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KUM ISLAHI VE SU GERI 
KAZANIM ÇÖZÜMLERI

Kum Islahı ve Su Geri Kazanımında Anahtar Teslim Çözümler

Minimum Alan, Hızlı Kurulum, Maksimum Verimlilik

Basit ve Sorunsuz Entegrasyon

Asınmaya Dayanıklı Uygulamalar

 

terex.com/washing

AgregaGeri DönüsümEndüstriyel Kum Maden Su Geri Kazanımı

WASHING AS IT SHOULD BE
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Web: www.terexmps.com
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Degerli Okuyucular
(

AGÜB,

Bültenimizin bu sayısında sizlere geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren ve kamu alacaklarının yapı-
landırılmasını konu alan kanun hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgiler vermek istiyorum.
Bilindiği üzere 09.06.2021 tarihinde yayımlanan, 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 30.04.2021 ve öncesinde beyana dayanan 
vergilerde verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme cezaları ile 2021 yılı için 30.04.2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenme-
miş sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları, belediye-
lerin amme alacakları yapılandırılabilmesi mümkün hale gelmiştir.
7326 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer' i amme alacakların (adli para cezaları 
hariç) anılan kanun kapsamında yapılandırılabileceği ifade edilmiş olup, 3213 sayılı Maden Kanununa is-
tinaden alınan “devlet hakkı ve ruhsat bedelleri” de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Diğer taraftan, 7326 
sayılı Kanunun 10'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasında ise “29.06.2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait 
Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun geçici 25'inci, geçici 26'ncı ve geçici 28'inci maddeleri kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak 
üzere, ilgili kanunları uyarınca orman sayılan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma kararı, irtifak 
hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30.04.2021 tarihi itibarıyla geldiği 
halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat/ticari kâr 
payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’ileri yerine bu Kanunun ya-
yımlandığı tarihe kadar  yurt içi ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde başvurulması ve ödenmesi şartıyla, bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı, faiz 
gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamında olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için borçluların bu fıkra hükümlerinden 
yararlanmak üzere bu Kanunda belirtilen sürede başvurmaları ve Kanunda öngörülen süre ve şekilde ala-
cakların ödenmesi halinde bunlar için açılan davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde 
borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu 
fıkrada belirtilen borçların süresi içerisinde ödenmemesi sebebiyle kesin izin, kesin tahsis, kullandırma ka-
rarı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemleri iptal edilenler tarafından borçlar bu fıkrada belirtilen 
şekilde ödense dahi, iptal işlemi ihya edilmez ve geçerliliğini korur. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla 6831 sayılı Orman Kanunu’ nun 16'ıncı maddesinin Uygulama Yönetmeliği’ne istinaden Tarım 
ve Orman Bakanlığı onayına tabi ruhsat ve orman izinleri sonucu tahakkuk eden, Orman Genel Müdürlüğü 
tarafından kiraya verilen mesire yerleri ve taşınmazlardan tahsil edilmesi gereken orman bedelleri olarak ad-
landırılan “Ağaçlandırma bedeli” ve “Arazi izin bedeli”nin de 7326 sayılı yapılandırma kanununda yer alması 
ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın devlet hakkı ödemelerinde olduğu gibi bu haktan fayda-
lanabilmeleri gerekmektedir. Bunun için derneğimizin de içinde olduğu Maden Platformu aracılığı ile birçok 
defa ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerimiz olmuş, buna yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ancak Tarım ve Orman Bakanlığında, 7326 sayılı Yasa’nın 10'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasının son 
cümlesinde yer alan “Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı yetkilidir” hükmünden hareketle, sadece 10 yıl önce çıkan yasaya göre “Turizme Tahsisli” yerlerdeki 
orman arazilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olduğundan, yasanın sadece bu amaçla orman 
yerlerindeki kullanımları kapsadığını ve bunun dışındaki Orman Genel Müdürlüğüne bağlı orman sayılan 
yerlerde Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği uyarınca Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından maden işletmelerine verilen ön izin ve kesin izine bağlı olarak tahsis edilen yerlere ilişkin 
alınan orman arazi kullanım bedelini ve ağaçlandırma bedelinden kaynaklanan borçları kapsamadığı yö-
nünde görüş oluşturulmuştur. 
Söz konusu görüşün hukuken geçerliliği ve 3213 sayılı Maden Kanununun 7'nci maddesi, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 16. maddesi ve Orman Kanununun 16'ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile 7326 
sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve 
sözü edilen 10 yıl önceki turizme tahsis edilen orman arazileriyle ilgili Yasa hükümleri de değerlendirilmek 
suretiyle, Maden Platformu tarafından alınan hukuki mütalaa ilgili bakanlıklara iletilmiştir.
Önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkların bu konudaki çalışmalarının sonuçlanması bekleniyor. Umut 
ederim ki konu ile ilgili haklı taleplerimiz karşılık bulur ve sektörümüz de söz konusu yasa kapsamında 
orman izinleri ile ilgili ödediği bedelleri yapılandırabilirler. Bu sayede yaklaşık 3 yıldır, önce ekonomik 
dalgalanma sonra pandeminin etkisinde nakit akışlarında ciddi sıkıntılar yaşayan üreticilerimiz de bir az 
olsun rahatlama imkânı bulacaklardır. 
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14 Nisan 2021 tarihinde, MAPEG 
Genel Müdür Yardımcısı Sn. Fatih 
DUMANLI, Agrega Daire Başkanı 
Sn. Serkan GÖKMEN, Mali Yüküm-
lülükler Dairesi Başkanı Sn. Mehmet 
Ali ÖZEN, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sn. Şevket KORUÇ, Yönetim 
Kurulu üyemiz Sn. Suat BOZTAŞ, 
Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TA-
NIN, Teknik Komite üyemiz Sn. Avni 
UZUN’un katılımları ile devlet hakla-
rı konusunda bir toplantı gerçekleş-
tirildi. Dolgu agregası üretiminden 
alınan devlet hakkı miktarının beton/
asfalt agregası üretiminden alınan 
devlet hakkı miktarından farklı belir-

