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ENV-EX 15 yılı aşkın tecrübesiyle, Maden İşletmele-
ri, Kırma-Eleme Tesisleri, Çimento Fabrikaları, Demir 
Çelik Fabrikaları, Termik Santraller, Dökme Malzeme 
Taşıma, Bina Yıkımları, Katı Atık Tesisleri, Tüneller, Li-
manlar ve toz sorunu olan diğer işletmelere Toz Bastır-
ma Sistemleri konusunda hizmet vermektedir.
ENV-EX,Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği’ne tabi olan işletmelerdeki toz ve koku 
sorununu ortadan kaldıran, yüksek basınçta atomize 
edilen su ile toz bastırma sistemleri, fan püskürtmeli 

toz bastırma sistemleri ve ayrıca şantiye ve haf-
riyat sahaları çıkışlarında kamyon lastiklerinin 
karayolunu kirletmemesi için otomatik kamyon 
teker yıkama sistemlerinin projeye göre tasarım, 
üretim, satış, montaj ve satış sonrası hizmetlerini 
sürdürmektedir.
ENV-EX kendi sektöründe, sanayici kimliği-
ne sahip, T.C. Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın orta-yüksek teknolojide üretim yapan 
firmalar sınıflandırmasında bulunan, alanında  
Türkiye’deki ilk ve tek firmadır.

ANKARA OFİS / ANKARA OFFICE

Çayhane Sokak No: 27/10 

Çankaya ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 446 10 37-38 

Fax: +90 312 446 10 35

İSTANBUL OFİS / İSTANBUL OFFICE

Köybaşı Caddesi No: 74/3 Yeniköy 

Sarıyer İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 262 77 62 

Fax: +90 212 262 77 62

FABRİKA / FACTORY

Avrupa Sanayi ve Endüstri Merkezi Ankara İstanbul 

Devlet Karayolu No: 379/8-9 Susuz / Yenimahalle 

ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 212 262 77 62 

Fax: +90 212 262 77 62

TOZ KONTROL ÇEMBERİ
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AGÜB

Degerli Okuyucular

(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında sizlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin 31/10/2017 tarihinde 
Gebze’de agrega üretimi yapan AGÜB üyesi 2 firmaya gerçekleştirdiği ziyaretten bahsetmek istiyorum. 

Gebze’de agrega üretimi yapılan sahaların büyük bölümü, kentleşme, sanayileşme ve otoyolların 
arasında kalması nedeni ile uzun yıllardan günümüze kadar, kamu otoriteleri tarafından faaliyetlerin 
sonlandırılması adına yoğun baskılara maruz kalmıştır.

Ancak günümüze kadar faaliyetlerinin durdurulması adına birçok kurumdan heyetlerin sürekli olarak 
denetimler gerçekleştirdiği bölgede, AGÜB üyesi iki üreticimiz, üretim verimliliği, çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği hususlarında yaptıkları yatırımların, ülke genelindeki üreticilere örnek gösterilmesi amacıyla, 
AGÜB organizasyonu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından ziyaret edilmişlerdir. 
Gerçekleştirilen ziyarette, üreticilerimiz tarafından söz konusu yatırımlar ve faaliyetleri hakkında bilgiler 
verilmiş, ocak ve tesisler gezilmiş, bakanlık yetkilileri de son derece memnun bir şekilde tesislerden 
ayrılmışlardır. 

 

AGÜB’ ün kuruluş amaçlarından biri de örnek işletmelerin gerek diğer üreticiler gerekse kamu otoriteleri 
karşısında ön plana çıkartılmasını sağlamak ve sektörün her anlamda kalitesinin artırılmasına destek 
olmaktır. Bu amaç doğrultusunda Gebze’deki üye işletmelerimize gerçekleştirilen ziyarete ön ayak olmak 
bizleri de son derece memnun etmiştir. 

Kibsaş ve Maden Yapı firma yetkililerine yaptıkları örnek çalışmalardan dolayı sektörümüz adına 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ma-
dencilik Sektörünün 2023 yılı için ortaya koyduğu 
15 milyar dolar ihracat hedefinin hayal olmadığını 

belirterek, “Madencilik Sektörümüz 20-25 milyar dolar ihra-
cat hedeflemeli,” dedi.
“Madencilik Çalıştayı”nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, ilk olarak öğretmenler günü nedeniy-
le görevi başında şehit olan öğretmenler başta olmak üzere, 
tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Türkiye’nin 
2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak için katma değerli ürün 
ihracatını gerçekleştirebileceği ekosistemi hayata geçirdikle-
rini belirten Albayrak, madencilik sektörüne katma değerli 
ürün üretimi için kurumsallaşma, profesyonelleşme ve ya-
bancı sermaye ile işbirliği çağrısı yaptı. 

Türkiye’nin katma değerli 
sektörlerinin başında 
gelen Madencilik Sektörü, 
“Hayatımız Maden” temalı 
“Madencilik Çalıştayı”nda 
Antalya’da bir araya geldi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın 
Çalıştaya katılması 
Madencilik Sektörüne 
ekstra bir enerji verdi.

Madencilik Çalıştayı düzenlendi
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Katma değerli ürün ihracatını he-
deflemeyen, kurumsallaşmayan, 
profesyonelleşmeyen firmaların ge-
lecekte madencilik sektöründe yer 
bulamayacağı uyarısında bulunan 
Enerji Bakanı Albayrak, “İşçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği, çevre duyarlılığı 
kırmızı noktalarımız. 2017 yılında 
şu ana kadar 5 bin 480 firmada de-
netimlerde bulunduk. Yıl sonuna 
kadar 6 bin maden işletmesini en 
az bir kez denetlemiş olacağız. 2018 
yılında 7 bin firmayı denetlemeyi 
hedefliyoruz,” diye konuştu. 

“Türkiye’de 90 madenin  
77 tanesi var”
Nisan ayında İstanbul Dolmabahçe 
Sarayı’nda Milli Enerji ve Madenci-
lik Politikamızı kamuoyu ile paylaş-
tıklarını hatırlatan Albayrak şöyle 
devam etti: “Adım adım bu politika-
yı hayata geçirmeye başladık. Enerji 
ve madenciliğimizi ithalata bağımlı 
olmaktan kurtarmak için entegre 

bir süreci yürütüyoruz. Ülkelerin 
Gayri Safi Milli Hasılalarından Ma-
dencilik Sektörünün aldığı paya 
baktığınızda; Çin yüzde 8.5, Avus-
turalya 6.5, ABD 5, Almanya 4, Ka-
nada 4, Türkiye 1.3’ler seviyesinde. 
Türkiye’de maden çeşitliliğimizi 
dikkate aldığımızda potansiyelimi-
zin çok altında olduğumuzu görü-
yoruz. Dünya genelinde çıkarılan 
90 madenin 77 tanesi Türkiye’de çı-
karılıyor. Bu madenlerde ne kadar 
rezerve sahip olduğunuz önemli 
değil. Önemli olan ne kadar katma 
değer ürettiğiniz. Türkiye ham-
madde satan değil, katma değerli 
ürünler üreten, son ürünü üreten, 
söz sahibi olan bir ülke olmalı. Tüm 
çalışmalarımızı bu hedefe yönelik 
kurguladık.”

“Hammadde olarak ihraç edip 
işlenmiş ürün olarak ithal  
ediyoruz bu sona erecek”
Bugüne kadar yurtdışına hammad-

de olarak gönderdiğimiz madenle-
rin, işlenmiş ürün olarak çok daha 
pahalı bir şekilde Türkiye’ye dön-
düğü bir ekosistemin var olduğuna 
dikkati çeken Enerji Bakanı Albay-
rak; “Birçok maden Türkiye’de işle-
necek böylece Türkiye’de bulunan 
madenler zenginleştirilerek, ithal 
edilmesinin önüne geçilecek. Ma-
dencilik sektöründe madene katma 
değer sağlayan fabrikalar kurulma-
sını zorunlu kılan bir sistemi hayata 
geçireceğiz. ARGE ve Teknolojik 
bir modeli hayata geçiriyoruz. Ma-
dencilikte maden 1 katma değer 
üretiyorsa, nihai ürün 8 birim değer 
üretiyor. Madenine göre 30-40 katı-
na çıkan bir ekosistem var. Maden-
cilik sektörümüzde ihracat yapan 
çok firmamız var. Katma değerli 
ürün üretimi için teknolojiyi bura-
da geliştirip, fabrikaları burada ku-
run. ARGE ve Teknolojik yatırımlar 
için uluslararası işbirliklerine hazır 
olun,” diye çağrıda bulundu. 
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“Toparlanın, habersiz  
denetimler olacak” 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından madenlerin risk gruplarına 
göre 3 gruba ayrıldığı bir süreçten 
geçtikleri bilgisini de paylaşan Albay-
rak, her maden işletmesinin yılda en 
az 1 kez denetleneceğini, yüksek risk 
barındıran madenlerin ise bir yılda 
en az 4 kez denetimden geçeceğini 
söyledi. Albayrak, madencilik sektö-
rü temsilcilerine, “Hazırlanın, topar-
lanın, habersiz denetimler olacak,” 
uyarısında bulundu. 

Kazan, kazan, kazan modelini 
hayata geçireceğiz

“Türkiye dönüşüyor, dünya dönü-
şüyor, Madencilik sektörümüz ma-
dencilik alanında dönüşümü doğru 
okuyarak sanayi ve üniversitelerle 
işbirlikleri kurarak sadece hammad-
de üretimi değil, değer üretmeyi he-
defleyen madencilik yapısını hayata 
geçirmeli,” şeklinde konuşan Enerji 

Bakanı Albayrak, “Burada firmaları-
mızın dünya ile rekabet edebilmesi 
tek hedef değil, sürdürülebilir ma-
dencilik politikası için her türlü des-
tek olacak, birlikte atmamız gereken 
adımlarda sizlerle iletişim halinde 
olacağız. “Kazan, kazan, kazan” mo-
delini hayata geçireceğiz. Kamu kaza-
nacak, özel sektör kazanacak, bunun 
sonucunda vatandaşımız kazanacak. 
Milli Enerji politikamızın amacı bu. 
Tıpkı 15 Temmuzda olduğu gibi 
omuz omuza hareket edip kazanaca-
ğız. Nisan ayında İstanbul’da sektöre 
verdiğimiz sözleri tek tek yerine geti-
riyoruz. Maden İhale Yönetmeliğini, 
ÇED istenmemesi konusunu bitir-
dik, orman bedellerinin tamamının 
yüzde 50 indirimini bitirdik. Orman 
ve Su İşleri Bakanımıza teşekkür et-
memiz lazım. Gerçek yatırımcının 
önünü açacağız. Finansman açısın-
dan, zaman ve iş planlaması tüm 
süreçlerde rahatlama sağlayarak yatı-
rımcının önünü açtık” dedi.
İnşaat sektöründe yaşanan büyük bir 
değişim ve dönüşümü örnek göste-

ren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak, Madencilik sektö-
rüne de değişim ve dönüşüm çağrısı 
yaptı. Albayrak şöyle devam etti: “ 
Türkiye’nin madencilik alanında dö-
nüşümü doğru okuyarak sanayi ve 
üniversitelerle işbirlikleri kurarak sa-
dece hammadde üretimi değil, değer 
üretmeyi hedefleyen madencilik ya-
pısını hayata geçirmeliyiz. Uluslara-
rası işbirlikleri yaparak madenciliğin 
şampiyonlar ligine çıkmalıyız.”

Türkiye’nin vitrinine  
hoşgeldiniz
Antalya’yı Türkiye’nin vitrini ola-
rak tanımlayan Antalya Valisi Mü-
nir Karaloğlu, madencilik sektörü 
temsilcilerine, “Türkiye’nin vitrini 
Antalya’ya hoşgeldiniz!” diye ses-
lendi. Vali Karaloğlu, madencilik 
sektörünün tüm sektörlerin gir-
disini oluşturan önemli bir sektör 
olduğunu, Madencilik sektörün-
de yaşanacak iyileştirmelerin tüm 
sektörlere olumlu yansıyacağına 
inandığını dile getirdi. Karaloğlu, 
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“Torba Yasa’da Madencilik Sektö-
rünün sorunlarının büyük bölümü-
nün çözülmüş olmasından dolayı 
mutluyuz. Özellikle madencilik fa-
aliyetlerinde sorunlara çözümler 
üretilmesini temenni ediyorum,” 
şeklinde konuştu. 

“Bugün Madencilik  
Sektörünün Bayramı” 
Madencilik Çalıştayı’nı düzenlenen 
11 kuruluş adına evsahibi olarak 
konuşan Ege Maden İhracatçıları 
Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, “Bugün 
Madencilik Sektörü’nün bayramı var. 
Madencilik Sektörü 4 yıllık aranın ar-
dından tam kadro bugün buradayız. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız 
Sayın Berat Albayrak’ın Madencilik 
Çalıştayımızı onurlandırması bizler 
için ekstra enerji verdi,” dedi. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Berat Albayrak’ın Nisan ayında 
ortaya koyduğu, “Milli Enerji” ve 
Maden Politikası projesinin başarılı 
olması için Madencilik Sektörünün 
tam kadro emrinde olduğunun altı-
nı çizen EMİB Başkanı Kaya, “Milli 
Enerji” ve “Maden Politikası”nın ha-
yata geçmesi için sektör temsilcileri 
olarak neferiniz olarak çalışmak isti-
yoruz.Milli Madencilik Politikasının 
3 saç ayağı olan Enerji ve Hammadde 
Arz Güvenliği, Yerlileşme Maden fa-
aliyetlerini yaparken hem yerli ma-
kine ve ekipmanı kullanmak ve ön-
görülebilir piyasalar. Bu kurgunuzda 
Madencilik Sektöründe yapmak iste-
diğiniz yenilik ve değişimi hissediyo-
ruz ve bunun gereğini yapmak için 
emrinizdeyiz,” diye konuştu. 

