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Degerli Okuyucular
Covid-19 salgınının gölgesinde geçirdiğimiz 2020 yılını agrega sektörü, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %20
büyüme ile 270 milyon ton seviyelerinde tamamlamıştır. Ülke genelinde birçok iş kolunun durma noktasına geldiği bu zor dönemde, sektörümüzün 2019 yılının üzerinde bir üretim gerçekleştirmiş olması sevindirici bir gelişme olmakla birlikte, 2018 yılında sektörün geldiği 450 milyon ton seviyesinin de yaklaşık %40
gerisinde kalmamız, sektörde halen ciddi bir arz fazlasının olduğunun da göstergesidir.

Diğer taraftan bu dönemde Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Orman Kanunu’nun 16. Maddesine istinaden verilen izinlerin uygulamalarını düzenleyen yeni bir yönetmelik çalışmasının yürütüldüğünü görüyoruz. Söz konusu yönetmelik taslağında bilhassa;
•
Orman idaresinin gerek görmesi halinde yönetmelikte belirtilen kurumların dışındaki diğer kurumlardan da görüş istemesine imkân verilmesi,
•
Orman izin temditlerinin bakanlığın uygun bulması şartına bağlanması,
•
Madencilik faaliyeti ile rehabilitasyon projesi/kademeli kapatma planı ve taahhütlere aykırı olarak amacı
dışında kullanılması halinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın verilen orman izinlerinin iptal edilmesi,
•
Madencilik faaliyetleri için verilen orman izinlerinin toplamı ve il orman varlığı dikkate alınarak o
ilde madencilik faaliyetlerine izin verilip verilmemesinin ve/veya hangi madencilik faaliyetlerine izin
verileceğinin Değerlendirme Komisyonunca belirlenmesi,
•
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından henüz planı yapılmamış veya planlama
süreci devam eden korunan alanlarda madenciliğe izin verilmemesi,
•
Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan
ilan edilen sahalar ile bu alanların ön görünümünde (onlarca km olabilir) kalan ormanlık alanlarda
madenciliğe izin verilmemesi,
•
I. ve II (a) Grubu madencilik faaliyetleri için meşçere tipi kapalılığı 2 ve daha yukarı olan verimli
orman alanlarında, II (b) Grubu madencilik faaliyetleri için ise meşçere tipi kapalılığı 3 olan verimli
orman alanlarında madenciliğe izin verilmemesi,
•
Otoyol, bölünmüş ve iki yönlü karayolu, il yerleşim yerlerinin öngörünüm alanları ile il ve ilçe yerleşim
yerlerine en az 2 km’lik mesafede kalan yerler ile yerleşim yeri ön görünümünde (onlarca km olabilir) olan
orman alanlarında I., II (a) ve II (b) Grubu madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi,
•
Zeytinlik sahalarında ve bu sahalara en az 3 km mesafede kalan orman alanlarında madenciliğe izin
verilmemesi,
•
Tarım arazilerine ve balık yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere en az 1 km mesafede kalan orman
alanlarında madenciliğe izin verilmemesi,
•
II. Grup (a) ve (b) bendi bir ruhsat sahasında mevcut izinler ve talep edilen alanların toplamı altyapı tesisleri hariç 10 hektarı, altyapı tesisleri dâhil toplamda 25 hektarı geçmesi durumunda, izinli sahalarda
rehabilitasyon yapılarak sahanın geri teslim edilmemesi durumunda ilave alana orman izni verilmemesi,
•
Deniz sahili ön görünümündeki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden itibaren en az 1 km’lik mesafede
kalan alanlarda madenciliğe izin verilmemesi
hususlarını içeren maddelerin bu şekilde yürürlüğe girmesi, gerek halihazırda sürdürülen faaliyetleri gerekse sektörde yapılması planlanan yeni yatırımları zora sokacaktır.

Şevket KORUÇ

Hepinizin bildiği üzere, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ilk defa
madencilik sektörünün kamuya olan borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Madencilik sektörünü
temsil eden STK’ların biraraya gelerek, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
bünyesinde sürdürdüğü temaslar netice vermiş ve sektörümüzün bu kanunun getirdiği yapılandırma avantajlarından faydalanmasının önü açılmıştır. Bu gelişme ile üreticilerimizin üzerindeki mali yüklerin az da
olsa hafifletildiğini ümit ediyoruz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Haziran 2020 döneminde konut kredilerinde faiz oranlarının %7 mertebelerine gerilemesi ile inşaat sektöründe geçmişten gelen konut stoğunun çok hızlı bir şekilde erimesi ve bekleyen projelerin bir kısmının tekrar başlaması, sektörümüzde de çarkların dönmesine olanak sağladı. Ancak halen ülkemizin yakın
coğrafyasında önümüzdeki dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklar, inşaat sektörünün geleceğini tehdit
etmeye devam etmektedir.

Görünen o ki 2021 yılında da madencilik faaliyetlerini düzenleyen mevzuatlarla ilgili konular yoğun bir
şekilde tartışılmaya ve gündemimizde yer tutmaya devam edecek. Temennimiz yeni yılda, sektördeki yasal
süreçleri öngörülebilir hale getirecek ve sektörün önünü açacak düzenlemelerin mevzuatlarda yer bulması,
inşaat sektöründe yatırımların durmasına neden olabilecek ekonomik ve siyasal olumsuzlukların yaşanmaması ve pandeminin etkilerini ortadan kaldıracak aşılama sürecinin aksamadan devam etmesidir.
www.agub.org.tr
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Madencilik
Şurası Ön Hazırlık
Toplantısı Yapıldı

2021 yılında düzenlenmesi planlanan
3. Madencilik Şurası için ön hazırlık
toplantısı Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı’nın öncülüğünde videokonferans ile gerçekleştirildi. Ön hazırlık
toplantısına Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ katıldı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sn.
DÖNMEZ “2021’de inşallah maden
şuramızın üçüncüsünü hep birlikte yapmayı arzu ediyoruz. Kamu,
sektör temsilcileri ve sivil toplum
örgütlerinin bir araya geldiği bu tür
buluşmalar Türkiye’de madenciliğin
geleceğinin ve yönünün şekillenmesi
açısından oldukça önemli” dedi.
Toplantıda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Sn. Prof. Dr. Güven ÖNAL tarafından “Türkiye’nin
Maden Potansiyeli ve Değerlendirmesi”, TOBB Türkiye Madencilik
Meclisi Başkanı Sn. İbrahim Halil
KIRŞAN tarafından “Ulusal Madencilik Politikası ve Yasal Düzenlemeler”, Türkiye Madenciler Derneği 2.
Başkanı Sn. Mehmet YILMAZ tarafından “Madenciliğin Finansmanı ve
Teşvikler”, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Ankara temsilcisi Sn. Oğuz
GÜNER tarafından “Madencilikte
Çevre, Sosyal Boyut ve İş Sağlığı Güvenliği” İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Sn. Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL tarafından “Madencilik
Eğitim ve Tanıtımı” başlıklı sunumlar
gerçekleştirildi.
6
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Ulusal Yeterliliğin Pilot Sınavı
Gerçekleştirildi

9 Aralık 2020 tarihinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu kapsamında hazırlamakta olduğumuz, Agrega Kırma
Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü
Ulusal Yeterliliği için pilot sınavımızı gerçekleştirdik. Pilot sınav MYK
tarafından moderatör olarak görevlendirilen Sn. Hakan COŞKUN’un
katılımıyla üyemiz Alyans İnşaat’ın
Üvezli bölgesindeki agrega ocağının
kırma eleme tesisinde yapıldı.
Sektörümüzün nitelikli, kalifiye ele-

man ihtiyacının karşılanması noktasında agrega kırma eleme tesisi
operatörünün MYK Ulusal Yeterlilik
düzeyinde belgelendirilmesi önemli
bir adım olacaktır. Bu noktadan hareketle Ulusal Meslek Standardını
güncellemiş ve Ulusal Yeterlilik hazırlama sürecini başlatmıştık. Ulusal
Yeterlilik yayınlandıktan bir sonraki süreç birliğimizin belgelendirme
merkezi olma yönündeki adımlarını
atmak olacaktır.

Haberler

AGÜB

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplandı
cağı, madencilik faaliyeti için hangi
kurumlardan hangi izinlerin alınacağı kanunlarla belli. Ayrıca, bir
maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı
rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü" şeklinde konuştu.

7 Ekim 2020 tarihinde TOBB Türkiye
Madencilik Meclisi toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ, TOBB
Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile TOBB Türkiye Madencilik Meclisi üyesi STK başkanları ve
firma yöneticileri katıldı. AGÜB’ü
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız
Sn. Şevket KORUÇ toplantıya katıldı.
Açılış konuşmasını yapan TOBB
Başkanı Sn. HİSARCIKLIOĞLU,
pandemi süresinde sektörümüze verilen destek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih DÖNMEZ’e
teşekkürlerini iletti ve “Sayın Bakanımız, Madencilik sektörümüzün
bu zorlu süreci atlatması için, yasal
ve idari düzenlemeler yaptı. Maden
ruhsat sahiplerinin mali, idari ve
teknik yükümlülüklerinin bazıları 30 Eylüle, bazıları da 31 Aralığa
kadar ertelendi. Vergi borcu yoktur
yazısının 30 Eylül’e kadar istenilmemesi sağlandı. Orman izin bedellerinin tahsili 3 ay süreyle durduruldu.
İşte tüm bu tedbirler, madencilik

sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza
hepimiz adına teşekkürlerimizi arz
ediyorum” dedi.
Sn. Dönmez, pandemi sürecinde
enerji sektöründe genel bazı önlemlerin alındığını ileterek "Bu genel
önlemlerin dışında depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'daki rödovansçılar ve ruhsat sahiplerinin
de vermeleri gereken rapor, proje
gibi beyanlarını eylül sonuna, devlet
hakkı ve ruhsat bedeli ödemelerini
de 28 Aralık'a kadar uzattık. Ayrıca
dün imzaladığımız bir kararla temdit süresine 6 ay kala temdit evraklarının Maden ve Petrol İşleri Genel
Müdürlüğüne sunulmasıyla ilgili
şartı yıl sonuna kadar erteledik. Böylece gelişen şartlar doğrultusunda
daha sürdürülebilir madencilik için
elimizi taşın altına çekinmeden koyduk" dedi.
Madencilik ve çevrenin birbirine
zıt kavramlar olmadığı belirten Sn.
Dönmez "Doğa da bizim, madenler
de. Hangi alanda madencilik yapıla-

Çevresel Etki
Değerlendirmesi
İzin ve Denetim
Genel Müdürü
Ziyareti
1 Aralık 2020 tarihinde Yönetim
Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ ile Genel Sekreterimiz Sn.
Çağlar TANIN Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel
Müdürü Sn. Mehrali ECER’i makamında ziyaret ettiler. Sektörümüzün
sorunlarının ve çözüm önerilerinin
konuşulduğu ziyarette Mamak Belediye Meclisi’nin aldığı madencilik
faaliyetlerini yasaklama kararı değerlendirildi. Konunun üreticiler
tarafından yargıya taşındığı, yargı
kararı neticelendikten sonra atılması
gereken adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunabileceği ifade edildi.
Diğer taraftan özellikle büyükşehirlerde yapılan agrega madenciliği
faaliyetlerinde çevresel zararların
en aza indirilmesi ile ilgili yapılması
gerekenler konusunda AGÜB’ün her
türlü desteği vereceği belirtildi.
www.agub.org.tr

AGREGA BÜLTENİ

7

AGÜB

Haberler

Yapı Ürünleri Üreticileri
Gençlerle Webinarda Buluştu
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin desteği ile Yapı
Ürünleri Üreticileri Federasyonu ve Akdeniz Üniversitesi iş
birliğinde düzenlenen “Beton ve Beton Bileşenleri Semineri”,
sektörün öncü isimlerini gençlerle bir araya getirdi. Etkinlik
Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşti.

