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Değerli Okuyucular
Bültenimizin bu sayısında sizlere, AGÜB bünyesinde düzenlenen, agrega tesislerinde çalışan perso-
nelin mesleki eğitimleri hakkında bilgiler vermek istiyorum.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesinde “Mesleki eğitim alma zorunluluğu 
bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim 
aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz” ifadesi bulunmaktadır. Mesleki eğitim almadan çalış-
tırılan her bir işçi için 1.000 TL idari para cezası uygulanmaktadır. AGÜB, sektörün bu konu ile ilgili 
ihtiyacını da göz önünde bulundurarak, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür-
lüğü ile 05.04.2016 tarihinde protokol imzalamış ve “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Taş Oca-
ğı Kırma-Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı” programına yönelik mesleki eğitim vererek 
bunu belgelendirmek konusunda yetkin bir kuruluş olmuştur. 

Protokolün imzalandığı tarihten günümüze kadar geçen sürede AGÜB merkezinde düzenlenen eği-
timlerde toplam 37 kişi, verilen 40 saatlik eğitimler sonunda sertifikalandırılmıştır. Eğitimlerde ge-
rek kırma elemede kullanılan makine ekipmanlardaki teknolojik gelişmeler, bu ekipmanların kul-
lanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bakım onarım işlemleri, gerekse tesislerde iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında, mesleğinde uzman olmuş 
kişiler tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır. Böylelikle sektör çalışanlarının yaptıkları işle ilgili 
bilinç seviyelerinin artırılması hedeflenmiştir. 

Türkiye genelinde yaklaşık 25.000 kişiye istihdam sağlayan agrega sektöründe, bu konuda henüz 
yolun çok başında olduğumuzu söylemeden duramayacağım. Tabiki mesleki eğitimleri vermek ko-
nusunda tek yetkili kuruluş AGÜB değil. İllerdeki halk eğitim merkezlerine üreticiler yada eğitim 
vermek isteyen özel kuruluşlar başvuru yaparak ve eğitim vermeye ehil kişileri organize ederek de 
bu eğitimleri personellerine aldırabilirler. Ne yazık ki bugüne kadar firmalar ve bu konu ile ilgili res-
mi kurumlarla yaptığımız görüşmelerde, verilen eğitimlerin bir çoğunun 40 saatlik zaman kuralına 
uyulmaksızın ve hatta birçok yerde birkaç saatlik konuşmalar ile sertifikalandırmaların yapıldığı 
bilgilerini aldık. Çok tehlikeli işler statüsünde yer alan ve kaza riskinin bu kadar yüksek olduğu sek-
törümüzde çalışanların bu şekilde sertifikalandırılması ve resmi kurumların da bu durumu bilmele-
rine rağmen göz yummaları maalesef düşündürücü ve bir o kadar da üzücü bir gerçektir. 

AGÜB, sektördeki üreticilerin her anlamda kalitesini yükseltmek amacıyla düzenlediği bu eğitimler-
de sektörün ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarına devam edecek. Üreticilerimiz de çalışan personel-
lerine nereden eğitim aldırırlarsa aldırsınlar, bu eğitimlerin kağıt üzerinde değil gerçek ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte olmasına dikkat etmelidirler. Aksi taktirde yaptıkları işlerin sürdürülebilirliği 
ile ilgili gelecekte ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaklardır.

Şevket KORUÇ
Yönetim Kurulu Başkanı 

AGÜB Başkan’ın Mesajı
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*  Zeytincilik Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü’nde Üçüncü 
Toplantı Gerçekleştirildi

* Çanakkale’de Sektör Toplantı-
sı Düzenlendi

* Migem’de Maden Bölgeleri 
Yönetmelik Taslağı İle İlgili 
Toplantı Düzenlendi

* Bakan Dr. Faruk Özlü Maden-
cilerin Sorunlarını Dinledi

* Kırma Eleme Operatörlüğü 
Ulusal Meslek Standartı Re-
vizyonu İçin Çalışma Yapıldı

* Kırma Eleme Tesis Operatör-
lüğü ve Bakımcılığı Mesleki 
Eğitim

* Agrega Madenciliği Eğitim Se-
mineri

*  İnşaat Malzemeleri Sanayisi 
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*  Off-Road Görevlerin Başarı-
lı Markası Astra Şantiyelerde 
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lımıyla Madencilik Sektör Top-
lantısı Gerçekleşti
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AGÜB Haberler

eytinlik alanlara yakın bölgelerde 
sürdürülen agrega madenciliği neti-
cesinde oluşan toz emisyonunun, bu 

alanlara etkilerinin belirlenmesi amacıyla 
yapılacak projenin sunumu, kurum yet-
kilileri tarafından gerçekleştirildi. Ekim 
ayında tekrar bir araya gelinmesi karar-
laştırıldı. Kurum içinde projenin kabulü 
için sunumlar gerçekleştirileceği, çalışma-
nın hem zeytin bitkisi hem de diğer ende-
mik türler için yapılacağı, üniversitenin 
de dahil olacağı kapsamlı bir proje olacağı 
konuşulan konular arasındaydı.

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde 
Üçüncü Toplantı Gerçekleştirildi

6 Temmuz 2017 Perşembe günü, 
Zeytincilik Enstitüsünde, AGÜB 
Yönetim Kurulu Başkanı Şevket 
Koruç, AGÜB Genel Sekreteri 
Çağlar Tanın ile Zeytincilik 
Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü, Zirai 
Mücadele Araştırma Enstitüsü, 
Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü personellerinin 
katılımlarıyla üçüncü bir toplantı 
düzenlendi.

7 Temmuz 2017 Cuma günü, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında Agrega 
Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. 

Çanakkale’de Sektör Toplantısı Düzenlendi

anakkale ve çevresinde-
ki agrega üreticilerinin 
katıldığı ve sektörün so-
runlarının tartışıldığı top-

lantının ilk bölümüne, Çevresel 
Etki Değerlendirmesi İzin ve 
Denetim Genel Müdürlüğü En-
düstriyel Yatırımlar ÇED Daire-
si Başkanı Cihan Tatar, Orman 
Genel Müdürlüğü Maden İşleri 
Şube Müdürü Aytunç Nane, Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü II-A 
Grubu Madenler Koordinatörü 
Serkan Gökmen konuşmacı ola-
rak katıldı. İkinci bölümde İTÜ 
İnşaat Fakültesi Eski Dekanı 
Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir 
tarafından ‘Betonda Agreganın 

Önemi’ başlıklı bir konuşma 
yapıldı. Yerel sorunların tartışıl-
dığı son bölümde ise üreticiler, 
Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel 
İdaresi yetkilileri tarafından 
mevzuat uygulamaları hakkında 
bilgilendirildi.
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AGÜB Haberler

8 Ağustos 2017 Salı günü, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Maden-
cilik Meclisinde, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk 
Özlü’nün katılımıyla bir toplantı 
düzenlendi. Madencilik sektörü-
nün sorunlarını dinleyen Sayın 
Özlü, sorunlarla ilgili Bakanlar 
Kuruluna sunum yapacağını ifade 
etti. Birliğimizi temsilen toplantı-
ya katılan Genel Sekreter Çağlar 
Tanın, sektörümüzün beklentile-
rini anlattı ve Türkiye’nin acilen 
bir agrega politikasına ihtiyacı 
olduğunun altını çizdi.

Devlet hakkı ödemelerinin vergi 
indirimleri kapsamına alınması, 

orman bedellerinin düşürülmesi, 
izin başvuru sürelerinin uzunlu-

ğu hakkında sektörün sorunla-
rının olduğu belirtildi. Kamuo-
yunda madencilik adına oluşan 
önyargının giderilmesi için bir 
kamu spotunun gerekli olduğu da 
konuşulan konular arasındaydı. 

Bakan Dr. Faruk Özlü 
Madencilerin Sorunlarını Dinledi

Kırma Eleme Operatörlüğü Ulusal Meslek Standartı 
Revizyonu İçin Çalışma Yapıldı

9 Ağustos 2017 Çarşamba günü, 
Gebze’de faaliyet gösteren birliği-
miz üyesi Maden Yapı’da, Yönetim 
Kurulu üyelerimiz Cem Sürek, Adil 
Halili, Melih Çelikkol, Genel Sekre-
terimiz Çağlar Tanın ve Maden Yapı 
personelleriyle birlikte, Kırma Ele-
me Tesis Operatörlüğü Ulusal Mes-
lek Standardı revizyonu için başarılı 
bir çalışma gerçekleştirildi. 

Yapılan çalışmada, standartta ek-
sik kalan birçok kısım tamamlandı. 
Ulusal Meslek Standardındaki reviz-
yonun tamamlanmasının ardından, 
Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü 
Ulusal Yeterliliğini hazırlamak için 
çalışmalara başlanacak.

Migem’de Maden Bölgeleri Yönetmelik Taslağı 
İle İlgili Toplantı Düzenlendi

 

1 Ağustos 2017 tarihinde, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünde, Maden Bölgeleri Yönetmelik 
Taslağı hakkında toplantı düzenlendi. Sivil 
toplum kuruluşlarının yetkililerinin katıldı-
ğı toplantıya Genel Müdür Mithat Cansız, Ge-
nel Müdür Yardımcısı ve Agrega Daire Başka-
nı Mustafa Sever de katılım gösterdi.

 Taslak ile ilgili aşağıdaki görüşlerimiz MİGEM ile 
paylaşıldı.

• Yatırım gideri: Bir projenin işletmeye geçmesine 
yönelik yapılan yol, dekapaj, inşaat ve elektrik 
alt yapısı ile tesis ve alt yapı tesislerinin fatu-
ralandırılmış toplam yatırım tutarları, maden 
ruhsatı ve işletme izni alınıncaya kadar yapılan 
faturalandırılmış harcamalar  

• Maden bölgesi şartlarında geçen mesafenin ya-
tayda 500 metre kadar ifadesinin yatayda 50 
metre kadar olarak değiştirilmesi.

• Yine maden bölgesi şartlarında geçen “Yerleşim 
yerlerine, imar planlarına yakınlığı ve çevresel 
nedenlerle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç 
duyulması hallerinde Maden Bölgesi uygulama-
sı yapılabilir.  “ ifadesinin üst maddelerde geçen 
şartlar yeterli olduğundan kaldırılması.

• Madde 8’e “Maden bölgesi ilan edilen alan ilgili 
kurumlara bildirilerek imar planlarına işlenir ve 
uygun mesafelerde sağlık koruma bandı oluştu-
rulur. Sağlık koruma bandı içerisinde herhangi 
bir yapılaşmaya izin verilmez. “ ifadesinin eklen-
mesi

• Madde 10 Ruhsatların Birleştirilmesi bölümü-
ne “Düzenlenen yeni ruhsatların izin işlemleri 
(ÇED, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile mül-
kiyet izinleri) Genel Müdürlük tarafından alınır, 
masrafları ruhsat sahiplerince karşılanır. “ ifade-
sinin eklenmesi.

• Madde 10 Ruhsatların Birleştirilmesi bölümün-
de geçen Birleştirme talebi en az 2 ruhsat sahibi 
tarafından yapılır. Birleştirme talep sahibi sayı-
sının 2 olması durumunda ise hissedarlardan 
birinin rezervi, toplam rezervin en az yüzde onu 
kadar olmak zorundadır.  İfadesinden sonra “Ta-
lep sahibi sayısının 2’den fazla olması ve ruhsat-
lardan birinin rezerv oranının % 50’den fazla, 
diğer ruhsatların rezerv oranının % 10’dan az 
olması durumunda ise bu şart aranmaz.” İfade-
sinin eklenmesi.

• Madde 16 Faaliyetlerin Kısıtlanması Bölümüne 
“Belirlenen alternatif alanda üretim faaliyetleri-
nin başlaması sonrasında, kısıtlanan alanda ma-
dencilik faaliyetleri durdurulur, ruhsatlar iptal 
edilir.” İfadesinin eklenmesi.

• Madde 17 Ruhsatların Taşınması bölümünde 
geçen “Taşınacak ruhsatlardaki rezerv miktarı 
ve toplam rezervdeki payı belirlenir.” ifadesinin 
“Taşınacak ruhsatlardaki rezerv miktarı, rezer-
vin kalitesi (dolgu ve/veya hazır beton agregası 
üretimine uygunluğu) ve toplam rezervdeki payı 
belirlenir.” şeklinde değiştirilmesi.

