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AGÜB

Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

Sektörümüz açısından oldukça zorlu geçen bir yılı 
daha geride bırakırken, öncelikle 2019’ un kısa bir de-
ğerlendirmesini yaparak 2020 beklentileri hakkında 
bilgi vermek  istiyorum. 

2019 yılını, çimento sektörünün yaklaşık % 30, hazır 
beton sektörünün ise yaklaşık % 40 daralma ile tamam-
laması, bu gelişmelere bağlı olarak agrega sektörünün 
de benzer şekilde % 40 daralma ile tamamlaması bek-
lenmektedir. 2018 yılında yapılan agrega üretiminin 
yaklaşık 400 milyon ton olduğunu düşündüğümüzde 
bu rakamın 2019 yılında yaklaşık 240 milyon ton sevi-
yelerine gerileyeceğini söyleyebiliriz. 

2019 yılı ülke ekonomisindeki büyüme tahminleri % 
0,5 seviyesinde, 2020 yılı için hükümetimizin hedef-
lediği büyüme oranı % 5 iken, piyasaların beklentileri 
ise bu rakamın % 3,5-4,0 mertebesinde gerçekleşeceği 
yönünde. Yine 2019 yılını inşaat sektörünün % 7,5-8,0 
gibi bir daralma ile tamamlaması beklenirken, 2020 
yılını sektörün % 1-2 oranında bir büyüme ile tamam-
layacağı beklenmekte. Çimento sektörünün 2020 yılı 
beklentileri ise % 20 oranında bir daralmayı öngör-
mektedir. Tabi bu dönemde inşaat sektöründe geri 
dönmeyen krediler ve yeniden yapılandırmalar, ihale 
sürecinde yada başlama aşamasında olan büyük kamu 
projeleri, konut satışlarında uygulanan KDV ve harç 
teşviklerinin devam edip etmeyeceği, kentsel dönüşüm 
ve yerel yönetimlerin inşaat projeleri sektörümüzü et-
kileyecek iç faktörlerdir. Diğer taraftan Orta Doğu ve 
Doğu Akdeniz’de yaşanacak jeopolitik gelişmeler ülke-
miz ekonomisini etkileyecek dış faktörler olarak görül-
mektedir. 

2020 yılında sektörümüzde üzerinde en çok konuşula-
cak ve tartışılacak konulardan biri de maden kanunun-
da yapılması beklenen değişiklik olacaktır. Bildiğiniz 
gibi 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden 
Kanunu günümüze kadar gündeme gelen problemle-
rin çözümü amacıyla yaklaşık 40 ayrı değişikliğe uğra-
mış ve bu haliyle de sektörün yönetimi ile gelişimi için 
gerekli bütünlüğü kaybetmiştir. Bu nedenle sektörün 
anayasası niteliğinde olacak, ruhsat güvencesinin ön 
planda tutulduğu ve böylece sektöre yatırımların önü-
nü açacak yeni bir kanun için kamu ve sektörü temsil 
eden STK’ lar çalışmalarını yapmaya başlamışlardır. 
Bu kapsamda AGÜB,  agrega sektörünün gelişimi için 
özellikle 3 konuyu ön plana çıkartmaktadır. Bunlar; 

1. II-a grubu ruhsatların 3 yıl süreli arama dönemi 
ile ruhsatlandırılmaya başlanması. Sektörümüzde 
ruhsatlar ihale ile direk işletme ruhsatı verilerek 
düzenlenmektedir. Günümüze kadar agrega sek-

törü mostra madenciliği olarak nitelendirilmiştir. 
Ocakların açılacağı alanlar, tesisler ve stok alanları-
nın yerleri yüzeysel mostralara bakılarak belirlendi. 
Halbuki sektörümüz asfalt ve hazır beton agregası 
üretmektedir ve her kayaçtan bu üretimi yapmanız 
mümkün değildir. Bu nedenle üretilecek agreganın 
özelliklerinin sondajlar yapılarak önceden belirlen-
mesi, sondaj verilerine göre ocak, tesis ve diğer alt 
yapının yerlerinin belirlenmesi sektörümüzün ge-
lişimi açısından son derece önemli olduğu değer-
lendirilmekte, bu doğrultuda faaliyetlerin arama 
dönemi ile başlaması gerektiği savunulmaktadır.

2. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 3 yıl için-
de illerimizde agrega madenciliği yapılacak alanla-
rın belirlenmesine yönelik planlama çalışmalarının 
yapılması. İllerimizde kısa, orta ve uzun vadelerde 
ihtiyaç olacak agrega miktarları, bu ihtiyaçların 
hangi kaynaklardan hangi lojistik koşullarda te-
min edileceğinin belirlenmesi ve bu alanların ko-
ruma altına alınarak, buralarda faaliyet gösteren 
üreticilerinde artık ruhsat güvencesi ile ilgili hiçbir 
düşüncesi olmadan verimlilik, iş güvenliği ve çevre 
ile ilgili yatırımlarını gönül rahatlığı ile yapmaları 
gerektiğini düşünüyoruz.

3. Hammadde üretim izni talep edilen alanlara 20 
km. mesafede işletme izinli ruhsat olması halinde, 
kamu projesi için ihtiyaç duyulan hammaddenin 
öncelikle bu ruhsatlardan temin edilmesi. Kamu 
projeleri için müteahhitlere tahsis edilen hammad-
de üretim izinli alanlarda, müteahhitlerin önce-
liği en kısa sürede işin tamamlanması için gerekli 
üretimin yapılması olmakta, verimlilik, çevre ve 
iş güvenliği için yapılması gereken yatırımlar ise 
yapılmamaktadır. Diğer taraftan bu alanlardan 
agrega sektörüne yapılan kaçak satışlarda, sektörü-
müzü olumsuz etkileyen bir başka konudur. Gerek 
madencilikle ilgili olumsuz kamuoyu algısının dü-
zeltilmesi gerekse agrega sektörünün gelişimi için 
bu konu son derece önem arz etmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında 2020 yılının öncelikle kaza-
sız ve bol kazançlı bir yıl olmasını diliyor, sektörümüzün 
gelişimi adına yukarıda bahsettiğimiz konuları hassasi-
yetle takip edeceğimizi belirtmek istiyorum.

Saygılarımla,

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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3. Hayatımız Maden Çalıştayı düzenlendi

Hayatımız Maden Çalıştayı’nın üçüncüsü, 15-17 Kasım 2019 
tarihleri arasında, İzmir’de, “Sürdürülebilir Madencilik” temasıyla 
gerçekleştirildi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Rıza Tuna Turagay, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref 
Kalaycı ve madencilik sektörünün önde gelen 15 Sivil Toplum 
Kuruluşunun Yöneticileri ve maden sektörü profesyonellerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda; çevre, mevzuat ve başarı 
hikayeleri başta olmak üzere madencilik sektörünün gündemindeki 
konular masaya yatırıldı. Agrega Üreticileri Birliğinin de paydaşı 
olduğu çalıştayda AGÜB Çevre ve İSG Komite Başkanı Sn. Sevgi 
ÜÇKAN “Sürdürülebilir Çimento ve Agrega Üretimi” başlıklı 
sunumunu gerçekleştirdi. 

 “Ülkemiz Madenciliğinde Başarı Öyküleri”, “Yaşamın 
Temeli Maden” ve “Sürdürülebilir Madencilik İçin Yasal 
Düzenlemeler ve Mevzuat” başlıklı üç oturumdan oluştu. 
Açılış konuşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yar-
dımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref Kalaycı şunları söyledi: “Ma-
denler insan ve toplum yaşamının önemli bir parçasıdır. 

Toplumların refahı ve ekonomik kalkınması için şarttır 
ve gelişmiş ekonomilerin bugün geldiği noktada büyük 
rol oynamıştır. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve 
gereçlerin tümüne yakını madenciliğin sonucudur. Ül-
kemizde çok çeşitli madenler var ancak karmaşık jeolo-
jik yapımız maden armayı zorlaştırıyor. Dünyada yer altı 
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kaynakları sıralamasında 132 ülke arasında üretim değe-
rimizle 28. maden çeşitliliği bakımından da 10.sırada yer 
alıyoruz. Ülkemiz metalik madenler, enerji hammadde-
leri ve jeotermal kaynaklar açısından zengin. Yerli kay-
nakların ekonomiye kazandırılması ve değer zincirinin 
oluşturulması bakanlığımızın temel hedefi. Yeni maden 
kanunu çalışmalarımız da devam ediyor. Bu kanunu ma-

dencilik sektörüyle beraber çalışarak, el ele çıkaracağız.”