S

ektör temsilcilerinin oluşturduğu Yapı
Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF),
sanayi faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk misyonuyla farklı projelere imza
atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda YÜF
her yıl farklı üniversitelerle iş birliği yaparak düzenlediği
“Beton ve Beton Bileşenleri Semineri” ile gençlerle sektör
uzmanlarını bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarına imkân tanıyor.
Bu senenin dördüncü Beton ve Beton Bileşenleri Semineri bu kez Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile 3 Kasım
Salı günü düzenlendi. Etkinlik, Covid-19 önlemleri kap-
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samında webinar olarak gerçekleşti. Seminerde inşaat
mühendisi ve mimar adayı gençler sektördeki en son
teknolojileri, sektör analizlerini, rakamsal verileri, üretim
süreçlerini, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaları konunun uzmanlarından dinledi.
Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ev
sahipliğinde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü
ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yaman üstlendi.
Seminerde misafir konuşmacı olarak yer alan İstanbul Arel
Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Didem Baş ise “İlham
Veren Beton Mimarlığı” sunumu ile mimarlığın malzeme-

Haberler
ye kendi biçimlendirme dili ile yaklaşımı anlattı. Baş, beton
yapı ürünleri ile betonarme taşıyıcı sisteminin mimarlıkta devrim yaratan etkisine değinerek beton mimarlığın da
farklı coğrafyalardan üç öncü mimarın ve ülkemizden Behruz Çinici'nin eserlerinden örnekler sundu.
Etkinlik sırasında öğrenciler, uzmanlara sunumları ile ilgili
soru sorma fırsatı yakaladılar.
Etkinlikten Notlar
İzmir’de yaşanan depremin ardından doğru beton uygulamalarının önemine özellikle vurgu yapılan seminerde YÜF
üyeleri AGÜB, KÜB, KİSAD, TÇMB, THBB ve TPB adına
uzman konuşmacılar yer aldı. Seminerde yapılarda kullanılan beton ve beton bileşenleri ile harçlarda ve zemin iyileştirmede kullanılan kireç malzemesi teknik yönleriyle ele
alınırken, çimento ve betonun binalar dışında da geniş bir
kullanıma sahip olduğu vurgulandı.
TÇMB teknik danışmanı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Yaman, “Çimento, Beton ve Beton Yollar Teknolojisindeki Gelişmeler” başlıklı sunum
gerçekleştirdi. Yaman, sunumunda “İnorganik yapısıyla beton
uzun ömürlü bir yapı malzemesi
olup güvenirliği tarihsel olarak
kanıtlanmıştır. Bu nedenle uzun
ömür istenen yol üstyapılarında
gelişmiş ülkelerce tercih edilmektedir” dedi.
Seminere Türkiye Hazır Beton
Birliğini temsilen THBB Mekanik Laboratuvarı Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Cenk
Kılınç "Hazır Beton Üretimi - Beton Uygulamaları" başlıklı
sunumu ile katıldı. THBB olarak hem üyeleri hem de beton
kullanıcıları için depreme dayanıklı yapı tasarımı ve hazır
beton uygulamalarını konu alan bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Kılınç, "THBB olarak özel ve kapsamlı Deprem
Performans Raporu da hazırlamaya başladık. İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle alınan yeni cihazlarla önemli bir
AR-GE laboratuvarı konumuna yükselen Laboratuvarımız
ve deneyimli ekibimizle hazırlıklarımızı tamamladık ve bütün yapı sahiplerine güvenilir Deprem Performans Raporu
vermeye başladık. Binalarının depreme dayanıklılığıyla ilgili
durumunu merak etmekte olan; mülk sahipleri, bina yöneticileri, mühendislik büroları, belediyeler ve mahalli idareler,
kamu kurumları için benzerlerinden ayırt edici özelliklere
sahip ayrıntılı Deprem Performans Raporu hazırlayabili-

AGÜB

yoruz. Mevcut yapıların depreme dayanıklılığını ölçmenin
yanı sıra yapı servis ömürlerini de tespit edebiliyoruz" dedi.
Agrega Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Çağlar Tanın ise
“Yaşanabilir Kentlerin Ana Hammaddesi: Agregalar” başlıklı sunumunda agreganın kum, çakıl ve kırmataş gibi
malzemelerin genel adı olduğunu belirterek “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 sektör olmuştur. Diğer taraftan agrega sektörü yaklaşık
25.000 kişi ile madencilik sektörü içinde istihdamın en fazla
desteklendiği sektör konumundadır” şeklinde konuştu.
Türkiye Prefabrik Birliği’nden İnşaat Mühendisi Alper Uçar
“Beton Prefabrikasyon” başlıklı sunumunda “Prefabrikasyon yapıyı oluşturan elemanların önceden fabrika ortamında üretilmesi, şantiyeye nakledilmesi ve birleştirilmesidir.
Genel hatlarıyla 4 aşamalı bir sistem olarak düşünebiliriz.
Sırasıyla proje, üretim, nakliye ve montaj. Çeşitli yapı türünde kullanılmaktadır. Prefabrikasyonun hız, kalite, iklim, teknoloji,
işçilik, ekonomi, mimari, dayanıklılık, geri dönüşüm gibi birçok
avantajı bulunmaktadır” dedi.
Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) adına Okan Özçelik ve Faraz Malik,
“Beton Bileşenleri ve Fiberler” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Özçelik,
“Beton katkıları tarih boyunca insanlığın yaptığı birçok yapının içerisinde yapının performansını artırmak adına kullanılmıştır.
Günümüzde de beton katkıları yaygın bir şekilde her türlü
bina yapısında beton performansını geliştirmek için kullanılmaktadır. Özellikle ikonik yapılardan, beton yollara kadar
birçok yapının betonunun uzun ömürlü ve güçlü olmasına
yardımcı olmaktadır. Ülkemizde TS EN 934-2 standardına
uygun üretilen kimyasal katkılar ile deprem dayanıklı, uzun
ömürlü ve sürdürülebilir yapıların elde edilmesi ve kullanılması yaygınlaşacaktır” dedi.
Faraz Malik, “KÜB olarak inşaat ekonomisine büyük faydası
olan, beton ve harç katkıları ve sentetik fiber donatıların üretiminin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılmasına destek olmak, kaliteden
ve etik değerlerden ödün vermeksizin, sektörün dinamik ve
verimli bir şekilde gelişmesi için faaliyet göstermeye devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.

www.agub.org.tr
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BESLEYİCİLER

KIRMA ELEME,
MADENCİLİK
ve BETON SANTRALİ
TEKNOLOJİLERİ
MEKA, her bir detayında bilgi ve özveri barındıran
30 yılı aşan adanmışlığın ürünü Kırma Eleme, Madencilik 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 ihracat 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 güçlüyüz. 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 işletmelere diyoruz ki: “Kaliteli tesis ve ekipman konusunda 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
Grafik Tasarım, Marka Danışmanı
Fehmi Soner Mazlum
fsmazlum@yahoo.com
0555 522 24 12

www.mekaglobal.com
10 AGREGA BÜLTENİ

www.agub.org.tr

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

5 KITADA 85’TEN FAZLA ÜLKEDE 3000’DEN FAZLA KOMPLE TESİS KURULUMU İLE PROFESYONELLERİN TERCİHİ: MEKA

www.mekaglobal.com
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Konveyör İyileştirmeleri Verimi,
Malzeme Tutma Kabiliyetini ve
Güvenliği Artırıyor
Azotlu Gübre tesisi, petrol koku (petkok) taşıyan iki
konveyörde bant kayması, döküntü ve toz sorunlarının
çözülmesi için yenilikçi bant sıyırma, merkezleme ve
modüler şut teknolojilerini hayata geçirmiştir. Martin
Engineering, sistemi yeniden tasarlarken bant dengeleme
teknolojileri, şut sızdırmazlık teknolojileri ve hassas bant
merkezleme ekipmanlarının yanı sıra birincil ve ikincil ağır
hizmet tipi bant sıyırıcılar kullanmıştır.

Martin Engineering

O

İyileştirmeden önce kaçak malzemelerin güvenle temizlenmesi ve
uzaklaştırılması için haftada yaklaşık 90 çalışma saati gerekmekteydi.

peratörler geri taşınan malzemenin
önemli miktarda azaldığını, merkezleme sorunlarının giderildiğini, kaçak
toz ve döküntülerin büyük ölçüde azaldığını bildirmiştir. Bunun neticesinde
amonyak ve üre amonyum nitrat (UAN) gübrelerin temel hammaddesi olan hidrojeni üretmek için petrol kokunun gazlaştırılması yöntemini kullanan tesiste, yalnız-

12 AGREGA BÜLTENİ
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ca işçilik maliyetlerinde ayda 14.000 ABD Dolarından
fazla tasarruf yapıldığı tahmin edilmektedir.
Tesis, yılda yaklaşık 388.900 ton amonyak ve 963.700
ton UAN üretmektedir. Tesisin Teknik Operasyon
Müdürü, konveyörlerden kaçan toz ve döküntü miktarını azaltmak için öncelikle her biri 91,44 m uzunluğunda ve 60,96 cm bant genişliğinde olan 19A ve 19B
konveyörlerinde malzeme tutma sorununu giderme-