• Madde 17 Ruhsatların Taşınması bölümünde 
geçen “Yeni sahadaki toplam rezerv miktarı be-
lirlenir. “ ifadesinin “Yeni sahadaki toplam re-
zerv miktarı ve hammadde kalitesi belirlenir.“ 
şeklinde değiştirilmesi.

• Madde 17 Ruhsatların Taşınması bölümünde 
geçen “Taşınacak ruhsatlar belirlenen rezerv 
oranları dikkate alınarak yeni ruhsatlandırma 
yapılır.” İfadesinin “Taşınacak ruhsatlar belir-
lenen rezerv oranları ve hammaddenin kalitesi 
dikkate alınarak yeni ruhsatlandırma yapılır.” 
şeklinde değiştirilmesi.

• Madde 17 Ruhsatların Taşınması bölümüne “Be-
lirlenen alan içinde kalan yeni ruhsatların izinle-
ri (ÇED, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet 
izinleri…vb.) genel müdürlük tarafından alınır, 
masrafları ruhsat sahiplerinden karşılanır.” İfa-
desinin eklenmesi.

• Madde 17 Ruhsatların Taşınması bölümüne 
“Ruhsatların taşınacağı alan ilgili kurumlara bil-
dirilerek imar planlarına işlenir ve uygun mesa-
felerde sağlık koruma bandı oluşturulur. Sağlık 
koruma bandı içerisinde herhangi bir yapılaş-
maya izin verilmez.” İfadesinin eklenmesi.
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AGÜB AGÜB SektördenEğitim Sektörden

İnşaat Malzemeleri Sanayisi Son Bir Yıl İçinde 
Yaşanan Kayıpları Fazlasıyla Telafi Etti

Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı 
Mesleki Eğitimi

Agrega Madenciliği Eğitim Semineri

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Temmuz ayı sonuçları açıklandı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, son beş aydır gösterdiği hızlı 
iyileşme ve artışı, temmuz ayında da sürdürerek yükselişini altıncı aya taşıdı. 
temmuzda bir önceki aya göre 1,58 puan artan ‘Bileşik Endeks’ geçen yılki 
seviyesinin 4,43 puan üzerine çıktı. Böylece ilk kez temmuz ayında geçen yılın 
üzerine çıkan ‘Bileşik Endeks’, son bir yıl içinde yaşanan kayıpları fazlasıyla 
telafi etti. ‘Bileşik Endeks’te, haziranda Ramazan ayı ve Bayram etkisi ile 
gerileyen faaliyetlerde yeniden önemli bir canlanma yaşanması sonucu, 
sektörün orta vadeli dinamiklerinin kuvvetlendiği belirtildi.

Kırma eleme tesis operatörlüğü 
ve bakımcılığı eğitimi ile tesis 
operatörlerini belgelendirmeye ve 
sektörün nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyoruz. 

grega Üreticileri Birliği mesleki eğitim-
lere, Agrega Madenciliği seminerleri ile 
devam ediyor. Agrega sektöründe çalışan 

orta ve üst düzey yöneticilere yönelik düzenlene-
cek olan eğitimde, kaliteli agrega üretimi için ge-
rekli bütün parametrelerin anlatılması hedeflen-
mektedir. Eğitim tarihleri önümüzdeki günlerde 
www.agub.org.tr adresinde yayınlanacaktır. Katı-
lımcılar aşağıdaki konularda bilgilendirilecektir.

• Agrega Madenciliği İle İlgili Mevzuat Bilgilen-
dirmesi

• Agrega Maden Jeolojisi
• Açık Ocak İşletme Yöntemleri, Delme-Patlat-

ma, Şev Stabilitesi
• Agrega Üretimine Yönelik Makine ve Ekipman 

Seçimi
• Agrega Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Agrega Standard ve Deneyleri

erkez ofisimizde 2017 yılında düzenle-
necek olan son eğitimin programı ve ta-
rihi aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup 

bu eğitimlere katılmasını istediğiniz personel-
lerinizin bilgileri, eğitim tarihinden on beş gün 
öncesinde, birliğimize yazılı olarak bildirilmesi 
gerekmektedir.

EĞİTİM KONUSU EĞİTİM TARİHLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

11 - 15 Aralık 2017

Eğitim programı günde 8 saat olmak üzere 5 gün için toplam 40 saattir. Eğitim adresi: Yeniyol Sokak, Cecanlar İş Merkezi, 
B Blok, Kat: 3 Daire: 9 Acıbadem, Kadıköy - İSTANBUL Telefon: 0 216 545 82 00 Faks: 0 216 545 82 02

16 Saat Kırma Eleme Teknolojileri / 24 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği
Kırma Eleme Tesis 
Operatörlüğü ve 
Bakımcılığı
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AGÜB Sektörden

u yıl 70. yılını kutlayan, 
2016 yılından itibaren 
Iveco Araç Sanayi Tic. A.Ş 

tarafından satıs ve satıs sonrası 
hizmetleri sunulan Astra, port-
föyüne referans firmalardan bir 
tanesini daha ekledi. 2017 Ocak 
ayında Sabancı Grubu Şirketler 
içinde yer alan Agrega SA fir-
masına, Iveco yetkili satıcısı Öz-
gözde Bursa tarafından 4 adet 
50 ton teknik taşıma kapasite-
sine sahip HD 9 Serisi 84.50 8 
X 4, 500 HP kamyonlar teslim 
edilmiştir. 

Agrega Sa firması yetkililerinin 
böyle bir karar almasındaki en 
büyük faktörlerin başında, Ast-
ra test kamyonunun şantiyedeki 
test sonuclarına göre, ton başına 
yakıt verimliliğinindeki artışın 

cok büyük bir etkisi olmustur. 
Bunun yanında, Astra Euro 6 
Emisyonuna sahip Cursor 13 
Litre Iveco motorlarının EGR’siz, 
sadece SCR Sistemi ile calısma-
sı ve DPF Filtresinin temizliği 
için gereken aktif rejenerasyon 
prosesinin olmaması, Şantiye 
şartları açısından çok büyük bir 
avantaj sunup, iş kayıplarını or-
tadan kaldırmaktadır. 

IVECO’NUN kardeş markası 
ASTRA ürünleri Maden ve Taş 
Ocakları, Zorlu İnşaat İşleri, Pet-
rol & Dogal Gaz ve de Ağır Nakli-
ye sektörlerinde hizmet vermek 
için geliştirildi.

ASTRA, HD 9 Kamyon Şase ürün 
gamında kendi sınıfında rakip-
siz Şase Yapısı (202.000 NM 

Şase Burulma Direnci), Yüksek 
Motor Gücü (Iveco tarafından 
da kullanılan Cursor motorlar 
ve 500 ve 560 HP secenekleri), 
müşteri ihtiyaçlarına göre şekil-
lendirilebilen çok geniş yelpa-
zedeki ağır hizmet tipi versiyon 
seçenekleri, yalın üretim prensi-
bi, rakiplerine göre daha yüksek 
teknik taşıma kapasitesi sunma-
sı, yıllardır Türkiye pazarında 
var olan IVECO ile büyük oranda 
parça uyumluluğu, Euro 6 eg-
zoz emisyon normunda EGR’siz 
– aktif rejenerasyon prosesine 
ihtiyac duymayan, sadece SCR 
sistemi ile calısan motor yapısı 
gibi üstün özellikleri ile, 2016 
yılından itibaren IVECO Arac 
San. ve Ticaret A.Ş. çatısı altında 
satış ve satış sonrası hizmetleri 
gerçekleştirilmektedir. 

Off-Road Görevlerin Başarılı Markası Astra 
Şantiyelerde Fark Yaratıyor

Kuruluşundan bu yana ge-
çen 33 yılda, Türk inşaat 
sanayini gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında temsil 
eden bir sivil toplum örgütü 
olan Türkiye İMSAD’ın, 32 
sektör derneği, 81 sanayici 
firma ve 11 paydaş kurum 
üyeleriyle birlikte, pazarda 
21 binden fazla noktaya et-
kin bir şekilde ulaşmakta-
dır. Sürdürülebilir büyüme 
için yurt içinde ve yurt dı-
şında işbirlikleri geliştiren 
Türkiye İMSAD, iç pazarda-
ki gelişmeleri yakından izle-
mekte ve ihracatta ulaşılan 
başarının artarak sürdürü-
lebilmesi için, dış pazarları 
yakından takip etmektedir. 
Türkiye İMSAD, inşaat sek-
törünün çok önemli grupla-
rı olan 30 farklı alt sektörü 
temsil etmektedir. 2011 yı-
lında Brüksel, 2015 yılında 
ise Kamerun temsilciliğini 
kuran, sektörel projeler 
yürüten, raporlar yayınla-
yan Türkiye İMSAD, Avrupa 
Komisyonu’nun fonladığı 
birçok projeye de liderlik 
etmektedir.

Türkiye İMSAD Hakkında

ürkiye İnşaat Malzeme-
si Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafın-

dan her ay düzenli olarak yayın-
lanan İnşaat Malzemeleri Sana-
yi Bileşik Endeksi’nin, Temmuz 
2017 sonuçları açıklandı. Son 
altı aydır artış gösteren ve ilk 
kez geçen yılki seviyesinin üze-
rine çıkan ‘Bileşik Endeks’te, 
sektöre yönelik şu olumlu tes-
pitler yer aldı:

Faaliyetler önemli ölçüde 
canlandı

Haziran ayında Ramazan ayı ve 
Bayram etkisi ile birlikte yavaş-
layan faaliyetler temmuz ayında 
yeniden önemli bir artış göster-
di. Temmuz ayında faaliyetler 
ayrıca çalışma günü sayısının 
artmasından da olumlu etkilen-
di. İnşaat Malzemeleri Sanayi 
‘Faaliyet Endeksi’, temmuz ayın-
da 2,8 puan arttı. Faaliyetlerin 
orta vadeli dinamikleri güçlen-
meye devam etti. Nitekim ‘Faali-
yet Endeksi’ temmuz ayında ge-
çen yılın temmuz ayı seviyesinin 
10,1 puan üzerine çıktı. Yurtiçi 
satışlar temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre önemli ölçüde art-
tı. Aynı zamanda ihracat artışı 
da devam etti. Üretimde nor-
malleşen çalışma günü sayısı ile 
kuvvetli artış yaşandı. Cirolar da 
temmuz ayında bir önceki aya 
göre kuvvetlendi. Tahsilat hızı 
artışı ise mevsimsellik etkileri 
ile yeniden durağanlaştı.

‘Güven Endeksi’nde temkinli 
bir artış yaşandı

Temmuz ayında güven artı-
şı temkinli gerçekleşti. ‘Güven 

Endeksi’, toparlanması yavaş-
lamakla birlikte, halen kırılgan 
olmaya devam ediyor. Temmuz 
ayında faaliyetlerin önemli öl-
çüde artmasına rağmen ‘Güven 
Endeksi’ oldukça temkinli bir 
artış gösterdi. Bununla birlikte 
sanayide orta vadeli dinamik-
lerin çalışması güven artışını 
destekledi. Bir önceki aya göre 
0,5 puan artan güven seviyesi, 
geçen yılın aynı ayının güven 
seviyesinin ise 0,7 puan altında 
kaldı. İnşaat sektörü ve inşaat 
malzemeleri sanayisine yönelik 
güven toparlanması yavaşlaya-
rak devam etti. Yurtiçi pazar-
larına yönelik güven, temmuz 
ayında durağanlaştı. İhracat 
pazarlarına yönelik güven artışı 
ise sürdü. Güven unsurlarında 
süren toparlanmanın önümüz-
deki dönem için ümit verdiğinin 
belirtildiği raporda, iyileşmenin 
giderek yavaşlaması dikkat çe-
kici bulundu.

