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AGÜB

Degerli Okuyucular
(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bir önceki sayısında sizlere Covit-19 
küresel salgın süreci içinde sektörümüzün yaşadığı 
sıkıntılar ve bunlara karşı ilgili kurumların maden-
cilik sektörünün özellikle nakit akışı problemlerini 
çözmeye yönelik aldığı tedbirler hakkında bilgiler 
vermiştim.

İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle Haziran 
ayından itibaren başlayan normalleşme süreci ile 
birlikte inşaat sektöründe yeni bir hareketlenmenin 
başladığını görüyoruz. Konut kredilerinde faizlerin 
düşmesiyle birlikte son 1,5 yılda oluşan yapı stoğunun 
hızla erimesi ve beraberinde hem kentsel dönüşüm 
hemde diğer bekleyen inşaat projelerinin yavaş yavaş 
başlamasıyla sektörümüzde de çarkların dönmeye 
başladığını görüyoruz. Diğer taraftan Suriye, Doğu 
Akdeniz ve Libya’da gelecekte yaşanacak  gelişmeler 
ülkemizdeki özellikle inşaat yatırım süreçlerini etki-
leyecek unsurlar olacaktır. Dolayısıyla yatırım ortamı 
ile ilgili halen yukarıda değindiğim belirsizliklerin 
devam ettiğini ve bu belirsizliklere bağlı gelecekte de 
sektörde dalgalanmaların yaşanabileceğini söylemek 
abartı olmayacaktır. Üreticilerimizin bu gerçekler 
doğrultusunda ticari kararlarını vermelerinde fayda 
var. 

Sektörümüzü ilgilendiren bir başka önemli gelişme 
ise, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 
“3213 Sayılı Maden Kanunu Uygulamasında Yaşanan 
Sorunlara İlişkin Hazırlanan Çözüm Önerileri Çalış-
ması” nı tüm sektör STK’ları ile paylaşması olmuştur. 
Bildiğiniz gibi bu konu ile ilgili çalışmalar pandemi 
öncesinde başlamış, madencilik sektörü içindeki tüm 
STK’lar yaptıkları çalışmaları ortak bir metin halinde 
MAPEG’ le paylaşmıştı. Pandemi ile birlikte bir süre-
dir askıda kalan ve madencilik sektörü açısında hayati 
öneme sahip bu sürecin geçtiğimiz haftalarda  tekrar 
başlaması bizler içinde moral olmuştur.  MAPEG ta-

rafından iletilen taslak, gerek AGÜB gerekse diğer 
STK’ lar tarafından incelenmiş, ülke madenciliğinin 
sürdürülebilir büyümesi, yatırım ve istihdamın arttı-
rılması önceliklerini amaçlayan önerilerimiz geçtiği-
miz günlerde tekrar MAPEG’ e iletilmiştir. Önümüz-
deki günlerde konu ile ilgili yüz yüze görüşmelerin ve 
fikir alış verişlerinin devam etmesini bekliyoruz. 

Mapeg’ e iletilen ortak metinde agrega sektörü açısın-
dan özellikle;

• İl bazında agrega sektör planlama çalışmalarının 
3 yıllık süreçte tamamlanması,

• Agrega üretimi amaçlı verilen II-(a) bendi ruh-
satların müracaatla arama dönemi halinde veril-
mesi,

• Hammadde üretim izni talep edilen alanlara 20 
km. mesafede agrega üreticisi olması halinde ön-
celikle ihtiyaç duyulan hammaddenin bu üretici-
lerden karşılanması konuları yer almıştır.

Diğer taraftan madencilik sektörü açısından olmazsa 
olmaz ruhsat güvencesinin arttırılması, izin süreçleri-
nin kısaltılması ve bedellerin düşürülmesi ilgili kritik 
öneme sahip taleplerimiz yine metin içinde yerlerini 
aldı. 

Yapılan tüm çalışmaları eş zamanlı olarak üyeleri-
mizle de paylaşarak, üyelerimizin görüş ve önerileri 
doğrultusunda rotamızı çizmeye devam edeceğimizi 
vurgulamak istiyorum.

Saygılarımla,

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Yönetim Kurulu Başkanımız Bloomberg 
TV’de Değerlendirmede Bulundu

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ, 28 Nisan 2020 
tarihinde Bloomberg TV’de canlı yayınlanan Maden Dünyası 
programına “Deprem Gerçeği ve Agrega” konusunda konuşmak 
üzere konuk oldu. Konuşma metni aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

Madencilik Sektörünün Güncel Sorunları 

Agrega; kum, çakıl ve kırmataş gibi malzemelerin genel 
adıdır.

Beton içinde hacimsel olarak %60-75, asfalt içinde ise %95 
civarında yer alan agrega, inşaat sektörü için vazgeçilmez 
bir yapı hammaddesidir.

2018 yılında ülke genelinde yapılan yaklaşık 940 milyon 
ton toplam maden üretimi içerisinde agrega madenciliği 
yaklaşık 400 milyon ton ile en fazla üretimin yapıldığı sek-
tör olmuştur. 

Üretimlerin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda ülke 
genelinde yaklaşık 5,5 milyar USD’lık toplam maden üre-
timi içinde agrega madenciliği yaklaşık 1 milyar USD ile 
mermer ve kömürden sonra 3. sırada konumlanmaktadır. 

Ödenen devlet haklarına baktığımızda 2018 yılında tüm 
madenlerden toplam 1,5 milyar TL civarında devlet hakkı 
tahakkuk etmiş, agrega sektörü yaklaşık 300 milyon TL ile 
kömürden sonra en fazla devlet hakkı ödeyen sektör ol-
muştur. 

Diğer taraftan agrega sektörü yaklaşık 30.000 kişi ile ma-
dencilik sektörü içinde istihdamın en fazla desteklendiği 
sektör konumundadır.

Arazi kullanım durumunu özetlemek gerekirse; Türkiye’de 
orman statüsündeki toplam 21,7 milyon hektar arazinin 
55.000 ha. bölümü (%0,25) madencilik faaliyetlerine tah-
sis edilmiştir. Agrega madenciliğine tahsis edilen alan ise 
15.000 ha.'dır(%0,07). Diğer taraftan günümüze kadar 
8500 ha. alanın rehabilite edildiği de elimizdeki bir başka 
bilgidir.

Deprem Gerçeği ve Agrega

Bildiğiniz gibi 2020 yılının başlarında, önce Manisa 
sonra da Elazığ ve Malatya bölgelerinde meydana gelen 

depremler, çok sayıda vatandaşımızın hayatlarını kay-
betmelerine ve ciddi boyutta maddi hasara neden oldu. 
Ben bu vesile ile öncelikle buradan depremde hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınları-
na başsağlığı, tedavi süreci devam eden yaralılarımıza da 
acil şifalar diliyorum. 

Her zaman olduğu gibi bu depremlerin ardından da ge-
rek deprem bölgesinde gerekse başta İstanbul olmak üze-
re farklı bölgelerde bulunan, hasarlı yapılardaki betonlar, 
bu betonların içinde ortaya çıkan deniz kabukları, çelik 
donatılarla ilgili kusurlar gündeme gelen konuların ba-
şında yer aldı. 

Binaları ayakta tutan malzemeler çelik donatılar ve be-
tondur, betonu ayakta tutan ise yaklaşık %75’ini oluştu-
ran agregalardır. Beton için uygun olmayan kayaçlardan 
üretilen ya da kil,  deniz kabuğu gibi betonun dayanımını 
ve servis ömrünü olumsuz etkileyen materyaller içeren 
agregalar, işte bugün Elâzığ’da, Malatya’da yaşadığımız 
gibi, yarın belki İstanbul’da ya da başka şehirlerimizde 
üzücü ve telafisi mümkün olmayan olaylarla bizleri karşı 
karşıya bırakacak. Depremler değil maalesef yanlış mal-
zemelerle inşa edilen yapılar can alıyor. Ülkemizin bü-
yük bölümünün 1. Derece deprem kuşağı içinde olduğu-
nu ve deprem gerçeği ile bir arada yaşamamız gerektiğini 
hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. 

Tam da bu noktada ben izleyicilerimizi, karşı karşıya ol-
duğumuz ve günümüze kadar çok da gündeme gelme-
yen bir diğer tehlike hakkında bilgilendirmek istiyorum. 
Özellikle büyük şehirlerimizde inşaat alanlarının temel 
kazılarından çıkan, günümüzde geçerli olan mevzua-
ta göre belirli atık depolama alanlarına sevk edilerek 
buralarda depolanması gereken hafriyat atıklarının bir 
bölümünün, maalesef başka alanlarda yapılan yapıların 
temellerinde, kontrolsüz bir şekilde, teknik uygunluğuna 
bakılmaksızın, yalnızca maliyet unsuru göz önünde bu-
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lundurularak dolgu olarak kullanıldığını görüyoruz. Ba-
kın bundan kısa bir süre önce İstanbul’ da 2 ayrı pandemi 
hastanesinin yapımına başlandı. Bunlardan Anadolu ya-
kasındaki hastane inşaatının temel dolgusunda da ben-
zer şekilde hafriyat atıklarının teknik olarak uygunluğu 
ile ilgili kontroller yapılmadan kullanıldığı bilgisini biz 
üreticilerimizden alıyoruz. Eğer bu bilgiler doğru ise ve 
bu durum özellikle İstanbul gibi yakın gelecekte yüksek 
şiddetli depremlerin beklendiği şehirlerimizde kontrol 
altına alınmazsa, çok ciddi problemler bizi bekliyor de-
mektir. Hafriyat atıklarının bertarafı ve geri kullanımı ile 
ilgili mevzuat ülkemizde 2004 yılında yürürlüğe girmiş 
ve maalesef günümüzdeki fiili durumu yönetmek için bu 
mevzuatın yeterli olmadığını biz görüyoruz. Bu nedenle 
az önce bahsettiğim hassasiyetler de gözetilerek hazır-
lanmış yeni bir mevzuata ihtiyaç bulunmaktadır.