Yazı Dizisi
yi hedeflemiştir. ~2 m/sn hızla hareket eden bantlar,
bir sürüklemeli yataklı gazlaştırıcıya tahminen günde
1400 ton petrol koku taşımaktadır.
Teknik operasyon müdürüne göre "her gün bele kadar
malzeme yığılıyordu ve bunları güvenli şekilde temizlemek için haftada yaklaşık ortalama 90 çalışma saati
gerekiyordu". Bununla beraber operasyon kapsamında
ekipman bakımı için haftada bir 16 saat daha ayırmak
gerekiyordu.
Dengeleme ve Sızdırmazlık
Martin Engineering'in teklifi 19A ve 19B transfer noktalarında bant sarkmasını önleyecek, etkili sızdırmazlık sağlayacak
ve bant sıyırma performansını iyileştirecek şekilde geliştirmeler yapmanın yanı sıra sürekli ayar sağlamak ve bant yolunun
kararlılığını korumak amacıyla merkezleme sistemlerinin
kurulmasını kapsayacak şekilde sunulmuştur. Teknisyenler
öncelikle bandın altındaki yükleme bölgelerine üç Martin®
darbe yatağı yerleştirmiştir. Kızak tasarımında düşük sürtünmeli, ultra yüksek molekül ağırlığına sahip (UHMW) polietilenden imal edilmiş üst katmana sahip, enerji emen darbe
barlarıyla takviye edilmiş çelik köşebentlerden oluşan bir ya-

AGÜB

tak kullanılmıştır.
Darbe bölgesinden sonra bant hattını dengelemek ve zıplamayı önlemek için her bir konveyöre 16 kayar kızaktan
oluşan bir seri kurulmuştur. 3,5 m/sn konveyör hızları ve
15,2 m üzerinde bant uzunlukları için tasarlanan üniteler, çökme bölgesi boyunca düz ve kararlı bir yüzey sağlayarak kaçak malzemeleri azaltır ve bant ömrünü uzatır.
Kızaklı barlardan sonra her bir konveyöre 20 TracMount™ rulo istasyonu yerleştirilmiştir. Bu sağlam
rulo istasyonları, montajı ve servisi kolaylaştıracak
şekilde bant destek kızakları arasındaki dar yerlere sığabilecek ve sabit bir tabanın üzerinde kayacak şekilde
tasarlanmıştır.
Toz Yönetimi
Sistem iyileştirme çalışmasına 27,43 m modüler şut
duvarı da dahil edilmiştir. Montaja hazır bileşenler sayesinde, hava akışını yöneten ve havadaki tozu içeride
tutan transfer noktalarının ve dinlendirme bölgelerinin
tasarımı ve montajı kolaylaşır. Bu bileşenler, montaj için
gerekli iş gücünü ve değiştirme süresini azaltacak şekilde

Çift bandın her birinde temel sorun kaynağı olan iki yük bölgesi bulunmaktadır.
www.agub.org.tr
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Bant sarkmasını gidermek ve sızdırmazlığı iyileştirmek amacıyla transfer
noktalarındaki bant sıyırma ve merkezleme sistemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
birbirine cıvatayla bağlanır.
Martin teknisyenleri, ayrıca malzeme tutma kabiliyetini daha
da artırmak amacıyla, şirketleri adına tescilli 56 m uzunluğunda bir ApronSeal™ Yükleme Bölgesi Sistemi kurmuştur.
Bu sistemde, ince tanelerin ve tozların kaçmasını önlemek
için bir adet tek parça sızdırmazlık şeridiyle çift etkili sızdırmazlık sağlanmıştır. Sistemde iri parçaların bantta tutulmasını sağlayan, çelik yükleme teknesine sabitlenmiş bir birincil
sızdırmazlık şeridiyle beraber, ince taneleri ve toz parçacıklarını yakalayan bir ikincil şerit ya da "destek şeridi" bulunur.
Merkezleme
Banttaki merkezleme sorunları, kayan bantların anında
hassas şekilde ayarlanmasını sağlayan Martin Tracker™
sistemiyle giderilmiştir. Birden fazla mafsallı kolla tork artırıcı teknolojinin kullanıldığı sistem, dengesiz yüklerden
ve kirli rulolardan ileri gelen hafif kaçıklıkları algılayarak
konumunu ayarlamak ve yolu düzeltmek için bant kuvvetini kullanır. Merkezleme sistemi, kenar hasarını azaltmak, döküntüleri önlemek ve bant sağlığını korumak için
otomatik düzeltmelerle bandın eksenlenmesini sağlar.
14 AGREGA BÜLTENİ
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Geri taşınan malzeme
Teknisyenler, geri taşınan malzeme sorununu gidermek için iki kademeli bir bant sıyırma sistemi kurmuştur. Birincil ünite QC1™ HD Sıyırıcıdır. ~305600 mm baş tambur çapları için tasarlanan QC1 HD,
~400-2400 mm genişliğe ve 4,6 m/sn hıza kadar ulaşan bantlar için uygundur. Ünitenin patentli "CARP"
Sabit Açılı Radyal Basınç tasarımı, sıyırıcı ucun ömrü
boyunca sıyırma performansını korur ve dayanıklı 95
mm çelik borulardan oluşan gövdesi, sıyırıcıyı sıkıca
yerinde tutar.
Doğrudan birincil sıyırıcının arkasına monte edilen
Martin SQC2S™ ikincil sıyırıcıda, bantta veya bant
eklerinde risk yaratmayacak şekilde sıyırma sağlayan
bağımsız olarak yastıklanmış tungsten karbür sıyırıcı uçlar bulunur. Patentli kauçuk tamponlar, sıyırıcı
ucun ömrü boyunca sıyırma performansını korur.
Sıyırıcı ucun sökme ve değiştirme işlemleri, QC1'de
olduğu gibi kilit piminin sökülmesi ve sıyırıcının tutucudan sürülerek ayrılması yoluyla kolayca yerine
getirilebilir.

Yazı Dizisi

AGÜB

Teknisyenler, malzeme tutma kabiliyetini iyileştiren düz bir kenar oluşturmak için her bir
konveyörün yükleme bölgesine üç darbe yatağı yerleştirmiştir.
Sonuçlar
Tesis sorumluları, toz ve döküntü miktarının yanı sıra verimsiz çalışma süresini önemli ölçüde azaltarak bunlardan
kaynaklanan sorunları gideren sonuçlardan son derece
memnun. Teknik operasyon müdürü, artık bantlarında ve
diğer bileşenlerinde erken aşınma belirtisi görülmeyen her
iki konveyörde, kaçak malzemelerin yönetimi için gerekli
toplam bakım süresinin haftada yaklaşık sekiz saate indiğini tahmin ediyor. Ayda tahmini yaklaşık 14.000 ABD Dolarına tekabül eden iş gücü tasarruflarının yanında, bantların ve bileşenlerin servis ömrünün sistemin avantajlarını
artıracak şekilde daha da uzaması bekleniyor. Dahası şirket
personelinin hareketli konveyörlerin yakınında çalışırken
daha az zaman harcaması sayesinde potansiyel riskler azalıyor ve iş gücü daha verimli faaliyetlere yönlendirilebiliyor.
"Sonuçlar bizi çok memnun ediyor" diye de ekliyor.
"Daha önce büyük bir bakım işi olarak gördüğümüz işlem artık sıradan bir temizlik." Tesis, halihazırda diğer
konveyörlerin de iyileştirilmesi için mevcut teklifleri ve
gelecekte yapılması planlanan eğitim ve servis sözleşmelerini değerlendiriyor.

Dökme malzeme taşıma endüstrisinde küresel çapta yenilikçi çözümler üreten Martin Engineering yaygın sorunlar
için yeni çözümler geliştirirken, güvenliği ve üretkenliği
artırmak için endüstri organizasyonlarına katılmaktadır.
Şirketin yayınladığı Foundations kitapları, dünya genelinde basılı 20.000 kopyasıyla güvenlik, bakım ve operasyon
eğitimi konusunda uluslararası boyutta tanınan bir kaynaktır. 500 sayfayı aşan ciltleri Martin'in web sayfasından
ücretsiz PDF'ler halinde indirmek de mümkündür. ASME,
SME, VDI, CMA ve CEMA'da aktif görev alan Martin çalışanları CEMA'nın Dökme Malzemeler için Bantlı Konveyörler referans kitabının 7. baskısının yazımında da aktif
rol oynamıştır. Martin Engineering ürünleri, satışları ve
eğitimleri Avustralya, Brezilya, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Meksika, Peru, Rusya, İspanya, Güney Afrika, Türkiye, ABD ve İngiltere'deki
fabrika mülkiyetinde bulunun ticari birimleri de kapsayan
18 Martin tesisinde gerçekleştirilmektedir. Daha fazla bilgi
için info@martin-eng.com.tr adresine yazın, www.martin-eng.com.tr adresini ziyaret edin ya da + 90 216 499
34 91 numaralı telefonu arayın.
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Mera Alanlarında Öngörülen
İzin Sürecindeki Sorunlar Karşısında
Yapılması Gerekenler
Taşkın D. YILDIZ1, Orhan KURAL2*, Berfin Esra ÇATAN3

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Ü. Maden Müh. Bölümü, Arş. Gör. Dr., tdyildiz@atu.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Prof. Dr., kural@itu.edu.tr
3
İstanbul Aydın Üniversitesi, berfincatan@gmail.com
1
2

*

23 Aralık 2020 tarihinde Covid-19 pandemisinden dolayı kaybettiğimiz Prof. Dr. Orhan KURAL Hocamızı saygıyla anıyoruz.

1.