Madencilik Sektörü öz evlat 
muamelesi görür oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’a, “Madencilik sek-

törümüz ile ilgili ortaya koyduğunuz 
vizyon ve hedefleri gerçekleştirmek 
için hepimiz buradayız,” diye sesle-
nen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Madencilik Sektörü, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nda Sayın Ba-
kanımız göreve gelmeden önce üvey 
evlat muamelesi görüyordu. Sayın 
Bakanımızın göreve gelmesi sonra-
sında Madencilik Sektörü olarak, Ba-
kanlığımızın öz evladı olduğumuzu 
hisseder olduk. Sektörümüze karşı 
değişen bu olumlu algı nedeniyle 
Madencilik Sektörü adına şükran-
larımızı arz ediyoruz. Torba Yasada 
Madencilik Sektörümüzü özellikle 
rahatlatan 2 maddenin hayat bulma-
sında olumlu yaklaşımları nedeniyle 
Sayın Bakanımızın Şahsında, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşarlığımız ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüğümüz ekibine teşekkürle-
rimizi sunuyoruz.” 
Madencilik Sektörü olarak Başba-
kanlık Genelgesinin gereğini 15 
Temmuz sonrasında daha net anla-
dıkları mesajını veren EMİB Başkanı 
Kaya, “Başbakanlık Genelgesinin, ül-
kemiz emniyeti için yapıldığını bili-
yoruz. Şirketlerin, üretimlerini aksat-
madan yürütebilmesi için herhangi 
bir işlemi Başbakanlıkça onaylandığı 
zaman, şirketin bundan sonraki her-
hangi bir ruhsatına ait işlemler için 
tekrar Başbakanlığa gönderilmeme-
sini takdirlerinize arz ediyoruz. Bu 
işlemin diğer Bakanlıklarda da uygu-
lanmasının sağlanmasını önemle arz 
ediyoruz,” dedi.

“Ekmekte bile maden var  
Hayatımız maden”
Madencilik Çalıştayının ana temasını 
“Hayatımız Maden” olarak belirledik-
lerini hatırlatan Kaya, “Günlük hayatı-
mızda her an elimizde olan telefonla-

rımızda, Televizyonlarımızda, günde 
üç kez kullandığımız diş macunları-
mızda, hatta yediğimiz ekmekte bile 
maden var. Yani, “Hayatımız Maden” 
Madene olumsuz bakan kesimlere 
bunu anlatabilmeliyiz. Bu süreçte ka-
muoyunun sözüne en çok itibar ettiği 
bakanlarımızdan biri olarak sizden 
destek bekliyoruz. Yeni teknolojinin 
baş döndürücü bir hızla geliştiği ve 
değiştiği bir ortamda madenciliğe 
karşı çıkmak gibi bir durum söz ko-
nusu olamaz. Madenlerimizi doğaya 
saygılı bir şekilde çıkarmak ve doğal 
kaynaklarımızı en iyi şekilde değer-
lendirmek zorundayız,” diye konuştu.

“Madencilik sektörü 4.5 milyar 
dolar ihracat hedefliyor”
Madencilik Sektörünün 2017 yılının 
Ocak-Ekim döneminde ihracatı-
nı 2016 yılının aynı dönemine göre 
yüzde 27 artışla 3.9 milyar dolara 
çıkardığı bilgisini veren Kaya, yıl so-
nunda 4.5 milyar doları aşmayı he-
deflediklerini sözlerine ekledi.
Madencilik Çalıştayı’nı Ege Maden 
İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği, T. Mermer Do-
ğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birli-
ği, Türkiye Madenciler Derneği, Ag-
rega Üreticileri Birliği, Seramik, Cam 
ve Çimento Hammaddeleri Üreti-
cileri Birliği, Aydın Sanayi Odası, 
Ege Bölgesi Madenciler Derneği ve 
Çanakkale Madenciler Derneği or-
taklaşa düzenlerken, Çalıştaya Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Al-
bayrak, Antalya Valisi Münir Kara-
loğlu, Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Esat Göyük, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Ba-
kanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
bürokratları ve 500’ün üzerinde sek-
tör temsilcisi katıldı. 
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31 Ekim 2017 Salı günü derneğimiz tarafından önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Do-
ğaltaş ve Agrega Şubesi yetkilileri ile birlikte kırma eleme tesislerinden örnek uygulaması olan tesislere teknik gezi 
düzenlendi. Bu kapsamda, üyelerimizden Kibsaş Karadeniz A.Ş. ve Maden Yapı A.Ş.’ ye ziyarette bulunuldu. Ger-
çekleşen ziyaretlerde gelişmiş teknolojinin kullanıldığı, çevre ve isg önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu üyemiz 
firmalarının başarılı çalışmaları, yetkililer tarafından yerinde görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkilileri üyelerimize ziyarette 

bulundu

www.ssab.com.tr

HARDOX ® AŞINMA PLAKASI, HER 
TAŞIMADA, HER YÜKTE, HER ZAMAN 
ENERJİ VE KAYNAK TASARRUFU SAĞLAR.
Çelik oldukça ağır bir hammadedir ve üretimi için oldukça 
fazla enerji harcanır. Bu sebeple güç ve performanstan ödün 
vermeden çeliği mümkün olduğunca az kullanmak önemlidir. 

Örneğin kamyonüstü damper uygulamasını ele alalım. 
Standart çelik yerine Hardox® aşınma plakası kullanıldığında 
toplam araç ağırlığını %10 veya daha fazla azaltırken aracın 
yükleme kapasitesi aynı oranda arttırılır. Bu trafikte kullanılan 
her 10 araçtan 1’inin azalması ve böylece yakıt ve işletme           
maliyetlerinin 10’da 1 oranda azalması anlamına gelir.

Tüm bunların dışında Hardox® aşınma plakası ile üretilen 
damperin kullanım ömrü standard kalitede çeliğe göre bir kaç 
kat daha fazladır. 

Damper kullanım ömrünü tamamlandığında ise ürünün 
tamamı enerji tasarruflu ürünlere geri dönüştürülebilir.
Hardox® aşınma plakasının bu, dayanım/ağırlık 
avantajı yol yapımı, geri dönüşüm ve madencilik gibi 
sektörlerde öne çıkar. Bizler Hardox® aşınma plakası 
daha hafif, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir 
dünya hedefine katkıda bulunmak için üretmekteyiz.

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com

Haberler
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22 Eylül 2017 Cuma günü, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket Ko-
ruç ve Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar Tanın, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Maden Bölgeleri Yö-
netmelik Taslağı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
Yan yana olan ruhsat sahalarının üretim, şehirleşme, işletme güven-
liği, rezervin verimli işletilmesi gibi sebeplerden dolayı birleştirilmesi 
için yayınlanması planlanan Maden Bölgeleri Yönetmelik Taslağı ile 
ilgili çalışmalar sürüyor. AGÜB olarak kritik görülen yönetmelik mad-
deleri Sn. Müsteşarımıza iletilerek değerlendirmelerine sunuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 

Sn. Doç. Dr. Abdülkerim 
Yörükoğlu ziyaret edildi

Haberler
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Orman izinli sahalarda üç kapalı olarak ta-
bir edilen alanlarda I(a), I(b), II(a) ve II(b) 
grubu maden ruhsatlarına orman izni ve-
rilmemesi, konuşulan önemli konular ara-
sındaydı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ta-
rafından yayınlanan genelge ile izinlerin ve-
rilmemesinin, Maden Kanunu’na, Orman 
Kanunu’na ve ilgili Kanunun 16. Maddesi-
nin uygulama yönetmeliğine aykırı olduğu 
ve bundan dolayı madencilik faaliyetlerini 
kısıtlamasının hem üretim kaybına, hem 
de iş güvenliği problemlerine yol açtığı dile 
getirildi.

17 Kasım 2017 Cuma günü 
üyeleriyle bir araya gelen 
Madencilik Meclisinin gündemi 
yoğundu. Yürütme Kurulu ve Alt 
Komite çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Daha sonra 
maden mevzuatındaki gelişmeler 
değerlendirildi. 

TOBB Türkiye Madencilik 
Meclisi Toplantısı
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İstanbul’da Anadolu yakasında bulunan bir maden ocağın-
da düzenlenen etkinlikte IVECO Türkiye yetkilileri, ürünler 
hakkında detaylı açıklamalarda bulundular. IVECO’nun off 
road segmentinin güçlü modeli Trakker, IVECO markası-
nın ağır görev aracı Astra ile tanıtım sırasında test sürüşü 
yapma imkanı sundular. Etkinlikte ayrıca 1 adet çift kabin 
Daily 4x4 de sergilendi.
Ürünlerini tanıtan IVECO yetkilileri şunları söyledi; 
“IVECO 3,5 ton segmentinden ağır vasıtaya kadar çok geniş 
bir ürün gamına sahip bir marka. IVECO markasını diğer 
bir çok markadan ayıran önemli özelliklerden biri de sade-
ce ticari araç üreten bir marka olması. IVECO rekabet ettiği 
her segmentde iddialı, off-road, inşaat segmenti de iddialı 
olduğumuz segmentler. Off road serimizde 4x2’den 8x8’e 
kadar her misyona göre ürünümüz var. En ağır görev aracı-
mız Astra. Astra’yı dünyanın en zor coğrafyalarında en ağır 
koşullarda çalışırken görebilirsiniz. Türkiye’de Astra’lar daha 
çok maden ocaklarında kullanılıyor. Türkiye’de şu anda yak-
laşık 140 adet Astra madenlerde sorunsuz bir şekilde görev 
yapıyor. Damper ve mikser misyonları için konumlandırdı-
ğımız aracımız ise Trakker. Trakker 8x4 500 hp’leri damper 
ve Trakker 8x4 410 hp’leri mikser misyonları için sunuyo-
ruz. Şu anda Türkiye’de off road görevlerde kullanılan yakla-
şık 500 ader Trakker kamyon var. Satış sonrası servis ağımız 

yaygın, yedek parça bulunabilirliğimiz çok yüksek.” 
Trakker 8x4 damper, Trakker 8x4 mikser, Astra 8x4 damper 
versiyonlarının tanıtıldığı etkinlikte damper versiyonları ile 
test sürüşü de yapıldı. Iveco ağır görev araçlarının en önemli 
üstünlüğü sadece SCR sistemine sahip olmaları ve dolayısı 
ile özellikle düşük devir ile kullanılan misyonlarda sık sık ge-
rekli olan aktif rejenerasyon yolu ile DPF filtresi temizliğine 
gerek duymamaları.

Trakker 
Trakker serisinde bulunan ürünlere genel olarak bakacak 
olursak, burada farklı yüklerin ve farklı çalışma ortamla-
rının gereklerine uygun çok sayıda seçenek görmekteyiz: 
4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 dingil düzenli kamyonlar ve yine bu 
düzendeki çekiciler ile 8x4, 8x8 dingil düzenli kamyonlar.
Trakker serisi araçlar 10 mm’ye kadar çıkan şasi kalınlıkları 
ile, ülkemiz şartlarının gerektirdiği yüksek dayanıklılık de-
ğerlerini karşılayarak, inşaat, hazır beton ve agrega sektör-
lerinde sınıfındaki rakiplerinden ayrılmaktadır. Bu araçlar 
bahsi geçen sektörlerde çok uzun yıllardır hizmet verirken, 
şasilerinin olduğu gibi tüm ana komponentlerinin de sağ-
lamlığıyla tanınmaktadır.
Bu araçlar; hazır beton mikseri, beton pompası, vinç ya da 
damper gibi çeşitli görevler için, ülkemizdeki şartlara ve ta-

IVECO Türkiye, İstanbul’da gerçekleştirdiği etkinlikte inşaat ve ağır hizmet 
uygulamalarına yönelik ürettiği kamyonları ve yenilikçi teknolojileri tanıttı.

IVECO İnşaat ve ağır hizmet uygulamalarında iddialı

Sektörden
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leplere uygun olarak “misyona özel versiyonlar” halinde kon-
figure edilmektedir.
Araçlar isteğe bağlı olarak yataklı veya yataksız, alçak veya 
yüksek kabin seçenekleriyle sunulmaktadır. Parabolik, yığ-
ma ya da havalı süspansiyon seçenekleri misyona uygun ola-
rak seçilebilmektedir. Tüm bunların yanında, farklı müşteri 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok seçenekli bir opsiyonel 
donanım yelpazesi de aracın zengin standart donanımına 
ilaveten müşteriye sunulmaktadır. 
Trakker araçların inşaat, hazır beton ve agrega sektörlerinde 
daha da önem kazanan özellikleri rakiplerine nazaran düşük 
dönüş çaplarıdır. Trakker, dar alanlarda, zaman zaman çok 
zorlu pozisyonlarda manevra yapmak zorunda kalan bu sek-
törün sürücüleri için üstün manevra kabiliyeti sunmaktadır. 
Araçlarda Eurotronic şanzıman standart olarak sunulmakta-
dır. Yüke ve yola göre en uygun vites seçeneğini otomatik ola-
rak seçerek hem yakıt hem de baskı balata masraflarını dü-
şüren Eurotronic şanzıman, sürücüye olağanüstü bir konfor 
sunduğu gibi, aynı zamanda sürücü hatalarından kaynakla-
nan motor, şanzıman ve diğer aktarma organı hasarlarının 
da önüne geçmektedir. Tiptronic kullanımda manevra ve 
off-road “mode”larına sahiptir.

Yokuş Kalkış desteği (Hill Holder), damper versiyonlarda re-
tarder gibi fonksiyonel özellikler de yine standart donanımda 
yer almaktadır
Cursor 13, 410HP ve 500 HP güçlü motorlar ile donatılan 
Trakkerlar’da motor freni 464 kW 2400 d/d güce sahip olup 
Trakker’lar sınıfında en güçlü motor frenine sahiptir.
Şantiye şartları için tam çelik tampon, far koruma standard 
olarak sunulmaktadır. Trakker’larda ayrıca ön güneşlik de 
standard olarak sunulmaktadır.
Yeni Trakker’larda üst yapı uygulamaları için daha çok fonk-

siyona ve esnekliğe sahip ara modul (expansion module) 
kullanılmaktadır.

