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İhtiyaçAracı
Duyuyor
Mali Yardım
(IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal
Politikalar”
altında yaİş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı
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etti Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve
izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’dır.
Bakanlığın ‘’İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı (İESP SOP)”
kapsamında ‘’Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’’ (TÜMMER)
tarafından yürütülecek olan “Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli
Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi)” Proje Sözleşmesi, 1 Şubat 2021 günü
yürürlüğe girmiş olup, süresi 16 aydır.
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profesyonel İSG uzmanları ile mermer ocak işletmeciliğinde deneyimli teknik, mali ve idari
uzmanların görevlendirilmesi öngörülmüştür. Çalışanların tüm aile bireylerine ve çocuklarına
hitap edecek eğitimler ise uzman pedagoglarca verilecektir.
AGREGA BÜLTENİ
www.agub.org.tr
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Degerli Okuyucular

Günümüzde mevzuat çalışmaları ile gündeme gelen bir diğer kurum T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından özellikle Çevre İzin süreçlerini düzenleyen
yönetmeliklerinde bazı değişikliklerin gündeme gelmesi söz konusudur. Bu düzenlemelerin sektör açısından önem arz eden bazı maddeleri şu şekilde;
•
Kapalı mekânda çalışılması, dışarıya toz kaçaklarını önlemesi amacıyla kapalı alan içinde asılı kalan toz partiküllerinin bir emiş sistemiyle toplanması ve baca vasıtasıyla atmosfere verilmesi ile
rüzgâr etkisiyle oluşan toz emisyonunu azaltmak için konveyör bantların da tamamen kapatılarak,
toz toplama sistemine bağlanması gerekir. Ayrıca “TS 13883 Toz Bastırma Sistemleri Mekanik
Özellikleri” standardında belirtilen besleme bunkerlerinde ve 5 m’nin üzerindeki konveyör bant
stok dökülüşlerinde fan püskürtmeli pülverize su ile yapılan toz bastırma sistemi, kırıcılar, bant
aktarma noktaları için çift akışkanlı veya tek akışkanlı toz bastırma sistemi kurulması gerekir,
•
Malzemenin yükleme-boşaltma esnasında toz oluşturmaması için aynı anda yapılacak her yükleme-boşaltma sayısı kadar fan püskürtmeli pülverize su ile yapılan toz bastırma sistemleri kurulmalıdır,
•
Yeni tesislerde ve bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra bir yıl içinde mevcut tesislerde 200
metreden daha az mesafede malzeme taşınması durumunda taşıyıcı bant sistemi kurulmalıdır,
•
Yığma malzeme, hurda malzeme, tozlaşabilir ürün ya da ham madde, vb. mümkünse kapalı alanlarda depolanmalıdır. Ancak, bunun mümkün olmaması durumunda hava kalitesi standartlarını
sağlamak şartıyla açıkta depolanabilir. Açıkta depolanan yığma malzemelerde tozumanın önlenmesi için yeni tesislerde ve bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra bir yıl içinde mevcut tesislerde basınçlı pulverize su veya kimyasal toz bastırma sistemleri kullanılmalıdır.

Şevket KORUÇ

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın madencilik faaliyetlerindeki izinleri düzenleyen yönetmelik çalışması halen gündemdeki yerini korumaya devam ederken, STK’ların bu konuda bakanlığa verdikleri ortak görüşlerinin sonuçları tüm sektör tarafından da takip edilmektedir. Diğer taraftan üreticilerimizden
aldığımız bilgiler, söz konusu yönetmeliğin yayınlanmamasına rağmen sahada uygulanmaya başlandığı
yönünde. Kimi yerde kamu yararı olmadığı, kimi yerde izin talep edilen alanın kapalılık durumu, kimi
yerde ise yollara ve yerleşim alanlarına mesafeler gerekçe gösterilerek üreticilerimizin izin taleplerinin
reddedildiği bilgilerini alıyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle birçok sektörün durma noktasına geldiği, ülkelerin kendi içine kapanarak kendi kendilerine yetmeye çalıştıkları ve istihdamın her geçen
gün azaldığı böyle zor bir dönemde, üretimlerin önünün açılması ve teşvik edilmesi gerekirken bu şekilde engellenmeye çalışılması ülkemizin geleceği açısından da düşündürücüdür. Üreticilerimizin yeni
ruhsatlandırılan alanları, zaten MAPEG’te kısıtlanacak alanların dışında kalmaktadır. Daha önce diğer
kurumların kısıtlama talebi ile MAPEG’e ilettikleri ve faaliyetlere kapatılan alanlarda ruhsat verilmemektedir. Daha önce yatırım yapılmış ruhsatlı alanlarda ise faaliyet başlamadan önce ÇED sürecinde,
bu faaliyetlerin çevredeki bitki örtüsüne, yollara ve yerleşim alanlarına olası etkileri değerlendirilerek
tüm kurumların görüşleri ve üreticilerin bu etkiler için almayı taahhüt ettikleri tedbirler doğrultusunda izinleri verilerek faaliyetlerine başlayabilmektedirler. Dolayısıyla tüm kurumların görüşleri alınarak,
zorlu ve zaman alıcı izin süreçleri sonrasında yatırım yaparak üretime başlayan işletmelerin, sonradan
aynı kurumlar tarafından farklı gerekçelerle kısıtlanması, sektöre yatırımların önünü tıkamakla birlikte
mevcut üretimlerin de azalmasına, sektörde işsizliğin artmasına neden olacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Geçtiğimiz sayılarda sizlere, gerek T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, madencilik sektöründeki üretimleri kısıtlamaya yönelik yapılan uygulamalar ve bu doğrultuda gerçekleştirilen mevzuat çalışmaları hakkında bilgiler vermiştim. Daha önce de belirttiğim gibi
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın sektörün önünü açmak için yaptığı ve sektördeki tüm
STK’lar tarafından da olumlu karşılanan çalışmaları, diğer bakanlıkların kendi alanlarındaki önceliklerine göre uygulamalarını ve mevzuatlarını şekillendirme çabaları ile anlamını yitirecektir. Maden ruhsat hukuku ve izinler birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Bu parçalardan birinde yaşanan
olumsuzluk, maalesef tüm süreci etkilemektedir.

Madencilik sektöründe faaliyetlerin sürdürülebilirliği için diğer tüm STK’ ların da belirttiği gibi önce insan, sonra çevre, en son üretim diyoruz. Bu mantıkla faaliyetlerin çevresel etkilerini minimize edecek önlemleri önemsiyor ve bunları destekliyoruz. Kullanılan ekipmanların belirli standartlara uygunluğu, istenilen tedbirlerin işletmelerin teknik ve coğrafi koşularını da göz önünde bulundurması, işletmeler arasında
farklı yorumlara yol açmayacak ucu açık ifadelere yer verilmemesi de son derece önemli. Bu konudaki
çalışmalara katkı sağlamak adına kurumla temasımız devam ediyor. Umut ediyorum, hem bizlerin hem de
kurum yöneticilerinin emekleri neticesinde ortaya tüm tarafları tatmin edecek bir düzenleme yürürlüğe
girer.
www.agub.org.tr
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Haberler

Orman İzin Sorunlarının
Çözümü İçin Toplantı
Gerçekleştirildi
Türkiye İMSAD
Üye Dernekler
Toplantısı
Gerçekleştirildi

AGÜB’ün de üyesi olarak yer aldığı
Türkiye İMSAD üye dernekler toplantısı videokonferans olarak gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarını
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Tayfun KÜÇÜKOĞLU ve Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Sn. Ferdi ERDOĞAN gerçekleştirdi. Daha sonra İMSAD
faaliyetleri hakkında bilgi vermek
üzere Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Sn. Aygen ERKAL bir sunum gerçekleştirdi. Üye Dernekler Toplantısı’na, Türkiye İMSAD
üyesi derneklerin Yönetim Kurulu
Başkanları, Başkan Yardımcıları,
Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu
Üyeleri ile Genel Sekreter ve Genel
Koordinatörleri katıldı. Toplantıya
katılan dernek yöneticileri sırayla
söz alarak, temsil ettikleri sektörlerin mevcut durumunu değerlendirdi, çözüm bekleyen öncelikli sorunları aktardı ve geleceğe yönelik
beklentilerini dile getirdi.
4
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8 Ocak 2021 tarihinde, birliğimizin
de dahil olduğu ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren STK'ların
bir arada bulunduğu Maden Platformu aracılığıyla, Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Sn. Fatih METİN
ve Orman Genel Müdürü Sn. Bekir
KARACABEY'in katılımlarıyla ma-

dencilik sektörü istişare toplantısı
düzenlendi. Sayın Bakan orman izin
başvurularının en geç 3 ay içerisinde neticelendirileceğini müjdeledi.
Ayrıca sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulması adına önümüzdeki
hafta başlamak üzere bir seri toplantı
yapılacağını ifade etti.

