaşık 15 bin kişilik istihdam ve 

108 milyon tonluk çimento üretim kapasitesi ile ülkemize cid-

di bir katma değer sağlamaktadır. 49 entegre fabrika ve 15 

öğütme tesisinden oluşan sektör, 71 milyon tonluk üretim ile 

Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi olmakla birlikte, dünya-

nın da 5. büyük çimento üreticisi konumundadır.

THBB: ÇEİS 50. yıl dönümü dolayısıyla hangi çalışmaları 

yapıyor?

T.Ü.: Sendikamızın 50. Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsa-

mında yapılması planlanan etkinliklerden ilki; 14 Haziran 2014 

tarihinde Efes Antik Tiyatroda Sendikamız sponsorluğunda 

düzenlenen Varşova Senfoni Orkestrası’nın konseri ile “İzmir 

Festivali Açılış Etkinliği”  gerçekleştirilmiştir.

Sendikamızın 50. Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek diğer etkinlikler ise şun-

lardır; 19 Eylül 2014 tarihinde Le Meridien Oteli’nde “Belgeli 

İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi”, 10 Ekim 2014 tarihin-

de Le Meridien Oteli’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası 

Sempozyumu”, 5 Kasım 2014 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda 

“İşveren Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi Işığında Gele-

cekteki Yapısı Paneli”, 28 Kasım 2014 tarihinde Çırağan Sara-

yında ”50. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Yemeği”.

THBB: 2014 yılının ilk 6 ayını de-

ğerlendirir misiniz? 2014 yılsonu ve 

sonrasına dair öngörülerinizi aktarır 

mısınız?

T.Ü.: 2014 yılı Haziran ayında çimento 

üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla 

%2,60 oranında artış yaşanmıştır. Bu 

dönemde üretilen çimentonun yaklaşık 

%11’i ihracata gitmiştir. Yine bu dönem-

de iç satışlarda %10,73 artış yaşanırken, 

çimento ihracatı %31,38 oranında düş-

müştür. Sektör, 2014 yılına çok yüksek 

bir satış artışı ile başlamıştır. Mevsim 

normallerinin üstündeki hava şartları ve devam eden büyük 

inşaat projelerinin bu artışta rolü olduğu düşünülmektedir. İç 

satışta yaşanan yüksek artış oranlarının, Haziran ayı itibariyle 

düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. 

Bölgesel olarak baktığımızda, üretim ve iç satışta en yüksek 

artışlar Doğu Bölgelerde ve Akdeniz’de yaşanırken, İhracatta 

ise tek artış yaşanan bölge Ege bölgesi olmuştur. 

Çimento sektörünün 2014 yılının ikinci yarısında nasıl bir ge-

lişme göstereceği konusunda ise; seçimlerin tüketimi etkile-

mediği açıkça söylenebilir.  2013 yılında, öngörülen yüzde 8’lik 

büyümenin çok üzerine çıkarak yüzde 12’lik bir büyüme elde 

edilmiştir. 2014 yılı beklentilerine gelince; iyimser ve kötümser 

açılar dikkate alındığında genel GSMH büyüme hedefinin üze-

rinde bir gelişmeyi öngörmek mümkündür. 

2013 yılsonunda 2014 için öngörülen büyüme hedefi %6 ci-

varındaydı. Ancak hem makroekonomik hem de inşaat sektö-

ründeki gelişmeler büyüme oranının daha aşağıda olacağını 

göstermektedir. 

ÇEİS intends to protect its members’ work-

related economic, social rights and interests 

within the frame of the legislation, improve 

them, ensure their cooperation, help other 

present and future companies engaged in 

the same business to work efficiently and in 

harmony, represent its members, sign collec-

tive labor agreements, ensure and maintain 

labor peace and operate in Turkey accord-

ingly. In addition to its activities in labor 

relations, ÇEİS also undertook an important 

mission in the cement sector within the field 

of occupational health and safety, vocational 

competences and social responsibility. 
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THBB: Sektörde karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara 

dair çözüm önerilerinizi aktarır mısınız?

T.Ü.: Sektörün çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 

konusundaki uyguladığı önleyici yaklaşımları önemle vurgu-

layarak, yapı sektörüne ve ülke ekonomisine sağlanan katma 

değer ön plana çıkartılacaktır. 

Sektörümüz için öncelikli bir konu alternatif enerji ve ham-

madde kaynaklarının geliştirilmesidir. Örneğin kentsel ve en-

düstriyel atıkların değerlendirilmesi bunların başında yer al-

maktadır. 

Sektör olarak, atıktan enerji üretimi oldukça önemsenmekte-

dir. Böylece enerji geri dönüşümü ve doğal kaynak tasarrufu 

da sağlanabiliyor. Bu doğrultuda çimento atık kullanım oran-

larının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Mevcut 

durumda, atık temini ve toplanması konusunda özellikle bele-

diyeler ile yaşanan zorlukların aşılabilmesi önem taşımaktadır.  

Türkiye Ekonomisinin büyümesinin sürdürülebilirliği açısın-

dan, finansman ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir. 

FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasının, Türkiye ve 

diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz etkile-

me riski vardır. FED’in para politikasında beklenen değişiklik 

Türkiye’nin cari açığını finanse etmesini zorlaştıracaktır. 

Sektörümüz, sera gazlarının global ölçekte azaltılması yönün-

de çalışmaları desteklemekte, ancak bu gayretlerin ülkemizin 

ve sanayimizin gelişimini engellememesi gerektiği inancını ta-

şımaktadır. Bu çerçevede sektörel çözüm önerilerimiz; Emis-

yon Sınırlama kapasiteleri sektörler özelinde belirlenmelidir, 

Tüm sektörler sera gazı emisyonlarını kurallara uygun olarak 

raporlamalıdır, Atık kullanımını artıracak önlemler alınmalıdır, 

Enerji verimliliği yatırımları desteklenmelidir.

Türkiye’de yenilenmesi gereken 7 milyon konut bulunması, 2B 

yasasının çıkması ile yeni arsa sahiplerinin yatırım yapacağı ve 

mütekabiliyet konusunda yapılacak düzenlemeyle yabancı ya-

tırımcıların Türkiye’ye daha çok yatırım yapar hale gelecekleri 

tahmin edilmektedir. 