‘Beklenti Endeksi’ 
temmuzda da iyi bir 
performans gösterdi’

Beklenti Endeksi’ndeki iyileş-
me temmuz ayında altıncı ayına 
girdi. Haziran ayında yavaşlayan 
beklentilerdeki iyileşme tem-
muz ayında yeniden hızlandı. 
Faaliyetlerdeki canlanmanın 
buna ilişkin beklentileri de des-
teklediği görüldü. Temmuz ayın-
da bir önceki aya göre 1,5 puan 
artan ‘Beklenti Endeksi’, geçen 
yılın aynı dönemine göre ise 5,1 
puan daha yüksek çıktı. Böylece 
beklentiler geçen yılın temmuz 
ayı sonrası yaşanan kayıplarını 
fazlası ile karşıladı. Türkiye eko-
nomisi ile inşaat malzemeleri 

sanayisine ilişkin beklentilerdeki 
artışlar temmuz ayında yavaşladı. 
Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan 
yurtiçi siparişler temmuz ayında 
da artış gösterdi. Aynı zamanda 
gelecek üç aya ilişkin ihracat  si-
parişlerindeki artış da devam 
etti. İç ve dış siparişlerdeki artış 
beklentisine bağlı olarak önü-
müzdeki üç ayın üretim, yatırım 
ve istihdam beklentilerinde ise 
kuvvetli artışlar ortaya çıktı.
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AGÜB

ir buçuk yıl önce Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’nın tüm kısımlarını 

elden geçirmeye başladıklarını 
aktaran Bakan Albayrak, yapısal 
dönüşümlerin gerekliliğini anla-
dıklarını ifade etti.

Albayrak, bu süreçte Türkiye’de 
kritik önemi haiz ve enerji arz 
güvenliğiyle ilgili konulara çok 
fazla mesai harcadıklarını vur-
gulayarak, “Geçen yıl attığımız 
adımlarla, sistemin oturması, 
altyapının yenilenmesiyle süreç 
yoluna girdi. Peki enerjiye bu ka-
dar vakit ayırıyoruz da maden 
sektörü öksüz evlat mı? Değil. 
Tam tersine, maden sektörü Tür-
kiye için çok hayati ve kritik bir 
sektör.” diye konuştu.

Nisan ayı itibarıyla yeni bir süre-
cin başlangıcını ifade eden Milli 
Enerji ve Maden Stratejisi’nin 
lansmanını yaptıklarını hatırla-
tan Albayrak, madenin ekono-
mik, toplumsal ve istihdamdaki 
önemine işaret etti.

Albayrak, katma değerli sektör-
lerin başında gelen madenci-
liğin, mesafe olarak katetmesi 
gereken büyük yolu olduğuna 
dikkati çekerek, “Ham madde-
de bir çarpansa, yarı mamülde 
sekiz, tam mamüle döndüğünde 
ortalama 24 çarpana kadar çıka-
bilecek bir katma değer üretebi-
lecek bir sektörden bahsediyoruz. 
Gayrisafi milli hasılaya oranı, 
ortalama, madencilik anlamında 
ileri düzeyde olan ülkelerin yüzde 
5, 6, 7’lerde hisse aldığı bir sek-

törden bahsederken Türkiye’de 
bu oran yüzde 1’lerde. Bunun 
Türkiye ekonomisi açısından 5, 6, 
7 katı büyüyebilecek bir potansi-
yeli var.” ifadelerini kullandı.

Migem’in İş Yükü Sıfırlanacak

Milli Enerji ve Maden Politikası 
çerçevesinde, en kritik adımlar-
dan birinin, Türkiye Yerbilimleri 
Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜ-
VEK) arşivleme ve bilgi bankası 
olduğunu kaydeden Albayrak, 
bu yapının yasal süreci hayata 
geçtikten sonra fiziki olarak ne-
ticelenmesiyle ilgili 21 Temmuz 
itibarıyla yönetmeliğin devreye 
girdiğini söyledi.

Sektördeki en kritik ayağı oluş-
turan bu Karot Bilgi Bankası 
sisteminin hayata geçmesinin, 
Türkiye açısından çok büyük bir 
önemi haiz olduğunu belirten 
Albayrak, şöyle devam etti:

“İnşallah Bakanlar Kurulu’nun 
onayıyla geçen hafta aldığımız 
bu yönetmelik, yılbaşı itibarıyla 
artık Türkiye açısından çok kritik 
bir noktayı ifade ediyor. Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü’nün (Mİ-
GEM) yeniden yapılandırılma-
sında ise liyakat çerçevesinde çok 
önemli anlam ifade ediyor. Nite-
likli çalışan personel ihtiyacıyla 
ilgili ilk fazı başlattık. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Dr. Berat Albayrak’ın Katılımıyla 
Madencilik Sektör Toplantısı Gerçekleşti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası 
kapsamında gerçekleştirilen "Madencilik Sektör Toplantısı"na katıldı.

Sektörden

Iveco, CNH Endüstri-
yel N.V.’nin bir markası 
olarak New York Borsa-
sı’nda (NYSE: CNHI) ve 
Borsa Italiana Mercato 
Telematico Azionario’da 
(MI: CNHI) Yatırım Ürün-
leri konusunda dünya li-
derlerinden biridir. Iveco, 
geniş bir yelpazede hafif, 
orta ve ağır ticarî araçlar, off-road kamyonlar ve 
off-road gibi görevler için araçlar tasarlar, üretir 
ve satışını gerçekleştirir.

Markanın geniş ürün yelpazesi, 3-7 tonluk araç 
segmentinde Daily, 6-19 ton segmentinde Euro-

cargo, 16 ton üzerinde ise Trak-
ker (off-road görevler için) ve 
Stralis’ten oluşur. Ek olarak 
Iveco’nun Astra markası maden 
ve inşaat sahaları için rijit kaya 
kamyonu ve belden kırmalı 
kaya kamyonlar ve özel araçlar 
üretir.

Iveco’da küresel olarak yaklaşık 
21 bin kişi çalışmaktadır. Şirket, Avrupa, Asya, Af-
rika, Okyanusya ve Latin Amerika’da yer alan 7 
ülkede son teknoloji ile üretim gerçekleştirmek-
tedir. 160’tan fazla ülkede 4,200 satış ve servis 
noktasıyla Iveco, araçlarına sunduğu teknik des-
teği garanti eder.

IVECO

Iveco hakkında daha fazla bilgi için: www.iveco.com  

apital Dergisi’nin yaptığı 
araştırmada Türkiye eko-
nomisine katkı sağlayan 

şirketler ciro büyüklüğüne göre 
sıralanıyor. Araştırmada finansal 
sonuçların yanı sıra şirketlerin 
performansını farklı kategoriler-
de ele alan sıralamalar da değer-
lendiriliyor. Capital 500’ün 2016 
ve 2017 listeleri dikkate alınarak 

hazırlanan “Sıçrama Şampiyon-
ları” listesi de bu kategorilerden 
biri. Listede HİDROMEK, geçen 
yıla göre yerini 55 sıra birden 
yükselterek, 23. sırada yer alıyor. 

Bununla birlikte, İstanbul Sanayi 
Odası tarafından yapılan araş-
tırmalar sonucu Türkiye’de sa-
nayi faaliyet kolunda yer alan en 

büyük kuruluşların listelendiği 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” listesinde geçen yıl 
146. sırada olan HİDROMEK, bu 
yıl 108. sırada yer aldı. Ayrıca, 
Fortune Dergisi’nin hazırladığı, 
uluslararası alanda büyük öne-
me sahip Fortune 500 Listesi’nde 
186. sıra ile geçen seneye göre 39 
basamak yükseldi.   

Hidromek Başarısını 
Rakamlarla Kanıtlıyor

Capital Dergisi tarafından her 
yıl hazırlanan Capital 500 Liste-
si’nin bu seneki sonuçları der-
ginin Ağustos sayısında yayın-
landı. HİDROMEK bu yıl listede, 
yükselişini sürdürerek, 240. sı-
rada yer alıyor.
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Albayrak, yaptığı konuşmada, 
Maden İşleri Genel Müdürlü-
ğünün organizasyon yapısında 
yenilenmeye gittiklerini belir-
terek, yeni yapılanma sürecinin 
bir parçası olarak kurdukları Mİ-
GEM Akademiyle ciddi bir eğitim 
sürecini başlattıklarını açıkladı.
Albayrak, nitelikli personel alı-
mının yanı sıra mevcut perso-
nelin eğitimiyle birlikte MİGEM 
Akademiyle çok net ve somut 
yeni bir süreci ortaya koya-
caklarını dile getirerek, sektö-
rün dönüşümünün önce kendi 
dönüşümlerinden başladığını 
ifade etti.

Bu yeniden yapılanmanın bir 
başka önemli adımının da yine 
eylül sonu itibarıyla nihayete 
erdirecekleri bir Maden Koordi-
nasyon Kurulu olduğunu akta-
ran Albayrak, karşılaşılan prob-
lemleri minimuma indirmek 
için ilişkili kurumların üst düzey 
yetkilileriyle bir koordinasyon 
kurulu oluşturulacağını söyledi.
Sorunları minimuma indirecek, 
netice odaklı yeni bir süreci 
başlatmak niyetinde olduklarını 
yineleyen Albayrak, şunları 
kaydetti:

“Tabii burada pozitif gündem 
oluşturması noktasında özellikle 
ağustos sonuna kadar bu bizden 
onayı çıkmış 917 yeni sahanın 
ihale süreçlerini başlatacağız. Yıl 
sonuna kadar iki bin 500 olarak 
hedeflenen maden sahasının iha-
le süreçlerini başlatacağız. Bu ve 
benzeri toplantıları, daha sık is-
tişari noktalarda koordine olma-
sıyla ilgili adımları atacağız. Esas 
amaç üzüm yemekse, detaylara 
takılmamız lazım. Onun için bir-
çok açıdan biz Enerji Bakanlığı 

olarak durumdan vazife çıkardık 
ve çıkaracağız.”

Gecikmelerin Ardında 
FETÖ Var

Albayrak, sektörü büyütecekleri-
ni belirterek, bu noktada iş akışı 
süreçleriyle ilgili iyileştirmeler 
noktasında ciddi bir sürecin işle-
diği bilgisini verdi.
Geçmiş dönemde ilk müracatın 
ortalama dört haftayı aldığını 
ancak hedefin bir haftayı geçir-
memek olduğunu aktaran Albay-
rak, şöyle devam etti:

“İhale ilanları ve diğer süreçler 
yaklaşık bir yılı bulduğu bir sü-
reçte 12 ayı bir aya indiriyoruz. 
Burada bahsi geçen birçok eski 
dönemli çok daha fazla zaman 
alan iş akışlarının hepsinde ra-
dikal iyileştirmeler yapıyoruz. 
Buralarda istihbari ve devlet 
güvenliğiyle ilgili hususuyla ilgi-
li belli süreler var, bu hepinizin 
malumu. Sektörde katıldığım bir-
çok yerde bana gelen taleplerin 
bir kısmı bunu da ilgilendirdiği 
için söylemem lazım. Hele de 15 
Temmuz’dan sonra Türkiye’nin 
ve sektörün ekonomideki maale-
sef geçmişten gelen bu FETÖ’cü 
yapılanmanın da oluşturduğu 
olumsuz ve yaşanmış örneklerin 
gerçekliğinden hareketle, hali-
hazırda birçok resim yakaladık. 
Yabancıya, şirket satıyor. Yurt 
dışından yabancı gelmiş Türk fir-
maları alıyor. Bir de bakıyorsu-
nuz, yurt dışında sattığı Kanadalı 
firmanın arkasından kim çıkıyor? 
FETÖ…”

Buralarda, devlet olarak çok 
dikkatli davranmaları gerekti-
ğinin altını çizen Albayrak, son 

dönemde bunun gibi çok ciddi 
sayıda işlemin yakalandığını ve 
FETÖ’cü olmayanlarla ilgili bir 
sıkıntıları bulunmadığını dile ge-
tirdi. Bakan Albayrak, “Güvenlik 
kısmında, Bakanlıkla ilgili atılan 
adımların hepsinin, geçmiş dö-
neme kıyasla çok daha anlamlı 
bir iyileştirme yaparak, adımları 
mutlaka hızlandıracak bir dü-
zenlemeyi hayata geçirerek neti-
ce alınması ve katkı yapılmasıyla 
ilgili adımları atacağız.” diye 
konuştu.