MYK İnşaat Sektör Komitesi
Toplantısı Gerçekleştirildi

28 Ocak 2021 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat Sektör Komitesinde
Agrega Kırma Eleme Tesisi Operatörü
Ulusal Yeterliliği taslağı görüşüldü. Birliğimiz tarafından hazırlanarak komi-

teye sunulan taslak yeterlilik incelenmiş, tartışılmış ve gerekli düzeltmelerin
yapılmasının ardından MYK Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Haberler

AGÜB

DEİK-Maden Platformu Toplantısı Düzenlendi

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından
oluşan “Maden Platformu”, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Sayın Nail OLPAK ile madencilik sektöründeki güncel gelişmeler,
sektör sorunları ve kamuoyunda
sektörümüzün algısına yönelik yapılan çalışmaları istişare edebilmek
adına 2 Mart 2021 Salı günü dijital
ortamda bir araya geldi.
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Aydın DİNÇER’in açılış konuşması
ve sektör sunumu ile başlayan programda, amacımızın DEİK gibi çatı
kuruluşları sektörümüz hakkında
bilgilendirerek, katılacakları üst düzey toplantılarda, kamuoyunda madencilik ile ilgili yanlış bilinenleri
yeri geldiğinde doğru ifade edilebilmesini sağlamak olduğu vurgulanmıştır. Sayın Dinçer sunumunda,
madenlerin pek çok lokomotif sektöre hammadde ve enerji kaynağı
olduğunun altını çizerek madenlerin kullanım alanlarının çok çeşitli
olduğunu ve madenler olmadan bugün sahip olduğumuz birçok ürüne
sahip olamayacağımızı vurgulamıştır. Ayrıca kamuoyunda her geçen
gün madencilik faaliyetleri artıyor,

ormanlar yok oluyor şeklinde oluşturulan negatif algıya karşılık olarak, son 10 yıl içerisinde sektörde
arama ve işletme ruhsat sayılarında
belirgin düşüş yaşandığını ve Türkiye’nin orman varlığının son 20 yılda
%10 arttığını ifade etmiştir. Madencilik faaliyetlerinin toplam orman
alanlarının sadece binde 2,9’unda
yapıldığının altını çizerek, Türkiye’nin yıllık 32 milyon metreküp
oduna ihtiyacı olduğunu, madencilik sektörü için kesildiği varsayılan
ağaçların da madencilik yapılmasa
dahi üretilmesi gereken miktarın
içerisinde yer aldığını belirtmiştir.
Sunumunun sonunda maden ihracatı ile ilgili istatistiki verileri de
paylaşan Sayın DİNÇER, Orman
Kanunu’nun 16’ncı maddesinin
uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin gündemde
olan çalışmalarla birlikte madencilik faaliyetlerinin yapılamaz hale
geleceğini vurgulamıştır. Madencilik faaliyetleri sonrasında arazinin
rehabilite edilerek yeniden doğaya
kazandırıldığını ve bu alanlarda yeniden birçok tarım faaliyetinin gerçekleştiğini de sözlerine eklemiştir.
Sonrasında söz alan DEİK Başkanı
Sayın Nail OLPAK, algıyı oluşturma-

nın en önemli unsur olduğunu ve
bu toplantıda yapılan sunum sonrası madencilik ile ilgili algısının
olumlu yönde değiştiğini belirtmiştir. Yapılan üst düzey toplantılarda konu madencilik olduğunda
bu yeni algı ile yorum ve görüşlerde bulunacağını söylemiştir. Sayın
OLPAK’ın konuşması sonrasında
sırasıyla Ege Maden İhracatçıları
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mevlüt KAYA, TOBB Madencilik Meclisi Başkanı aynı zamanda Yurt Madenciliğini Geliştirme
Vakfı’nı da temsilen Sayın İbrahim
Halil KIRŞAN, Türkiye Madenciler
Derneği 2. Başkanı aynı zamanda
Altın Madencileri Derneği’ni de
temsilen Sayın Mehmet YILMAZ,
Agrega Üreticileri Birliği Başkanı
Sayın Şevket KORUÇ, TÜMMER
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
İbrahim ALİMOĞLU, Türkiye
Çimento Müstahsilleri Birliği Doğal Kaynaklar Başkanı Sayın Suat
BOZTAŞ ve Çanakkale Madenciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet
Naci TÜLEK söz alarak madencilik ve sektörün sorunları ile ilgili
görüşlerini iletmişlerdir.
Toplantının sonunda yeniden söz
alan Sayın Nail OLPAK, bu toplantı
sonucunda DEİK çatısında madencilik ile ilgili yapılması gerekenler
ve yanlış anlaşılmanın giderilmesi
hususunda çok net bir algı oluşturulduğunu ve belirli platformlara
konuyu taşıyacaklarını söylemiştir.
Önümüzdeki günlerde “Maden
Platformu”nun diğer çatı kuruluşlar ile de benzer toplantılar gerçekleştirerek sektör ile ilgili yanlış algının ortadan kaldırılması için bir
araya geleceği ifade edilmiştir.
(www.imib.org.tr’den alınmıştır.)
www.agub.org.tr

AGREGA BÜLTENİ

5

AGÜB

Haberler

18. ve 19. Olağan Genel Kurullar
Gerçekleştirildi
2020 yılı mart ayında yapılması gereken ancak pandemi
nedeniyle yapamadığımız 18. Olağan Genel Kurulumuzu ve
2021 yılında yine mart ayında yapılması gereken 19. Olağan
Genel Kurulumuzu bir arada, İstanbul Mercure Hotel’de,
üyelerimizin katılımlarıyla, sağlık açısından gerekli tüm
önlemleri alarak 31 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdik.

V

erilen önergeyle Divan Kuruluna Başkan olarak Sn. Cüneyt ERTUĞRUL, Divan Başkan Yardımcılığına Sn. Tarkan
BÜYÜKBAŞARAN ve Katip Üyeliğe
Sn. İskender ALBAYRAK seçildiler. Divan Başkanının davetiyle Gazi Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için
saygı duruşu gerçekleştirildi ve ardından İstiklal Marşımız
okundu. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ tarafından açılış konuşması gerçekleştirildi.
Geçmiş döneme ilişkin değerlendirmeleri yapan Sn. KORUÇ’un ardından Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN
tarafından 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen dernek fa-
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aliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi Ardından sırası
ile gündem maddeleri görüşüldü ve yeni dönem yönetim
ve denetim kurulumuz seçildi.
Genel Kurul resmi gündeminin ardından Onursal Üyemiz
Sn. Prof. Dr. Atiye TUĞRUL genel değerlendirme yapmak
üzere kürsüye davet edildi. Sn. TUĞRUL’un konuşmasından sonra Genel Kurul Sponsorumuz Ketmak Makine Genel Müdürü Sn. Nilgün SOLAK TURHAN tarafından Ketmak Makine tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Ardından
tedarikçi üyelerimiz Enveks Toz Kontrol Teknolojileri’nden Sn. İsmail BORA ve AFE Mühendislik Makine Genel
Müdürü Sn. Ömer Faruk ÇELİK firma tanıtım sunumlarını gerçekleştirdiler.

Haberler

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
ŞEVKET KORUÇ
TEMEL YAZ
TARKAN BÜYÜKBAŞARAN
CÜNEYT ERTUĞRUL
BARBAROS ONULAY
KAĞAN EREN
CEM SÜREK
REMZİ KARAMAHMUT
FERHAT SAYIN

KADİR DALBAY
İSKENDER ALBAYRAK
SUAT BOZTAŞ
DOĞUKAN DEMİR
SERCAN AKDAĞ
MEHMET DURAK

Denetim Kurulu Asil Üyeler

TOBB Türkiye
Madencilik Meclisi
Toplandı

BİROL BOZKURT
YAŞAR HÜSREFOĞLU
ORHAN KAYA

İBB Sanayi Platformu
Toplantısı Düzenlendi

3 Şubat 2021 tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmakta olan İstanbul Sanayi Platformunun,
maden sektörü temsilcileri ile tanışma
toplantısı çerçevesinde, videokonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıya
madencilik sektörünün temsilcileri ile

AGÜB

birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ ve
Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN
katılım gösterdi. İstanbul ilinde yapılan
madencilik faaliyetleri hakkında görüş
ve önerilerin konuşulduğu bu tarz toplantılara devam edileceği bilgisi verildi.