lenmesi gerektiği bir sunum ile MA-
PEG yöneticilerine aktarıldı. Daha 
sonra MAPEG web sitesinde yapılan 
açıklama ile II. Grup (a) ve (c) ben-
di madenler için ayrı bir tablo oluş-
turularak burada dolgu agregası için 
devlet hakkı fiyatı açıklandı. Başta 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdü-
rümüz Sn. Cevat GENÇ olmak üzere, 
Genel Müdür Yardımcımız Sn. Fatih 
DUMANLI, Agrega Daire Başkanı-
mız Sn. Serkan GÖKMEN ve Mali 
Yükümlülükler Dairesi Başkanımız 
Sn. Mehmet Ali ÖZEN’e konuya gös-
terdikleri özen ve desteklerinden do-
layı tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Derneğimiz tarafından güncellenen 
Agrega Kırma Eleme Tesis Operatörü 
Ulusal Meslek Standardının ardından 
hazırladığımız Ulusal Yeterlilik Mesle-
ki Yeterlilik Kurumu’nun 24/03/2021 
tarihli ve 2021/38 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Ulusal Yeterliliğin sek-
törümüze hayırlı olmasını diliyoruz. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafın-
dan akredite belgelendirme merkezi 
olabilmek için iktisadi işletme kurma 
kararımızı aldık. Kalite Yönetim Sis-
temimizi oluşturduk. Bir sonraki adı-
mımızı Mesleki Yeterlilik Kurumu’na 
başvuru sürecimizi başlatmak olarak 
belirledik. 

MAPEG Toplantısı Gerçekleşti

Sektörümüze Ait Ulusal 
Yeterlilik Yayınlandı

Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ, 3 Mayıs 2021 tari-
hinde Cem TV’de Nilgün BAKKA-
LOĞLU’na konuk oldu. Agrega ma-
denciliği ve son günlerde sıkça gün-
deme gelen ve bölge halkının tepki 
gösterdiği Rize ili, İkizdere ilçesinde 
açılması planlanan hammadde ocağı 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Sn. KORUÇ, İkizdere’de açılmaya ça-
lışılan ocağın liman projesi ve lojistik 
üssünün hammadde ihtiyacını kar-
şılamak amacıyla Ulaştırma Bakan-
lığı’na Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 
hammadde üretim izinli ruhsat ol-
duğunu, bütün H.Ü.İ’li ruhsatlarda 
olduğu gibi işi yapacak olan müte-
ahhit firma tarafından hammadde 
üretiminin gerçekleştirileceğini, yeni 
bir H.Ü.İ’li ocak açmak yerine ihti-
yaç duyulan agreganın bölgede hali 
hazırda aynı kalitede hammaddeyi 
verebilecek agrega üreticilerinden 
temin edilebileceğini belirtmiştir. 

