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Degerli Okuyucular
(

AGÜBBaskan’ın Mesajı,

Derneğimiz bu yıl 20. yaşına bastı. İstanbul ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 
birkaç üreticinin bir araya gelmesi ile 2001 yılında kurulan Agrega Üreticileri Birli-
ği, geçtiğimiz 20 yıl içinde sektörümüzü etkileyen birçok yasa ve yönetmelik çalış-
masına dahil olarak agrega sektörünün gelişmesine katkı sağlamış, üreticilerimizin 
hukuki süreçlerine müdahil olmuş ya da mevzuata aykırı uygulamalara karşı açtığı 
davalar ile sektöre yön vermeye çalışmıştır. Günümüzde farklı bölgelerde faaliyet 
gösteren 70’e yakın üyesi ile sektörün ihtiyaç duyduğu her alanda var olma yolunda 
emin adımlarla ilerlemektedir.
Bu yıl derneğimizin birçok ilkinin başlangıcı olacağını vurgulamak isterim. Geç-
tiğimiz haftalarda iktisadi işletmemizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Mesleki Ye-
terlilik Kurumu ile yürüttüğümüz “Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü Ulusal Mes-
lek Standartı” çalışmaları artık iktisadi işletmemiz bünyesinde devam ettirilecek. 
Önümüzdeki günlerde meslek standartının revizyon çalışmalarının bitirilmesi ve 
“Agrega Tesis Operatörü” ismi ile kurum tarafından onaylanmasını ve sonrasında 
Resmi Gazetede yayınlanarak yeterlilik belgesi alınması zorunlu meslek grupları 
arasında yerini almasını bekliyoruz. Diğer taraftan derneğimiz gerek agrega tesis-
lerinde gerekse diğer kırma eleme tesislerinde çalışan personelin belgelendirmesini 
yapan sınav merkezi olmak üzere başvurusunu kuruma iletmiştir. Amacımız sek-
törümüzde çalışanların mesleki eğitimlerini ve belgelendirme işlerinin tamamını 
yapabilir hale gelebilmek. 
Sektörümüz için önemli bir diğer konu, üreticilerimizin ürettiği agregaların CE ser-
tifikasyonlarının yapılması. Bugüne kadar üreticilerimiz bu konuda hizmet veren 
sınırlı sayıda kuruluşla çalışmak zorunda kaldılar. Agrega Üreticiler Birliği kısa süre 
içinde CE deneylerinin yapıldığı laboratuvarı ile belgelendirmeleri de gerçekleştir-
meyi hedeflemektedir.
Birçok bölgede agrega üretiminde kullanılan hammaddelerin fiziksel ve kimyasal 
özellikleri nedeni ile ortaya çıkan bypass (stablize) malzemeler ve yıkama işlemi 
neticesinde ortaya çıkan atıklar, geniş stok alanlarında stoklanmakta, üreticilerimiz 
bu stok alanları için hem çok ciddi kiralama bedellerine katlanmakta hem de bu 
stokların oluşturulması işletme maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Der-
neğimiz bu ve buna benzer problemlere de çözüm üretmek adına üniversitelerle de 
işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası ar-ge destek programlarına dahil olacaktır.  
Yine geçtiğimiz günlerde derneğimizin adına “Türkiye” ön ekinin getirilmesi ve 
adının “Türkiye Agrega Üreticiler Birliği Derneği” olması için İçişleri Bakanlığımı-
za müracaatımızı yaptık. Başvurumuzun onaylanması sonrasında ülke genelinde 
agrega üreticilerinin temsilcisi olduğumuz da bir anlamda tescillenmiş olacak. 
İnanıyorum ki bir sonraki 20 yıllık süreçte AGÜB, sektörün vazgeçilmez bir parçası 
olarak ulusal ve uluslararası platformlarda sektörünü çok daha güçlü bir şekilde 
temsil etmeye devam edecektir. 
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Üyelerimizden sahada yaşadıkları 
sorunlarla ilgili gelen geri bildi-
rimleri, belirli aralıklarla Anka-
ra’da sektörümüzü ilgilendiren ku-
rumları ziyaret ederek iletiyoruz. 
Bu kapsamda 3 Eylül 2021 Cuma 
günü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref 
KALAYCI, MAPEG Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Murat Halil DUR-

CEYLAN ve Orman Genel Müdür 
Yardımcısı Sn. Hayati ÖZGÜR, Yö-
netim Kurulu üyelerimiz tarafından 
ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bu 
ziyaretlerde Maden Kanunu'ndan 
beklentilerimiz, mülkiyeti orman 
olan arazilerde gerçekleştirilen fa-
aliyetler için alınması gerekli izin-
lerde yaşanan sorunlar konuşulan 
konular arasında yer aldı. 

Ankara Ziyaretleri 
Gerçekleştirildi

27 Temmuz 2021 tarihinde, TOBB 
bünyesinde bulunan Türkiye Maden-
cilik Meclisi ile Çimento ve Çimen-
to Ürünleri Meclisi ortak toplantısı, 
TOBB Başkanı Sn. Rifat HİSAR-
CIKLIOĞLU başkanlığında gerçek-
leştirildi. Toplantıya TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi Sn. Şaban Aziz KARA-
MEHMETOĞLU, AGÜB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Şevket KORUÇ, 
TOBB Türkiye Madencilik Meclisi 
Başkanı Sn. İbrahim Halil KIRŞAN, 
TOBB Türkiye Çimento ve Çimento 
Ürünleri Meclisi Başkanı Sn. Fatih 
YÜCELİK, TKİ Genel Müdürü ve 
Türkiye Kömür Üreticileri Derne-
ği Başkanı Sn. Dr. Hasan Hüseyin  
ERDOĞAN ve madencilik sektörü 
STK başkanları katılım gösterdi. Top-
lantıda madencilik ve çimento sek-
töründe yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri konuşuldu. 

Maden Mühendisleri 
Odası'ndan AGÜB’e 
Ziyaret

AGÜB Haberler
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Agrega Üreticileri Birliği olarak Yö-
netim Kurulu toplantılarımızı, üye-
lerimizin bulundukları farklı illerde 
sektör toplantısı ile birleştirerek ger-
çekleştirme projemize devam edi-
yoruz. 27 Ağustos 2021 Cuma günü 

Yönetim Kurulumuzun, bölgedeki 
üyelerimizin ve üreticilerin katılım-
larıyla Aydın Sektör Toplantısı ger-
çekleştirildi. Gerçekleştirilen bu top-
lantıda, agrega madenciliğinde Ay-
dın ili özelinde yaşanan sorunlar ve 

27 Temmuz 2021 tarihinde, TOBB 
bünyesinde bulunan Türkiye Ma-
dencilik Meclisi ile Çimento ve 

Çimento Ürünleri Meclisi ortak 
toplantısı, TOBB Başkanı Sn. Ri-
fat HİSARCIKLIOĞLU başkanlı-

Aydın’da Agrega Sektör Toplantısı 
Gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi ile  
TOBB Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri 

Meclisi Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi

AGÜBHaberler

çözüm önerileri konuşuldu. Top-
lantıda açılış konuşmasını yapan 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ agrega sektörünün 
içinde bulunduğu güncel ekono-
mik ve sosyal gelişmeleri paylaştı. 
Ardından Genel Sekreterimiz Sn. 
Çağlar TANIN, AGÜB’ün gerçek-
leştirdiği faaliyetler hakkında bir 
sunum yaparak katılımcıları bilgi-
lendirdi. Daha sonra Aydın İl Tem-
silcimiz Sn. Hasan ACAR, Aydın ili 
ve çevresinde üreticilerimizin ya-
şadıkları sorunlar hakkında Yöne-
tim Kuruluna bilgi verdi. Toplantı 
bütün agrega üreticilerinin AGÜB 
çatısı altında toplanması dileğiyle 
sona erdi. 

ğında gerçekleştirildi. Toplantıya 
TOBB Yönetim Kurulu üyesi Sn.  
Şaban Aziz KARAMEHMETOĞ-
LU, AGÜB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sn. Şevket KORUÇ, TOBB 
Türkiye Madencilik Meclisi Baş-
kanı Sn. İbrahim Halil KIRŞAN, 
TOBB Türkiye Çimento ve Çi-
mento Ürünleri Meclisi Başkanı 
Sn. Fatih YÜCELİK, TKİ Genel 
Müdürü ve Türkiye Kömür Üre-
ticileri Derneği Başkanı Sn. Dr. 
Hasan Hüseyin ERDOĞAN ve 
madencilik sektörü STK başkan-
ları katılım gösterdi. Toplantıda 
madencilik ve çimento sektörün-
de yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileri konuşuldu. 
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AGÜB Haberler

28 Temmuz 2021 tarihinde, maden-
cilik sektöründe faaliyet gösteren 
ve Maden Platformunu oluşturan 
STK'ların başkanları tarafından Ça-
nakkale Valisi Sn. İlhami AKTAŞ 
ziyaret edildi. Ziyarette ülkemizde 
gerçekleştirilen madencilik faali-
yetlerinin güncel durumu hakkın-
da Sn. Valimize bilgi verildi. Daha 
sonra Çanakkale Madenciler Der-

neği'nin yeni ofis açılışına katılım 
gösterildi. Açılış konuşmasını Ma-
den Platformu adına İMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Aydın DİNÇER 
yaptı. Konuşmasında madencilik 
sektörünün önemine değinen Sn. 
DİNÇER  “Bizler madenciler olarak 
şunu söylüyoruz, tüm Türkiye’de ve 
dünyada, madenler bütün sanayi-
lerin hammaddesini oluşturmakta. 

Çanakkale'de Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirildi

Ben İstanbul Metal Maden İhra-
catçılar Birliği (İMİB) başkanlığını 
yürütüyorum. Bünyemizde bulu-
nan metal sektörü, çelik sektörü, 
kimya sektörü, elektrik, elektronik 
bunların hepsinin ham maddesi-
ni oluşturan aslında madenler. Bu 
madenler olmazsa maalesef Tür-
kiye`de sanayinin gelişmesi bek-
lendiği gibi olmaz ve yurt dışından 
ithal ham maddeye ihtiyaç duyarız 
ki zaten şu anda ciddi ithalat yap-
maktayız. Dolayısıyla önümüzdeki 
süreçte Türkiye`de yer altında bu-
lunan metalik madenler endüstri-
yel hammaddeler ve doğal taşların 
ekonomiye katkısının sağlanması 
için tüm madenciler olarak hem 
çevreye hem insana duyarlı bir şe-
kilde madencilik faaliyetlerimizi 
sürdürerek tüm Türkiye’ye ve dün-
yada gelişmiş olan yeni teknoloji-
leri de Türkiye’ye getirip maden-
lerimizde kullanarak, genç nesil 
maden, jeoloji mühendislerimizle 
birlikte Türkiye’de yer altı kaynak-
larını ekonomimize kazandırmak 
yönünde faaliyetlerimizi sürdür-
mek zorundayız” şeklinde konuştu. 
29 Temmuz 2021 tarihinde ise yine 
başkanların katılımıyla kahvaltılı 
basın toplantısı düzenlendi.
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TEŞEKKÜRLER 
Ege bölgesinde meydana gelen ve günlerce süren 

yangınlarla mücadelede en ön safta yer alarak personel, 
araç ve ekipman desteği sağlayan üyelerimiz Çimbeton, 
Dere Madencilik ve Çağdaş Beton'a sektörümüz adına 

teşekkür ediyoruz. 
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Konveyör Özelliklerinin Belirlenmesinde 
ve Konveyör Tasarımında 

En Sık Yapılan On Hata

AGÜB Yazı Dizisi
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Konveyör sistemleri; madencilik, kömür ve cevher işlemenin 
yanı sıra agrega ve çimento imalatı da dahil olmak üzere çok 
çeşitli dökme malzeme işleme faaliyetlerinin can damarıdır.  
Günümüzün modern sistemlerinde, her zamankinden 
daha yüksek hacimlere varan yüklerin daha yüksek 
hızlarda taşınması beklenmektedir. Dökme yüklerin, kaçak 
malzemeyi en aza indirerek güvenli, uygun ve güvenilir 
şekilde taşınmasına yönelik kullanıcı beklentileri artarken, 
konveyör özelliklerinin belirlenmesi ve konveyör tasarımı 
süreçlerindeki geleneksel uygulamalar, bu beklentileri 
karşılayamaz hale gelmiştir.