2 Şubat 2021 tarihinde TOBB Türkiye Madencilik Meclisi toplantısı
gerçekleştirildi. Madencilik sektörünün güncel sorunları hakkında
videokonferans olarak gerçekleştirilen toplantıya TOBB Yönetim
Kurulu üyesi Sn. Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, sektörde faaliyet gösteren STK’ların başkanları,
TOBB üyesi firmaların yetkilileri ve
AGÜB'ü temsilen Yönetim Kurulu
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ katılım gösterdi. Toplantıda iletişim uzmanı Sn. Ali SAYDAM, madencilik
sektörüne yönelik olumsuz kamuoyu algısının değiştirilmesine yönelik
yapılabilecek çalışmalar hakkında
bir sunum gerçekleştirdi.
www.agub.org.tr
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesi Hibe Programı
Bu program, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

BASIN DUYURUSU
Farkındalık Artırımı
ve Deneyim Paylaşımı
28/02/2021
Farkındalık Artırımı
ve Deneyim Mermer
Paylaşımı Yoluyla Güvenli
Mermer
Ocak İşletmeciliği
Yoluyla
Güvenli
Ocak
İşletmeciliği
(TÜMMER Projesi)

(TÜMMER Projesi)

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal
Türkiye
ile Avrupa
mali iş birliği
Politikalar”
bileşeni Birliği
altında İşarasındaki
Sağlığı ve Güvenliğinin
Geliştirilmesi Hibe Programı
uygulanmaktadır.
Avrupa Birliği
ve Türkiye
Cumhuriyeti
tarafındanAracı
finanse edilen söz
kapsamında
geliştirilen
Katılım
Öncesi
Mali Yardım
konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
(IPA-Instrument
forMali
Pre Yardımlar
Accession)’nın
“İstihdam,
Eğitim,
Avrupa Birliği ve
Dairesi Başkanlığı
tarafından
yürütülmekte ve
Sosyal
Politikalar”
bileşeni
altında
İş Sağlığı
ve Güvenliğinin
izlenmektedir.
Programın
Operasyon
Faydalanıcısı
Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı’dır. Hibe Programı uygulanmaktadır.
Geliştirilmesi

A

Bakanlığınvrupa
‘’İstihdam,
Sosyal Politikalar
Programıeğitimlerde
(İESP SOP)”
Birliği veEğitim
Türkiyeve
Cumhuriyeti
ta- ProjeOperasyonel
kapsamında verilecek
sanal gerçeklik tekkapsamında
‘’Tüm
Mermer
Doğaltaş
ve
Makinaları
Üreticileri
Birliği’’
(TÜMMER)
rafından finanse edilen söz konusu hibe niklerinden faydalanılması ve profesyonel
İSG uzmanları ile
tarafından yürütülecek olan “Farkındalık Artırımı ve Deneyim Paylaşımı Yoluyla Güvenli
programı, Sözleşme Makamı olan Aile, mermer ocak işletmeciliğinde deneyimli teknik, mali ve idari
Mermer Ocak İşletmeciliği (TÜMMER Projesi)” Proje Sözleşmesi, 1 Şubat 2021 günü
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzmanların görevlendirilmesi öngörülmüştür. Çalışanların
yürürlüğe girmiş olup, süresi 16 aydır.
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi tüm aile bireylerine ve çocuklarına hitap edecek eğitimler ise
yürütülmekte
ve iz- sektörünün
uzman pedagoglarca
verilecektir.
TÜMMERBaşkanlığı
bu Projetarafından
ile mermer
ocak işletmeciliği
ihtiyaçlarına
cevap verecek bir
lenmektedir.
Programın
Operasyon
Faydalanıcısı
Aile,
ÇalışProjesistemi
kapsamında
yürütülen çalışmalar
proje
program hazırlayarak, sürdürülebilir ve şeffaf bir İSG
oluşturacaktır.
Kurulacak
bubittikten sonra
ma ve Sosyal
Bakanlığı’
dır. deneyimler paylaşılarak,
sistemHizmetler
ve başka
ocaklarda
uygulama
bölgesi üyesi
olarakyerel
seçilen
ülkepilot
genelinde
TÜMMER’in
mermer üreticileri
Muğla
ve Sivas
illerindeki
ocaklarındaki
çalışanlararacığıyla
(işçi, formen,
idari
ve teknik
Bakanlığın
‘’İstihdam,
Eğitim
ve Sosyalmermer
Politikalar
Operas- dernekleri
tüm yurt
sathına
yaygınlaştırılacak ve
personel)(İESP
ile işverenler
ve bunların
bireylerinde
öncelikle
‘’İş
Sağlığı
ve
yonel Programı
SOP)” kapsamında
‘’Tüm yakın
Mermeraile eğitimlere
proje kapsamında Ankara’da kurulacak
bir Eğitim
Güvenliğinin
Önemi’’
konusunda
bilincin
artırılması
hedeflenmektedir.
Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği’’ (TÜMMER) ta- Merkezi vasıtasıyla devam edilecektir.
rafından yürütülecek olan “Farkındalık Artırımı ve Dene- Kamuoyuna, Madencilik Sektörüne ve tüm Doğaltaş-MerProjeninYoluyla
bir diğer
hedefi
mermer
ocak işletmeciliğinde dünyada ve ülkemizde sürekli
yim Paylaşımı
Güvenli
Mermer
Ocak İşletmeciliği
mer Camiamıza Saygıyla duyurulur.
geliştirilen
yeni
teknolojilerin
tanıtılması,
blok üretim verimliliğinim artırılması ve
(TÜMMER Projesi)” Proje Sözleşmesi, 1 Şubat 2021ocaklarda
günü
modern yönetim tekniklerinin şirketlerin kurumsal yapısı içine yerleşmesinin sağlanmasıdır.
yürürlüğe girmiş olup, süresi 16 aydır.
TÜMMER
Proje ile mermer
ocak işletmeciliği
Projebu kapsamında
verilecek
eğitimlerdesektörüsanal gerçeklik tekniklerinden
faydalanılması
Tüm Mermer
Doğaltaş ve ve
nün ihtiyaçlarına
cevap
verecek
bir
program
hazırlayarak,
profesyonel İSG uzmanları ile mermer
ocak işletmeciliğindeMakinaları
deneyimliÜreticileri
teknik, Birliği
mali ve
idari
(TÜMMER)
sürdürülebilir
ve şeffaf
bir İSG sistemi oluşturacaktır.
Kurulauzmanların
görevlendirilmesi
öngörülmüştür.
Çalışanların tüm aileSancak
bireylerine
ve çocuklarına
Mah. Venezuela
Sok.
cak bu sistem
ve başkaeğitimler
ocaklardaise
deneyimler
paylaşılarak, pihitap edecek
uzman pedagoglarca
verilecektir.
(Eski 523. Sok.) No: 7/5
lot uygulama bölgesi olarak seçilen Muğla ve Sivas illerindeki
Çankaya/ANKARA
mermer ocaklarındaki çalışanlar (işçi, formen, idari ve teknik
Web: http://www.tummer.org.tr
personel) ile işverenler ve bunların yakın aile bireylerinde öncelikle ‘’İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi’’ konusunda bilinİrtibat kurulacak kişi ve görevi
Yeşim Karadan – TÜMMER Sekreteri
cin artırılması hedeflenmektedir.
Levent Yener – Proje Koordinatörü
Projenin bir diğer hedefi mermer ocak işletmeciliğinde dünTelefon numarası:
yada ve ülkemizde sürekli geliştirilen yeni teknolojilerin tanı0 312 440 83 63
tılması, ocaklarda blok üretim verimliliğinim artırılması ve
modern yönetim tekniklerinin şirketlerin kurumsal yapısı
E-posta adresi:
içine yerleşmesinin sağlanmasıdır.
tummer.isghibe@gmail.com
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Daha İyi Erişimle
Konveyör Bakım Süresini Kısaltın
Günümüzde karayoluna çıkan araçların tümü, motora
erişim için kolayca açılabilen kaputa sahip olacak şekilde
tasarlanıyor. Böylece bakım personelinin rutin servis
işlemlerini yapması, kullanım ömrü boyunca ortaya çıkan
sorunları teşhis etmesi ve çözmesi kolaylaşmaktadır.

Martin Engineering

K

onveyör sistemlerinin de aynı şekilde,
bant boyunca bakım personelinin konveyör durumunu kontrol edebilmesini,
servisini gerektiği gibi yapabilmesini ve
büyük arızaların ortaya çıkmasını önlemesine yardımcı olabilmesi için uygun
alanlar içerecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Ne yazık ki bu
tür erişim olanakları, acil bir ihtiyaç ortaya çıkıncaya kadar
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mühendislik konveyör sistemlerinde göz ardı edilmektedir.
Bu eksiklik, operasyon krizlerinin ortaya çıkmasından önce
bakım personelinin kritik bileşenleri gözlemesini ve bakımlarını yapmasını sağlayan işlemleri zorlaştırmaktadır. Bunun
sonucunda maliyetler artmakta ve üretim verimliliği düşmektedir.
Konveyör üreticileri, sistem bileşenlerine daha kolay erişebilme ihtiyacına cevap verebilmek için bir yandan servis iş-

Yazı Dizisi
lemleri sırasındaki güvenliği artırırken, diğer bir yandan da
bakım süresini kısaltmak için özel olarak tasarlanmış bileşenler ve aksesuarlar geliştirme ihtiyacı konusunda duyarlı hale
gelmişlerdir. Kaydırılabilir kızaklı şaseler bant sıyırıcı mekanizmaları, rulo tertibatlarının yanı sıra sızdırmaz ağır hizmet
tipi gözlem pencereleri gibi yenilikçi ekipman tasarımları;
daha az iş kazası, daha kısa işçilik süresi ve daha düşük toplam operasyon maliyetiyle sonuçlanan daha güvenli ve daha
verimli bir bakım için daha iyi erişim sunmaktadır.