Tabi burada yatırım konusu açılmışken aslında biz çimento iş-

verenleri için en büyük yatırımın, çalışanlarımıza yaptığımız 

yatırım olduğunun da altını çizmekte yarar görüyorum. Özel-

likle, sektörümüzdeki çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde geldikleri fabrikalarımızdan yine sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde evlerine, ailelerine kavuşabilmeleri için uzun yıllardır iş 

sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetler düzenliyoruz. 2000’li 

yılların başından itibaren gündemimizin ilk sırasında yer alan 

iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlarımızca içselleştirilme-

si de aslında çimento sektörünün “güvenlik kültürü”nün her 

geçen gün gelişmesini sağlamaktadır. Aslında, İSG’deki en 

önemsediğimiz konu, toplumsal “güvenlik kültürü”nün yaygın-

laşması ve tüm sektörlerin konuyu sahiplenmesidir. Bu nok-

tada da, eğitim konusunun bu işin olmazsa olmazı olduğunu 

düşünüyorum. Orta ve yükseköğretim seviyesindeki çocuk-

larımızın, gençlerimizin çalışma hayatına girmeden önce İSG 

bilinciyle mezun olması, önümüzdeki yıllarda ülkemizin “gü-

venlik kültürü”nü çok daha ileriye götürecek ve son dönemde 

yaşadığımız elim kazaların tekrarını önleyecek nesiller yetiş-

mesini sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Çimento işletmelerinin özellikle teknik alan-

larda insan kaynağına ilişkin en temel sorunu, kalifiye işgü-

cünün yetersizliğidir. Bu durum, işyerlerine işgücü verimliliği 

ve maliyeti olarak yansımaktadır. İşverenin temel talebi; işe 

alınan işçiler dâhil teknik elemanların gerekli yeterliliklere 

sahip olarak doğrudan üretime katılmalarıdır. Bu açıdan ba-

kıldığında; devletin istihdamın artırılması için belgeli işgücünü 

teşvik ettiği uygulamaları daha da anlam kazanmaktadır. 6111 

sayılı Kanun’la, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek ama-

cıyla işverene sağlanan sigorta prim desteği uygulamasının 

devam etmesini; aynı Kanunla getirilen, mesleki yeterlilik bel-

gesine sahip olan çalışanlara yönelik sağlanan 48 ila 54 ay 

süreli prim teşvikinin halen sektörde çalışan ancak sonradan 

mesleki yeterlilik belgesine sahip olmuş aynı yaş aralığındaki 

çalışanlar için de uygulanmasının sağlanmasını önemli adım-

lar olarak görmekteyiz. Ayrıca, çimento üretim teknolojisine 

ilişkin, sektöre yönelik bir eğitim müfredatının geliştirilmesi, 

meslek okullarımızda böyle bir bölümün açılması ve müfreda-

tımızda böyle bir programın yer alması, çimento sektörü ile 

eğitim dünyası arasındaki arzu edilen uyumu yakalamamıza 

vesile olacaktır. Son olarak belirtmek isterim ki; herhangi bir 

sektörde faaliyet gösteren ve sektörüne yönelik hizmet ver-

mek isteyen temsilci kuruluşların Mesleki Yeterlilik Belgelen-

dirmesi yapması hususunda teşvik edilmesi bakımından bü-

rokratik bazı prosedürlerin basitleştirilmesi, arzulanan nitelikli 

ve belgeli işgücü seviyesinin artırılmasına hizmet edecek bir 

uygulama olacaktır.

THBB: ÇEİS’in önümüzdeki yıllardaki hedefi nedir?

T.Ü.: Çimento Sektörünün çatı kuruluşu ÇEİS, kurulduğu gün-

den bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerini artırarak ül-

kemizin önde gelen sivil toplum kuruluşu olmaya devam ede-

cektir. Özellikle Yönetim Kurulu’muzun “Sıfır Kaza Vizyonu” 

çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda “Türk Çimento Sektörü 

Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi olmasının yanı sıra iş 

sağlığı ve güvenliği alanında da en başarılı ülkesidir” diyebil-

mek en büyük misyonumuz olacaktır.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 16 Eylül tarihinde 

İstanbul’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Birlik Başka-

nı Mehmet Göçmen, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na 

atanması nedeniyle Birlik Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlı-

ğından istifa ederek ayrıldı. Aynı gün yapılan toplantıda Voto-

rantim Çimento San ve Tic A.Ş. Türkiye CEO’su ve TÇMB Başkan 

Vekili M. Şefik Tüzün, TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi-

ne getirildi.

TÇMB’nin 21. başkanı olan M. Şefik Tüzün, 28 Şubat 2008 tari-

hinden bu yana TÇMB’de Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli or-

ganlarda yer aldı. Ayrıca Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş Genel 

Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa  temsilcisi olarak TÇMB Yönetim 

Kurulu üyeliğine atandı.

Mustafa Şefik Tüzün Hakkında

1955 yılında Ankara’da doğan Mustafa Şefik Tüzün, ODTÜ Ma-

kine Mühendisliği’nde 1978 yılında lisans ve 1981 yılında yüksek 

lisans eğitimini tamamlamıştır. 1978 yılında Etibank’ta Proje 

Mühendisi olarak baş-

ladığı çalışma hayatına, 

1979 yılında Danimarka 

Üniversitesi’nde Araştır-

ma Mühendisi, 1980 - 1982 

yılları arasında ODTÜ’de 

Araştırma Görevlisi, 1982 - 

1992 yılları arasında GAMA 

Endüstri A.Ş.’de çeşitli ka-

demelerde görev aldıktan 

sonra, 1992 - 1995 yılları 

arasında Set Çimento’da 

görev almıştır. 1995 yı-

lından 2003 yılına kadar 

Genel Koordinatör Yardım-

cısı görevi de olmak üzere 

Yibitaş Lafarge Grubu’nda 

çeşitli görevlerde bulun-

muştur. Aynı zamanda, 

2001 - 2004 yılları arasın-

da Lafarge Türkiye Çimen-

to Grubu Endüstri Başkan 

Yardımcılığı görevini de yü-

rüten Tüzün, 2004 - 2007 

yılları arasında Lafarge 

Kuzey Amerika Alçı Grubu 

Üretim Başkan Yardımcısı olarak ABD’de görev yapmıştır. Yibi-

taş Lafarge Grubu’nun Cimpor Grubu tarafından satın alınması-

nın ardından, 2007 - 2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üye-

si ve Çimento Grubu Başkanlığı ve 2009-2012 yılları arasında 

CEO görevini üstlenmiştir. 2012 yılında Cimpor Türkiye varlık-

larının Votorantim Grubu’na devri sonrası,  Votorantim Türkiye 

CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. görevini devam ettirmekte 

olan Tüzün, evli ve 1 çocuk babasıdır.