İşte bu doğrultuda biz “her malzemeden, her kayaçtan 
agrega olmaz, her malzemeden her kayaçtan üreteceği-
niz agregayı da betonda ya da asfaltta veya yapılarda dol-
gu olarak kullanamazsınız” diyoruz. 

Ben günümüzde şehirlerimizde agrega sektörünün için-
de bulunduğu durumu da değerlendirmeden bu konuyu 
noktalamak istemiyorum. Özellikle nüfus artışının ve 
dolayısıyla kentleşmenin hızlı geliştiği büyük şehirleri-
mizde, yaşam alanları agrega madenciliği yapılan alan-
lara yaklaşmış ve bunun neticesinde buralarda sürdürü-
len madencilik faaliyetlerinin devamlılığı da sorgulanır 
hale gelmiştir. Ancak bu kentlerde yapılan ve yapılması 
planlanan inşaat yatırımları içinde kaliteli agregaya olan 
ihtiyacımız devam edecek. Dolayısıyla, şehirlerimizde 
madencilik faaliyetlerinden kaynaklanacak çevre prob-
lemlerinin önüne geçilmesi, depreme dayanıklı yapılar 
için gerekli agregaların tedariğinin devamlılığı adına, ag-
rega madenciliği ile ilgili bölgesel planlara ihtiyaç vardır. 
Şehirlerimizin uzun vadeli agrega ihtiyacı, bu ihtiyacın 
hangi kaynaklardan hangi lojistik şartlar ile temin edi-
lebileceğinin belirlenmesi, mevcut kaynakların verimli 
bir şekilde tüketime sunulması adına imar planlarında 
madencilik faaliyeti yapılan alanlar ile yaşam alanları 
arasında uygun koruma mesafelerinin bırakılması son 
derece önemlidir. 

Salgın Döneminde Sektörün Durumu ve 
Sonrası İçin Alınması Gereken Tedbirler

Agrega sektörü, programın başında da belirttiğim gibi 
inşaat sektörünün hammaddesini temin eden, büyük bir 
bölümü KOBİ ölçeğinde işletmelerden oluşan bir sektör. 
Ülkemizde Ağustos 2018 döneminde başlayan ve günü-

müze kadar etkileri devam eden ekonomik dalgalanma 
neticesinde sektörümüz, 2019 yılını yaklaşık %40 da-
ralma ile 240 milyon ton üretim yaparak noktaladı. Bu 
dönemde özellikle hazır beton ve asfalt üreticilerinin ya-
şadığı nakit sıkışıklığı, kamu projeleri için müteahhitlere 
yapılan ödemelerin vadelerinin uzaması, üreticilerimizin 
de yaptıkları satışların tahsilatlarını olumsuz etkilemiş, 
nakit akışlarının bozulmasına neden olmuştur. Diğer ta-
raftan mart ayından itibaren Covid-19 salgını nedeniyle 
iç pazardaki ilave daralma ise her geçen gün sektörümüz 
üzerindeki olumsuz etkisini artırmaya devam ediyor. 

Bu dönemde madencilik sektöründe yer alan diğer 
STK’lar ile birlikte gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığımız gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekse 
Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiği-
miz sözlü ve yazılı temaslarımızla sektörün içinde bu-
lunduğu bilhassa satış hacmi ve nakit sıkışıklığı ile ilgili 
sorunları dile getirdik. Bunun neticesinde “madencilik 
ve taş ocakçılığı sektörü” Vergi Usul Kanunu’nun müc-
bir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler arasına 
alındı. Diğer taraftan 26/3/2020 tarihli resmî gazetede 
yayınlanan torba yasa ile, mücbir sebep hallerinden biri-
nin gerçekleşmesi durumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşü-
nü alarak, üreticilerimizin Maden Kanunu’ndaki idari 
ve mali yükümlülüklerini erteleme yada taksitlendirme 
yetkisi verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde de Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu konuda bir genelge 
yayınlanarak söz konusu ertelemeler sektöre duyurul-
muştur. Ayrıca sektörümüzde üretim maliyetleri içinde 
ciddi bir yer tutan orman arazi izin bedeli ödemelerinin 
3 ay ertelenmesi konusunda da yine torba yasa ile gerekli 
düzenleme meclisimiz tarafından yapılmış, bu sürenin 
sonrasında 3 ay daha uzatılması hususunda da Tarım ve 
Orman Bakanlığı’na yetki verilmiştir. 

Bu zor günlerde bakanlıklarımızın madencilik sektö-
rünü desteklemek üzere sergiledikleri çözüm odaklı 
yaklaşımları bizlere moral olmuş, üretimlerimizin ve 
istihdamın devamlılığı adına bizleri motive etmiştir. 
Ben başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sayın 
Fatih Dönmez olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı-
mız sayın Berat Albayrak’a ve Tarım ve Orman Bakanı-
mız sayın Bekir Pakdemirli’ye ve bakanlarımızın tüm 
ekiplerine madencilik sektörü adına teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum. 

Tabi salgının etkisinin önümüzdeki aylarda azalması 
hepimizin beklentisi, ancak dünya ve ülkemiz ekono-
misinde yarattığı tahribatın onarımı da tabii ki biraz za-
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man alacaktır. Bu nedenle 2021 sonuna kadar sektörün 
tamamını desteklemeye yönelik tedbirlerin kademeli 
olarak devam ettirilmesi üretimlerin ve istihdamın ko-
runması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Salgının etkisinin azalacağı dönemle ilgili agrega sek-
törü olarak beklentilerimiz hakkında da kısaca bilgi ver-
mek isterim. Bu dönemde özellikle şantiyeleri kapalı olan 
üreticilerimiz için maden kanununun 37. Maddesinde 
yapılacak bir düzenleme ile geçici tatil alan işletmelerin 
mevzuattan kaynaklanan idari ve mali yükümlülükleri-
nin ortadan kaldırılması, benzer şekilde orman mevzuatı 
ile ilgili yükümlülüklerinin de askıya alınması son derece 
önemli. Faaliyete devam eden işletmeler için ise ana ma-
liyet kalemlerini düşürebilmek adına, SGK primlerinde, 
motorin, elektrik enerjisi gibi kalemlerde ÖTV indirimi 
gibi teşviklerin getirilmesi, orman arazi izin bedellerinde 
indirime gidilmesi hayati önem taşımaktadır. 

Olumsuz Kamuoyu Algısı

Madencilik faaliyetlerinde yapılan üretimin miktarı ve 
kalitesi kadar üretimlerin çevresel etkilerini minimize 
etmek adına yapılan yatırımlar da son derece önemli-
dir. Faaliyetlerin sürdürülebilir olması, çevresel sorun-
lara neden olmayacak ve iş güvenliğini artıracak tedbir-
lerin alınması ile mümkün olacaktır. 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verilerine 

göre; agrega madenciliğinin de içinde bulunduğu II-a 
grubu toplam 3098 adet işletme ruhsatı bulunmaktadır. 
Bunun 2017 yılında 1694 adedi faaliyete başlamıştır. 
Diğer taraftan Kamu Kurumları için düzenlenen HÜİB 
sayısı ise 2019 yıl sonunda 4646 adet. 

Yani bir tarafta ana işi agrega üretmek olan, bunun 
için gerekli yatırımları yaparak faaliyetini maden mü-
hendisleri nezaretinde sürdüren 1694 agrega üreticisi, 
diğer tarafta kamu ihalesinde çok ciddi indirimlerle 
işi almış ve buna rağmen proje süresi içinde para ka-
zanmayı hedefleyen müteahhitlere tahsis edilen ya da 
edilmeyi bekleyen 4646 HÜİB bulunmaktadır. Çoğun-
luğu yol kenarlarına yakın alanlarda yer alan HÜİB’le-
rini arabamızla seyahat ederken görmemiz mümkün. 
Bu alanlarda maalesef müteahhitlerin önceliği proje 
süresi içinde gerekli üretimi yapıp işi bitirmek oluyor 
ve sonrasında bizlerin de gördüğü yüksek uçurumlar, 
düzensiz bırakılmış topoğrafya ve dağınık yığınlar kalı-
yor. İşte bu durum kamuoyu hafızasında madenciliğin 
çevreyi umursamadan, gelişi güzel yapılan bir iş olarak 
kalmasına neden oluyor. 