GİRİŞ
na göre; MAPEG tarafından işletme izni düzenlenen
Madenlerin yer seçme şansının ol- ruhsat sahalarında, mera alanları ile çakışan maden
mayarak bulunduğu yerde üretil- işletme faaliyetlerinin, mera tahsis değişikliği yapılmek zorunda oluşu, başka yararlar masının ardından, bu değişikliğin öngördüğü alan
ile alan kullanım çakışmalarını da dahilinde yürütülmesi zorunludur. Bu çalışmada,
beraberinde getirmektedir. Nitekim bunlardan en çok mera alanlarında maden işletme faaliyetleri, özellikle
rastlanılanlarından biri mera alanlarıdır. Mera alanları, yetkili kurumlar ve mevzuat açısından değerlendiTürkiye’nin ülke toplam yüzölçümü olan 78.534.470 hek- rilmiştir. Bu değerlendirmede mera alanının maden
işletmesine teslimine kadar geçen süreç açıklanmış
tarlık alanının % 18,6’sını oluşturmaktadır (Şekil 1).
Mera arazileri; hayvanların köy veya belde sakinlerine, ve bu sürecin uzamaması, maden yatırımlarının kayhayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için bedilmemesi için izin süreci işleyişi konusunda önetahsis edilen ve alışılagelmiş, geçmişten bu yana bu yöne- rilerde bulunulmuştur.
limle kullanılan yerlerdir. Bir yerin mera olarak kabulü,
tapu kütüğünden ayrı bir kütük olan kamu orta malları 2. MERA İZİNLERİNDE YETKİLİ KURUMLAR
siciline tescil edilerek sağlanır.
2.1 Mera Tahsis Değişikliği Süreci
Yani mera vasfı değişmedikçe, özel mülkiyete konu ola- “3213 sayılı Maden Kanunu”nun 7/13 madde fıkrasına
mamakta, zaman aşımı ile mülkiyeti de kazanılamamak- göre, “kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış
tadır (Kavcı, 2014, s.62). Yine otlak, yaylak ve kışlaklar yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilinde mada tarım dışı kullanım
dencilik faaliyetlerinin
için tescilli mera ile aynı
Bakanlığın iznine bağlı
hukuki değere sahip
olması” öngörülmüştür.
olup, bunlar hayvan otlaBöylece, kamunun yatılma amacıyla kullanılan
rarına ayrılmış mera
arazileri ifade etmektealanlarında madencilik
dir. 4342 sayılı Mera Kafaaliyetleri izne tabidir.
nunu’nun 4. maddesinde
Mera alanıyla çakışan
bunlar hakkında da Mera
maden ruhsat alanıKanunu hükümlerinin
na işletme izni alabiluygulanacağı öngörülmek için mera tahsis
mektedir.
değişikliği yaptırmak
Maden Yönetmeliği’nin
gerekir. Tahsis amacı
Şekil 1. Türkiye’de arazi kullanım sınıflarının
114 (8) madde fıkrasıdeğiştirilen yerler, Maülke yüzölçümüne oranı
16 AGREGA BÜLTENİ
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liye Hazinesi veya ait olduğu vakıf adına tescil edilir.
Mera tahsis değişikliği yapılan alanlarda maden ruhsat sahibinin madencilik faaliyetleriyle alakalı her
türlü üretim ve geçici tesis yapma hakkı bulunmaktadır (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, 04.10.2001 gün ve
E. 5217, K.6255). “4342 sayılı Mera Kanunu”na göre,
mera alanlarında madencilik faaliyetinde bulunabilmesi birtakım koşullara bağlanmıştır. Mera Kanununun 4368 sayılı Kanunla değişik 14. maddesi uyarınca;
“mera alanlarında maden arama faaliyetleri ile verimliliği kesinlikle saptanan ön işletme ve işletme faaliyetleri yapılabilir” (Topaloğlu, 2014, s.66). Mera alanlarında maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için
gerekli işlemler sırası aşağıda görülmektedir (Şekil 2).
MERA ARAZİSİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN SÜRECİ
- Müracaat dosyasının tanzimi
- MAPEG'e müracaat
- MAPEG Değerlendirmesi ve Orman Bakanlığı'na sevki
- Tarım ve Orman Bakanlığı tetkiki ve Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü'ne sevki
- İl Müdürlüğünün tetkiki öe Mera Komisyon tanzımı ve
Geri Dönüşüm Projesi
- İl Defterdarliğinin görüşünün alınması
- Raporun Valilik onayına sunulması
- Valilik Onayının Tarım Bakanlığı'na sevki
- Tarım ve Orman Bakanlığı inceleme ve onay süreci
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı değerlendirmesi
- Tahsis amacı değişikliği onayı
- Tapuya tescil işlemleri
- Saha teslimi