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Cem 
TV’de Açıklamalarda 
Bulundu

AGÜB Haberler

Tarih:
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5 Nisan 2021 tarihinde, Türk-Alman 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğ-
rencilerine yönelik, Agrega Maden-
ciliğinin Önemi, Agrega Sektörünün 
Türkiye ve Dünyadaki Durumu baş-
lıklı web semineri gerçekleştirildi. 
Seminere konuşmacı olarak Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Şevket KO-

RUÇ, Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar 
TANIN ve Onursal Üyemiz Sn. Me-
lih ÇELİKKOL katılım gösterdi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. KO-
RUÇ açılış konuşmasında büyük ço-
ğunluğu deprem kuşağında yer alan 
yurdumuzda agreganın önemin-
den bahsetti.  Genel Sekreterimiz 

Üye olarak yer aldığımız Yapı Ürünle-
ri Üreticileri Federasyonu'nun (YÜF) 
Yönetim Kurulu toplantısı 6 Mayıs 
2021 tarihinde zoom programı üze-
rinden gerçekleştirildi. Toplantıya 

AGÜB'ü temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ ile 
Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TA-
NIN katılım gösterdi. Gerçekleştirilen 
toplantıda YÜF Yönetim Kurulu Baş-

Türk Alman Üniversitesi ile Birlikte Web 
Semineri Düzenlendi

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu  
Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

AGÜBHaberler

Sn. TANIN ise agrega konusunda 
kapsamlı bir sunum gerçekleştir-
di. Katılımcılara agregaların stan-
dart ve deneyleri, kullanım alan-
ları, ülkemizde ve dünyada agrega 
üretim istatistikleri, üretim süreci, 
kullanılan ekipmanlar, kamu ku-
ruluşlarına verilen hammadde 
üretim izinlerinin kötü kamuoyu 
algısı yaratması, agrega sektörü-
nün güncel sorunları konularında 
bilgiler aktarıldı. Daha sonra soru 
cevap kısmında onursal üyemiz Sn. 
ÇELİKKOL ile öğrenci arkadaşla-
rımızdan gelen sorular yanıtlandı. 
Kapanış konuşmasını gerçekleşti-
ren Doç. Dr. Enver Vural YAVUZ 
bu etkinliğin düzenlenmesinin çok 
faydalı olduğunu belirtti. Bir son-
raki seminerimizin yüz yüze olma-
sı temennisiyle etkinlik sona erdi. 

kanlığı'na Türk Çimento Yönetim 
Kurulu Başkanı Sn. Fatih YÜCELİK 
seçildi. Sn. YÜCELİK’e yeni göre-
vinde başarılar diliyoruz.
Ayrıca maden ruhsatlarının orman 
izinlerinde yaşanan gecikmeler 
ve sebep belirtmeden reddedilen 
dosyalar olduğu konusu gündeme 
geldi. Üyeler tarafından 2021 yılı 
sektör değerlendirmeleri yapıldı. 
AGÜB olarak içerisinde yer aldığı-
mız YÜF iletişim komitesinin ça-
lışmaları hakkında yönetim kurulu 
üyelerine bilgi verildi. 2021 yılında 
düzenlenmesi planlanan yemekli 
sektör toplantısının pandemi nede-
niyle dijital platformda düzenlen-
mesi kararı alındı. 
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Duruşları Azaltan Konveyör 
Bakımlarıyla Riskleri ve İşletme 
Maliyetlerini Azaltın
Birçok endüstride, işletmeciler sürekli bakım 
programlarından ve uzman servislerinden yararlanmak 
için dış kaynak kullanımına gitgide daha fazla yöneliyor.  
Uzman şirketlerden deneyimli ve iyi eğitimli teknisyenlerin 
görevlendirildiği sözleşmelerle iş güvenliği ve maliyet 
kontrolleri daha iyi sağlanmaktadır.  

izmet sağlayıcılar en gelişmiş ekipman 
tasarımları ve güvenlik prosedürleri 
konusunda tam olarak eğitildiğinden, 
bakım hizmeti için özel servis sözleşme-
lerinin yapılması iç kaynak kullanımın-
da daha iyi bir seçenek olabilmektedir.  