TÇMB’nin Yeni Başkanı 

M. Şefik Tüzün oldu

The New Chairman of 

TÇMB is M. Şefik Tüzün            

In the Executive Board meeting of the 
Turkish Cement Manufacturers’ As-

sociation (TÇMB) held in Istanbul on 
September 16th, Mehmet Göçmen, the 
Chairman of the Association, resigned 

from his positions as the Chairman 
and Board member of the Association, 

because he was assigned as the President 
of the Sabancı Holding Energy Group. 
In the same meeting, M. Şefik Tüzün, 

the CEO of Votorantim Çimento San ve 
Tic A.Ş. Turkey and Vice Chairman of 

TÇMB, was assigned as the Chairman of 
TÇMB.

M. Şefik Tüzün, the 21st Chairman of the 
TÇMB, has taken part in various bod-
ies as a Board member in TÇMB since 

February 28th, 2008. Furthermore, Nevra 
Özhatay, the General Manager of Çimsa 
Çimento San. ve Tic. A.Ş, was appointed 
to the membership position of the TÇMB 

Board as Çimsa representative.
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“Yapı Malzemeleri Çalıştayı”, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 

ev sahipliğinde 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da ger-

çekleştirildi.

Yapı malzemeleri alanı ile ilgili tüm ilgili 

paydaşları bir araya getiren çalıştayda ka-

tılımcı olarak TÜRKAK personeli, TÜRKAK 

teknik uzmanları ve denetçileri, Ekonomi 

Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilileri, Yapı Malzemeleri ala-

nında faaliyetlerini sürdüren onaylanmış 

kuruluşlar temsilcileri, Uygunluk Değer-

lendirmesi Derneği (UDDer), Onaylanmış 

Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Kalibrasyon 

ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURK-

LAB), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

(TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (İMSAD) temsilcileri yer aldı.

Çalıştaya eğitim amaçlı sunum yapmak ve 

deneyimlerini paylaşmak adına EUROLAB 

Başkanı ve Avrupa Komisyonu Yapı Mal-

zemeleri Danışmanı Jiri Sobola ve EA CPR 

Directive Network Koordinatörü Georgios 

Kallergis konuşmacı olarak katıldı. Jiri 

Sobola, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 

detaylı şartları ve akreditasyon ile ilgili 

alanları konulu, Georgios Kallergis de EA 

çatısı altında akreditasyon ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

konulu sunumlar yaptı ve deneyimlerini paylaştı.

Ayrıca TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkan 

V. Orbay Evrensevdi, Ekonomi Bakanlığı, 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür-

lüğü, Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi 

Dairesi Başkanı Devran Ayık ve Uzman Sa-

vaş Tarhan ve Uygunluk Değerlendirmesi 

Derneği (UDDer) Başkanı Ayfer Adıgüzel 

ve yetkilileri, Yapı Malzemeleri Yönetmeli-

ği kapsamında kurumlarının/derneklerinin 

çalışmaları hakkında sunum yaptı.

İki gün süren çalıştay boyunca CPR (RE-

GULATION (EU) No 305/2011) ve bunun 

Türkiye’ye uyumlaştırılmış hali olan Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm 

ilgili paydaşların özellikle akreditasyon 

özelinde karşılaştığı problemler tartışıldı, 

bunlara çözüm üretildi, farkındalık ve anla-

şılabilirlik arttırıldı. Ayrıca, hem katılımcı-

lar hem de konuşmacılar yapı malzemeleri 

alanındaki deneyimlerini paylaştı. Çalıştay 

sonunda, yapı malzemeleri kapsamında 

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜR-

KAK bünyesinde devam etmekte olan ve 

bundan sonra yapılması planlanan çalış-

malar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

TÜRKAK Yapı Malzemeleri Çalıştayı 

düzenledi

TÜRKAK organized 

an Workshop on 

Construction Materials             

The “Construction Materials Workshop” 
was hosted by the Turkish Accredita-
tion Agency and organized in Istanbul 

between September 19th and 20th, 2014.

TÜRKAK personnel, TÜRKAK techni-
cal specialists and auditors, Ministry of 
Economy officers, Ministry of Environ-

ment and Urban Planning officers, 
representatives of the notified bodies 

operating within the field of construction 
materials, Conformity Assessment Asso-
ciation (UDDs), Committee of Notified 
Bodies (ONKUR), Turkish Calibration 

and Experiment Laboratories Association 
(TURKLAB), Turkish Cement Manu-
facturers’ Association (TÇMB), Turk-
ish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) and Association of Turkish Con-
struction Material Producer (İMSAD) 

representatives participated in this work-
shop, which gathered all shareholders in 

this specific field under one roof. 
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UDDer ve TURKLAB ortaklığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliği  

ile  düzenlenen Ürün Güvenliği Semineri 23 Eylül 2014 tarihin-

de Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminer; Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayfer Adıgüzel, Kalibrasyon ve Deney Labo-

ratuvarları Derneği (TURKLAB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Ömer Güzel, Ankara 

Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Doç. 

Dr. Yavuz Cabbar, Ekonomi Bakanlığı, 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdü-

rü Dr. Mehmet Karabay ve Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri 

Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muh-

sin Dere’nin yaptıkları açılış konuşması ile 

başladı.