AGÜBYazı Dizisi
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antlı konveyörler; aşırı yükleme, aşırı kul-
lanım veya bakımsız bırakma yoluyla hor 
kullanılmaktadır. Kimi zaman bu hatala-
rın üçü birden yapılmaktadır.  Esasında 
tasarımcılar ve imalatçılar, her türlü olum-
suz koşul altında çalışmaya devam eden 

çok sağlam sistemler sunma konusunda o kadar iyi iş çı-
karmıştır ki konveyörler, yüzlerce farklı bileşenin özenle bir 
araya getirilmesiyle tasarlanan sistemler yerine, seri üretilip 
kiloyla satın alınabilen mallar gibi görülmeye başlamıştır.
Bu bakış açısından yola çıkan birçok işletme sahibi, konve-
yörleri yalnızca dökme yükleri A Noktasından B noktasına 
belirlenen hızla taşıyan son derece basit ekipmanlar olarak 
görür.  Gerçekteyse konveyörler, temel proseslerin neredey-
se tamamıyla etkileşime giren karmaşık sistemlerdir. Dola-
yısıyla tasarım ve özellik belirleme aşamalarında kestirme 
yollara başvurulmasının güvenlik, üretim verimi ve çevre 
üzerindeki etkileri son derece büyük ve yaygın olmaktadır.  
Bu koşullarda daha düşük risk, daha iyi sürdürülebilirlik ve 
daha düşük ömür çevrimi maliyetleri sağlamaya yönelik 
tasarımları içeren trendler ön plana çıkmakta ve tasarımla 
ilgili kararlar, konveyör sisteminin ilk kullanılmaya başladı-
ğı dönemdeki performansının yanı sıra gelecekteki perfor-
mansını da etkilemektedir.  

Ne yazık ki ömür çevrimi maliyetlerini dikkate almak ye-
rine en düşük fiyatlı ürünü satın almak standart uygulama 
haline gelmiştir.  Ancak son derece kusurlu olan bu uygu-
lama, genellikle sermaye giderleri içinde gerekli tasarım 
öğeleri için ayrılmış fonun işletme bütçesine aktarılmasına 
neden olmaktadır. Bu bütçe değişiklikleri, ilk maliyeti dü-
şük olan tasarımın bakım maliyetinin yüksek olmasından, 
değişen ihtiyaçlara ya da koşullara göre tadilat gereklilikle-
rinin ortaya çıkmasından veya orijinal ekipmandaki eksik-
liklerin giderilmesi için gereken fonun aslında hiçbir zaman 

ayrılmamış olmasından ileri gelmektedir.  
Konveyör özelliklerinin uygun şekilde belirlenmemesi, ta-
sarımların yalnızca fiyat hedeflerini karşılamaya yönelik ge-
liştirilmesi ve hasıraltı edilen finansman usulsüzlükleri gibi 
faktörlerin tamamı, çok sayıda soruna katkıda bulunur. Bu 
sorunlar, konveyörün kullanım ömrü boyunca sürebilen ve-
rim düşüklüğüne, kazalara, kirliliğe ve hukuki süreçlere bağlı 
yüksek maliyetler doğurur.  Uzmanlar tarafından düzenlenen 
on maddelik listede, bir konveyörün güvenliğini, temizliğini 
ve verimini zamanla düşürebilecek en yaygın tasarım hataları 
listelenmiştir. Böylece tesis sahiplerinin ve fabrika yönetici-
lerinin, karar alırken yalnızca satın alma fiyatına odaklanma 
tuzağına düşmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.

1.  Dökme malzemeyi iyi tanımama
Dökme yüklerin tanımlanması için yalnızca yığın yoğunlu-
ğunun ve yığın açısının kullanılması, on yıllardır süregelen 
yaygın bir uygulamadır. Konveyör Ekipmanı İmalatçıları 
Birliği (CEMA), tüm dökme malzemeleri içeren tabloların 
hazırlanması doğrultusunda sayısız talep almaktadır. Bu 
beklenti, dökme malzemelerin tüm türevlerinin bir rehber 
kitaba sığdırılmasının mümkün olduğu yanılgısından kay-
naklanmaktadır ve önemli sorunlar barındıran bir yakla-
şımdır.
Dökme malzemeyi iyi tanımamaktan ileri gelen en önemli 
tehlikelerden biri, en temel koşul olan tonajın yeterince ön 
planda tutulmamasıdır.  Konveyörün temel amacı, bir saatte 
X ton malzemeyi bir yerden başka bir yere taşımaktır.  Bu 
hedefe etkili şekilde ulaşılmazsa diğer tüm koşullar ikinci 
planda kalır. CEMA 550: Dökme Yüklerin Özellikleri stan-
dardında, kömür için ~ 600 ile 980 kg/m3 arasında değişen 
sekiz farklı yığın yoğunluğu listelenmiştir. Bu veriler, orta-
lama yığın yoğunluğunun, şu şekilde büyük ölçüde değişe-
bileceğini göstermektedir: ~790 + 190 kg/m3. Bu durumda, 
sistemin ortalama değer üzerinden tasarlanması halinde, 
saatlik taşınan malzeme bazında +%25 fazla ya da eksik ta-
sarım yapılabilir.  
Dahası, listelenen bu sekiz kömür türevinin yığın açısı 27-
45° arasında, yani ortalamadan +9° sapabilecek şekilde de-
ğişkenlik göstermektedir. Bunker veya şutların eğiminin 
ortalama değere göre tasarlanması, dökme malzemenin 
hiç akmamasına ya da şut geometrisi tarafından yeterince 
kontrol edilemeden serbestçe akmasına neden olabilir.  
Belirli bir dökme yükün karakterizasyonu için gereken bir 
dizi tipik testin maliyeti 30.000 ABD doları civarındayken, 
sistemde tahmini duruş maliyeti ise dakikada yaklaşık 1000 
ABD dolarıdır.  Bir konveyör sisteminin kullanım ömrü bo-
yunca, yalnızca bir defalık şut tıkanmasının önlenebilmesi 

AGÜB Yazı Dizisi
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Konveyörler, temel proseslerin neredeyse tamamıyla etki-
leşime giren karmaşık sistemlerdir.
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bile test masrafını karşılayabilir.
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Konveyör bandı, şut astarı ve dökme malzeme arasındaki 
etkileşim, Bir kuru aşınma test cihazında, 3 cisimli aşınma 
tekniğiyle ölçülüyor.

Gelecekteki işletim maliyetlerini düşürme bakımından kritik 
olan diğer birçok değer için benzer argümanlar sunulabilir.  
Örneğin teklif isteklerinde, topak boyutu ve ince tane yüzdesi 
genellikle yanlış beyan edilir ve bunun sonucunda sözleşme 
performansıyla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.
Öneri: Taşınacak fiili dökme yükten aldığınız numuneleri, 
beklenen nem içeriği ve sıkıştırma basıncı aralıklarının ta-
mamında test edin ve konveyör sistemini tasarlamak için 
bu testlerden elde edilen verileri kullanın. 

2.  Geçişte Yükleme
Bandın düzden olukluya geçtiği yerde yükleme yaparak 
konveyörün toplam uzunluğundan tasarruf etmek, fiyat 
hedeflerine ulaşmak için yaygın olarak başvurulan pra-
tik bir uygulamadır. Fiyat hedeflerini karşılamak amacıyla 

konveyörü kısaltmak için başvurulan diğer bir yaklaşımsa 
yarım oluk geçişi olarak adlandırılan bir tasarım tekniğidir.  
Geçişte yükleme ve yarım oluk geçişi uygulamalarının bir 
arada kullanılması halinde, bant aşınması, şut aşınması ve 
döküntü miktarı artabilmektedir.
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Geçiş bölgesi, düz bandın oluklu hale geldiği bölgedir.

Hem yükleme hem de tahliye bölgelerinde konveyör uzun-
luğunun bir metre veya daha fazla azaltılmasının yanı sıra 
yaklaşık iki metrelik bant tasarrufunun sağlanması, konve-
yör başına maliyeti 15.000 ila 20.000 ABD doları seviyesin-
de aşağı çekebilir. Konveyörü barındıran binanın küçültül-
mesi sayesinde ek tasarruflar da sağlanabilir.
Ancak maliyet tasarrufuna yönelik bu tedbirlerin de bir be-
deli vardır. Geçişte yükleme ve yarım oluk geçişinin tek ba-
şına veya bir arada kullanıldığı pek çok tasarımda, çok kısa 
süre içinde işletim sorunları ortaya çıkar. Öncelikli sorun, 
döküntü ve toz şeklinde ortaya çıkan kaçak malzeme soru-
nudur. Düz kuyruk tamburuyla birinci tam oluklu makara 
arasındaki bant geçiş yüzeyinin yapısı, yükleme değişimle-
riyle birlikte bant gerginliğinde meydana gelen değişimler-
den etkilenen, modellenmesi zor, karmaşık, 3 boyutlu bir 
yüzeydir. Bu yüzeyin doğru şekilde modellenmesi neredey-
se imkânsızdır. Bu durumda şutun banda oturtulabilmesi 
için son boyutlandırma işlemlerinin, maliyeti artıracak şe-
kilde her zaman sahada yapılması gerekir. Prensipte sahada 
imalatın fabrikada imalata göre 10 kat daha yüksek maliyet-
li olduğu kabul edilir.
Geçişte yükleme veya yarım oluk geçişi tekniklerinin kul-
lanılması halinde, şutun geçişte banda paralel başlaması ve 
daha sonra tam oluklu kısımda bandı izleyebilmek için dış-
bükey bir eğri oluşturması gerekir.  Bunun için gerekli bük-
me işlemi, ince tanelerin sıkıştığı bir nokta yaratarak astarın 
ve toz lastiğinin aşınmasını kolaylaştırır ve sonuçta bantta 
sıkışma hasarına yol açar. Astarın karakteristik "yarım ay" 
biçimli aşınma bölgesi ve yüklemenin en çalkantılı olduğu 

AGÜBYazı Dizisi
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bölgedeki makaraların üzerinde bulu-
nan yükleme teknesi, büyük miktarda 
malzeme kaçağına neden olur. Genel-
likle bu kaçak malzemelerin daha sonra 
elle temizlenmesi gerekir. 
15.000 ile 20.000 ABD doları arasında-
ki tasarruf, ek temizlik maliyetlerinin 
ortaya çıkması, daha sık sızdırmazlık 
ve astar bakımına ihtiyaç duyulması 
ve bant ömrünün kısalması nedeniyle 
hızla erir.  Özellik belirleme ve tasarım 
aşamasında, bu gibi tasarım kararlarına 
bağlı olarak çok sayıda başka tasarım ve 
bakım sorunu da ortaya çıkar. 

Öneri: Bant tipi ve bant genişliği için 
önerilen tam oluk geçiş mesafesini kul-
lanın. Yüklemeye birinci tam oluklu 
makaradan sonra başlayın.

3.  Minimum Tambur Çaplarını Kullanma
Konveyörün ana tamburlarının çapları, genellikle bant ve 
bant eki ömrünün uzatılması için bant imalatçısı tarafın-
dan, bant gerginliği baz alınarak önerilen minimum de-
ğere göre seçilir. Bu tambur çaplarının, diğer bileşenlerin 
doğru şekilde çalışmasına izin vermeyecek kadar küçük 
olabileceği ihtimali sıkça gözden kaçırılır.  Daha küçük tah-
rik tamburları kullanıldığında, sarım açısını büyütmek ve 
konveyörü tahrik etmek için gerekli sürtünmeyi sağlamak 
amacıyla genellikle saptırma tamburu kullanmak gerekir.  
Sarım açısını büyütmek için saptırma tamburunun tahrik 
tamburuna yakın olması gerekir. Bu durum, bandın ve baş 
tamburun temizlenmesi için kullanılabilen alanı sınırlar ve 
bandın kirli tarafına temas eden ilk yuvarlanan eleman olan 
saptırma tamburu üzerinde ciddi birikmeye neden olabilir.  
Daha küçük ana tamburlar kullanıldığında, bandın üstte ve 
altta kalan kısımları arasındaki boşluk genellikle bandı ko-
ruma ve iyi merkezleme sağlama amacıyla kullanılan kritik 
aksesuarlar için yetersiz kalır. 
Öneri: En iyi uygulama, en az 600 mm çapında veya en 
azından bant imalatçısı tarafından önerilen minimum bo-
yutun bir boy üzerinde bir tambur seçmektir.