Şekil 2. Mera arazisinde madencilik faaliyetleri
için izin süreci (TÜMMER, 2017).
Şekilde görüldüğü üzere, mera arazilerinde madencilik yapılabilmesi için, maden ruhsat sahibinin öncelikle MAPEG’e müracaatını yapması gerekmektedir.
Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tetkiki ve bu
Bakanlığın İl Müdürlüğünün değerlendirmesi sonucu
geri dönüşüm projesi ile Mera Komisyon raporu ha-
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zırlanmaktadır. Bu raporlar Valiliğin onayına sunulmakta ve Valilik onayı gerçekleşirse ilgili Bakanlığa
karar sevk edilmektedir. Bakanlıkta inceleme ve onay
süreci devam etmektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren
Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kalktığı için artık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na (ETKB) görüş
sorulmaktadır. ETKB’den alınan görüş onayı sonrasında mera tahsis amacı değişikliği onayı Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından verilmekte ve tapuya ilgili alanın
tescil işlemleri tamamlanarak saha maden işletmesine
teslim edilmektedir. Belirtilen tüm bu izin süreci ortalama ~9 ayı bulmaktadır.
Bu izin süreci içerisinde, Maden Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 121. maddesine 07.01.2014 tarihinde
(3). madde olarak eklenen, ve devamında Maden Yönetmeliği’nin 114 (2) madde fıkrasına aktarılan hükümle, ETKB’nin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne
mera tahsis amacının değiştirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin ETKB’ye başvurusu sonrasında, ETKB’nin, başvuru tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde başvuru değerlendirmesini nihayetlendirilmesi hüküm altına alınmıştır.
Mera tahsis değişikliklerinde müracaat süresi uzadığından, Bakanlığa bir aylık süre tanınması son derece
yerinde bir düzenleme olmuştur. Gerçekten maden
yatırımcısının en büyük sorunlarından biri olan izin
sürecinin uzaması sorunu, en azından mera açısından
iyileştirilmeye çalışılmıştır (Topaloğlu, 2014, s.68). Ancak, mera iznini değerlendiren ve sürecin uzamasına
sebep olan diğer idari kurumlar da bulunmaktadır. Bu
durumu açıklayabilmek için, öncelikle süreç incelenmelidir.
Mera alanlarında durum, orman ve özel arazi için istenen izinlerden biraz farklıdır. Mera tahsis amacının
değiştirilmesi ETKB’den istenmekte, Bakanlığın uygun
bulmasının ardından dosya valiliğe gönderilmektedir
(Yeşilyurt, 2013, s.98). Şöyle ki; işletme ruhsat alanı
mera vasfında arazi ise, “mera tahsis değişikliği” için
“mera tahsis değişikliği başvuru dosyası” MAPEG’e
verilmek üzere hazırlanmaktadır. MAPEG’in ruhsat
alanında gereken incelemede bulunmak amacıyla görevlendirdiği heyetin mera alanında ekonomik işletmeye elverişli cevher varlığını saptaması durumunda,
mera tahsis amacının değiştirilmesi hususunda MAPEG tarafından “Olur” verilmektedir. Genel Müdürlük
tarafından “Olur” doğrultusunda, konu, ilgili valiliğe
bildirilerek, mera vasıf değişikliği işlemlerinin tamamlanması ve sonucu hakkında MAPEG’e bilgi verilmesi
istenmektedir (Yeşilyurt, 2011, s.80). “MAPEG’in yapacağı bildirime; onaylı işletme projesi, işletme ruhsatı,
www.agub.org.tr
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işletme izin alanlarını gösterir 1/1000 veya 1/2000 ölçekli
imalat haritaları, rezerv durumu, vaziyet planı ile Komisyonca istenecek diğer bilgi ve belgeler eklenir” (Mera K.
Uygulama Yönetmeliği m.8). MAPEG’de işlemlerin bitmesinden sonra dosya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne
gönderilmektedir (Kömürder, 2016, s.71). Mera alanlarında arama izninde olduğu gibi işletme ruhsat aşamasında da tahsis amacının değiştirilebilmesi için “İl Mera Komisyonu”nun ve Defterdarlığın/Vergi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü gerekir. Böylece meranın tahsis amacı,
ETKB’nin, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yapacağı
bildirimden sonra, İl Mera Komisyonunun ve Defterdarlığın/Vergi Dairesi Başkanlığının uygun görüşü üzerine,
valilikçe değiştirilebilir.
Söz konusu Komisyonun veya Defterdarlığın haklı ve geçerli bir sebep olmadan uygun görüş vermemesi işlemi
-Topaloğlu’na göre- idari yargıda dava konusu yapılabilir.
Valilik söz konusu uygun görüşleri aldıktan sonra mera
alanında işletme izni verilebilmesi için “tahsis amacının
değiştirilmesi”ne karar verir. Tahsis amacı değiştirilirken
mera vasfı kaldırılan araziden elde edilecek otun karşılığı
bir bedel alınmaktadır. Ayrıca, arama aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da ruhsat sahibinden teminat alınmakta ve sözleşme imzalanmaktadır (Topaloğlu,
2014, s.68).
Ruhsat sahibinin, tahsis amacı değiştirilen sahanın devlet
hazinesi adına tescil edilmesi için ÇED olumlu belgesini faaliyete başlamadan vermesi gerekmektedir. Nitekim
madencilik faaliyetleri bitiminde faaliyet alanlarının,
çevreyle uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Bu hususta Maden Kanununda gerekli hükümler öngörülmüştür.
Maden işletme süresi Maden Kanununda öngörülen süreyle sınırlıdır. Belirtmek gerekir ki mera tahsis amacının
değiştirilmesi gereken alanlarda, genelde bitki örtüsü zayıf
bir karakter göstermektedir. Örneğin bir alçıtaşı alanında,
alçıtaşı alınıp yerine verimli toprak örtüsü serildiğinde
meranın eski halinden çok daha fazla yararlı olacağı da
açıktır. Çevre ile uyumlu hale getirme hususunda Mera
Yönetmeliğinde de, “arama ve işletme ruhsat sahiplerinin,
zarar verdiği sahaları eski vasıf ve kapasitesine getirmek için
Komisyonca belirlenecek teminatı yatıracağı ve sözleşmeyi
imzalayacağı, bir yıl içerisinde söz konusu alanların eski
vasıf ve kapasitesine getirilmemesi halinde de Komisyonun
alınan bu teminatı kullanarak bu görevi yerine getireceği,
yapılan tüm masraflarla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot kaybı değerinin de tahsil edileceği”, düzenlenmiştir
(Yeşilyurt, 2011, s.82; 2012, s.81).
Tahsis amacının değiştirilmesinde en önemli zorluk,
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler olum18 AGREGA BÜLTENİ
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lu şekilde tamamlanmasının ardından Valiliğin talebi
uygun bulmaması konusunda yaşanmaktadır. Mera
Kanunu, mera tahsis başvurusunu gerekçesiz de olsa
uygun bulmamak hususunda Valiliğe yetki vermektedir. Şüphesiz ki haklı bir neden olmaksızın başvurunun
reddedilmeyeceği akla gelebilir. Fakat, gerçekleştirilen
uygulamalarda bu durumun bu şekilde yürümediği
ortaya çıkmıştır. Valiliğin, yerel bir kurum olması sebebiyle, bölge halkıyla doğrudan teması bulunduğu
şüphesizdir. Dolayısıyla, mera tahsis amacının değiştirilmesi hususunda tek yetkili olarak Valiliğin gösterilmesi ve uygun bulup bulmamak noktasında bu kuruma gerekçesiz olarak yetki verilmesi Maden Kanununa
açıkça aykırıdır. Üstelik, Valiliğin bir mera tahsis amacı
değişikliğini uygun bulmama konusunda, maden işletmesi için alternatif sahaların bulunduğu, biçimindeki
bir gerekçeyi yapabiliyor olması, bu Valiliğin, Maden
Kanununa aykırı bir işlemi ve Bakanlığın yetki alanına
açık bir müdahalesi anlamına gelir. Bu durum, mera
tahsis amacının değiştirilmesi hususunda ETKB’nin
yaptığı tüm işlemlerin yalnızca, Valiliğe bilgi ve belge
toplaması dışında bir değer taşımadığını da açığa çıkarmaktadır (Yeşilyurt, 2012, s.80-83).
Mera vasfı değişikliği ile ilgili komisyon raporlarıyla;
yıllardır maalesef kanun ve yönetmelikte dahi olmayan
yetkiler ihdas edilerek, madencilik faaliyetlerini kısıtlama, izin verip vermeme gibi, aslında yasalarla başka
mercilere ve idarelere ait yetkileri de kullanma yoluna
gidilmektedir (TMD, 2011, s.6). Halbuki maden ruhsat
alanına birçok kez görevlendirilen uzman heyetler, bu
heyetlerin ruhsat sahasındaki tespitleri, tespitler sonucu oluşturulan raporlar, sonrasında raporları değerlendirip alınan Bakanlık Olur’larının Valilik tarafından
önemsenmemesi, madencilik açısından dikkate alınması ve acil olarak düzenleme yapılması gereken bir
konudur (Yeşilyurt, 2012, s.81).
Görüldüğü üzere, Valilik, talep edilen sahanın tümünün veya bir miktarının tahsis amacının değiştirilip
değiştirilmemesi hususunda tek yetkilidir. Valiliğin
işlemine esas alınan Komisyonda ise genelde madencilik açısından bir inceleme gerçekleştirilmemektedir.
Valilik yerel bir kurum olduğundan bölge halkından
etkilenmektedir. Madenlerin bulundukları yerlerdeki
halkın bir kısmı, kendilerini yörelerinde bulunan madenin sahibi olarak görmektedir. Bu şahısların “mera
tahsis amacı”nın değiştirilmesi hususunda olumlu görüş verilmesini sübjektif olarak engellediği bir gerçektir
(Yeşilyurt, 2012, s.82). Halbuki “madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında” olup bulunduğu yerde üretil-
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mesi zorunludur.
“Mera tahsis amacı değişikliği” hususunda olumsuz
işlem verilen birtakım bölgelerde üretilecek madenlerin proje gelirlerine bakıldığında, meradan yararlanacak hayvanların ülke ekonomisine getireceği katkının
üzerinde bir değer taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu gibi
durumlarda mera tahsis amacı değişikliğinin uygun bulunmaması anlaşılamamaktadır. Bir kez mera tahsisi
konusunda olumsuz işlem tesis edildiğinde, daha sonra
da bu konuda ısrar edilmekte ve böylece mera alanları madenciliğe kapalı hale getirilmektedir (Yeşilyurt,
2012, s.81). Bu anda, meranın tahsis amacının geçici
bir süreyle yapıldığı ve bu alanların yine “mera” sınıfında kalmakta olduğu göz ardı edilmektedir. Yani, mera
alanlarının madencilik faaliyetleri sonucu küçültülmesi
söz konusu değildir. Şekil 1’de gösterildiği üzere, mera
alanlarının Türkiye’nin ülke yüzölçümüne içerisindeki
payı %18,6 iken, yani bu alanların alternatif alanları
bulunmasına rağmen, sınırlı olarak bulunan ve yerinde
üretimi zorunlu olan madenlere kıyasla daha sık üstün
bir kamu yararı görülmesi, ve bu kararı madencilik konusunda yeterli ve deneyimli teknik kadrosu olmayan
Valiliğin belirlemesi hatalı bir yaklaşımdır. Mera tahsis
değişikliği konusunda son olarak verilecek kararın Valilik tarafından verilmesi, ETKB’nin yaptığı işlemlere
karşı bürokratik bir engel oluşturmaktadır.
Bu durum ETKB’nin yaptığı tespit ve işlemleri önemsizleştirmekte ve yaptığı tespitler ve aldığı kararların
geçerliliğinin yitirilmesine sebep olmaktadır (Yeşilyurt,
2012, s.82). Herşeyden önemlisi bir işletme ruhsat sahasının işletme izni aşamasına geçmesine kadar harcanan tüm yatırımların kaybedilmesine, böylece de ülke
ekonomisinin zararına neden olmaktadır.
ÇED belgesi alınmış maden alanlarında, “mera tahsis
amacının değiştirilmesi” konusunda görevlendirilen
bilirkişi heyetlerinin, çevre konusunda değerlendirme
yapması öngörülmüştür. Ancak bu tespitler ÇED belgesini veren kamu kurumunun yetki alanına müdahale anlamına gelmektedir. Maden ruhsat sahibi, ruhsat
alanında işletmeye başlama aşamasına kadar mera
alanı hususunda haberdar değil iken (Yeşilyurt, 2012,
s.83), Maden Kanununa göre tüm yükümlülükleri yerine getirdikten sonra, mera alanı sorununun sonradan
meydana çıkması, madencilik faaliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu noktada madencilik faaliyetinin
kazanılmış hakkının bulunduğu dikkatlerden kaçmamalıdır.
Nitekim, 2010 yılında yürürlüğe giren Madencilik Faa-
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liyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 121/(7) madde fıkrasında, geçmişte Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde olduğu gibi, işletme ruhsatından sonra mera
alanı ilan edilen yerlerde kazanılmış hakkın korunmasına uygun hüküm getirilmiştir (Topaloğlu, 2014, s.69).
Benzer hükümler Maden Yönetmeliği m.109’da belirtilmiştir.
Buna göre, işletme ruhsatının, yürürlük tarihinden
sonra mera alanı içerisine alınması durumunda, ÇED
kararı dahil gerekli izinlerin alınarak, daha evvelden işletme izni düzenlenen ruhsat sahalarında mevcut izinler kapsamında işletme faaliyetleri sürdürülür (Maden
Yönetmeliği m.114 (7)). Yani bu durumlarda, ayrıca
mera tahsis değişikliğine gerek bulunmamaktadır (Topaloğlu, 2014, s.69).
Elbette, madencilik faaliyetleri sürerken, mera alanlarında yapılan bu faaliyetler, Maden Yönetmeliğinin 114
(9) madde fıkrası uyarınca durdurulabilir. Durdurma
yetkisi kural olarak MAPEG’e aittir. Danıştay'ın örnek
bir olayda, belediyenin kendi mera sahası içindeki madencilik faaliyetini kendisinin durduramayacağına,
bunun için ETKB’ye başvurması gerektiğine karar vermiş (Danıştay 8. Daire, 26.01.1990 gün ve E.1988/1086,
K.1990/114) olması dikkatten kaçmamalıdır. Ayrıca
3213 sayılı Maden Kanununun 7. maddesinde işletme
izni için gereken izinlerden olan mera tahsis değişikliği yapılmadan önce maden üretimi yapılması halinde
madencilik faaliyetlerinin durdurulacağı öngörülmüştür. Nitekim Maden Kanununa dayalı olarak çıkartılmış bulunan Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin 121 (8) madde fıkrası hükmünde “Arama
dönemi üretim izni veya işletme izni düzenlenen ruhsat
sahalarında, ruhsat sahibince mera tahsis değişikliği
yapılmadan faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi
halinde, ilgili kurum tarafından faaliyetin durdurulması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlükçe
müktesep haklar korunarak faaliyet durdurulur. Genel
Müdürlükçe verilen durdurma kararı yükümlülükler
yerine getirilmedikçe kaldırılmaz.” denilmektedir. Buna
göre mera tahsis değişikliği yapılmadan madencilik faaliyetinde bulunulması halinde özel hüküm olan Maden Kanunu ve ilgili Yönetmeliği açıkça faaliyetlerin
durdurulması için MAPEG’i yetkili kıldığından, Topaloğlu böyle bir durumda 3091 sayılı Kanun uyarınca
Kaymakamlıkların yetkili olmadığı düşüncesindedir
(Topaloğlu, 2014, s.69).
Bu durumun yanı sıra, idare mahkemelerinde hatalı
olarak meralık alanda mera tahsisi değişikliği süreci
www.agub.org.tr
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devam ederken maden işletme ruhsatını iptal eden kararlara da rastlanılmaktadır. İdare mahkemeleri mera
dışındaki ÇED veya işletme izni için gereken diğer işlemleri iptal ederken hatalı olarak işletme ruhsatını
da iptal etmekte ve işletme izni ile işletme ruhsatı kavramlarını birbirine karıştırmaktadır (Topaloğlu, 2014).
Danıştay emsal bir olayda mera tahsisi için başvurusu
henüz sonuçlanmadan maden işletme ruhsatını iptal
eden idare mahkemesi kararını hukuka aykırı bularak bozmuştur (Danıştay 8. Daire, 09.12.1999 gün ve
E.1999/3841, K.1999/8197).
Açıklanan tüm bu hususlar; mera alanlarında maden
işletme faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi için gereken
mera tahsis değişikliği konusunda daha nesnel kararlar
verilebilmesi ve verilecek kararlar nedeniyle maden
yatırım kayıplarının yaşanmaması adına ETKB bünyesinde bir Komisyonun kurulmasını ve yetkili kılınması
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.
Bu konuda ETKB değerlendirmelerinde, mera alanı incelemesinin de yapılarak, aynen Maden Kanununun 46.
maddesindeki kamulaştırma işlemlerine benzer şekilde, ETKB’nin alacağı kamu yararı kararıyla mera tahsis
amacının değiştirilebilmesi mevcut en uygun yöntem
olabilir. Aksi halde, madencilik ruhsat alanları içerisinde bulunan “devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler”in hızla “mera” ilan edilip madencilik faaliyetlerine
kapalı bir duruma getirilmesinin önüne geçilemeyecektir (Yeşilyurt, 2012, s.83).
2.2 Cumhurbaşkanlığı Genelgelerinin Olabilecek Etkisi
Birkaç sene öncesine kadar, diğer izin süreçlerinde olduğu gibi, mera tahsis değişikliğinde de işlem dosyası İl
Müdürlüğü’nden sonra 2012/15 sayılı Genelge uyarınca
onay için Başbakanlığa gönderilmekte ve Başbakanlık
görüşüne sunulmaktaydı. Bu aşamada “tahsis değişikliği”nin süreci uzamakta, sürecin tamamlanması en az
1 yılı bulmaktaydı (Kömürder, 2016, s.71). Söz konusu
Başbakanlık Genelgesi 12.09.2018 tarihinde 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlükten kaldırıldı. Bu Yeni Genelgeye göre, Başbakanlık Genelgesi’nin
ardından yeni dönemde izin süreçlerinin; Bakanlıklar
ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında
bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar
vasıtasıyla yürütülmesi öngörülmüştür. Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına
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bildirilmektedir.
Ayrıca, madencilik sektörünü etkileyebilecek bir
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2018/13 sayılı) daha,
11.10.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre,
kamu kurumları mevzuat kapsamında çözmesi gereken bir konuyu artık sürüncemede bırakamayacak. Bu
durum, madencilik sektörü için, üst üste görüş sorulmasını engelleyerek olumlu bir katkı sağlayabilir (Topaloğlu, 2018). Tüm şartların sağlandığı ve prosedürlerin tamamlandığı noktada maden üretimine hemen
geçilebilmesi madencilik sektörü için çok önem arz
etmektedir. Maden yatırımcısı aylarca bekletilmemelidir. Yukarıda belirtilen bu düzenleme uygulanabilirse,
şüphesiz ki maden yatırımlarının üretime geçebilmesi
için işletme izni sürecinin daha kısa sürede tamamlanması sağlanabilecektir.
3. Sonuç ve Öneriler
Mera alanlarında maden işletme faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi için gerekli mera tahsis değişikliği ve mera
alanının maden işletmesine teslimi için tüm izin süreci
~9 ay sürmektedir. Mera tahsis değişikliklerinde her ne
kadar Bakanlığa müracaat süresi bir ay ile sınırlandırılsa da bu süreci uzatan diğer etkenler dikkate alınmalıdır. Özellikle ETKB dışında diğer kurumlara görüş
sorulması bu süreci uzatmaktadır. Bu noktada 2018/13
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin uygulamaya geçirilmesi madencilik sektörü için üst üste görüş sorulmasını engelleyerek olumlu bir katkı sağlayabilecektir.
Ayrıca mera tahsis değişikliği konusunda son olarak verilecek kararın Valilik tarafından verilmesi ETKB’nin
yaptığı işlemlere ve aldığı kararlara karşı bürokratik bir
engel oluşturmaktadır. Herşeyden önemlisi bir işletme
ruhsat sahasının işletme izni aşamasına geçmesine kadar harcanan tüm yatırımların zaman zaman kaybedilmesine, böylece de ülke ekonomisinin zararına sebep
olmaktadır.
Maden ruhsat sahibi, ruhsat alanında işletmeye başlama aşamasına kadar mera alanı hususunda haberdar
değil iken, Maden Kanununa göre tüm yükümlülükleri
yerine getirdikten sonra, mera alanı sorununun sonradan meydana çıkması, madencilik faaliyetini olumsuz
yönde etkilememeli, bu noktada maden mevzuatının
öngördüğü kazanılmış haklar gözetilmelidir.
Açıklanan tüm bu hususlar; mera alanlarında maden
işletme faaliyetleri gerçekleştirilebilmesi için gereken
mera tahsis değişikliği konusunda daha nesnel kararlar
verilebilmesi ve verilecek kararlar nedeniyle maden ya-
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tırım kayıplarının yaşanmaması adına ETKB bünyesinde
bir Komisyonun kurulmasını ve yetkili kılınmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu konuda, ETKB değerlendirmelerinde, mera alanı incelemesinin de yapılarak, kamulaştırma işlemlerine benzer şekilde, ETKB’nin alacağı kamu yararı kararıyla mera
tahsis amacının değiştirilebilmesi önerisinin en uygun
yöntem olacağı dikkate alınmalı ve bu yöntem uygulamaya sokulmalıdır.
İzin sürecinde tüm şartların sağlandığı ve prosedürlerin
tamamlandığı noktada maden üretimine hemen geçilebilmesi madencilik sektörü için çok önem arz etmektedir.
Maden yatırımcısı aylarca bekletilmemelidir. Yukarıda
belirtilen değişiklikler yapılabilirse ve uygulanabilirse,
şüphesiz ki maden yatırımlarının üretime geçebilmesi
için işletme izni sürecinin daha kısa sürede tamamlanması da sağlanabilecektir.
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Türkiye Hazır Beton Birliği
İzmir Depremi İnceleme Raporu’nu açıkladı
Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton
uygulamalarının sağlanması için 32 yıldır çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği
(THBB), İzmir Depremi İnceleme Raporu’nu açıkladı. Bazı ağır hasar almış binaların
incelenmesi ve alınan numunelerin deneye tabi tutulması sonucu hazırlanan
Rapor, zemin yapısının yanı sıra binalarda ciddi mühendislik ve uygulama
zafiyetleri ile birlikte düşük kalitede beton ve standartlara uymayan donatı çeliği
kullanımının İzmir Depremi’nde yıkıma neden olduğunu ortaya koydu.