Jeokimya Haritası Yılbaşına 
Bitiyor

Albayrak, bu çerçevede jeofizik 
ve jeokimya altyapısıyla ilgili 
adımlar da attıklarını belirterek, 
şunları kaydetti:

“İnşallah jeokimya kısmında, biz 
geldiğimiz döneme kadar 50 kü-
sür bin numuneyle Türkiye’nin 
neredeyse yaklaşık yarısının jeo-
kimya haritası bitmişken, bu yıl 
aldığımız bir 50 küsür bin numu-
neyle bir yılda bütün jeokimyayı 
bitiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşı 
itibarıyla Türkiye’nin jeokimya 
haritası çıkmış olacak. Jeofizik 
alanında da süreç hızla ilerliyor, 
hedef 2018’in sonu ama bunu 
daha hızlı almak için çalışıyoruz. 
MTA Oruç Reis gemimiz, sismik 
araştırmaların yanı sıra, denizin 
altındaki yer altı toprak zenginli-
ğiyle ilgili de numune alma, labo-
ratuvarda inceleme gibi çalışma-
lar için de çok kapsamlı ve teknik 
altyapısı güçlü bir gemi. Burası 
maden bölgesi. Maden bölgesiyle 
ilgili yaptığımız düzenleme ve bu-
nun oluşturduğu süreçler de aynı 
şekilde önem arz ediyor.” 

Bu çerçevede, yaklaşık 100 ki-
şilik bir kadro oluşturduk ama 
yaklaşık 72 tanesi bu nitelikleri 
karşıladığı için, doldurmuş ol-
mak için değil, hakikaten o nite-
liklere haiz bir personel kadrosu 
noktasında ilk fazı gerçekleş-
tirdik. Çünkü MİGEM’i sahada, 
doğru bir şekilde kaliteli bir şe-
kilde sektörün amaçladığımız 
noktaya ulaşması için gerekli 
altyapıyı oluşturmasıyla alakalı 
bir süreçti. Bunu gerçekleştir-
dik.”

Albayrak, MİGEM’in yeniden 
organizasyonunun, yapısal dö-
nüşümünün sağlanması açısın-
dan yeni genel müdür ve onun 
oluşturduğu ekiplerle iş süreç-
lerini ve organizasyon yapısını 
iyileştirmek için hedefler koy-
duklarını anlattı.

Özellikle iş süreçlerinin hızlan-
masıyla alakalı önemli adımlar 
attıklarını vurgulayan Albay-
rak, “MİGEM’de biriken bir iş 
yükü var. Bugüne kadar birikmiş 
tüm iş yükünü eylül sonu itiba-
rıyla sıfırlayacağız. Bundan son-
ra, MİGEM yeni tamamlanan iş 
süreçleri ve zamanlama hedefle-
riyle çok daha dinamik ve aktif 
bir kuruma dönüşecek.” açıkla-
masında bulundu.

Madende Yeni Model

Maden sahalarını, sektörün ve 
pazarın, katma değerli ürün 
elde edeceği yeni bir modeli 
başlatacaklarını duyuran Al-
bayrak, şunları kaydetti:

“Biz ham kromları ham bakır, 
ham altınları ihraç ediyoruz an-
cak 10 katına bize geri dönüyor. 
Bu model, hem yatırımcı dostu 

hem ülkeye, istihdama ve sek-
törün büyümesine katkılı hem 
de ortaya konan katma değerle 
Türkiye’nin cari açığına ilaç ola-
cak bir süreç olmalı. Türkiye son 
10 yılda ortalama 44 milyar do-
lar enerji ithal ederken 10,6 mil-
yar dolar ortalamayla ham ve 
yarı mamul maden alanında it-
halat gerçekleştirmiş. Bu maden 
sahalarıyla ilgili yeni bir model 
oluşturacak süreçle ilgili konuyu 
ciddi bir iyileştirme noktasında 
halledeceğiz. Maden yönetme-
liğini 30 Eylül’den önce hayata 
geçireceğiz. MTA’nın yurt dışı 
düzelemesini meclisten geçirdik. 
üçüncü ülkelerde kamu olarak 
önümüzü açacak modellerle 
özel sektörün iş bitiriciliğini 
kamunun bilgi birikimiyle har-
manlayacağız. Bu konuda DEİK 
ile de görüşüyoruz.”

Güvenlik ve işçi sağlığı unsurla-
rının, kesinlikle vazgeçmeyecek 
ve tolerans göstermeyecekleri 
konular olduğunu vurgulayan 
Albayrak, “Bu ülke ve sektör için 
çok önemli. Bürokrasinin azal-
tılmasıyla birlikte şeffaflık süre-
cini bu resme ekleyeceğiz. E-ma-
den sistemine geçerek birçok iş 
yükünü hafifleteceğiz. Tüm bu 
çerçeveden bakıldığında, sek-
törü yeniden yapılandıracağız. 
Artık biz bölgede ve dünyada 
önemli firmaların Türkiye’de de 
faaliyette olduğu bir sektörel 
büyümeye de şahit olacağız. Ku-
rumsallaşması yeni modellerle 
birlikte daha ileri noktada olan 
bir sektöre dönüşümün önünü 
açmak için çalışacağız.” ifadele-
rini kullandı.

Güvenlik Olmazsa Olmaz

Albayrak, en kritik ve sıfır to-

leransla yaklaşacakları konu-
larından birinin de güvenlik 
olduğunu vurgulayarak, şöyle 
devam etti:

“Allah korusun bir kaza oldu-
ğu zaman madencilik sektörü 
duruyor. Bir işletmede yapılan 
hata tüm sektörü etkiliyor. Sek-
törün belki 10-20 yılını alabili-
yor. Türkiye’nin bu kadar süre 
kaybetme lüksü yok. Bu kadar 
yer altı kaynağımız var, bununla 
ilgili tüm bilimsel çalışmalarla 
birlikte altyapısal iyileştirme 
ve geri dönüşümü sağlayacağız 
ama babadan kalma metotlarla 
değil. 21. yüzyıldayız, kendimizi 
ve Türkiye’yi güncelleyeceğiz. 
Katma değerli kurumsallaşmış 
bir sektöre dönüşme stratejisini 
izlememiz lazım. Bununla ilgi-
li aldığımız kararlardan kimse 
endişe etmesin. İş sağlığı ve gü-
venliği, bundan sonraki sürecin 
sacayağıdır. Maden yönetmeli-
ğiyle ilgili husus tamamlandı, 
müsteşar beyden geçti ve bana 
geldi. İnşallah ağustos ayı içinde 
yönetmeliği çıkartıyoruz.”

Albayrak, Ulusal Maden Kay-
nak ve Rezerv Raporlama Ko-
misyonu’nun (UMREK) sektöre 
kazandırılmasının, uzun vadeli 
yatırımlara finansman sağlan-
masıyla ilgili mali çalışmaların 
en kritik noktalardan biri oldu-
ğunu söyledi.

Sektörün kurumsallaşması adı-
na attıkları adımların başında 
gelen UMREK’in, söz verdikle-
ri üzere tamamlanarak haya-
ta geçtiğini ve gelecek süreçte 
sektöre çok ciddi katkı sağlaya-
cağını belirten Albayrak, hedef-
lerinin ağustos sonu olduğunu 
aktardı.

AGÜB Sektörden
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AGÜB AGÜBAramıza Katılanlar Makale

SİMGEMAT A.Ş.

MTK MADENCİLİK LTD. ŞTİ. 

SİMGE-İNŞAAT 1977 yılından 
1994 yılına kadar Türkiye ge-
nelinde başarı ile çok sayıda 
yol inşaatı, sanat yapıları, içme 
suyu ve kanalizasyon inşaatı, 
içme suyu gölet inşaatı, arıtma 
tesisi ve bina inşaatı projeleri 
gerçekleştirmiştir. 1994 yılın-
dan itibaren geliştirilen kadro 
ile SİMGEMAT olarak faaliyet 
alanlarına otoyol, karayolları 
projeleri, kent içi yol yapımı, 
bitümlü sıcak karışım üretimi 
ve uygulamalarını da ekleyerek 
çalışmalarını geliştirerek sür-
dürmektedir. SİMGEMAT edin-
diği bilgi, beceri ve deneyimle-
rini kullanarak konusunda kısa 
zamanda başarılı projeler ger-
çekleştirmiş ve gerçekleştirme-
ye devam etmektedir.

SİMGEMAT kendi alanında sü-
rekli gelişen ve büyüyen stra-
tejiye sahiptir. Taş ocakları, ag-

rega ve asfalt üretim tesisleri, 
iş makinesi ve nakliye araçları 
parkını buna uygun olarak ge-
nişletmiş ve yapılandırmıştır.

Gelişme ve büyümeye uygun 
olarak teknik ve nitelikli per-
sonel kadrosunu sürekli büyüt-
mektedir.

Yapılanmada ilk teknik güç, ka-
rayolu mensubu mühendis ve 
teknik elemanlardan oluşmuş-
tur. İdari ve mali yapılanmada 
ise, özel sektör ve akademik 
kurumlardan başarılı personel-
ler kadroya dâhil edilerek güç-
lendirilmiştir.

Konularında uzman 70 mühen-
dis, teknik eleman ve 800’ün 
üstünde personelden oluşan 
güçlü ve dinamik kadroyla çalı-
şılmaktadır.

Geleceğin teminatı olarak sür-
dürülebilirlik için genç, dina-
mik, lisan bilen, iyi eğitim almış, 
istikbal vadeden personeller 
alınmakta ve uzmanlaşmaları 
için sürekli iç/dış eğitimler ile 
desteklenmektedir.

40 yılı aşkın sürede edinilen yol 
yapım tekniği ve mühendislik 
bakışıyla, geçmişten günümüze 
birçok firmanın göze dahi ala-
madığı birçok projeyi tamam-
layan şirket olmanın vermiş 
olduğu gurur, takım ruhu ile 
çalışan tüm ekibin başarısıdır.

Doğru yerlerde kurulmuş, ih-
tiyacı karşılayacak kapasite-
lerde, teknolojik yeterlilikte, 
kompleks ve entegre tesisler 
şeklindeki, şimdilik 5 Agrega 
ve Asfalt Üretim Tesisler ile 
üretim ve uygulamalar gerçek-
leştirilmektedir.

MTK Madencilik LTD. ŞTİ. 2004 
yılında kurulmuştur. Çanak-
kale ili Ayvacık ilçesi Tuztaşı 
Köyü hudutlarındaki kırma 
eleme tesisleri ve kalker ocağı 

ile faaliyetine devam etmekte-
dir. ÇED olumlu belgesi, 1. Sınıf 
GSM’si ve yıllık 1.000.000 ton 
kapasitesi olan çevre dostu 
tesisine sahip şirketimiz, güç-

lü makine ekipman ve nakliye 
grubuyla, beton santrallerine 
ve karayolu müteahhitlerine 
hizmet vermektedir.

www.simgemat.com.tr

Maden Hukukunda Yatırım Giderleri

1.Genel Olarak Yatırım Gideri Kavramı

Yatırım gideri, muhasebe tekniğine ilişkin bir kav-
ramdır. Genel olarak, işletmeye gelecek hesap dö-
nemlerinde yarar sağlayacak varlık ve hizmetlerin 
edinilmesi için yapılan giderler, yatırım gideri ola-
rak muhasebeleştirilir.

Maden hukukunda yatırım gideri kavramı ilk defa 
yatırımlarla çakışan maden sahalarının Kurul ka-
rarıyla kısıtlanmasına ilişkin olarak 26.05.2004 ta-
rihinde 5177 sayılı Kanunla girmiştir. Daha sonra 
7020 sayılı Kanunla maden bölgeleri ile ilgili ola-
rak birleşmeye katılmayan veya iptal edilen maden 
ruhsatlarının yatırım giderlerinin ödeneceği öngö-
rülmüştür.

2. Kurul Kararıyla Faaliyeti Kısıtlanan 
Maden Ruhsat Sahalarında Ödenecek 
Yatırım Gideri

5177 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanununun 
7.maddesine “Kamu yatırımları nedeniyle kurul 
kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin 
yatırım giderleri lehine karar verilen tarafça tazmin 
edilir.” hükmü eklenmiştir. Benzer bir hüküm, 5995 
sayılı Kanunla “Kurul tarafından gerekli görülmesi 
halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, 

yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatı-
rımcı tarafından karşılanır. Ayrıca, yatırımlar nede-
niyle Kurul kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden iş-
letmecisinin yatırım giderleri, lehine karar verilen 
tarafça tazmin edilir.” şeklinde öngörülmüştür. 