Söz konusu problemin çözümü adına talebimiz, HÜİ 
talep edilen alana uygun mesafede şayet agrega üreten 
bir işletme varsa, bu talebin öncelikle mevcut işletme-
lerden yine hem işletmeyi hem de kamu yatırımını zora 
sokmayacak koşullarda karşılanması şeklindedir. Bu 
talebimizi de bakanlığımıza her platformda iletiyoruz.
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AGÜB Haberler

Bu kapsamda YÜF her yıl farklı üniversitelerle iş birliği ya-
parak düzenlediği “Beton ve Beton Bileşenleri Semineri” ile 
gençlerle sektör uzmanlarını bir araya getirerek deneyimle-
rini paylaşmalarına imkân tanıyor.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) üyeleri ola-
rak, 30 Mayıs 2020 tarihinde, Giresun Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, 20 Haziran 2020 tari-
hinde ise Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 
öğrencilerine web semineri düzenledik. Beton ve Beton 
Bileşenleri konulu seminerlere birliğimizi temsilen Genel 
Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN konuşmacı olarak katıldı. 

Sn. Tanın agreganın bir maden çeşidi, hammadde oldu-
ğunu ifade ederek “klasik anlamıyla kum çakıl ve kırmataş 
gibi malzemelerin genel adıdır. Ama aslında agrega ev, okul, 
hastane, iş yeri, yol, baraj, köprü ve tünel demektir “ şeklin-
de konuştu.

Agregaların tane boyutlarına göre ince ve kaba agrega ol-
mak üzere ikiye ayrıldığını, beton içerisinde hacimsel ola-
rak %60-75, asfalt içerisinde ise %95 civarında yer işgal 
ettiğini, agrega inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı 
hammaddesi olduğunu ifade etti. “Beton ve asfalt içerisinde 
hacimsel olarak en fazla yer kaplayan malzeme olan agrega-
nın kalitesi betonun ve asfaltın performansını direkt olarak 
etkilemektedir” dedi.

YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ HAKKINDA:

AGÜB (Agrega Üreticileri Birliği), KİSAD (Kireç Sana-
yicileri Derneği), TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği), THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği) ve TPB (Tür-
kiye Prefabrik Birliği) tarafından, yapı ürünleri sektörü-
nün rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik 
sistemde etkinliğinin artırılması hedefiyle 22 Şubat 2005 
tarihinde YÜF (Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu) 
kuruldu. KÜB (Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri 
Üreticileri Birliği) 03.11.2006 tarihinde federasyon üyesi 
oldu. Türk yapı ürünleri sektörünün rekabet gücünün ar-
tırılarak uluslararası ekonomik sistemde daha etkin hale 
getirilmesi hedefiyle kurulan 6 üye birlik ile faaliyet gös-
teren ve ülke çapında 2019 yılında doğrudan 89 bin kişi-
ye dolaylı olarak ise toplam 359.000 kişiye istihdam sağ-
lamaktadır. Federasyonun amacı, çimento, beton ve ki-
rece dayalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve men-
suplarına mesleki sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden 
rehberlik etmek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki 
ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda 
çalışmasını sağlamak ve Uluslararası Entegrasyon hedefi 
doğrultusunda Türk Sanayi ve Hizmet Kesimi’nin reka-
bet gücünün artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde 
belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi için çalışmaktır.

Beton ve Beton Bileşenleri Seminerleri

Sektör temsilcilerinin oluşturduğu Yapı Ürünleri Üreticileri 
Federasyonu (YÜF), sanayi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal 
sorumluluk misyonuyla farklı projelere imza atmayı sürdürüyor. 
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AGÜB Haberler

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren enerji, madencilik, 
LPG, doğalgaz ve petrol sektör meclislerinin ortak düzen-
lenen telekonferans toplantısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ ve TOBB Başkanı Sn. M. Ri-
fat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımlarıyla 7 Mayıs 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya birliğimizi temsilen 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ katılım 
gösterdi.

Sn. Hisarcıklıoğlu Enerji, madencilik, LPG, doğalgaz ve 
petrol sektörleriyle ilgili olarak “Üretimden lojistiğe, hiz-
metten tarıma, hammadde tedarik eden, diğer sektörlerin 
devamlılığını sağlayan, stratejik sektörler. İşte bu zor sü-
reçte, bunu tekrar gördük. Bu sektörlerimiz hiçbir zaman 
kapanmadılar. Üretimin ve tedarik zincirinin aksamaması 
için çalışmaya ara vermediler” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ 
“önce insan diyerek alınan önlemler, tüm dünyadan farklı 
olarak üretim dişlilerimizi yavaşlatsa da durdurmadı. Tür-
kiye olarak salgın sürecinde dahi ağır ağır da olsa yolumu-
za kararlılıkla devam ediyoruz. İş dünyamıza bu süreçte 
göstermiş olduğu metanet için teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu. Ayrıca “devlet hakkı ve ruhsat bedeli ödemele-

7 Nisan 2020 tarihinde, üyesi ol-
duğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri 
Federasyonu (YÜF) Yönetim Ku-
rulu toplantısını telekonferans ile 
gerçekleştirdik. Üye dernekler ken-
di sektörleri ile ilgili, iş yerlerinde 
çalışanlar için alınan sağlık önlem-
leri, güncel ekonomik durum ve 
beklentilerini birbirleriyle paylaştı-

lar. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer SAKA’nın toplantıyı açmasının ardından YÜF çatısı altında toplanan ve inşaat 
sektörünün alt bileşenleri olan agrega, hazırbeton, çimento, kireç, prefabrik, kimyasal katkı sektörlerini temsilen eden 
STK başkanları söz alarak pandemi sürecinde işyerlerinde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptılar. Pan-
demi sürecinin zaten kriz içerisinde olan inşaat sektörüne ciddi bir darbe vurduğu, nakit sıkışıklığının daha da arttığı 
konuşulan konular arasındaydı. Kredilerin ötelenmesi, bazı devlet alacaklarının ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği gibi 
hükümetimiz tarafından atılan adımlar değerlendirildi. 

rinin 2020 sonuna bırakılarak şirketlerin bütçelerine derin bir 
nefes aldırdıklarını” söyledi. Bunun yanında faaliyet raporu, 
işletme projesi gibi beyanların da eylül sonuna ertelendiğini 
hatırlattı ve gelişen şartlar doğrultusunda daha sürdürülebilir 
madencilik için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

TOBB Sektör Meclisleri Ortak  
Telekonferans Toplantısı Düzenlendi

YÜF Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenlendi
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Madencilik faaliyetleri ülkelerin üretime dayalı gelişmesi 
bakımından en önemli sektördür. Ülkelerin kendi yeraltı 
kaynakları o ülkelerin zenginlikleridir. Ne var ki bunların 
ekonomik olarak işletilebiliyor olması gerekmektedir. Tür-
kiye’de orman statüsündeki toplam 21,7 milyon hektar ara-
zinin 55.000 he. bölümü (%0,25) madencilik faaliyetlerine 
tahsis edilmiştir. Agrega madenciliğine tahsis edilen alan ise 
15.000 he.'dır (%0,07). Diğer taraftan günümüze kadar 8500 
he. alanın rehabilite edildiği de elimizdeki bir başka bilgidir. 

Madencilik faaliyetleri doğası gereği, madenlerin bulundu-
ğu yerde yapılmak zorundadır. Bu alanlar hazine, tarım, or-
man ve özel mülkiyet iznine tabi alanlar olabilmektedir. Or-
man arazisinde yapılmak istenen madencilik faaliyetlerinde 
gerekli izinlerin alınması konusunda uzun süredir bir tıka-
nıklık yaşanmaktadır. Bu tıkanıklık madencilerin yatırım-
larını yapmasını engellemekte, yapılacak faaliyetler orman 
izinlerinin gelmemesinden dolayı ertelenmekte, arazide 
yapılan çalışmalar izin genişletilemediğinden dolayı iş gü-
venliği risklerine yol açacak şekilde yapılmaktadır. İzin süre-
ci aşıldığında ise üreticiler yüksek bedellerle karşılaşmakta, 
yapılacak iş ekonomik olmaktan çıkacak seviyeye gelmek-
tedir. Madencilik faaliyetlerinde maliyetler incelendiğinde 
orman arazi izin bedeli en yüksek maliyet kalemi olarak or-
taya çıkmaktadır. Oysaki madencilik faaliyetlerinde rezerv 
bittiği takdirde kullanılan alanın ağaçlandırılarak eski haline 
getirilmesi yani rehabilitasyon için taahhütler verilmekte, 
bu faaliyet bittikten sonra arazi eski haline getirilmektedir. 
Maden ruhsat sahipleri rehabilitasyon sürecinin madencilik 

faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindedir. 

Orman mülkiyetindeki alanlarda yapılan madencilik faali-
yetlerinde verilen izinlerin iptal edilmesi süreçlerine kadar 
giden bir belirsizlik bulunmaktadır. Maden ruhsatına dayalı 
bütün izin süreçlerini tamamlamış, yatırım için hazırlıkla-
rın yapıldığı sürede orman izinleri sebepsiz yere iptal edil-
mekte, ruhsat sahipleri güvencesiz bırakılmaktadır. Maden 
ruhsat sahipleri orman izni gerektiren alanlarda madencilik 
yapılmasın görüşünün hakim olduğunu düşünmektedirler. 
Diğer yandan üreticiler, maden ruhsatlarının içerisinde ve 
orman izinli alanlarda bulunan beton/asfalt tesislerinin izin-
lerinin yenilenmemesi ile ilgili de problemler yaşamakta-
dırlar. Yıllardır aynı alanda faaliyet gösteren, hammaddenin 
hemen yanında kurulmuş olan bu tesislerin kaldırılmasında 
ne gibi bir fayda sağlanacaktır? Bu tesislerin hammaddenin 
hemen yanında entegre bir şekilde olması hem çevre hem 
iş güvenliği açısından bir zorunluluk olması gerekirken te-
sislerin bulunduğu alandaki orman izni yenilenmemektedir. 