Astra
Kamyon Şase (HD 9 serisi), rijit kaya kamyonu (RD Serisi), 
belden kırmalı kaya kamyonu (ADT Serisi) ve ağır nakliye 
çekicileri bulunan ASTRA, HD 9 kamyon şase  ürün ga-
mında (Euro 6  Egzoz Emisyon Normunda  şu an itibariyle 
6 X 4, 8 X 4 ve 8 X 6 konfigurasyonlarını üretmektedir) ken-
di sınıfında rakipsiz şase yapısı (202.00 NM Şase Burulma 
Direnci), yüksek motor gücü (Iveco tarafından da kullanılan 
Cursor motorlar ve 500 ve 560 HP seçenekleri), müşteri ihti-
yaçlarına göre şekillendirilebilen çok geniş yelpazedeki ağır 
hizmet tipi versiyon seçenekleri ile rakiplerinden ayrılmak-
tadır. En ağır görevler için seramik debriyaj opsiyon olarak 
sunulmaktadır.
Astra’lar farklı üst yapı uygulamaları için 4 farklı yüksek 
torklu PTO’lara sahiptir.
On road araçların konforuna sahip olan kabinde karart-
malı elektrikli kapı camları mevcut olup, kapı panelleri 
yıkanabilir ve ateşe dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Kabin içini temizleme amaçlı hava bağlantı çıkışları 
mevcuttur.
Astra, yalın üretim prensibi, rakiplerine göre daha yüksek 
teknik taşıma kapasitesi sunması, yıllardır Türkiye pazarın-
da var olan IVECO ile büyük oranda parça uyumluluğu,  
Euro 6 egzoz emisyon normunda EGR’ siz (aktif rejeneras-
yon prosesine ihtiyaç 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 ile sunulmaktadır.



16 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi  
Bileşik Endeksi, faaliyetlerdeki sıçrama ile  

artışını Ekim ayında da sürdürdü 

AGÜB

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli 
olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi 

Bileşik Endeksi’nin, Ekim 2017 sonuçları açıklandı. 
Bileşik Endeks Ekim 2017’de, inşaat malzemeleri sana-
yisinde faaliyetlerin kendi dinamikleri ile kuvvetlen-
meye devam ettiği vurgulandı. Sektörün dışında ya-
şanan gelişmelerin güven 
ve beklentilerde bozul-
maya yol açtığı belirtilen 
Bileşik Endeks’te, bu iki 
alanda yeniden iyileşme 
sağlanması halinde sektö-
rün dinamiklerinin daha 
da güçleneceğine dikkat 
çekildi. Önümüzdeki üç 
aya ilişkin alınan yurtiçi 
siparişlerinin, Eylül ayın-
dan sonra Ekim ayında da 
düştüğü ifade edildi. Ayrıca gelecek üç aya ilişkin ih-
racat siparişlerindeki artışın durmasına rağmen, Ekim 
ayı ihracatının yine de yüksek gerçekleştiği belirtildi. İç 
ve dış siparişlerdeki gelişmelere karşın, önümüzdeki üç 
ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde, yine 
kuvvetli artışlar yaşandığı kaydedildi. İnşaat Malzeme-
leri Sanayi Bileşik Endeksi Ekim 2017 raporunda sek-
töre yönelik şu tespitler yer aldı:

Ekim ayında faaliyetlerde genele yayılan hızlı 
artış yaşandı

İç satışlar, ihracat, üretim ve ciroların birlikte art-
tığı Ekim ayında, tahsilat hızındaki gerileme tek 
olumsuz gelişme oldu. İnşaat malzemeleri sanayi-
sinde faaliyetler Ekim ayında yeniden önemli bir 

artış gösterdi. Ağustos 
ayında yavaşlayan, ça-
lışma gün sayısında-
ki azalma ile Eylül’de 
gerileyen faaliyetler, 
Ekim ayında yeniden 
tüm göstergelere yayı-
lan bir genişleme gös-
terdi. Faaliyet Endek-
si, Ekim ayında Eylül 
ayına göre 2,3 puan 
arttı. Buna bağlı ola-

rak Ekim ayında faaliyet seviyesi, geçen yılın Ekim 
ayının 11,0 puan üzerine çıktı. Yurtiçi satışların 
önemli ölçüde arttığı Ekim ayında, ihracattaki ar-
tış da hızlanarak sürdü. Üretimde kuvvetli artış 
gerçekleşti. Cirolar Ekim ayında iç ve dış satışlar-
daki artışlar ile genişledi. Faaliyetlerin dinamikleri 
Ağustos ve Eylül ayındaki soluklanmanın ardın-
dan Ekim ayında yeniden canlandı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ekim ayını 100,13 puan ile  
kapattı. Faaliyetlerdeki kuvvetli toparlanma, güven ve beklentilerdeki  
gerilemeye rağmen Bileşik Endeksi 100 puanın üzerine taşıdı. Bileşik  

Endeks, Ekim ayında Eylül ayına göre 0,14 puan artış yaşarken geçen yılın  
Ekim ayı seviyesinin de 5,58 puan üzerinde gerçekleşti. 

Bileşik Endeks, Ekim ayında yeniden  
100 puanın üzerinde 

Sektörden
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan 
araştırmada firmalar ihracat performanslarına göre sı-
ralanıyor. HİDROMEK, en fazla ihracat yapan ilk 1000 
firma listesinde, geçen yıla göre yerini yükselterek 255. 
sırada yer aldı.
HİDROMEK, 2016 yılında yapılan araştırmada 362. sı-
rada yer alırken, bu yıl yaklaşık 60 milyon dolar ihracatı 
ile 255. sıraya yükseldi.  Listede ayrıca yer verilen sektö-
rel sıralamada ise “Makine ve Aksamları” kategorisinde 
HİDROMEK 7. sırada bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-
fından her yıl yapılan “Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçı Araştırması” açıklandı. 
Araştırmaya göre HİDROMEK geçen 
yıla göre listedeki yerini yükselterek 
255. sırada yer aldı.

Hidromek Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor

Faaliyetlerdeki önemli artışa karşın güven ve beklentilerin yine zayıfladığının 
belirtildiği Bileşik Endeks’te; ekonomide enflasyon, döviz kuru ve faiz gibi  

göstergelerdeki gelişmelerin sektörde olumsuz etki yarattığı,  
ekonomi dışı risklerin de güven ve beklentileri olumsuz  

etkilediğine dikkat çekildi.

Sektörden

Güven artışı görülen tek alan ihracat pazarları 
oldu
Güven Endeksi’nde yedi aydır süren artış sonrasında 
Eylül ayında yaşanan sınırlı gerileme Ekim ayında da 
devam etti. Ekim ayında faaliyetlerdeki kuvvetli artı-
şa rağmen Güven Endeksi’nde dış pazar gidişatı hariç 
diğer tüm alt endekslerde gerileme yaşandı. Faaliyetlerin 
dışındaki gelişmeler Ekim ayında güven üzerinde aşağı 
yönlü baskı yarattı. Güven seviyesi bir önceki aya göre 0,6 
puan düştü. Güven seviyesi geçen yılın aynı ayının güven 
seviyesinin ise 0,3 puan üzerinde kaldı. İnşaat sektörü ve 
inşaat malzemeleri sanayisine yönelik güven sınırlı ölçüde 
düştü. Yurtiçi pazarlarına yönelik güvenin düştüğü Ekim 
ayında, ihracat pazarlarına yönelik güven ise yeniden artış 
gösterdi. Ekim ayında güven artışı görülen tek alan ihra-
cat pazarları oldu. Ayrıca güven unsurlarında son iki ay-
dır yaşanan gerileme eğiliminin, faaliyet dinamiklerini de 
olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Beklentiler, faaliyetlerin arttığı bir ortamda 9 
ay sonra ilk kez geriledi
Beklenti Endeksi’nde, Ocak ayından itibaren yaşa-
nan kademeli iyileşme Ekim ayında mola verdi ve 
beklentiler sınırlı ölçüde geriledi. Ekim ayında fa-
aliyetlerdeki kuvvetli artışa rağmen beklentiler 9 ay 
sonra ilk kez düştü. Beklentilerdeki gerilemede enf-
lasyon ve döviz kurları gibi ekonomik göstergeler-
deki bozulmalar ile ekonomi dışı alanlarda yaşanan 
gelişmeler etkili oldu. Beklenti Endeksi, Ekim ayın-
da bir önceki aya göre 0,8 puan düştü ancak buna 
rağmen geçen yılın aynı dönemine göre 7,0 puan 
daha yüksek çıktı. Böylece beklentiler geçen yılın 
üzerinde kalmaya devam etti. Türkiye ekonomisi ile 
inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerin 
de düştüğü Ekim ayında; iç pazar siparişleri geri-
lerken, ihracat siparişlerinin artışının da durduğu 
ifade edildi.
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Agrega Sahaları için Görsel Etki Değerlendirme

Madenlere karşı oluşan olumsuz algı çevreci yaklaşım ile değiştirilebilir.

Açelya KAVCI - SRK Danışmanlık - Harita Mühendisi/CBS Uzmanı  - akavci@srkturkiye.com
Gözde AKBAŞ - SRK Danışmanlık - Şehir Plancısı/CBS Uzmanı - gkaya@srkturkiye.com

İnsan ve toplum yaşamının en önemli parçalarından biri 
olan doğal kaynaklar, ülkelerin sosyo-ekonomik kalkın-
maları için gerekli olan hammadde ve enerjiyi sağla-
maktadır. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların 
dışında üretim ve tüketimde kullanılan bu hammadde 
ve enerjinin büyük bölümü yeraltı kaynaklarından elde 
edilmektedir. Madencilik faaliyetleri içinde en çok üreti-
len agrega hammaddesi olmadan konutlar, yollar, eğitim 
ve öğretim binaları, köprüler, havaalanları yapılamaz. 
Agrega madenciliği günümüzde, öncelikle önemli ölçü-
de inşaat faaliyetleri olmak üzere diğer sektörlerle yoğun 
girdi-çıktı ilişkisi içinde olduğundan ülkemiz ekonomisi-
nin vazgeçilmez sektörlerinden biri durumundadır.
Özellikle açık ocak üretim yöntemi ile çalışan bu maden-
cilik faaliyetinde de çevresel bozulma ve etkiler oluşmak-
tadır. İşte tam bu noktada, bir tarafta insanların yenile-
nemez ya da yenilenmesi binlerce yıl süren madenleri 
kullanma zorunluluğu, diğer tarafta tahrip edilen bir çev-
renin olması, “sürdürülebilir kullanım” kavramını ortaya 
çıkarmaktadır. 
Sürdürülebilirlik; saha yer seçimlerinde sadece jeolojik, 
teknik ve ekonomik faktörlere bağlı kalınarak doğal kay-
nakların doğru kullanımı (rezervlerin miktarı, kalitesi ve 
etkin kullanımı) ile değil, aynı zamanda işletme sırasında 
ve sonrasında, maden sahasının estetik ve görsel peyzaj 
değerleri yönünde de ciddi boyutlarda incelenerek zararlı 
çevresel etkilerin azaltılması ile mümkün olmaktadır.

Yaşadığımız dünyada tüketimin fazla olması ve enerjinin depolanamaması ile birlikte hammaddeye olan ihtiyaç 
gün ve gün artmaktadır. Enerji ve hammaddenin büyük kısmı ise doğadan, madenlerin çıkarılması ile sağlan-
maktadır. Bugün Türkiye’de kişi başına tüketim yaklaşık 6 ton(1) olarak düşen AGREGA, madenciliğin büyük 
bölümünü oluşturmakla birlikte, çok sayıda çalışma sahasına sahip olmasından kaynaklı, özellikle geniş alanlara 
yayılan açık maden işletmeleri gibi, doğal topoğrafyada ve peyzajda birçok değişiklik meydana getirmektedir. 
Bu değişiklikler sahayı gören yerleşim yerleri, yolculuk güzergahları ve rekreasyon alanlarında bulunan insanlar 
için olumsuz görsel etkilere de neden olmaktadır. Doğanın daha yaşanır ve sürdürülebilir olması için bozulan 
arazilerin yeniden kazanımı, aynı zamanda da güzel bir peyzaj alanı oluşturmak önem kazanmaktadır. Bu nok-
tada görsel değişikliğin fazla olduğu alanların belirlendiği, bu değişikliğe maruz kalan hassas görüş noktalarının 
tanımlandığı ve olumsuz görsel etkiyi azaltmak için önerilerin sunulduğu “Görsel Etki Değerlendirme (GED)” 
bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Agrega Sektörüne Genel Bakış ve Ülkemiz için 
Önemi 
Bugün beton ve çimento gibi agrega hammaddesi içeren 
yapı malzemeleri günlük hayatımızın vazgeçilmez bir par-
çası olmuştur. Çağımızın getirmiş olduğu gerekliliklerden; 
konut, okul, hastane, yol, vb. gibi ana ihtiyaç olan yapıların 
yanında özellikle ekonomik olarak gelişmekte olan ülke-
mizde, nüfusu hızla artmakta olan metropollerdeki “Mega 
Projeler” metropoliten bir kent oluşumunun vazgeçilmezle-
ri olmuştur. Üstelik Türkiye deprem kuşağı içinde bulundu-
ğundan “Kentsel Dönüşüm” projeleri ile de sürekli yeniden 
bir yapılanma halindedir. 
Bir de rakamsal boyutlara bakıldığında, Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği’ne üye 39 ülke arasında ül-
kemiz, Almanya ve Rusya’dan sonra en fazla agrega üreten 
3. ülke konumundadır.  Yine, Türkiye genelinde agrega ma-
denciliği, ekonomik büyüklük ile mermer ve linyitten sonra 
sırayı alan en büyük 3. sektör konumundadır(2).