"Erişim gözlem noktaları, giriş kapıları ve servis amaçlı
çalışma alanları anlamında kullanılmaktadır.
Martin Engineering Ürün Mühendisine göre "Bu zincirleme
bir sorun. Erişimin yetersiz olması, bakım uygulamalarının
da yetersiz kalmasına neden olarak acil duruşlara yol açmakta ve operasyonun verimliliğini ve güvenliğini azaltmaktadır.
Duruşlar ve iş kazaları, patron ve idari yönetim açısından
bakıldığında üretim kaybı, yeni ekipman için büyük sermaye
harcamaları ve süren sigorta uygulamaları yoluyla kârlılığı
etkilemektedir."

AGÜB

Geçmişte, yöneticiler genellikle bir konveyör sistemine yasal
gerekliliklerin ötesinde daha güvenli ve pratik erişim noktaları eklemenin getireceği masrafları üstlenmemeyi tercih
ediyordu. Ancak, güvenlik uzmanlarına göre, erişimin yetersiz olması konveyörün kullanım ömrü boyunca bakım ve
temizlik maliyetlerini tahminen %65'e varan oranda arttırmaktadır.
Bir dökme malzeme taşıma sistemine uygun erişim tasarlanırken, kolayca ulaşılabilecek üç hedef vardır:
•
Görmesi kolay- Ekipmanı göremezsek sorunları da göremeyiz.
•
Erişmesi kolay- Erişmesi zor veya tehlikeli olduğunda
ekipman bakımının ertelenme eğilimi artmaktadır.
•
Değiştirilmesi kolay- Servis işlemleri karmaşık ve uzun
zaman alıyorsa arızalı ekipmanın değiştirilmeden bırakılması tercih edilebilmektedir.
Yükleme Bölgesi Yenilikleri
Martin Engineering Ürün Mühendisi sözlerini şöyle sürdürüyor: "Birçok konveyör transfer noktasında darbeleri
sönümlemek ve yükü merkezlemek için hâlâ eski rulo sistemleri kullanılmakta. Bu bileşenler genellikle hasarlanıyor
veya sıkışıyor, dolayısıyla sürtünmeye ve olası yangın tehlikesine neden oluyor. Bunları değiştirmek için ise birden fazla
çalışanın yükleme teknesini sökmesi ve ağır aletler taşırken
ekipmanı incelemek ve onarmak amacıyla konveyör şasesinin karşı tarafına geçmek için bant hattına girmesi gerekiyor."

Gözlem pencereleri ve kaydırılabilir kızaklı bileşenler uzun
ömürlü ekipman için uygun bakım olanağı sağlamaktadır.

Konveyör yürüyüş yoluna açılan ve RFID sensörüyle
kontrol edilen geçit kapı.

Bakım süresini ve işçiliği azaltmak, güvenliği artırmak ve
ekipman ömrünü uzatmak için bakım personelleri kaydırılabilir kızaklı darbe yatakları ve bant destek yataklarını kullanmalıdır. Yükleme teknesinin altına yerleştirilen ve dayanıklı
çelik malzemeye sahip yataklar, bandın düşük sürtünmeyle
veya düşük bant aşınmasıyla üzerinde ilerleyebileceği püwww.agub.org.tr
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rüzsüz yüzeyler içerecek şekilde tasarlanmış olan ve ağır
darbeleri sönümleyebilen Çok Yüksek Molekül Ağırlığına
sahip polietilen barlar içermektedir. Bu yataklar tek bir işçi
tarafından sökülebilmekte ve polietilen barlar, konveyörün
dışında güvenli bir şekilde çalışarak, tek bir alet yardımıyla
kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Dahası, hizmet ömrünü iki
katına çıkarabilmek için kolayca tersine çevrilip yeniden kullanılabilmektedir.

Tahliye Bölgesi Bakımı
Martin Engineering Ürün Mühendisine göre "Bant sıyırıcı
uçlar gibi aşınan parçaların, geri taşınan malzemelerin bant
yolu boyunca toza ve döküntüye neden olmasını önlemek
için düzenli olarak izlenmesi, bakımlarının yapılması veya
değiştirilmesi gerekmektedir. Ancak sıyırıcı uç ayarları ve değişiklikleri birkaç saatlik duruş gerektirebiliyor."
Tahrik tamburu ekseninde montajlı birincil sıyırıcılar, sıyırıcı uçla bant arasındaki uygun gergi baskısını korumak için
tasarlanmış döner tertibatlara monte edilmektedir. İkincil
sıyırıcılar ise tahrik tamburunun altına yerleştiriliyor ve gerginlik için bant hattının biraz yukarısına kaldırılmaktadır.
Özel tasarlanmış ekipmanlar da bir kartuşun çekilmesiyle ve pimin serbest bırakılmasıyla sıyırıcı sistemleri takma
veya sökme işlemi pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Bu durum, sıyırıcı uç bakımının bir saatten kısa sürede tek
bir çalışan tarafından konveyör sistemi dışından yapılmasını
sağlamaktadır.

Kızaklı tasarımlar bileşenlerin
bakım için kolayca kaydırılıp çıkarılmasını sağlıyor.
Geri çekilebilir rulo istasyonlar, çökelme bölgesi ve ötesindeki yük yolu boyunca bandı desteklemekte ve oluk açısını
korumaktadır. Zorlu ortama, aşındırıcı toza ve zorlu hava koşullarına maruz kalan rulolar zamanla arızalanabilmektedir.
Genellikle bant sarkmasını önlemek için yükleme bölgesinde
sık düzende yerleştirilen ve kaydırılarak takılıp çıkarılabilen
rulo şaseleri, çalışanların bandı kaldırmaya veya yan ruloları
sökmeye gerek kalmadan bant düzlemi dışında rulo servisi
gerçekleştirmesine izin veriyor.

Kızaklı tasarımlar bileşenlerin
bakım için kolayca kaydırılıp çıkarılmasını sağlıyor.
Gözlem Pencereleri
İyi bir sızdırmazlık, kaçak tozun şuttan çıkmasını önlemenin anahtarı olmaktadır. Mevcut birçok montaj, çalışanların
ekipman gözlem veya bakım amacıyla ciddi iş kazaları doğurabilecek sistemin altında çökmesini veya sürünmesini,
hatta çok dar bir alana girmesini gerektirmektedir. Sistem
incelemesinin hızlı, kolay ve güvenli olması gerekmektedir.
Düz veya ızgara tipi küçük gözlem pencereleriyle birden fazla
gözlem noktası oluşturulabiliyor. Daha büyük kapılar ise belirli aşınabilir parçaların servisi için yeterli alana sahip erişim
noktaları sunabiliyor.

Kızaklı makaralar, arızalı ruloları
hızlıca değiştirmek için kolay erişim sağlıyor.
12 AGREGA BÜLTENİ
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Vaka
Bir kömür işletmesinde, yükleme bölgelerinde eski ekipmanların kullanıldığı iki konveyör transfer noktasında bant
hasarı, döküntü ve toz sorunları vardı. Ham kömür cevheri,
2,56 m/ sn (500 fit/ dk.) hızla hareket eden 1000 mm (40 inç)

Yazı Dizisi
genişliğindeki bantlara yükleniyordu. İlk şut, yüksekliği 5 m
(16,5 fit) olan hayli yüksek bir şuttu ve malzeme 12 m (40
fit) uzunluğundaki bir yükleme/çökme bölgesine transfer
yapılıyordu. İkinci şutun düşme yüksekliği de benzerdi ve
26 metrelik (85 fit) bir yükleme/çökelme bölgesine boşaltma
sağlanıyordu.
Tasarımın eski olması nedeniyle bantlar, yeni üretim taleplerini karşılamaya yönelik tasarlanmamış olan darbe rulolarıyla ve oluklu bir rulo sistemiyle donatılmıştı.
Ekipman arızaları düzenli olarak yaşanıyordu ve rutin bakım
için uygun erişilebilirlik olmadığından, uzun süreli duruşlar
yaygındı. Bant sarkması, bantla rulolar arasında boşluklar
oluşturarak tesis genelinde kaçak toz salımına neden oluyordu. Yetersiz darbe kontrolü, döküntülerin bantla kuyruk
tamburu arasına girmesine neden olarak her ikisine de zarar
veriyordu. Çok uzun duruşlar, temizleme maliyetleri ve ekipman değiştirme maliyetleri kârlılığı önemli ölçüde olumsuz
etkiliyordu. Yöneticiler, bandı daha iyi koruyan, şutu toz ve
döküntülere karşı sızdırmaz hale getiren ve hem incelemeleri hem de süren bakım faaliyetlerini kolaylaştıran bir çözüm
arıyordu.
Martin Engineering teknisyenleri, yerinde değerlendirme
yapmak ve uygun maliyetli bir çözüm önermek üzere tesise davet edildi. Ekip detaylı bir teklif sunduktan sonra, iki
konveyörü de ilgili sorunları gideren modern ekipmanlarla
donattı. İlk şut, bandı ve kuyruk tamburunu yüklemeyi ve
korumayı kolaylaştırmak için kızaklı bir darbe yatağıyla donatıldı. Ayrıca daha düzgün bir merkezleme için kayar kızaklı
destek yataklarının yanı sıra toz ve döküntülerin kaçmasını
önlemek amacıyla konveyör bandı boyunca yan sızdırmazlık
lastiği takıldı. Daha uzun şuta da tüm döküş uzunluğu boyunca ilave darbe yatak desteği sağlanarak benzer bir çözüm
uygulandı. Her iki şuta kaçakları toplamak için enerji tüketimi olmayan pasif toz torbası sistemleri eklendi.