4.  Erişim Yetersizliği
Konveyör tasarımında uygun erişim sağlanmamasının 
örnekleri o kadar çoktur ki yalnızca bu konu üzerine bir 
yazı yazılabilir.  Konveyörlerin bir tarafı genellikle duvara 

çok yakın tutulur ve bakım görevlileri duvar tarafından 
girmekte zorlanır. Erişim kapakları, bazen çok sınırlı gö-
rüş sağladıkları tuhaf yerlere yerleştirilebilmektedir ya da 
kontrole veya bakıma olanak tanımayacak kadar küçük tu-
tulabilmektedir. Konveyörler bazen zemine o kadar yakın 
konumlandırılır ki temizlik için konveyörün altına girile-
mez. Ayrıca uygun kontrol veya bakım için baş tambur et-
rafındaki platform ve tahrik elemanı konumlarına erişmek 
de imkânsız olabilmektedir.

Öneri: Erişim şartları ve boşluk değerleri için CEMA’nın 
Belt Conveyors for Bulk Materials (Dökme Malzemeler için 
Bantlı Konveyörler) yayınının 7. baskısındaki önerileri uy-
gulayın.

5.  Kritik Elemanların Borular ve  
Kablo Kanallarıyla Kapatılması
Konveyörü taşıyan yapı, elektrik hattının, tesis hava boru-
larının veya su borularının montajı için uygun alan sağlar.  
Konveyör yapısına monte edilen elektrik ve boru hatlarının 
konum kontrollerinin ihlal edilmesi, sık karşılaşılan bir 
durumdur. Bu borular ve elektrik hatları, genellikle bant 
gezinmesi anahtarları, bant sıyırıcılar, v-sıyırıcılar ve geri 
dönüş ruloları gibi kritik elemanların montajını ve servis 
işlemlerini zorlaştırır.

AGÜB Yazı Dizisi

Telif Hakkı © 2020 Martin Engineering

Stratejik konumlandırılmış erişim kapakları,  
kontrolü ve servisi kolaylaştırır.
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Serbest kenar mesafesi, bant sızdırmazlığını uygun şekilde sağlamak için gereken mesafeye göre belirlenmelidir.
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Bu kablo kanalı, makaraların verimli şekilde değiştirilmesini 
engellemektedir.

Elektrik ve boru hatlarında nadiren bakım veya yer değiştir-
me ihtiyacı duyulurken, bunların etrafındaki bileşenler ge-
nellikle sık sık kontrole ve servise tabi tutulur.  Dahası, genel-
likle bu hatlar, normalde konveyöre erişim sağlamak için inşa 
edilmiş olması gereken yürüyüş yolları üzerinde bulunur.

Öneri: Elektrik ve boru hatlarının konveyör boyunca kritik 
bileşenlere erişimi engellememesini, bir tasarım şartı ola-
rak belirleyin. Baş tambur ve kuyruk tamburu bölümünde, 
elektrik ve boru hatlarından konveyör bileşenlerine giden 
bağlantılar esnek tipte olmalıdır.

6.  Yetersiz Kenar Sızdırmazlığı Mesafesi
Bir konveyörün yükleme bölgesindeki yükleme teknesinin 
dışında kalan serbest bant kenarı, kenar sızdırmazlığı mesa-
fesi olarak adlandırılır. CEMA standardı, yükleme teknele-
rinin iç boyutları arasındaki mesafenin, oluk açıları dikkate 
alınmadan düz bant genişliğinin 2/3'üne eşit olmasını gerek-
tirir.  Avrupa standardı, serbest bant kenarı için bir denklem 
öngörür. Standart bant kenarı, taşıyıcı makaralar arasında 

kalan bölgede malzemenin bandın kenarlarından düşmesini 
önlemek amacıyla kapasite hesaplarında kullanılır.  Bu geçer-
li standartların hiçbiri, günümüzün toz ve döküntü kontrolü 
gereksinimlerini karşılamak için ihtiyaç duyulan bant mer-
kezleme ve sızdırmazlık sistemlerini barındırmak için yeterli 
kenar mesafesini sağlamamaktadır. Serbest kenar mesafesi, 
bant sızdırmazlığını uygun şekilde sağlamak için gereken 
mesafeye göre belirlenmelidir. Bant merkezleme payı, daha 
çok konveyör yapısına ve tambur yüzü genişliklerine bağlıdır. 
Bant genişliğinin bant merkezleme payı üzerinde önemli bir 
etkisi yoktur.
 
Öneri: Bandın sızdırmazlığını sağlamak ve bant kayması 
için pay tanımak amacıyla ayrılmış serbest bant kenarı, bant 
genişliğinden bağımsız olarak en az 115 mm olmalıdır.

7.  Yetersiz Şut Tasarımı
Şut tasarımı, son yıllarda Ayrık Eleman Modelleme (DEM) 
programlarının kullanılmasıyla gelişmiştir. Ancak birçok 
şut, detaylı tasarım yerine taslak resimler üzerinden imal 
edilmektedir. Bununla birlikte, dökme yük özelliklerinin 
doğru şekilde tanımlanmaması durumunda, Ayrık Eleman 
Modelleme analizleri, genel kabul gören eski kurallara da-
yalı tasarım yöntemlerini kullanmaktan daha kötü sonuç 
verebilir.  
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Modern yükleme bölgesi tasarımının Hem güvenliğe hem 
de üretim verimine odaklanan yönleri vardır.
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Dökme malzeme doğru şekilde be-
lirlenmiş olsa bile, şutu ve tambur-
ları destekleyen yapının tasarımında 
amaçlanan kullanıma uygun erişim 
gerekliliklerinin göz ardı edilmesi ve 
tamamen imalat ve montaj kolaylı-
ğının esas alınması yaygındır. A tipi, 
bir ayağı dikey baş tambur şasisi, ge-
nellikle masa tipi şasiye göre daha iyi 
erişim sağlar.

Öneri: Dökme yükü test edin ve şutu 
Ayrık Eleman Modelleme kullanarak 
tasarlamak için en kötü akış senar-
yosunu temsil eden özellikleri esas 
alın.  Taşıyıcı yapıyı, kritik bileşenlere 
erişimi engellemeyecek, bakım işlem-
leri ve gelecekteki yükseltmeler için 
yeterli erişime izin verecek şekilde 
tasarlayın.

8.  Yetersiz Bant Sıyırma
Toz ve döküntü kontrolüne yönelik gerekliliklerin her 
geçen gün daha katı hale gelmesi nedeniyle, gelecekte 
daha detaylı tasarlanmış bant sıyırıcılara ihtiyaç duyula-
cağı sonucuna kolayca varılabilir.  Genellikle yetersiz sa-
yıda bant sıyırıcı veya gerekenden daha hafif hizmet tipi 
sıyırıcılar seçilmektedir.  Ayrıca tasarımda sağlanan alan, 
bant sıyırıcıların montajının ve servisinin doğru şekilde 
yapılabilmesi için yetersiz kalabilmektedir.  
Tedarikçiler fiyat hedeflerini tutturma konusunda baskı 
altındadır ve bu nedenle beklentileri karşılamayacağını 
bildikleri ekipmanları da tedarik edebilmektedir. Burada 
başvurulan hile, şartname koşullarını "ya da dengi" gibi 
ifadelerle nispeten belirsiz hale getirerek tedarikçiye bas-
kı uygulamaktır. Bu durumda tedarikçi, fiyatı karşılamak 
ya da basit bir tasarımla bu sorunun çözümünü müşte-
rinin üzerine yıkmak arasında seçim yapmak zorunda 
bırakılmaktadır.

Öneri: Konveyör tasarım şartlarını belirlerken, bunlara 
bant sıyırma performansı özelliklerini de dahil edin.  Baş 
şut tasarımının sağladığı alan en az 3 sıyırıcının sığdırıl-
ması için yeterli değilse ve geri taşınan malzeme dikeye 
yakın duvarları olan bir damlatma şutunda tutunabili-
yorsa süpürücü konveyörler için yeterli alan tanıyın.

9.  Hız için Bant Genişliğinden Taviz Verme
Konveyörler genellikle 7,5 ila 11,5 m/sn hızlarda yürüye-
cek şekilde tasarlanır. Bazı endüstrilerde, dökme yükün 
bozulmasını sınırlamak veya tozu kontrol altına almak 
amacıyla maksimum taşıma hızları belirlenmiştir. Pratik 
deneyimlere dayanan bu uygulamalar, genellikle fiyat 
hedeflerini tutturmak amacıyla esnetilmektedir. Toz ve 
döküntü miktarı, doğrudan bant hızı ve tonajıyla ilişki-
lidir. Öte yandan aşınma, dökme malzeme akış hızının 
karesinin bir fonksiyonudur.  Bu nedenle genişlik ve hız 
arasındaki denge dikkatle değerlendirilmelidir.

AGÜB Yazı Dizisi
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Birden fazla sıyırıcı için yeterli alanın ve erişimin sağ-
lanması, malzemenin geri taşınmasını önleme ve kaçak 

malzemeyi kontrol altına alma bakımından kritiktir.
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Toz ve döküntü miktarı, doğrudan bant hızı ve tonajıyla 
ilgilidir
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Bu konveyör bir tünel duvarına çok yakın yerleştiril-
diğinden servis ve yükseltme işlemi uygulanması son 
derece zordur.

Öneri: CEMA'nın Belt Conveyors for Bulk Materials 
(Dökme Malzemeler için Bantlı Konveyörler) yayınının 
7. baskısında listelenen, önerilen maksimum taşıma hız-
larına uyun.  Konveyör hızını düşük tutma veya konve-
yör boyutunu yüksek tutma yönünde emniyet faktörü 
uygulayın.

10.  Yükseltmeye Olanak Tanımama
Bir sistemin yükseltilmesi gündeme geldiğinde, nor-
malde ilk akla gelen bant hızının artırılmasıdır. Tahrik 
bileşenleri ve diğer birkaç eleman dışında, saat başına 
taşınan malzeme miktarını artırmak için hızın artırılma-
sının yeterli olduğu düşünülür. Yalnızca hızın değiştiril-
mesini kapsayan bir yükseltme, malzemenin izlediği yo-
lun değişmesi nedeniyle ortaya çıkan tıkanma sorunları 
veya mevcut şut kesitinin bir akış kısıtlaması yaratması 
gibi nedenlerle, genellikle saatlik taşınan malzemenin 
artmasına değil, aksine azalmasına neden olur.  Pek çok 
tasarımda, makul yükseltmeler veya eklemeler için bile 
yer bırakılmamaktadır. Tasarım aşamasında minimum 
çaba ve çok az ya da sıfır ek imalat veya montaj mali-
yetiyle, sistem performansını iyileştirecek yükseltmeler 
için bir miktar serbestlik sağlanabilir.

Öneri: Fiyat hedeflerini 
karşılamak için standart 
bileşenler kullanabilir-
siniz. Ancak üretim ve 
maliyet hedeflerini kar-
şılamak amacıyla, gele-
cekte ortaya çıkabilecek 
tasarım sorunlarını çöz-
meye yönelik yükseltme-
lere yer açmalısınız.

Yeni Bir Hiyerarşi
Konveyör ekipmanı ima-
latçıları, tasarım kararları 
için konveyör mimari-
sinde devrim yaratabi-
lecek yeni bir hiyerarşi 
kullanmaya başlamıştır. 
Tasarım kararlarının ön-
celiği aşağıdaki hiyerarşi-

ye göre belirlenmektedir:

1. Kapasite,
2. Güvenlik ve Yasalara Uygunluk,
3. Kaçak Malzeme Kontrolü,
4. Servis İşlemlerini Kolaylaştırma,
5. Uygun Maliyet,
6. Yükseltilebilirlik.
"Geleneksel" konveyör tasarımından yeni bir konveyör mi-
marisine geçilmesi, çevresel performans ve üretim verimin-
de önemli iyileşmeler sağlayabilir.

Sonuç
Sorunlu alanlar görmezden gelinerek satın alma kararının 
yalnızca fiyata dayandırılmasının sonuçları, genellikle saat-
lik taşınan malzeme miktarının hedeflenenin altına inmesi, 
bütçeyi aşan daha yüksek işletim ve bakım maliyetlerinin 
ortaya çıkması ve güvenliğin azalmasıdır.  Bu sorunları gi-
dermeye yönelik önlemlerin tamamı, özellik belirleme ve 
tasarım aşamalarında ele alınmaları halinde, ömür çevrimi 
maliyetleri ve ek maliyetlerden kaçınma argümanlarıyla 
gerekçelendirilebilir.  İmalat, kurulum ve kullanım aşama-
larına kadar taşınan tasarım sorunları, artık ya tamamen 
giderilemez hale gelir ya da bunları gidermenin maliyeti, 
projenin erken aşamalarında ele alınıp finanse edildikleri 
senaryoya kıyasla büyük ölçüde daha yüksek olur.  
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GİRİŞ
Agrega üreticisi, ürettiği ürünün 
satış fiyatını belirlemek veya belirli 
ürün ya da ürünler için teklif ve-
rebilmesi için maliyetlerini doğru 

şekilde belirlemek zorundadır.
Bakım, işçilik, elektrik maliyetleri gibi maliyetlerin ya-
nında en önemli maliyet kalemlerinden biri de aşınma 
malzemeleri maliyetleridir.
Çeneli kırıcıların en önemli aşınma malzemeleri "Kırıcı 
Çeneler" ile "Yan Astarlar"dır.
Konik kırıcıların ise en önemli aşınma malzemeleri ha-
reketli çene ( mantle ) ve sabit çene (konkav) dır.
Bu makalede öncelikle çeneli kırıcı çene ve yan astar ile 
konik kırıcı çene malzeme cinslerini inceleyecek, daha 
sonra da bu malzemelerin yaklaşık ömür değerini tespit 
etme yöntemini inceleyeceğiz.