En son olarak da 6592 sayılı Kanunla bu hükme 
“yatırım sahibi” ibaresi eklenerek şu şekilde düzen-
lenmiştir: “Kurul veya Genel Müdürlük tarafından 
gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danış-
manlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler 
için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm harca-
malar yatırımcı veya ruhsat sahibi tarafından kar-
şılanır. Ayrıca Kurul veya Genel Müdürlük kararı ile 
faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatı-
rım sahibinin yatırım giderleri, lehine karar verilen 
tarafça tazmin edilir. Yatırım giderlerinin tespiti ve 
tazmin esasları Genel Müdürlük tarafından çıkarı-
lan yönetmelikle belirlenir.” 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 
127. maddesinin 4-a.6 bendinde “Maden ruhsat sa-
hibinin yatırım giderler”inin  madencilik faaliyeti 
ilgili raporda yer alacağı belirtilmiş ve 5.bendinde 
de “Ayrıca, yatırımlar nedeniyle Kurul kararı ile faa-
liyeti kısıtlanan maden işletmecisinin usul ve esas-
ları Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım giderleri, 
lehine karar verilen tarafça tazmin edilir.” hükmüne 
yer verilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU - Özyeğin Üniversitesi-Topaloğlu Hukuk Bürosu
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kararının aksine üretim havza-
sı koruma drenaj giderlerinin 
yatırım gideri olarak sayılması 
gerektiğine karar vermiştir. Da-
nıştay 8.Dairesinin 16.05.2017 
gün E.2016/2708, K.2017/3886 
sayılı kararı şu şekildedir: “Da-
vacı şirket  tarafından zararın 
hesaplanmasında davalı idarece 
değerlendirilmediği iddia edilen 
“ileride yapılacak üretim havzası 
koruma drenaj gideri” yönünden 
yapılan inceleme;

Davacı tarafından; dava dilekçe-
si   ve temyiz dilekçesinde ileride 
yapılacak üretim için üretim hav-
zasını koruma altına almak için 
drenaj çalışmasının fiilen yapıl-
dığı,  drenaj çalışmasının yapıl-
maması halinde üretimin yapıl-
masının imkansız hale geleceği 
belirtilmek suretiyle yapılan dre-
naj giderinin yatırım gideri ola-
rak değerlendirilmesi gerekmek-
te iken davalı idarece bu giderin 
zararın hesaplanmasında dik-
kate alınmadığı iddia edilmekte 
olup ,yatırım gideri tespit ko-
misyonunca söz konusu giderin 
ocaklarda drenaj çalışmalarının 
işletme gideri olarak değerlendi-
rildiğinden bahisle değerlendiril-
meye alınmadığı görülmektedir. 

Drenaj, herhangi bir yerdeki, su-
yun doğal veya yapay yollarla 
uzaklaştırılmasına yönelik çalış-
malar olup ,uyuşmazlığın çözü-
mü için davacı tarafından fiilen 
yapıldığı iddia edilen drenaj ça-
lışmalarının fiilen yapılıp yapıl-
madığı, yapılmış ise bu giderin 
yatırım gideri mi yoksa işletme 
gideri olduğu hususunun açıklığa 
kavuşturulması gerekmekte iken, 
temyize konu İdare Mahkemesi 
kararında bu hususların açıklığa 
kavuşturulmadığı görülmektedir.
Bu durumda; davacı tarafından 
fiilen yapıldığı iddia edilen dre-

naj çalışmalarının fiilen yapılıp 
yapılmadığı, yapılmış ise bu gide-
rin yatırım giderimi yoksa işlet-
me gideri mi olduğu hususlarının 
açıklığa kavuşturulması suretiyle 
bir karar  verilmesi gerekmek-
te iken, eksik incelemeye dayalı 
Mahkeme kararında hukuki isa-
bet bulunmamaktadır.” 

Esasen yatırım giderlerine ilişkin 
bu örnek uygulamalardan hare-
ketle MİGEM’in hangi giderlerin 
yatırım gideri sayılacağını, bunla-
rın tespit usullerini yönetmelikle 
düzenlemesinde yarar vardır. 
Çıkarılacak yönetmelik hükmün-
de hem somut sayma yöntemini 
uygulayıp hem de sayma yönte-
minin sakıncalarını önlemek için 
bunun yanında yatırım giderinin 
tespitine yönelik soyut ilkeleri 
ortaya koymasında yarar vardır. 
Böylece yaşanacak tereddütler ve 
belirsizlikler ortadan kalkacak ve 
hukuk devletinin gereklerinden 
olan hukuki açıklık ve istikrar il-
kesi yerine gelmiş olacaktır.
      
2.4. Yatırım Gideri İle İlgili 
Hukuki Uyuşmazlıklar

Yatırım giderinin tespiti ve öde-
mesinde MİGEM ile ortaya çıkan 
uyuşmazlıklarda acaba adli yar-
gının mı yoksa idari yargının mı 
görevli olduğu konusunda durak-
sama yaşanmaktadır. MİGEM, tes-
pit ettiği yatırım giderini öderken 
ruhsat sahibinden taahhütname 
almaktadır. Bazı alt derece idare 
mahkemeleri bu taahhütname-
yi sözleşme olarak görüp, adli 
yargıda asliye hukuk mahkeme-
lerini uyuşmazlığın çözümü için 
görevli saymaktadırlar. Danıştay 
8.Dairesi ise 04.11.2016 gün ve 
E.2015/9449, 2016/8524 sayılı 
kararında bu konuda MİGEM’in 
kamu gücünü kullanarak yatırım 
giderini belirlediğini ve bundan 

doğan uyuşmazlığın idari yargı 
yerlerinde görülmesi gerektiğini 
içtihat etmiştir: “Dosyanın ince-
lenmesinden; İstanbul ili, Arna-
vutköy ilçesi,  ........Mevkiinde bu-
lunan ....... sicil nolu maden ruhsat 
sahasının İstanbul 3. Havalimanı 
Proje alanı ile çakışması sebebiy-
le maden işletme ruhsat sahasın-
daki yatırım giderlerinin tespiti 
amacı ile 10/04/2013 tarih ve 
....... ruhsat sayılı ve 07.11.2013 
tarih ve ....... sayılı Bakanlık 
Olur’ları ile Yatırım Giderleri Tes-
pit Heyetinin görevlendirildiği, 
ruhsat sahibi şirket yetkililerinin 
de katılımı ile mahallinde yapılan 
tetkik sonucu tespit heyetince 
hazırlanan rapor ile ruhsat sahi-
bine ödenmesine uygun bulunan 
toplam yatırım giderlerinin......... 
TL olarak belirlendiği, bu tutarın 
dekapaj, sondaj ve ruhsat yatı-
rımlarına giren ......... TL tazminat 
bedelinin Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünce 
daha önce davacı şirkete ödendi-
ği, kalan ........ TL tazminat bede-
linden enkaz bedelleri ve taşınır 
unsur bedellerinin arındırılması 
suretiyle ....... TL madencilik yatı-
rımları tazminat bedelinin davacı 
şirkete ödendiği, davalı Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığınca ........ TL eksik ödeme 
yapıldığından bahisle uğranıldı-
ğı ileri sürülen zararın şimdilik 
100.000-TLsinin yasal faiziyle 
tazmini istemiyle bakılan dava-
nın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hü-
kümleri ve dava konusu olay bir-
likte değerlendirildiğinde; kamu 
yararı niteliği taşıyan havaalanı 
yatırımı ile davacı şirketin ma-
dencilik faaliyetinin yapılamaz 
hale gelmesi, havaalanı yatırımı 
için başka alternatif alanların bu-
lunmaması durumu Kurul kararı 

AGÜB Makale

2.1. Rödovansla İşletilen 
Maden Ruhsat Sahalarında 
Yatırım Giderleri

Rödovans uygulaması maden hu-
kukunun en tartışmalı konuların-
dan biridir. Rödovansla işletilen 
maden sahalarında yatırım gide-
rinin kime ödeneceği konusunda 
başlangıçta sorunlar yaşanmıştır. 
MİGEM, dencilik Faaliyetleri Uy-
gulama Yönetmeliğinin 127 (5) 
maddesinde geçen maden “işlet-
mecisinin usul ve esasları Genel 
Müdürlükçe belirlenen yatırım 
giderleri” ibaresindeki işletmeci 
kelimesini rödovansçı olarak yo-
rumlamış ve tespit ettiği yatırım 
giderlerini ruhsat sahibine değil 
de doğrudan rödovansçıya öde-
mek şeklinde bir idari uygulama-
yı sürekli hale getirmiştir.

2.2. Yatırım Giderini Tespite 
Yetkili Kurum

3213 sayılı Maden Kanunu, yatı-
rım giderinin tespitiyle ilgili ola-
rak münhasıran MİGEM’i yetkili 
kılmıştır. MİGEM, hem yatırım gi-
derini tespit etmek hem de yatı-
rım giderleri ile ilgili usul ve esas-
ları belirlemeye yetkilidir. Kurul 
tarafından lehine madencilik 
faaliyetinin kısıtlanmasına karar 
verilen özel yada kamu yatırımcı-
sı kuruluş, MİGEm tarafından be-
lirlenen yatırım giderini ödemek 
zorundadır. Yatırımcı kuruluşun 
daha sonra MİGEM tarafından 
belirlenen yatırım giderini azalt-
maya yetkisi bulunmamaktadır. 
Bu konuda İstanbul 10. İdare 
Mahkemesinin 29.06.2016 gün 
ve E.2015/1301, K.2016/1144 
sayılı kararının gerekçesi dikkat 
çekicidir: “Dava dosyasının in-
celenmesinden; davacı şirketin 
......sicil numarasıyla işlettiği İs-
tanbul ili, Arnavutköy ilçesi,  ....... 
Mevkiinde bulunan maden sa-

hasının tamamının İstanbul Böl-
gesi 3. Havaalanı Proje alanı ile 
çakışması sebebiyle maden sa-
hasının kamulaştırılmasına karar 
verildiği ve bu doğrultuda Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından davacı şirketin ma-
dencilik faaliyetleri kapsamında 
yaptığı yatırım giderlerinin tes-
piti yapıldığı ve davacı şirket ile 
mutabakat metni imzalandığı ve 
belirlenen bedelin yatırımcı ku-
ruluş olan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı tarafın-
dan davacıya ödenmesine karar 
verildiği ancak yatırımcı kuruluş 
olan Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı’nca Maliye 
Bakanlığı’ndan ödenecek yatırım 
giderinin indirgenmesine karar 
verildiği ve indirgenen bedel üze-
rinden ödeme yapılması üzerine 
bakılan davanın açıldığı anlaşıl-
maktadır.

Olayda, davacı şirkete ait maden 
sahası hakkında, İstanbul 3. Hava-
alanı Proje Alanı ile çalışması ne-
deniyle kamulaştırılmasına karar 
verildiği, bu karar doğrultusunda 
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. 
maddesi ce Madencilik Faaliyet-
leri Uygulama Yönetmeliği’nin 
127. maddesi hükümlerine uy-
gun olarak Kurul oluşturulduğu 
ve Kurul tarafından yine mevzu-
ata uygun olarak davacı şirketin 
yatırım giderlerinin hesaplandığı 
bedel için davacı şirket ile muta-
bakat imzalandığı, Kurul tarafın-
dan belirlenen bedelin yatırımcı 
kuruluş olan Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı tarafın-
dan ödenmesine karar verildiği, 
yukarıda yazılı kanun ve yönet-
melik hükümlerine uygun teşek-
kül eden Kurul tarafından hesap-
lanan bedelin yatırımcı kuruluş 
tarafından davacıya ödenmesi 
gerektiği, Kurul kararından sonra 

Maliye Bakanlığı’ndan görüş alın-
ması yönünde mevzuatta hüküm 
bulunmadığı, Maliye Bakanlığı’n-
dan alınan görüş doğrultusunda 
tesis edilen dava konusu işlemde 
hukuka ve mevzuata uyarlık bu-
lunmamaktadır.”

2.3. Yatırım Gideri Tespiti 
Esasları
      
Daha çok  enerji ile ilgili HES ve 
RES yatırımları ile ilgili olarak or-
taya çıkan  yatırım ve maden ruh-
sat çakışması ihlallerinde MİGEM 
her somut olaya özgü yatırım 
gideri tespitinde bulunmuştur. 
Daha sonra İstanbul Çatalca’da 
yapımına başlanan 3.Havaalanı 
yatırımı ile ilgili olarak maden 
sahaları ile ilgili Kurul kararı 
çıkmış, yatırım gideri konusun-
da ruhsat sahipleri ile MİGEM ve 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı arasında hukuki 
ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Danış-
tay’ın bu konuda vermiş olduğu 
kararlar yatırım giderlerine ışık 
tutacak niteliktedir.