Hizmet sağlayan şirketler, endüstri genelinde çok çeşitli ku-
ruluşlarla irtibat halinde olmaları sayesinde, plansız duruş 
sürecinde değiştirilecek ekipmanları çoğu durumda daha 
hızlı temin edebilmektedir.
Konveyör bileşenleri ve sistemleriyle ilgili performans 
sorunlarının altında genellikle yanlış yapılan montaj yer 
almaktadır.  Hem yeni hem de sonradan uyarlanan uy-
gulamalarda ekipmanların bileşen imalatçısı veya uzman 

yüklenici tarafından monte edilmesi önerilmektedir.  Diğer 
ciddi performans sorunları, gerekli bakım eksikliğinden 
kaynaklanıyor.  Kurulum ve sürekli bakım için bir uzman 
yükleniciye ("sertifikalı yüklenici" olarak da bilinir) baş-
vurulması, daha az plansız duruşla daha güvenli ve daha 
verimli üretime katkıda bulunmakla beraber uzun vadede 
maliyet tasarrufu sağlamakta ve iş kazalarını azaltmaktadır.

Eğitim ve Personeli Firmada Tutabilme
Çalışanların ekipman konusunda eğitilmesi ve bu kişile-
re dar alan girişi, elektrik işleri vb. konularda belli prose-
dürleri yürütmeleri için sertifika kazandırılması ciddi bir 
ek maliyet doğurabilmektedir.  Çalışanlar daha deneyimli 
hale geldikçe ve verimli sistemlerin bakımı için sertifikalar 

AGÜB

H

Martin Engineering
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kazandıkça iş dünyasındaki değerleri artmakta ve şirkette 
tutulmaları zorlaşmaktadır. Buna karşılık, uzman yükle-
niciler üstlendikleri bakımı yerine getirmek için deneyim, 
bilgi ve sertifika gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli 
niteliklere sahip çalışanını eğitmek ve bu kimseyi firmadan 
ayrılmamasını sağlamalıdır.

Bakımda Tehlikeli Bölgeler
Güvenliğe daha fazla önem verilmesi ve plansız duruşların 
yüksek maliyetlerle sonuçlanması nedeniyle, dökme malze-
me işleyen şirketler konveyör işletimi ve bakımı konusunda 
daha titiz davranmaktadır.  Faaliyetlerin daha büyük titiz-
likle kontrol edilmesiyle birlikte döküntülerin düzenli ola-
rak temizlenmesi, toz kontrolünün iyileştirilmesi, sürekli 
takip ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi ve çalışanların 
hareketli bir sisteme daha fazla maruz kalması gerekmekte-
dir. Bu değişiklikler çeşitli tehlikeler doğurmaktadır.  
İş kazalarının meydana gelebileceği tehlikeli konveyör böl-
geleri [Şekil 1]:
• Yükleme bölgesi
• Tahliye bölgesi
• Mekanik/Elektrikli ekipmanlar 
• Dönen kıstırma/kesme noktaları
• Konveyörün altı
• Korumasız erişim noktaları
Konveyörle ilgili sorunlar yaygın olarak çok çeşitli endüst-
rilerde ortaya çıkmaktadır. Ekipmanın etrafında her gün 

çalışan personel genellikle koşullara kayıtsız hale gelmekte 
ve sorunları çözüm gerektiren anormallikler yerine üretim 
süreçlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirmek-
tedir. Deneyimli bir bakım yüklenicisi bu sorunları tespit 
edebilmektedir ve şirket içi kaynakların gözden kaçırdığı 
çözümler sunabilmektedir. Buradan hareketle çalışan ma-
ruziyetini azaltmak, işyeri güvenliğini artırmak ve üretim 

verimini en üst düzeye çıkarmak için iyileştirmeler tasar-
lanmaktadır. 
Tehlike kaynaklarından bazıları [Şekil 2]: 
Servis Sözleşmesi Tipleri
Bakım programları hizmet sağlayıcıya göre farklılık gös-

terebilmekte ve ayrıca bireysel müşterilere uyacak şekilde 
özelleştirilebilmektedir. Ancak genellikle bu sözleşme tip-
leri üç kategoriye ayrılıyor: gözlem/raporlama, temizlik/
servis ve tam kapsamlı servis.  
Planlı inceleme ve raporlama sözleşmesi kapsamında gö-
revlendirilen uzman yüklenici, bir sistemi bant sağlığından 