A- Kırıcı Çere ve Yan Astar Malzemeleri
Kırıcı çeneler ilk olarak 1882 yılında Sir Robert Hadfield 
tarafından keşfedilmiş olan Hadfield Çeliği'nden yapıl-
mıştır. Şekil ŞA-1 de Sir Rober Hadfield’in Hadfield çeli-
ğinden yapılmış portresini görmekteyiz. Bu çelik %1,2 C 
ve %12 Mn ihtiva eden austenitic çelik dökümdür. Had-
field, bu alaşımın 1000 0C da ısıtılıp su verildiği takdirde 
oldukça yüksek darbe dayanımı ve aşınma mukavemeti 
kazandığını keşfetmiştir. Bu çelik halen iş makinalarının 
aşınma ve darbeye maruz kısımlarında başarıyla kulla-
nılmaktadır. Bilahare bu çelikte kompozisyon değişikliği 
ve ısıl işlemde bazı revizyonlar yapılarak darbe ve aşınma 
özelliğinde iyileştirme yapılmıştır.
1970 yılında Norveçli Raufoss, Mn oranını %19'a, C 

oranını da %1,45'e çıkararak daha iyi bir darbe da-
yanımı ve aşınma mukavemeti elde etmiştir. Bilahare 
günümüzde bu çeliğe %1,5-2,5 Cr, %0,9-1,8 Mo, %3-4 
Ni gibi alaşım elemanları ilave edilerek Hadfield çe-
liği aşınmaya daha dayanıklı hale getirilmiştir (EN 
10349:2009).

Tablo TA-1'de kırıcı çene malzemelerinden önemli 
olanların listesini görmekteyiz.
GX120MnCr18-2 malzemesinin ısıl işlemden son-
ra sertliği 290 HB olup standart Hadfield çeliği olan 
GX120Mn13 malzemesinin ısıl işlemden sonra sertliği 
205 HB dir.GX120MnCr18-2 çeliğinin aşınma ömrü 
standart Hadfield çeliğine göre %20 daha fazladır.
Günümüzde Mn oranının %24 e kadar çıktığı ve sert-
liğin 350 HB olduğu özel austenitic çelik dökümler 

Çeneli Kırıcılarda ve Konik 
Kırıcılarda Aşınma Malzemelerinin 

Yaklaşık Ömür Değerleri
Suphi YAVUZ1

1Mak.Y.Müh, MMO sicil no:9219

1.
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Şekil ŞA-1 Sir Robert Hadfield
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üretilmektedir. Columbia steel firmasının ürettiği Xt-
ralloy malzemesi bunlardan biridir.

B- Kırıcı Çene ve Yan Astar Ömürleri
B1-Çeneli  Kırıcılarda Kırıcı Çene ve Yan 
Astar Ömürleri
Tablo TB1-1 de değişik büyüklükteki kırıcılarda Aşın-
ma indeksi Aİ = 0,5 olan Gneiss için kullanılan aşınma 
parçaları yani kırıcı çeneler ve yan astarlar için yakla-
şık ömür değerlerini metrik ton olarak görmekteyiz. 
Bu tablo aşağıdaki şartlarda hazırlanmıştır.
a- Kırılan malzeme Aİ = 0,5 olan gneiss dir. Bu mal-
zeme için Ömür faktörü LF = 1 dir. Diğer malzemeler 
için aşınma indeksi (Aİ) ye  göre ömür faktörü LF de-
ğerlerini Grafik GB1-1'de görmekteyiz. Eğer Gneiss 

yerine bu malzemelerden biri kırılıyor ise bu durumda 
aşınma parçalarının yaklaşık ömürlerini bulmak için 
Tablo TB1-1'deki ömür değerlerini Grafik GB1-1'de 
verilen LF ömür faktörü ile çarpmak gereklidir.
b- Çeneli kırıcı girişinde ince malzemelerin by-pass 
edildiği düşünülmüştür.
c- Kırıcı çene ve yan astar malzemesinin GX120MnCr 
18-2 olduğu düşünülmüştür.
d- Kırıcı çene ömürleri CSS yakın taraf çene açıklığı ile 
direkt orantılıdır.
e- Yan astar ömürlerinin CSS ile bir bağlantısı yoktur.
f- Tablodaki değerler kırıcı çenelerin üretici firma 
direktiflerine uygun olarak monte edilerek veya ters 
çevrilerek üst ve alt tarafının tam olarak kullanıldığı 
varsayılarak hazırlanmıştır.

Tablo TA-1 Kırıcı çene malzemeleri

Şekil ŞB-1 Çeneli kırıcı sabit ve hareketli çene ve yan astarlar ve astarların  
genel görüntüsünü görmekteyiz. 
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B2-HYDROCONE TİPİ KONİK KIRICI ÇENE 
ÖMÜRLERİ
Çeneli kırıcıların sabit ve hareketli çeneleri için kulla-
nılan malzemeler konik kırıcıların konkav ve mantle 
malzemesi olarak da kullanılır.
Tablo TB2-1'de kırıcı büyüklüğüne göre mantle ve 
konkav yaklaşık ömür değerlerini görmekteyiz.Bu de-
ğerler GX120 MnCr18-2 için geçerlidir.
Şekil ŞB2-1 de hydrocone tipi konik kırıcıda kırıcı çe-
nelerin genel görünüşünü görmekteyiz.

Bu tablo hazırlanırken aşağıdaki hususlar gözönüne 
alınmıştır.
• Yığma yoğunluğu 1,6 t/m3

• Çalışma indeksi Wi=16
• Aşınma indeksi Ai=0,48(Ömür faktörü Lf=1  

Grafik GA2-2-2-11-1)
Örnek aşınma parçası ömrü hesabı:
VERİLENLER:
       Çeneli kırıcı büyüklüğü: 1100*850
       Kırılan malzeme: DOLOMITE-LF=8
       CSS (yakın taraf çene açıklığı): 120 mm
Tablo TB1-1 kullanılarak:
      Sabit çene ömrü: 85.000*8*(120/100) =816.000 ton
      Hareketli çene ömrü: 181.000*8*(120/100) =1.737.600 
ton
     Alt yan astar ömrü: 170.000*8*(120/100) =1.632.000 ton
     Üst yan astar ömrü: 340.000*8*(120/100) =3.264.000 ton

Şekil ŞB2-1 Hydrocone tipi kırıcıda kırıcı çeneler

Grafik GB1-1 Çeşitli malzemelerin aşınma indeksi ve 
ömür faktörü değerleri 

Tablo TB1-1 Çeneli kırıcı çene ve yan astar ömürleri
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• Çenelerin malzemesi GX120MnCr18-2, Austeni-
tik çelik dökümdür.

• Çenelerin formu’M’dir. 
Diğer çene formları, motor güçleri malzeme cinsleri 
ve eksantrik strok değerleri için kırıcı çene ömürlerini 
belirlemek için aşağıdaki yol izlenecektir.
1. Tablo TB2-1'den mantle+konkav için h (saat) 

ömür değerini alarak bu değeri gerçekte kırılacak 
malzemenin Ai aşınma indeksine tekabül eden Lf 
ömür faktörü değeri ile çarpınız.

2. 1. maddede bulunan değeri kırıcıda mevcut mo-
tor gücü değerine bölerek, tablo TB2'de verilen 
motor gücü değeri ile çarpınız. Çıkan değer kırıcı 
çenelerin h (saat) olarak ömrünü verecektir.

3. Kırılan malzemenin yığma yoğunluğu 1,6 dan 
farklı ise yığma yoğunluğu düzeltmesi yapınız.

4. Ton malzeme  olarak kırıcı çene ömrünü bulmak 
için 2. maddede bulunan değeri t/h kapasite ile 
çarpınız.

Örnek kırıcı çene ömrü hesabı
VERİLENLER:
Kırıcı büyüklüğü:              
1150 mm (Başlık konisi alt yüzey çapı)-M tipi çene 
CSS = 16mm
Kırılan malzeme : Bazalt. Ömür faktörü Lf = 2, Yığma 

yoğunluğu ϒ= 1,7
Kullanılan motor gücü: 160 KW
Tablo TB2-1 e göre 1150 mm kırıcıda 16mm CSS ve 28 
mm strok için kırıcı çenelerin ömrü 570 saat dır.
• Lf=2 faktörü gözönüne alınarak ömür faktörü 

düzeltmesi: Ömür = 2*570 = 1140 saat
• Tablo TB2-1'e göre motor gücü farkı düzeltmesi: 

Ömür = 1140*145/190 = 870 saat
• Tablo TB2-1 e göre CSS = 16 mm için nominal 

kapasite 175 TPH olup yığma yoğunluğu düzelt-
mesi ile ÖMÜR = 870*175*1,7/1,6 = 161.766 ton

SONUÇ:
Bu çalışma, teklif verirken üretilecek agreganın üre-
tim maliyetini önceden hesaplamaya yönelik çeneli 
ve hydrocone tipi konik kırıcıların aşınma maliyetini 
yaklaşık olarak hesaplamaya yönelik bir kılavuz nite-
liğindedir.  Kesin hesaplamaya yönelik değildir. Bazı 
kırıcı firmaları aşınma ömürlerini veren bilgisayar 
programlarını müşterisine vermektedir.

KAYNAKLAR 

1. Kırıcılar kitabı Suphi Yavuz ISBN 978-605-67925-0-2

2. Svedala crushing and screening CPM Crushing Plant Manual 
1995

Tablo TB2-1 Kırıcı büyüklüğüne göre kırıcı çene ömür ve aşınma değerleri
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GİRİŞ
Madenlerin yeryüzeyine çıkarılabil-
mesi için işletme ruhsatı alınması 
yetmemekte, bu ruhsatın alınmasının 
devamında üretimin gerçekleştirile-

bilmesi için işletme izni alınana kadar yetkili kurumlardan 
birçok ruhsat ve izin alınması gerekmektedir. Madencilik 
faaliyetlerinde izin için öngörülen mevzuatların çakışması, 
izinlerin alınacağı mercilerin çokluğu ve izin kriterlerindeki 
belirsizlikler maden yatırımlarında gecikmelere ve hatta bü-
yük kayıplara yol açabilmektedir. Maden işletme faaliyetleri 
yapılabilmesi için tarım alanı, mera, orman ve SİT alanları 
gibi arazi mülkiyet izinleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
gibi (ÇED dışında diğer) izinler konusunda genellikle ÇED 
raporunda belirlenen esaslar dahilinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından izin verilmesi öngörülmüştür. Bu çer-
çevede Türkiye’de 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. madde-
sinde, “ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay 
içinde bitirilir” kuralı bulunmaktadır (Yıldız, 2020b; 2020d; 
2021; Yıldız ve Kural, 2020). Buradaki amaç, ÇED işlemleri 
ile birlikte diğer izin işlemlerinin eş zamanlı olarak bitirilme-
sini sağlayarak maden ruhsat sahiplerinin bir an önce üretim 
faaliyetine başlayabilmelerini sağlamaktı. Ancak, uygulama-
da ÇED onayı olmadan diğer izin işlemlerine başlanamama-
sı, diğer izin işlemlerinin de başvuru tarihinden itibaren üç 
ay içinde sonuçlandırılamaması, gibi sorunlar yaşanmakta 
(Cankurtaran, 2008, s.6) ve halen yaşanmaya devam etmek-
tedir. Ortalama izin alınması için gereken süreler, orman ara-
zisi için 1 yıl, mera arazisi için 9 ay, sahipli araziler için ise 
6 aydır (TÜMMER, 2017). Alanın tarım dışı kullanılmasına 
dair izin ise yaklaşık ortalama 3-12 ayda alınabilmektedir. Bu 

izinlerin verilmesi, bu süreleri çok daha fazla aşabilmekte-
dir. Yüksek arazi kullanım bedelleri ödeyen (Yıldız, 2019; 
2020a; 2020e; 2020f) madencilik sektörünün beklentisi 
bu izin süreçlerinin kısaltılmasıdır (Yıldız 2020g; Yıldız ve 
Kural, 2020). 
Maden işletme alanları ile tarım alanlarının çakışması 
sıkça yaşanabilmektedir. Tarım arazilerinde madencilik, 
Tarım İl Müdürlüğü’nden “Tarım Arazilerinin Amaç Dışı 
Kullanımı” izni alınarak gerçekleştirilmektedir. Geçmiş 
yıllardan günümüze değin halen tarım alanlarında ma-
dencilik için öngörülen mevzuat hükümlerinden ve ma-
denciliğe karşı önyargılı bakış açısından kaynaklanan so-
runlar yaşanmaktadır. Tarım alanlarında madencilik ko-
nusunun çözüme kavuşturulması madencilik sektörünün 
beklentisidir. Bu çalışmada; tarım alanlarında madencilik 
yapılabilmesi için gerekli “tarım dışı kullanım izni”, bu iz-
nin mevzuattaki kapsamı, madenciliğin tarım alanlarında 
yapılması esnasındaki ve sonrasındaki yatırımcıların yü-
kümlülükleri açıklanmıştır. Aynı zamanda tarım alanların-
da madencilik için öngörülen farklı mevzuatların yarattığı 
sorunlar tartışılmıştır. Madencilik konusundaki mevzuat 
uygulamaları dikkate alınarak izin sürecini kısaltabilecek 
önerilere yer verilmiştir. Maden işletmelerinin tarıma da 
katkı sağlayabildiği belirtilerek hem madenlerin/maden 
atıklarının tarıma kazandırılması hem de tarımla barışık 
madencilik konusuna vurgu yapılmıştır.