MİGEM, Yatırım Gideri uygula-
masında, arama ve sondaj gider-
leri, işletmeye ilişkin yapılmış 
dekapaj ve hafriyat giderleri, yol, 
enerji nakil hatları, tel çitler, dre-
naj kanalları gibi inşaat altyapı 
giderlerini, tesis demirbaş gider-
lerini yatırım gideri olarak kabul 
etmektedir. Buna karşılık Ku-
rul kararıyla faaliyeti kısıtlanan 
maden işletmesinde çalışanlara 
ödenen ihbar ve kıdem tazminatı 
bedellerini yatırım gideri olarak 
kabul etmemektedir. Danıştay da 
ihbar ve kıdem tazminatı giderle-
rinin yatırım gideri kapsamında 
görmemektedir. Ancak MİGEM, 
ileride yapılacak üretim havzası 
koruma drenaj giderlerini yatı-
rım gideri olarak nitelememek-
tedir. Danıştay ise  MİGEM’in 
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AGÜB Makale

ile sabit olması karşısında, Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğü tara-
fından tespit edilen davacı şirkete 
ödenecek yatırım giderine lehine 
karar verilen Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı ta-
rafından ödenmesi gerektiğinde 
duraksama bulunmamaktadır.

İdari makamlar tarafından, ida-
renin işlevine ilişkin olarak ve 
kamu gücü kullanılmak suretiyle 
yapılan, yeni bir hukuki durum 
yaratan veya varolan hukuki du-
rumu değiştiren kesin ve icrai 
nitelikteki tek yanlı irade açık-
lamaları, idare hukukunda idari 
işlem olarak nitelendirilir ve bu 
işlemler, idari yargı denetimine 
tabidirler.

Bu bağlamda; Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’n-
ca davacı şirkete ödenmesi gere-
ken yatırım giderlerinin MİGEM 
tarafından tespit edilen tutardan 
enkaz bedelleri ve taşınır unsur 
bedellerinin arındırılması sure-
tiyle eksik ödenmesinden doğan 
uyuşmazlığın karşılıklı serbest 
irade açıklaması olarak özel hu-
kuk sözleşmesi kapsamında or-
taya çıkan bir alacağın tazmini 
isteminden kaynaklanmadığı 
açık olup, tek yanlı kamu gücü 
kullanmak suretiyle tesis edilen 
işlemler dolayısıyla uğranıldığı 
ileri sürülen zararların tazmini 
de idari yargı mercilerinden iste-
nilebilmektedir.

Bu nedenle; uyuşmazlığın görüm 
ve çözümünün idari yargı yerince 
yapılması gerektiği sonucuna va-
rıldığından davayı görev yönün-
den reddeden İdare Mahkemesi 
kararında hukuki isabet görül-
memiştir.”

Ayrıca, yatırım gideri tespitine 
ilişkin kararın tamamına ilişkin 

olarak dava açılmasına gerek 
olmayıp,   yatırım gideri olarak 
kabul edilmeyen yada rakam-
sal olarak eksik tespit edilen 
yatırım giderlerine ilişkin idare 
mahkemelerinde tam yargı da-
vası açılabilir. Danıştay 8. Da-
iresinin 04.11.2016 gün ve E. 
2016/10028, K.2016/8526 sayılı 
kararı bu konudaki usule açık-
lık getirmektedir: “İdare Mah-
kemesince; Maden Uygulama 
Yönetmeliği’nin 127/5 maddesi 
uyarınca yatırımlar nedeniyle 
Kurul kararı ile faaliyeti kısıtla-
nan maden işletmecisinin usul ve 
esaslarını belirlemede Genel Mü-
dürlüğe (MİGEM) yetki verildiği 
ve MİGEM bünyesinde bulunan 
Yatırım Giderleri Tespit Komis-
yonu’nca belirlenen yatırım gi-
derleri tespit kriterlerinin davacı 
tarafça dava konusu edilmediği 
hususlarına değinmek suretiy-
le; davacı şirket tarafından talep 
edilen arazi yatırım gideri, per-
sonel kıdem ve ihbar tazminatı, 
dışarıdan alınan danışmanlık 
hizmetleri ve finansman giderle-
rinin yatırım gideri olarak değer-
lendirilemeyeceği, davacı şirke-
tin talep ettiği giderlerin işletme 
giderleri arasında bulunduğu ge-
rekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. 
maddesinin 15. fıkrasında; “Ma-
dencilik faaliyetleri ile Devlet ve 
il yolları, otoyollar, demir yolla-
rı, havaalanı, liman, baraj, enerji 
tesisleri, petrol, doğalgaz, jeoter-
mal boru hatları, su isale hatları 
gibi kamu yararı niteliği taşıyan 
yatırımların birbirini engelleme-
si, maden işletme faaliyetlerinin 
yapılamaz hale gelmesi, yatırım 
için başka alternatif alanların bu-
lunmaması durumunda, maden-
cilik faaliyeti ve yatırımla ilgili 
karar, Kurul tarafından verilir.” 

hükmüne ve 19. fıkrasında “Kurul 
veya Genel Müdürlük tarafından 
gerekli görülmesi halinde hazır-
latılan rapor, danışmanlık ücret-
leri, yapılacak tetkik ve inceleme-
ler için gerekli yolluk, gündelik ve 
benzeri tüm harcamalar yatırım-
cı veya ruhsat sahibi tarafından 
karşılanır. Ayrıca Kurul veya Ge-
nel Müdürlük kararı ile faaliyeti 
kısıtlanan maden işletmecisinin 
veya yatırım sahibinin yatırım 
giderleri, lehine karar verilen ta-
rafça tazmin edilir. Yatırım gider-
lerinin tespiti ve tazmin esasları 
Genel Müdürlük tarafından çıka-
rılan yönetmelik ile belirlenir.” 
kuralı yer almıştır.

Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 127. maddesinin 
1. fıkrasında “Madencilik faali-
yetleri ile Devlet ve il yolları, oto-
yollar, demir yolları, havaalanı, li-
man baraj, enerji tesisleri, petrol, 
doğalgaz, jeotermal boru hatları, 
su isale hatları gibi kamu yara-
rı niteliği taşıyan yatırımların 
birbirlerini engellemesi, maden 
işletme faaliyetinin yapılamaz 
hale gelmesi, yatırım için başka 
alternatif alanların bulunama-
ması durumunda, madencilik 
faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, 
Kurul tarafından verilir.” kuralı, 
aynı maddenin 5. fıkrasında “ Bu 
rapor Genel Müdürlük tarafından 
Kurul üyesi bakanlara gönderilir. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı veya ilgili taraf bakanlardan 
herhangi birinin daveti üzerine 
kurul toplanır ve kararlarını üye 
tamsayısının salt çoğunluğuy-
la alır. Kurul çalışmaları ile ilgili 
sekretarya hizmetlerini Genel 
Müdürlük yürütür. Kurul tara-
fından gerekli görülmesi halinde 
bedeli karşılığında rapor hazırla-
tılabilir. Hazırlatılan rapor, danış-
malık ücretleri, yolluk, gündelik 
gibi tüm harcamalar yatırımcı 

tarafından karşılanır. Kurul tara-
fından alınan karar, kamu yararı 
kararı yerine geçer. Ayrıca, ya-
tırımlar nedeniyle Kurul kararı 
ile faaliyetleri kısıtlanan maden 
işletmecisinin usul ve esasları 
Genel Müdürlükçe belirlenen ya-
tırım giderleri, lehine karar veri-
len tarafça tazmin edilir.” düzen-
lemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının 17/07/2012 
tarihli ve 117016 sayılı yazısın-
da 2012 yatırım programında 
2007E030090 Proje Numarası 
ile İstanbul Bölgesi 3. Havaalanı 
projesi kapsamında kamulaştır-
ma sınırı dahilinde kalan taşın-
mazların 16/5/2012 tarihli ve 
7757 sayılı Kamu Yararı Kararı ve 
16/5/2012 tarihli ve 7756 sayılı 
Kamulaştırma Olur’una istinaden 
kamulaştırılacağının belirtildiği, 
söz konusu kamulaştırma yazı-
sına istinaden MİGEM ( Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü) kayıtla-
rında yapılan inceleme sonucun-
da, kamu yararı niteliği taşıyan 
havaalanı projesinin gerçekleş-
mesi halinde proje alanı ile arala-
rında davacıya ait işletme ruhsat 
sahasının da yer aldığı çakışmalı 
birçok ruhsat alanın yapılan/
yapılacak olan madencilik faali-
yetlerinin birbirini engelleyece-
ği ve maden işletme faaliyetinin 
yapılamaz hale geleceğinin tespit 
edildiği, ödenecek yatırım gider-
lerinin tespiti amacıyla Kurul ta-
rafından verilecek karara mesnet 
olacak şekilde Madencilik Faa-
liyetleri Uygulama Yönetmeli-
ğinin 127. maddesinin 3. fıkrası 
gereği MİGEM tarafından davacı 
şirkete gönderilen 17/12/2012 
günlü yazı aynı Yönetmeliğin 4. 
fıkrasının (a) bendinde belirti-
len formatta ruhsat sahasındaki 
madencilik faaliyetleri ile ilgili 

rapor hazırlanarak proje ile ilgi-
li yatırımlarım kalemler halinde 
(listesi dahil) bir ay içerisinde 
müdürlüklerine verilmesinin ta-
lep olunduğu, davacı tarafından, 
talep olunan raporun tamam-
lanarak tüm ekleri ile birlikte 
18/02/2013 tarihinde MİGEM’e 
verildiği ve bu raporla davacı 
tarafından yatırım bedeli olarak 
toplam 31.894.069,57 TL talep 
edildiği, 18/07/2013 tarih ve 14 
sayılı Kurul kararı ile çakışmalı 
alan içinde davacının ruhsatlı iş-
letme yaptığı alanın da bulundu-
ğu, “İstanbul Bölgesi 3. Havaalanı 
Projesi” lehinde işlem yapılma-
sında kamu yararı görüldüğü, 
bahsi geçen Kurul kararı gereği 
davacı şirket uhdesinde bulunan 
Sicil:1350 (ER:1002473) sayılı 
IV. Grup maden işletme ruhsat 
sahasındaki yatırım giderlerinin 
tespiti amacı ile; 10/04/2013 ta-
rih ve 1884 sayılı ve 07.11.2013 
tarih ve 6729 sayılı Bakanlık 
Olur’ları ile Yatırım Giderleri Tes-
pit Heyetinin görevlendirildiği, 
ruhsat sahibi şirket yetkililerinin 
de katılımı ile mahallinde yapılan 
tetkik sonucu tespit heyetince 
hazırlanan rapor ile ruhsat sahi-
bine ödenmesine uygun bulunan 
toplam yatırım giderlerinin ......... 
TL olarak belirlendiği, bu tutarın 
dekopaj, sondaj ve ruhsat yatı-
rımlarına giren .......... TL tazminat 
bedelinin Ulaştırma Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı 
Yatırımları Genel Müdürlüğünün 
........... tarih ve ....... sayılı işlemin 
iptali istemiyle açılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hü-
kümleri ve dava konusu olay bir-
likte değerlendirildiğinde; kamu 
yararı niteliği taşıyan havaalanı 
yatırımı ile davacı şirketin ma-
dencilik faaliyetlerinin birbirini 
engellemesi, maden işletme faa-
liyetinin yapılamaz hale gelmesi, 

havaalanı yatırımı için başka al-
ternatif alanların bulunmaması 
durumunun Kurul kararı ile sabit 
olması karşısında, Maden İşle-
ri Genel Müdürlüğü tarafından 
tespit edilen davacı şirkete öde-
necek yatırım giderinin lehine 
karar verilen Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı ta-
rafından ödenmesi gerektiğinde 
duraksama bulunmamaktadır.”

3. Maden Bölgelerinde 
Yatırım Giderleri

Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 
sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden 
Kanunun 29.maddesine ekle-
nen hükümlerle maden bölgeleri 
oluşturulmuştur. Maden bölgele-
rinde üç halde yatırım gideri söz 
konusu olabilmektedir.