Açılışta konuşmalarından bir diğeri  Ticaret Bakan Yar-
dımcısı Sn. Rıza Tuna Turagay tarafından yapıldı ve 
“Madenciliğin sanayiye ve ticarete katkısı ortada. Biz de 
bakanlık olarak madencilik sektörüne çok önem veriyo-
ruz.” dedi.
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Türkiye olarak madencilikte 4.7 milyar dolara ulaşan bir 
ihracatımız var. Bunun 1.9 milyar doları ise mermerden 
geliyor. Dünyada ise bu rakam totalde 16-17 milyar do-
ları buluyor. Hacim olarak ise dünya rezervleri 15 milyar 
metreküp iken bizde bu rakam 5.1 milyar metreküp olu-
yor. Bu da aslında katma değerli ürün satışında daha yol 
almamız gerektiğini gösteriyor. Devletimiz ve bakanlık-
larımız olarak bu konuda desteğimiz tam. 2019 yılında 
tam 14 ticaret heyeti düzenlendi ve bizler de desteğimizi 
gösterdik. İhracatçımızın her zaman yanındayız. Maden-
cilerimizin, mermer doğal taşçılarımızın her zaman ya-
nındayız. Kendimize güvenmemiz lazım. Çok güzel işler 
başaracağımızdan şüphemiz yok.”

EMİB ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenen çalıştayın açı-
lışında konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Mevlüt Kaya, “İlk Çalıştayımız’da 
9 STK ile başlayan sektörel mutabakatımız bugün 15 
STK'ya ulaştı. Artık 15 STK birlikte hareket ediyor, sek-
törümüz için el ele çalışıyoruz” diye konuştu.

Madenciliğin modern hayatın can damarlarından biri 
olduğuna değinen Sn. Kaya, “Maden denildiğinde akla 
öncelikle sanayi gelse de aslında Hayatımız Maden! Bu-
gün evimizde kullandığımız telefona, su içtiğimiz bar-
daktan elimizden düşürmediğimiz tabletlere, uçaklar-
dan gemilere kadar hayatımızın vazgeçilmezi olan birçok 

ürün farklı madenler içeriyor. Modern sağlık hizmetleri, 
bankacılık sistemleri, ulaşım, ısınma, gıda gibi birçok 
sektör maden sektörüyle yaşıyor. Hal böyleyken yani 
"Hayatımız bu kadar Maden"ken hem doğru madencilik 
yapmamız hem de bunu kamuoyuna doğru anlatmamız 
gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin en önemli öz kaynaklarından biri olan ma-
denlerin yeryüzüne çıkarılıp, yerinde işlenerek ekonomi-
ye kazandırılması gerektiğini anlatan Sn. Kaya, dünya-
daki 90 çeşit madenin 77’sinin Türkiye’de bulunduğuna 
dikkat çekti. “Dünya metal maden rezervlerinin yüzde 
0.4’ü, endüstriyel ham madde rezervlerinin yüzde 2.5’i, 
kömür rezervlerinin yüzde 1.0’i ve jeotermal potansiye-
linin yüzde 0.8’ine sahibiz” diyen Kaya, artık hammad-
de üretip satmak yerine dünya pazarına katma değerli 
ürünler sunulmasının şart olduğunun altını çizdi.

Madencilikte dışa bağımlılığa da dikkat çeken Ege Maden 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kaya, 
şunları söyledi: “Ülke olarak toplam ithalatımızın yakla-
şık %75’ini enerji, hammadde ve ara mal kalemleri oluş-
turuyor. İhtiyacımız olan enerji kaynaklarını ve metalleri 
dışarıdan satın almak için çok büyük bedel ödüyoruz.İthal 
kömür, demir cevheri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok 
maden ve metal için her yıl yaklaşık 25 milyar dolar harcı-
yoruz. Öz kaynaklarımız ise hala toprağın altında yatıyor! 



9AGREGA BÜLTENİwww.agub.org.tr

AGÜB Haberler

Bu yeraltı kaynaklarının çıkarılıp ekonomiye kazandırıl-
masının milli bir görev olduğuna inanıyor, madenlerimizi 
işleterek milletimizin yararına sunmak istiyoruz. 'İnadına 
Üretim, İnadına İhracat' diyoruz.”

Madencilik sektörünün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüz-
de 9,2 küçüldüğünü ifade eden Sn. Kaya, “82 milyonun 
ev sahibi olduğu madenlerin kiracıları olarak, inadına 
üretim, inadına ihracat sloganıyla hareket ediyoruz. 2019 
yılının Ocak – Ekim döneminde Türkiye’ye 3,6 milyar 
dolar döviz kazandırdık. Madencilik sektörü 15 milyar 
dolar ihracat rakamına ulaşacak potansiyele sahip. Bu 
potansiyeli ortaya çıkarmak için konunun tüm tarafla-
rını Hayatımız Maden Çalıştayı’nda buluşturduk ve yol 
haritamızı belirledik. Madencilik sahalarında Devletin 
ilgili kurumlarınca verilen izinler dahilinde ve yine bu 
kurumların gözetim ve denetimi altında çalışan birçok 
maden işletmesi bulunuyor. Ülkemizin maden ihtiya-
cını karşılayabilmek, dışa bağımlılığı azaltabilmek için 
sürdürülebilir bir maden üretimini gerçekleştirmek zo-
rundayız. Bunun için çevre ile dost, insan sağlığını üre-
timinin merkezine oturtan ve sürdürülebilir bir üretim 
zincirini iyi yöneterek amacımıza ulaşabiliriz. Çalıştayı-
mızın bu anlamda da sektöre ve ülkemize büyük fayda 
sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarından sonra ilk oturum EMİB Tim 
delegesi Sn. Prof. Dr. Faruk Çalapkulunın moderatörlü-

ğünde gerçekleştirildi. Atay Holding İcra Kurulu Başkanı 
Av. H. Sadun Oğan, Çayeli Bakır İşletmeleri Dış İlişkiler 
Müdürü Sn. Dr. Ercan Balcı ve Tüprag Metal Madencilik 
İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre Müdürü Sn. Göksel Al-
paslan ilk oturumun konuşmacılarıydı.

İkinci oturum Sn. Ali Çağatay moderatörlüğünde ger-
çekleştirildi.  TÜMMER kurucu üyesi Sn. Metin Balıbey, 
ESAN Eczacıbaşı Genel Müdürü Sn. Serpil Demirel, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. 
Mehmet Uygun ve Agrega Üreticileri Birliği Çevre/İSG 
Komite Başkanı Sn. Sevgi Üçkan ikici oturumun konuş-
macılarıydı. Sn. Sevgi ÜÇKAN Sürdürülebilir Çimento 
ve Agrega Üretimini anlattı. Türkiye Çimento Üretimi 
tarihi hakkında bilgi veren Sn. ÜÇKAN çimento ve agre-
ga üretim süreçlerinden bahsetti. Deprem konunda özel-
likle agreganın en önemli hammadde olduğunu vurgula-
yan Sn. Sevgi ÜÇKAN her kayaçtan beton/asfalt agregası 
üretilemeyeceğinin altını çizdi. 

Üçüncü oturumda moderatör olarak Yurt Madenciliği-
ni Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. 
Dr. Güven Önal yer aldı. Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürü Sn. Cevat Genç, Özyeğin Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Mustafa Topa-
loğlu, Maden Mühendisi Sn. M. Oğuz Güner ve Türkiye 
Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sn. B. Barış 
Ünver üçünü oturumun konuşmacılarıydı. 



10 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

AGÜB Haberler

1 Ekim 2019 tarihinde madencilik sektörünün önde gelen 
sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Ak Parti sözcüsü 
Sn. Ömer ÇELİK'i ziyaret etti. Agrega Üreticileri Birliği'ni 
temsilen bu görüşmeye Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ katıldı. Görüşmede;

- Ruhsat güvencesi,

- İzin süreçlerinde yaşanan belirsizlikler,

- Orman izin bedellerinin yüksekliği,

- Agrega sektörü ile ilgili il bazında planlama yapılması,

- Hammadde üretim izinleri ile ilgili problemler dile ge-
tirildi.

Çanakkale bölgesinde yaşanan sorunlar ve tüm sektöre 
olumsuz etkileri, madencilik sonrası yapılan rehabilitasyon 
çalışmaları hakkında kendilerine bilgi verildi.

Agrega Üreticileri Birliği, inşaat sektörünün bütün paydaşları-
nı tek bir çatı altında toplayan Türkiye İMSAD’ın üyesi oldu. 24 
Aralık 2019 tarihinde Cemile Sultan Korusunda gerçekleştirilen 
üye dernekler toplantısına AGÜB’ü temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Şevket KORUÇ ve Genel  Sekreter Sn. Çağlar TANIN 
katılım gösterdi. Toplantıda agrega madenciliğinin güncel ekono-
mik durumu ve yaşadığı sorunlar aktarıldı. Türkiye İMSAD’dan 
sorunların çözümünde AGÜB’e destek olmaları talep edildi. 