2. TARIM ALANLARINDA MADENCİLİK İÇİN 
GEREKEN ŞARTLAR & MADENCİLİĞİN 
TARIMA KATKILARI
2.1. Tarım Dışı Kullanım İzni & İzin Sürecini 
Uzatan Sorunlar

Tarım Alanlarında Madencilik 
Faaliyetlerinin Yapılabilirliği:  

Tarımla Barışık Madenciliğe Doğru
Dr. Taşkın D. YILDIZ1, Prof. Dr. Orhan KURAL2, Prof. Dr. Zehreddin ASLAN3

1 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, tdyildiz@atu.edu.tr 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü  
3 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, aslanzehreddin@yahoo.com
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1 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014 verilerinden uyarlanarak şekil çizilmiştir.

Türkiye’de arazi kullanım alanları orman, mera, su, tarım 
alanları ve diğer alanlar olarak sınıflandırılabilir. Bunlar 
içerisinde tarım alanları, Türkiye’nin ülke toplam yüzöl-
çümünün %31,1’ini oluşturmaktadır (Şekil 1). Bu alansal 
yüzde dağılımı, tarım alanlarının maden işletme alanları 
ile sıklıkla çakışmasını beraberinde getirmektedir. Böyle 
durumlarda maden işletmelerinin çevreye zarar vermeme-
si ve madenciliğin yapıldığı şehirlerdeki tarımsal üretimi 
olumsuz etkilememesi için kapsamlı çalışmalar yapılmak-
tadır. Bu çerçevede maden işletmelerinin ÇED projele-
rinde maden sahalarının Toprak Kabiliyet Sınıf Haritaları 

(Şekil 2), Toprak Grup Haritaları (Şekil 3) çıkarılmakta ve 
il genelinde arazi kullanım durumları açığa çıkarılmakta-
dır. Böylece il genelinde bu sınıflara ayrılmış arazilerin ne 
kadarında kuru, sulu tarım yapıldığı, ne kadarında bağ, 
zeytin, bahçe bulunduğu -ve hatta çayır-mera, orman-fun-
da örtüsü ve yerleşim alanları, birlikte, bütün ayrıntılarıyla- 
tespit edilmektedir (Şekil 4). Bu suretle ÇED başvuru ala-
nının toprak kabiliyet sınıfı ve büyük toprak grubu sınıfla-
rına göre yaklaşık yüzölçümü bulunarak, gerçekleştirilecek 
madencilik faaliyetlerinin il genelindeki tarım arazilerinin 
tarımsal üretim potansiyellerini etkileyip etkilemeyeceği 

Şekil 1 Türkiye’de arazi kullanım sınıflarının ülke yüzölçümüne oranı (Yıldız, 2020c)1 

Şekil 2 Proje alanının toprak kabiliyet sınıf haritası -örnek- (AECOM 2014, s.35).
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açığa çıkarılmaktadır.
Türkiye’de bu derece kapsamlı çalışmaların yapıldığı maden-
cilik projelerinin gerçekleştirildiği sahaların büyük bir kısmı 
tapulu arazilerin üstünde bulunmaktadır. Bu çeşit araziler, 
Tapu Sicil Kayıtlarında tarla ve zeytinlik olarak kayıtlıdır. Bu 
alanların madencilik için kamulaştırılmasında Zeytincilik 
Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 
uygulamasından kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaktadır 
(TBMM, 2010, s.277). 19.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 

13. maddesinde; “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, 
dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim 
amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunma-
ması ve Kurulun uygun görmesi şartıyla (…) ilgili bakanlık 
tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri 
için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak ko-
ruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin 
verilebilir.” hükmü bulunmaktadır.
Maden rezervleriyle çakışan tarım alanlarında madencilik 
yapılabilmesi için öncelikle “tarım dışı kullanım izni” alın-

Şekil 3 Proje alanının büyük toprak grup haritası -örnek- (AECOM, 2014, s.36).

Şekil 4 Maden proje alanı ve civarında yer alan tarım alanları  
-örnek- (NAZKA, 2014, s.19).
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ması gerekmektedir. Dünyadaki nüfusun hızla yükselişine 
paralel olarak şehirleşmenin artışı ile tarımsal ve endüstri-
yel faaliyetlere daha çok gereksinim duyulması sonucunda 
arazilerin “amaç dışı kullanımı” ortaya çıkmıştır. “Amaç dışı 
kullanılan tarım alanları” şehirleşme, tarım, sanayi gibi faali-
yetler için arazilerin niteliklerine uygun düşmeyen bir şekil-
de kullanılması neticesinde kaybedilen alanı gösterir (Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, 2018). Türkiye’de, 1989-2017 yılları 
arasında, toplamda 2.583.004 hektarlık tarım arazisinin “ta-
rım dışı kullanımı”na izin verilmiştir (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 2018; Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018). Sadece 
2017 yılında toplamda 7401 adet “tarım dışı amaçla kullanım 
izni” müracaatı yapılmış, 38678 hektarlık alan için “tarım dışı 
amaçla kullanım izni” verilmiştir (Şekil 5) (Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı, 2018). 
5403 sayılı Kanun; sulu ve verimli tarım arazilerinin korun-
ması doğrultusunda, zorunlu olmadığı sürece marjinal tarım 
arazileri haricindeki tarım arazilerinin yapılaşmaya açılma-
ması yönünde hükümler öngörmüştür (Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2018). Arazilerin tarımsal üretim açısından uygun 
olduğu ve kısmen arazilerin kıt bulunduğu yerlerde, verimli 
arazilerin korunması ve maden işletme faaliyetleri gerçekleş-
tirilmesi içinse 5403 sayılı Kanun’un 13. maddesi ve “Tarım 
Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına 
Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca mutlak tarım arazisi, 

özel ürün arazisi, dikili ve sulu tarım arazileri hakkında Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından kamu yararı 
kararının verilmesi ve devamında faaliyetlerin yürütüleceği 
şehrin toprak kurulunca “tarım dışı kullanım izinleri”nin2  
verilmesi öngörülmüştür (Tanrıvermiş, 2018, s.160). Dolayı-
sıyla, yukarıda belirtilen arazilerin izin verilen kısmında ta-
rım arazileri için valiliklerce “tarım dışı kullanım” tahsisi ger-
çekleştirilmektedir (Çağatay ve Aliefendioğlu, 2019, s.224). 
Maden ruhsat sahipleri faaliyetlerini çevre ile tarım arazile-
rine zarar oluşturmayacak doğrultuda yapmakla ve maden 
işletme faaliyetleri süresince tahsis süresinin sona ermesiyle 
önceki vasfına getirmekle yükümlüdür. Buna karşın, 2942 sa-
yılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen kamu yararı yanı 
sıra 5403 sayılı Kanun çerçevesinde ikinci bir kamu yararının 
verilmekte olması, aslında bir tekrar işlem oluşturmakta ve 
ciddi ölçüde madencinin zaman kaybına sebep olmaktadır3 

(Tanrıvermiş, 2018, s.160). 
Maden işletme ruhsatı sahiplerinin, işletme faaliyetlerini ger-
çekleştireceği alanın, Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufu 
altındaki bir alan içine girmesi halinde gereken izinleri Ba-
kanlıktan alması zorunludur. Ruhsat sahibi, gereken evrak-
larla İl Tarım Müdürlüğü’ne müracaatını yaparak işletme fa-
aliyetini yapmayı planladığı sahayla ilgili bilgi edinir. Faaliyet 
sahasının tarım alanı ya da mera vasfı olduğu Tarım Bölge 
Müdürlüklerince kendilerine bildirilir (Özel, 2006, s.99-100). 

Şekil 5 Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (2001-2017).  
(Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018).  

2 Maden işletme faaliyetleri için istenen “tarım dışı kullanım izin” başvurusu sayısı ve izin alanı bilgisi edinilememiştir. 
Ancak bunların, Türkiye’deki maden işletme ruhsat başvurusu sayısındaki artış-azalış ile hemen hemen paralel olabile-
ceği söylenebilir. Bu konuda bakınız (MAPEG, 2019).
3 Halbuki, “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik” ile tarım arazisinin tahsis 
amacı değişikliğine ilişkin işlemlerin taşra teşkilatına devredilmesi sonucunda bürokrasinin azaltılması ve işlem süreçle-
rinin kısaltılması hedeflenmişti (Kalkınma Bakanlığı, 2018).
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İl Tarım Müdürlüğü, ruhsat sahibinin müracaatını inceleyip 
faaliyet alanı için inceleme komisyonu oluşturur ve bu alanı 
yerinde inceleyerek teknik rapor hazırlar. Hazırlanan teknik 
rapor çerçevesinde, maden ruhsat sahibinin dosyası oluştu-
rulur ve mera komisyonuna sunularak karar verilir. Alanda 
bulunan tarım sınıflarından, mutlak tarım arazileri, özel ürün 
arazileri ve ekonomik olarak verimli dikili tarım arazileri ile 
sulu tarım arazilerinde Bakanlıkça uygun bulunan maden 
üretim faaliyetleri için “tarım dışı amaçlı kullanım izni”, Ta-
rım ve Orman Bakanlığı tarafından verilir. Tarım alanlarında 
aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınarak madencilik faaliyetleri 
hakkında izin verilir:
• İzin verilen madencilik alanının üstünde toprak varsa bun-
lar sıyrılarak uygun bir alana depolanır ve faaliyetin bitmesi-
nin ardından rekültivasyon çalışmalarında kullanılır,
• Madencilik faaliyetleri esnasında yakındaki tarım arazile-
rinin yapılan faaliyetlerden zarar görmemeleri adına faaliyet 
raporu ya da işletme projesinde belirtilen gereken önlemler 
alınır,
• Maden yayılım alanları ve rezervlerinin tespit edilmesinin 
ardından ancak üretim için yeterli olabilecek tarım alanlarına 
izin verilir,
• Faaliyetlerin bitmesinin ardından gerçekleştirilecek rekül-
tivasyon faaliyetleriyle bu alanlar çevreyle uyumlu bir hale 
getirilir,
• Yukarıda sayılan tarım arazileri haricinde kalan ve özel-
likleri Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenmiş marjinal 
tarım arazilerineyse, Valilikçe “tarım dışı amaçlı arazi kulla-
nım izni” verilir. Maden işletme ruhsatı sahibi, izin alınma 
safhasında öngördüğü tüm taahhütlere uymak mecburiye-
tindedir. Ruhsat sahibinin işletme faaliyetini bitirmesiyle ya 
da herhangi bir nedenden ötürü ruhsatını terk etmesi halin-
de bu izin sona erer. Ruhsat sahibi işletme faaliyetini yaptığı 
sahaları yeniden tarım yapmaya uygun duruma getirmek 
ile yükümlüdür. Bu alanı, gerçekleştirecekleri rekültivasyon 
faaliyetleriyle tarım için kullanılır duruma getirirler. Getir-
memeleri halinde Valilikçe yaptırımlar uygulanması öngö-
rülmüştür (Özel, 2006, s.101-102; İzin Yönetmeliği).
Yukarıda verilen, mülga “Maden Kanunu İzin Yönetmeli-
ği”nde; “Tarım alanlarında üretim faaliyetleri” başlıklı m.35’e 
göre "...yukarıda sayılan..tarım dışı amaçlı kullanım izni” veri-
lir” hükmü bulunmakla beraber “5403 sayılı Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu”nda durum bu şekilde değildi. 
Bu tablo günümüzde de madencilik faaliyetlerinin gerçekleş-
tirilmesi açısından izin sürecini uzatan sorunlar çıkarmakta-
dır. Şöyleki: “Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı” m.13/ç 
bendine göre; “İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı 