3.1. Birleşme İçin Yeterli 
Talep Yoksa

Maden bölgesinde belirlenen 
alandaki ruhsatların birleştiril-
mesi için maden ruhsat sahip-
lerinin talepte bulunması öngö-
rülmüştür. Birleştirme talebinde 
bulunan ruhsat sahiplerinin de 
toplam rezervin en az yarısına 
sahip olmaları şarttır. Eğer iki 
ruhsat sahibi birleştirme tale-
binde bulunuyor  ise taliplerden 
birinin rezerv oranı en az %10 
olması zorunludur.

Belirlenen alanda birleşme için 
yeterli talep yoksa, belirlenen 
alandaki bütün ruhsatlar iptal 
edilir. İptal edilen ruhsatların 
MİGEM tarafından belirlenen 
yatırım giderleri Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden 
ödenir.
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3.2.Birleşmeye Katılmama

Belirlenen alandaki toplam rezer-
vin en az yarısına tekabül eden 
ruhsat sahiplerince birleştirme-
nin talep edilmesi hâlinde, birleş-
tirmeye katılmayan diğer ruhsat-
lar iptal edilir. 

Bu bakımda belirlenen alandaki 
toplam rezervin %50’sine ulaşan 
ruhsat sahipleri diğerlerini bu su-
retle birleşmeye icbar edebilmek-
tedirler. Birleşmeye katılmayarak 
iptal edilen ruhsatların MİGEM 
tarafından tespit edilen yatırım 
giderleri, lehine birleştirme yapı-
lan ruhsat sahibince ödenir.

3.3. Birleşmeye Katılmayan 
Ruhsatların Yatırım Giderinin 
Ödenmemesi

Birleşmeye katılmayarak iptal 
edilen ruhsatların  tespit edilen 
yatırım gideri ile ihalelik sahala-
rın ihale taban bedellerinin  ila-
ve edilen ruhsat sahibince altı 
ay içinde ödenmemesi hâlinde, 
belirlenen alandaki ruhsatların 
tümü iptal edilir.

Bu durumda iptal edilen ruhsatla-
rın yatırım giderlerinin ne olacağı 
konusunda 7020 sayılı Kanun’da 
açık hüküm bulunmamaktadır. 
MİGEM tarafından hazırlanan 
Taslak Yönetmeliğin 10.(5-a) 
maddesi uyarınca  ödememe 
nedeniyle tamamı iptal edilen 
ruhsatların yatırım giderlerinin 
Bakanlık tarafından karşılanaca-
ğı ifade edilmektedir. Bu suretle 
yaşanacak tereddütler önlenmek 
istenmiştir. Ancak, Taslak Yönet-
meliğin 10.(5-a) hükmünde atıf 
yanlışlığı yapılmıştır. Şöyle ki, 
ruhsatların iptali 10.maddenin 3 
(a ve b) maddesinde değil de, 4 (a 
ve b) maddesinde düzenlenmiştir. 
Bu yanlışlığın düzeltileceğini sa-
nıyoruz. 

3.4. Maden Bölgelerinde 
Yatırım Giderleri İle İlgili 
Ortak Hükümler

Taslak Yönetmeliğin 9 (2-c) 
maddesinde maden bölgesin-
deki “yatırım tutarlarının” da 
maden bölgesi ilanıyla birlikte 
Resmi Gazete’de yayımlanacağı 
öngörülmektedir. Bu hükümde 
yatırım tutarından kastedilenin 
yatırım gideri tutarı mı olduğu 
açıkça anlaşılamamaktadır. Zira 
yatırım gideri sayılmayan birta-
kım harcamalar yatırım için dahi 
yapılsa bile yatırım gideri olarak 
ödenmeyecektir. Kavram birliği 
sağlamak için bu hükmün yatırım 
gideri veya yatırım gideri tutarı 
şeklinde düzeltilmesinde yarar 
vardır.

Taslak Yönetmeliğin 7 (2-a) mad-
desinde yatırım giderinin Maden 
Kanunu ve Maden Yönetmeliği 
hükümlerine göre tespit edileceği 
belirtilmektedir. Bu hükümde Ma-
den Yönetmeliğinden kastedile-
nin Madencilik Faaliyetleri Uygu-
lama Yönetmeliği olduğu tahmin 
edilmektedir. Yasal düzenleme-
lerde atıf yapılan mevzuatın nu-
marası ve adı tam olarak zikredi-
lir. Taslak Yönetmeliğin yapılacak 
son redaksiyon çalışmalarında bu 
husususun düzeltileceğini sanıyo-
ruz. Atıf yapıldığı tahmin edilen 
Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 127.maddesi bu-
rada uygulama alanı bulacaktır. 
Yukarıda incelendiği gibi,   Ma-
dencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliğinin 127.maddesi ya-
tırım giderlerine ilişkin usul ve 
esasları belirleme yetkisini Mİ-
GEM’e vermiştir.

MİGEM, birleştirmeye konu ma-
den ruhsatlarının yatırım gider-
lerini maden bölgesi ilanı hazırlık 
çalışmalarında belirleyerek, ilan-
la birlikte kesinleştirecektir. Mİ-

GEM’in belirlediği yatırım gider-
lerine karşı yukarıda belirlenen 
esaslara göre idari yargı yerlerin-
de dava yolu açıktır.

Maden bölgesi ilanı ile birlikte 
varsa rödovans sözleşmeleri de 
iptal edilecektir. Taslak Yönet-
meliğin 7 (2-a) maddesinin atıfta 
bulunduğu Madencilik Faaliyeti 
Uygulama Yönetmeliğinin 127.
maddesine göre rödovanslı çalış-
ma yapılan maden ruhsatlarında 
rödovansçı işletmeci niteliğine 
sahiptir. Bu nedenle işletmeci/
rödovansçı tarafından yapılan ya-
tırım giderlerinin ruhsat sahibine 
değil, rödovansçıya ödenmesi ge-
rekir.

4.Ruhsatların İptali 
Halinde Yatırım Gideri 
Kapsamına Girmeyen Kar 
Mahrumiyetinin Tazmini 
Sorunu

3213 sayılı Maden Kanunun gerek 
madencilik faaliyetlerinin Kurul 
tarafından kısıtlanmasına ilişkin 
7.maddesi hükmü gerekse maden 
bölgesindeki maden ruhsatları-
nın iptaline ilişkin 29.maddesi 
hükmü sadece yatırım giderinin 
ödeneceğinden söz etmektedir.

Anılan hükümler, Osmanlı huku-
kunda uygulanan kamu imtiyaz-
larının Devlet tarafından bedeli 
ödenerek sahibinden alınmasını 
öngören “raşa” usulünden ve ben-
zer bir uygulama getiren 2172 sa-
yılı Devletçe İşletilecek Madenler 
Hakkında Kanun’dan daha geri 
bir düzenlemedir. Zira 2172 sayılı 
Kanun’da maden ruhsatları Dev-
lete intikal ederken amortisman 
düştükten sonraki yatırım gider-
leri, taşınır mal bedelleri ve “kar 
yoksunluğu” tazminatı ödeniyor-
du. Oysa söz konusu hükümde 
kar yoksunluğundan bahsedilme-

yerek  eski uygulamalardan daha 
geri bir düzenleme yapılmış ol-
maktadır. Böylece ruhsatı elinden 
alınan madenciye ispatlayabilece-
ği yatırım giderleri ödenecek bü-
yük ümitlerle oluşturulan maden 
işletmesinden elde edilecek kar 
hiçe sayılmış olacaktır.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi-
nin 30.04.2015 T., 2014/259 E., 
2015/872 K. sayılı gerekçeli kara-
rında; “, davacının yukarıda belir-
tilen üç başlık altında talep ettiği 
zararların niteliği göz önüne alın-
dığında ortada gereği belirlenebi-
lir, güncel, meşru kesin bir zararın 
bulunmadığı, ayrıca idarenin tesis 
etmiş olduğu işlemin mevzuata ve 
hukuka uygun olduğu gözetildi-
ğinde kusurlu bir işlem ya da ey-
lemi bulunmayan idarenin tazmi-
nata mahkum edilmesine olanak 
bulunmadığı sonucuna ulaşılmış-
tır” gerekçesiyle kar mahrumiye-
ti talebini reddetmiştir.  Danış-
tay 8.Dairesi 16.05.2017 gün ve  
E.2014/15134,  K.2017/3880 
sayılı kararıyla anılan İdare Mah-
kemesi kararını onamıştır. Veri-
len diğer emsal kararlardan idari 
yargı yerlerinin yatırım gideri dı-
şında kar mahrumiyeti zararının 
ödenmeyeceği görüşünde olduğu 
nerdeyse kesinlik kazanmıştır. 

Bu noktada Maden  ruhsatının  
hukuken sonlandırılmasına huku-
ken imkân tanınması sonucunda 
maden işletme ruhsatı sahibinin 
bu işleme bağlı maruz kaldığı 
zararlardan sadece yatırım gi-
derlerinden oluşan  zararlarının 
ödeneceğine  ilişkin 3213 sayılı 
Maden Kanunun 7.maddesinin 
19.fıkrası ile 29.maddesinin 8.ve 
9.fıkralarında yer alan düzenle-
meler, Anayasanın 2., 35., 40., 125. 
ve 129. maddelerine ve Ülkemizin 
taraf olduğu Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi Ek Protokol I’in hü-
kümlerine aykırıdır. 

İdarenin sorumluluğu hukuk dev-
leti ilkesinin gereklerinden biri-
dir. Hukuk devleti normlar hiye-
rarşisi yani idarenin kanuni idare 
ve anayasanın üstünlüğü ve bağ-
layıcılığı ilkesi uyarınca üst norm-
lara tabi olması, bu ilkeye uygun 
olarak iş ve işlemlerini yürütmesi 
ve aynı zamanda da faaliyetlerini 
gerçekleştirirken sebebiyet ver-
diği zararları tazmin etmesi ge-
rekmektedir. Günümüzde Türk ve 
Fransız Hukukunda hâkim olan 
anlayışa göre idarenin sorumlu-
luğunun kaynağı kamu külfetleri 
karşısında eşitlik ilkesidir.

İdarenin sorumluluğu anlamın-
daki köklü değişim ve düzenleme 
1961 Anayasası ile gerçekleştiril-
miş ve 114. maddesinde, idarenin 
her türlü eylem ve işlemine karşı 
yargı yolunun açık olduğu belir-
tildikten sonra; idarenin sorum-
luluğu ilkesi “İdare, kendi eylem 
ve işlemlerinden doğan zararları 
ödemekle yükümlüdür.” hükmüy-
le bir Anayasa kuralı olarak ön-
görülmüştür. Bu kural, 1982 Ana-
yasası tarafından 125. Maddenin 
düzenlemesiyle benimsenmiştir. 
1982 Anayasası’nın 40. Madde-
sinin 2. Fıkrasında kişinin resmi 
görevliler tarafından vaki haksız 
işlemler sonucu uğradığı zararla-
rın, kanuna göre devletçe tazmin 
edileceği ve devletin sorumlu 
olan ilgili görevliye rücu hakkının 
saklı olduğu belirtildikten sonra, 
129. Maddesinin 5. Fıkrasında; 
“Memurlar ve diğer kamu görev-
lilerinin yetkilerini kullanırken 
işledikleri kusurlardan doğan 
tazminat davaları, kendilerine 
rücu edilmek kaydıyla ve kanu-
nun gösterdiği şekil ve şartlara 
uygun olarak, ancak idare aleyhi-
ne açılabilir.” hükmü getirilmiştir. 
Anayasada mukayeseli hukuktaki 
örneklerine uygun bir düzenle-
meyle idarenin sorumluluğunun 
hangi esaslara göre belirleneceği 
belirtilmemiş, genel bir sorum-

luluk hali düzenlenmiştir. Bu so-
runun çözümü idare hukukunun 
içtihadi hukuk olması özelliğinin 
bir sonucu olarak doktrin ve yargı 
kararlarına bırakılmıştır. Yukarı-
da da ifade edildiği üzere idarenin 
sorumluluğunun kaynağı kamu 
külfetleri karşısında eşitlik ilke-
sidir. 

Anayasanın düzenlemesi gere-
ğince şartların varlığı halinde 
idarenin sorumluluğuna hükme-
debilmek için kanunlarda açıkça 
bir düzenlemenin varlığının aran-
ması gerekmez. Dolayısıyla idare-
nin sorumluluğunun söz konusu 
olduğu durumlar için mevzuatta 
tazminat ödenmesini yasaklayan 
veya sınırlandıran hükümler yer 
almışsa, bunlar Anayasaya aykırı 
olur.