“Ürün Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler”, 

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Güvensiz 

Ürünler ve Yaptırımlar” ve “Üretici ve 

Tüketici Açısından Ürün Güvenliği” başlıklarında mevzuat dü-

zenleyicileri temsilen ilgili Bakanlıklar, akreditasyon süreçlerini 

temsilen TÜRKAK, uygunluk değerlendirmesi alanında Avru-

pa’daki uygulamalar konusunda Avrupa Laboratuvarlar Birliği- 

EUROLAB, üreticileri temsilen İMSAD-Türkiye İnşaat Malzeme-

si Sanayicileri Derneği ve tüketicileri temsilen TÜDEF-Tüketici 

Dernekleri Federasyonu katılımıyla üç ayrı oturum gerçekleşti-

rildi. Oturumlarda ürün güvenliğinin önemi, ürün güvenliğinin 

mevzuatlarla ve uygunluk değerlendirme-

si hizmetleri ile olan ilişkisi, ürün güvenli-

ğinin kontrolü için gerçekleştirilen piyasa 

gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sonuç-

ları paylaşıldı.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde ko-

nulan hedeflerin gerçekleştirilmesi ama-

cıyla; UDDer Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanı  “Ulu-

sal Ürün Güvenliği Strateji ve Eylem Planı” 

hazırlanması önerisi yaptı ve dernekler 

olarak hazırlanacak ve yürütülecek bu 

plan için her türlü desteği vereceklerini 

belirtti. UDDer ve TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanları 2014-

2015 yılı faaliyet planları içerisine farklı illerde sanayi ve ticaret 

odaları ile benzer faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ürün Güvenliği Semineri büyük ilgi ve 

katılımla gerçekleşti

The Seminar on Product 

Safety attracted 

considerable attention 

and participation            

The Seminar on Product Safety was 
organized by the partnership between the 
Conformity Assessment Association (UD-
Der) and TURKLAB in cooperation with 
Ankara Chamber of Industry on Septem-

ber 23rd, 2014 in Ankara.
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından 

50. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenle-

nen “Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi” 19 Eylül 

2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Zirveye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey 

bürokratları, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yöneticileri, Türkiye 

Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeri-

ye Nazlım, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı 

Tufan Ünal başta olmak üzere iş ve siya-

set dünyasının isimlerinin yanı sıra bu 

alanda çalışan profesyoneller, akademis-

yenler ve Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencileri katıldı.

Türkiye’nin “Sürdürülebilir İstihdam” he-

define, mesleki yeterlilik belgeli işgücü-

nün katkısının tartışıldığı zirvede, işveren 

ve çalışan beklentileri de dile getirildi. 

Zirvede, özellikle son günlerde yaşanan 

üzücü iş kazalarının bir daha yaşanmaması için mesleki ye-

terlilik belgesine sahip çalışanların istihdamının önemi bir 

kez daha vurgulandı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 

Başkanı Tufan Ünal, Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, 

dünyanın beşinci, Avrupa’nın en büyük üreticisi ve aynı za-

manda bölgesinin de en büyük ihracatçısı olan Türk çimento 

sanayinin, 2013 yılında 60.236.020 ton klinker, 71.337.404 

ton çimento ürettiğini, 12.296.410 ton klinker ve çimento ih-

raç ettiğini söyledi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan çimento sek-

törünün bugünlere gelmesinde çalışanlarının büyük rol oy-

nadığını kaydeden Ünal sözlerini şöyle sürdürdü. “Hedefimiz, 

dünyayla rekabet etme noktasında iş sağlığı ve güvenliği 

normlarında, çevre duyarlılığına sahip kaliteli üretim yapa-

bilmek ve değişen teknolojiye ayak uyduran işletmelere sa-

hip olmak kadar, yetkinliklerini ve yeterliliklerini ispat etmiş, 

eğitimli ve belgeli çalışanlara da sahip olmaktır. İşte bu yolda 

2008 yılından beri emin adımlarla ilerliyoruz.” 100 yılı aşkın 

bir süredir ülke ekonomisi içinde önemli bir rol oynayan çi-

mento sektörünün, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsa-

mında çok tehlikeli sınıfta yer aldığını belirten Tufan Ünal, bu 

nedenle çimento işletmelerinin belgeli işgücü istihdam ettiği-

ni ve konuya azami dikkati gösterdiklerini söyledi.

Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi’nde açılış 

konuşmalarının ardından Prof. Dr. Üstün Dökmen “ Kaliteli 

Yaşam, Meslekler ve Meslek Seçimleri” 

konulu bir sunum yaptı. “Sürdürülebilir 

İstihdamda Çimento Sektörü Örneği” 

konulu oturumda ise Bursa Çimento Fab-

rikası A.Ş. Genel Müdürü Mürsel Öztürk,  

Akçansa Çimento San.ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan Timur ve BAŞ-

TAŞ Başkent Çimento San.ve Tic. A.Ş. 

Elektrik Bakım ve Otomasyon Teknisyeni 

Ömer Aktaş konuşmacı oldu. 

Zirvenin öğleden sonraki oturumu sanat-

çı Ayhan Sicimoğlu’nun “Hayat Hikaye-

leri” konulu bir performansı ile başladı. 

“Nereden Nereye” başlıklı oturumda ise tarafların beklenti-

lerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Firuzan 

Silahşör, Aşkale Çimento San. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Fatih Yücelik, TÜRKAK Baş Denetçisi Doğan Yıldız, TED Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Petek Aşkar dile 

getirdi.

ÇEİS, 

Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir 

İstihdam Zirvesi düzenledi

ÇEİS organized the 

Certificated  

Labor = Sustainable 

Employment Summit        

“The Certificated Labor = Sustainable 
Employment Summit” was organized on 
September 19th, 2014 in Istanbul by the 

Cement Industry Employers’ Association 
(ÇEİS) within the frame of its 50th Es-

tablishment Anniversary events. protocol 
members by High Speed Rail Line. 
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Türkiye Prefabrik Birliği’nin 30. kuruluş yıl dönümünde dü-

zenlenen 2. Prefabrikasyon Günü 16 Ekim 

2014 tarihinde İstanbul’da kutlandı.

Beton Prefabrikasyon sektöründe faa-

liyet gösteren üretici, tedarikçi, projeci, 

ilgili akademisyenlerin ve inşaat sektör 

kuruluşları İstanbul’da yapılan tekne tu-

runda bir araya geldi. Düzenlenen kok-

teylin ardından Altın Kiriş ödül töreni 

gerçekleştirildi. 

Altın Kiriş Ödülleri Sahiplerine Verildi

Altın Kiriş ödülleri 1987 yılından itiba-

ren Türkiye Prefabrik Birliği tarafından, 

Beton Prefabrikasyon Teknolojisini ta-

nıtmak ve gelişimini sağlamak amacıyla, 

Bilimsel Çalışma, Yapı, Ürün, Çevre, Hiz-

met olmak üzere 5 dalda verilmektedir. 

Prefabrikasyon Günü’nün Ödül Töreni 

Bölümünde son dönem Altın Kiriş Ödül-

leri sahiplerine verildi. 

Başarılı Bilimsel Çalışma ve/veya Yayın 

Ödülü’nü İstanbul Teknik Üniversitesi, 

İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden  Prof. Dr. 