Agrega Madenciliğinin Çevresel Etkileri  
ve Onarımı
Agrega madenciliği; 2004 yılına kadar Osmanlı dönemin-
den günümüze kadar gelen Taşocakları Nizamnamesi mev-
zuatı ile yönetiliyordu. Nizamnameye göre kısa süreli verilen 
maden ruhsatlarında herhangi bir denetim yapılmaması so-
nucu, iş bitiminde yol kenarlarında yüksek uçurumlar veya 
tepeler, kesilen ağaçlar ve etrafa yayılmış hafriyat yığınları 
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fazlasıyla ortaya çıkmaktaydı. Ayrıca hammadde üretim izni 
ile üretim yapan, amacı yalnızca aldığı ihaleyi sonuçlandırmak 
ve düşük bedellere rağmen para kazanıp işine devam etmeye 
çalışan firmalar dolayısıyla da kötü görünümlü terk edilmiş sa-
halar ortaya çıkmaktadır.
Genel olarak tüm maden sahaları gibi agrega madenciliğinde 
de arazinin topoğrafyasında değişim, üst toprağın kaldırılması 
ile bitki örtüsünde oluşan değişim, su rejiminde değişim ve en 
kaçınılmazı görsel değerlerinde değişim meydana gelmektedir. 
Özellikle, ulaşım güzergahı üzerinde yer alan işletmelerin ne-
den olduğu kazı çukurları, pasa döküm sahaları ve oluşturduğu 
aynalar, güzergah boyunca doğal peyzajın kendine özgü nite-
liklerinin yok olmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ocakların 
orman arazisi içinde bulunduğu durumlarda, malzeme üretil-
mesi sonucu bölge bitki dokusunu yok etmeleri ve topografya-
yı değiştirmesi görsel kaliteyi olumsuz etkilemektedir. İşletme 
alanında bulunan kırma-eleme tesislerinden çıkan toz da gör-
sel kalitenin düşmesine neden olmaktadır. 
Sürdürülebilir bir çevre yönetiminin gerçekleştirilmesi için 
çevresel etkiler gibi görsel etkiler de maden faaliyetinin her 
aşamasında uyum içinde yönetilmesi gerekmektedir. Bilindiği 
üzere, maden faaliyetinin son bulmasından sonra tahrip edi-
len alanın yeniden kazandırılmasına yönelik 14.12.2007 tarihli 
“Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden 
kazandırılması yönetmeliği” ile madencilik sonrası bozulan 
alanların rehabilitasyonu ve bu alanlarda yeniden canlı hayatı-
nın başlaması amaçlanmaktadır. Agrega sahaları için de bunun 
dünyada ve ülkemizde de birçok örneği bulunmaktadır. Fakat 
henüz planlama aşamasında yapılacak bir GED çalışması, ma-
den rehabilitasyon planına etki edebilir ve maden görsel kalite-
sini yükseltecek etkileri öncesinde ön görmeyi sağlayabilir.
Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), temelde agrega üretiminde 
hem standartlara uygunluğu ve kaliteyi hedefleyen bilinçli üre-
ticilerin bir araya gelmesini hem de sektörde yaşanan sorunla-
rın çözülebilmesini amaçlamıştır. Sevindirici ki, bu amacın ya-
nında sektörün bu olumsuz çevreci algısının değiştirilmesine 
yönelik önemli gelişmeleri takip etmektedir. Böylelikle, bilinçli 
bir çevreci yaklaşım; madencilik faaliyetleri sırasında çevreye 
daha az zarar verilmesini, sonrasında da alanların öncelikle 
doğal yapıya uyumlu duruma getirilmesini veya farklı gereksi-
nimler için değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.

Agrega Madenciliğinde Görsel Etkinin  
Değerlendirilmesi
Son yıllarda, ülkemizin AB uyum sürecinde madencilik sek-
törünü son derece yakından ilgilendiren, ağırlıklı olarak doğal 
kaynakların, çevre ile birlikte gözetilmesini amaçlayan pek çok 
yönetmelik Türk mevzuat sistemi kapsamına girmiştir. Sür-

dürülebilir kalkınma prensipleri çerçevesinde ülkemizin de 
imzaladığı ve 2003 yılından itibaren yürürlüğe giren Avrupa 
Peyzaj Sözleşmesi(3) ile de “taraflar, peyzajların özelliklerini 
ve onları dönüştüren güç ve baskıları analiz etmeyi, deği-
şimleri kaydetmeyi taahhüt eder” ifadesini kabul etmiş bu-
lunmaktadır. Bu sözleşme ile uyum gereği gündeme gelen 
“Görsel Etki Değerlendirme” çalışması da maden faaliyeti 
sırasında ve sonrasında oluşan görsel değişim için bir gerek-
lilik olarak ortaya çıkmaktadır.
 Görsel Etki Değerlendirme, uluslararası düzeyde Dünya 
Bankası/IFC standartları gereği, özellikle maden ve ulaşım 
projeleri için hazırlanan, projelerin çevreye olan etkisinin 
görsel boyutuna odaklanan bir çalışmadır. Uluslararası 
madencilik faaliyetlerinde, IFC, madencilik(4) ve enerji(5) 
sektörleri için hazırlamış olduğu çevre, işçi sağlığı ve iş gü-
venliği rehberlerinde “görsel etkiyi” ayrı bir başlık altında 
değerlendirmekte olup özellikle rekreasyon ve turizm kul-
lanımlarının olduğu alanlarda maden faaliyetlerinin olası 
olumsuz görsel etkileri ve bu alanlarda GED çalışmasının 
gerekliliğini belirtmektedir. Rehberde bu etkileri azaltmak 
için, maden kapama ve araziyi ıslah etme süreçlerine, GED 
çalışmasına mutlaka civardaki hassas görüş noktalarından 
(örneğin mesire alanları, yerleşimler, korunan alanlar vs.) 
katılması gerektiği ve tasarımın görünen manzaraya göre 
planlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Ülkemizdeki peyzaj alanlarının korunması ve rehabilite 
edilmesi gerekliliği ile atılan adımlardan bir diğeri de Orman 
ve Su İşleri Bakanlığı (OSİB) tarafından hazırlanan Maden 
Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı (2014-2018)’dır(6). Bu 
plan ile 27 Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içinde 
kalan terk edilmiş maden sahaları ve taş ocaklarının rehabi-
litasyonu planlanmıştır. Eylem planı ile doğaya yeniden ka-
zandırma ve onarım çalışmaları kapsamında özel yenileme 
ve iyileştirme tekniklerinin uygulanması hedeflenmektedir. 
Özellikle günümüz şartlarında doğaya yeniden kazandır-
manın ekonomik ve teknik sebeplerle mümkün olamadığı/
olamayacağı bazı sahalarda ise; spor alanları, kentsel yeşil 
alanlar, atık depolama alanları gibi doğal peyzajın korundu-
ğu geri kazanımlar düşünülmektedir.
İşte tam bu aşamada, peyzajın görsel fonksiyonu analizleri 
ile paralel olarak hassas görüş noktalarının ve mevcut peyzaj 
hassasiyetinin belirlenmesi GED ile mümkün olmaktadır. 
Böylelikle, tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumları önceden görerek etkisiz hale getirmesi için gerek-
li tedbirlerin ortaya konulması ve olumsuz etkilerin minimi-
ze edilmesi kolaylaşmaktadır.
GED çalışması öncelikle proje alanının bulunduğu mevcut 
peyzajın kalitesini ve çevredeki hassas görüş noktalarını be-
lirleyen bir çalışmadır. Hassas görüş noktası; bir bölgenin 
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cazibesine katkıda bulunan, çevre halkının kullandığı mesire 
yerleri, yaylalar gibi rekreasyon alanlarını, Milli Park, Tabi-
at Parkı, Tabiatı Koruma Alanı, Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi gibi korunan alanları, turistik bir yol veya demiryolu 
güzergahı üzerindeki noktaları ifade etmektedir.
Proje ünitelerinin ne oranda görüldüğü ve peyzaj hassasiyeti 
değerlendirilerek, proje alanı için her hassas görüş noktasına 

özel görsel etki azaltıcı önerilerde bulunulur.  GED çalışma-
larının aşamaları şu şekilde özetlenebilir:
1. Sahaya hâkim olan temel koşulların; peyzajın belirlen-

mesi için mevcut topoğrafya/morfoloji, bitki örtüsü ve 
arazi kullanımı verileri temin edilir ve Peyzaj Karakter 
Analizi çıkartılır (Bkz. Şekil I).

2. Mevcut peyzajın üzerindeki olası bir değişime karşı ne 
derece hassasiyeti olduğunu belirlemek için çeşitli GED 
analizleri kullanılarak her bir peyzaj birim için ayrı ayrı 
hassasiyet değerlendirmesi yapılır. 

3. Saha çevresinde belirlenen hassas görüş noktaları ile 
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) analizleri aracılığıyla ma-
den sahasına olan yakınlık ve görünürlük analizleri 
(Bkz. Şekil II) elde edilir. Görünürlük analizleri ile saha-
yı mevcut topografik özelliklere göre görebilen bölgeler 
belirlenebildiği gibi, maden sonrası oluşacak topoğra-
fik değişime göre işletme sırasında madeni görebilecek 
olan bölgeleri de belirlemek mümkündür.

4. Görünürlük analizleri sonucunda maden sahasının gö-
rüş alanı içerisinde kaldığı hassas görüş noktalarından 
proje alanı fotoğraflanır ve maden sahasının arama, 
işletme ve kapanış aşamalarındaki görüntüsü modelle-
nir, böylece mevcut arazi ile önerilen proje ünitelerinin 
görsel simülasyonu karşılaştırılmış olur.                    

5. İstendiği takdirde, yerel halkın görsel etkilere karşı tu-
tumları anket yoluyla belirlenerek endişe düzeyleri 
ölçülebilir. Bazı durumlarda halkın; görme mesafesi, 
nesne boyutu, nesne formu ve renklerle ilişkili görsel 
duyarlılığı hakkındaki bilgisi, görsel etkileri değerlen-
dirmek için belirleyici olabilmektedir(7).

GED çalışmalarının sonucunda, henüz işletmeye geçmemiş 
bir agrega projesinin işletme sırasındaki görünümü önceden 
modellenerek, hangi hassas görüş noktalarından ne kadar 
göründüğü belirlenebilir. Aynı zamanda işletmedeki bir 
agrega sahasının görünürlük analizleri yapılarak, olumsuz 

Şekil I: Peyzaj Karakter Analizi ile Belirlenen Mevcut Peyzaj Ka-
rakter Birimleri Örneği

Şekil II: Görünürlük Analizi Örneği

Şekil III: Maden Sahasının Hassas Görüş Noktası Olan Ulaşım 
Güzergahından Görünür Alan Analizi, Maden Sahasının İşletme 
Aşamasından Model Görünümü, Maden Sahasının Öneri Reha-

bilite Çalışması Öncesi Durumu, Sahanın Ulaşım Güzerhanından 
Rehabilite Sonrası Durumu, (Üstten Alta, Soldan Sağa)
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görsel etkiyi hafifletme önerilerinde bulunulur. Şekil III’te GED 
sonucunda elde edilen örnek bir çalışma yer almaktadır. Maden 
sahalarının sadece gündüz görüntüsü değil gece görüntüsü de 
değerlendirilerek ışıklandırma ile ilgili önerilerde bulunulur. 
Şunu belirtmek gerekir ki, GED çalışmalarında peyzaj hassasi-
yetinin belirlenmesi açısından çeşitli peyzaj analizleri ve kalite 
belirleme yöntemleri kullanılmakla birlikte GED esas olarak 
bir peyzaj analiz çalışması değildir. GED proje etkilerini görsel 
olarak ortaya koyan, projenin görsel kalitesini yükseltmeyi he-
defleyen, projeye halkın katılımını desteklemeyi amaçlayan bir 
çalışmadır. GED çalışmalarında CBS analizleri ve modelleme 
yöntemleri ile görsel kalite ve projenin çevre halkı üzerindeki 
görsel etkisi ön plandadır. Agrega sahalarında özellikle planla-
ma aşamasında yapılacak bir GED çalışması maden projesine 
etki edebilir ve maden görsel kalitesini yükseltecek etkiler sağ-
layabilir. 

Sonuçlar ve Öneriler

Sürdürülebilir kalkınma kavramı içerisinde madencilik ve çevre 
birlikte düşünülmelidir. Bu nedenle, maden ocaklarının faaliye-
tine başlanmadan önce çevresine olan etkilerinin belirlenmesi, 
elde edilen bilgiler doğrultusunda ocakların mevcut durumu-
nun ortaya konulması ve ocakların faaliyetinin bitmesinden 
sonra planlamanın bütün boyutları ile ele alınması gerekmek-
tedir. Bu nedenle, çevresel etkilerin belirlenmesinin en büyük 
faydası olarak, tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumları önceden görerek etkisiz hale getirilmesi için gerekli 
tedbirlerin ortaya konulması ve olumsuz etkilerinin minimize 
edilmesinin sağlanması çok önemlidir. Alan kullanım planları-
nın alternatifli olarak geliştirilmesi, alana en uygun kullanım ya 
da kullanımların peyzaj onarımına yönelik olması gerekmekte-
dir. Unutulmamalıdır ki, insanların temel ihtiyaçlarından olan 
çevre ve madencilik ilk bakışta birbirine ters iki kavram gibi 
görünseler de, çevre ve madencilik birbirini tamamlayan iki 
unsurdur(8).
Şimdilik Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) çalışmalarında ve Dünya Bankası / IFC çevre, işçi sağ-
lığı ve iş güvenlik rehberlerinde yer alan GED, ülkemiz Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) mevzuatında henüz kavram ola-
rak açıkça geçmese de;
·  Topoğrafyanın etkilendiği tüm madencilik faaliyetlerinde 

mevcut görsellik hakkında bilgi edinmek ve olası değişim-
lere karşı önlemler alınması,

·  Görselliğin; insanların fiziksel ve duygusal algılarında, 
kendilerini iyi hissetmelerinde önemli bir etken oluşu ve 
doğal peyzaj ile uyumsuz görüntülerin kişileri olumsuz 
etkilemesi,

·  Görsel etki değerlendirmenin; planlama, tasarım ve yö-
netim aşamasını etkileyen bir faktör oluşu,

·  Gerektiğinde, planlama sürecine halkın katılımı da 
sağlanarak; çevrenin sosyal kısmının da onarıma dahil 
edilmesi sebepleriyle ve