Bu görüş hukuk devleti ilkesinin 
bir gereği ve anayasal bir ilke 
olan “İdarenin her türlü eylem ve 
işlemine karşı yargı yolu açıktır.” 
(mad. 125/1) düzenlemesine rağ-
men yasal düzenlemede idari işle-
min kesin olması düzenlemesinin 
işleme karşı yargı yoluna gidile-
meyeceği anlamı taşımayacağı 
şeklinde idari yargı içtihatlarında 
ve öğretide kabul gören içtihat ve 
anlayışın idarenin sorumluluğuna 
yansıması şeklinde değerlendiri-
lebilir. 

Bütün bu açıklamalar Türk Hukuk 
sisteminin anayasal temel üzerine 
idarenin eylem ve işlemlerinden 
kaynaklanan zararlarının tama-
mının sorumluluğun doğmasında 
aranan koşulların varlığı halinde 
zararın tam ve eksiksiz ödenme-
sini gerektireceği, bu anlamda 
yasal sınırlama getirilemeyeceği 
aksi durumda yasal sınırlamanın 
zararın tam ödenmesini engelle-
yemeyeceği ve fakat yasal düzen-
lemede zararın tam ödenmesi en-
gellenmişse, bu düzenlemelerin 
anayasaya aykırı olduğunu gös-
termektedir. 

AGÜB Makale
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Beton, Asfalt ve Yol Dolgu Agregalarında 
Laboratuvar Deneyleri

gregalar, bağlayıcı-
lar yardımıyla beton 
yapımında kullanılır 
ve betonun yaklaşık 

%70-75’ini oluşturur. Bu ne-
denle agregaların özellikleri 
kendisinden yapılan betonun 
kalitesine aynı şekilde yansır. 
Özellikle ıslanma-kuruma etki-
si altında dona maruz kalabile-
cek betonda, Agreganın Donma 
Çözünme Dayanımı önemli bir 
özelliktir.

Bu bölümde TS EN 1367-2 
standardında tarif edilen metot 

ile Agreganın Donma Çözünme 
Dayanımın ölçülmesini ele ala-
cağız. Kimyasal metotla donma 
çözünme dayanımı Magnezyum 
Sülfat kullanılarak yapılır. 

Deneyde 10-14 mm elekler 
arasında kalan yıkanıp kuru-
tulan yaklaşık 430 gr agrega 
numunesi kullanılır (M1). Tel 
sepetler içine konulan agrega 
numunesi yoğunluğu (1,292 
± 0,008) g/ml olacak şekilde 
hazırlanmış olan Magnezyum 
Sülfat çözeltisi içerisine daldırı-
lır ve 17 saat boyunca çözeltili 

kapta tutulur. Sırasıyla 2 saat 
boyunca süzülür ve 110±5°C’lik 
etüvde 24 saat kurutulup 5 saat 
dinlendirilir. Bu 48 saatlik dön-
gü 5 kez tekrarlanır.

Deney süresince Magnezyum 
Sülfat agrega tarafından emilir 
ve ıslanma kuruma döngüsün-
de hacimsel genleşme nedeniy-
le agreganın parçalanması göz-
lenir. Deney sonunda sepetteki 
agrega su ile yıkanır, kurutulur, 
10 mm elekten elenir ve tartılır 
(M2). Tüm ölçümler 1 gr hassa-
siyetle yapılır.

Emre VURAL - İnşaat Mühendisi - ECE TEST LTD. ŞTİ. 

Bölüm 4 – Agregalarda Donma ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini Magnezyum 
Sülfat Deneyi (Kimyasal Yöntem)

AGÜB Laboratuvar Deneyleri

Tel Sepet İçerisindeki 
Agrega

Magnezyum Sülfat Çözeltisi 
İçerisindeki Daldırılmış Agrega

5 Döngü Sonunda Tel Sepet 
İçerisinden Çıkarılan Agrega
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AGÜB ÜYELERİMİZ

Çakıroğlu Avukatlık 
Bürosu

Kısıklı Cad. No:9 K:2 
Beya Plaza Altunizade 

Üsküdar-İstanbul

Danış Madencilik 
Harf. İnş. San. Tic. 

A.Ş.

Ayazağa Mah. Cendere 
Yolu Taşocağı Mevkii 
No:34 Şişli - İstanbul

Kibsaş A.Ş.

GOSB Altı Pelitli 
KöyüGebze - Kocaeli

Gazi Mah. Sepetçiyeri 
Mevkii Çanakkale Yolu 

4km
Ezine - Çanakkale

Su-Taş Madencilik

Cebeci Mahallesi 2807 
Sokak No:4 Sultangazi / 

İSTANBUL

Uysal İnşaat & 
Kırmataş Tesisleri

Havran / BALIKESİR

Yazlar İnşaat ve Tic. 
Ltd. Şti.

Kordonboyu Mah. 
Hamam Sk. Yazlar İşh. 

No: 39/4 
Kartal - İstanbul

Yol ve Yapı Ltd. Şti.

Cebeci Köyü
Sultançiftliği 

G.Osmanpaşa - İstanbul

Sütun Enerji İth. İhr. 
Mad. San. Ve Tic. 

Ltd. Şti.

Cevatpaşa Mah. Piri 
Reis Cd. Mürvet Bayar 
Apt. B/20 Çanakkale

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. cd. No: 74 
Dilovası - Kocaeli

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti.

İzzettin Çalışlar Cd. 
Çınarlı Sk. Özlem 

Apt.No: 16/5 
Bahçelievler - İst.

Traçim Çimento 
San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere cad. No:38 
Soyak Binası K:3 

Mecidiyeköy/İstanbul

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti.

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5.km. 
Gölbaşı - Ankara

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

Sakarya Öztaş 
İnşaat San ve Tic. 

Ltd. Şti

Arabacı Alanı Mh. Çark 
Cd. No: 284/E 

Serdivan/SAKARYA

Serka İnşaat Tic. 
A.Ş.

Büyükdere Cad. YKB 
Plaza No: 31 C Blok 

K:12 Levent - İstanbul

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti.

Mektep cd. Azizbey apt. 
No: 6/1-2 

Küçükyalı - İstanbul

Maden Yapı A.Ş.

Suçıkan Deresi Tavşanlı 
Köyü Gebze - Kocaeli

Madkim Maden ve 
Kimya Ltd. Şti.

Suçıkan Deresi Tavşanlı 
Köyü Gebze - Kocaeli

Onpo Madencilik 
İnş. San. ve Tic. A.Ş

19 Mayıs Bulvarı No: 
687 Mamak - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. 
Simge Tesisleri No:75 

Yunuseli 16180 
Osmangazi - Bursa 

Enveks Ltd. Şti.

Köybaşı Cd. No: 74/3 
Yeniköy

Sarıyer - İstanbul

General Makina 
Ltd. Şti.

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi 
Balkan Caddesi No: 34 
Yazıbaşı Torbalı - İzmir

Huş Mühendislik 
İnş. San. Tic. Ltd. 

Şti.

Yahya K. Mah. Ş. Ali 
Çakmak Sk. No: 62/1 

D/2 İzmit - Kocaeli

İnci Grup Maden 
Tic. San. Ltd. Şti.

Adnan Menderes Cd. 
N:158 

Adapazarı - Sakarya

Kancataş Turizm 
Taş.Maden ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.

Kansu 
Madencilik

Sultan Orhan 
Mah.Taşkaldıran Mevki 

Taş Ocakları 
Gebze - Kocaeli

MTK 
Madencilik

Altınoluk-İskele Mah. 
Tekçam Cad. 4 K:1 D:5 

Edremit - Balıkesir

Çim Beton A.Ş.

Kemalpaşa Cad. No:19 
Işıkkent - İzmir

Çimko Çimento

Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. ve 

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

Betaşsan Ltd. Şti.

Anadolu Mah.Kader 
Sok.No: 7/A Yıldırım - 

Bursa

Bursa Beton Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.

Ulubatlı Hasan Bulvarı 
No:106 

Osmangazi - Bursa

Çağdaş İnşaat

Yalıkavak Yolu 48400 
Ortakent 

Bodrum - Muğla

Akçansa Çimento 
San. A.Ş.

Tarkan Büyükbaşaran
Kısıklı Cd. No:38 

Altunizade
Üsküdar - İstanbul

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

Toros Mh. 46. Sk. Toros 
Apt. B Blok Asmakat 
No:1 Seyhan - Adana

Albayrak 
Hazırbeton A.Ş.

Yeni Mah. Elmalı Cad. 
Yeşilyurt 

Finike - Antalya

Alyans İnşaat ve 
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile - İstanbul

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş

Değirmendere Mevkii 
Tavşanlı Köyü 

Gebze - Kocaeli

2017
ETKİNLİK TAKVİMİ

Uluslararası Madencilik ve
Çevre Sempozyumu
Bodrum – Muğla
www.isme.org.tr

EYLÜL
27-29

17. Balkan Cevher Hazırlama 
Kongresi
Antalya
www. ymgv.org.tr
 

KASIM
01-03

Uluslararası Maden 
İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Sempozyumu
Adana
www.madenisg.org

KASIM
02-03

Uluslararası İş ve İnşaat 
Makineleri Teknolojileri ve 
Ekipmanları Fuarı
Antalya
www.cm-expo.com

EKİM
04-08

EXCON 2017 
İnşaat Ekipmanları ve 
Teknolojileri Fuarı
Bangalore – Hindistan
www.excon.in

ARALIK
12-16

IX. Delme Patlatma 
Sempozyumu
Ankara
www.delpatsempozyumu.org

ARALIK
01-02
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Metso Minerals A.Ş. Tel. +90 312 387 36 00 www.metso.com-sales.turkey@metso.com

Minimum Çıkış Açıklığı mm (in) Besleme Ağız Açıklığı mm (in)

Astar Tipi HP3 HP4 HP5 HP6 HP3 HP4 HP5 HP6

Extra-coarse

Coarse

Medium

Fine

Extra-fine

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

CSS 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 32 mm 38 mm 45 mm

HP3

HP4

HP5

HP6

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

94-122

104-135

135-175

150-190

158-205

177-229

108-147

119-162

155-210

170-230

181-246

203-275

220-300

245-330

136-185

150-204

195-265

215-290

229-311

256-348

280-380

310-415

164-220

181-243

235-315

260-345

275-369

308-413

335-450

370-495

182-241

200-266

260-345

285-380

304-403

340-451

370-490

410-540

199-262

219-289

285-375

315-410

335-439

375-491

410-535

450-590

210-279

231-308

300-400

330-440

352-460

394-515

430-570

470-630

217-307

239-339

310-440

340-485

380-500

426-560

440-630

490-690

251-349

277-385

360-500

395-550

422-550

472-616

515-715

565-785

279-388

308-427

400-555

440-610

468-600

524-672

570-790

630-870

AĞIZ AÇIKLIĞI AYARINA GÖRE KAPASİTELER (ton/saat)

Yüksek performans: Daha yüksek kırma/küçültme oranı
Düşük duruş zamanı: Çift tara�ı çalışan silindir sistemi hem kırıcının 
içinde yabancı madde girdiğinde kırıcıyı zarar görmekten korur, hem de 
ani duruşlarda kırıcı içinin kolay boşaltılmasını sağlar. Astar değişim-
lerinde dolgu malzemesi kullanılmaz.

Neden Konik Kırıcı ? Yüksek enerji verimliliği: Diğer konik kırıcılara göre daha 
yüksek nihai ürün çıkışı.
Çeşitlilik: Talep edilen ürün ve kapasite ihtiyacına göre geniş 
ürün gamı. 
Kolay ve düşük maliyetli bakım: Bronz burçlar şok darbelerine 
ve tozlu ortamda çalışmaya uygun olmakla beraber, servis 
maliyetleri bilyalı sistemlere göre daha düşüktür. 

EN ZOR ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN ASTRA,
ARTIK IVECO SATIŞ VE SATIŞ SONRASI GÜVENCESİYLE

www.iveco-astra.com

SAĞLAM

Yüksek Teknik  
Taşıma Kapasitesi

RAKİPSİZ

Rakipsiz Şasi  
ve Süspansiyon Yapısı 

YÜKSEK TEKNOLOJİ

EGR’siz Euro 6 Motor  
(%100 HI-SCR)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

444 50 04



30    AGREGA BÜLTENİ  |  w w w w . a g u b . o r g . t r