alınmış madencilik faaliyetleri için bu arazilerin amaç dışı 
kullanım taleplerine, toprak koruma projelerine uyulması 
kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir" denilmektedir. 
“5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu”nun 
13. maddesine göre, “mutlak tarım arazileri ile sulu tarım 
arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak 
alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şar-
tıyla -söz konusu maddenin “ç” bendine göre-; ilgili bakanlık 
tarafından kamu yararı alınmış madencilik faaliyetleri için bu 
arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma pro-
jelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir.” 
Görüldüğü üzere faaliyet alanı tarım arazisi ise Toprak Koru-
ma Kanunu’na göre kamu yararı talebi işlemleri yapılmakta-
dır. Bu Kanuna göre hazırlanan başvuru dosyası MAPEG’de 
işlemlerin bitmesinden sonra Tarım ve Orman İl Müdürlü-
ğü’ne gönderilmektedir. İl Müdürlüğü’nden de (yeni düzenle-
me göre) ETKB görüşüne sunulmaktadır. Bu aşamada tarım 
arazileri için çalışmaya başlama süreci uzamakta ve süreç sonu 
yaklaşık bir yılı bulmaktadır. Ayrıca, ruhsat sahibi çalışmalara 
başlamış ise yüksek idari para cezaları ile karşılaşmaktadır 
(Kömürder, 2016, s.72). Bu noktada 5403 sayılı Kanun’un 
söz konusu 13. maddesinde değişiklik yapılmasının sektörün 
önünün açılması bakımından fayda getireceği düşünülmek-
tedir (TBMM, 2010, s. 277). Tarım alanlarındaki izin işlem-
lerinin tek bir kurum tarafından yürütülmesi, işlemlerin hız-
landırılması açısından gereklidir. Buna paralel olarak toprak 
ve topoğrafik sınırlamaları fazla, tarımsal potansiyeli düşük 
olan marjinal ve diğer tarım arazileri için Kanunda belirtilen 
alan sınırlamaları doğrultusunda “toprak koruma projesi”nin 
istenmemesi yerinde olur (Kömürder, 2016, s.72). 

2.2. Atıl Tarım Alanlarının Varlığında Madenciliği 
Engelleyici Abartılı Çevre Koruma Yükümlülükleri 
Getirilmemelidir
Tarım ve Orman Dergisi’nde yer alan bir makalede (Bakınız 
(Çevik ve Bağcı, 2019)) Türkiye’de 3 milyon hektarlık tarım 
arazisinin atıl durumda olduğu belirtilmektedir. Her yıl bu 
nedenle ~13 milyar TL’lik bir kaybın söz konusu olduğundan 
söz edilmektedir (Şahin, 2021, s.100). Buna karşın, madenler 
bulundukları yerde işletilmek zorundadır. Yani maden üreti-
cilerinin üretim alanlarını seçme gibi bir şansı bulunmamak-
tadır. Madenciliğin gerçekleştirileceği arazi geçici bir süreyle 
ödünç alınmaktadır. Yani, üretim faaliyeti devam ederken ve 
rezerv tüketildiğinde gerekli teknolojilerden yararlanılarak 
rekültivasyonun yapılması ve toprağın eski verimliliğine geti-
rilmesi mümkün olabilmektedir. Çoğu zaman madencilikten 
elde edilecek gelir, aynı alanda tarımdan elde edilecek gelir-
den onlarca kat daha fazla olmaktadır. Ekonomik fayda ilkesi 
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gereğince kullanılan arazilerin kullanımdan önceki verimli-
liğine uygun şekilde getirilmesi ilkesinden hareketle, ve ilgili 
diğer Bakanlıkların koordinasyonlu çalışmaları sonucunda 
madenciliğin önüne konulmuş birtakım engellerin kaldırıl-
ması gerekmektedir (Şendeniz, 2012). 
Yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz mevzuattan farklı olarak, 
uygulamada ciddi ölçüde teknik ve idari açıdan sıkıntılar 
oluşturacak özellik taşıyan bir diğer yönetmelik -“Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Saha-
lara Dair Yönetmelik”- 08.06.2015 tarihinde yürürlüğe ko-
nulmuştur. Bu yönetmelik kapsamında herhangi bir yasal 
mevzuat, henüz AB mevzuatında bile bulunmamaktadır4. 
Bu Yönetmelik; uygulamada önemli derecede hukuki ve eko-
nomik sıkıntılar oluşturduğu bilinen, ABD’deki çok özel bir 
uygulama olan “Superfund yasaları” için geliştirilmiş yakla-
şımların bir derlemesi niteliğini taşımaktadır. Karşılaşılan uy-
gulama sorunları ve madencilik sektörüne oluşturduğu eko-
nomik sorunlar sonucunda, ABD’de dahi sadece “çok önemli 
derecede kirlenmiş  terkedilmiş sahalar (Superfund sahaları) 
için” uygulanmak kaydıyla revize edilmiştir (sadeleştirilmiş-

tir) (Zanbak, 2015, s.64).
Toprak kirliliği, toprakların kalitesinin korunması yönünden 
çevre koruma anlayışı içerisinde çok önemli bir konudur. Bu 
çerçevede, (ABD ve AB ülkeleri de dahil) bütün ülkelerde, 
toprakların kalitesinin korunması doğrultusunda mevzuat 
dikkate alınabilir. Bu durumda işletmelerin faaliyet göster-
diği endüstriyel faaliyet alanlarında 2015 yılında yürürlüğe 
konulan bu yönetmelikte genel bir mevzuat uygulamasının 
bulunmadığı görülmektedir. Ayrıca, ABD’deki son 30 yılın 
uygulamalarına göz atıldığında, bu türden bir mevzuatın 
çevre koruma yönünden son derece sınırlı bir fayda gös-
terdiği anlaşılmıştır. Zanbak’a göre, bu tür bir yönetmelik 
Türkiye’deki çevre koruma uğraşlarını iyileştirmek yerine 
madenciliği yeni “bürokratik çıkmaz”lara sokacaktır. Ayrıca, 
ABD’deki deneyimler dikkate alındığında, bu türden bir yö-
netmelik uygulamasının (başka bir ifadeyle, her tür çalışma 
sahasının kirlenmiş olma şüphesinden ötürü) toplum içeri-
sinde çoğu kere gereksiz tereddütler (Zanbak, 2015, s.68) ve 
hatta madenciliği engelleyici provokatif davranışlara neden 
olabileceği de dikkate alınmalıdır. 

4 AB üyesi devletler toprak koruması konusunda homojen olmayan ve büyük bir uyumsuzluk ortaya çıkaran özerk bir 
yasal çerçeve benimsemektedir (Ronchi vd., 2019, s.763).

Şekil 6 Efemçukuru altın madeninde tarım ve madenciliğin bir arada yapılması  
(Tuğ, 2013, s.66, 70; Köse, 2019, s.81).
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2.3. Tarımla Madencilik Bir Arada Yapılabilir mi?
Mevzuatlara uygun olarak, madenciliğin tarımla birlikte ya-
pılabildiği göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde tarım ve ma-
denciliğin bir arada yapıldığı örneklerden biri, Efemçukuru 
Altın Madeni’dir. Buranın en dikkat çekici özelliği de, yeraltı-
na inen bir galeri girişinin ~50 metre ilerisinde, maden işçi-
lerince yetiştirilen 650 dönümlük bir alana kurulu bir üzüm 
bağının bulunmakta olmasıdır (Şekil 6). Bağcılık teknikle-
rinin en yüksek kalitede uygulandığı bu bağlarda bağcılık 
faaliyetleri, madencilik ile tarımın aynı alanda sürdürülebil-
diğini gösteren çok iyi bir örnektir. Ziraat mühendislerinin 
kontrolünde yapılan tarım faaliyetleri için yaklaşık 20 kişilik 
bir istihdam da söz konusudur (Tuğ, 2013, s.66, 70). Bu tür 
örneklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Örneğin maden 
işletmeleri zeytinyağı da üretmekte (Madencilik Türkiye 
Dergisi, 2021), hatta madencilik yapan şirketlerden zeytinci-
lik sektörüne yönelen şirketler bulunmaktadır5. 

2.4. Madenlerin Tarım Sektörüne Olası Faydaları
Sadece tarım alet ve makinalarında değil, örneğin tarım fa-
aliyetleri için kullanılan suni gübrelerde dahi maden kulla-
nımına ihtiyaç olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır (Yıldız, 
2020g) (Şekil 7). Son yıllarda organik tarımdan beklentilerin 
artması, turba, linyit, gitya, leonardit ve bitümlü şeyl gibi or-
ganik materyallerin gübre ve toprak güçlendirici olarak kul-
lanılması sayesinde bu ürünlere olan talep artmaktadır. Hu-

musça zengin kömürler bilhassa kompost gübre üretiminde 
kullanılmaktadır. Organik tarım açısından bu maddelerin 
zengin olduğu ülkemiz, yaklaşık 20 milyar tonluk linyit kay-
naklarıyla bu alanda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Ta-
rımda kimyasal madde kullanımından uzaklaşılması ve or-
ganik tarıma olan ilginin gün geçtikçe artması, leonarditin ve 
bu hammaddeden elde edilen humik ve fulvik asitin tarımsal 
faaliyetlerdeki önemini daha da artırmıştır. Dünyanın birçok 
ülkesinde toprak düzenleyici olarak kullanılan bitümlü şeyl-
ler de ülkemiz tarımında değerlendirilebilecek bir hammad-
dedir. Seyitömer (Kütahya) ve Himmetoğlu (Bolu) bitümlü 
kayaları üzerinde yapılan çalışmalar bu kayaların tarımda 
kullanılabilirliği ve mısır bitkisi gelişimindeki etkileri konu-
sunda olumlu sonuçlar vermiştir (Şengüler, 2021).

3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Maden işletmelerinin çevreye zarar vermemesi ve maden-
ciliğin yapıldığı şehirdeki tarımsal üretimi olumsuz etkile-
memesi için ÇED projeleri kapsamında ayrıntılı çalışmalar 
yapılmaktadır. Maden işletmeleri, tarım alanları tahsis süre-
sinin sona ermesiyle işletme faaliyetini yaptığı sahayı yeni-
den tarım yapmaya uygun duruma getirmek ile yükümlü-
dür. Bu alanı, gerçekleştireceği rekültivasyon faaliyetleriyle 
tarım için kullanılır duruma getirir. Getirmemesi halinde 
zaten Valilikçe yaptırımlar uygulanması öngörülmüştür. 
Tarım alanlarında madencilik için bu sürecin işletildiği ka-

5 Bakınız (Madencilik Türkiye Dergisi, 2014, s.6).

Şekil 7 Suni gübrelerde maden kullanımı (Köse, 2019, s.108).
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muoyuna doğru anlatılmalıdır. Bu süreç çerçevesinde ancak 
madenciliğin yapılabildiğinden haberi olmayan halkın ma-
denciliğin tarım sektörüne yararları konusunda bilgilendi-
rilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekir. Ülkemizde atıl halde 
bulunan milyonlarca hektarlık tarım alanlarının varlığında, 
madenciliği engelleyici abartılı çevre koruma yükümlülük-
leri getirmek yerine idare tarafından madencilikle barışık 
bir izin süreci işletilmelidir. Bu suretle ancak çevreyle barışık 
madencilik gerçekleştirilebilir, madenciliğin yapıldığı bölge-
lere ve ülkeye katkısı artırılabilir. 
Ülkemizde tarım ve madenciliğin bir arada yapıldığı örnek-
lerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu örnekler maden 
işletmelerinin tarım sektörüne önemli katkılar sağlama po-
tansiyelinin olduğunu göstermektedir. Madenlerin, maden 
atıklarının tarıma kazandırılması konusunda bilimsel çalış-
malar hızla artırılmalıdır.  
Alanın tarım dışı kullanılmasına dair iznin daha kısa süreler-
de alınması konusunda madencilik sektörünün beklentisi, 
bu izinlerin asgari bir sürede tamamlanma şartını getirecek 
mevzuat değişiklikleri ve idare uygulamalarıdır. Kamulaştır-
ma Kanunu yanı sıra 5403 sayılı Kanun çerçevesinde ikinci 
bir kamu yararının verilmesine gerek bırakılmadan izin sü-
reçleri kısaltılmalıdır. Tarım alanlarındaki izin işlemlerinin 
tek bir kurum tarafından yürütülmesi, işlemlerin hızlandı-
rılması açısından önemlidir. ETKB bünyesinde kurulacak 
bir komisyon vasıtasıyla madencilik için tarım dışı kullanım 
izinlerinin verilmesi izin süreçlerini kısaltabilmek adına 
doğru bir tercih olabilir. 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 7164 sayılı Kanun ile UMREK raporlama standarlarına 
göre yeni maden rezervlerinin belirlenmesi öngörülmüştür. 
Buna göre maden rezervlerinin tespitine büyük paralar har-

cama planları yapan maden işletmelerinin keşfettiği maden 
sahalarında diğer arazi kullanımları nedeniyle madencilik 
yapıp yapamayacağını önceden, mümkünse arama safha-
sında UMREK’e göre rezerv tespiti yapmadan önce bilmesi, 
mağdur edilmemeleri adına son derece önem arz etmekte-
dir. Bu doğrultuda bir maden yatırımcısı fizibl bir maden 
keşfi sonrasında tarım izni konusunda hem izin sürecinde 
zaman kaybı hem de izin belirsizlikleri nedeniyle doğudan 
veya dolaylı ekonomik kayıplar yaşamamalıdır.  