3

0 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de
Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6
Mw büyüklüğünde deprem meydana
gelmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 15 Kasım’da açıkladığı Sağlık Afet
Koordinasyon Merkezi (SAKOM) verilerine göre
İzmir Depremi’nde 116 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.034 vatandaşımızdan 1.021’i
taburcu edilirken 8 vatandaşımızın tedavisi devam
etmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda
İzmir depreminde yıkılan bina sayısı 17; acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı 506; orta hasarlı
bina sayısı 511; az hasarlı bina sayısı 5.119, hasarsız
bina sayısı 103.785 adet olarak açıklanmıştır.

Grafik-1: İzmir'deki bazı binaların beton karot dayanım sonuçları
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Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından İzmir’de
hasar görmüş yapıları incelemek üzere, arama
kurtarma çalışmalarının tamamlanmasından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğünün daveti ile uzmanlardan oluşan bir
ekip gönderilmiştir.
Ekip bir yandan ağır hasarlı bazı yapılarda testler
yapmış, diğer yandan da yapı denetim hizmeti görmüş bazı hafif hasarlı olarak raporlanan binalarda
bakanlık heyetiyle birlikte incelemelerde bulunmuştur.
İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Çiğli, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde ağır hasarlı binalar
incelenmiş ve bu binaların bazılarının betonlarından karot örnekleri alınmış, ayrıca tahribatsız yöntemlerle de incelemeler yapılmıştır. Alınan beton
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Resim 1: Düşük beton dayanımı ve yetersiz donatıdan dolayı

Resim 2: Düşük beton dayanımı ve yetersiz donatıdan

kolonda kesme hasarı

dolayı kolonda kesme hasarı

karot numuneleri üzerinde, basınç dayanım deneyi
yapılarak beton kalitesi belirlenmiştir. Alınan beton karot sonuçları aşağıdadır.
Genel Görüş ve Yorumlar:
•
Betonarme yapılarda zemin etüdüne dayanan
doğru bir temel seçimi, deprem hesabını da
içeren bir statik projenin bulunması, projenin
doğru olarak özenle uygulanması ve projedeki
dayanımları sağlayan malzemelerin (beton ve
çelik donatılar) projede belirtildiği boyutlarda
ve konumlarda kullanılması ve tüm bunların
etkin bir sistemle denetlenmesi esastır. Hasar
gören binalarda bu kurallara kısmen veya tamamen uyulmadan binaların inşa edildiği belirlenmiştir.

A
B
Resim 3: Düşük kaliteli betonun karbonatlaşması sonucu
donatılarda gözlemlenen paslanma

•
•

•

•
•
•

Depremde yıkılan 17 adet yapının 1999 öncesinde yapıldığı tespit edilmiştir.
Özellikle Bayraklı bölgesinde zeminin yapısı
deprem dalgalarında büyütme etkisi yapmış,
deprem bu bölgedeki yapılar üzerinde daha
etkili olmuştur.
Bazı binalarda planda asimetri sonucu burulma, bazılarında kısa kolon etkisi ile kolonda
kesme gibi tasarım hatalarından kaynaklanan
hasarlar görülmüştür.
İncelenen ağır hasarlı binalarda yapı denetim ve
mühendislik hizmeti alınmadığı görülmüştür.
İncelenen yapı denetim hizmeti görmüş binalarda ise yapısal hasar görülmemiştir.
İncelenen ağır hasarlı yapıların tümü 1999 yılı
öncesi yapımıdır. Hasar nedenleri incelendiğinde düşük dayanımlı beton kullanılmasının
nedenlerden biri olduğu görülmüştür. Bu betonlar, bileşiminde kirli dere malzemesi bulunan ve muhtemelen döküm sırasında ilave
su katılmış, denetimsiz, düşük kaliteli betonlardır. Bunlardan biri 5 MPa gibi çok düşük
karot basınç dayanımına sahiptir. Bir yapıda
karot alınırken çamurlu su gelmesi betonda
çok kirli ince malzemenin kullanıldığını göstermektedir. Bazı yapılarda karot numunesi
çıkartılmasında, numunenin parçalanmasından dolayı zorluk yaşanmıştır.
www.agub.org.tr
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Resim 4: Çok düşük dayanım nedeniyle alırken parçalanan numuneler

•

Depremde ağır hasar gören yapılar incelendiğinde düşük beton kalitesinin yanı sıra hasara neden olan önemli başka unsurlar da tespit
edilmiştir. Bunlardan biri kullanılan çelik donatılar ile ilgilidir. Hasar gören binaların neredeyse tamamında donatılar nervürsüz düz
çeliktir, çapları ve miktarları yetersizdir. Deprem performansı açısından çok kritik olan ve
boyuna donatıları saran etriyelerin miktarı ve
aralıkları yetersizdir, etriye sıklaştırmaları yapılmamış, uçları doğru kıvrılmamıştır. Etriye
aralıkları 20 cm ve üzerindedir. Sadece yetersiz sıklaştırma ve düşük beton kalitesi yüzünden ağır hasar alan binalara rastlanmıştır.

•

•

Bazı yapılarda beton örtüsü (pas payı) kalınlığının yeterince kalın olmamasından ve beton
yüzeyinin karbonatlaşmasından dolayı, donatıların bir kısmının korozyona uğramaya başladığı tespit edilmiştir. Karot numunelerinde
fenolftalein çözeltisiyle karbonatlaşma derinlikleri saptanmıştır. Bulunan karbonatlaşma
derinlikleri 1,5 cm – 5,5 cm arasındadır.
Resim 3.a’daki numunenin basınç dayanımı 11 MPa’dır. Numunede renkli bölgelerde
henüz karbonatlaşma başlamamış olup renksiz dış kabukta ise karbonatlaşma mevcuttur.
Yapının kolonlarında bu bölgede yer alan
donatıların paslanması, resim 3.b’de yapıya