·  21. yy’da uluslararası sözleşmelere göre “görsel kalite” 
artık global boyutta önem taşıdığından, GED’e ihtiyaç 
kaçınılmazdır.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre peyzajların bütünlüğü-
nü sağlamayı ve buna yönelik politikalar geliştirmeyi kabul 
etmiş bulunan ülkemizde ÇED sürecinde de görsel etki de-
ğerlendirmesinin kısa bir süre içinde yer alacağı tahmin edil-
mektedir. 
Unutulmaması gereken gerçek şudur ki; çevreyi koruma, 
kirliliği önleme ve ekolojik değerleri geri kazanmada en et-
kili ve maliyeti en ucuz olan yol, arazi ve çevre bozulmalarını 
önlemeye erken başlamaktır. Bu nedenle agrega sahalarında 
öncelikli olarak GED çalışmalarının henüz planlama aşama-
sında yaptırılması önerilmektedir. Ne var ki, her sektörde ol-
duğu gibi agrega madenciliğinde de özellikle Maden Kanunu 
öncesi uygulamalardan kalma kötü örnekler mevcuttur. Bu 
sahalarda OSİB tarafından da yürütülmekte olan rehabili-
tasyon çalışmaları ile uyumlu bir GED çalışması neticesin-
de olumlu sonuçlar alınacağı düşünülmektedir. Dünya’daki 
uygulamalarda eski maden sahalarında rekreasyon alanı golf 
sahası (Black Diamond Golf Course, Orlando, Florida), açık 
ocaktan amfi tiyatro şeklinde konser alanı (Dalhalla at Rätt-
vik, İsveç) gibi örnekleri bulunmaktadır(9). Türkiye’de yapı-
lacak olan rehabilitasyon çalışmalarında GED çalışmalarının 
sürece dahil edilmesi önemli katkı sağlayacaktır. 
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Güvenilir Agrega Rezervlerinin Bildirimleri Neden Önemlidir

Tercüme - Cihat KÜÇÜK

Agrega rezervlerinizin tahmininde ve raporlamasında en iyi 
uygulama sizce nedir? İşletmenizin bu işi tam olarak kitabı-
na göre yaptığından nasıl emin olabilirsiniz? İyi bir işletmeye 
sahip olsanız da, zayıf bir tahmin stratejisi veya raporlamaya 
sahipseniz, eliniz kötü demektir. Neil Wells bizimle stratejik iş 
planlamasında yerleşmiş en iyi uygulamanın ve bununla yö-
netilebilir maden varlıklarının portföyüne kötü sürprizlerle 
karşılaşmadan ulaşmanın yolları hakkında konuşuyor.
Uluslararası raporlama standartları, dünya genelinde kaynak-
lar ve rezervler hakkındaki bilgileri anlayabilmek için oluş-
turulmuş genel kuralları içinde barındırıyor.  Yine de maden 
endüstrisi için yapılan rezerv, kaynak tahminleri ve raporlama 
inişli çıkışlı bir geçmişe sahip olmakla beraber, şimdiye dek 
olmuş yatırım skandallarının baş köşesinde durmaktadır. Bu-
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ve “kaynak” terimlerinin tam olarak ne manaya geldiğini anlamak ve bu alanların kimler tarafından ve ne 
şekilde tahminleri yapıldığıdır ki, bu veriler kullanılarak yatırımcılara karşılaşabilecekleri riskler ve fırsatlar 
konusunda bilgiler verilebilsin.

radaki en önemli noktalardan biri de aslında “rezerv” ve “kay-
nak” terimlerinin tam olarak ne manaya geldiğini anlamak 
ve bu alanların kimler tarafından ve ne şekilde tahminleri 
yapıldığıdır ki, bu veriler kullanılarak yatırımcılara karşılaşa-
bilecekleri riskler ve fırsatlar konusunda bilgiler verilebilsin.
Anlamları yeterince açık olmayan terimler ve unsurlar ile 
maden kaynakları ve maden rezervleri için pazar ile ilgili ra-
porlama tanımlarının, uluslararası girişimlerde baz alınması 
ve buna göre tahminler yürütülmesi şüphesiz ki bağlantılı-
dır. 1997 yılında, ABD, Kanada, Avustralya, Güney Afrika 
ve Avrupa’dan çekilmiş bir çalışma grubunun temsilcileri, iki 
ana kategori olan Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri ile 
bunların beş alt kategorisi için kullanılacak tanımlar üzerine 
fikir birliğine vardı. Bu tanımlar, agregalar dahil olmak üzere 

Şekil 1: Kodlar ve standartların CRIRSCO şablonları ile uyumu-
nun benimsendiği coğrafyalar.
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bütün maden endüstrisi sektörünün gelişiminde ve yayılmasın-
da etken olacak ihtiyaçları vurgulayan, ulusal ve bölgesel rezerv 
ve kaynak raporlama kodlarının ve standartlarının ana çekirde-
ğini şekillendirecek tanımlar idi.  Her iki konu için tüm ulusla-
rarası standartlar halka açık olarak yayınlandı ve özel sektördeki 
agrega üretici şirketler CRIRSCO ( Maden Kaynakları Ulusla-
rarası Raporlama Standartları Komitesi) tarafından korundu. 
CRIRSCO, raporlama uygulamalarında uyum ve tutarlılığı te-
min edebilmek için, tüm ulusal ve bölgesel raporlama standart-
larını baz alarak şirketlere örnek şablonlar sağlıyor. Bu durumun 
borsada listelenmiş maden şirketleri için önemli sonuçları var. 
Borsadaki bu şirketlerin bilgileri için yapılan raporlamalardaki 
kodlar ve standartlarda CRIRSCO örnek şablonları ile uyumlu-
luk aranıyor. 
Şekil 1 üzerinde, kodlar ve standartların CRIRSCO şablonları ile 
uyumunun benimsendiği coğrafi alanlar gösteriliyor. Bu kodlar 
ve standartlar bu ülkeler tarafından ortaklaşa tanınmış ve farklı 
bölgelerde birden aktif olan uluslararası operatörler için büyük 
önem teşkil edebilir.
Avrupa’da PERC (Pan-Avrupa Rezervleri ve Kaynakları Rapor-
lama Komitesi) keşfedilen sonuçların, maden kaynaklarının ve 
maden rezervlerinin halka açık raporlamasındaki standartların 
belirlenmesinden sorumlu kuruluştur. PERC bir CRIRSCO 
üyesidir ve “PERC Raporlama Standartları” tamamen “CRIRS-
CO Raporlama Şablonu” ile ve dolayısı ile uluslararası raporlama 
standartları ile aynı çizgidedir.
PERC, özellikle inşaat malzemeleri şirketleri tarafından istisma-
ra uğrayan kaynak ve rezervlerin raporlanması ve tahminlerinde 
uygulanabilir yönergeler geliştirmekte oldukça aktiftir.

Yatırımcının güvenirliği şirketin güvenirliğinden farklı 
mıdır?
Agrega şirketleri tarafından alınan yatırımcı kararları ve işletme 
kararları genel olarak aynı temel ihtiyaca göre şekillenir – eldeki 
bilginin güvenirliği.
CRIRSCO ile uyumlu olan PERC Raporlama Standardı, bu gü-
venirliği sağlamak için 4 ana koşulu baz alır.
Şeffaflık : Geçerliliği kabul edilmiş tanımlara uyan, yeterli düzey-
de net ve kesin bilgi.
Maddesellik : Bağlantılı bilgilere dayalı mantıklı ve dengeli hü-
kümler.
Yeterlik : Yapılan iş, profesyonel kurallar ve etik çerçevesine tabi 
olan uygun nitelikli ve yeterli tecrübeye sahip  kişilerin sorum-
luluğudur.
Tarafsızlık : Söz konusu nitelikli kişi, kabul edilen herhangi bir 
rapordan etkilenmemelidir.

Bilgi, tahminleri hazırlayan uzmanlar tarafından, bu tahmin-
leri kullanan uzman olmayan kişilere açık ve net bir şekilde, 
bilginin kullanılacağı alan göz önüne alınarak, herkesin anla-
yabileceği bir dilde ulaştırılır. 
Harici yatırımcı korunması öncelikli iken, PERC Raporlama 
Standardına göre hazırlanan tahminlerin içeride kullanılması 
raporlamaların kesin tutarlılığı dolayısı ile şirketin lehine olu-
yor. Bu durum, dahili ve harici amaçlardan ayrı olarak yapıla-
cak raporlama öncesi, bilginin yeniden yorumlanmasının ve 
sonucunda oluşabilecek kafa karışıklığının da önüne geçiyor.
Titiz ve belgelenmiş bir işlemle yapılan iç raporlamanın en-
tegrasyonu, stratejik iş planlamasını standart formatta hazır-
lanmış güvenilir ve kullanıma hazır bilgiler ile destekler. Bu 
faktör, özellikle uluslararası çalışan firmalar için büyük önem 
arz etmektedir.  Bu şekilde, bu özellikteki firmalara maden 
kaynakları ve rezervleri ile ilgili kullanabilecekleri ortak bir dil 
sunar.
Uluslararası raporlamada hangi faktörler dikkate 
alınır?
Rezervleri ve kaynakları PERC standartlarında tanımlarken, 
birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörler 
sadece jeolojik bilgilere dayalı güvenirlikten ziyade maden 
üretiminin anlaşılması ile de ilgili olmalıdır. Değiştirici faktör 
olarak adlandırılan bu koşullar malzemelerin rezerv mi yoksa 
kaynak mı olduğunu belirlemede esas alınan faktörlerdir.

Şekil 2 üzerinde jeolojik açıdan güvenirlik ve Değiştirici Fak-
törler arasındaki ilişki, malzemelerin kaynak ya da rezerv ola-
rak tanımlanması ile birlikte gösterilmiştir.

Kaynakların ve rezervlerin raporlanması, basitçe belli bir şan-
tiyede elde olan madenin envanteri değildir. Kaynağın tanımı; 
çıkarıldığında ekonomik yönden olası mantıklı beklentilerin 
olduğu maden yatağının bir bölümüdür.  
Bu yüzden elde edilen tonajın tahmininde, sterilize edilmiş 
yokuşlardaki madenlere izin veren, konut sınırlarına, ağaç-
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landırılmış bölgelere, binalara, yollara, göllere…vb mesafesini ko-
ruyan, mantıklı bir kazı profili dikkate alınmalıdır.
Kaynaklar ve rezervler arasındaki temel fark kesindir. Kaynakları 
raporlamak malzemelerin geri kazanılmış olduğunu gösterirken, 
rezervlerin raporlanması kesin bir ölçü bildirir.

Agrega şirketleri maden şirketlerinden ne derece fark-
lıdır?
Genel olarak, agrega şirketleri maden şirketlerine nazaran daha 
farklı bir yatırım ortamı ile işletilir. Bu farklılıklar genellikle çıkan 
malzemenin değeri, kullanılabilirlik, jeolojik değişkenlik ve pazar 
riskleri ile ilişkilidirler.
Maden Şirketleri:
• Madenlerin yüksek öz değerleri vardır.
• Madenlerin jeolojik değişkenliğe karşı yüksek hassasiyeti ve 

sınırlı yer değiştirme potansiyeli vardır.
• Madenler nispeten nadir ve çıkarılması güçtür.
• Madenler küresel pazara sunulur ve ticari fiyatlarda dalgalan-

maları hassastır.
• Madenlerin fiyatı ham maddeler piyasasında küresel olarak 

sabittir.
• Rezervlerin tahminleri ticari açıdan hassas bir bilgi değildir.
• Ürünlerin yüksek pazar fiyatları onları potansiyel yatırımcılar 

için hem ilgi çekici hem de oldukça riskli kılar.

Agrega Üretici Şirketler:
• Malzemelerin düşük öz değerleri vardır.
• Malzemelerin jeolojik değişkenliğe karşı düşük hassasiyeti ve 

yüksek yer değiştirme potansiyeli vardır.
• Malzemelerin oluşumu yaygındır ve çıkarılması kolaydır.
• Malzemeler yerel pazarlara sunulur ve nakliye fiyatları önem-

lidir.
• Fiyatlar ham madde piyasasından bağımsız genelde yerel ola-

rak belirlenir.
• Yerel rezervlerin bilgisi ticari açıdan çok hassastır.
• Malzemeler yerel pazarlarda inşaat yapı malzemesi olarak kul-

lanıldığından, istikrarlı bir şekilde devam eden ihtiyacı vardır. 
Bu durum da malzemeleri, sürekli bir gelir ve düşük risk talep 
eden yatırımcılar için ilgi çekici kılar.

Tüm bu farklılıklar, büyük ölçekli uluslararası inşaat malzemeleri 
üretici firmaları temsilcileri tarafından ESMA (Avrupa Hisse ve 
Pazar Otoritesi) ile çeşitli platformlarda tartışmaya açılmış ve bu-
rada alınan kararlar genel piyasada bu şirketlerin kaynak ve rezerv 
durumlarının raporlanması hususundaki düşüncelerini şekillen-
dirmiştir. Tüm bu görüşmelerin sonuçları “ESMA’nın CESR öne-

rilerinin güncellenmesi” ile, Avrupa Komisyonu Düzenlemesi 
(EC) No: 809/2004 içindeki Proje Yönergelerinin uygulaması da 
gözetilerek, tutarlı bir uygulama oluşturmak için Mart 2013’te ya-
yınlanmıştır.