Bu makale “Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi”nin 2020 yılı 17 (1) sa-
yısında yayınlanan makalenin tarım alanlarında madencilik konulu başlığın-
dan oluşturulan bir metnidir. Taşkın Yıldız’ın doktora tezinin ve aynı tezden 
basılan uluslararası kitabın alt başlığının geliştirilmesi ve revize edilmesi sure-
tiyle üretilmiştir. Agrega Bülteni’ndeki bu makaleye atıf yapmak isteyenler şu 
şekilde atıf yapmalıdır: Yıldız, T.D., Kural, O., Aslan, Z., 2021. To what extent 
is it possible to conduct mining activities in agricultural areas and especially 
olive groves: Solution expectations of enterprises. Ekonomik ve Sosyal Araştır-
malar Dergisi, 17 (1), 183-208. Erişim: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esad/
issue/62547/911629>
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ürkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her 
ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile 
Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı 
imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut 
durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya 
koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel 

girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden son-
ra kısa bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan 
hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme 
hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 

2021 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, tem-
muz ayında faaliyetteki bayram tatili kaynaklı gerileme-
den sonra ağustosta bir yükselme söz konusudur. Beklenti 
Endeksi pozitif tarafta devam etmiştir. Güven Endeksi’nde 
sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi koşullarında-
ki iyileşme ve ekonomik normalleşmeye rağmen inşaatta 
uzun dönemli toparlanma için gerekli koşulların ortaya 
çıkmadığı görülmektedir. Aynı zamanda Güven Endek-
si’nin diğer endekslere göre düşük kalması, inşaat sektörü 
özelinde güven tesisinin diğer sektörlere kıyasla çok daha 
zor olduğuna işaret etmektedir.  

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 
ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Ağustos Ayı Raporu’nu açıkladı. Temmuz 
ayında faaliyetteki bayram tatili kaynaklı gerilemeden sonra ağustosta bir yükselme 
yaşanırken Beklenti Endeksi pozitif tarafta devam ediyor. Güven Endeksi’nde 
sınırlı bir artış görülmekle birlikte, pandemi koşullarındaki iyileşme ve ekonomik 
normalleşmeye rağmen inşaatta uzun dönemli toparlanma için gerekli koşulların 
ortaya çıkmadığı görülüyor. 

Yüksek Faiz, İnşaat Sektörünü  
Olumsuz Etkiliyor

Grafik-1: Endeks değerleri

T
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Hazır Beton Endeksi Ağustos Ayı Raporu verilerine 
göre beklenti dışındaki diğer en-
deksler, pandemi sonrasında 
Türkiye ekonomisinde toparlan-
manın etkilerinin görüldüğü ge-
çen yılın ağustos ayına kıyasla 
yüksek görünmektedir. 
Raporun sonuçlarını değerlendi-
ren THBB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Yavuz Işık, “Ekonomideki 
genişleme göstergelerine rağmen 
inşaatın görece geri kalmasının 
temel nedeni, yüksek faiz olarak 
görülebilir. Temmuz ayında ipo-
tekli ilk el konut satışları 5 bine kadar gerilemiş görün-
mektedir. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 128 bin 
olan ipotekli ilk el satışları bu yılın aynı döneminde 33 
bine düşerek %74 gerilemiştir” diye konuştu.

İnşaat sektörü için planlı ve sürdürülebilir 
bir büyümeye ihtiyaç var

İkinci çeyrekte %21,7 büyüyen 
Türkiye ekonomisindeki sektörler 
içerisinde inşaatın, tarımdan son-
ra en düşük pozitif büyüme ora-
nına sahip olan sektör olduğunu 
belirten Yavuz Işık, “13 çeyrektir 
inşaat sektörü %3’ten yüksek bir 
büyüme performansı ortaya ko-
yamamaktadır. İnşaat sektörünün 
2009 küresel krizi öncesinde çey-
rekler bazında ortalamada %9,8 
ve kriz sonrasında 2010-2017 

döneminde %11 olan büyüme rakamı, 2018’den bugü-
ne -%4’e inmiştir. Bu boyutta bir düşüş, inşaat sektörü 
için planlı ve sürdürülebilir bir büyüme ihtiyacını ortaya 
koymaktadır.” dedi. 

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen 
aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ağustos 2021 Sektör Raporu’na 
göre, iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle 2021 yılının ikinci çeyreğinde inşaat 
malzemeleri sanayi üretiminde yüzde 47 artış gerçekleşti.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi  
İkinci Çeyrekte Yüzde 47 Arttı

nşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türki-
ye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Tür-
kiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Ağustos 
2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılında 
pandeminin ortaya çıkardığı yeni koşulların et-

kileri altında kaldı. Pandemi ile 2020 yılının nisan ayın-
da üretim yüzde 24,1, mayıs ayında yüzde 26,8 daraldı. 
Sanayi üretimi 2020 yılı haziran ayında ise hızlı bir geri 

dönüş yaptı ve yüzde 27 arttı. Bu geri dönüşte kamunun 
inşaat sektörüne verdiği destekler ve yarım kalmış inşa-
atlardaki canlanma etkili oldu.
2021 yılının ikinci yarısında ise hem iç hem de dış talep-
te önemli bir canlanma yaşandı. Kamunun inşaat sektö-
rüne yönelik destekleri ile hareketlenen inşaat işleri yurt 
içinde talebi olumlu etkiledi. Yurt dışında ise küresel te-
darik zincirinde yaşanan bozulma ve artan navlun fiyat-
ları gibi etkiler ile Türkiye’ye yönelik inşaat malzemesi 

İ
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talebi genişledi. Buna bağlı olarak artan ihracat da sanayi 
üretimini destekledi.
İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde büyüme 2021 yı-
lında da kesintisiz olarak devam ediyor. Yılın ilk çeyrek 
döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 17 büyüme gösterdi. Geçen 
yılın ilk çeyreğinde de sanayi üretiminin yüzde 8 arttığı 
dikkate alındığında bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 17 bü-
yüme oldukça önemli bir gösterge oldu.
2021 yılının ikinci çeyreğinde ise sanayi üretiminde artış-
lar çok daha yüksek gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sana-
yi üretimi geçen yılın aynı dönemlerine göre nisan ayında 
yüzde 67,2, mayıs ayında yüzde 47,3 ve haziran ayında 
ise yüzde 26,5 arttı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde inşaat 
malzemeleri sanayi üretimi yüzde 8 daralmışken bu yılın 
ikinci çeyreğinde yüzde 47 üretim artışı gerçekleşti. Bir 
başka deyişle geçen yılın üretim kaybının çok üzerinde 
bir üretim artışı sağlandı. İç ve dış pazarda yaşanan yük-
sek talep üretimde de yüksek artışlar getirdi. İnşaat sektö-
rü ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdü
2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,3 büyüme gösteren 
inşaat sektörü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 bü-
yüdü. Böylece inşaat sektöründe yılın ilk yarısındaki 
büyüme yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Pandeminin et-
kilerinin en yüksek yaşandığı geçen yılın ilk yarısında 
inşaat sektörü yüzde 5,3 daralma göstermişti. İnşaat 

sektörü 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın kayıp-
larını henüz tam olarak telafi edemedi. TÜİK ayrıca 
2020 yılına ilişkin yüzde 3,4 olan inşaat sektörü kü-
çülmesini yüzde 5,5 olarak güncelledi.

İkinci çeyrekte inşaat harcamaları 
208,1 milyar TL
2021 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fi-
yatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 49,2 arttı 
ve 208,1 milyar TL olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte in-
şaat faaliyetlerinde büyüme daha çok baz etkisi ile oldu. 
Bununla birlikte ilk kez bir çeyrek dönemde 200 milyar 
TL harcama büyüklüğü aşıldı.

Genel ekonomi ile inşaat sektörü 
büyümelerinde ayrışma devam etti
İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyü-
me arasındaki pozitif ilişki bir süredir bozulmuş ve eko-
nomideki büyümeye karşı inşaat sektöründe küçülme 
yaşanmıştı. 2020 yılının genelinde de aynı negatif ayrış-
ma sürmüştü. 2021 yılının ilk iki çeyrek döneminde ise 
inşaat sektörü de büyüme göstermesine karşın ayrışma 
devam etti. Nitekim ilk iki çeyrekte ekonominin geneli 
ve diğer sektörlerde yüksek büyümeler gerçekleşti. İnşa-
at sektöründe ise büyüme sınırlı kaldı.

ŞekiL 1 İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi Büyüme; Yüzde (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre)

Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
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TA Uluslararası Madencilik A.Ş. 
(MTAIC) Yönetim Kurulunun 
20.19.2021 tarih ve 2021/23 sayılı 
kararı ile MTAIC Genel Müdürlük 
görevine Prof. Dr. Ahmet Mahmut 
KILIÇ atanmıştır. Kendisine göre-

vinde başarılar diler, Kurucu Genel Müdürümüz Doç. Dr. 
Yasin ERDOĞAN'a bugüne kadar yapmış olduğu çalışma-
larından dolayı teşekkür ederiz.” 

Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
MTA Uluslararası Madencilik A.Ş (MTAIC) 
Genel Müdürü
Ankara Şereflikoçhisar’da doğmuştur. 5 yılı lisans öğreni-
mi öncesi olmak üzere 15 yıl Fransa’da yaşamıştır. Lisans 
eğitimini Anadolu Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bö-
lümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimini École Na-
tionale Supérieure des Mines de Paris ve Université Pierre 
et Marie Curie'de (France) tamamlamıştır. Fransa’da kal-
dığı sürede uluslararası mühendislerle birçok madencilik 
projelerinde görev almıştır.
1997 yılında Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde başlayan akademik hayatında; Dr. Öğr. Gö-
revlisi, Yard. Doç. Dr., Doçent Dr. ve 2013 yılında Prof. Dr. 

olmuştur. Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardım-
cılığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fen 
Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Mühendislik Fa-
kültesi Dekanlığı görevlerinde bulunmuştur. Meslek Yük-
sekokulu, Fakülte, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu 
Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur.
Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ’ın “Borun yapı malzeme-
si olarak kullanımı” ile ilgili patenti, 23 tanesi, SCI, SSCI 
ve AHCI indekslerinde olmak üzere diğer uluslararası ve 
ulusal dergilerde yayınlanmış, 63 adet makalesi ve 121 
adet basılmış uluslararası ve ulusal bildirisi bulunmakta-
dır. Danışmanlığında 37 Yüksek Lisans ve 7 Doktora Tezi 
tamamlanmıştır. TÜBİTAK, YÖK ve Kamu kurum ve ku-
ruluşlarında çeşitli komisyonlarda görev almıştır
Profesyonel olarak, Kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektörde madencilik, inşaat, tünel, otoyol, demiryolu ve 
enerji alanlarında danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve 
çözüm ortağı olmuştur. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanıdır.
23 Eylül 2021 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı, MTA Uluslararası Madencilik Ano-
nim Şirketi’ne (MTAIC) Genel Müdür olarak atanmıştır. 
Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kılıç, çok iyi derecede 
Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

MTA Uluslararası Madencilik A.Ş.’den (MTAIC) yeni atamayla ilgili açıklama geldi. 
Açıklamaya göre Genel Müdür olarak Çukurova Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. 
Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ’ın atandığı bildirildi.  