Faruk Karadoğan ve Doç. Dr. Ercan Yük-

sel aldı.

Başarılı Yapıt ödülü için 2 değerli yapıya 

ödüller verildi. İlk yapıt Manisa Organize 

Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmiş olan 

Bedriye Mencik Camisi’nin proje mimarı 

Bir+OK Mimarlık Bürosundan Şükrü Ko-

cagöz, işvereni İrfan Mencik ve yapımcı 

kuruluş AKAT Prefabrike’den Yönetim 

Kurulu Başkanı Altay Çizgenakat’a, ikinci 

Başarılı Yapıt Ödülü Sabancı Üniversite-

si Nanoteknoloji Uygulama Merkezi için 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon Grubu Ge-

nel Müdürü Fuat Hatipoğlu’na verildi.

Ürün ve Çevre Ödülü dalında bu dönem-

de aday önerilmemiş, Başarılı Hizmet 

Ödülleri sektöre ve Birliğin gelişmesine 

yaptıkları hizmet ve katkılarından dola-

yı Yönetim Kurulu eski başkanları Gür 

Coşkun, Toros Vural ve Merhum Bülent 

Yücesoy’a verildi.

The Celebration of 2nd 

Prefabrication Day            

The 2nd Prefabrication Day, organized on 
the 30th anniversary of the Turkish Pre-

Cast Concrete Association, was celebrat-
ed in Istanbul on October 16th, 2014.

The manufacturers, suppliers, designers 
operating in the pre-cast concrete sector, 

related academicians and construction 
organizations came together at a boat trip 
in Istanbul. Following the cocktail organi-
zation, the Golden Beam award ceremony 

took place. 

The Golden Beam awards have been 
granted since 1987 by Turkish Pre-Cast 
Concrete Association to promote Pre-

Cast Concrete Technology and improve 
the same in 5 different areas, namely, 
Scientific Study, Structure, Product, 
Environment and Service. The latest 

Golden Beam Awards were granted to the 
winners during the Award Ceremony as a 

part of the Prefabrication Day.

2. Prefabrikasyon Günü kutlandı
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Beton bariyerlerin karayolu güvenliğindeki önemi, TÇMB’nin 

Ankara’da düzenlediği uluslararası çalıştayda masaya yatı-

rıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çalıştaya katılan araştır-

macı ve üst düzey yöneticilerin sunum-

larıyla, Beton Otokorkuluklar’ın Belçika, 

Avusturya, Almanya ve İngiltere’deki 

uygulamaları ayrıntılarıyla anlatıldı. Ka-

rayolu güvenliğinde son teknoloji kulla-

nımının önemine dikkat çeken uzmanlar, 

daha az bakım gerektiren ve gelişmiş 

ülkelerin tercih ettiği beton bariyerlerin 

özellikle motosikletler için daha güvenli 

olduğunun altını çizdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 

15-16 Eylül’de Ankara’da düzenlediği “Be-

ton Otokorkuluklar ve Karayolu Güvenli-

ği” Çalıştayı’na, Karayolları Genel Müdür-

lüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye 

Hazır Beton Birliği, Türkiye Prefabrik Bir-

liği ve çimento ve beton sektörü temsil-

cilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İ. Özgür Yaman açılış konuşma-

sında, otokorkulukların, trafik güvenli-

ğindeki önemini vurguladı. Çalıştayın ilk gününde “Otokor-

kuluk Güvenlik Standartları, Sınıflandırılması ve Avrupa’da 

Gelişimi” başlıklı bir konuşma yapan Avrupa Yol Federasyonu 

Başkan Yardımcısı Konstandinos Diamandouros, Avrupa’da 

beton otokorkulukların CE işaretlemesi sürecinden de bah-

setti ve Avrupa refujlerinde beton bariyerlerin tercih edildi-

ğini söyledi.  Çalıştay’a İngiltere’den katılan Taşımacılık Araş-

tırma Laboratuvarı Uzmanı Gavin Williams, otokorkulukların 

geçmişten günümüze olan gelişimini katılımcılara aktardı ve 

İngiltere’de orta refujde beton bariyer zorunluluğunun oldu-

ğunu vurguladı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra trafiğin büyü-

mesi ile bariyerlerin öneminin oldukça arttığını vurgulayan 

Williams; yatırım bedeli, bakım sıklığı, bakım bedeli, ömrü ve 

kaza bedeli gibi konuların önemini anlattı. 

Çalıştay’da konuşan Belçika Wallonia Karayolları Müdürü 

Hüseyin Kadıoğlu, trafik kazalarının yüzde 16’sının bariyer-

lerden kaynaklandığını belirtti. Belçika’da ahşap, ahşap-çelik 

karışımı, çelik ve beton bariyerlerin kul-

lanıldığını ifade eden Kadıoğlu, “Trafik 

kazalarında can kayıplarını önlemek için 

uygun bariyerler, uygun zamanda kulla-

nılmalıdır” dedi. Beton ve çelik bariyer-

lerin kıyaslamasını detaylı şekilde ele 

alan Kadıoğlu, beton bariyerlerin çelik 

bariyerlere kıyasla çok daha uzun ömür-

lü olduğunu ve bakım gerektirmediğini 

detaylı şekilde aktardı.

“Motorsikletler ve Beton Otokorkuluklar” 

adlı sunumunda Araştırma Mühendisi 

Ceki Erginbaş, motosikletliler açısından 

beton ve çelik bariyerlerin farklarını kı-

yasladı. Beton bariyerlerin çelik bariyer-

lere oranla daha güvenli olduğunu belir-

ten Erginbaş, yine de beton bariyerlerin 

motorsikletliler için sağlıklı olmadığını 

vurguladı. 

Çalıştay sonrası memnuniyetlerini dile 

getiren katılımcılar, çalıştayın genişletilerek bir kongre halini 

alması yönündeki taleplerini TÇMB’ye ilettiler.

TÇMB: “Gelişmiş Ülkeler Beton Bariyerleri 

Tercih Ediyor”

TÇMB: “Developed 

Countries Prefer Concrete 

Barriers”            

The importance of the concrete barri-
ers in the highway safety was brought to 
the table in the international workshop, 
organized by TÇMB (Turkish Cement 
Manufacturers’ Association) in Ankara. 