ekipman işlevine ve ortam faktörlerine kadar uzanan kap-
samda çok detaylı bir şekilde kontrol etmekte ve olası so-
runları belirtmektedir.  Bu kapsamda bulguları ve çözümle-
ri sunan bir rapor hazırlamaktadır.
Temizlik ve servis sözleşmeleri belki de en yaygın olan tipte-
dir. Bunlar döküntü ve silo temizliğinden bant sıyırıcı uçla-
rın kontrolüne ve değiştirilmesine kadar çok özel hizmetler 
içerebilmektedir ve bakım ekiplerinin yetişmekte zorlandı-
ğı yerlerde boşlukları doldurabilmektedir. Bunun en önemli 
avantajı, bir konveyörün tesis personelinin dikkatini gerek-

AGÜB

Şekil 1:  Bandın tüm uzunluğu boyunca Tehlikeli Bölgeler 
bulunmakta ve bunların çoğu bakım noktalarında yer 
almaktadır.

Şekil 2:  Olası tehlike kaynaklarının listesi uzun ve çeşitlidir.

Gezer bant sıyırıcı bakımı gibi sözleşmeli hizmetler
bileşen arızalarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.
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tirmeden gözetilebilmesi ve bu 
personelin normal görevlerini 
yerine getirebilmesidir.  Di-
ğer bir avantajıysa servisten 
sorumlu dış kaynak uzman 
personelinin ideal konveyör 
uygulamaları ve geçerli mev-
zuat konusuna yatkın kişiler 
olmasıdır.  
Tam servis ve bakım sözleşme-
si kapsamında, en üst düzeyde, 
sistem işlevinin her seviyesinin 
takibi, bakımı ve raporlanma-
sı konusunda sorumlulukları 
alabilecek eğitimli teknisyen-
ler görevlendirilmektedir. Bu 
teknisyenler, gerektiğinde aşınan bileşenleri değiştirirken 
verimi, güvenliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkar-
mak için gerekli donanım iyileştirmelerini önermektedir.  
Böylece işletmecilere daha kesin maliyetler sunabilmekte ve 
operasyon maliyetlerini bütçelendirmek ve yönetmek daha 
da kolaylaştırılmaktadır.

Yatırım Geri Dönüşü (ROI)
Daha düşük üretim seviyeleri için tasarlanan eski konveyör 
sistemlerinde hızların ve hacimlerin artırılması, iş kazala-
rının ve duruşların da artmasına neden olmaktadır. Daha 
fazla üretim çıktısı için tasarlanan nispeten yeni yarı veya 
tam otomatik sistemlere yapılan sermaye yatırımları daha 
az iş gücü gerektirmekte ancak bakım personelinin yüksek 
düzeyde eğitimli ve uzman teknisyenler olmasını da bera-
berinde gerektirmektedir.
Bakım hizmeti sözleşmeleri, bir dizi faktör aracılığıyla en iyi 
yatırım getirisini sağlamaktadır:
• Mevzuata uygunluk: Yüklenici, yüksek bedelli para 

cezaları ve ihlaller gerçekleşmeden önce mevzuata uy-
gunluk konularına dikkat çekmekte ve çözümler sun-
maktadır.

• İş Kazaları / Yükümlülükler: Yükleniciler, bakımı 
gerçekleştirmek ve yasal yükümlülükleri azaltmak için 
bir dizi katı güvenlik prosedürü uygulamaktadır. 

• Verimlilik: Bakım hizmeti sözleşmeleri, mümkün 
olan en az sermaye yatırımıyla çalışma süresini iyileş-
tirmeye ve sürdürebilmeye odaklanmaktadır. 

• Süreklilik: Yükleniciler açık direktiflere uygun hare-
ket ederek iç faktörlerden (iş tartışmaları, moral vb.) 
etkilenmemektedir.  

• Operasyon Maliyeti: Çalışmanın belirlenmiş bir büt-
çeye göre tanımlanması ve çalışma kapsamının yanı 

sıra bekleyen ihtiyaçlar hakkında net raporlama ve 
öneriler sağlanması sayesinde işletmeciler yapılması 
gereken iyileştirmeleri daha iyi görebilmekte, iş gücü 
maliyetlerini kontrol edebilmekte ve zamanla yatırım 
getirisini daha da artırabilmektedir.