Kuyruk tamburunun üzerine yerleştirilen bir kapak,
personelin sıkışmış malzemeyi kolayca tespit etmesini
sağlamaktadır.
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Kurulumun ardından yükleme bölgelerinin etrafındaki döküntü kontrol altına alındı. Toz emisyonları büyük ölçüde azaltıldı. Operatörlerin bildirimine göre
ekipman arıza oranlarında önemli bir düşüş yaşandı
ve üretim veriminde ciddi artış sağlandı. Bu sistemin
başarısına katkıda bulunan faktörlerden biri, işçilerin
bileşenleri dışarıya kolayca kaydırarak bakım ve servis
işlemlerini konveyörün dışında yapabilmesi oldu.
Martin Engineering Ürün Mühendisi sözlerini şöyle
tamamlamakta: "Martin Engineering, tüm dünyada 75
yıldan uzun süredir dökme malzeme işleyen tesislerle
çalıştıktan sonra, “kolay erişimin” tüm sektörlerde hem
güvenlik hem de üretim verimi için ortak bir faktör olduğunu keşfetti.
Tasarım aşamasında kolay erişim ve gözlem yapabilme
özellikleri dikkate alınmasıyla ekipman bakımlarının
daha az işçilikle yapılmasını sağlayabilmekte, böylece
duruşları kısaltılabilmektedir. Bu, işletme maliyetine
yansımakta ve genel anlamda yatırım kârlılığını artırmaktadır."
Dökme malzeme taşıma endüstrisinde küresel çapta
yenilikçi çözümler üreten Martin Engineering yaygın
sorunlar için yeni çözümler geliştirirken, güvenliği ve
üretim verimini artırmak için endüstri organizasyonlarına katılıyor. Şirketin yayınladığı Foundations kitapları, dünya genelinde basılı 20.000 kopyasıyla güvenlik,
bakım ve operasyon eğitimi konusunda uluslararası boyutta tanınan bir kaynak. 500 sayfayı aşan ciltleri Martin'in web sayfasından ücretsiz PDF'ler halinde indirmek mümkün. Martin Engineering’in üretimi, satışları
ve eğitimleri, hisselerinin tamamı şirkete ait olan Arjantin, Avustralya, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya,
Meksika, Peru, Rusya, İspanya, Güney Afrika, Türkiye,
ABD ve İngiltere'deki ticari birimleri de kapsayan, şirket mülkiyetindeki 19 tesiste gerçekleştiriliyor. Şirket,
yaklaşık 400'ü lisansüstü öğrenim derecesine sahip olan
1.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Daha fazla bilgi için info@martin-eng.com.tr adresine yazın, www.
martin-eng.com.tr adresini ziyaret edin ya da (0216)
499 34 91 numaralı telefonu arayın.
© 2019 Martin Engineering Company. Tüm hakları saklıdır.
Martin Engineering ürünleri ABD Patentleriyle, eşdeğer ülke
dışı patentlerle ve patent başvurularıyla korunmaktadır. Bu konuda ek bilgileri www.martin-eng.com/trademarks adresinde
bulabilirsiniz.
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Mera Alanlarında İstenen Bedellerin
Yatırım Tutarları İçerisindeki Payı
Dr. Taşkın D. YILDIZ1
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

1

1.

GİRİŞ
Mera alanlarında maden işletme
faaliyeti gerçekleştirebilmek için
maden yatırımcıları, bir defa olmak üzere, arazi ve ot kaybı gideri
gibi birtakım bedeller ödemektedir. Bu bedellerin maden
işletmelerinin yatırım tutarları ve bir yıllık ortama işletme gideri içerisinde ne kadarlık bir pay aldığını tespit
edebilmek amacıyla maden işletmelerine 2018 yılı Mayıs,
Haziran ve Temmuz ayında "SurveyMonkey" anket programı kullanılarak sorular sorulmuştur1. Bu çalışmada,
maden şirketlerinin verdikleri anket cevaplarına dayanarak, Türkiye’de mera alanlarında maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için maden işletmelerinden ödenmesi
istenen bedellerin maden grupları bazında dağılımı incelenmiştir. Aynı zamanda, bu bedellerin maden işletmelerinin yatırım tutarlarına oranları maden gruplarına göre
farklılıkları açısından analiz edilmiştir.

2. MERA ALANLARINDA MADEN
İŞLETMELERİNİN ÖDEDİĞİ BEDELLER &
YATIRIM TUTARLARI İÇERİSİNDEKİ PAYLARI
2.1. Mera Alanları için Ödenen Bedeller
Türkiye’de mera alanları ile madencilik faaliyetlerinin
çakışması halinde, mera izin süreci masraflarının, maden yatırımları içerisinde ne kadarlık bir pay aldığının

tespit edilmesi hedefinde, öncelikle mera bedelleri tespit edilmiştir. Maden işletmelerine yöneltilen
“(Ödeniyorsa) Mera alanları için ödediğiniz tüm bedeller (arazi ve ot kaybı gideri vd.) kaç TL’dir?” sorusuna 42 adet maden işletmesi cevap vermiştir. Bu cevapların farklı maden gruplarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Mera alanları için ödenen tüm bedeller2
Maden işletmelerinin ödedikleri mera bedelleri maden alanlarıyla çakışan mera alan miktarına bağlıdır.
Anket sorusuna cevap veren maden işletmelerinin kaç
hektarlık mera alanlarıyla çakıştığı bilgisi bilinmemektedir. Ancak, mera alanlarında madencilik faaliyeti yapabilmek için maden işletmelerinin ödedikleri bu be-

Anketler, maden şirketlerinin konuyla ilgili departmanları tarafından yanıtlanmıştır. Anketlerin hangi şirketler tarafından doldurulduğu ve sorulara hangi yanıtlar verildiği görünmeksizin, cevaplar toplu olarak anket programına aktarılmıştır.
2
“ > 1 milyon”: 1 - 2 milyon TL olarak, yani ortalaması 1,5 milyon TL olarak kabul edilmiştir.
1
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dellerin her işletmenin kendi maden yatırım tutarları
içerisinde ne kadar pay aldıkları hesaplanabilir.
6

mak üzere küçük ölçekli maden işletmelerine daha büyük bir etki göstereceğine işaret etmektedir. Söz konusu
maden işletmeleri 2018 yılı ve sonrasında da yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda maden
işletmelerine “Maden işletmenizde 2018 yılı ve sonrasında hedeflenen yeni yatırım tutarı kaç TL’dir?” sorusu
yöneltilmiştir. Bu soruya verilen cevaplar farklı maden
gruplarına göre aşağıda görülmektedir (Şekil 3).

5
2.2. Mera Bedellerinin
Maden Yatırım
Tutarlarına Oranları
4
Mera bedellerinin
3 maden yatırım tutarlarına oranını
hesaplayabilmek için, maden işletmelerine; “Maden
2
işletmenizin (2017
yılı sonuna kadarki) yatırım tutarı
1 yöneltilmiştir. Bu soruya, Şekil 1’de
kaç TL’dir?” sorusu
gösterilen maden
0 işletmelerinin tümü cevap vermiştir.
Bu cevapların farklı 2maden
gruplarına
dağılımı
(a) Grubu
2 (b)göre
Grubu
4 (a) Grubu
aşağıda görülmektedir (Şekil 2).

Maden işletme sayısı
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4 (b) Grubu

4 (c) Grubu

2018 yılı ve sonrası (hedeflenen) yatırım tutarları (TL)
0 - 500 bin
1 - 5 milyon
10 - 20 milyon
50-100 milyon
250-500 milyon

500 bin - 1 milyon
5 - 10 milyon
20-50 milyon
100-250 milyon
> 500 milyon
Şekil 3. Maden işletmelerinin 2018 yılı ve sonrasında
hedefledikleri yeni yatırım tutarları

Şekil 3. Maden işletmelerinin 2018 yılı ve sonrasında hedefledikleri yeni yatırım tutarları

Mera alanlarında madencilik faaliyeti yapılabilmesi
için ödenmesi gerekli tüm bedeller (arazi ve ot kaybı
Mera
madencilik
faaliyeti
Şekil 2.alanlarında
Maden işletmelerinin
2017 yılı
sonuna yapılabilmesi için ödenmesi gerekli tüm bedeller (arazi v
gideri vd.) yalnızca maden işletmesi başlangıcında, bir
tutarları3 maden işletmesi başlangıcında, bir kez verilmektedir. Bu durum
ot kaybı kadarki
gideri yatırım
vd.) yalnızca
kez verilmektedir. Bu durum dikkate alınarak; bireysel olarak ankete cevap veren her maden işletmesinin
alınarak;
bireysel
ankete
veren her maden işletmesinin “mera alanlar
Bu dikkate
yatırım tutarları
dağılımı,
Türkiye’olarak
de maden
işlet- cevap
“mera alanları bedeli” olarak ödedikleri tutarları, söz
melerinin
daha
çok, küçük
ve orta ölçekli
işletme
grukonusu
madenişletmesinin
işletmesinin “2018
yılı ve
sonrasınbedeli”
olarak
ödedikleri
tutarları,
söz
konusu
herher
maden
“2018
yılı
ve sonrasınd
bunda olduğunu göstermektedir. Bu durum, maliyet
da hedefledikleri yeni yatırım tutarları” ile “2018 yılı
hedefledikleri
tutarları”
ile “2018
yılı öncesindeki
yatırımtoplanması
tutarları”nın
toplanmas
kalemleri
içerisinde, yeni
madenyatırım
işletmelerinden
istenen
öncesindeki
yatırım tutarları”nın
sonrasınmevzuatın öngördüğü bu bedellerin 2. Grup başta olda alınan ortalamalara oranlanmıştır (Çizelge 1).

sonrasında alınan ortalamalara oranlanmıştır (Çizelge 1).

