Sayın Divan,
Değerli arkadaşlarım,
Saygıdeğer misafirler,
Genel Kurulumuza hoş geldiniz.
Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Giriş
Federasyonumuzun 2016 yılı Genel Kurulu vesilesi ile sizlerle bir araya gelmekten mutlu
olduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum.
Bildiğiniz gibi Şubat 2005’te yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün artırılarak ulusal ve
uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulan ve yoluna devam
eden Federasyonumuz 11. yılını başarı ile tamamlamış bulunuyor.
Federasyonumuz, bünyesinde bulunan kuruluşlarımızla birlikte, değişen dünya ve ülke
şartlarında ekonomimize örnek teşkil eden hizmetlerini arttırarak çalışmalarını
sürdürüyor.
Temsil ettiği ürünlerle İnşaat sektöründe önemli yere sahip olan Federasyonumuz, ülkemizin
ekonomik kalkınmasında etkin rol oynarken çevreye saygılı, sürdürülebilir bir yaklaşımla yaşam
kalitesini yükseltmeyi, yurt içinde istikrarlı bir büyümeyi, yurtdışında da rekabet gücünü
arttırmayı öncelikli hedef olarak görüyor.
Kurulduğumuz günden bu yana standardizasyonu ve kaliteyi yaygınlaştırmak, yerel
yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla sorunların çözümünü kolaylaştırmak
amacıyla çalışmalar yürütüyoruz.
Bu çalışmaları önümüzdeki yıllarda hep birlikte daha da etkin ve yeni dünya gerçeklerine
uyumlu bir şekilde devam ettireceğimize inanıyorum.
Sektörlerimize geçmeden önce dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere bir göz atmak
yerinde olacaktır.
Dünya Ekonomisi ve Türkiye
IMF tahminlerine göre, 2014 yılında % 3,4 olan küresel büyümenin 2015 yılında % 0,3 oranında
düşüş ile % 3,1 seviyesinde olması beklenirken, büyümenin 2016 yılı için % 3,4, 2017 yılı için
ise % 3,6 olacağı tahmin edilmektedir. IMF'nin dünya ekonomisinde yaptığı aşağı yönlü
revizyonun temelinde petrol fiyatlarındaki düşüşün 2016'da süreceği tahmininin etkili olduğu
gözlenmektedir. Nitekim revizyon raporunda, 2015'te % 47,1 oranında düşen petrol varil
fiyatlarının 2016'da % 17,6 daha gerileyeceği öngörülmüştür.
Gelişmiş ülkelerde 2014 yılındaki % 1,8 büyüme ivmesinin 2015 yılında % 2 oranında
gerçekleşmesi beklenirken; bu rakamın 2016 ve 2017 yıllarında % 2,1 olması öngörülmektedir.

Ülkemizde ise, 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre
sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla % 3,4 oranında artmıştır.
2015 yılında özellikle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte, cari açık önemli ölçüde
azalmış; 2014 yılında 43,5 milyar dolar olan cari açık, 2015 yılında 32,2 milyar dolar seviyesine
inmiştir.
Ülkemizde, 2014'ün son çeyreği ile 2015'in ilk çeyreğinde gerileyen inşaat sektörü, yılın
üçüncü çeyreğinde ikinci çeyrek ile aynı oranda % 1,90 oranında büyüme ile GSYH'ya 0,1 puan
ile sınırlı düzeyde katkı sağlamıştır.
GSYH içindeki doğrudan payı % 5,7 olarak ölçülen sektör, 2015 yılı ilk 9 ay itibariyle yalnızca %
0,4 oranında büyüme göstermiştir.
Ülkemizde inşaat sektörü, 2015 yılı ilk 10 ayı belirsizlikler nedeniyle durgun geçirmiş,
Ekim ayından itibaren toparlanmaya başlamış ve Kasım seçim sonuçları ile birlikte
yeniden umutlanmıştır. Halihazırda devam eden mega projelere ilave olarak yeni başlayacak
konut ve altyapı projeleri, kentsel dönüşüm projeleri ve yabancı yatırımcıların devam eden
yüksek ilgisi sayesinde,
2016 yılı, inşaat sektörü için 2015’e göre çok sınırlı da olsa büyüyen bir yıl olacak gibi
görünüyor.
Konut sektörü 2016 yılında 1.500.000 konut satışını hedeflemektedir ve bu da 2015
yılındaki 1.290.000 adet satışa oranla yaklaşık %15’lik bir artış anlamına gelmektedir. Bu
satışların yaklaşık 600.000 adedi ilk satışlardır. Maalesef yılın ilk ayından itibaren çetin kış
şartları, talebi olumsuz etkilemekte olsa da (Ocak 2016’da konut satışlarında %1,9 düşüş)
ilerleyen aylarda toparlanma olacağı düşünülmektedir.
Üye Birliklerimizin verilerine göre, Federasyonumuzu oluşturan sektörlerin 2015 yılındaki
toplam cirosu 2014 yılına oranla dolar bazında yaklaşık %5,5 düşerek 11 milyar $’dan 10,5
milyar $’a inmiştir. Ancak ortalama kurla hesap yapıldığında Türk Lirası bazında cironun
%18,7 arttığı görülmektedir. Yaratılan toplam istihdam yaklaşık 82 bin kişi olmuş ve
Federasyon’a üye sektörlerin toplam ihracatı ise 600 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir
İlk tahminlere göre, 2016 yılında Türkiye ekonomisinde büyümenin % 4,5, inşaat
sektöründe ise % 5 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir.
2016 ve sonrası için umutlu olmamızı sağlayan etkenler arasında, Beton yollar, Beton bariyerler,
Kentsel dönüşüm; 20 yılda 7 milyon konut, Mega projeler, devam eden konut ve altyapı
projeleri, yabancıların konut sektörüne devam eden ilgisi ön planda yer almaktadır.
Yapı ürünleri sektörü, mevcut altyapısı, kurulu ve yeni kurulacak kapasiteleri ile tüm bu büyük
yatırımlar da dahil Türkiye’nin malzeme talebini karşılar seviyededir.
Buna karşılık, en önemli turizm ve ihraç pazarımız olan Rusya’da devam eden ekonomik
durgunluk ve siyasi gerginlik, Orta Doğu’da uzun süredir hasıl olan politik istikrarsızlık, döviz
gelirlerimizi önemli ölçüde etkilemiştir. Bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği
beklenmektedir.