Orman izinlerinin madencilik sektöründeki üretimi dur-
durmasına artık bir son verilmesi gerekmektedir. Ülkemizin 
daha çok yatırıma, daha çok istihdama, daha çok üretmeye 
ihtiyacı vardır. Bunun önündeki en büyük engel orman izin-
lerinin gecikmesi, gelmemesi ve hatta iptal edilmesidir. Ay-
rıca her yıl üretim yapılsa da yapılmasa da alınan bu bedeller 
maden devlet hakkı gibi üretim üzerinden tahsil edilmelidir. 
Birikmiş orman izin borçlarının devlet hakkında olduğu 
gibi taksitlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. 

Orman İzinli Alanlarda Sorunlar Sürüyor

AGÜB Haberler

Madencilik faaliyetleri doğası gereği, madenlerin bulunduğu 
yerde yapılmak zorundadır. Bu alanlar hazine, tarım, orman ve 
özel mülkiyet iznine tabi alanlar olabilmektedir. Orman arazisinde 
yapılmak istenen madencilik faaliyetlerinde gerekli izinlerin 
alınması konusunda uzun süredir bir tıkanıklık yaşanmaktadır. 
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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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AGÜB Makale

Kireç taşı çıkarmayla ve işlemeyle ilişkili solunum so-
runları, farkına varılan en eski iş yeri güvenlik tehlike-
leri arasındadır. Modern kireçtaşı işleyicileri genellikle 
maskeler, solunum cihazları, kapalı işleme sistemleri, 
püskürtücüler, hortumlar veya sık temizlik programları 
gibi çeşitli güvenlik önlemleri alır.

İşletme maliyetini potansiyel olarak yükseltmenin öte-
sinde hantal ekipman ve hoş olmayan temizlik işlemle-
ri, işleme maliyetlerine eklenir ve personelin moralini 
epeyce bozabilir. Ancak, sönmemiş kireç üretim tesisi 
gibi bazı işletmeciler, toz salımı riskini azaltmak ve iş 
yeri güvenliğini artırmak için toza salım noktasında 
çare bulacak çözümlere yöneliyor.

Bahsi geçen firmanın Kireç Bakım Müdürü şöyle diyor: 
“Tesis güvenliği bizi en fazla kaygılandıran şeylerden 
biri. Üretim verimini iyi bir çalışma ortamıyla dengele-
mek için çaba gösteriyoruz ve toz salınımına çare bul-
mak en yüksek önceliklerimizden biri.”

Süreç

Şirket sönmemiş kireç, tebeşir gibi ürünlerin yanın-
da çelik üretimi, arazi stabilizasyonu, asit nötrleştir-
me, su arıtma ve yapı sıvası / harç hizmetlerinde glo-
bal sağlayıcı haline geldi. Tesisin mevcut altyapısına 
modern fırınlar ve donanımın eklenmesiyle kuruluş 
birçok yeni ve gelişmekte olan pazara sönmemiş ki-
reç ve diğer ürünler sağlama olanağına kavuştu. Şir-
ket şu anda yılda yaklaşık 300.000 metrik ton kalsi-
yum oksit ürününden ve yılda 1,5 milyon metrik ton 
işlenmiş kireçtaşı ve tebeşir üretiyor.

Kireçtaşı, yakın bir mesafeden çıkarılıyor ve ezile-
rek 150 mm’den daha küçük parçalara ayrılıp fırına 
nakledileceği tesise gönderiliyor. Yaklaşık 16 saat bo-
yunca agrega, yakıt kaynağı olarak doğal gaz kulla-
nan ve yaklaşık 1000º C sıcaklıkta çalışan ikiz şaftlı 
paralel akışlı rejeneratif fırından geçiriliyor. Kalsine 
yumuşak yanmış kireç (kalsinasyon işlemi esnasında 
CO2'nin kaçtığı küçük çatlaklara sahip, yavaşça ısı-

Kireç Üretim Tesisi, Deneyim ve Teknolojinin Birleşimiyle 
Kaçak Toz Salımını Kontrol Altına Aldı

Hazırlayan: Martin Engineering
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AGÜB Makale

tılmış kireç taşı) başka bir kırıcıya boşaltılıyor ve 50 
mm’den daha küçük parçalara ayrılıyor. Daha sonra 
toplu teslimat için silolara konuyor veya GLC1 kon-
veyörüne aktarılıyor. Bu sistem kireç taşını ya kırma 
ve eleme işlemine ya da öğütme tesisine giden konve-
yörlere taşıyor.

Kireç Bakım Müdürü: “Yumuşak yanmış materyalin, 
daha sert yanmış materyale göre daha fazla ince tane 
ürettiğini bulduk. Üretim hacminin artması, doğal 
olarak daha fazla toza neden oldu ve bu GLC1'de çok 
belirgin” diyor.

Tozlu Bırakma Noktası

GLC1 konveyörünü yükleyen çift aktarma şutu sis-
temi, malzemenin 600 mm genişliğinde bir oluk-
lu bant üzerine düştüğü 7–8 m'lik bir transfer yeri. 
Poliüretan darbe çubuklu ağır hizmet kızaklarıyla 
desteklenen yükleme bölgesi, çökme bölgesi bulun-
mayan, sızdırmaz olmayan bir şutla çevriliydi ancak 
üste monte edilmiş iki adet mekanik toz filtreleme 
sistemi vardı. 2 m/s hızla çalışılırken ve saatte 100 
metrik ton kuru kalsine agrega taşınırken, darbe to-
zun şutun yanlarından püskürerek alanı doldurma-
sına neden oluyordu.

Muayeneyi ve montajı yöneten Martin Engineering 
Teknisyeni şöyle diyor: “Tüm sistem, bant boyunu iki 

taraftan bir iç yürüme yoluyla geçen uzun bir çelik 
muhafaza içinde. Bu yüzden tozun yer değiştirmesi 
engelleniyor ancak muhafaza içindeki durum olduk-
ça can sıkıcıydı. Transfer işlemi başladıktan sonra 
malzemenin %80'i bantta kalırken, %20 kadarının 
bant yolu boyunca döküldüğünü gözlemledim. Toz o 
kadar yoğundu ki, gözünüzün önündeki elinizi gör-
mek bile zordu.”

Muhafaza, kaçak tozu tutsa da parçacıkların hacmi 
ve yoğunluğu nedeniyle ciddi sorunlar ortaya çıkı-
yordu. Aşındırıcı malzeme, döner bileşenlerin ya-
taklarına giriyor ve yatakların sarmalarına neden 
oluyordu. Bu da bantta sürtünmenin artmasına ve 
muhtemel bir yangın tehlikesine yol açıyordu. Toz, 
yükleme bölgesi etrafında hızla birikiyor ve kuyruk 
tamburunu hapsediyordu, sonunda bandın makara-
lar üzerinde yürümek yerine yalnızca biriken mal-
zeme üzerinde kaymasına neden olarak bandın geri 
dönüş tarafını ve kuyruk tamburunun yüzeyini kirle-
tiyordu. Kaçak malzeme uzun şaft boyunca serbestçe 
yol alıyor, yığılıyor ve dahası bu sorunları çözecek 
bakım personelinin erişimini kısıtlıyordu.

Şirketin Proses Optimizasyonu Uzmanı şu açıklama-
yı yapıyor: “Tamburun hapsolması ve ekipman arıza-
sı sorunları, sistemi gerçekten olumsuz yönde etkili-
yordu. Önce yükleme şutunun üst tarafında mekanik 
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filtreleme sistemleri kullanarak tozu azaltmaya çalıştık 
fakat filtreler o kadar çabuk tıkandı ki bakım bir külfet 
haline geldi.”

Uzmana göre, sistemin normal çalışmasını sağlamak ve 
ciddi tehlikelerden kaçınmak için, alanın haftada bir, 
iki personel tarafından temizlenmesi gerekiyordu ve bu 
neredeyse tüm bir vardiyayı alıyordu. “Önemli görev” 
olarak nitelendirdiği işe başlamadan önce sistem, işçi-
lerin görebilmesi için kapatılıyordu. Kapalı alana giren 
herkesin havadaki parçacıklardan korunmak için ara-
larında solunum cihazlı maskeler ve başlıklı giysilerin 
de bulunduğu kişisel koruyucu donanım giymesi ge-
rekiyordu. Personel, muayene ve bakım amacıyla kon-
veyöre erişmek için önce tesisin merkezi endüstriyel 
vakum sistemini kullanarak, bacak yüksekliğindeki toz 
yığınlarını yürüyüş yollarından ve konveyör yapısının 
çevresinden temizlemek zorundaydı.