Toplantı Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ferdi Er-
doğan’ın güncel ekonomik verileri ve 2020 öngörülerini paylaş-
tığı açılış konuşması ile başladı. Türkiye İMSAD Genel Sekreteri 
Sn. Aygen Erkal ise derneğin 2019 yılı faaliyetlerinden ve komite 
çalışmalarından bahseden bir sunum gerçekleştirdi. Ardından 
dernek temsilcileri derneklerinin faaliyetleri hakkında bilgiler 
verip, kendi alanlarındaki mevcut ekonomik durumu değerlen-
dirdi. Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu 
üyeleri, Genel Sekreterleri ve Genel Koordinatörleri toplantıda 
hazır bulundu. 

Madencilik sektörü STK başkanları  
Ak Parti'yi ziyaret etti

İMSAD Üye Dernekler Toplantısı 
gerçekleştirildi
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2-3 Aralık 2019 tarihlerinde, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İstan-
bul Deprem Çalıştayı gerçekleştirildi. İBB tarafından 
AGÜB’ün davet edildiği çalıştaya Genel Sekreter Sn. 
Çağlar TANIN katılım gös-
terdi. Sorunlar ve çözüm 
projelerinin görüşüldüğü 
çalıştayda, olası İstanbul 
depremi kapsamlı bir şe-
kilde değerlendirildi.. İlk 
gün İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sn. Ek-
rem İMAMOĞLU'nun açı-
lış konuşmasıyla başladı ve 
ardından yapılan sunumlar 
ile devam etti. İkinci gün 
ise bütün paydaşlar ile bir-

Madencilik Şurası Çalıştayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI, MAPEG 
Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ, MTA Genel Müdürü 
Sn. Cengiz ERDEM'in katılımları ile Ankara'da, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nde, 20 Kasım 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. 2020 yılında düzenlenmesi 
planlanan Madencilik Şurası'na hazırlık çalışmaları kap-
samında düzenlenen çalıştayda, komisyon başkanları 
oluşturdukları raporların sunumunu gerçekleştirdi.

İBB Tarafından İstanbul Deprem Çalıştayı düzenlendi

Maden Şurası Hazırlık Çalıştayı düzenlendi

likte yuvarlak masa toplantılarına geçilerek deprem 
konusu enine boyuna tartışıldı. Çalıştayda onursal 
üyemiz Sn. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL beton agregala-
rının kalitesinin önemini anlatan bir sunum gerçekleş-

tirdi. Paralel oturumlarda 
afet risk yönetimi, acil du-
rum yönetimi, İstanbul’un 
deprem tehlikesi, dayanıklı 
yapılar, ekosistem ve doğal 
kaynaklar iklim değişikli-
ği  adaptasyonu, afet risk 
iletişimi, depremin ardın-
dan: iyileştirme, İstanbul’da 
hasar görebilirlik, afet risk 
transferi, dayanıklı kent-
leşme, dayanıklı mekânsal 
planlama konuları tartışıldı. 
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T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol 
İşler Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde yeni ma-
den kanunu ihtiyacı karşılıklı olarak kabul edilmiş ve kanun 
çalışmaları başlamıştı. Yaklaşık 2 aydır madencilik sektörü 
STK’ları bir araya gelerek yeni maden kanunu için çalışma-
ları sürdürüyor. 

Biz de AGÜB olarak yaptığımız teknik komite çalışmaları-
mızda aşağıdaki konu başlıklarını ele alarak inceledik.

1-Tanımlar: Tanımlar kısmında geçmesine rağmen 
kanun metni içerisinde yer almayan, kanun metninde 
yer almasına rağmen tanımlarda bulunmayan kavramlar 
düzenlenerek kanun metniyle tanımların uyumlu hale 
getirilmesi sağlanmıştır.

2- Arama Dönemi: Diğer grup madenlerde arama 
dönemi olmasına rağmen II(a) grubu madenler için 
arama dönemi olmaması yanlış yerde, yanlış yatırımların 
yapılmasına neden olmaktadır. Agrega rezervlerinin 
önce kalitesinin belirlenerek daha sonra işletme safhasına 
geçilmesinin sağlanması gerekir. Bu nedenle kanun 
metni içerisinde arama dönemi ile ilgili değişiklikler 
düzenlenmiştir.

3- Ruhsat İptalleri: Birçok maddede geçen ruhsat 
iptali kaldırılarak, yerine faaliyet durdurma getirilmiş, bu 
sayede en başta ruhsat güvencesini temin eden bir kanunun 
olmazsa olmaz olduğu vurgulanmıştır.

4- Devlet Hakkı: Devlet hakkı bedellerinin her grup 
için çıkarılacak olan ayrı yönetmeliklerde hesaplanma 
ve tahsil edilme yöntemlerinin ayrı olarak belirlenmesi 
önerilmektedir ve kanun maddelerinde devlet hakkı bu 
kurala uyacak şekilde düzenlenmiştir.

5- Hammadde Üretim İzinleri: Hammadde üretim 
izinleri ve bunlardan kaynaklanan çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği sorunlarını bertaraf etmek, olumsuz kamuoyu 

algısını değiştirmek adına hammadde üretim izni talep 
edilen alana 20 km mesafede bir ruhsat varsa hammadde 
tedariğinin bu ruhsattan sağlanması önerilmiştir.

6- UMREK Kodu: Sektörümüzde arama döneminin 
olmaması, ruhsat güvencesini güçlendirecek mevzuat 
değişikliklerinin yapılması gerekliliği ve yetkin kişi sayısının 
azlığı nedenlerinden dolayı UMREK Kodunun Kanunu’nda 
belirtilen gerekliliklerinin II(a) grubu madenlere 
uygulanmaması önerilmiş ve ilgili maddeler buna göre 
düzenlenmiştir.

7- Planlama: İl bazında agrega kaynak planlaması 
yapılmasının gerekliliği vurgulanarak geçici madde ile 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde bu 
planlamanın yapılması ve bu sayede kaynakların koruma 
altına alınması düzenlenmiştir.

8- Maden Bölgesi: Maden bölgesi ilan edilmeden 
önce sağlanması gerekli kriterlerin net olması adına ilgili 
maddeden ‘ve benzeri’ ifadesi çıkartılmıştır. Ayrıca ilgili 
maddeye yeni kurulacak olan şirkete tahsis edilecek olan 
yeni ruhsatın süresinin proje süresinden az olamayacağı 
ibaresi eklenerek ruhsat güvencesi sağlanmaya 
çalışılmıştır.

Yeni Maden Kanunu çalışmaları devam ediyor

AGÜB Haberler
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Grafik Tasarım, Marka Danışmanı
Fehmi Soner Mazlum
fsmazlum@yahoo.com
0555 522 24 12

BESLEYİCİLER
IZGARALI BESLEYİCİLER

IZGARALI ELEKLİ TİTREŞİMLİ BESLEYİCİLER
VİBRO BESLEYİCİLER

WOBBLER BESLEYİCİLER
PALETLİ BESLEYİCİLER

KIRICILAR
ÇENELİ KIRICILAR

PRİMER DARBELİ KIRICILAR
SEKONDER DARBELİ KIRICILAR

TERSİYER DARBELİ KIRICILAR
DİK MİLLİ DARBELİ (VSI) KIRICILAR

KONİK KIRICILAR
ÇEKİÇLİ KIRICILAR

ELEKLER
EĞİMLİ ELEKLER
YATAY ELEKLER

IZGARALI ELEKLER

YIKAYICILAR
YIKAMA HELEZONU 

(İNCE VE KABA MALZEME İÇİN)
KOVALI YIKAYICILAR

SUSUZLANDIRMA ELEĞİ
KUM YIKAMA VE SUSUZLANDIRMA ÜNİTESİ

MOBİL
ÇÖZÜMLER

MOBİL KIRMA ELEME TESİSLERİ
PALETLİ MOBİL ÇENELİ KIRICI

TESİS 
ÇÖZÜMLERİ

KONVEYÖR SİSTEMLERİ
OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ

KOMPLE TESİS TASARIM VE ÜRETİMİ
TESİS REVİZYON VE GENİŞLETME TASARIMI VE ÜRETİMİ

KIRMA ELEME, 
MADENCİLİK
ve BETON SANTRALİ 
TEKNOLOJİLERİ
MEKA, her bir detayında bilgi ve özveri barındıran 
30 yılı aşan adanmışlığın ürünü Kırma Eleme, Ma-
dencilik ve Beton Santrali çözümleri sunmaktadır. 