MTA Uluslararası Madencilik A.Ş.’de (MTAIC)  
Görev Değişimi

M
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ürkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi 
Bankasının (TÜVEK) temeli atıldı. Te-
mel atma töreninde konuşan Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖN-
MEZ “"TÜVEK'le maden kaynaklarının 
arama ve üretim açısından tek tek sicilleri 

tutulacak. Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında 
elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri 
verilerini ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların 
hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi ma-
denciliğimizin hafızası olacak." şeklinde konuştu. 
Yeraltı kaynaklarımızı ortaya çıkarmak için Maden Tetkik 

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-
yonu’nun (TÜRKONFED) 14. Olağan 
Genel Kurulu’nda Sn. Orhan TURAN 
yeniden Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
seçildi. Sn. Turan, genel kurulda gerçek-

ve Arama (MTA) kurumumun yoğun çalışmalar sürdür-
düğünü aktaran Sn. DÖNMEZ, MTA’nın kuruluşundan 
(1935) 2015 yılına kadar toplam 6 milyon metre sondaj 
yaptığını açıkladı ve devamında "Bu kadar yoğun çalışma-
nın yürütüldüğü son 3 yılda 89'u maden, 83’ü enerji ham 
maddesi olmak üzere toplam 172 ruhsat sahasında değeri 
milyonlarca dolara ulaşan yeni maden kaynakları tespit 
edildi. MTA havadan jeofizik operasyonlarıyla da 920 bin 
kilometrelik bir alanı tarayarak yer altının adeta röntgenini 
çekti. Oruç Reis Gemimiz de denizlerimizin dört bir köşe-
sinde hidrokarbon varlığımızın tespiti için 7/24 faaliyetle-
rine devam ediyor. “ dedi. 

leştirdiği konuşmasında, TÜRKONFED’in “Yeni Dö-
nem, Yeni Ufuklar” adlı yeni vizyon belgesi ile ilgili bil-
gilendirmede bulundu. Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri 
Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Fatih YÜCELİK de TÜRKONFED Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçildi.

Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın 
(TÜVEK) Temeli Atıldı

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Başkanı Sn. 
Fatih YÜCELİK TÜRKONFED Yönetim Kuruluna Seçildi

T
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Ulaşılabilir Güç 
MEKA 400’ü aşkın çalışanı, 50’nin üzerinde mühendis, kırma 
eleme sektöründe yıllarını geçirmiş profesyonel kadrosu ile 
Türkiye’nin kalbinde, dünya için üretiyor. Son on yılda kırma 

eleme makinelerinin de imalatına başlayan MEKA, dünya 
devlerine karşı önemli projelerde yarışıyor. 

AGÜB Sektörden

MEKA’nın Farkı Ne?
Türkiye’de madencilik makinaları 
sektöründe faaliyet gösteren onlarca 
firma var. MEKA bu sektörde çok 
daha genç olmasına karşın yenilikçi 
çözümleriyle dünya çapında gelişmiş 
bir dağıtım kadrosuna çok hızlı ka-
vuştu. Çoğu imalatçı Türkiye’de hali 
hazırda bulunan çözümlerin benzer-
lerini üretirken, MEKA makine tasa-
rımında Dünyadaki en iyi örnekleri 
temel alarak kapasite, güvenlik, ko-
laylık gibi pek çok konuda yenilikçi 
çözümler getirdi. Kaliteden ödün 
vermeyerek ürünlerinin ABD’de, 
Rusya ve Avrupa’da tercih edilir ol-
masını sağladı. 
 

Türkiye’de MEKA
İlk referans tesisimizi Ankara’da geç-
mişten beri Beton Santrali müşteri-
miz olan Kocalar Beton’a kurduk. 
Geçen yıllarda madencilik sektörü-
ne ağırlık vererek Siirt çinko izabe 
tesisi cehir hazırlama ünitesi, Divriği 
demir cevheri besleme ünitesi, Sam-
sun, AFS 20-30 kum üretim tesisi 
gibi referans tesisler kurduk.  Her bir 
tesisimizin uluslararası müşterileri-
miz için bir sergi noktası olması için 
özenle çalıştığımız bu tesisler müşte-
rilerinden yüksek beğeni topladı. 

Uluslararası Referanslar
Dünya pandemi ile savaşırken 
MEKA Olarak son bir yılda: 
1. Kanada’da Baraj inşaatına 

1400 ton/saat yapışkan malze-
me eleme ünitesi, 

2. Texas’ta 450 ton/saat yıkama 
ünitesi, 

3. Connecticut’a lastik tekerlekli 
yıkama ve eleme tesisi, 

4. Florida’ya 300 ton/saat yıka-
ma eleme tesisi, 

5. Hollanda’ya 200 ton/saat yıka-
ma eleme tesisi

ve tamamını burada sayamayacağı-
mız; tüm dünyaya toplam 180 adet 
farklı çözüm sağladık. 
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AGÜBSektörden
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Gelecekte ne var?
Önümüzdeki yıllarda her yıl %30’u 
aşan büyümeyle devam etmek için 
tüm dünyada önemli oyuncularla 
ortaklıklar kurmaya devam ediyo-
ruz. Daha önemlisi alanında uzman 
AR&GE Mühendislerimiz her yıl 
ürünlerin bakım maliyetlerini dü-
şürmek, kapasitelerini arttırmak, 
kurulum sürelerini düşürmek gibi 
rekabetçi çözümler üzerinde çalışı-
yorlar.  

Çalışmayan tesis, para kazanmayan 
tesistir. Bu bilinçten yola çıkarak 
ürünlerimizi müşterilerimize para 
kazandırmak için tasarlıyoruz. Hem 
ürün bazında yaptığımız geliştirme-
ler hem de tesis tasarımında ortaya 
koyduğumuz mühendislik her bir 
noktada müşterilerimize yıllar boyu 
yüksek kazançlar sağlıyor.

Etkin satış ekibimiz müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarını dinleyerek, proje 
mühendislerimizin de yol göster-
mesiyle, sadece ürün satmaya de-
ğil, müşterilerimizin kazançlarını 
arttırmaya odaklanıyorlar. 35 Se-
nedir beton santrallerinde Türki-
ye’nin lider üreticisi olan MEKA, 
Kırma Eleme sektöründe de, daha 
az bir başarıyı kabul etmeyen bir 
vizyonla yol alıyor. 

***
Dünya kalitesinde üretim yapan 
yanı başınızdaki bir firmanın sizin 
kârlılığınıza yapacağı etkiyi görme-
niz için sizleri de çayımızı içmeye 
ofislerimize bekliyoruz. 

***
Türkiye’deki her bir ürünümüzün 
bizi temsil eden en kıymetli refe-
ranslar olduğu bilinciyle en yakın 
sürede tanışmak üzere. 

“Sürekli kazanmanız için her kuruşun 
karşılığını veren çözümler…” 
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Sizin Güvenliginiz...’’

’’Bizim Standartlarımız 

www.kgsii.com.tr
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AGÜB Aramıza Katılanlar

Mercanoğlu Kireç San. ve Tic. A. Ş. 
Firmamız MERCANOĞLU A.Ş. Gaziantep ili Şehit 
Kamil ilçesinde 2,5 ton saat kapasiteli kireç ocakları ile 
ilk üretimine 1967 yılında inşaat kireci üreterek inşa-
at sektörüne hizmet sağlayarak başlamıştır. Devamın-
da 1998 yılında ilk 150 ton/saat 
kapasiteli kırma eleme tesisini 
kurarak Gaziantep ili ve ilçele-
ri kamu kurum ve kuruluşlarına 
hizmet sağlamıştır. Yenilikçiliğe 
önem veren firmamız 2014 yı-
lında yatırımlarını artırarak 1000 
ton/saat kapasiteli kapalı ünite 2 
adet kırma eleme tesislerini ku-
rarak Gaziantep ili ve ilçelerinin ihtiyacı olan Beton 
agregasının %60'lık kısmını karşılamaktadır. Kireç 
üretimini tamamen sanayi kireci yönünde değiştiren 

firmamız 2017 yılında 4 adet çelik yüksek fırın ku-
rarak üretim kapasitesini 35 ton/saate çıkarmıştır. 
Çelik ve gaz beton sektörüne hizmet sağlamaktadır. 
Geçmişten günümüze yenilikçiliğe ve çevre dostu 

olmaya özen gösteren firmamız 
sanayi kireci ve beton agregası 
sınıfında bölgesinde öncü olma-
yı başarmıştır. Firmamızın taşın 
yaşama dönüştüğü bir alanda fa-
aliyet gösterdiği ve AGÜB gibi 
değerli bir oluşumun içinde yer 
aldığı için onurlu ve gururluyuz. 
Saygılarımla

MERCANOĞLU A.Ş.

Ökkeş MERCANOĞLU
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AGÜBAramıza KatılanlarAGÜB Aramıza KatılanlarAGÜB ÜYELERİMİZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aydın Madencilik İnş. 
Asf. Nak. Tur. Taah. 
Tic. San. ve Dış Tic. 
Ltd. Şti
Umurbey Parsbey 
Mahallesi 12 Nolu Sokak 
No: 2 Gemlik-Bursa

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

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

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

Canatan Madencilik
Gümüşköy Mevkii, 
Ortaklar-Aydın

Cihantaş Asfalt 
Madencilik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.
Kayapa Güngören Köyü 
Nilüfer-Bursa 

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

Çimbeton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19
Işıkkent–İzmir

Çimko Çimento
Akçakoyunlu 
Köyü Burunucu 
Mevkii Pazarcık-
Kahramanmaraş

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

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

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

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

Demirtaş Agrega Mad. 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Panayır Mah. Yunus 
Emre Cad. Tek Deposu 
Arkası N: 4 Osmangazi- 
Bursa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mercanoğlu Kireç 
Sanayi Üretim  
Paz. ve Tic. A.Ş.
Gaziantep Adana Asfaltı 
23. Km Şehitkamil/
Gaziantep

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

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

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

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

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

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

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

SAES İnşaat 
Makinaları A.Ş. 
Güzeller OSB Mimar 
Sinan Cad. No.8 41400 
Gebze/Kocaeli

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

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

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

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

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

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

Uysal İnşaat ve  
Kırmataş Tesisleri 
Havran-Balıkesir

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

Yıldırım Haf. Nak. İnş. 
Taah. Tur. Maden San. 
Tic. Ltd. Şti.
Balıkesir Yolu üzeri  
2. km No:34 Shell 
Akaryakıt İstasyonu 
Havran-Balıkesir

Z A Madencilik San.  
ve Tic. A.Ş.
Madenler Boğazı Mevkii 
(7056 sok. sonu) 
Pınarbaşı/Bornova/ İZMİR
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Maden Türkiye 2021 
www. madenturkiyefuari.com 
İstanbul

9-12

HILLHEAD 2021 
www.hillhead.com 
İngiltere 

 
Haziran 2022

IMCET 2022
www.imcet.org.tr
Antalya

22-25 21-23
Mart 2022

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

25-26
Kasım 2021 Aralık 2021

9. Kırmataş Sempozyumu 
www.kirmatas.org 
Antalya

25-26 
KOMATEK 2021 
www.komatek2021.com
Antalya

03-07
Kasım 2021 Kasım 2021
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Nordberg® HP Series™ Düşük
maliyetli yüksek performanslı
üretimin öncüsü

 – 

Nordberg HP Serisi konik kırıcılar, kırıcı hızı, atış, kırma kuvvetleri ve boşluk tasarımının
benzersiz bir kombinasyonuna sahiptir. Bu kombinasyon, tüm ikincil, üçüncül ve dördüncül
uygulamalarda daha yüksek kapasite ve üstün ürün kalitesi sağlamasıyla ünlüdür.

Boyut sınıfı karşılaştırmasında, HP Serisi kırıcılar daha yüksek çıkış kapasitesine,
kırma haznesinde daha yüksek yoğunluğa ve daha iyi küçültme oranına sahiptir ve aynı
enerji tüketimi ile spesifikasyona göre daha yüksek verim sağlayan son ürünler üretir.

Ascendum Makina
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:43
PK 34956 Tuzla / İstanbul
+90 216 581 80 00 l www.ascendum.com.tr

Ascendum Makina is a Metso Outotec distributor.

mogroup.com

Ascendum Makina güvencesiyle Türkiye’de.