Kireç Bakım Müdürü şöyle diyor: “Güvenliği destekle-
yen ve makul bir süre içinde yatırımın geri dönüşünü 
sağlayacak bir çözüme ihtiyacımız vardı. Bu, sürekli ba-
kım ihtiyacı mümkün mertebe az olan, son derece etkili 
bir donanım kurmak anlamına geliyordu.”

Keşif

Kireç üretim tesisi başlangıçta, 10 çalışanın Foundati-
ons® programını ve referans kitabını kullanarak kon-
veyör eğitimi alması için Martin Engineering'i davet 
etti. Uygulamalı eğitim programının bir parçası olarak 
eğitmenler öğrencileri tesis turuna çıkardı ve potansiyel 
iyileştirme noktalarının tespit edildiği GLC1 de dahil 
olmak üzere, tesisteki çeşitli konveyörlere ilişkin bir ra-
por hazırladılar. Ardından bu raporlar tüm tesis süper-
vizörlerine verildi.

Gelişmiş Yükleme Bölgesi Tasarımı

Planın ilk aşaması mevcut şutu yükseltip uzatarak 
daha sağlam bir çökme bölgesi oluşturmaktı. Taşeron 
2,5 metrik ton çelik kullanarak 4 metre uzunluğun-
da bir şut ilavesi ve kuyruk kutusu yaptı. Revizyonda 
şut duvarını korumak ve tozun sızmasını önlemek 
için Martin® ApronSeal™ Çift Yükleme Teknesi HD 
ve EVO® Harici Aşınma Plakası monte edildi. Buna 
ek olarak, bir seri toz perdesi takıldı ve mekanik toz 
filtreleme sistemi temizlendikten sonra yeniden işlet-
meye alındı.

Standart şut tasarımlarında aşınma plakası şutun 
içine sağlam bir şekilde kaynaklanan, feda edilen bir 
tabakadır. Yükleme teknesi yan sızdırmazlık lasti-
ğinin de dış tarafa yerleştirildiği bu konfigürasyon, 
işletmecilere çok sayıda yüksek maliyetler çıkarmış-
tır. Birincisi, aşınma astarının içe yerleşimi yükleme 
teknesi yan sızdırmazlık lastiği ve aşınma plakası 
arasında malzemenin sıkışabileceği ve bantta aşınma 
hasarına neden olabilecek bir boşluk oluşturur. İkin-
cisi, çoğu aşınma plakası tasarımında aşınmış par-
çaların çıkarılması ve değiştirilmesi için personelin 
spiral taşı ve şalamayla şuta girerek parçaları kesme-
si gerekir. Yorucu ve potansiyel olarak tehlikeli olan 
işin tamamlanması için üç kişiye kadar personel ve 
iki güne kadar duruş gerekebilir.

Yeni tasarımda şut 102 mm yükseltilerek EVO Harici 
Aşınma Plakası yerleştirildi. Kaldırma vidalı montaj 
braketleri, aşınma plakasının hassas şekilde ayar-
lanmasına olanak tanıyarak döküntüyü azaltan sağ-
lam bir montaj sağlıyor. Bu sistem aşınma plakası ve 
sızdırmazlık elemanı arasındaki boşluğu kapatıyor. 
Böylece mevcut desteklere engel olmadan, sıkışan 
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malzemenin yarattığı aşınma önleniyor. Çift Taraflı 
ApronSeal™ yükleme teknesi ve kelepçelerle birlikte 
sistem, olağanüstü bir kaçak malzeme kontrolü sağ-
layan sıkı bir bant sızdırmazlığı oluşturuyor.

Özel montaj tırnakları, aşınma plakasının hem 
ayarlanabilir olmasını hem de şut dışından değiş-
tirilebilir olmasını sağladığından, kontrollü alana 
giriş gerekmiyor. Bakım personeli sadece montaj 
tırnaklarını gevşeterek aşınma plakasını çıkarıp, ar-
dından yenisini içeri doğru sürüyor. Bu, değiştirme, 
prosedürü önceki sürenin birkaç katı azaltıyor ve 
işlemi oldukça güvenli hale getirirken çok daha az 
duruşa neden oluyor.

Şutun dış tarafındaki aşınma plakasıyla aynı hiza-
da yerleştirilen ApronSeal, düşük aşınma indeksi 
özelliği nedeniyle 70 durometre EPDM kauçuklu 
kompozit malzemeden yapılmış çift taraflı bir elas-
tomer yapıya sahip primer ve sekonder sızdırmaz-
lık şeridi barındırıyor. Primer şerit bantta sıkı bir 
sızdırmazlık sağlayarak kaçak tozu yakalıyor ve yük 
akışında tutuyor. Kendinden ayarlı sekonder sızdır-
mazlık elemanı, rijit primer şerit boyunca bantta 
yumuşak bir biçimde hareket ederek ekstra bir toz 
sızdırmazlığı sağlıyor. Sızdırmazlık şeridinin temas 
yüzeyi aşındıktan sonra, personel yalnızca montaj 
braketlerini gevşetiyor, şeridi dışarı sürüyor ve ters 
çevirerek aşınma ömrünü iki katına çıkarıyor.

Yükleme bölgesini takiben, birkaç toz perdesi tozu 
çökme bölgesinde yakalayarak şutun ucundan dışa-
rıya kaçmasını engelliyor. Daha önce, mekanik toz 
filtreleme sistemleri, partiküllü maddenin hacmiy-
le başa çıkamadığından filtreler hızla tıkanıyor ve 
bakım sorunu yaratarak ünitelerin terk edilmesine 
neden oluyordu. Üniteler tekrar faaliyete geçtikten 

sonra, teknisyenler alanı temizledi ve filtreleri de-
ğiştirdi.

“Çalışıyor mu?”

Tesisteki diğer işlerle bir arada geçen 4 günlük bir süre 
zarfında, Martin Teknisyeni ve 3 kişilik taşeron eki-
bi kuyruk tamburu kutusunu, yükleme bölgesini ve 
çökme bölgesini değiştirdi. GLC1, 20 metreden daha 
uzun bir kulede bulunduğundan, montajı gerçekleş-
tirmek için özel kaldırma ekipmanı ve güvenlik ön-
lemleri gerekti. Yapılan şut yerine oturtuldu ve Martin 
Engineering ekipmanının geri kalanı küçük düzenle-
melerle tek bir günde kuruldu ve kalibre edildi.

Martin Teknisyeni şunu hatırlıyor: “Tam hacimde 
malzemeyi banda yükleyerek sistemimizi ilk çalıştır-
dığımızda, dahili telefondan görüştüğümüz kişinin 
sistemin çalışıp çalışmadığı konusunda biraz kafası 
karıştı, çünkü hiç toz görünmüyordu. Yaklaşık bir yıl 
çalıştıktan sonra bile, muhafazanın içindeki hava şaf-
tın tümünü görecek kadar temiz.”

Şirketin Proses Optimizasyon Uzmanına göre, yürü-
yüş yollarının yanındaki ve ana gövde etrafındaki dö-
küntü ve birikme ortadan kaldırıldı. Montajdan beri 
bant veya kuyruk tamburunun hapsolduğu görülmedi 
ve döner bileşenlerin toz ve dökülme nedeniyle kirlen-
me eğilimi çok daha az. Alana girmek için koruyucu 
elbiselere artık gerek duyulmuyor çünkü normal ope-
rasyondan yayılan eser miktardaki parçacıklara karşı 
koruma sağlamak için sadece KKD maskeleri yeterli 
oluyor. Uzman şunları belirtiyor: “Bu, tesis personelin 
moralini yükseltti. Artık personeli bu alanda görev-
lendirdiğim zaman şikayetler duymuyorum, bu du-
rum genellikle takdir emaresidir…”

Çalışma ortamının tamamen dönüşümüne ve bunun 
moral üzerindeki etkisine ek olarak, şutun aşınma 
parçalarının dışarıdan ayarlanması ve değiştirilmesi 
nedeniyle işçilik maliyetlerinin azalması ve güvenliğin 
artması da yöneticileri etkiledi. Operatörler temizlik 
işini bildiriyor ve bakım programı buna göre ayarlanı-
yor. Böylece personelin diğer görevler için daha fazla 
zamanı kalıyor. Buna ek olarak, döner bileşenlerin ve 
şut aksesuarlarının değiştirilmesi için gereken zaman 
ve maliyet, eskisine göre birkaç kat azaldı.

Kireç Bakım Müdürü sözlerini şöyle tamamlıyor: 
“Martin'in verdiği hizmet birinci sınıftı. Şu anda şanti-
yenin etrafındaki döküntü ve tozu azaltmak için gele-
cekte uygulayabileceğimiz başka önlemleri değerlen-
diriyoruz.”
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Endüstriden kaynaklı işitme kayıplarından 
korunmak amaçlı, Türkiye’de ve Avrupa’da EN 
352 standartları kullanılmaktadır. 

EN 352 standartları; EN 352-1: Kulaklıklar, EN 352-2: 
Kulak tıkaçları, EN 352-3: Barete monte kulaklıklar ol-
mak üzere genel anlamda 3 ayrı sınıfta toplanmaktadır 
ve kulak koruyucu donanımların yapım, tasarım, per-
formans, işaretleme ve kullanıcı bilgilerini kapsamak-
tadır; seçilecek SNR (sönümleme) değeri ile ilgili bilgi 
vermez. Doğru işitme koruyucu donanımı seçmek için, 
EN 458 “İşitme Koruyucuları – Seçim, Kullanım, Mu-
hafaza ve Bakım – Kılavuz” isimli standarda bakılması 
gereklidir. 