With the presentations made by the 
researches and senior executives from 
different countries of the Europe, the 

implementation of Concrete Guardrails in 
Belgium, Austria, Germany and England 
was discussed in details in the workshop. 
Underlining the importance of the use of 
hi-technology in the highway safety, the 
experts stated that the concrete barriers, 
requiring less maintenance and preferred 
by the developed countries, are safer for 

the motorcycles in particular.  
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ve İstanbul 

Şubesi’nin düzenlediği 9. Ulusal Beton Kongresi 16-18 Nisan 

2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak. Türkiye Hazır Beton 

Birliği’nin ana sponsorlarından olduğu Kongre, “Sürdürülebilir 

Beton” başlığı altında düzenlenecek.  

Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevre-

ye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton 

üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton yapıla-

rın kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer almaktadır. 

Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve bağlayıcısı büyük 

ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan bir malzemedir. Günü-

müzde yurdumuzun her köşesinde gündeme gelen kentsel dönü-

şüm atıklarının büyük çevre sorunlarına yol açacağı açıktır. Bu 

nedenle bu atıkların beton üretiminde agrega olarak kullanılması 

soruna bir ölçüde çözüm getirebilecektir. Karbondioksit emisyo-

nu ve enerji tüketimi açısından sorunlu olan çimento kullanımını 

kısacak ve yakıt tüketimini azaltacak çözümler sürdürülebilirlik 

açısından önemlidir. Çimentoya puzolan özellikli endüstri yan 

atıklarının katılması öteden beri uygulanmakta olan bir yöntem-

dir. Ancak puzolanların alkalilerle aktive edilmesi ile oluşturulan 

geopolimer adlı bağlayıcılar son yıllarda geliştirilmektedir. Beton 

ve betonarme yapıların kalıcılık özelliği ile birlikte sürdürülebilir-

liğin temelini oluşturan bu konular üç gün süren kongre boyunca 

derinliğine ele alınacaktır.

Kongrede 3 gün boyunca ele alınacak konular 9 ana başlık altın-

da toplandı. Konu başlıklarından ilki yaşam döngüsü, ikincisi atık 

yönetimi ve betonun geri dönüşümü, üçüncüsü ise sanayi yan 

ürünü olan bağlayıcı malzemeler olacak. Diğer konu başlıkları 

ise alkaliler ile aktive edilen puzolan bağlayıcılar, sürdürülebi-

lirlik için dayanıklılık, sürdürülebilirlik için yüksek performanslı 

betonlar, enerji tüketiminde 

tasarruf yapılması, sürdürü-

lebilir beton yollar ve beto-

nun çevresel etkileri olarak 

sıralanıyor. 

Bildiri tam metinleri 15 Ekim 

2014 tarihine kadar kongre 

sekretaryasına iletildi. Bildi-

ri metinleri 15 Ocak 2015 ta-

rihinde hakemlerin önerileri 

ile düzeltilecek ve 15 Şubat 

2015 tarihinde de kesin-

leşmiş tam bildiri metinleri 

kongre sekretaryasına tes-

lim edilecek.

9.Ulusal Beton Kongresi 

için ayrıntılı bilgiye Kongre 

Sekreteryasından veya be-

tonkongresi.imo.org.tr web 

adresinden ulaşılabiliniyor.

9. Ulusal Beton Kongresi Antalya’da 

düzenlenecek

The 9th National Concrete 

Congress will be 

organized in Antalya            

The 9th National Concrete Congress, ar-
ranged by Antalya and Istanbul branches 
of TMMOB Chamber of Civil Engineers 
will be held on April 16th  - 18th, 2015 in An-

talya. The congress, officially sponsored 
by Turkish Ready Mixed Concrete Asso-

ciation as well, will be named “Sustainable 
Concrete”.

The topics to be handled during the 
congress for 3 days are classified under 

9 main groups. The topics will be as fol-
lows: life cycle, waste management and 

concrete recycling, binding agents as the 
sub-industry products, pozzolanic binding 

agents activated by alkali, durability for 
sustainability, high performance concretes 

for sustainability, saving in energy con-
sumption, sustainable concrete roads and 

concrete’s environmental impacts.
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Akçansa, B2B Pazarlama’da son trend-

lerin masaya yatırılacağı ‘B2B Pazar-

lama Zirvesi’nin ikincisini, 18 Kasım’da 

gerçekleştirecek.

Akçansa, ilkini geçtiğimiz yıl düzenle-

diği “B2B Pazarlama Zirvesi”nin ikinci-

sinde B2B Pazarlama’da son trendleri 

tartışmaya açmaya hazırlanıyor. 

18 Kasım Salı günü iş ve pazarlama 

dünyasından çok sayıda önemli ismin 

katılımıyla gerçekleşecek olan zirve, 

Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı 

Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Zirveye, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ah-

met Erdem, Schneider Electric Genel 

Müdürü Bora Tuncer, Olmuksan Inter-

national Paper Genel Müdürü Ergun 

Hepvar, Sabancı Holding Çimento Grup 

Başkanı Hakan Gürdal, Akçansa 

Genel Müdürü Mehmet Hacıkami-

loğlu, Teknoloji ve Trend Editörü M. 

Serdar Kuzuloğlu,  Marka Danışma-

nı Temel Aksoy, Fütürist / M-Gen 

Dijital Ajans Başkanı Ufuk Tarhan, 

konuşmacı olarak katılacak. 

Farklı alanlarda çalışan ve pazar-

lamaya farklı açılardan bakan uz-

manların B2B pazarlamaya dair 

yeni yaklaşımları paylaşacağı zir-

veye, çok sayıda üst düzey yöneti-

cinin katılımı bekleniyor. 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin 

kayıtları ve detayları bu yıl www.

b2bpazarlamazirvesi.com adresin-

den yapılabilecek.

Countdown has started for 

Akçansa B2B Marketing 

Summit            

Akçansa will organize the second B2B Marketing 
Summit, in which the latest marketing trends will 

be discussed, on November 18th. 

Akçansa is preparing to bring the latest trends 
in B2B Marketing into question this year in the 

second B2B Marketing Summit, the first of which 
was organized last year.

The summit will be hosting a great number of 
important individuals from business and market-

ing world on November 18th, Tuesday in Sabancı 
Center Hacı Ömer Sabancı Conference Room.

Many senior executives are expected to participate in 
the summit, where the specialists that are engaged in 
different fields and have different marketing perspec-

tives will be sharing their marketing approaches.