1. Mera
Bedellerinin
Mevcut ve
ve Gelecekteki
Yatırım
Tutarları
Toplamına
Oranı oranı
ÇizelgeÇizelge
1. Mera
bedellerinin
mevcut
gelecekteki
yatırım
tutarları
toplamına

2 (a) Grubu

Maden
işletmesi adedi
2

Yatırım tutarları
toplamı (TL)
21.250.000

Mera bedelleri
ortalaması (TL)
287.500

Mera bedelinin yatırım
tutarları toplamına oranı (%)
1,42

2 (b) Grubu

9

73.277.778

205.278

0,56

4 (a) Grubu

2

892.500.000

512.500

0,06

4 (b) Grubu

3

43.666.667

172.500

0,36

4 (c) Grubu
Tüm maden
grupları için

5

1.175.000.000

500.000

0,05

21

404.428.571

307.857

0,44

Maden grubu

Görüldüğü üzere 214 adet maden işletmesinin 2018 yılı ve sonrası hedefledikleri gelecek yatırım
3

da500hesaba
katılarak,
bedellerinin
2018
yılıedilmiştir.
öncesi
“ >tutarları
500 milyon TL”:
milyon - 1 milyar
TL olarak,mera
yani ortalaması
750 milyon TL
olarak kabul

ve sonrası yatırım tutarlar
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Maden yatırım tutarları ve ödedikleri mera bedelleri bilgisini veren 42 adet maden işletmesinden, 0-10000 TL arasında mera bedeli ödediği
belirten maden işletmeleri hesaplamaya dahil edilmeyerek 21 adeti çıkarılmıştır. Özellikle bu durum, anket sorusunda, mera bedeli ödemedi
4
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Görüldüğü üzere 214 adet maden işletmesinin 2018 yılı
ve sonrası hedefledikleri gelecek yatırım tutarları da
hesaba katılarak, mera bedellerinin 2018 yılı öncesi ve
sonrası yatırım tutarları toplamına oranı ortalaması tüm
maden grupları için %0,44’dür. Kesinlik arz etmeyen gelecekteki yatırım tutarları da hesaba katılarak daha da
düşürülmüş olan bu %’lik oran dahi Türkiye’de maden
işletmelerinden alınan mera bedellerinin, mevcut ve hedeflenen yatırım tutarları toplamı içerisinde tek başına,
hiç de küçümsenmeyecek bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Ankete cevap veren maden işletmelerinin
“mera bedellerinin yatırım tutarları toplamına oranları
(%)” ile “maden grupları” arasındaki değişken ilişkisi
aşağıda görülmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Maden grupları ile mera bedellerinin yatırım
tutarları toplamına oranı ilişkisi
Şekilde görüldüğü üzere, 2. gruptan 4. gruba doğru artan
maden grupları ile “mera bedellerinin yatırım tutarları
toplamına oranları” arasındaki ilişki, korelasyon katsayısı olarak polinomsal bir değişim göstermektedir. Korelasyon katsayısı R2= 0,88’dir. Bu veriye bağlı olarak söz
konusu değişkenler arasında iyi dereceli bir anlamlılık
mevcuttur. Bu durum özellikle, 4. gruplara kıyasla, işletme giderleri ve yatırım tutarları daha düşük olan 2.
grup maden işletmelerinin mera alanları ile çakışan faaliyetlerinde, işletme maliyet kalemi olarak mera bedeli
ödemelerinde daha da zorlanacağını göstermektedir.

3. SONUÇ ve ÖNERİLER
Mera alanları ile çakışma halinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için alınması gerekli mera izinlerinde oluşan gecikmeler ülkemizdeki maden işletmelerine gizli bir maliyet olarak yansımaktadır. Bu
maliyetlere bir de mera alanları için istenen bedeller
eklenmektedir.
İncelendiği üzere, çıkan bu sonuçlar Türkiye’de mera
alanlarında maden işletmesi yapabilmek için ödenen
tüm bedellerin, maden işletmelerinin yatırım tutarları içerisinde, tek başına, hiç de küçümsenmeyecek
bir paya sahip olduğunu göstermektedir. Kesinlik arz
etmeyen gelecekte yapılması hedeflenen yatırım tutarlarının hesaba katılmaması durumunda bu oranlar
daha da yükselmektedir. Türkiye’de maden işletmelerinin yatırım tutarları dağılımı, bu işletmelerin çoğunlukla küçük ve orta ölçekli işletme grubunda olduğunu göstermektedir. Bu durum, söz konusu mera
bedellerinin, yatırım tutarları diğer grup madenlere
kıyasla daha düşük olan 2. Grup maden işletmelerini
ekonomik açıdan zorlayıcı bir maliyet kalemi olduğunu açığa çıkarmaktadır.
Türkiye’de sadece mera alanları için istenen bedellerin
bu derece yüksek olması dikkate alınarak, bu bedellerin -örneğin yarı yarıya düşürülerek- mevzuat ile daha
makul bir dereceye indirilmesi madencilik sektörünün
gelişimi için olumlu olacaktır.
Bu makale Taşkın Yıldız'ın doktora tezinden üretilen, ve
orijinal metni İngilizce olarak 2019 yılında Adıyaman
Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan makalenin genişletilmiş özetidir. Agrega Bülteni
Dergisi’ndeki bu makaleye atıf yapmak isteyenler aşağıda
gösterildiği gibi atıf yapmalıdır:
Yıldız, T.D., 2019. The share of required costs in investment amounts for mining operating activities in pasture
lands in Turkey. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6 (10), 23-31. Erişim: <https://dergipark.
org.tr/tr/pub/adyumbd/issue/45775/555222>

Maden yatırım tutarları ve ödedikleri mera bedelleri bilgisini veren 42 adet maden işletmesinden, 0-10000 TL arasında
mera bedeli ödediğini belirten maden işletmeleri hesaplamaya dahil edilmeyerek 21 adeti çıkarılmıştır. Özellikle bu durum, anket sorusunda, mera bedeli ödemediği halde, “0-10000 TL” mera bedeli seçeneğini yanlışlıkla seçmiş olabileceği
düşünülerek tercih edilmiştir. Böylece, maden işletmelerinin yatırım tutarları içerisinde mera bedellerinin payının daha
tutarlı olarak hesaplanması hedeflenmiştir.
4
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İnşaat Sektörü
Sürdürülebilir Büyümeye İhtiyaç Duyuyor
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” 2021 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Mart
ayında Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmelerin inşaat sektörü üzerinde
de etkili olduğunu gösteren Rapor, yüksek faiz ile birlikte düşünüldüğünde
inşaat sektörünün yaşanan dalgalanmadan etkileneceğini ancak buna rağmen
faaliyetteki yükselmenin ümit verici olduğunu ortaya koydu.

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.

THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton Endeksi’nin 2021 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. 2021 yılına
düşük seviyede başlayan faaliyet, yılın ikinci ve üçüncü aylarında yukarı yönlü hareket etmiştir. Yılın ilk iki
ayında yüksek seyreden güven ve beklenti, gerilese de
eşik değerin hemen altında yer almıştır. Yılın başındaki yüksek beklenti-düşük faaliyet bileşeni mart ayında
yükselen faaliyet buna karşılık düşük güven-beklentiye
dönmüştür. Mart ayında para piyasasında yaşanan gelişmelerin piyasa beklentisinde etkili olduğu net bir şekilde
görülmektedir.