Türkiye’de yayınlanan “Çalışanların Gürültü ile İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik” gereği 3 
farklı maruziyet değeri mevcuttur. Yönetmeliğe göre 
en düşük maruziyet eylem değeri  80 dB(A), en yük-
sek maruziyet eylem değeri 85 dB(A) ve maruziyet 
sınır değeri 87 dB(A) olarak belirlenmiştir. Bunların 
günlük hayatımızdaki etkisine baktığımızda, eğer bir 
çalışma ortamında yapılan 8 saatlik gürültü ölçüm-
leri 80 dB(A) ve üzeri olarak raporlandı ise, işveren 
işyerinde kulak koruyucu donanım bulundurmak 
zorundadır. 85 dB(A) ve üzerinde ise, çalışanlar işve-
renin sağladığı kulak koruyucu donanımı kullanmak 
zorundadır. Ne kadar sönümleme değeri gerekmekte 
olduğu, hangi kriterlere göre seçileceği ve/veya fre-
kansa bağlı sönümleme hesapları yapılması gerek-
liliği için EN 458 standardından faydalanılmalıdır. 
Ancak unutulmamalıdır ki EN 458 standardındaki 
verilerle ilerlemek için elinizde kapsamlı bir şekilde 
yapılmış gürültü ölçüm sonuçları bulunmalıdır.

Bazı durumlarda sadece pasif koruma yeterli gelme-
mektedir. Çünkü çalışanların gürültülü ortamda aynı 
zamanda iletişim de kurması gerekli olmaktadır. En 
çok yapılan hatalardan biri, gürültülü ortamda telsiz 
ya da cep telefonu ile görüşmek için, kulaklığı/kulak 
tıkacını çıkartarak gerekli görüşmeyi yapıp, görüşme 
sonlanınca tekrar kulaklığı/kulak tıkacını takmaktır. 
Kulağınızdan 5 dakika bile olsa işitme koruyucu do-
nanım çıkartıldığında, ne yazık ki gürültü kulağını-
za zarar vermektedir. Bir diğer yaşanan durum ise, 
gürültü nedeniyle karşılıklı konuşmalar anlaşılama-
makta ve bu nedenle de görüşme süresi uzamaktadır. 
Böyle durumların ortadan kalkması için iletişimli 
kulaklıklar en doğru çözümdür. İletişimli kulaklık-
ların en önemli özelliği gürültüyü kişisel koruyucu 
donanım standartlarına göre sönümlerken, aynı za-
manda kişinin iletişim kurması için de olanak sağla-
masıdır. Modelden modele değişmekle beraber, ge-
nellikle kullanılan mikrofonlar sadece kişinin sesini 
karşı tarafa ilettiğinden de vakit kaybı ya da yanlış 
anlaşılmalara sebep olmamaktadır. Bir diğer etken 
ise iletişimli kulaklıklar, genellikle cep telefonuna ba-

İletişimli Kulaklığın Faydaları

Hazırlayan: Mirey BONFİL 

Kıdemli Uygulama Mühendisi | Senior Application Engineer
İş Güvenliği Departmanı | Personal Safety Department
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kılırken yapılan ramakkala ya da 
iş kazalarını da azaltmak amaçlı 
da kullanılabilmektedir.

İletişimli kulaklıkların en büyük 
avantajlarından birisi de verim-
liliği arttırmaktır. 2015 yılın-
da İsveç'teki Lund Üniversitesi 
araştırmacıları yaptıkları araştır-
maya göre, bir inşaat işinde çift 
yönlü iletişimli kulaklıklarının 
kullanılmasıyla verimliliğin et-
kisini test etmişlerdir. Lund Üni-
versitesi, inşaat çalışanlarının 
aynı şekilde tekrarlanan faaliyet-
lerinin zaman içinde sonuçları karşılaştırmayı müm-
kün kıldığından, iletişimli kulaklıkların inşaatta çalı-
şanlar üzerindeki etkilerini test etmiştir. Çalışmada, 
İletişimli Kulaklıklarını kullanan ve kullanmayan iki 
ayrı grup gözlenmiştir. Söz konusu çalışma, İletişim-
li Kulaklıklarının bir çalışma biriminin verimliliğini 
haftada 380 dakika artırdığını göstermiştir. Çalışılan 
zamanda verimlilik %71'den %86'ya çıkmıştır. Bu 
çerçevede iletişimli kulaklıkların, gürültülü ortam-
larda işitme koruması ve etkili iletişim ile iki kritik 
sorunu çözdüğü belirlenmiştir.

Bununla beraber, son zamanlarda hayatımıza girmiş 
olan sosyal mesafede çalışma amacıyla da iletişimli 
kulaklıkların avantajları bulunduğu gözlemlenmiştir. 
Burada hem kişiler gürültülü alanlarda birbirleriyle 
iletişim kurabilmekte hem de sosyal mesafeyi de ko-
rudukları için güvenli bir şekilde çalışmaya devam 
edebilmektedirler. 

İşitme koruyucu donanım ister pasif olsun ister ileti-
şimli, sönümleme değeri ve kullanılacağı alanlar belir-
lendikten sonra kulak kanalına uyumlu olması ve/veya 
doğru takılıyor olması en önceliklendirilmesi gereken 
konulardan biridir. Bunu da anlamanın tek yolu mev-
cuttur: EARFit. ABD’de ve İngiltere’de zorunlu yoldan 
uyum testi ile doğru sönümleme değeri belirlendikten 
sonra, seçilen işitme koruyucu donanımın o kişi için 
uygunluğuna da karar verilmektedir. Türkiye’de her ne 
kadar fit testin yapılması zorunlu olmasa da, TSE’nin 
de kabul ettiği EN 458 standardının son versiyonun-
da yani EN 458:2016 versiyonunda kulak koruyucular 
için uygunluk testinin yapılması önerilmektedir. Peki 
uygunluk testi nasıl yapılmaktadır?  Seçilen kulak tıka-
cının özel problu versiyonu kulağa yerleştirilir. Probun 
içerisinde ve dışarısında bulunan mikrofonlar yardı-

mıyla kulak tıkacının ne kadar performans gösterdiği 
frekanslara göre test edilir ve yazılım programı yardı-
mıyla bilgisayara aktarılır. Sonucunda ise kişiye özel 
hem sağ hem de sol kulak için rapor verilir. Bu sayede, 
çalışanlara uygun kulak tıkacı ya da kulaklıktan hangi-
sinin verileceği, çalışanın doğru takıp takmadığı veya 
seçilen kulak tıkacının o çalışana uygun olup olmadığı 
test edilip karar verilebilmektedir.

Uyum testlerinin aşağıdaki durumlarda yapılması 
önerilmektedir;

• İşe başlamadan önce, 

• Uzun süre iş yerinden ayrı kalındığında,

• İş kazası yaşandığında ve/veya hastalık geçirildi-
ğinde,

• Kişide fiziksel değişiklik meydana geldiğinde 
(örneğin çok kilo almak, çok zayıflamak vs.)

• Farklı bir KKD türüne geçildiğinde,

• Şirket risk analizlerinin belirlediği periyotlarda.

Uyum testleri aslında çalışanlara eğitim verilirken 
kullanılabilecek en etkili yöntemlerden birisidir. 
Uyum testlerinin yapılmasındaki avantajlardan bi-
risi çalışanlarda farkındalığı arttırmaktır. Çalışanlar 
kullanmış olduğu KKD’lerin aslında ne kadar efek-
tif olduğunu görünce, yani diğer bir deyişle, aslında 
kendilerini gerçekten koruduğunu anlayınca kendi 
kendilerine doğru takmaya çalışmaktadır. Bu da hem 
çalışanın hem de işverenin sorumluluklarını doğru 
ve güvenli bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak-
tır. KKD kullanımı ile ilgili eğitim esnasında uyum 
testlerinin de yapılması hem eğitimi daha verimli 
hale getirecek hem de iş güvenliği uzmanlarının ça-
lışanı KKD’lerin gerçekten ne kadar koruduğunu ve 
çalışanın ne kadar doğru taktığını test ettiği önemli 
bir veri olacaktır. 

AGÜB Makale
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açık-
ladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşa-
at sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet 
sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen ge-
lişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün 
en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda 
üretiminden sonra hızlı bir süre içinde stoklanma-
dan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu 
Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya 

koyan en önemli göstergelerden biridir.
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton En-
deksi’nin 2020 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. 
Rapora göre haziran ayında Hazır Beton Faaliyet 
Endeksi tarihi zirveyi gördü, dolayısıyla haziran 
ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun za-
mandan sonra en yoğun olduğu ay oldu. Endeks 
verileri, pandemi sonrasında haziran ayında başla-
yan normalleşme sürecinde başta kamu bankaları 
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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” 2020 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı. Haziran 
ayında Hazır Beton Faaliyet Endeksi tarihi zirveyi gördü, dolayısıyla haziran ayı, 
inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun zamandan sonra en yoğun olduğu ay 
oldu. Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven Endeksi’nin de yükselmesi 
haziran ayının her anlamda inşaat sektörü açısından son derece olumlu geçtiğini 
ortaya koydu.