5 kıtada 85’ten fazla ülkede kurulumunu yaptığımız 
3000’den fazla kırma eleme tesisi, beton santrali 
ve binlerce tesis ekipmanıyla global ölçekte aranan 
ve tanınan tamamı Türk sermayeli MEKA GLOBAL, 
%90’ın üzerinde yerli girdi ile %95’in üzerinde ihra-
cat oranına sahip Türkiye’nin en büyük yerli makine 
üreticilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor.

Avrupa pazarında birçok ülkede artık kalite ve 
güven ile birlikte anılan ve ilk tercih edilen marka 
konumundayız.  İngiltere’ye en çok makine ihracatı 
yapan ilk 10 marka arasındayız, Fransa, Belçika, 
Norveç gibi zor pazarlarda da artık çok daha güçlü-
yüz. Bunun yanında ABD, Latin Amerika ülkeleri ve 
Afrika Kıtası’nda da bilinen ve aranılan bir markayız.

Uluslararası pazarlarda kazandığımız tecrübeyi 
Türkiye pazarıyla paylaşıyoruz ve agrega üretimi, 
madencilik ve hazır beton üretimi alanındaki işlet-
melere diyoruz ki: “Kaliteli tesis ve ekipman konu-
sunda artık yurtdışı bağımlılığınız yok”.

MEKA GLOBAL MERKEZ OFİS
Çamlıca Mh. Anadolu Bl. 15. Sokak 
Atlas İş Merkezi No:5/9
06200 Gimat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel:+90 312 397 91 33 (pbx)

sales@mekaglobal.com

www.mekaglobal.com
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5 KITADA 85’TEN FAZLA ÜLKEDE 3000’DEN FAZLA KOMPLE TESİS KURULUMU İLE PROFESYONELLERİN TERCİHİ: MEKA
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Bursa Beton San ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Barbaros ONULAY  

"Kaliteli hazır beton üretimi için hazır beton sektöründe 
haksız rekabetin önlenmesi ve rekabet koşullarının 

sağlanması, hazır beton üreticilerinin kesintisiz 
denetlenmesi gerekmektedir"

Barbaros Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakül-
tesi Maden Mühendisliği mezunuyum. Profesyonel 
kariyer hayatıma 1985 yılında Kınık Tüneli Projesi 
ile Ankara’da, inşaat sektöründe başladım. 1990 yı-
lında çimento sektöründe kariyerime devam ettim ve 
2003-2019 yılları arasında Vicat Tamtaş A.Ş.'de Ma-

den, Aktaş Sanayi ve Ticaret Şirketi’nde Lojistik ve 
Tedarik zinciri alanlarında üst düzey yöneticilik gö-

revlerini üstlendim.
Çimento, agrega, endüstriyel atık ve hazır beton sek-

törlerindeki yöneticiliklerin ardından, 04.03.2019 ta-

rihi itibari ile Bursa Beton A.Ş.’de Genel Müdür ola-

rak görevimi sürdürüyorum.
2013-2015 yıllarında Agrega Üreticileri Birliği Yö-

netim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüm. Halen Yönetim 

Kurulu üyesi olarak çalışmalara destek vermekteyim. 
Profesyonel kariyerim boyunca yürüttüğüm görevle-

rin yanı sıra “iş geliştirme”, “risk yönetimi sorum-

luluğu”, “etkili süreç performansı”, “stratejik planla-

ma-satınalma” alanındaki çalışmalarla ilgilendim.

Bursa Beton hakkında bizi bilgilendirebilir 
misiniz?

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşu olan Bursa 
Beton; hazır beton sektöründe güven, istikrar, kali-
te politikası ekseninde katma değeri yüksek üretim 
ve hizmet faaliyeti anlayışı ile hazır beton üretimin-

de, teknoloji ve kalite anlamında önemli başarılara 
imza attı. Beton endüstrisindeki gelişmelere öncülük 
etmeye devam eden Bursa Beton; kuruluşundan bu 
yana geçen 33 yılda üretim hacminde kesintisiz bir 

AGÜB Röportaj
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artış trendi izleyerek 40 milyon metreküp hazır be-

ton üretimi gerçekleştirmiştir. Her dönem yaptığımız 
çalışmalar ve büyüme ivmesiyle sektör liderliğimizi 
sürdürmekteyiz. Yenilikçi bakış açısıyla yürüttüğü  
Ar-Ge çalışmaları ile marka değerini geliştirmeye yö-

nelik yatırımlar yapmaya devam etmekte olan Şirke-

timiz, hazır beton sektöründe uzun ömürlü ve kaliteli 
beton üretimi bilinci konusunda öncü duruşuyla mega 
projelere çözüm ortaklığı sunmaktadır.
Bursa Beton bugün; Bursa, Kütahya, Yalova ve Ban-

dırma’da kurulu 15 tesis, tam otomasyonlu 19 beton 
santrali ile günlük 18.000 metreküp üretim kapasite-

si, 25 beton pompası ve 112 transmiksere sahip güçlü 
araç parkı, yeni tesis teknolojisi, çevreci yaklaşımı ve 
koşulsuz müşteri memnuniyeti ile 24 saat kesintisiz 
hizmet sunmaktadır.

İnşaat sektörünün içinde bulunduğu ekono-
mik durumu değerlendirebilir misiniz?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile fiyat artışları-
na sebep olan ekonomik türbülans, genel ekonomi-
nin yanı sıra konjonktürel değişimlerin etkisini hızla 
gösterdiği inşaat sektörü ile beraber çimento, kimya-

sal katkı piyasalarını ve hammadde fiyatlarımızı da 
önemli ölçüde etkiledi. 50'den fazla alt sektörü doğ-

rudan ya da dolaylı olarak destekleyen ve harekete 

geçiren inşaat sektörünün tekrar hız kazanması inşaat 
sektörünün önemli bir parçası olan hazır beton sektö-

rünü de harekete geçirecektir. 2019’un ilk yarısında, 
dövizdeki dalgalanmalar, nakit sıkıntısı, yüksek faiz 
oranları, yerel seçimler, dünyadaki gelişmeler gibi 
birçok nedenden dolayı ekonomide ciddi daralmalar 
yaşansa da yılın ikinci yarısından itibaren ve özel-
likle son çeyrekte piyasalar yeniden hareketlenmeye 
başladı. Geçen yıla kıyasla sektörde önemli bir can-

lanmanın söz konusu olduğunu gösteren Hazır Beton 
Endeksi Raporu, son 2 yıllık inşaat faaliyetlerinde ilk 
kez iki ay üst üste devam eden bir hareketlilik ya-

şandığını ortaya koymaktadır. Özellikle son aylarda 
düşen faizler ile beraber konut satışları da büyük bir 
sıçrama yaptı. TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı 
konut satış rakamları sektörde memnuniyet yarattı. 
2020’de Merkez Bankası'nın son faiz indirimi ile özel 
bankaların da konut kredi faizlerini yüzde 1’in altına 
indireceğini umuyoruz. Özel bankaların tümünün ko-

nut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına indirmesi 
durumunda, piyasa daha da canlanabilir ve kalkınma-

da önemli bir aktör olan konut sektörü diğer sektörle-

re de hareketlilik kazandırabilir. Gelecek yıl da inşaat 
sektörü tüm alanlarda yüksek potansiyele sahip olsa 
da kalıcı toparlanma için finansal piyasalarda istikra-

rın ve bunun güven endeksinde oluşturacağı pozitif 

Balıkesir Yeşilçomlu agrega tesisleri

Bursa Kayapa agrega tesisleri
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yansımanın bir an evvel ortaya çıkması gerekiyor. Özel-
likle sektörümüzde devam etmekte olan nakit akışların-

da yaşanan aksamalar, uzun vadeli ödemeler, bankalar-
dan kredi kullanma konusunda zorluk çeken firmaların 
finansal döngülerini güçlendirecek alternatif teşviklerin 
sağlanması sektörde yaşanan problemleri minimalize 
edebilir.

Hazır Beton sektöründe yaşadığınız problemler 
ve çözüm önerileriniz nelerdir?

Kaliteli hazır beton üretimi için hazır beton sektörün-

de haksız rekabetin önlenmesi ve rekabet koşullarının 
sağlanması, hazır beton üreticilerinin kesintisiz denet-
lenmesi gerekmektedir. Mevcut koşullarda kalite ve 
müşteri memnuniyetine yapılan yatırımlar ve yüksek 
kalite maliyetleri bir dezavantaj olarak üreticinin kar-
şısına çıkmaktadır. Standartlara uygun ekipman ve üre-

timiyle, her türlü yasal ve etik yükümlülüğünü eksiksiz 
yerine getiren, standarda uygun, çalışma ruhsatı olan 
firmaların haksız rekabetin azaltılması ve kalite sevi-
yesinin yükseltilmesi için ayırt edilmesi gerekmektedir. 
Müteahhitler tercih edecekleri beton firmalarında; hazır 
beton üreticisinin denetim kurumları tarafından sunulan 
denetim raporlarını ve kalite belgelerini göz önünde bu-

lundurmaları gerekir.

Çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik 
konularında alınan önlemler ve yapılan yatı-
rımlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. olarak 15 adet Ha-

zır Beton Tesisi ve 2 adet Kalker Ocağı ve Kırma 
Eleme Tesisinde faaliyet göstermekteyiz. Göstermiş 
olduğumuz faaliyetlerimiz için sektörümüze en uy-

gun çevreci yaklaşımları kullanarak proseslerimizi 
gün geçtikçe geliştirmeye devam ediyoruz. Özel-
likle Hazır Beton Tesislerimizden kaynaklanan atık 
sularımızı, çökeltme havuzlarında toplayarak tekrar 
prosesde kullanıyor ve kullanılabilir temiz su mik-

tarının giderek azalmakta olduğu Dünyamızda, bu 
işlem ile katkı sağlayarak temiz su kaynaklarımızı 
koruyoruz. Atık sularımızın proseslerimizde tekrar 
kullanımı için Üniversitelerin Çevre Mühendisliği 
Bölümlerine Teknik Uygunluk Raporları hazırlatı-
yor ve bu raporları Çevre ve Şehircilik İl Müdür-
lüklerine onaylattırıyoruz.  Aynı zamanda Kalker 
Ocağı ve Kırma Eleme Faaliyeti göstermekte ol-
duğumuz iki tesisimizde de tüm üniteleri ayrı ayrı 
kapalı ortam içerisine almış, ünite içi toz indirgeme 
sistemleri ile toz çıkışını en aza indirgemiş bulun-

maktayız. Tesislerimizin stok sahalarında toz indir-
geme sistemleri ile atmosfere PM10 toz salınımını 

Balıkesir Bandırma hazır beton tesisleri

Bursa Demirtaş hazır beton tesisleri

Bandırma Yeşilçomlu hazır beton tesisleri

Bursa Geçit hazır beton tesisleri
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en asgari seviyede tutuyor, değerlerimizi kontrol 
altında tutmak adına 2 yılda bir düzenli olarak akre-

dite laboratuvarlarda emisyon ölçümü yaptırıyoruz. 
Ayrıca yasal mevzuatlar çerçevesinde işletmekte ol-
duğumuz tüm tesislerimiz için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından Çevre İzin Belgesi alınmış olup Ba-

kanlığın denetim ve kontrolü altında üretimlerimize 
devam etmekteyiz.
Enerji verimliliğini, aynı hizmeti veya ürünü her-
hangi bir şekilde konfordan ödün vermeden daha az 
enerji kullanarak elde etmek olarak tanımlayabiliriz. 
Gün geçtikçe bu kavram hayatımızın her alanında 
daha çok karşımıza çıkıyor ve önemini daha fazla 
hissettiriyor. Nüfus ve sanayileşmedeki hızlı artış 
ile bunların yanında kaynakların hızla tüketilmesi, 
ekonomik zorluklar ve ekolojik dengelerin bozul-
ması gibi sorunlar birlikte analiz edildiğinde enerji 
verimliliğinin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
Teknolojik gelişmeler incelenirse sürdürülebilir kal-
kınma ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya 
bırakmak adına enerji verimliliği konusunda dünya 
çapında ciddi adımlar atıldığını rahatlıkla görebi-
liriz. Enerji üretiminde, iletiminde ve kullanıcılara 
sunulmasında yapılan iyileştirmeler, sanayide ve-

rimliliği yüksek cihaz ve makinaların kullanımının 

artması, binalarımızda aydınlatma, ısınma-soğut-
ma-yalıtım ve diğer tüm alanlarda kullanılan ürün-

lerin verimliliği yüksek ve daha az enerji tüketen 
cihazlar olarak öne çıkması bunun bir göstergesidir. 
Bizler de çalışma alanlarımızda hayata geçirdiğimiz 
ve planladığımız bazı uygulamalarla enerji verim-

liliği hususunda firmamıza katkıda bulunmaya ça-

lıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 
iç ve dış aydınlatmada kullanılan aydınlatma arma-

türlerinin zamanla daha verimli ve tasarruflu olan 
cihazlar ile ikame edilmesini tamamladık, yine kul-
landığımız zamanlayıcılarla aydınlatmada ve ısın-

mada gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçmeye 
çalıştık, klima ve soğutma sistemlerinde kullanılan 
cihazların zamanla verimliliği ve enerji tasarrufu 
yüksek olan cihazlarla yenilenmesi konusunun taki-
bini sürdürüyoruz, yine beton ve agrega santralleri-
mizde kullanılan motorların verimliliği yüksek mo-

torlardan seçilmesi, sürücülü sistemlerle kullanılan 
makinaların daha uzun ömürlü ve verimli çalışma-

sının sağlanması bu alanda katkıda bulunduğumuz 
işlemlerdir. Aynı zamanda otomasyon sistemlerinde 
gerçekleştirilen güncelleme ve yenilikler de çalış-

malarımızı destekler niteliktedir. 
Bursa Beton olarak dünyamızın sınırlı doğal kay-

Bursa Gemlik hazır beton tesisleri

Bursa Gümüştepe hazır beton tesisleri

Bursa Görükle hazır beton tesisleri

Bursa Gürsu hazır beton tesisleri
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naklarını en etkin şekilde kullanmayı, yeni nesillerin 
yaşam hakkını korumayı, sosyal, çevresel ve ekono-

mik alanlarda ülkemiz için katma değer yaratmayı, 
bütün bu konularda sektörümüzde öncü şirket olmayı 
amaçlıyoruz. Bu amaçla Bursa Beton’da ‘Sürdürüle-

bilirlik Komitesi’ kuruldu. Farklı birimlerden çalışan-

ların gönüllü olarak yer aldığı bu komite, öncelikle 
şirketin sürdürülebilirlik performansının geliştirilmesi 
için projeler üretmeyi, önerilerde bulunmayı, şirket 
çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci oluşturmayı ve 
sürdürülebilirliği şirket kültürü haline getirmeyi he-

defliyor.

Kaliteli agrega üretimi için hangi çalışmaları 
yapıyorsunuz? Bu konuda yapılan yatırımlar 
ile ilgili bilgi verir misiniz?

Bursa bölgesinde bulunan agrega ocaklarının genellik-

le heterojen ve kaliteli agrega üretimi için problemli bir 
jeolojik yapıya sahip olması, hazır beton üreticilerinin 
temel taleplerinden biri olan “kaliteli agrega teminini’’ 
giderek büyüyen bir sorun haline getirmektedir.
Bu bağlamda agrega üretim kalitemizi artırmak ve 
sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla Kayapa bölge-

sindeki Bursa Beton’a ait kalker ocağımızda 2019 yılı 
içerisinde bazı yatırımlar gerçekleştirdik. 

Kırma eleme sistemimize;
- Wobbler
- By-Pass eleği ilave etmek suretiyle kalker içeri-
sinde bulunan ve beton agregası içerinde bulunması 
arzu edilmeyen killi kısımları daha iyi bir şekilde 
ayırma imkânı bulabildik. Bu surette sistemimizde 
hem kapasite hem kalitede iyileştirme sağlayabildik.

Agrega üretim süreçlerinde yaşadığınız 
problemler (Jeolojik yapı, hammadde, maki-
ne ekipman, kalifiye personel vb.) ve prob-
lemleri çözmek adına yaptığınız çalışmalar-
dan bahsedebilir misiniz?

Ocaklarımızdaki jeolojik yapı, beton agregası üret-
mek için çok elverişli değil ve fazla miktarda killi 
malzeme ihtiva etmektedir.
Kalkerin patlatma esnasında çok ufalanmaması için 
2019 yılı içerisinde delik paternleri değiştirilmiş 
olup, daha bloklu malzeme elde etmek, bu iri blok-

ların ayrılarak hidrolik kırıcı ile parçalanması ve ar-
dından konkasöre sevki yöntemi uygulanmıştır. Bu 
şekilde bir miktar maliyet artışı göze alınmış ancak 
kalite açısından olumlu gelişmeler gözlenmiştir. 

Mevcut ekonomik durum içerisinde zor gün-

Bursa İnegöl hazır beton tesisleri

Bursa Kestel hazır beton tesisleri

Bursa Karacabey hazır beton tesisleri

Bursa Osmangazi hazır beton tesisleri
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ler geçiren agrega sektörü için bürokrasiye 
ve üreticilere yönelik önerileriniz nelerdir?