Grafik-1: Endeks değerleri
www.agub.org.tr
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Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu verilerine göre
mart ayında bütün endeksler, pandeminin Türkiye’ye etki
etmeye başladığı bir önceki yıla göre yüksek görünmektedir. Eşik değerin altında olmasına rağmen hem beklenti
hem de güven, pandeminin başlangıcına kıyasla, aradan geçen bir yıl
sonunda çok daha yüksektir. Faaliyet ise özellikle yüksek faiz, yükselen konut fiyatları ve belirsizliğin
etkisi ile geçen yıla kıyasla görece
düşük bir artış göstermiştir.
Raporun sonuçlarını değerlendiren
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye’de geçen
hafta atılan normalleşme adımları,
mevsime bağlı işlerdeki yavaşlamaya rağmen sektörün güveninin
ve beklentisinin yüksek kalmasında
etkisi olmuştur.” dedi.
Faaliyetteki yükselme ümit verici görünmektedir
Ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerini payla-

şan Yavuz Işık, “Geçen ay Türkiye ekonomisini etkileyen gelişmeler, inşaat sektörü üzerinde de etkili olmuş
görünmektedir. Yüksek faiz ile birlikte düşünüldüğünde
inşaat sektörünün bu dalgalanmadan etkilenmemesini beklemek mümkün değildir ancak
buna rağmen faaliyetteki yükselme
ümit verici görünmektedir. Kritik nokta, bu hareketliliğin sürdürülebilir olup
olmadığıdır.” dedi.
Hem üretici hem de tüketici nezdinde
güvenin ve öngörülebilirliğin tesisinin
inşaat sektöründe sürdürülebilir bir büyümenin bel kemiği olduğunu vurgulayan Yavuz Işık, “Bu noktada piyasaların
güvenebileceği, beklentileri karşılayacak, politika araçlarını doğru zaman ve
doğru şekilde kullanacak, piyasa gerçekleri ile uyumlu kararlar alabilecek,
enflasyon hedeflemesine odaklanırken aynı zamanda
Türk reel sektörünün de beklentilerine cevap verecek bir
Merkez Bankasının varlığı çok önemlidir.” diye konuştu.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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2020’nin son çeyreğinde
yaşanan yüksek üretim artışı
yeni yılın ilk ayında da devam etti
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen
aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Mart 2021 Sektör Raporu’na göre,
inşaat malzemeleri sanayi üretimi, yeni yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 17,8 arttı. 2020 yılını 2019’a göre üretimde yüzde 9,1 büyüyerek kapatan
inşaat malzemeleri sanayisi, geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim
artışını yeni yılın ilk ayında da sürdürdü.

İ

nşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan
‘Mart 2021 Sektör Raporu’nda şu tespitler
yer aldı: İnşaat malzemeleri sanayi üretimi
yeni yılın ilk ayında, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 17,8 arttı. Böylece geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı ocak ayında da
devam etti. Üretimde 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre gerçekleşen yüzde 19

yükselişte içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. 2021
yılının ocak ayında yaşanan benzer taleplerin etkileri, üretim artışını destekledi.
2021 yılının ocak ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim 2020 yılı ocak ayına göre arttı. 2021 Ocak ayında
18 alt sektörde üretim aynı zamanda çift haneli ve
yüksek oranlar ile gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 76,8 ile tuğla ve kiremit sektöründe oldu.
Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 33,8,

www.agub.org.tr
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ısıtma ve soğutma
donanımları üretimi yüzde 32,6, çimento ve betondan
eşya yüzde 32 büyüdü. Hazır beton
üretimi ve çimento
üretimi ocak ayında
yüzde 23,1 yükseldi.
Kilit ve donanım
eşyaları
üretimi
yüzde 30,6, birleştirilmiş parke yer
döşemeleri üretimi
yüzde 29,9 ve ahşap inşaat malzemeleri üretimi ise
yüzde 27,2 arttı.
Demir çelikten çubuk ve profiller
üretimi yüzde 14,7,
demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,2 büyüme gösterdi. 2021 yılı ocak ayında, üretiminde gerileme yaşanan tek alt sektör yüzde 5,5 ile inşaat camları
oldu.
Ocak ayında inşaat malzemeleri ihracatı
yüzde 3,7 arttı
2021 yılının ocak ayında inşaat malzemeleri ihracatı
geçen yılın ocak ayına göre yüzde 3,7 arttı ve 1,82
milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ikinci
yarısında başlayan ihracattaki büyüme yeni yılın ilk
ayında devam etti. Avrupa başta olmak üzere pazarlarımızda Covid-19 salgını sonrası yılın ikinci çeyreğinden itibaren beklenen canlanmadan dolayı siparişler ocak ayında da yüksek ihracat yapılmasını
sağladı. İhracatın önümüzdeki aylarda aşılama iyimserliğinden olumlu etkilenmesi, yeni kapatmaların ise
sınırlayıcı etkisinin olması bekleniyor.
İthalat ocak ayında 616 milyon dolar
olarak gerçekleşti
2021 yılı ocak ayında inşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 616 milyon dolar oldu. İthalat geçen yılın haziran ayından
itibaren büyüme göstermeye devam ediyor. İnşaat
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sektöründe devam
eden işlerin hızlanması
ithalatı
destekledi. Ocak
ayında döviz kurlarının
göreceli
olarak düşük kalması da ithalatı
özendirdi. İthalatın, yükselen faizler sonrası inşaat
işlerindeki olası
yavaşlama ile önümüzdeki aylarda
durağanlaşacağı
öngörülüyor.
İnşaat sektöründe büyüme
yılın ikinci yarısında bekleniyor
İnşaat sektörü 2021 yılına bir önceki seneden gelen
likidite olanakları ile göreceli olarak rahat girdi. 2020
yılında genişleyen kredi olanakları ve konut satışları
inşaat sektörünü destekledi. 2021 yılının ilk çeyreğinde sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının
yavaşlatıcı etkileri oldu. İkinci çeyrekte ise salgının
üçüncü dalgası ve kısıtlamaların sektörü olumsuz
etkileyeceği, bu çerçevede inşaat sektöründe büyümeye geçişin, yılın ikinci yarısında başlayacağı öngörülüyor. Aşılamanın olumlu sonuçları ve faizlerde
gerileme beklentilerinin gerçekleşmesi halinde yılın
ikinci yarısında inşaat sektöründe büyümenin hızlanması bekleniyor.
İnşaat Sektörü Güven Endeksi mart ayında
0,6 puan arttı
İnşaat Sektörü Güven Endeksi yeni yıla 1,7 puan artış ile başlamış, şubat ayında da 3,2 puan daha artarak 85,5 puana yükselmişti. Güven Endeksi’nde artış mart ayında da devam etti. İnşaat Sektörü Güven
Endeksi mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan
yükseldi. İnşaat sektörü yeni yıla ilişkin iyimserliğini sürdürüyor. Mevcut işler seviyesi ve yeni alınan
işler seviyesi de güveni destekliyor.
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Aydın Madencilik Bursa Kalsit
Fabrikamız, Bursa’nın Gemlik ilçesinin Yalova yolu üzerinde 10.000
metrekare alanda kurulmuş olup 1999
yılı Temmuz ayından itibaren üretime
başlamıştır. Fabrikamızda yer alan
değirmenlerimiz, Alman Hosokawa
Alpine firmasının en son teknolojisiyle üretilmiştir. Fabrikamız konum itibariyle, yurt içi müşterileri için lojistik açıdan Türkiye’nin stratejik bölgelerinden birinde kurulmuş
olmasının yanı sıra, GEMPORT, AZOT, BORUSAN VE
RODA limanlarına olan yakınlığıyla da yurtdışı siparişlerine en güvenilir ve en hızlı yoldan cevap vermektedir. En
son teknolojiyle kurulmuş olan tesisimizde, kaplanmış ve
kaplanmamış olarak; kablo, boya, plastik, kâğıt, kauçuk,
deterjan, pvc ve lastik sanayinde kullanılmak üzere tane

boyutu 1 micron ve 100 micron
arasında değişen mikronize kalsit
üretimi yapılmaktadır. Kalsit ihtiyacının tamamını kendi ruhsatlı sahalarından sağlamakta olan
şirketimiz, müşterilerine daha iyi
hizmet ve aynı standartta üretim yapabilmenin yanında koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir. T.S.E. Belgesinin ardından, TS ISO 9001:2008
Kalite Güvence Belgesi ve Avrupa Birliği’nde kimyasal
maddelere ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı
altında toplayan bir AB Tüzüğü olan REACH yeterlilik
sertifikasına sahip olan şirketimiz, yönetim ve gelişimini sahip olduğumuz bu uygunluk belgeleri doğrultusunda, daha da kurumsal bir yapıda sürdürmektedir.