İnşaat Maden Şirketleri için Tavsiyeler ve Tahvil Piya-
sasına Erişim
ESMA, halka arz ya da hisse senetlerinin işlem görme izni için 
hazırlanan yönergelerde, “Yumuşak Dokunuş” adlı bir pozisyon 
benimsedi. Bu raporlama terimi, bu kategorideki iş modellerin-
de, büyük ve çeşitli ürün gruplarına hitap eden çimento ve agrega 
şirketleri tarafından uygulanabilmektedir. Raporlanan bilgilerin 
oldukça fazla olması dolayısı ile, ESMA’nın yaptığı öneriler, ilgili 
tarafların açıklamaları ile birlikte bu alana yeni öneriler getirmiş-
tir. Revize edilmiş öneriler, “maden projelerinin önemliliği, bütün 
maden şirketlerinin ve ilgili ihracatçı kuruluşların projelerini bir 
bütün olarak gözeterek ve vergilendirilmiş olması ile alakalıdır” 
esasını işaret etmektedir. Çok çeşitli alanlara hitap eden büyük 
çaplı inşaat malzemeleri şirketleri için, kaynak ve rezerv tahmin-
lerinin tebliği de yönergede yer almaktadır. Bu, genel olarak halka 
arz ile çıkartılan yönerge ya da özel olarak finanse edilen maden 
projeleri için çıkarılmış bir yönergedir. Fakat işletmelerin serma-
ye bulmak için yürüttüğü işlemlerde takip ettikleri genel yönerge 
için, buradaki duruma göre hareket etmek zorunlu değildir. 
Ayrıca ESMA, kendine inşaat malzemeleri için kaynak ve re-
zervlerin tebliğini belirleyen bir pozisyon benimsedi. Buna göre 
şirketler, operasyon bölgelerinin birleşmesini baz alarak, parçalara 
ayrılmış bölgelerin ölçeklerinde kullanılan uygun hesap birimleri 
hakkında da rapor verebilecek.
Bu durum temel olarak, yerel işlerdeki benzer operasyonların bir-
leşmesine ve rakiplere potansiyel olarak hassas ticari bilgiler sunan 
her bölge için, kapsamlı bilgi sağlama şansını getiriyor. Ayrıca bu 
şekilde, benzer firmaların birleşmelerde birbirine takviyeler yapa-
bilme olanağı da doğabilecek.
Bu durum bir bütün olarak, her hesap birimi bünyesindeki port-
föyün değerinin ayrı ayrı önemli olduğunu gösteriyor. Sadece bir 
bölgede yapılan raporlama hatasının etkisi, tüm coğrafi alandaki 
toplam maden sahası ile karşılaştırıldığında genellikle önemsizdir. 
Şirketler “hesap birimi” tabirini farklı yorumlasa da, (bu terim pa-
zar alanı, ülke, hatta bölgesel olarak işin büyüklüğüne ve çeşidine 
göre değişik yorumlanabilir), elbette ki şeffaflık ve maddesellik 
ilkelerini rehber almak kaydıyla belli bir “hesap birimi” seçmeli-
dirler.
Asıl ihtiyaç olan, yetkin mühendislerin (QP) bireysel raporları 
açıklanmamış olsa bile, CRIRSCO şablonu standartları ile uyum-
lu bir yönergeye göre raporlanmış olan kaynak ve rezerv bilgisidir. 
Birleşen bölgelerde, eğer tek bir bölgenin özel raporu tüm bölge-
nin portföyünü kapsayan bir içerik sunmuyorsa, bu şekilde özel 
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rapor hazırlamak gerekli değildir. Bu gibi durumlarda birleşmenin 
genel raporlanması dikkate alınır.
Bu yüzden şirketler tahminleri ve raporlamayı CRIRSCO standart-
larına uygun bir şekilde yapmayı alışkanlık haline getirmeli ki, rezerv 
ve kaynak bilgisi her an hazır bir şekilde pazara açık tutulabilsin.

Firma için Güvenilir Kaynak ve Rezerv Tahmininin Önemi
Yatırımcılar raporlanan bilgilerde kararlarını etkiledikleri dolayısı ile 
güvenirlik olmasını beklerler. Bu güvenirlik aynı şekilde firmaların 
stratejik kararlarını da etkilediğinden onlar için de eşit önem arz eder.
Şirketlerin madenlerin üzerinde ister operasyonel, ister yatırım açı-
sından alacakları kararlar, ürünün özelliğine uyumlu geri kazanılabi-
lir tonajı ve çıkarılan ürünün talebine uygun olmasını iyi bir şekilde 
anlayabilmeye dayanıyor. Bu ise, net gelişim planları ile desteklenmiş 
çok iyi bir jeolojik güvenirlik gerektiriyor. Genel olarak, kaynak ve re-
zerv tahminleri maden için uzun dönemli planları yansıtmaktadır. 
Yani operasyon süresince yapılan kısa ve orta ölçekli planlardaki sap-
malar,  çıkartılacak tüm tahmin edilen tonaj üzerinde önemli etkiler 
yaratabiliyor.
Sapmalar olduğunda, tahminler güvenilir olmaktan çıkıyor ve revize 
edilmiş planın geri kazanılabilir tonaj üzerindeki tahminlerinin ko-
laylıkla anlaşılır ve garanti olması zaruri oluyor. 
Bir şirketteki zayıf tahmin uygulamaları bu anlaşılması zor olan so-
nuçlarla birleştiğinde, güvenirliği olmayan ve potansiyel olarak yanlış 
yönlendiren işletme bilgileri ile sonuçlanır. Bu durum, özellikle farklı 
ülkelerde farklı operasyonlar üzerinde çalışan firmaların, buradaki 
yerel tahmin uygulamalarının çeşitliliği ve geçmişte kullanılan eski 
standartlarla yapılmış farklı tahminlerin arasında kalması ile başla-
rına gelebiliyor.

Rezerv ve kaynakların raporlanmasındaki tek standart 
zamandan, emekten ve maliyetten kazandırır
Her ne kadar maden kaynaklarının ve rezervlerin uluslararası 
standartlarda raporlanması yatırımcıyı koruyor gibi gözükse de, 
bu durum aslında şirketlerin iç bünyesinde, şirketin menfaatine 
de çalıştığını gösteriyor. Mevzuat ilk başta raporlama üzerinde yeni 
bir bürokratik baskı gibi gözükse de, bu durum agrega şirketlerine 
tahmin ve raporlamaya dair standartlarını ve iç uygulamalarını de-
ğerlendirme fırsatı veriyor.
Güvenilir ve güçlü bir kaynak ve rezerv bilgisini devamlı olarak sür-
dürmek ve bunun işletme karar verme mekanizmasındaki önemi-
ni kavramak, operatörlere belirsizlikleri azaltmada önemli katkılar 
sunmaktadır.
Ayrıca, PERC Raporlama Standardına uygun formatta tutulan 
böyle bir bilginin sürekli olarak hazır tutulması, yatırımcılar için 
hazırlanacak işletme hesap raporlarında harcanacak iş gücünü 
ve zamanı da kısaltıyor.

Neill Wells
Neill Wells HeidelbergCement AG şirketinde Küresel Arazi ve 
Madenlerden sorumlu üst düzey yöneticidir.  Aynı zamanda 
PERC’in başkan vekilidir. Avrupa Jeologlar Birliği’ne kayıtlı, ma-
dencilik alanında maden kaynaklarının değerlendirilmesi üzeri-
ne 27 yılın üzerinde tecrübesi olan profesyonel bir jeologdur. Bu 
makalede sözü geçen fikirler ve yorumlar tamamen yazara ait 
olup, sözü geçen şirket ve kuruluşlarla ilgisi yoktur.  

Alıntı
•  Aggregates Business Aggregates Business Europe & International May June 

2016

Örgün Madencilik

Meva Maden

Örgün Madencilik 1960 yılında 
Bursa/Orhangazi’de Harun ÖR-
GÜN tarafından taşocağı işletmesi 
olarak kurulmuştur.

İstanbul Cebeci bölgesinde faali-
yet göstermektedir. Uzun yıllardır 
agrega işletmeciliği yapan Meva 

2006 yılı başında Endüstriyel Mik-
ronize Kalsit Üretimine başlamış 
olup kendisine ait 197 hektarlık 
ruhsatlı sahasında, hammadde ve 

Maden, kaliteli agrega üretimi ko-
nusunda uzmanlaşmış bir firma-
dır. Yetişmiş iş gücü ve gelişmiş 

mikronize kalsit üretimi yapmak-
tadır. Fabrika Yalova-Bursa Kara-
yolu’na 300 m, Gemlik Limanı’na 
ise 25 km mesafededir.

teknolojisi sayesinde İstanbul böl-
gesinin agrega tedariğinin sağlan-
masına hizmet etmektedir. 

AGÜB Aramıza Katılanlar



26 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

AGÜB Makale

Yeni Maden Yönetmeliği’nin Rödövans Sözleşmeleri ve 
Rödövansçılar İçin getirdiği Yenilikler, Değişiklikler ve 
Düzenlemeler
Av. Murat KARAN - Partner BKA Hukuk Bürosu

GİRİŞ
Yeni “Maden Yönetmeliği”21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönet-
melik ile aynı zamanda 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Res-
mi Gazete’de yayınlanan “Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliği”yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni Maden Yönetmeliği, uygulamada düzenleme olma-
masından ileri gelen pek çok soruna ışık tutmaktadır. Işık 
tutulan konuların başında ise rödövans sözleşmeleri ve rö-
dövansçılar gelmektedir. İşbu bilgilendirme ve hukuki görüş 
yazısı, söz konusu değişikliği yalnızca rödövans sözleşmeleri 
ve rödövansçılar yönünden ele almıştır. Çalışma kapsamın-
da öncelikle yapılan değişikliler ve yenilikler irdelenecek de-
vamında ise bazı değişiklikler hakkında değerlendirmelerde 
bulunularak son bölümde nihai kanaatler izah edilecektir.

Değişiklikler ve Yenilikler

Rödövansçı Tanımı Eklenmiştir.
Yeni Maden Yönetmeliği’ne ilk kez “rödövansçı” tanımı 
girmiştir. Yönetmeliğin, tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 4. 
maddesinin 1. fıkrasının “zz” bendinde rödövansçının, 

“Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendiril-
mesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmesi imza-
ladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile 
bunların iştiraklerini,” 
ifade ettiği açıklanmıştır.

Rödövansçıya İmalat Haritalarının Hazırlanması 
Yükümlülüğü Getirilmiştir.
Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nde 
rödövansçıların imalat haritası hazırlamalarına ilişkin açık 
yükümlülükleri bulunmamaktaydı. Ne var ki yeni Maden 
Yönetmeliği m.36/3 hükmü uyarınca rödövansçıların da 
imalat haritaları hazırlamaları mevzuat gereği zorunlu ol-
muştur.
Söz konusu madde şu şekildedir:

“Ruhsat sahasında yapılan tüm imalatlara ilişkin haritaların 
hazırlanması, bulundurulması ve muhafaza edilmesi ruhsat 
sahibinin, YTK’nin ve varsa rödövansçının sorumluluğunda-
dır.”

Ruhsat Birleştirmelerinde Rödövansçı Bilgisinin 
Eklenmesi Gerekliliği
Yeni Maden Yönetmeliği, genelinde, rödövansçıların Ba-
kanlık tarafından takip edilebilmesi ve kayıtlarının eksiksiz 
tutulabilmesini amaçlamaktadır. Bu gayenin bir neticesi 
olarak da ruhsat birleştirilmesi halinde birleştirilen ruhsat-
ların herhangi birinin sicilinde bulunan rödövans sözleş-
melerinin de birleşen ruhsat siciline işleneceği açık hükme 
bağlanmıştır.
Maden Yönetmeliği’nin konuya ilişkin m. 42/6 hükmü şu 
şekilde düzenlenmiştir:

“Ruhsat sahalarının birleştirilmesi halinde, ruhsatlardan biri 
üzerindeki haciz, ipotek, rehin, ihtiyati tedbir gibi hukuki kı-
sıtlamalar ve maddi yükümlülükler ile Kanun hükümlerine 
göre uygulanmış cezalar ve haklar düzenlenen yeni ruhsat 
üzerinde devam eder. Ayrıca, birleştirilen ruhsatların sici-
linde bilgi amaçlı olarak kaydedilmiş rödövans sözleşmeleri 
birleşen ruhsatın siciline bilgi amaçlı işlenir.”

Rödövansçılar Genel Müdürlükten Münferiden 
Sevk Fişi Alabileceklerdir.
Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 
m.47/2 hükmü uyarınca, sevk fişi ancak ruhsat sahibine ve-
rilebilmekte idi. Bununla birlikte Yeni Maden Yönetmeliği 
uyarınca artık rödövansçıların da Genel Müdürlükten ve 
ruhsat sahiplerinden bağımsız olarak sevk fişi alabilmeleri-
nin yasal olarak önü açılmıştır.
Bu hükmün önemi özellikle ruhsat sahibi ile ihtilaflı bulu-
nan rödövansçılar bakımından ön plana çıkmaktadır. Ger-
çekten de ruhsat sahibi ile ihtilaflı olan bazı rödövansçıların 
sevk fişlerini ruhsat sahibinden alamamaları madencilik fa-
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aliyeti gösterememelerine değin varan bir dizi soruna sebebi-
yet vermekteydi. Yapılan sarih düzenleme ile artık bu tarzdan 
sorunların oluşmayacağı fikrindeyim.
Konuya ilişkin Maden Yönetmeliği’nin m. 48/2 hükmü şu şe-
kildedir:

“Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdür-
lüğün her yıl belirlediği bedel karşılığında zimmetli olarak ruh-
sat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine verilir. Ancak, 
ruhsat sahasında rödövansçı veya hammadde üretim izin saha-
sında faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde ise sevk fişinin 
müştereken veya münferiden talep edilmesi üzerine verilebilir. 
Sevk fişi koçanlarının numarası özel bir deftere kayıt edilerek 
takip edilir.”

Maden Ruhsatlarının Devri Rödövansçılara Muva-
fakat Şartına Bağlı Kılınmıştır.
Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, maden 
ruhsatlarının devrine ilişkin m. 80 hükmünde rödövans söz-
leşmesiyle rödövansçı bulunan maden ruhsatlarının devrine 
ilişkin özel bir şart öngörmemiş idi.
Bununla birlikte yeni Maden Yönetmeliği m. 82/8 hükmü ile 
rödövansçı bulunan maden ruhsatlarının devrine ilişkin ola-
rak yeni bir şart ve hüküm tesis edilmiştir. Söz konusu hüküm 
şu şekildedir:

“Rödövans sözleşmesi bulunan ruhsatların devir taleplerinde 
devir alandan, mevcut rödövans sözleşmesinin kabul edildiği-
ne dair taahhütname istenir, verilmemesi halinde devir işlemi 
gerçekleştirilmez.”