Agrega üretiminde sürdürülebilirlik açısından en 
önemli konuların başında ruhsat güvencesi ve iş-

letme için alınması gereken izinlerin garantisi gel-
mektedir. Agrega üreticileri, yetkili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca verilen izin belgelerini alabilmek için 
çok yüksek tutarlar ödemek zorunda kalmaktadır. 
Orman alanlarında üretim yapan üreticiler, ürettikle-

ri malzeme miktarına bağlı olmaksızın, kiraladıkları 
alan üzerinden çok yüksek bedeller ödemek suretiy-

le üretim yapabilmektedir. Orman bedellerinin daha 
makul seviyelerde tutulması, üreticileri ekonomik 
açıdan bir miktar da olsa rahatlatacaktır. Madenci-
lik sektörü dışındaki diğer sektörlere teşvikler ve-

rilmekte, ödemeleri ötelenebilmekte ya da taksit-
lendirilebilmektedir. Bu gibi imkanların madencilik 
sektörüne de tanınması kaçınılmazdır.

Sektöre iletmek istediğiniz bir mesajınız var 
mı?

Deprem riskinin yüksek olduğu bir coğrafyadayız. 
Gerek son yıllarda yaşanan depremler ve gerekse 
de betonun giderek daha özellikli yapılarda kulla-

nılması, beton nitelik denetimi ve kabul koşullarını 
oldukça önemli bir hale getirmiştir. Son depremler 

sırasında büyük hasar gören yapılar incelendiğin-

de yapılaşmanın hızlı olduğu bölgede betonla ilgili 
temel bilgilerin kullanılmadığı ve gerekli denetim-

lerin yapılmadığı belirgin biçimde ortaya çıkmıştır. 
Hazır beton üreticileri olarak yapısal tedbirlerin 
alınmasında ve depreme dayanıklı binalar için ka-

liteli beton kullanımı üretiminde üzerimize düşen 
vazifeleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Her 
sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de tüketici 
nihai ürüne odaklı. Tüketiciler konut satın alırken 
ne yazık ki sadece kaliteli dekorasyon malzemele-

rinin kullanımına hassasiyet göstermektedir. Görsel 
ve fonksiyonel birtakım unsurlardan önce sorgulan-

ması gereken unsurlar, öncelikle yapının güvenliği 
olup; yapı müteahhidinin ve beton üreticisi firmanın 
kurumsal kimliği, iş ahlakı, yeterli ve yetkin perso-

nel bulundurma durumu, üretim standartları, kalite 
parametreleri bu kapsamda dikkate alınmalıdır. Bu 
noktada yeterli bir kamuoyu oluşturmadan tüketici 
bilinçlenmesinin de yeterli olmadığını düşünüyo-

rum. Bu alanda kamuoyunun oluşturulmasında he-

pimize görev düşmektedir. Bursa Beton olarak biz 
yapıların depreme karşı dayanıklılığı konusunda be-

ton kalitesinin önemini vurgulayan bilinçlendirme 
çalışmalarıyla konuyu sürekli gündemde tutmaya 
çalışıyoruz.

Tavşanlı hazır beton tesisleri

Kütahya hazır beton tesisleri

Yalova hazır beton tesisleri
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık 
sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Kasım 2019 Sektör Raporu’na göre, beş 
çeyrektir üst üste küçülen inşaat sektöründe küçülme hızı son çeyrekte yavaşladı.

Türkiye İMSAD Kasım 2019 Sektör Raporu açıklandı

İnşaat sektöründe küçülme dipten dönmeye başladı

Türkiye  İnşaat  Malzemesi  Sanayicileri  Derneği'nin 
(Türkiye  İMSAD)  sektörün  çatı  kuruluşu olarak ha-

zırladığı ‘Kasım 2019 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer 
aldı: İnşaat sektörü 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüz-

de 7,8 küçüldü. Böylece beş çeyrektir üst üste küçülen 
inşaat sektöründe küçülme hızı 2019 yılı üçüncü çeyrek-

te yavaşladı. Çeyrek dönemler itibarıyla küçülmenin de-

vam ettiği inşaat sektörü, hem kendi iç dinamiklerindeki 
sorunlardan hem de 2018 yılının ikinci yarısından  itiba-

ren  yaşanan finansal dalgalanmalardan en çok etkilenen  
sektör oldu. Sektörde gerek talep tarafında gerek fiyatlar 
tarafında gerekse de müteahhitlerin mali yapılarında ya-

şanan sıkıntılar üçüncü çeyrekte azalarak sürdü. Böylece  
yılın ilk 9 ayında inşaat sektörü yüzde 9,8 daraldı.

İnşaat sektörü performansı genel ekonominin 
altında kaldı

Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyürken gayri-
menkul sektörü yüzde 2,4 büyüdü. Böylece yeni yılın  
üçüncü çeyreğinde de yüzde 7,8 küçülen inşaat sektörü  
genel ekonominin oldukça altında bir performans gös-
terdi.

İnşaat harcamaları ilk 9 ayda nominal ve reel 
olarak azaldı

İnşaat harcamaları 2019 yılının ilk 9 ayında geçen yılın 
aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 12,3 gerileme 
gösterdi. Böylece nominal olarak harcamalar düştü.

İnşaat sektörü güven endeksi Kasım ayında 
2,8 puan azaldı

İnşaat sektörü güven endeksinde artış Kasım ayında 
tersine döndü. İnşaat sektörü güven endeksi Tem-

muz-Eylül döneminde 4 ay kademeli ve temkinli bir 
artış gösterdi. Kasım ayında yeniden 2,8 puan geri-
leyen inşaat sektörü güven endeksinde yaşanan bu 
düşüş mevcut işlerin ve alınan siparişlerin gerilemesi 
ile ortaya çıktı. İnşaat sektörü güven seviyesi geçmiş 
yıllara göre oldukça düşük seviyelerde kalmaya de-

vam etti.

Mevcut inşaat işleri seviyesi Kasım ayında 3 
puan geriledi

Mevcut İnşaat işleri seviyesi Ocak ayındaki sert düşü-

şün ardından artış eğilimine girmiş ve Mayıs ayına ka-

dar yükselmiş, Haziran ayında uzun bayram tatili ve 
siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleş-

mişti. Temmuz-Ekim döneminde ise mevcut inşaat iş-

leri seviyesi 13,5 puan artış göstermişti. Kasım ayında 
mevcut inşaat işleri seviyesi bu kademeli artışına son 
verdi ve 3 puan birden geriledi. Mevcut inşaat işleri, 
tamamlanan işler sonrası düşüş gösterdi. Yeni alınan 
işlerin mevcut işleri yeterince desteklemediği görül-
dü. Ekonomideki göreceli toparlanma ve özellikle faiz 
oranlarındaki düşüşler de inşaat sektöründeki işlerin 
kalıcı olarak toparlanmasını sağlayamadı.

AGÜB Sektörden
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Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 3,9 puan 
düştü

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı  Tem-

muz ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra 
Ağustos-Ekim döneminde yükselmişti. Kasım ayında ise 
yeni alınan işler seviyesi 3,9 puan geriledi. Son aylarda 
alınan yeni işler ile ötelenen işlerin doyuma ulaştığı ve 
mevsimsellik ile birlikte de yeni iş siparişlerinin düşme-

ye başladığı görüldü.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 7,1 geriledi

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının Eylül 
ayında 2018 yılının Eylül ayına göre yüzde 7,1 azaldı. 
Böylece yeni yılın ilk dokuz ayında da üretimde gerile-

me yaşandı.
2019 yılının ilk dokuz ayında ise üretim yüzde 17,3 ge-

riledi. Bu dönemde yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybı 

ortaya çıktı. Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralma 
etkili olmaya devam etti.
İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edeme-

di. 2019 yılının Eylül ayında 22 alt sektörden 6’sında 
üretim geçen yılın aynı ayına göre artarken, 16’sında 
geriledi.
2019 yılının ilk dokuz ayında ise 22 alt sektörün ta-

mamında üretim bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre 
düştü. 2019 yılının ilk dokuz ayında üretimde en yüksek 
gerilemenin yaşandığı üç sektör yüzde 45 ile hazır beton 
sektörü, yüzde 44 ile fırınlanmış kilden inşaat malzeme-

leri ve yüzde 26,7 ile inşaat amaçlı beton ürünleri oldu.
Yılın ilk dokuz ayında 2 sektörde üretim gerilemesi 
yüzde 40’ın, 5 sektörde yüzde 20’nin ve 11 sektörde ise 
yüzde 10’un üzerinde gerçekleşti. Tek haneli gerileme 
yaşanan dört alt sektör ise musluk ve vanalar, düz cam-

lar, metal yapı ve yapı parçaları ile soğutma ve havalan-

dırma donanımları oldu.