Değerli Üyeler,

YÜF Çalışmaları ile ilgili bölüm:
2015 yılı ülkemizde olduğu gibi yapı sektörleri açısından da çok hareketli bir yıl oldu. Her ne
kadar sektörlerimizi yıl içerisinde ilgilendiren bütün gelişmeler, üye performansları ve geçen
yıl Genel Kurulda dile getirilen önerilerin takibi yaptığımız Yönetim Kurulu toplantılarında
paylaşılmış olsa da, genel hatlarıyla yapılanları yeniden hatırlamak, önümüzdeki dönem
çalışmalarına devamlılık kazandırmak açısından da yararlı olacaktır.
Maden Konuları
Bildiğiniz gibi 2015 yılının en önemli gelişmelerinden biri, üyelerimizden çoğunu ilgilendiren ve
18 Şubat 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Maden
Kanunu’dur. Maden Kanunu değişikliği çalışmaları sürecinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ile YÜF Başkanı seviyesinde bizzat
görüşülmüş, değişiklik yapılan hükümlerin lehimize çıkması ve taleplerimizin karşılanması
yönünde konu en üst seviyede yakından takip edilmiştir.
Yeni Kanun’un çimento ve kireç sektörüne sağladığı en büyük avantaj, ana hammaddelerden
kalkerin, II. Grup madenler dâhilinde oluşturulan c bendi altında sınıflandırılarak daha önce yer
aldığı II (a) grubundan ayrılmış olmasıdır.
Bu düzenleme ile sektörler hammadde arz güvenliğini tehdit eden uygulamalardan büyük
ölçüde muaf tutulmuştur. Ancak, her türlü görüşme ve çabaya rağmen aynı muafiyet, kil ve
marnın içinde bulunduğu I. grup madenler için Kanun’da sağlanamamıştır.
Yine aynı şekilde Kanun’da, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün de uygun görüşü alınarak,
agrega kalkerinin içerisinde yer aldığı II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının, illerde yapılacak
planlamalar doğrultusunda oluşturulacak yeni maden bölgelerine taşınması ile ilgili yetki
Valiliklere verilmiştir.
Hammadde rezervi, kalitesi ve lokasyonu konusunda tereddüt oluşturan bu hususun özellikle
kurumsal madencilik yapan agrega üreticilerini zor durumda bırakabileceği görülmektedir.
YÜF Yönetimi olarak Agrega Üreticileri Birliği ile özellikle Marmara Bölgesi’ni doğrudan
ilgilendiren bu sorun üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiş, Valiliklerce belirlenecek alanlar
konusunda tarafımızca hazırlanacak önerilerin kabulü için ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde
bulunulması kararlaştırılmıştır.
Yine kireç üreticilerimizin yürürlükteki ruhsat alanlarında yaptıkları faaliyetler sonucunda
ortaya çıkan ve satışı mümkün olmayan pasa, bakiye, atık/artık ve cürufların, Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınarak ekonomiye kazandırılmasını teminen, işbirliği
içinde olduğumuz üst kuruluşların koordineli destekleri ile Yönetmelik Taslağı’nda bir istisna
sağlanmış ve mağduriyetleri giderilmesi beklenmektedir.