İnşaat Sektöründe Büyük Artış

Grafik-1: Endeks Değerleri
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olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün konuta 
olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Faaliyet Endeksi’nin yanı sıra 
Beklenti Endeksi ve buna paralel olarak Güven En-
deksi de yükseldi, eşik değeri aştı. Her 3 endeksin 
de eşik değerin üzerine çıkması haziran ayının her 
anlamda inşaat sektörü açısından son derece olum-
lu geçtiğini ortaya koymaktadır.
Önceki yılın aynı ayına göre Faaliyet Endeksi’nde 
ciddi bir artış söz konusu oldu. Mayıs ayında nor-
malleşme takvimi ile birlikte ekonomi genelinde 
ve inşaat sektöründe toparlanmanın başlayacağı-
na ilişkin beklenti haziranda gerçekleşti ve Faali-
yet Endeksi tarihi zirveyi gördü. Daha az düzeyde 
olmakla beraber sektörün güveninde de ciddi bir 
yükseliş söz konusudur. En düşük artış hızı Güven 
Endeksi’nde görülmesine rağmen hem beklenti 
hem de güvenin yükselmesi sektörün beklentileri-
nin önemli ölçüde iyileştiğine işaret etmektedir.    
       
“Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet 
Endeksi Tarihi Zirveyi Görmüştür”

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır 
Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Işık: “Haziran ayında Hazır Beton Faaliyet 
Endeksi tarihi zirveyi görmüştür, dolayısıyla ha-
ziran ayı, inşaat sektöründe de faaliyetlerin uzun 
zamandan sonra en yoğun olduğu ay olmuştur. En-

deks verileri, pandemi sonrasında haziran ayında 
başlayan normalleşme sürecinde başta kamu ban-
kaları olmak üzere konut kredi faizindeki düşüşün 
konuta olan ilgiyi üst seviyeye çıkardığını net bir 
şekilde ortaya koymaktadır.” dedi.

Kamu Bankalarının Verdiği Kredilerin Etkisi

Kamu bankalarının açıkladığı konut kredilerinin 
etkilerine değinen Yavuz Işık, “Kamu bankaları-
nın 15 yıla kadar sıfır konutlarda aylık %0,64 ve 
ikinci el konutlarda aylık %0,74 faizli kredi im-
kânı sağlaması sayesinde haziran ayında konut 
kredilerine ciddi bir talep oldu. Hazine ve Mali-
ye Bakanımız haziran ayının ilk 20 gününde 101 
bin kişinin kamu bankaları üzerinden toplamda 25 
milyar TL’lik konut kredisi kullandığının bilgisi-
ni paylaştı. Böylece bankacılık sektörünün konut 
kredi bakiyesinde tüm zamanların rekoru kırılarak 
230,9 milyar liraya ulaşıldı. Talepteki bu patla-
ma da arz tarafına olumlu yansıyarak yeni inşa-
at yapma iştahını artırdı ve inşaatlar hız kazandı. 
Önümüzdeki dönemde pandemiyle mücadelede 
Türkiye’nin elde ettiği başarıda bir geriye gidiş 
olmaması durumunda inşaat sektöründeki ivmenin 
devam etmesi beklenmelidir. İnşaat sektörü yılın 
ikinci yarısında özellikle istihdam ve büyüme ile 
ilgili önceki kayıplarını telafi ederek ekonomiye 
büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.   

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen 
aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Haziran 2020 Sektör Raporu’na 
göre, Covid-19 salgını nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı nisan 
ayında 2019 yılı nisan ayına göre yüzde 24,1 geriledi. Nisan ayındaki sert üretim 
düşüşünde pandemi nedeniyle iç pazar ve ihracat pazarlarının kapanması etkili 
oldu. Haziran ayında iktisadi faaliyetlere ve sosyal hayata planlı ve kontrollü bir 
geri dönüş başladı. İnşaat sektörü bu geri dönüşten olumlu etkilendi ve haziran 
ayı verileri itibarıyla hızlı bir toparlanma yaşadı. İnşaat malzemeleri sanayisinin de 
bu toparlanmadan olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye İMSAD ‘Haziran 2020 Sektör Raporu’ Açıklandı 

Nisanda Covid-19 ile Daralan Sektör,  
Haziranda Teşvik Paketi ile Rahatladı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İn-
şaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) 
tarafından hazırlanan ‘Haziran 2020 Sektör Raporu’nda 
şu tespitler yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyüme göster-
di ancak Covid-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar in-
şaat malzemeleri sanayi üretimini ilk kez nisan ayında 
önemli ölçüde etkiledi. TÜİK güncel verilerine göre 2 
ay geriden açıklanan inşaat malzemeleri sanayi üretimi 
2020 yılı nisan ayında 2019 yılı nisan ayına göre yüz-
de 24,1 geriledi. Nisan ayındaki sert üretim düşüşünde 
üretimin, iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarının kapan-
ması etkili oldu. 2020 yılı nisan ayında 22 alt sektörün 
20’sinde üretim bir önceki yıla göre azalırken, 2 sektör-
de ise arttı. Artış gösteren sektörler birleştirilmiş parke 
yer döşemeleri ile seramik kaplama malzemeleri oldu.
Nisan ayındaki sert gerileme ile 2020 yılı ocak-nisan dö-
neminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 0,1 geriledi. 2020 yılı ocak-ni-
san döneminde 10 alt sektörde ise halen üretim artışı bu-
lunuyor. Üretim artışı bulunan ilk 5 sektör; birleştirilmiş 
parke ve yer döşemeleri, seramik kaplama malzemeleri, 
düz cam ve yalıtım camları, inşaat boya ve vernikleri ile 
armatür, musluk, vana ve valfler oldu.
2020 yılı ocak-nisan döneminde 12 alt sektörde ise üre-

tim geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Ocak-ni-
san döneminde üretimde en yüksek gerileme yaşanan alt 
sektörler çimento ve betondan eşyalar, tuğla ve kiremit, 
plastik inşaat malzemeleri, metalden kapı ve pencereler 
ile ahşap inşaat malzemeleri oldu. Covid-19 salgınının 
üretim üzerindeki etkileri nisan ayında sert şekilde ya-
şandı. Mayıs ayında da sert daralmalar bekleniyor.

Haziranda inşaat sektöründe  
hızlı geri dönüş yaşandı

İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün iktisa-
di faaliyetlerin açılması ile hızlı bir geri dönüş yaptığını 
gösterdi. Haziran ayında planlı ve kontrollü olarak iktisa-
di faaliyetlere dönüş başladı. Birçok sınırlama da kade-
meli olarak kaldırıldı. İnşaat sektörü Covid-19 salgınının 
ortaya çıkardığı koşullardan mayıs ayında kısmen etki-
lenirken, en çok mart ve nisan aylarında olumsuz etki-
lendi. Faaliyetler büyük ölçüde durdu, sektörde güven, 
mevcut iş seviyesi ve yeni alınan siparişler en düşük se-
viyelerine geriledi. İnşaat malzemeleri sanayisi de inşaat 
sektöründeki bu sert düşüşten yine olumsuz etkilendi. 
Haziran ayında ise iktisadi faaliyetlere ve sosyal hayata 
planlı ve kontrollü bir geri dönüş başladı. İnşaat sektörü 
bu geri dönüşten olumlu etkilendi ve verileri itibarıyla 
hızlı bir toparlanma yaşadı. Dolayısıyla inşaat malzeme-

AGÜB Sektörden



23AGREGA BÜLTENİwww.agub.org.tr

leri sanayisinin de bu toparlanmadan olumlu etkilenmesi 
bekleniyor.
Haziran ayında inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan 
faktörler azaldı. Talep yetersizliği haziran ayında geriledi. 
Finansman sorunlarının da hafiflediği görüldü. Diğer fak-
törlerin olumsuz etkileri de en aza indi. Bu itibarla sektör-
de hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler 
önemli ölçüde arttı. Hızlı toparlanmanın olumlu ancak bu 
toparlanmanın sağlıklı ve kalıcı olmasının daha önemli 
olduğu görüldü.

Pandemi Döneminin Kredi Olanakları 
inşaat Sektörünü Rahatlattı

İnşaat sektörü 2016 yılından itibaren yaşanan finansal 
şoklardan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. 
Sektör 2016 yılından sonra kendi iç dinamiklerinden kay-
naklanan sorunları da yaşamaya başladı. İnşaat sektörü 
2019 yılını küçülme ile kapattıktan sonra 2020 yılı ilk 
çeyrek döneminde de daraldı. İnşaat sektörü bir yandan 
küçülürken diğer yandan kullanılan kredilerin geri öde-
me sorunlarını yaşamaya başladı. 2019 yıl sonu itibarıy-
la sektörde geri dönmeyen kredilerin oranı yüzde 10,9’a 
yükseldi. Bu yüksek oran sektörün taze finansman kay-
naklarına erişimini de zorlaştırdı.
Covid-19 süreci de inşaat sektörünü olumsuz etkiledi. 
Ancak kamunun bu süreçte tüm iktisadi faaliyetlerin des-
teklenmesine yönelik olarak açıkladığı çok sayıda kredi 
paketi inşaat sektörü için de olumlu oldu. Bu kapsamda 
2020 yılı mart-mayıs döneminde inşaat sektörü 19,17 
milyar TL ilave kredi kullanabildi. Geri dönmeyen kre-
diler ise sabit kaldı. Bazı kredilerin yeniden yapılandırıl-
ması ile de orta ve uzun vadeli kredilerin payı yükseldi. 