AGÜB Sektörden

Tablo 1: İnşaat Sektörü ve Ekonomik Büyüme Yüzde
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 
ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2019 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Eylül 
ayında inşaat faaliyetlerinde başlayan hareketlilik kasım ayı ile birlikte üçüncü 
ayını geride bırakırken Güven Endeksi ise en düşük endeks olarak kalmaya 
devam etti. Hem sektöre güven hem de geleceğe dönük beklenti de eşik değerin 
altında kaldı.

İnşaat son çeyrekte pozitif tarafa geçecek

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı 
Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörün-
deki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koy-
maktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden 
biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı bir 
süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır 
betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme 
hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endek-
si’nin 2019 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Faaliyet 
Endeksi, eylül ayında başlayan hareketliliğin kasım 
ayı ile birlikte üçüncü ayını geride bıraktığını göster-
di. Güven Endeksi ise en düşük endeks olmaya de-
vam etti. Hem sektöre güven hem de geleceğe dönük 

beklenti eşik değerin altında kaldı.

Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu’na göre, 
bütün endeksler önceki yılın aynı dönemine göre ar-
tış sergiledi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla geride bı-
raktığımız kasım ayında sektörde önemli bir canlan-
ma söz konusudur. İnşaat faaliyetlerinde hareketlilik 
üçüncü ayını geride bıraktı.  

Hazır Beton Endeksi 2019 Kasım Ayı Raporu’nun so-
nuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, “Eylül ayında başlayan hareketlilik kasım ayı ile 
birlikte üçüncü ayını geride bıraktı. Ancak, Güven 
Endeksi’nin hâlen en düşük endeks olarak kalmaya 
devam etmesi ve Beklenti Endeksi’nin de eşiğin altın-
da kalması ve aşağı yönlü hareketi inşaat sektöründe-
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ki yükselişin ne derece sürdürülebilir olduğu sorusunu 
beraberinde getiriyor” dedi.

Türkiye ekonomisinin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 
yüzde %0,9 büyüdüğünü ifade eden Yavuz Işık, “Son üç 
çeyrektir negatif tarafta olan Türkiye ekonomisi bu çey-
rekte pozitif büyümeyi yakalamıştır. Ancak, inşaat sek-
törü diğerlerine kıyasla bu çeyrekte iyi bir performans 
sergileyememiş ve %7,8 daralmıştır. Son 15 ayda inşaat 

sektörü ortalamada %8,7 küçülmüştür ki diğer hiçbir 
sektörde bu oranda bir gerileme söz konusu değildir” 
diye konuştu.

“Son çeyrekte inşaat sektöründe yukarı yön-
lü hareket başlamıştır”

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan 
Yavuz Işık, “Beton Endeksindeki 3 aylık yükseliş ve in-

Grafik-1: Endeks Değerleri
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şaat sektöründeki diğer öncü göstergeler, 2019 yılının 
son çeyreğinde inşaat sektörünün yukarı yönlü harekete 
başladığını ortaya koymaktadır. Ekim ayında 140 bini 
aşan konut satış rakamı gerçekleşmiştir. Özellikle ipo-
tekli konut satışında çok ciddi bir artış görülmektedir. 

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre %525 oranında artış göstererek 50 bini 
geçmiştir. Ne var ki ilk el konut satışları hâlen istenilen 
düzeyin uzağında görülmektedir. İlk el konut satışları 
geçen yıla göre %33’lük bir düşüş sergilemiştir” dedi.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)

AGÜB Sektörden
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13- 14 Aralık 2019 tarihleri arasında Bursa/Nilüfer’de Bursa Akademik Odalar 
Birliği Yerleşkesi’nde TMMOB Maden Mühendisleri Odası organizatörlüğünde bu 
sene 10.su düzenlenen Türkiye Uluslararası Doğal Taş Kongresi ve Sergisi`ne 
(MERSEM 2019)  TMMOB Maden Mühendisleri Odası ile yapılmış olan iş birliği 
protokolü çerçevesinde İMİB olarak info stant ile katılım sağlanmıştır. 

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş  
Kongresi ve Sergisi Bursa’da Gerçekleşti

13 Aralık 2019 günü kayıt ve açılış konuşmalarının ardından 
oturumlar başlamıştır. Açılış Konuşmalarında Kongre Yü-
rütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat YURDAKUL, TM-
MOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan YÜKSEL, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu ve İstan-
bul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
dın DİNÇER, beraberinde Saygı 
değer Milletvekili ve Başkanlar do-
ğal taşın madencilik sektöründeki 
ihracat payının önemini vurgula-
yarak bu sebeple de bu sene 10.su 
gerçekleşen bu kongrenin Türki-
ye’de gerçekleşen en önemli doğal 
taş kongrelerinden biri olduğunu 
belirttiler.

Düzenlenen kongre ile amaçlanan 
ülkemizin maden ihracatı içindeki 
ortalama %45’lik payını tek başına üstlenen doğal taş sektö-
rünün mevcut ve gelecek durumunun incelenmesi, mermer 
ve doğal taş sektöründeki sorunların incelenmesi ve tartışıl-
ması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarıla-
rak araştırmacı, akademisyen işletmeci, firma temsilcisi ve 
yönetici gibi tüm sektör paydaşlarını platformda buluşturu-

larak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır. Kongre süresince 
mermer ve doğal taş madenciliği ile ilgili sorunlar, kaynak-
ların verimli kullanımı, sürdürülebilir ve çevreci, daha fazla 
katma değer yaratacak mermer ve doğal taş madenciliği de 
tartışılmıştır.

Sektör yatırımcılarının, Türkiye ve dünya dinamiklerini 
takip edip yakalayabilmesi için 
üretim, pazarlama ve ihracat po-
litikalarını doğru analizlerle ve 
bilimsel çalışmalar çerçevesinde 
planlaması gerektiğini belirterek 
üniversite ve sektör iş birliğinin 
önemini aktarmışlardır.

Bu amaç doğrultusunda 2 gün 
boyunca Doğal Taş Ocakçılığı, 
Fabrika İşletmeciliği, Teknolojik 

Gelişme ve ARGE Çalışmaları ile Mimari, Ekonomi, Çevre 
ve Hukuk açıdan Doğal Taş ve Mermerin incelenmesi gibi 
kongrenin ana konularında bildiriler sunulmuştur.

Fuaye alanında ise İMİB bilgilendirme standı yer almıştır.

(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) internet sitesin-
den alıntıdır.) 

AGÜB Sektörden

AGÜB Aramıza Katılanlar

Boğaziçi Beton
Tesisimiz Kağıthane, Cendere Yolu üzeri No: 63'de 1997 yı-
lında kurulmuştur. 1997 - 2004 tarihleri arasında Set Beton 
A.Ş.' ye üretim, nakliye ve pompalamada taşeronluk yapmıştır. 
2004 yılı başından itibaren Set Beton' un Yenibos-
na tesislerinde nakliye ortaklığımız devam etmek-
le birlikte Kağıthane' deki tesisimizde Boğaziçi Be-
ton olarak hizmet vermeye başladık. Daha sonra 
Kağıthane tesisimize sırasıyla Ayazağa, Seyrante-
pe,  Yenibosna, Uskumruköy, Çayırbaşı tesisleri-

mizi ilave ettik. Bu zaman zarfı içersinde bölgemizde birçok 
ciddi projelere hizmet vermeye başladık ve halen devam 
etmekteyiz. Firmamız geniş ekipman kapasitesi ve tecrübeli 

personel kadrosu ile siz müşterilerimize, pa-
zarda kendini sürekli geliştirerek rekabet eden, 
kaliteye sürekli önem vererek en iyi ürün ve 
hizmeti sunmaya, müşteri memnuniyetini her 
zaman en üst düzeyde tutmayı kendine hedef 
kılmıştır.
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SİNTA Sanayi İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

AFE Mühendislik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Firmamız, kuruluşundan bugüne kadar geçen 50 yıla yakın 
süreçte deneyimiyle inşaat sektörünün her alanında öncü 
olan bir kuruluştur. Sürekli yapmış olduğu yatırımlar ve 
kurulduğu günden itibaren göstermiş olduğu gelişim sek-
törde bir marka olmasını sağlamıştır.