Üyelerimizin hammadde arz güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturan madencilik
faaliyetlerine öngörünüm mesafelerinde, korunan alanlarda, belirli kapalılık oranına sahip
verimli orman alanlarında sınırlama getiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014-1 Sayılı
Biyoçeşitlilik Genelgesi hakkında Bakanlık nezdinde yoğun çalışmalar yapılmıştır. Tüm bu
girişimlerimiz neticesinde, Nisan 2015’te Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından bir iç talimat yayımlanarak entegre tesisleri besleyen maden sahaları için istisna
yaratılmıştır.
Ayrıca, TÇMB Doğal kaynaklar Komitesi tarafından, yürütülen doğaya yeniden kazandırma
çalışmalarında doğru planlama yapmak, harcanan zamanı ve maliyeti etkin kullanmak,
rehabilitasyon örneklerinde alternatifler yaratmak, böylece doğru çevresel kazanımları
sağlayabilmek amacıyla başta çimento sektörü olmak üzere, diğer YÜF üyelerinin de istifade
edebilecekleri rehber niteliğinde bir rehabilitasyon kılavuzu hazırlanmıştır. Kılavuz, basımı
gerçekleştirildikten sonra Federasyonumuz Üyeleri ile paylaşılacaktır.
Türk ye Prefabr k B rl ğ n n “Yapı Denet m , Deprem Yönetmel ğ ve İmar Kanunu” le lg l
yen yasal düzenlemeler konusunda sektörel destek ver lmes yönündek öner sne b naen yapılan
temaslar sonucunda, İmar Kanun Tasarısının Bakanlık bünyesnde görüşe sunulduğu, yakın tar hte
sv l toplum kuruluşları le paylaşılacağı öğren lm şt r. Seç mler neden yle lerleme kayded lemeyen
konular arasında yer alan bu çalışma le lgl beklent ler m z yıl çer snde TOBB’a sektör sorunu
olarak b ld r lm şt r.

Tanıtım faal yetler : (Yemekl sektör toplantısı, Ün verste şb rl ğ , Yapı fuarları)
Sektörümüzün arz güvenl ğ ve sürdürüleb l rl ğ ne yönel k bu çalışmaların yanı sıra
Federasyonumuz m syonunu gerekl l ğ ve sosyal sorumluluğu kapsamında oldukça öneml
etk nl kler çer snde yer aldı.

•

Yemekl sektör toplantısı,

Hepinizin bildiği üzere 23 Ocak 2015 tar h nde İstanbul Çırağan Sarayı’nda YÜF tarafından
düzenlenen yemekl sektör toplantısına Çevre ve Şeh rc l k Bakanı Sn. İdr s Güllüce davet
ed lm ş ve ”2023’e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Pol t kaları ve Sektörden Beklent ler ”
konularında görüşler alınmış, medyanın yoğun lgs le Bakanlık ve sektörler m z n görüşler
gündeme taşınmıştır.

•

Yapı fuarları

Tanıtım amaçlı olarak her yıl yer almaya özen gösterdiğimiz ve bu yıl 21-25 Nisan 2015
tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 38. Uluslararası
Yapı Fuarına TÇMB, KÜB, KİSAD’ın yanısıra TPB’nin de katılımı ile güçlü bir tanıtım
yapılmıştır
•

Ün verste şb rl ğ , (Tuncel , Çorlu, Erc yes ünv.)

YÜF olarak 2015 ve 2016 yılı başında en öneml etk nl kler m z arasında Yapı Malzemeler
konusunda ün versteler n İnşaat Mühend sl ğ bölümler le sıcak l şk ler yer almıştır.
2013 yılında başlanan bu etkinliklere talep giderek artmaktadır.

13 Mart 2015 tarihinde Tunceli İl Kültür Merkezinde Tunceli Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Akademisyen ve Öğrencilerine “Beton ve Betonu Oluşturan
Bileşenler” konusunda
Yine Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
işbirliği ile 22 Şubat 2016 tarihinde organize edilmiş ve
Son olarak da Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile 3 Mart 2016 tarihinde
Kayseri’de “Yapı Malzemeleri Semineri” gerçekleştirilmiştir.
Yarınlarımızı inşa edecek olan genç meslektaşlarımızın mesleki gelişmelerine ve düşüncelerine
yeni ufuklar kazandıran bu çalışmalara destek veren tüm YÜF üyelerine ve konuşmacılarına
teşekkür ediyorum.
Değerli Üyeler,