Sonuç
Bakım hizmeti sözleşmeleri yalnızca işletme maliyetini 
kontrol etmenin ve azaltabilmenin bir yolu değil; aynı za-
manda bir güvenlik mekanizması olmaktadır.  Örneğin, bir 
vaka çalışmasında, uzman şirketlerden alınan hizmetler sa-
yesinde zaman kaybı olaylarında %79 azalma ve üretimde 
%40 iyileşme görülmekte; böylece yıllık uzman bakım söz-
leşmesi yalnızca günlerle ifade edilebilecek bir süre içinde 
kazançlı hale gelmektedir.
İş yükleri, personelin bazı ihlalleri gözden kaçırmasına ne-
den olarak uygunluk gereklerini sağlamalarını önleyebil-
mektedir. Dış kaynaklar, tesisin konveyör sisteminin etkili 
ve verimli şekilde kullanılması konusunda sorumluluk al-
makta ve operasyona değer katabilmek için konveyör ve-
rimliliğini arttırmaya, ekipman ömrünü uzatmaya ve gü-
venliği artırmaya gayret göstermektedir.
Sorunun merkezinde işletme maliyetlerinin düşürülmesi 
ve üretimin artırılması yatmaktadır. Çalışmanın duruş ve 
üretim çıktısı bakımından üretim verim hedeflerini karşıla-
ması ya da aşması gerekmektedir.  Mevzuat uyum, maliyet 
tasarrufu ve verim kriterleri karşılandığı takdirde, bakım 
hizmeti sözleşmesi sürekliliği olan makul bir çözüm sağla-
maktadır. 

AGÜB

Dış kaynak uzmanların gerçekleştirdiği planlı 
bakım, ekipman ömrünü en üst düzeye çıkarmaya 

ve duruşları azaltmaya yardımcı olmaktadır.
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GİRİŞ
Maden üretimine geçilebilmesi 
için maden işletme ruhsatı alın-
ması yetmemekte, maden işletme 
izni alınması da gerekmektedir. 

İşletme izni; ÇED kararı, arazi mülkiyet izinleri, iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı ve MAPEG kayıtlarına işlenmiş 
alanlar ile ilgili izinlerin alınması suretiyle işletme ruh-
sat sahibine verilir (Yıldız, 2020a; 2020g). Maden işletme 
ruhsat sahibi tarafından 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
24. Maddesinin onbirinci fıkrasında belirtilen işletme 
izninin alınabilmesi için gerekli söz konusu zorunlu 
izinlerde yapılan başvurularda genel bir sıralama bulun-
mamaktadır. Ancak, işletme ruhsat edinimi sonrasında 
ÇED belgesi alınmadan, mülkiyet izni ile işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı (GSM izni/ruhsatı) verilmemektedir 
(Yeşilyurt, 2020a, s.112). Maden işletme ruhsatı sahibi, 
işletme faaliyetini gerçekleştireceği sahada genellikle son 
olarak GSM izni alması suretiyle işletme izni için gerekli 
izin sürecini tamamlayabilmektedir. 
Maden üretim faaliyetinde bulunabilmek için GSM ruh-
satı alma zorunluluğu 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 
05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun-
la değişik 7. maddesi ile getirilmiştir. Bu konuya ilişkin 
esaslar da söz konusu madde hükümlerine dayanılarak 
hazırlanıp 21.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Maden-

cilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile düzenlenmişti. 
Halbuki, Maden Kanunu’nun 7. maddesi madenci-
lik faaliyetleri için gerekli bütün izinlerin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) tarafından ve-
rileceği esası üzerine düzenlenmişti. Ancak, 5177 
sayılı Kanun’un yürürlüğü sonrasında 2007 yılında 
yürürlüğe konulan Kanun ve Yönetmeliklerle GSM 
ruhsatı verme yetkisine sahip belediye ve il özel ida-
releri uygulamaları sonucunda madenciler bu ruhsa-
tın ediniminde mağduriyetler yaşamış (Yıldız, 2008) 
ve halen yaşamaya devam etmektedir. Ayrıca, geç-
mişten günümüze değin GSM ruhsatı belediyelerin 
ya da il özel idarelerinin gözünde bir gelir kaynağı 
olarak görülmektedir. Halen GSM ile ilgili verilecek 
izinlerde işlem süresi ve ödenecek harç gibi hususlar 
netleşmemiş, izin süreci ve harç alımı uygulamada ku-
rumlardaki kişilerin insiyatifine bırakılmıştır (Yıldız, 
N., 2020). 2005 yılından itibaren, daha önce Sağlık Ba-
kanlığı’nın yetkisinde olan GSM ruhsatı verme yetkisi 
mücavir alanların dışında il özel idarelerine, mücavir 
alan içerisindeki faaliyetler için de belediyelere veril-
miştir. 24.06.2010 tarihinden itibaren ise GSM ruhsa-
tı vermede sadece il özel idareleri yetkili kılınmıştır. 
Geçmişte yaşanan mağduriyetler nedeniyle söz ko-
nusu yetkinin her üç kurumda da olmaması gerektiği  
doktrince tartışılmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  
ÇED Kapsamına Alınabilir mi?