Sanayi yapıları inşaatlarında uzmanlaşmış olan Firmamız 
özellikle Bursa Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere; 
Sanayi Yapıları İnşaatları, Altyapı İnşaatları ve Arıtma Te-
sisi İnşaatları konusunda birçok önemli projeyi başarıyla 
hayata geçirmiştir. Bölge inşaatının 
%90’ını gerçekleştirerek bir anlam-
da Türkiye’nin ilk Organize Sanayi 
Bölgesi’ni inşaa etmiştir. Ulusal ve 
uluslararası arenada sektörlerinde 
zirvede yer alan; Otomotiv ana ve 
yan sanayi, makine ana ve yan sa-
nayi, tekstil sanayi, gıda sanayi ve enerji firmalarıyla yapılan 
yüksek bütçeli ve başarılı çalışmaların altına atılan SİNTA 
imzası sektörde çok önemli bir paya sahip olduğumuzun 
göstergesidir. Bu projelerimiz sonucunda kalite, güven ve 
başarı unsurları unvanımızın ayrılmaz birer parçası ol-
muştur. Estetik ve ergonomik yapısıyla gerçek anlamda 
teknoloji ürünü olan sanayi yapıları inşaatlarında kullanı-
lan ÇELİK KONSTRÜKSİYON imalatı da bünyemizde 
gerçekleştirilmektedir. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 
mevcut 5.000 m2 kapalı, 10.000 m2 açık olmak üzere top-
lam 15.000 m2 alanda her türlü çelik yapı imalatına uygun, 
son teknoloji ve yeniliklerle donatılmış çelik konstrüksiyon 
bölümümüz projeden imalata ve montaja kadar hizmet 
vermektedir. Müteahhitlik faaliyetleri yanında sanayici ve 

AFE Mühendislik makine san. Ve tic. Ltd. şti. kurulu-
şundan bu yana SABİT KIRICI VE BOM SİSTEMLERİ 
uzmanlığının yanı sıra ihtiyaç odaklı kaynaklı ve talaşlı 
imalat, mühendislik, proje ve uygulama 
hizmetleri vermektedir. Kahramankazan 
mevkiinde 1500 m2 alan içerisinde yer 
alan fabrikamız, alanında tecrübeli mü-
hendis, teknisyen ve işçi kadrosuyla 2016 
yılı itibari ile çalışmalarını sürdürmekte-
dir. Hizmet edilen sektörler; • Sabit bom 

üretici unvanını da elde etmek amacıyla 1984 yılında 
Bursa için bir ilk olan HAZIR BETON TESİSİ’miz ku-
rulmuştur. Tesisimizde TSE normlarına göre üretilen 
hazır betonlar, döküm sahalarından gerekli numune-
lerin alınmasıyla modern aletlerle donatılan hazır be-
ton laboratuarında test edilmekte, çıkan test sonuçları 
müşterilere iletilerek dökme işlemi tamamlanmakta ve 
hazır betonun hazırlanışından yerine döküm aşamasına 
kadar geçen süreç ekibimiz tarafından takip edilerek ka-

lite temini sağlanmaktadır. Bunu 
takiben inşaatlarda hızı ve kali-
teyi daha da artırmak için Bursa 
Organize Sanayi Bölgesinde bu-
lunan 60 dönümlük arazimiz-
de 16 dönümü kapalı alandan 
oluşan PREFABRİK ÜRETİM 

TESİSİ’miz kurulmuştur. Bu tesisimizde öngerilmeli ve 
öngerilmesiz prekast elemanlar, öngerilmeli boşluklu 
döşeme ve beton parke taşları üretimi yapılmaktadır. 
İnşaat sektörünün tüm dallarında yer almaya devam 
eden Firmamız, hammadde ihtiyacını karşılamak ve 
altyapı hizmetlerinde kullanmak üzere TAŞOCAĞI ve 
AGREGA İŞLETMELERİ’ ni kurmuştur. Bu tesisleri-
mizde beton ve asfaltın hammaddelerinden olan taş 
kumu ve çeşitli boyutlarda agrega ile altyapı inşaatların-
da kullanılan dolgu malzemesi üretilmektedir. Gelişmiş 
teknoloji ve eğitimli kadrosu ile Türkiye genelinde sayılı 
makine parklarından birine sahip olan Firmamız her 
türlü alt yapı çalışmasını kısa sürede tamamlayabilecek 
HAFRİYAT GRUBU’na sahiptir.

sistemleri ile taş ocaklarına, maden ocaklarına, baraj-
lara, ihtiyaca yönelik özel sistemleri ile çeşitli şantiye-
lere, • Talaşlı ve kaynaklı imalat kapasitesi ile savunma 

sanayisine, inşaat sektörüne, çeşitli makine 
imalatı yapan firmalara ara ürün, son ürün 
üreticisi olarak, • Sürekli iyileştirme çözüm 
ortaklığı ve mühendislik çalışmaları ile 
yüksek üretim kapasiteli fabrikalara çeşit-
li, üretimi hızlandırıcı fikstürler ve bantlar 
üreterek hizmet vermekteyiz.

AGÜB Aramıza Katılanlar
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AGÜB ÜYELERİMİZ

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

AFE Mühendislik 
Saray Mah. Adnan  

Menderes Blv. No: 38  
Kahramankazan-Ankara

AHS Oto. Gıda Tur. 
Teks. İnş. Mad. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.
Subaşı Mah. Subaşı Sk.  

No: 286 Yenişehir-Bursa

Sinta Sanayi İnş. 

Taah. ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gri 

Cadde No: 8 Bursa

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Onpo Madencilik  

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

Mamak - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 

16180 Osmangazi - Bursa

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Ento Maden  
Global A.Ş.

Güneşli Evren Mh. Bahar 
Cd. Şehit Doğan Öztürk Sk. 

No:24 Bağcılar İstanbul

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

Akdağlar Madencilik  
San ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No: 48  

Sarıyer - İstanbul

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

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

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Boğaziçi Beton  
San. ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Yolu Cad. No:53 Sarıyer- 

İstanbul

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

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Özyurt Madencilik 
İnş. San. Tic. A.Ş.

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 
Durağı No: 612  

G.O.Paşa - İstanbul

Tarmac TURKEY 
Agrega Mad. ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74

Dilovası - Kocaeli

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak. Paz. 

Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar  

İstanbul Cad. No:1/B Eyüp/
İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Canatan  
Madencilik

Gümüşköy Mevkii,  
Ortaklar, Aydın

Çatak Madencilik ve 

Kum San. Tic. Ltd. Şti.
Kutludüğün Mah. Şehit 

Şeref Seymen Cd. No : 69 
Kutludüğün Mamak Ankara

Alton Beton ve Nakl. 

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

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

10576. Sok. No: 1,  
Fevziçakmak Mahallesi, Ho-
rozluhan Osb Bukas Ticaret 

Merkezi Karatay - Konya

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

Balgat Mah. Ziyabey Cad. 
No: 40/10 Balgat  

Çankaya - Ankara

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

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

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

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

İstanbul 

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Dere Madencilik 
A.Ş.

Çakırağılı Mevkii,  
10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

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

Seyhan - Adana

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

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

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

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No:2 Bağcılar İstanbul

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No: 2 Bağcılar İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Türkiye 22. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi 
Zonguldak – Türkiye 
www.iccet.org.tr

2-3

9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve Sergisi 
www.kirmatas.org.tr 
Antalya 

24-25
Kasım 2020

9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı 
www.9tcee.org.tr 
İstanbul -Türkiye

1-3
Haziran 2020

73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 
www.jeolojikurultayi.org.tr 
Ankara/Türkiye

6-10
Nisan 2020

HILLHEAD 2020 
www.hillhead.com 
Buxton - İngiltere

23-25
Haziran 2020

CONEXPO-CON/AGG 2020 
Las Vegas – ABD 
www.conexpoconagg.com

 

10-14
Mart 2020 Nisan 2020
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Nordberg® HP Series™ konik kırıcılar daha 
uzun emre amadelik süresi ile daha yüksek 
üretim sağlar

Biz Metso’da büyük farkı böyle yaratıyoruz 
#TheMetsoWay

Nordberg® HP Serisi ™ konik kırıcılar, kırıcı hızı, strok, kırma

kuvvetleri ve kavite tasarımının eşsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu 

sahada kanıtlanmış kombinasyon tüm sekonder, tersiyer ve dördüncül 

uygulamalarda daha yüksek kapasite ve üstün son ürün kalitesi sağlar. 

Eşit boyutlu kırıcılar ile karşılaştırıldığında, Nordberg HP daha büyük 

üretim kapasitesine, kırma haznesinde daha yüksek yoğunluğa ve daha iyi 

küçültme oranına sahiptir. Bu, düşük enerji tüketimi ile birinci kalite son 

ürünler elde etmenizi sağlar.

Metso kırıcıları ile ilgili daha fazla bilgiye www.metso.com adresinden 

ulaşabilirsiniz

#TheMetsoWay
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