Akçansa B2B Pazarlama Zirvesi için 

geri sayım başladı
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Mercedes-Benz Türk servislerinde görev alan teknisyenlerin bil-

gi ve beceri seviyelerini ölçmeyi ve gelişimlerini teşvik etmeyi 

amaçladığı “Teknisyen Olimpiyatları” programını bu yıl da so-

nuçlandırdı. 

Mercedes-Benz Türk, “Teknisyen 

Olimpiyatları” uygulamasıyla müşte-

rilerinin memnuniyetini daha da üst 

seviyelere taşımayı ve markaya olan 

bağlılık zincirini daha da güçlendirme-

yi amaçlıyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisle-

rinde görevli “Türkiye’nin en iyi” tek-

nisyenleri Karaköy Liman Restoran’da 

gerçekleşen “Teknisyen Olimpiyatları 

Ödül Töreni”nde bir araya geldiler. 

Olimpiyatlara katılan 559 teknisyen 

arasından üstün başarı göstererek 

seçilen 36 teknisyen düzenlenen ödül 

töreninde başarılarını kutladılar. 

Mercedes-Benz Teknisyen Olimpiyat-

ları ön eleme sınavları bayi ve yetkili 

servislerde “Online” olarak yapıldı. 

Her bir ürün grubundan en yüksek 

puanları alan beşer takım, toplamda 60 teknisyen, finallere ka-

tılmaya hak kazandı.

Türkiye’de 2003 yılından beri düzenlenen “Teknisyen Olim-

piyatları” ile Mercedes-Benz Türk, yetkili servislerinde görev 

alan teknisyenlerini motive etmeyi, bilgi ve beceri seviyelerini 

geliştirmeyi ve teknisyenlerin performanslarını yükseltmeyi 

hedefliyor. Araç ve hizmetlerinde sunduğu kalitede üstünlüğü, 

mühendislikte uzmanlığı, ürün ve hizmetlerindeki geniş yelpa-

zesi ile otomotiv sektörünün öncüsü Mercedes-Benz Türk “Tek-

nisyen Olimpiyatları” uygulamasıyla müşteri memnuniyetini 

her seferinde biraz daha artırarak, müşterilerinin markaya olan 

bağlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 

Mercedes-Benz Türk, tüm ürün grupları bazında yılda ortalama 

1.200 gün, 9.600 saatlik süre zarfında yaklaşık 500 farklı teknik 

eğitim düzenleyerek teknisyenlerini güçlendiriyor. Bunların ya-

nında, yılda yaklaşık 300 adet de teknik olmayan, kişisel gelişim 

eğitimleri düzenleniyor.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetleri Eğitim Bölümü 

tarafından başlatılan ve 2003 yılından beri “Mercedes-Benz 

Teknisyen Olimpiyatları” adı altında gerçekleştirilen yarışmada 

dereceye giren başarılı teknisyenlerin ödülleri Bayi Ağı Geliştir-

me ve Satış Sonrası Hizmetleri  birimleri yöneticileri tarafından 

takdim edildi.

“Mercedes-Benz Türk Teknisyen 

Olimpiyatları 2014” tamamlandı

“Mercedes-Benz 

Turk Technician 

Olympics 2014” is 

completed            

Mercedes Benz Turk con-
cluded its program “Techni-
cian Olympics”, with which 

it intends to measure the 
knowledge and competency of 

its employees and promote their 
improvement, also this year. 

Mercedes Benz Turk intends to 
increase the customer satisfac-
tion and strengthen the brand 

loyalty even more with its 
implementation “Technician 

Olympics”.
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Sika, Türkiye’deki ikinci üretim tesisini Mersin-Tarsus’ta açtı. 

Üretim tesisi, hem iç pazar, hem de başta Ortadoğu ülkeleri 

olmak üzere, yurtdışı ihtiyacına da yanıt verecek.

Fabrika; yapı kimyasalları alanındaki boşluğu dolduracak. 

Ekonomisi ve büyüme oranlarıyla dikkat çeken bir bölgeye 

yapılan bu yatırım, sadece güney ve güneydoğu bölgesine 

değil bütün iç pazara ve Ortadoğu pazarına da ürün sağlamış 

olacak. 

Fabrika açılışına Sika Türkiye Genel Müdürü ve Orta Asya 

Bölge Müdürü Bora Yıldırım ile Güney Avrupa ve Ortadoğu 

Bölge Müdürü Hubert Perrin de Brichambaut’un ev sahipli-

ğinde; Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro ve 

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sabri Tekli katıldı.

Tarsus’ta devreye alınan fabrikanın Sika Türkiye’nin ikinci 

fabrika yatırımı olduğunu belirten; Türkiye Genel Müdürü 

ve Orta Asya Bölge Müdürü Bora Yıldırım “Sika Türkiye ola-

rak ilk fabrikamız İstanbul’da faaliyette olup, tüm Türkiye’ye 

hizmet vermektedir. Yeni fabrikamız Türkiye’nin güneyine 

ve güneydoğu bölgesine hizmet vermek üzere konumlan-

dırılmıştır. Son dönemde yaşanılan çeşitli olumsuzluklara 

rağmen tereddüt etmeden yeni fabrikamızı hayata geçirdik. 

Türkiye’nin Güney ve Güneydoğusundaki pazarın geleceğine 

çok inanıyoruz. Bu bölgedeki müşterilerimize hem daha ya-

kın olmak, hem de müşterilerimize sunduğumuz kalite, hiz-

met ve servis hızımızı daha da arttırmak üzere yatırımımız 

için bu bölgeyi seçtik” dedi.

Yıllık 180.000 ton kapasite

Devreye aldıkları fabrikanın, iç pazarın ana hedef olması ile 

birlikte aynı zamanda Ortadoğu ülkelerine de ürün suna-

cağını belirten Yıldırım; “Sika 

Türkiye’nin bu yatırımı yap-

mış olması Türkiye’nin güçlü 

ekonomisine olan güvenin bir 

göstergesi ve Türkiye’de hedef-

lediğimiz büyüme stratejisinin 

de güçlü bir kanıtıdır. Tarsus’ta 

devreye alınan fabrikamız yük-

sek teknolojik özellikleri ve oto-

masyon ağırlıklı sistemi ile yıllık 

180.000 ton üretim kapasitesi-

ne sahiptir.” dedi

Beton katkıları, seramik yapış-

tırıcıları, beton zemin yüzey 

sertleştiricileri, yapısal tamir 

harçları gibi toz ve likit ürünle-

rin  üretileceği Tarsus Fabrikası 

ile birlikte Sika’nın yeni yatırım-

larla Türkiye’de üretmeye ve 

büyümeye devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, teknoloji 

ve otomasyona çok önem verdiklerini ve bu vizyonda üretim 

yaptıklarını, hatta Tarsus Fabrikası’ndaki üretimi, İstanbul 

merkez fabrikadan tek tuşla bile kontrol edebildiklerini be-

lirtti.