Yıl içerisinde paylaşılan bilgiler :
Sizlerin de desteği ile yıl içerisindeki bu etkinliklerin yan ısıra üyelerimize, istatistiksel derleme
ve değerlendirmeler, Mevzuat çalışmaları için görüş oluşturmaya yönelik bilgilendirmeler
yapılarak ilgili kurumlar nezdinde paylaşımlar yapılmıştır.
Sektörlerimizi ilgilendiren toplantı, panel, sempozyum gibi etkinlikler üyelerimizle paylaşılarak,
bildirilerimizle, sponsorluklarımızla ve delegasyonlarımızla yer alınmıştır.
•

Üyelerimizin hemen hemen tamamını yakından ilgilendiren ve 29 Kasım- 13 Aralık 2015
tarihlerinde Paris’te düzenlenen “COP 21- 2015 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Konferansı Sonuçları,

•

Türkiye’nin Konumu” ile 64. Hükümet Programı ve Eylem Planına ait Sanayi
Sektörlerini yakından ilgilendiren hususlara dair hazırlanan raporlar,

•

Avrupa Çimento Birliğinin “Ahşap ve
Sürdürülebilirliği” ile ilgili yapılan çalışmaları,

•

Avrupa Çimento Birliği - Sürdürülebilir Yapılar Komitesinin Avrupa genelini kapsayacak
“İnşaat Yıkıntı Atık Yönetimi Protokolü” hazırlanması amacıyla yaptıkları “Çimento
ve Betonun Ekonomiye çarpan etkisi” ne dair çalışması da yine sizlere
duyurulmuştur.

•

Sınır komşularımızda yaşanan son siyasal gelişmelerin kapsamında Ekonomi
Bakanlığı ile “temaslarda bulundu ayrıca bu sorunlar OBB kanalıyla ilgili Bakanlıklarla da
paylaşılmıştır.

•

Bu arada yen dönem ç n “Betonun algısının y leşt r lmes ” konusunda senaryosu
THBB tarafından hazırlanmak ve Yönet m Kurulumuzca değerlend r lmek üzere kamu
spotu oluşturulması, paneller düzenlenmes, kentsel dönüşüm konusunda raporlar
hazırlanması ve araştırılması, yapı malzemeler le lgl katalog ve stat st kler konusunda
İMSAD le koord nel çalışılması yönünde faal yetler m z olacaktır.

•

B ld ğ n z üzere Avrupa Ç mento B rl ğ , Avrupa Prefabr k Beton Federasyonu ve Avrupa
Hazır Beton B rl ğ l derl ğ nde sürdürülmekte olan Beton G r ş m , betonun sürdürüleb l r
yapı sektörü ç n ana malzeme olduğu konusunda farkındalığın artırılmasını, sorun ve
çözüm konularında paydaşlarla şb rl ğ ç nde olmayı amaçlamaktadır.

İnşaatlarda

Çelik

Kullanımının

Bu bağlamda yapılacak çalışmaları yürütmek üzere TÇMB PR ş rket Berabera le b rl kte
hazırlanan “Beton Yaklaşımı / Beton Farkındalık Projes” dosyası değerlend r lm ş, proje
kapsamında tasarlanan etk nl kler n bazıları se TÇMB üyeler tarafından zaman zaman
uygulanmaktadır. Ülkem zde Avrupa’dak n n tersne b r durum sözkonusu olup, yapı malzemes
seç m nde henüz betona alternat f olab lecek çel k, ahşap yapı elemanları gb güçlü b r rak p sektör
yapılanması olmadığı d kkate alınarak, bu Yaklaşımın Cembureau benzer b r proje hal ne
get r lmesne şu anda gerek olmadığına, beton yol ve bar yerler üzer ne odaklanılmasının yeterl ve
öneml olduğuna karar ver lm şt r.
Y ne bu kapsamda TPB’n n gr ş mler yle “EUROCODE-Avrupa Yapısal Tasarım
Yönetmel kler n n Türk ye Uyarlanması Projes” le lg l federasyonumuza b lg veren
Boğaz ç Ün verstes, Kand ll Rasathanes Deprem Araştırma Enst tüsü’nden Prof. Dr. Nuray
AYDINOĞLU’nun bu çalışmasının bel rl platformlarda d le get r lmesne katkıda bulunulacaktır.
Ayrıca üyes olduğumuz ve YÜF adına Başkan Yardımcılığını yürüttüğümüz TÜRKONFED
faal yetler s zlerle paylaşıldı.
Değerli üyelerimiz.
Sözlerimi tamamlarken yeni dönemde en önemli konularımız arasında olan Enerji Çevre, İklim
Değişikliği, Doğal Kaynaklar ve Biyoçeşitlilik, başta olmak üzere sektörümüzü ilgilendiren tüm
diğer konularda sürekli müzakerelerimiz devam edecek olup hep birlikte sonuç odaklı çalışmalar
içerisinde etkinliğimizi sürdüreceğimizi vurgulamak isterim.
Bu vesile ile Genel kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım.