Resim 5: Çapları ve sıklıkları yetersiz, nervürsüz düz donatılar
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ait kolonda görüldüğü gibi kaçınılmazdır. Geçirimsiz ve yüksek kaliteli betonun öneminin
sadece dayanım olarak değil, yapıların dayanıklılıkları (dürabilite) açısından da son derece önemli olduğu, bu görüntülerden de anlaşılmaktadır.
Türkiye Hazır Beton Birliği Olarak Önerilerimiz:
1) Yapı stokumuz acilen gözden geçirilmeli ve
depreme dayanıklı hale getirilmeli
Türkiye’de 20 milyonun üzerinde konut bulunmaktadır. Bunların yüzde 35’i (yaklaşık 6,7 milyon
konut) maalesef depreme dayanıksızdır. Bu doğrultuda, ülkemizin mevcut yapı stoku envanterinin
detaylı bir şekilde çıkartılması ve bütün yapıların
risk potansiyelinin ortaya konulması kritik
öneme sahiptir. Bu kapsamda, ilk etapta hızlı
tarama ile tespit edilen
yüksek riskli yapılar
acilen yenilenmelidir.
Diğer riskli yapıların
performansı daha detaylı analizlerle değerlendirilerek
alınacak
tedbirler belirlenmelidir.
2) İnşaat sürecindeki
bütün kurallara
eksiksiz uyulmalı
Yapıların depreme dayanıklı olması için inşaatların tasarım ve yapım
zincirinde bulunan aşağıdaki kuralların hepsine
eksiksiz uyulması gerekmektedir:
•
Zemin incelemesi,
•
Doğru projelendirme,
•
Kaliteli malzeme,
•
Doğru uygulama,
•
Denetim.
3) İnşaatlarda daha yüksek dayanım sınıfında
betonlar kullanılmalı
2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği binalarda
en az C25 dayanım sınıfı betonun kullanılmasını
öngörmektedir. Yönetmeliğe göre yapılarda kul-
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lanılacak beton dayanım sınıfının bir sınıf yükseltilmesi sevindiricidir, ancak yeterli değildir.
Özellikle betonarme yapıların uzun yıllar boyunca
depreme karşı dayanıklı olabilmesi için dış çevre
etkilerine dayanıklı şekilde boşluksuz olması gerekir. Bunun için de Yönetmelik’te dürabilitenin
yani dayanıklılığın sağlanması için beton dayanım
sınıflarının daha da yükseltilmesi çok önemlidir.
Yüksek dayanım sınıflarında ve kalite belgeli betonlarla inşa edilen binaların depremde alacağı hasarın daha az olacağını öngörebiliyoruz.
4) Betonda KGS’nin yaptığı etkin denetim
sektörün tamamına uygulanmalı
Beton dünyada en çok kullanılan yapı malzemesidir. Bugün dünyanın en
yüksek binaları betonarme ile yapılmakta ve en
güvenli yapı malzemesi
olarak dünyanın dört
bir yanında kullanılmaktadır. Ancak, diğer
yapı malzemelerinde de
olduğu gibi doğru uygulanması ve üretilmesi
gerekmektedir. Denetimin sağlanamadığı yapı,
hangi malzeme ile yapılırsa yapılsın depreme
karşı yeterli dayanıma
sahip olmaz. Ülkemizde
beton üretiminde en etkin denetim T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından onaylanmış kuruluş olarak atanan Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından yapılmaktadır. Bu denetimlerde, beton üretim tesislerinin
yerinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün denetimleri de yapılmaktadır. Hazır betonda kaliteli
üretim için KGS’nin uyguladığı denetim sistemi
esas alınarak bütün tesisler ciddi bir şekilde denetlenmelidir.
Bu vesileyle, depremde hayatını kaybedenlere bir
kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Yavuz IŞIK
Türkiye Hazır Beton Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı
www.agub.org.tr
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Türkiye İMSAD ‘Kasım 2020 Sektör Raporu’ Açıklandı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi
Eylül Ayında Yüzde 19,7 Arttı

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık
sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Kasım 2020 Sektör Raporu’na göre,
inşaat malzemeleri sanayi üretimi eylül ayında geçen yılın eylül ayına göre yüzde
19,7 artış gösterdi. İnşaat sektörü ise son 8 çeyrek dönem boyunca küçüldükten
sonra 2020 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 6,4 oranında büyüme gösterdi. İnşaat
sektöründeki büyüme, inşaat malzemeleri sanayisini de olumlu etkiledi.

İ

nşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Kasım 2020 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat sektörü 2020 yılının
üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyrek
dönemine göre yüzde 6,4 büyüdü. Covid-19 salgı-
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nı ile birlikte kamunun sağladığı kredi olanakları
ve diğer destekler ile inşaat sektörü yılın üçüncü
çeyrek döneminde hızlı bir toparlanma gösterdi.
Toparlanma üçüncü çeyrekte büyümeye dönüştü. Böylece önceki son 8 çeyrek dönem boyunca
küçülen inşaat sektörü 2 yıllık küçülmeye son vererek 2020 yılının üçüncü çeyrek döneminde bü-
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yüme gösterdi. İnşaat sektöründeki büyüme inşaat
malzemeleri sanayisini de olumlu etkiledi.
İnşaat Harcamaları Üçüncü Çeyrekte
Yüzde 30,8 Arttı
2020 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat harcamaları
cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,8 artarak 182,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin, sağlanan desteklerin etkisiyle önemli ölçüde büyümesi
sonucu inşaat harcamaları son 11 çeyreğin en yüksek seviyesine ulaştı.
İnşaat Sektöründe Büyüme
Ekonomik Büyümeye Yaklaştı
İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan
büyüme arasındaki pozitif ilişki son 8 çeyrektir
önemli ölçüde bozulmuştu. 2018 yılında ekonomi
yüzde 3 büyürken inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülmüştü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyürken inşaat sektörü yüzde 8,6 daralmıştı. 2020
yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomi yüzde 6,7
büyürken inşaat sektöründe yüzde 6,4 büyüme
gerçekleşti. Yılın ilk 9 ayında da ekonomi yüzde
0,4 büyürken, inşaat sektöründe büyüme yüzde 0,8
oldu. İnşaat ve genel ekonomi büyüme performansının, 2021 yılında yeniden yakınlaştığı görüldü.
TÜİK’in hazırladığı inşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında Covid-19 salgını öncesindeki
güven seviyesini önemli ölçüde aşmıştı. İzleyen
aylarda ise güven endeksi kademeli bir gerileme
gösterdi. İnşaat sektörü güven endeksi kasım ayında ise bir önceki aya göre 6,8 puan daha düşerek
72,8 puan olarak gerçekleşti. İnşaat sektörü güven
endeksinde kasım ayında gerçekleşen bu kuvvetli
düşüşte ekonomik gelişmeler ve Covid-19 salgını
ikinci dalgası etkili oldu.
Mevcut İnşaat İşleri Kasımda
10,3 Puan Geriledi
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre inşaat
sektöründe mevcut işler seviyesi Ağustos ayındaki
zirve sonrası Eylül ve Ekim aylarında sınırlı ölçüde geriledi. Mevcut işler seviyesi kasım ayında ise
10,3 puan ile önemli ölçüde düşüş gösterdi. Böylece mevcut işler mevsimsellik etkisinin de başlaması ile düşüşe geçti. İnşaat sektörü Covid-19 salgını
ile yarım kalan işlerini büyük ölçüde tamamlıyor.
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Covid-19 salgını ikinci dalgası ve kış aylarına girilmesi nedeniyle mevcut işler seviyesinin kademeli olarak gerilemeye devam etmesi bekleniyor.
Yeni Alınan İnşaat İşleri
Kasımda 7,2 Puan Geriledi
TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe alınan
yeni iş siparişleri kasım ayında 7,2 puan geriledi. Sektörde yeni iş siparişleri Haziran ve Temmuz
aylarında önemli artış göstermiş, Ağustos-Ekim
döneminde iş siparişlerinde doygunluk yaşanmaya başlanmıştı. Kasım ayında ise yeni alınan işler
seviyesi aylık olarak yeniden hissedilir bir düşüş
gösterdi. Tamamlanan işler sonrası yeni siparişlerin kış ayları sonrası ve Covid-19 salgını etkilerinin azalması ile birlikte yeniden artmaya başlayacağı öngörülüyor.
İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi, Üçüncü
Çeyrekte Hızlı Toparlanma İçine Girdi
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı ilk
çeyreğinde yüzde 8 büyüme göstermişti. Covid-19
salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat
malzemeleri sanayi üretimi, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 8 düşüş gösterdi. Yılın üçüncü çeyreğinde inşaat malzemeleri sanayi üretimi bu kez
hızlı bir toparlanma içine girdi.
Temmuz ayında yüzde 7, ağustos ayında ise yüzde 24,6 artan sanayi üretimi Eylül ayında da hızlı
büyüme gösterdi. Eylül ayında üretim, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 19,7 arttı. Eylül ayındaki
üretim artışında içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ile dış pazarlardaki talep artışı etkili
oldu. 2020 yılı Eylül ayında 22 alt sektörün 22’sinde de üretim bir önceki yılın Eylül ayına göre arttı.
En yüksek üretim artışı yüzde 41,6 ile hazır beton
sektöründe gerçekleşti. Birleştirilmiş parke ve yer
döşemeleri sektöründe üretim yüzde 40,2, çimento sektöründe yüzde 40, demir çelik radyatörlerde
yüzde 36,1, kilit ve donanım eşyalarında yüzde
35,4, seramik kaplama malzemelerinde yüzde 31,7
ve inşaat boya ve vernikleri sektöründe yüzde 31
yükseldi.
Eylül ayındaki üretim artışı ile 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde inşaat malzemeleri sanayi üretimi
artışı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 14’ünde üretim geçen yılın Ocak-Eylül dönemine göre arttı.
www.agub.org.tr
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Sektörden

İnşaat
Yükseliş Trendini Koruyor
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 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Kasım ayı
ile birlikte 6 aydır inşaat sektörünün yükseliş trendini devam ettirdiğini gösteren
Rapor, inşaat sektörünün sadece büyümeyi değil aynı zamanda istihdamı da
sırtladığını gösterdi.

T

ürkiye Hazır Beton Birliği (THBB)
her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektöründeki ve bağlantılı imalat ve hizmet
sektörlerindeki
mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat
sektörünün en temel
girdilerinden biri olan
ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir
süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili
bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını
ortaya koyan en önemli
göstergelerden biridir.
İnşaat sektörü 6 aydır
yükseliş trendini
devam ettiriyor
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2020 Kasım Ayı Raporu’nu açıkladı. Kasım ayı ile birlikte 6 aydır inşaat sektörü yükseliş
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trendini sürdürmektedir.. Faizdeki yükseliş sonrasında konut satışlarındaki yavaşlamaya rağmen inşaat sektörü yoluna devam etmektedir. Beklenti ve
Güven Endeksleri’ndeki yükseliş dikkat çekmektedir. Hem Beklenti hem
de Güven Endeksi’ndeki
bu yükselişte, özellikle
kurdaki durağanlık ve
pandemiye yönelik küresel aşı faaliyetlerindeki pozitif gelişmelerin
etkisi bulunmaktadır.
İnşaat faaliyetleri
yüksek seviyesini
koruyor
Hazır Beton Endeksi
Kasım Ayı Raporu’nda
faaliyet dışında diğer
endekslerde 2019 yılına
kıyasla olumlu bir tablo
söz konusudur. Kasımda negatif tarafta kalan
Beklenti ve Güven Endeksi’nin önceki yıla kıyasla
yükselmesi önemlidir. Kasım ayında, geçen yıla
kıyasla faaliyet düşmüş görünmekle birlikte hâlen
en yüksek ve pozitif tarafta olan tek endekstir.