Sika opened it’s second 

production facility in  

Mersin-Tarsus.            

The production facility will meet 
the needs of both domestic market 

and foreign market, especially of the 
Middle Eastern countries. 

The plant will be filling a gap within 
the field of construction chemicals. 

This investment, which was made in 
a region, that attracts attention with 

its economy and growth rates, will 
be providing not only the Southern 
and Southeastern region, but also 
the entire domestic market as well 

as Middle Eastern market with 
products. 

Sika Türkiye’den İkinci Fabrika Yatırımı 

Mersin Tarsus’a
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TürkTraktör, iş makineleri sektöründeki yolculuğuna önemli bir 
yatırımla devam ediyor. Case ve New Holland İş Makinelerinin 
Türkiye distribütörü TürkTraktör, ilk bölge tesisini İzmir’de faali-
yete geçirdi. TürkTraktör İş Makineleri İzmir Bölge Müdürlüğü ilk 
olma özelliğini taşırken, bunu Ankara takip edecek.

CNH Industrial ile tarım ekipmanları alanındaki işbirliğini iş ma-
kineleri alanına da taşıyan TürkTraktör, İş Makineleri İzmir Bölge 
Tesisini 18 Eylül 2014 tarihinde açtı. Yaklaşık 6.400 m2‘lik arazi 
üzerine kurulu tesis; bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve ye-
dek parça satış hizmetleri vermek üzere İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ve çok sayıda davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyete geçti. 

Açılış konuşmasına TürkTraktör’ün 60 yıllık köklü geçmişini 
vurgulayarak başlayan TürkTraktör Genel Müdürü Marco Vot-
ta: “2014 yılı, 60. yılımızı kutlamamız sebebiyle TürkTraktör için 
özel bir yıl. Özel olmasının yanında ayrıca sıra dışı bir yıl çünkü 
bugüne kadar yaşadığımız kilometre taşlarına ek olarak hala 
yeni zorlu projelere imza atıyoruz ve geçtiğimiz Haziran ayında 
Adapazarı’nda ikinci fabrikamızı açtık. Bugün de CNHi ile Koç 
Holding’in yeni iş birliği olan iş makineleri operasyonundaki ilk 
direkt satış ve servis hizmeti noktamızın açılışında bir araya gel-
miş bulunuyoruz. Hepiniz İzmir İş Makineleri Tesisimizin açılışına 
hoş geldiniz” dedi. 

Türkiye iş makineleri sektörüne duydukları güveni ifade eden 
Marco Votta: “Bu yeni işbirliği ile CNHi ile Koç Holding arasında 
1967 yılında Fiat traktörlerinin üretimiyle başlayan ortaklıkta yeni 
bir sayfa açılıyor. Amacımız, CNHi’ın iş makinelerindeki sektörel 
bilgi birikimini Koç Holding’in marka değeri ile bir araya getire-
rek tarım sektöründeki başarımızı bu sektöre de taşımak. Bunu 

yaparken en büyük güvencemiz ise Türkiye iş makineleri sektö-

rünün geleceğine olan güvenimiz. Hepimizin bildiği üzere inşaat 

sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri ve Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde çok önemli tetikleyici 

rol oynamakta. Bu sayede son yıllarda önemli büyüme kaydeden 

iş makineleri sektörü de 2013 yılı verilerine göre Avrupa’nın dör-

düncü, dünyanın on birinci en büyük pazarı konumunda. Yani, 

geleceğe olan inancımız tam.” dedi.

CNHi ile Koç Holding arasındaki ortaklığa değinen TürkTraktör 

İş Makineleri Direktörü Serhad Taşkınmeriç: “Dünyada yatırım 

araçları alanında yarattığı 30 milyar dolarlık yıllık ciro ile en 

önemli üreticilerden biri olan CNHi ile Türkiye’nin ekonomiye 

katkı anlamında en önemli değerlerinden biri olan Koç Holding, 

TürkTraktör çatısı altında 

Traktör üretimiyle uzun 

yıllardır süre gelen ortak-

lıklarına, CASE & New Hol-

land marka iş makineleri 

Türkiye distribütörlüğü 

operasyonun da katılma-

sıyla yeni bir sayfa açtı-

lar.” dedi.

Müşteri odaklı olmanın 

önemini vurgulayan Taş-

kınmeriç sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Yaklaşık 3200 

m2 kapalı ve 3800 m2 

açık alana sahip bu tesi-

simizle bölgeye satış son-

rası konularında mümkün mertebede en hızlı ve kaliteli hizmet 

anlayışıyla destek vereceğiz. Mevcut makine parkına ve satışı 

planlanan makinelere yönelik yedek parça stoğu yapıldı ve bu 

stok her gün yeni ilavelerle de genişletilmeye devam ediyor. Mo-

bil servis araçlarımız, gerek ürün destek gerekse teknik destek 

mühendislerimizle müşterilerimizin taleplerine anında çözümler 

üreterek hızlı dönüşler sağlayacağız. Yaptığımız yatırımların ya-

nında bunları gerçekleştirebilmek için alanında son derece uz-

man ve tecrübeli bir ekip kuruldu ve bu ekiple beraber şu ana 

kadar pazardaki en yüksek servis ve hizmet standartlarını bu 

tesisimizde veriyor olacağız.”

TürkTraktör, İş Makineleri Yatırımını Bölge 

Tesisleriyle Sürdürüyor

TürkTraktör carries on 

its investment in heavy 

duty machinery with the 

provincial plants            

TürkTraktör continues its journey in the 
heavy duty machinery sector with a major 
investment. TürkTraktör, the distributor 

of Case and New Holland Heavy Duty 
Machinery in Turkey, started its first pro-
vincial plant in Izmir. While TürkTraktör 

Heavy Duty Machinery Provincial Di-
rectorate of Izmir is the first in this field, 

Ankara will follow it.protocol members by 
High Speed Rail Line. 
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