Bahsi geçen yeni hüküm, rödövans sözleşmesi ile rödövansçı 
olarak faaliyet gösterilen maden ruhsat sahalarının devrini, 
devralanın rödövans sözleşmesini kabul ettiğine dair taahhüt 
vermesi şartına bağlanmıştır.
Kanaatimce, bahsi geçen hüküm rödövansçıların madenci-
lik faaliyetlerine ilişkin olarak yaptığı yatırımların korunması 
amacına hizmet etmektedir. Zira bahsi geçen hüküm ruhsat 
devri ile birlikte rödövans sözleşmelerinin de hükümsüz kala-
cağı düşüncesi ve algısına artık son vermiştir.
Tabii ki bu hüküm ruhsatın devralınmasından sonra hukuki 
yollarla rödövans sözleşmesinin ya da sözleşmelerinin feshe-
dilmesi şeklindeki hukuki sürece ne şekilde bir etkide bulu-
nacağı sorusunu akla getirmektedir. Gerçekten de bir yandan, 
rödövans sözleşmeleri Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile kabul 
ettiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 357 vd. hü-

kümleri uyarınca bir ürün kirası sözleşmesidir. Bu bakım-
dan Türk Borçlar Kanunu’nun ürün kirasına ilişkin olarak 
öngördüğü fesih şartlarının yerine gelmesi halinde rödö-
vans sözleşmelerinin feshedilerek mahkemeler tarafından 
bu feshin tespitinin yapılabileceği düşünülürken, diğer yan-
da rödövansçının kabul edildiğine dair verilen taahhüdün 
de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kanaatimce maden 
ruhsatını devralan tarafından verilen taahhüdün, devra-
lanı, rödövans sözleşmesi ile ilelebet bağlayacağını kabul 
etmek uygun değildir. Bununla birlikte verilen taahhüdün 
sözleşmenin feshi halinde tazminatın belirlenmesinde 
önem kazanacağı görüşündeyim.

Rödövans Sözleşmelerinin Bakanlık İznine Tabi 
Oluşu 3213 sayılı Maden Kanunu ile Uyumlu 
Hale Getirilmiştir.
Bilindiği üzere, 18.02.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe giren 6592 sayılı “Maden Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca 
3213 sayılı Maden Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıl-
mıştır. Bu değişikliklerden belki de en önemli olanı ruhsat 
sahipleri ile rödövansçılar arasındaki ilişkiye dair yapılan 
düzenlemelerdir.
Nitekim 6592 sayılı Kanun’un 22. maddesi ile 3213 sayılı 
Kanun’un EK-7 maddesine yapılan ekleme şu şekildedir:

“Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans söz-
leşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri dur-
durulur.”
6592 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’nda ya-
pılan diğer bir önemli değişiklik ise Geçici 23. maddedir. 
Bahsi geçen hüküm şu şekildedir:

“Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe veril-
mesi zorunludur. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapı-
lan madencilik faaliyetleri durdurulur.”
Görüleceği üzere 18.02.2015 tarihinden sonra yapılan rö-
dövans sözleşmeleri Bakanlık iznine tabi iken 18.02.2015 
tarihi itibariyle devam eden rödövans sözleşmelerinin 3 
ay içerisinde (18.05.2015 tarihine kadar) Genel Müdürlü-
ğe verilmesi zorunlu kılınmıştır. Bahsi geçen değişiklikler 
neticesinde 3213 sayılı Maden Kanunu, mülga Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ile uyumsuz bir hal-
deydi. İşte yeni Maden Yönetmeliği ile rödövans sözleşme-
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lerinin Bakanlık iznine tabi oluşu, Kanun ile uyumlu hale 
getirilmiştir. Gerçekten de yeni Maden Kanunu’nun 101/1 
hükmü:

“Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan 
rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir.”
açıklamasıyla durumu ortaya koymaktadır. Özetle belirt-
mek istediğimiz, 18.02.2015 tarihinden sonra yapılan rödö-
vans sözleşmeleri uyarınca rödövansçıların faaliyet göster-
mesi, 3213 sayılı Kanun ve Yeni Maden Yönetmeliği uyarın-
ca Bakanlık’tan izin almaları şartına bağlıdır.

Rödövans Sözleşmelerinin Maden Ruhsat Sicili-
ne İşlenmesindeki Değerlendirmeler
Yukarıda da izah edildiği üzere, 18.02.2015 tarihinden sonra 
imzalanan rödövans sözleşmeleri uyarınca rödövansçıla-
rın faaliyet göstermesi Bakanlık iznine tabi kılınmıştır. Bu 
durum, Bakanlık’ın konu hakkında ne gibi bir inceleme 
yapacağı sorusunu akla getirmektedir. Maden Yönetmeliği 
m. 101/3 hükmü Bakanlık’ın rödövans sözleşmelerini hangi 
yönleriyle incelemeye tabi tutacağının sinyallerini vermek-
tedir. Mevzubahis hüküm şu şekildedir:

“Bir ruhsat sahasında rödövans talebinin olması durumunda 
talep alanının madencilik faaliyeti yapılabilecek büyüklükte 
olup olmadığı ve işletme faaliyetlerinin birbirini olumsuz etki-
leyip etkilemediği göz önünde bulundurularak Genel Müdür-
lük tarafından değerlendirilir.”

Görüleceği üzere, Bakanlık rödövans sözleşmesi ile işleti-
lecek alanın madencilik faaliyeti yapılmasına elverişliliğini, 
ruhsat sahasında tahsis edilen alanın söz konusu madenci-
lik faaliyetini gerçekleştirmek için yeterli büyüklükte olup 
olmadığını, bunun yanı sıra yapılan rödövans sözleşmele-
rinin ruhsat sahası dahilindeki diğer işletme faaliyetinde 
bulunanların faaliyetlerine olan etkisini değerlendirecektir.
Ayrıca, yeni Maden Yönetmeliği m. 101/4 hükmü de Bakan-
lık’ın diğer bir inceleme kriterini ortaya koymaktadır. Bahsi 
geçen hüküm şu şekildedir:

“Kamu kurum ve kuruluşları ve iştirakleri hariç yeraltı kömür 
sahalarında rödövans sözleşmesi yapılamaz. Kamu kurum ve 
kuruluşları ve iştiraklerinin yeraltı kömür işletmelerinde aynı 
alan içinde, kot/kat farklılığı olması, giriş çıkışları ve havalan-
dırmalarının birbirinden bağımsız olması halinde birden faz-
la rödövans sözleşmesi yapılabilir.”

Öte yandan yeni Maden Yönetmeliği m. 101/5 hükmünün 
de Bakanlık’ın ruhsat siciline şerhi talep edilen rödövans 
sözleşmelerini değerlendirirken göz önünde tutacağı diğer 
bir konu olduğu söylenebilecektir. Madde hükmü şu şekil-
dedir:

“Rödövans sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi, muhte-
mel süre uzatımları dahil gün/ay/yıl olarak belirtilir. Aynı 
alanda kot/kat farklılığı olsa dahi birden fazla rödövans söz-
leşmesi yapılamaz.” 
Bu hüküm uyarınca, belirsiz süreli olarak yapılan rödövans 
sözleşmelerinin Bakanlık izninden geçmesi mümkün gözük-
memektedir. Öte yandan uygulamada “çakışık rödövans”ola-
rak bilinen ve aynı maden alanında birden fazla işletenin ol-
ması durumunda da Bakanlık’ın yeni tarihli sözleşmeye sicile 
şerh izni vermeyeceği görüşündeyim. Bu noktada kanaatim-
ce, çakışık rödövansçıların birbirlerine muvafakat göstermesi 
de Bakanlık’tan izin çıkmasını sağlamayacaktır. Zira Maden 
Yönetmeliği m. 101/5 hükmü emredici mahiyettedir. Kaldı 
ki yeni yönetmelikle hedeflenen maden alanlarında kimlerin 
nerede çalıştığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde belir-
lenmesi ve kaydının tutulmasıdır. Dolayısıyla aynı alanda 
birden fazla işletmeci tarafından faaliyet gösterilmesi özel-
likle iş kazası ya da sair olumsuz durumlarda sorumluların 
belirlenmesine engel olabileceğinden hiçbir suretle çakışık 
rödövans sözleşmelerine izin verilmeyeceği görüşündeyim.
Rödövans sözleşmelerinin Bakanlık iznine tabi oluşunun, 
Bakanlık’a geniş bir takdir yetkisi sunduğunu söylemek 
mümkün gözükmektedir. Tabii ki Bakanlık’ın takdir yet-
kisi, bu yetkisini sınırsız ya da keyfi şekilde kullanabileceği 
anlamına gelmemektedir. Zira Bakanlık, her idari kararda 
olduğu gibi rödövans sözleşmelerinin sicile işlenmesi yö-
nündeki taleplere ilişkin kararını da gerekçeli şekilde ver-
mek zorundadır. Aksi bir durumda, maden siciline şerh 
talebi kabul edilmeyen rödövansçının yasal sürelerde red 
kararına karşı idari işlemin iptali davası açma hakkını kul-
lanması mümkün olacaktır.

Rödövans Sözleşmelerinin Maden Sicilinden Tek 
Taraflı Silinmesi Mümkün Değildir.
Yeni Maden Yönetmeliği, maden siciline şerh edilen rödö-
vans sözleşmelerinin sicilden silinmesini iki türlü ihtimale 
bağlamıştır. Bunlardan ilki sözleşme süresinin sona ermesi, 
diğeri ise ruhsat sahibi ve rödövansçının birlikte talepte bu-
lunmalarıdır.
Bu yönüyle, tek taraflı silinme taleplerinin kabul edilmeye-
ceğine ilişkin m. 101/7 hükmü şu şekildedir:

AGÜB Makale
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“Tarafların birlikte rödövans sözleşmesinin maden sicil kayıtla-
rından silinmesini talep etmeleri halinde bu kayıtlar maden si-
cilinden silinir. Tek taraflı silinme talepleri kabul edilmez. Süresi 
sona eren rödövans sözleşmeleri, maden sicilinden silinir.”
Bu noktada kanaatimce, süresi sona eren rödövans sözleşme-
lerinin sicilden terkinine ilişkin uygulamada sorunlar gün-
deme gelebilecektir. Zira yukarıda da izah edildiği üzere rö-
dövans sözleşmeleri mahiyeti gereği 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu m. 357 hükmü uyarınca bir ürün kirası sözleşmesidir. 
Bu bakımdan sözleşme belirli süreli olsa dahi sürenin bitimin-
de tarafların örtülü iradesi ile sözleşme TBK m. 367/2 hükmü 
uyarınca bir yıl süreyle yenilenmiş addedilebilir. Gerçekten 
de bu durum ruhsat sahibi ile rödövansçı arasında uzama 
yönünde örtülü iradenin bulunup bulunmadığı konusunda 
ihtilaf yaratabilecek bir konudur. Kanaatimce rödövansçının 
sözleşmenin zımnen uzadığına yönelik bir iddiası olması ha-
linde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün resen ya da ruhsat 
sahibinin talebiyle sicilden terkin işlemini yapmaması uygun 
olacak, konunun yargılamayı gerektirmesinden cihetle Genel 
Müdürlüğün mahkeme kararını beklemesi daha uygun düşe-
cektir.

Rödövansçı Şirketler Hisse Paylarında Meydana 
Gelen Bazı Değişiklikleri Genel Müdürlüğe Bildir-
mezlerse İdari Para Cezasına Muhatap Kalabilirler.
Yeni Maden Yönetmeliği m. 101/9 hükmü, rödövansçı şirket-
lerin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikleri Genel 
Müdürlüğe bildirmesini zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra 
eğer rödövansçı şirketin %10 veya daha yüksek oranda hisse-
darı başka bir tüzel kişi ise o takdirde ortak olan tüzel kişinin 
de ortaklık yapısı Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Söz konu-
su madde hükmü şu şekildedir:

“Rödövans usulü ile faaliyet gösteren tüzel kişiler de dahil olmak 
üzere, doğrudan/dolaylı ortaklık yapısı ve adres bilgilerinde ya-
pılan değişiklikler bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. 
Hisse payı %10’un üzerinde şirket olması durumunda da bu tü-
zel kişiliğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde Kanunun 10 
uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.”
Yukarıda izah edilen bildirimi yapmayan rödövansçı şir-
ketler ise 3213 sayılı Kanun’un m. 10/4 hükmü uyarınca 
20.000TL idari para cezasına muhatap kalabilirler. Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken nokta idarenin böyle bir 
idari para cezasına hükmetmeden evvel eksikliğin bildi-
rilmesi ve eksikliğin giderilmesi için rödövansçıya 2 aylık 
süreyi vermiş olmasıdır.

Madencilik Faaliyetleri ile Kamu Yararı Mahiye-
tindeki Yatırımların Çakışması Halinde Rödö-
vansçının da Yatırım Gideri Karşılanmaktadır.
Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, 
liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal 
boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği ta-
şıyan yatırımlar ile madencilik faaliyetlerinin çakışması 
halinde karar 3213 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin on 
yedinci fıkrası uyarınca Kalkınma Bakanı’nın başkanlı-
ğında oluşturulan kurul tarafından verilir.
Kamu yararı mahiyetindeki yatırım ile madencilik faali-
yetlerinin çakışması mülga Madencilik Faaliyetleri Uygu-
lama Yönetmeliği’nin m. 127 hükmünde de düzenleme 
alanı bulmuş bir konu idi. Ne var ki mülga yönetmelikte 
yatırım nedeniyle faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisi 
sadece ruhsat sahibi olarak değerlendirilmiş ve maddede 
rödövansçının hiçbir şekilde bahsi geçmemiştir.
Bununla birlikte, yeni Maden Yönetmeliği’nin m. 121/4-
a-6 hükmünde Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak 
raporda açık şekilde rödövansçının yatırım giderinin de 
yer alması gerektiği ifade edilmiştir. Dahası m. 121/5 hük-
münde “Ayrıca, Kurul veya Genel Müdürlük kararı ile fa-
aliyeti kısıtlanan maden ruhsat sahibinin/rödövansçının/
faaliyeti gerçekleştirenin veya yatırım sahibinin yatırım 
gideri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir.”ifadesi 
ile rödövansçılar lehine de yatırım giderlerinin ödenmesi 
gerektiği açıkça ifade edilmiştir.
Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 
döneminde kamu yararı mahiyetindeki yatırımın sahibi-
nin tazminatı faaliyeti kısıtlanan maden ruhsat sahibine 
mi yoksa rödövansçıya mı yapacağı konusu tartışmalı idi. 
Yapılan yeni düzenleme ile bu tartışma sona erdirilmiş ve 
rödövansçı da madencilik faaliyetine ilişkin yatırımların-
da doğrudan tazminatın lehdarı/muhatabı kabul edilmiş-
tir.