Sektörden

AGÜB

Grafik-1: Endeks Değerleri

İnşaat sektörü sadece büyümeyi değil aynı zamanda istihdamı da sırtlamaktadır
Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “İnşaat sektörü 8
çeyrek daraldı. Pandeminin ilk ekonomik etkilerini gösterdiği Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında
-%2,7’lik daralma ile diğer başat sektörlere kıyasla
daha yavaş küçülen sektör, 3. çeyrekte ekonominin
büyümesine paralel bir performans sergilemiştir.
3. çeyrekte ekonominin toparlanmasına imkân tanıyan makro konjonktür ile birlikte inşaat sektörü
de harekete geçmiştir. Ekim ayının başında açıkladığımız Hazır Beton Endeksi raporumuzda bunu
kamuoyu ile paylaştık. İnşaat sektörü açısından
öncü gösterge niteliğinde olan Hazır Beton Endeksi inşaat sektörünün 3. Çeyrekteki performansını

son çeyrekte de devam ettirdiğini göstermektedir. İstihdamın, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz
açısından da ciddi bir sorun olarak yükseldiği şu
dönemde yalnızca büyümeyi değil aynı zamanda
istihdamı da inşaat ve bağlantılı sektörler sırtlamaktadır. Son açıklanan istihdam verilerine göre
inşaat sektöründeki istihdam 166 bin kişi artarak 1
milyon 739 bin olmuştur” dedi.
Ekonomideki yavaşlamayı değerlendiren Yavuz
Işık, “Yükselen faiz, kredi yavaşlaması, talepteki
durağanlık, pandemiye yönelik alınan tedbirler ile
birlikte ekonomideki yavaşlama inşaat sektörünü
de etkilemiştir. Ancak kasım ayı THBB Hazır Beton Endeksi rakamları inşaat sektörünün bu kışı,
tüm zorluklara rağmen pozitif tarafta kapatacağını
ortaya koymaktadır” dedi.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre %)
www.agub.org.tr
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Aramıza Katılanlar

SAES İnşaat Makinaları A.Ş.
1992 yılından beri, dünya çapında madencilik ve inşaat sektörüne yönelik ürünler sunan SAES, kuruluşundan bugüne 26 ülkede 200’den fazla tesis kurarak
‘‘Kırma Eleme Tesisleri’’ ve ‘’Beton Santralleri’’ üretiminde çok yönlü uzmanlığa sahip global bir firma
haline gelmiştir.
SAES, tecrübeli mühendis, teknisyen ve idari personelinden
oluşan yetenekli kadrosuyla en
son dünya teknolojisini kullanarak yurt içi ve yurt dışında yüksek
kaliteli ürünler ve mühendislik
hizmetleri sunmaktadır.
Kırma Eleme Tesisleri,
• SAES, madencilik sektörüne yönelik, kırma eleme
tesisleri kurarken tasarım, proje,
• İmalat, montaj ve otomasyon gibi hizmetleri uzman
ekiplerince anahtar teslimi olarak vermektedir.

Hazır Beton Santralleri
• SAES, hazır beton sektörünün ihtiyacına göre,
modüler yapı sayesinde, esneklik imkânı veren,
istenen kapasitede kuru ve yaş sistem beton santralları kurmaktadır.
Başlıca Hizmetlerimiz:
• Müşteri talepler doğrultusunda yerleşim planlarının
ve akış diyagramlarının hazırlanması;
• Makinelerin akış diyagramı
ve yerleşim planına uygun olarak üretimi;
• Temel planı ve elektrik projesinin hazırlanması;
• Bakım klavuzlarının ve teknik dökümantasyonun
hazırlanması;
• Anahtar teslim tesis kurulumu;
• Teknik servis ve desteği;
• Yedek parça temini.

Agrega Tesisleri

Bantlı Konveyorler

izgaralı Titreşimli Besleyiciler

Kovalı Yıkayıcılar

Bantlı Mobil Elekler

Otomasyon

Primer Darbeli Kırıcı

Titreşimli Elekler

Tozsuzlaştırma Üniteleri
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AGÜB ÜYELERİMİZ
AFE Mühendislik
Saray Mah. Adnan
Menderes Blv. No: 38
Kahramankazan-Ankara

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

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

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400
Ortakent Bodrum–Muğla

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38
Altunizade
Üsküdar-İstanbul
Akdağlar Madencilik
San ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah.
Kemerburgaz Cad. No:
48 Sarıyer-İstanbul
Akdeniz Petrol
ve İnş. A.Ş.
Toros Mah. 46. Sok.
Toros Apt. B Blok
Asma Kat No: 1
Seyhan–Adana
Albayrak
Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad.
Yeşilyurt Finike–Antalya
Alton Beton ve Nakl.
San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ahmetli Mah. Ahmetli
Cad. No: 174-1/1
Şile-İstanbul
Alyans İnşaat ve
Ticaret A.Ş.
Üvezli Köyü Mevkii
Şile-İstanbul
Aslar Beton İnş. Mad.
Tic. ve San. A.Ş.
Antakya Organize San.
Böl. (Şenbuk Mah.) 3
No’lu Yol No: 3
Belen Hatay-Türkiye
Biga Maden
Kemalpaşa Mahallesi,
Yalı Cad. No:10, 17000
Merkez–Çanakkale
Boğaziçi Beton
San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah.
Kemerburgaz Yolu Cad.
No:53 Sarıyer-İstanbul

32 AGREGA BÜLTENİ

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
Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19
Işıkkent–İzmir
Çimko Çimento
Akçakoyunlu
Köyü Burunucu
Mevkii PazarcıkKahramanmaraş
Dağıstan Maden
Agrega İnş. Tic.
San. Ltd. Şti.
Beşevler M. Fevzi
Çakmak
Caddesi No: 31/3
Çankaya–Ankara
Dalbay Taş İmalatı
San. Tic. Ltd. Şti.
Cengiz Topel Cad.
No: 192/27
Küçükköy–İstanbul
Danış Madencilik
Harf İnşaat
San. Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere
Yolu Taşocağı Mevkii
No: 34 Şişli–İstanbul
Darbazlar Madencilik
ve Nakliyat
10576. Sok. No: 1,
Fevziçakmak Mahallesi,
Horozluhan Osb Bukas
Ticaret Merkezi
Karatay–Konya
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Dere Madencilik A.Ş.
Çakırağılı Mevkii, 10.
Jandarma Alayı Arkası,
Pınarbaşı Bornova-İzmir
Ento Maden
Global A.Ş.
Güneşli Evren Mah.
Bahar Cd. Şehit Doğan
Öztürk Sk. No:24
Bağcılar-İstanbul
Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3
Yeniköy Sarıyer–İstanbul
Güney Cebeci
Madencilik A.Ş.
Mahmutbey Mh. 2531
Sk. No:2 Bağcılarİstanbul
İlkdal Madencilik
Sanayi Nak.
Paz. Ltd. Şti.
Pirinçci Mah. Işıklar
İstanbul Cad. No:1/B
Eyüp-İstanbul
İSFALT A.Ş.
Tıbbiye Cd. Atölyeler Sk.
No: 8 Selimiye Üsküdarİstanbul
Kancataş Turizm Taş
Maden ve Yapı
San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah.
Taşkaldıran Mevkii
Taşocakları GebzeKocaeli
Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri
Mevkii Çanakkale Yolu 4
km Ezine–Çanakkale
Kibsaş A. Ş.
GOSB Altı Pelitli Köyü
Gebze–Kocaeli
Koç Hafriyat
Madencilik Ltd. Şti.
Mektep Cad. Azizbey
Apt. No: 6/1-2
Küçükyalı–İstanbul
Konya Çimento
San. A.Ş.
Horozluhan Mah. Cihan
Sk. No: 15 42300
Selçuklu-Konya

Kuzey Cebeci
Madencilik A.Ş.
Mahmutbey Mh. 2531
Sk. No: 2 Bağcılarİstanbul

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

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi Tavşanlı
Köyü Gebze–Kocaeli

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

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.
Tekçam Cad. 4 K: 1 D: 5
Edremit–Balıkesir
Muhammet
Gümüştaş A.Ş
Güzeltepe Mah. Fatih
Sultan Mehmet Blv.
No:6/2 Alibeyköy
Eyüp-İstanbul
Onpo Madencilik
İnş. San. ve Tic. A.Ş.
19 Mayıs Bulvarı
No: 687
Mamak-Ankara
Onur Taahhüt ve
Taş. Ltd. Şti.
Ankara Çevreotoyolu
İncek Mevkii 5. km
Gölbaşı–Ankara
ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km
Orhangazi–Bursa
Özyurt Madencilik
İnş. San. Tic. A.Ş.
Eski Edirne Asfaltı
Lastikçi Durağı No: 612
G. O. Paşa–İstanbul
R.K.D. Enerji Ltd. Şti.
Balgat Mah. Ziyabey
Cad. No: 40/10 Balgat
Çankaya–Ankara
SAES İnşaat
Makinaları A.Ş.
Güzeller OSB Mimar
Sinan Cad. No.8 41400
Gebze/Kocaeli
Simgemat Madencilik
Fuat Kuşçuoğlu Cad.
Simge Tesisleri No: 75
Yunuseli 16180
Osmangazi–Bursa

Tarmac TURKEY
Agrega Mad. ve
Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii
1. Cad. No: 74
Dilovası–Kocaeli
Taşkıran
Madencilik A.Ş.
Yakupabdal Mah. Söğüt
Çimen Mevkii
Mamak-Ankara
Traçim Çimento
San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. No:
38 Soyak Binası K: 3
Mecidiyeköy–İstanbul
Uğural İnş.Tur.Pet.
San.ve Tic. A.Ş.
Beştepe Mah.
Beştepe Cad. No:16 A
Yenimahalle-Ankara
Uysal İnşaat ve
Kırmataş Tesisleri
Havran-Balıkesir
Yazlar İnşaat
ve Tic. Ltd. Şti.
Kordonboyu Mah.
Hamam Sk. Yazlar İşh.
No: 39/4 Kartal-İstanbul

ETKİNLİK TAKVİMİ
02-06

Haziran 2021
KOMATEK 2021
www.komatek2021.com
Antalya

13-16
Ekim 2021

BAUMA CONEXPO 2021
www.bcafrica.com
Afrika

25-26

Kasım 2021
10. Delme Patlatma Sempozyumu
www.delmepatlatma.org.tr
Antalya

22-24

Haziran 2021
HILLHEAD 2021
www.hillhead.com
İngiltere

25-26

Kasım 2021
9. Kırmataş Sempozyumu
www.kirmatas.org
Antalya

18-21

Aralık 2021
Maden Türkiye 2021
www. madenturkiyefuari.com
İstanbul
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