Cihantaş Madencilik
Cihan Grup 2010 yılında Cihantaş Asfalt Madencilik San ve Tic.
A.Ş. Şirketi Kayapa Taş Ocağını,
2012 yılında da Cihantaş Madencilik İnegöl Taş Ocağını bünyesine
katmıştır.
Cihan Grup’un Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Cihan, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Hülya Cihan, Genel Müdürü ise Uluç Cihan’dır.
Bursa ili Kayapa bölgesinde faaliyet gösteren ocağımız Kayapa
7.000 ton/günlük, İnegöl ocağımız
ise 5000 ton/günlük üretim kapasitesi ile Bursa’da sektörün önde
gelen firmalarından biridir.
Cihantaş Madencilik, Kalite Güvence Sistemi (KGS)
Uygunluk Belgesi, KGS - G Uygunluk Belgesi, TSE
Uygunluk Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yöne-

tim Sistemi Belgelerine sahiptir.
Cihantaş Madencilik, ürün kalite
şartları gereklerine uyarak çalışmayı ve müşteri ihtiyaçlarına
en etkili şekilde cevap vermeyi,
kaliteli üretim ve hizmet sağlamayı, müşteri ve şirket çalışanları ile etkili iletişim kurmayı ve
takım ruhuna gerekli önemi vermeyi temel ilkeler olarak belirlemiş, sektörünün lider kuruluşlarından biridir. Firmanın politikası, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri
öncülüğünde, çevresel duyarlılığın azami düzeyde tutulduğu ve
ürün kalitesinde oturttuğu duruşunu sürekli etkin kılmaktır.
Kayapa Tesisi Adres: Güngören

Köyü Yokuşbaşı Mevkii Kayapa Nilüfer / BURSA
İnegöl Tesisi Adres: Şehitler Köyü Elcii Mevkii İnegöl /
BURSA Tel: 0224 413 22 44 Faks: 0224 413 22 48
Web: www.cihangrp.com E-posta: info@cihanbeton.com.tr
www.agub.org.tr
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Demirtaş Agrega
Cihan Grup 2007 yılında Demirtaş Agrega Madencilik San. ve Tic. A.Ş. Şirketi Bursa Ocağını, 2008
yılında da Demirtaş Agrega Osmaneli Bilecik Tesislerini bünyesine katmıştır.
Cihan Grup’un Yönetim Kurulu
Başkanı Yaşar Cihan, Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Hülya Cihan, Genel Müdürü ise Uluç Cihan’dır.
Bursa’da bulunan ocağımız Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım
ilçelerine günlük 4000 ton, Bilecik’de bulunan ocağımız ise Adapazarı ve İzmit illerine günlük
12.000 tonluk kapasite ile hizmet
vermektedir.
Demirtaş Agrega, Kalite Güvence Sistemi (KGS) Uygunluk
Belgesi, KGS-G Uygunluk Belgesi, TSE Uygunluk Belgesi, ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
Belgesi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-

netim Sistemi Belgelerine sahiptir.
Demirtaş Agrega, ürün kalite şartları gereklerine
uyarak çalışmayı ve müşteri ihtiyaçlarına en etkili
şekilde cevap vermeyi, kaliteli üretim ve hizmet
sağlamayı, müşteri ve şirket çalışanları ile etkili
iletişim kurmayı ve takım ruhuna gerekli önemi vermeyi
temel ilkeler olarak belirlemiş, sektörünün lider kuruluşlarından biridir. Firmanın
politikası, iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri öncülüğünde,
çevresel duyarlılığın azami
düzeyde tutulduğu ve ürün
kalitesinde oturttuğu duruşunu sürekli etkin kılmaktır.
Bursa Tesisi Adres: Avdancık Mahallesi 1. Baraj Yolu Caddesi No:45
Osmangazi / BURSA
Bilecik Tesisi Adres: Mekece Yolu
Osmaneli Düzmeşe Köyü Pamuko-

va / SAKARYA
Tel: 0224 413 22 44 Faks: 0224 413 22 48
Web: www.cihangrp.com E-posta: info@cihanbeton.com.tr

Yıldırım Madencilik
1986 yılında şirketimizin kurucusu
Birol YILDIRIM Bey'in Taşımacılık
ve Nakliye olarak başlattığı şahıs
şirketi her geçen yıl emin adımlarla
ve istikrarla büyüyerek günümüzdeki
halini almıştır. 2000 yılında şahıs
şirketinden limited şirketine geçilerek aynı zamanda
madenciliğin ilk adımları atılmış ve Havran İnönü Köyü
mevkiindeki kum yıkama tesisi kurularak kum üretimine
geçilmiştir. Edremit Körfezi'ndeki inşaat sektörünün
kum ihtiyacının büyük bir kısmı halen tesisimizden
karşılanmaya devam etmektedir. 2008 yılında Migem'den
ihale yoluyla aldığımız BAZALT ocak sahası işletmeye
açılmıştır. 2000- 2012 yılları arasında aynı zamanda
iş makinesi grubu nakliye filosu sürekli arttırılmış ve
bölgedeki hafriyat, nakliyat, yol yapımı gibi işlerde
kamuya ve özel sektöre hizmet veren en büyük yerel firma
haline gelinmiştir. 2012 yılından sonra madencilikte bir
adım daha atılarak Havran'ın Eğmir köyü mevkiindeki
22 AGREGA BÜLTENİ
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bazalt sahası ve kırma eleme tesisi
devreye alınarak bölgenin bu konudaki
ihtiyaçlarına
cevap
verilmiştir.
T.C.D.D., Karayolları ve Büyükşehir
Belediyesinin ihalelerine katılarak
malzeme temini sağlanmıştır. 2015
yılında Yıldırım Madencilik vizyonunu genişletip
kaliteli ve estetik yapıları yapmayı hedefleyerek inşaat
sektörüne girmiştir. 2016 yılında Migem'den ihale
yoluyla aldığımız Kocaseyit Kalker sahasının fizibilite
çalışmaları tamamlanmıştır. 2018 yılı'nın Nisan ayında
YILDIRIM BETON santrali kurularak HAVRAN ve
Bölgenin beton ihtiyacını kaliteden ödün vermeyerek
karşılama gayesindedir. Sürekli emin adımlarla
büyümeyi hedefleyen şirketimiz, bölgede ciddi bir
istihdam sağlamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine
riayet ederek, kaliteden ödün vermeden kamu ve özel
sektörün ihtiyaçlarını karşılamaktan gurur duyarak
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

www.agub.org.tr
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AFE Mühendislik
Saray Mah. Adnan
Menderes Blv. No: 38
Kahramankazan-Ankara
A.H.S. Oto. Gıda Tur.
Teks. İnş. Mad.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Subaşı Mah. Subaşı Sk.
No: 286 Yenişehir-Bursa

Boğaziçi Beton
San. ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah.
Kemerburgaz Yolu Cad.
No:53 Sarıyer-İstanbul
Bursa Beton
Sanayi ve Tic. A.Ş.
Ulubatlı Hasan Bulvarı
No: 106 OsmangaziBursa

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38
Altunizade
Üsküdar-İstanbul

Canatan Madencilik
Gümüşköy Mevkii,
Ortaklar-Aydın

Akdağlar Madencilik
San ve Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah.
Kemerburgaz Cad. No:
48 Sarıyer-İstanbul

Cihantaş Asfalt
Madencilik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Kayapa Güngören Köyü
Nilüfer-Bursa

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
Aydın Madencilik İnş.
Asf. Nak. Tur. Taah.
Tic. San. ve Dış Tic.
Ltd. Şti
Umurbey Parsbey
Mahallesi 12 Nolu Sokak
No: 2 Gemlik-Bursa
Biga Maden
Kemalpaşa Mahallesi,
Yalı Cad. No:10, 17000
Merkez–Çanakkale
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Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400
Ortakent Bodrum–Muğla
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
www.agub.org.tr

Darbazlar Madencilik
ve Nakliyat
10576. Sok. No: 1,
Fevziçakmak Mahallesi,
Horozluhan Osb Bukas
Ticaret Merkezi
Karatay–Konya
Demirtaş Agrega Mad.
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Panayır Mah. Yunus
Emre Cad. Tek Deposu
Arkası N: 4 OsmangaziBursa
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

Koç Hafriyat
Madencilik Ltd. Şti.
Mektep Cad. Azizbey
Apt. No: 6/1-2
Küçükyalı–İstanbul

Simgemat Madencilik
Fuat Kuşçuoğlu Cad.
Simge Tesisleri No: 75
Yunuseli 16180
Osmangazi–Bursa

Konya Çimento
San. A.Ş.
Horozluhan Mah. Cihan
Sk. No: 15 42300
Selçuklu-Konya

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

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

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

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

Tarmac TURKEY
Agrega Mad. ve
Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii
1. Cad. No: 74
Dilovası–Kocaeli

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

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri
Mevkii Çanakkale Yolu 4
km Ezine–Çanakkale

R.K.D. Enerji Ltd. Şti.
Balgat Mah. Ziyabey
Cad. No: 40/10 Balgat
Çankaya–Ankara

Kibsaş A. Ş.
GOSB Altı Pelitli Köyü
Gebze–Kocaeli

SAES İnşaat
Makinaları A.Ş.
Güzeller OSB Mimar
Sinan Cad. No.8 41400
Gebze/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
Yıldırım Haf. Nak. İnş.
Taah. Tur. Maden San.
Tic. Ltd. Şti.
Balıkesir Yolu üzeri
2. km No:34 Shell
Akaryakıt İstasyonu
Havran-Balıkesir
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ETKİNLİK TAKVİMİ
13-16
Ekim 2021

BAUMA CONEXPO 2021
www.bcafrica.com
Afrika

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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03-07

Kasım 2021
KOMATEK 2021
www.komatek2021.com
Antalya

25-26

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

21-23

Haziran 2022
HILLHEAD 2021
www.hillhead.com
İngiltere

www.agub.org.tr
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Maden
Türkiye
2021

M-C
TSE - ISO
10002
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‹ S TA N B U L
www.agub.org.tr

TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ‹
Büyükçekmece, ‹stanbul / Türkiye

TS EN ISO 9001:2015