Kamu Yararı Mahiyetindeki Yatırımlar Nedeniy-
le Madencilik Faaliyetlerinin Kısıtlanması Halin-
de Tazminatın Belirlenmesi
Yeni Maden Yönetmeliği m.121/5 hükmünün alt bent-
leri ile kamu yararı mahiyetindeki yatırımlar nedeniyle 
madencilik faaliyetinin kısıtlanması halinde yatırım gi-
derlerinin belirlenmesi bir takım somut usul ve esaslara 
bağlanmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
•  Faaliyeti kısıtlanan ruhsat sahasında ve/veya buna 

bağlı tesis ve alt yapı tesis yatırımına ait gider kalem-
leri, ilk heyet tarafından çakışmanın tespit edildiği 
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tarih baz alınarak belirlenir.
•  Yatırım gideri, fatura veya dekonta göre, fatura veya 

dekontun ibraz edilememesi durumunda ise fiili tes-
pite göre belirlenir.

•  Yatırım gideri hesaplamalarına, katma değer vergisi 
dahil edilmez.

•  Devir edilen ruhsatlarda devir öncesi yatırım gideri 
de dahil olmak üzere tüm yatırım gideri yeni ruhsat 
sahibine ödenir. Taraflar arasındaki devir tutarı yatı-
rım giderine dahil edilmez.

•  Devir edilen ruhsatlarda devir öncesi yatırım gideri 
de dahil olmak üzere tüm yatırım gideri yeni ruhsat 
sahibine ödenir. Taraflar arasındaki devir tutarı yatı-
rım giderine dahil edilmez.

•  Kısıtlaması yapılan alan dahilindeki ruhsata dayalı 
olarak, ruhsat sahasında ve/veya dışında kurulmuş 
ruhsat sahibine/rödövansçıya/faaliyeti gerçekleş-
tirene ait geçici tesisler ile ilgili yatırım gideri, söz 
konusu geçici tesislerin sadece bu ruhsat sahasından 
üretilen maden ile beslenmek üzere kurulmuş olması 
kaydıyla ödenir.

•  Amortismana tabi olma süresi dolmuş makine, 
araç-gereç, teçhizat ve tesislerin değerinin hesap-
lanmasında MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ta-
rafından belirlenen hurda birim fiyatları üzerinden 
hesaplama yapılır. Amortismana tabi olma süresi 
bitmemiş makine, araç-gereç, teçhizat ve tesislerin 
değerinin hesaplanmasında ise amortismana tabi de-
ğeri düşülerek yatırım gideri hesaplanır. Yatırım gi-
deri ödenecek taşınmazların bedelleri hesaplanırken 
enkaz/hurda kaldırma bedelleri de yatırım giderine 
dahil edilir.

•  Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşme kapsamında ma-
dencilik faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 
yatırım gideri veya ruhsat sahipleri tarafından ortak 
yapılan yatırım gideri, yapılacak fiili tespit sonucuna 
göre belirlenir. Bu kapsamda yatırım gideri ile ilgili 
anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlığa konu 
olan yatırım giderinin karşılığı olan bedel, yatırımcı 
tarafından açılan emanet hesabında tutulur. Anlaş-
mazlığın mahkeme tespitiyle belirlenmesi ya da an-
laşma olması halinde yatırım bedeli taraflara ödenir.

•  Finansal kiralama yöntemiyle alınmış olan iş ma-
kinesi veya teçhizatın değer tespiti yapılır. Ancak, 
finansal kiralama yapan banka veya aracı şirketin 
muvafakat vermesi durumunda iş makinesi veya teç-
hizat yatırım giderine dahil edilir.

•  Faaliyetin sonlandırılmasına karar verilen sahada-
ki tesislerin talep edilmesi halinde başka bir alana 
taşınması, bu süreçte yapılacak her türlü altyapı, 
montajdemontaj ve nakilden dolayı kullanılamayan 
ekipmanların, çalışır hale getirilmesine ait giderler 
yatırım giderine dahil edilir.

•  Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşme kapsamında ma-
dencilik faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişile-
rin yatırım gideri veya ruhsat sahipleri tarafından 
ortak yapılan yatırım gideri, yapılacak fiili tespit so-
nucuna göre belirlenir. Bu kapsamda yatırım gideri 
ile ilgili anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlı-
ğa konu olan yatırım giderinin karşılığı olan bedel, 
yatırımcı tarafından açılan emanet hesabında tutu-
lur. Anlaşmazlığın mahkeme tespitiyle belirlenmesi 
ya da anlaşma olması halinde yatırım bedeli tarafla-
ra ödenir.

•  Yatırım gideri ödeninceye kadar yatırım/madencilik 
faaliyetleri sürdürülür. Ödemenin yapılmasına mü-
teakip yer teslimi yapılır.

SONUÇ
Yeni Maden Yönetmeliği, rödövans sözleşmeleri ve rödö-
vansçılar hakkında pek çok yeni düzenleme getirmiştir. 
Bu yönüyle, mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama 
Yönetmeliği’nde çok fazla yer bulamayan rödövans söz-
leşmeleri ve rödövansçılara ilişkin düzenlemelerin artık 
daha açık ve fazla oluşu olumlu bir gelişme olarak nite-
lendirilebilir.
Bahsi geçen düzenlemelerin çoğunluğu uygulamada so-
run yaşanılan ve düzenleme eksikliğinden ötürü tereddüt 
yaratan hususların açıklığa kavuşturulmasına yöneliktir. 
Bununla birlikte her konunun cevabının Maden Yönet-
meliği’nde yer alamayacak olması kanaatimce yine ruhsat 
sahibi ve rödövansçı arasındaki ilişkilerin ya da Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü ile rödövasçı arasındaki ilişkile-
rin içtihatlarla şekilleneceği fikrini oluşturmaktadır.
Öte yandan Maden Yönetmeliği ile getirilen hükümlerin 
birçoğunun 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yer almaması 
da Kanun ile düzenlenmemiş bir konu hakkında yönet-
melik ile kural konulup konulamayacağı tartışmalarını 
beraberinde getirebilecektir. Saygılarımla...

İşbu çalışma bahsi geçen konu hakkında genel bir bilgilendirme sağla-
ması amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde tam ve bağlayıcı hukuki 
mütalaa mahiyetinde değildir. Yukarıdaki metin ve açıklamalar her ola-
yın somut özelliklerine göre farklılık arz edebilir. Lütfen özel durumu-
nuz için profesyonel destek talep ediniz.

AGÜB Makale
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Haberler

“Cm Expo İş-İnşaat Makineleri ve Ekipmanları Fuarı 4-7 
Ekim 2017 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merke-
zi’nde, 200 yerli iş ve inşaat makineleri üreticisinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi. Bosphorus Expo firması tarafından 
4-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Cm Expo İş, İn-
şaat Makinaları ve Ekipmanları Fuarı’na, tamamı Türki-
ye’de iş ve inşaat makineleri üzerine üretim yapan firmalar 
katılıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Menderes Türel, Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Fatih Metin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 
Başkanı Davut Çetin, birçok Afrika ülkesinden üst düzey 

yöneticiler ve davetlilerin katılımıyla fuar açılışı yapıldı. 
Fuarda beton makineleri, asfalt ve yol, tünel, maden ma-
kineleri, agrega ocakları ekipmanları, beton boru ve briket 
makineleri, araç üstü ekipmanlar, belediye araçları, itfaiye 
araçları, vinç, platform, forklift, taşıma ve kaldırma ekip-
manları, iskele ve kalıp sistemleri, çelik konstrüksiyon 
sitemleri, depo ve raf sistemleri, jeneratör, kompresör ve 
transformatörler, kauçuk parçalar, motorlar, redüktörler, 
alçı tesisleri ve kaynak makineleri tanıtıldı. AGÜB standı-
nın da yer aldığı fuar inşaat sektörü tarafından yoğun bir 
ilgiyle karşılandı.

CM-EXPO Antalya İş ve İnşaat 
Makinaları Fuarına katıldık
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Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy-İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri Mev-

kii Çanakkale Yolu 4 km  
Ezine - Çanakkale

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

Tekçam Cad. 4 K: 1 D: 5 
Edremit - Balıkesir

Sakarya Öztaş İnşaat San. ve 
Tic. Ltd. Şti.  

Arabacı Alanı Mah. Çark 
Cad. No: 284/E 

Serdivan - Sakarya

Tarmac TURKEY Agrega 
Mad. ve Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74
Dilovası - Kocaeli

Yol ve Yapı Ltd. Şti. 
Cebeci Köyü Sultançiftliği 
Gaziosmanpaşa - İstanbul 

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

Toros Mah. 46. Sok. Toros 
Apt. B Blok Asma Kat No: 1 

Seyhan - Adana 

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San.  

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

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

Mamak - Ankara

Serka İnşaat Tic. 
A.Ş.

Büyükdere Cad. YKB Plaza 
No: 31 C Blok K: 12  

Levent - İstanbul

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti. 

İzzettin Çalışlar Cad. Çınarlı 
Sok. Özlem Apt. No: 16/5 

Bahçelievler - İstanbul

Albayrak 
Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad.  

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Çakıroğlu  
Avukatlık Bürosu

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

Üsküdar - İstanbul

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti. 
Mektep Cad. Azizbey Apt.  

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 
16180 Osmangazi-Bursa

Traçim Çimento  
San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 38  

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul 

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

İşıkkent - İzmir

General Makine 
Ltd. Şti. 

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi  
Balkan Caddesi No: 34 

Yazıbaşı - Torbalı - İzmir

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Örgün Mad. İnş. Taah. Nak.  
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sarayburnu Mevkii  

Çeltikçi Köyü  
Orhangazi - Bursa  

Su-Taş Madencilik
Cebeci Mah. 2807 Sokak 

No: 4 Sultangazi -  
İstanbul

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

İnci Grup Maden 
Tic. San. Ltd. Şti. 
Adnana Menderes Cad.  

No: 158  
Adapazarı , Sakarya

Madkim Maden ve 
Kimya Ltd. Şti.

Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Özyurt Madencilik 
İnş. San. Tic. A.Ş.
Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 

Durağı No: 612  
G.O.Paşa - İstanbul

Sütun Enerji İth. İhr. Mad. 
San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Cevatpaşa Mah. Piri Reis 
Cad. Mürvet Bayar Apt. 

B/20 Çanakkale

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

Ltd. Şti.  
108 Sokak No: 51/50 Kara 

Nakliyeciler Sit.  
Bornova - İzmir

Betaşsan Ltd. Şti.
Anadolu Mah. Kader Sok.  

No: 7/A  
Yıldırım - Bursa

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

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

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - İstanbul

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

Balgat Mah. Ziyabey Cad. 
No: 40/10 Balgat -  
Çankaya / Ankara

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

Yazlar İnşaat ve 
Tic. Ltd. Şti. 

Kordonboyu Mah. Hamam 
Sok. Yazlar İş Hanı, No: 39/4 

Kartal - İstanbul

AGÜB ÜYELERİMİZ
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ETKİNLİK TAKVİMİ

World Of Concrete 2018
Las Vegas 
www.worldofconcrete.com

MARBLE 24. Uluslararası Doğal Taş ve  
Teknolojileri Fuarı
İzmir
www.izmirfair.com

Hillhead Quarry
İngiltere
www.hillhead.com

Bauma 2018
China
www.bauma-china.com

BETON İzmir 2018
İzmir 
www.kalitefuarcılık.com

REW İstanbul 2018 14. Uluslararası Geri Dönüşüm, 
Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı
İstanbul
www.ifo.com.tr - www.rewistanbul.com

İSG Avrasya 2018 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı
İstanbul
www.isgeurasia.com

23-26

28-31

26-28 27-30 

25-28

15-17
Ocak 2018

Mart 2018

Haziran 2018 Kasım 2018

Nisan 2018

Şubat 2018
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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



35AGREGA BÜLTENİwww.agub.org.tr

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

Metso Minerals
Çeneli Kırıcı

Yeni METSO çeneli kırıcı, taş ocakları ve madenlerdeki sabit 
kırıcı gereksinimlerinden ödün vermeyecek şekilde, mobil ve 
taşınabilir uygulamaların özel gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Agrega, madencilik ve geniş ölçekli  ta-
ahhüt işlerinize mükemmel uyum sağlayacak şekilde kullanıma 
sunulmuştur.
Gerçek saha tecrübelerinden yola çıkarak geliştirtmiştir
Kırıcımız, müşterilerimizle birlikte elde edilen saha tecrübele-
rine göre geliştirilmiştir. Kavite (Kırma Odası), kinematikler ve 
işletme parametreleri, Metso C Jaw çeneli kırıcılılarının bilinen 
değerini ve muhteşem verimliliğini garanti etmek üzere tanım-
lanmış ve optimize edilmiştir. Kırıcı yükseklik optimizasyonu 
ile olabilecek en dik kırma odası kesiti ortaya çıkmıştır. Kavite 
üst kısmındaki mükemmel “yakalama açısı” ve kavite alt kıs-
mındaki agresif “yatay strok” bir araya gelerek yüksek kırma 
kapasitesini ve yüksek küçültme oranını birlikte sunar. Üstün 
dayanıklılık ve üretkenlik bir araya geldiğinde, son üründe en 
düşük ton-başına-maliyet ortaya çıkar.

Kolay kurulum
Çeneli Kırıcı tümleşik motor şasesi, volan muhafazası ve özel ola-
rak geliştirilmiş kompozit malzemeden tahrik grubu dahil olmak 
üzere birçok bağlantılı opsiyona sahiptir. Bu sayede kırıcı ünitesi-
ni tek başına ya da yeni tesisiniz veya mevcut tesisiniz için, eksik-
siz bir kırıcı modülü olarak kurabilirsiniz.
Kırıcının kendisi kurulduğu şase üzerinde vida bağlantısına gerek 
kalmadan, kurulduğu şase üzerine aktarılan dinamik yükleri azal-
tacak şekilde emen, montaj yastıkları üzerine yerleştirilir.

Kolay işletme ve bakım
METSO çeneli kırıcı kolay bakım ve işletme koşulları için tasar-
lanmıştır. Kırıcı üzerinde kolay ve güvenli şekilde erişilebilecek 
birkaç bakım noktası bulunmaktadır. Kırıcı ile birlikte verilen 
kaldırma gereçleri ile çene astarlarının ve yanak astarlarının ba-
kımı kolaylıkla yapılırken, kırıcı operatörü ile bakım personelinin 
güvenlikleri de sağlanmış olur.

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

Faydaları
• Güvenilirlik

• Üretkenlik

• Kolay kurulum

• Güvenlik
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