İnşaat sektörü göreceli olarak, finansal açıdan kısmen 
rahatladı. Ancak kredilerin geri ödenebilmesi de büyük 
önem taşıyor.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 2020  
Haziran Ayında Covid-19 Öncesine Geri Döndü

TÜİK tarafından hazırlanan inşaat sektörü güven endek-
si haziran ayında Covid-19 salgını öncesi mart güven se-
viyesine geri döndü. Covid-19 salgını etkileri ile güven 
endeksi nisan ayında sert düşüş göstermiş ve 47,7 puan 
seviyesine gerilemişti. Mayıs ayında 14,7 puan yükse-
len güven endeksi haziran ayında ise iktisadi faaliyetlere 
geri dönüş ile 20,6 puan birden arttı ve 83,0 puan sevi-
yesine yükseldi. Böylece inşaat sektörü güven endeksi 
Covid-19 öncesi seviyesine geri döndü.

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi  
Haziranda 24,9 Puan Yükseldi

TÜİK verilerine göre haziran ayında işlere geri dönüş 
ile inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi de 24,9 puan 
birden yükseldi. Nisan ayında mevcut işlerde Covid-19 
salgınının etkisi ile çok sert bir daralma yaşanmıştı. İnşa-
at işleri mevcut seviyesi mayıs ayında 5,0 puanlık iyileş-
menin ardından haziran ayında önemli bir artış gösterdi. 
Böylece inşaat sektöründe Covid-19 salgın dönemi ön-
cesi mevcut devam eden işlere büyük ölçüde geri dönül-
dü. Ancak yeni işlerde henüz bir başlangıç yaşanmadı.
Yeni alınan inşaat işleri seviyesi haziranda 19,1 puan arttı
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de haziran 
ayında 19,1 puan artış gösterdi. Sektörde mevcut işlere 
geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin de alınması çok 
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Tablo 1: İnşaat Sektöründe Yurtiçi Bankalardan Kullanılar Krediler, Milyar TL

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu



24 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Yeni iş siparişle-
rinin sektördeki güven artışı ile örtüştüğü görüldü. Yeni 
iş siparişlerinin önümüzdeki aylarda yeni inşaat başlan-
gıçlarını da desteklemesi bekleniyor. Haziran ayında yeni 
alınan iş siparişleri seviyesi Covid-19 dönemi öncesinde-
ki iş siparişleri seviyesine de yaklaştı.

Konut Kredilerinde Büyüme  
Sektörü Destekliyor

İnşaat sektöründe konut inşaatları en önemli alanı 
oluşturuyor. Sektörde önemli bir yeni konut stoku 

bulunuyor. Bunların satışı ve stokunun eritilmesi ile 
yeni konut inşaatlarının hareketlilik kazanması bek-
leniyor. Bu çerçevede konut kredileri yine önemli 
bir işlev görmeye başladı. Covid-19 salgını ile za-
ten uzun süredir durgun olan konut satışları gerile-
di. Konut satışlarının yeniden canlandırılması için 
konut kredisi kampanyaları uygulanmaya başladı. 
2019 yılının başından 2020 yılı mayıs ayı sonuna 
kadar neredeyse sabit kalan konut kredileri büyük-
lüğü haziran ayında 11 milyar TL arttı. Kredi bü-
yümesinin sürdürülebilir olması istikrarlı bir konut 
talebi için önemli olacak.

AGÜB Sektörden

AGÜB Aramıza Katılanlar

Konya Çimento
Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya-
lı işadamının öncülüğünde başlamıştır. Sermaye yetersiz-
liği nedeniyle yatırım faaliyetleri bir süre duran kuruluşu-
muza T. Çimento San. T.A.Ş. ve T. İş Bankası’nın ortak 
olmaları sağlanmış ve 1963 yılında 
yaş sistem teknolojisi kullanılarak 
200.000 ton/yıl çimento kapasitesi 
ile üretime başlanmıştır.
1989 yılında özelleştirme kapsamı-
na alınan kuruluşumuzda T. Çimen-
to San. T.A.Ş.’nin %39,8 oranındaki 
hisseleri önce Kamu Ortaklığı İda-
resine devredilmiş, daha sonra halka 
açılmıştır. 1991 yılında T. İş Bankası 
sahip olduğu kuruluşumuz hisseleri-
ni blok satışla dünyanın önde gelen çimento üreticilerin-
den Fransız VICAT Grubuna devretmiştir. VICAT Grubu 
şu anda kuruluşumuzda %81,88 iştirak payına sahiptir.
Kuruluşumuzun artan talepleri karşılamakta zorlanma-
sı üzerine 1976 yılında kuru sistem üretim yapan ikinci 

tesisimiz faaliyete geçmiş ve çimento üretim kapa-
sitemiz 600.000 ton/yıla çıkartılmıştır. 1986 yılında 
üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırınımız 

tamamen devre dışı bırakılmış-
tır. Son yatırımlarımızla birlikte 
klinker kapasitemiz 1.500.000 
ton/yıl, çimento öğütme kapa-
sitemiz ise 2.150.000 ton/yıla 
ulaşmıştır.
Şirketimiz 3 adet agrega üretim 
tesisi ile Konya ve Antalya böl-
gelerinde agrega üretim faali-
yetlerini sürdürmektedir.
Hazır Beton faaliyetlerimiz, 
30.06.2015 tarihinde Ana Or-

taklığımızdan kısmi bölünme suretiyle kurulan, %100 
sermaye payına sahip olduğumuz, bağlı ortaklığımız, 
Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 20 
adet Hazır Beton tesisi ile sürdürülmektedir.
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AGÜB ÜYELERİMİZ

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

Akdağlar Madencilik  
San ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No: 48  

Sarıyer - İstanbul

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

Tarmac TURKEY 
Agrega Mad. ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74

Dilovası - Kocaeli

Bemsa A.Ş.
Babayakup Köyü No: 85 
06900 Polatlı, Ankara, 

Türkiye

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

Ento Maden  
Global A.Ş.

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

No:24 Bağcılar İstanbul

Onpo Madencilik  

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

Mamak - Ankara

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

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

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

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

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

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

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 
Durağı No: 612  

G.O.Paşa - İstanbul

Konya Çimento 
San. A.Ş.

Horozluhan Mah. Cihan 
Sk. No: 15 42300 Selçuklu/

KONYA

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul

Boğaziçi Beton  
San. ve Tic. A.Ş.

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

İstanbul

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

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

Seyhan - Adana

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No:2 Bağcılar İstanbul

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

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

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

Taşkıran  
Madencilik A.Ş.
Yakupabdal Mah. Söğüt 
Çimen Mevkii Mamak/

Ankara

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Alton Beton ve Nakl. 

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

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak. Paz. 

Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar  

İstanbul Cad. No:1/B Eyüp/
İstanbul

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

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

Çankaya - Ankara

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No: 2 Bağcılar İstanbul

Uğural İnş.Tur.Pet.
San.ve Tic. A.Ş.

Beştepe Mah. Beştepe Cad. 
No:16 / A Yenimahalle / 

Ankara

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

AFE Mühendislik 
Saray Mah. Adnan  

Menderes Blv. No: 38  
Kahramankazan-Ankara

Canatan  
Madencilik

Gümüşköy Mevkii,  
Ortaklar, Aydın

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

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

Merkezi Karatay - Konya

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

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

İstanbul 

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 

16180 Osmangazi - Bursa

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Aslar Beton İnş. Mad. 

Tic. ve San. A.Ş.
Antakya Organize San. Böl. 
(Şenbuk Mah.) 3 No’lu Yol 
No:3 Belen / Hatay Türkiye

A.H.S. Oto. Gıda Tur. 
Teks. İnş. Mad. San. 

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

No: 286 Yenişehir-Bursa

Çatak Madencilik ve 

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

Şeref Seymen Cd. No : 69 
Kutludüğün Mamak Ankara

Dere Madencilik 
A.Ş.

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

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

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

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

Sinta Sanayi İnş. 

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

Cadde No: 8 Bursa

Yazlar İnşaat  

ve Tic. Ltd. Şti.
Kordonboyu Mah. Hamam 

Sk. Yazlar İşh. No: 39/4 
Kartal - İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı

04

16. Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve 
Ekipmanları İhtisas Fuarı 
www.komatek2021.com 
Antalya

 
Mart 2021

Maden Türkiye 
www.madenturkiyefuari.com 
İSTANBUL

10-13 03-07
Aralık 2020

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

24-25
Kasım 2020 Aralık 2020

10. Uluslararası Delme ve Patlatma Sempozyumu 
www.delmepatlatma.org.tr

Antalya

24-25 

6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 
www.blokmermerfuari.com 
Bursa

 

04-07
Kasım 2020 Kasım 2020



28 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

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