Dr. Taşkın D. YILDIZ1

1Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, tdyildiz@atu.edu.tr

1 Bu makale Taşkın Yıldız'ın doktora tezinden üretilen, ve orijinali “Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi”’nin 2020 yılı 24 (2) sayısında yayınlanan makalenin genişletilmiş özetidir. Agrega Bülteni’ndeki bu 
makaleye atıf yapmak isteyenler şöyle atıf yapmalıdır:
Yıldız, T.D., 2020. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının (GSM) mevzuat ve madencilik sektörü açısından değerlendirilmesi: 
GSM ruhsatı ÇED kapsamına alınabilir mi? Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (2), 145-
169. Erişim: http://iibfdergi.cu.edu.tr/242.html

1.
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Herşeyden önce GSM ruhsatının madencilik faaliyetleri 
için gerekli olup olmadığı tartışılmaktadır. Eğer gerekli 
değilse madencilik faaliyetleri için bu ruhsat istenme-
melidir (Yıldız, 2008). Maden işletme faaliyetlerinin de-
vamlılığı ve kontrolü ile; üretim, istihdam ve çalışma gibi 
konularda hiçbir faydasının olmadığı, maden yatırımcı-
larının zaman kaybına ve ekonomik kayıplarına sebep 
olduğu dikkate alınarak GSM ruhsatının uygulamadan 
kaldırılması (Tütüncü, 2010, s.529) madencilik sektörü 
ve doktrin tarafından getirilen önerilenlerden biridir. 
Önerilerden bir diğeri ise GSM ruhsatının ÇED kapsa-
mında verilmesi konusudur. 
Madencilik sektörünün acil olarak çözülmesi gereken 
sorunları izin sürecinden kaynaklı (Yıldız, 2020f; 2020g; 
Yıldız ve Kural, 2020) ve arazi kullanım bedellerinden 
kaynaklı (Yıldız, 2019; 2020c; 2020d; 2020e; 2020h) so-
runlardır. GSM ruhsatı konusundaki sorunlar, bu sorun 
türlerinin her ikisini de barındırmaktadır. Bu çalışmada 
işletme izni alınabilmesi için temel izinlerden biri olan 
GSM ruhsatının mevzuattaki yeri, GSM harcı, bu ruh-
satın alın(a)mamasının yaptırımları, bu ruhsatı vermeye 
yetkili mercilerin uygulamalarının izin sürecine etkileri 
açıklanmıştır. Ardından izin sürecindeki bürokrasinin 
azaltılabilmesi adına bu ruhsatın ÇED izni kapsamına 
alınması önerisi tartışılmıştır. 

2. İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI 
KONUSUNDA MEVZUATTA GETİRİLEN 
DEĞİŞİKLİKLER
2.1. GSM İzninin Mevzuattaki Niteliği  
ve İzni Veren Merciler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeli-
ğin (İAÇRİY) 4. maddesine göre “Gayrisıhhî müessese” 
(GSM): Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyo-
lojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya 
çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal 
kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri 
ifade eder. GSM’ler üç kategoride sınıflandırılmıştır:
• Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve 
insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka 
uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,
• İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti 

gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ika-
metine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca 
teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek 
bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
• Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve 
insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında 
kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında 
bulundurulması gereken işyerlerini ifade eder (İAÇ-
RİY m. 4). N. Yıldız, mevzuatta belirlenen “1. Sınıf ” ve 
“2. Sınıf ” olarak GSM ruhsatının sınıflandırılmasının 
doğru bulmadığını çalışmasında belirtmiştir. GSM 
ruhsatı konusundaki mevzuat incelendiğinde, bu 
mevzuatın madencilik faaliyetine uygun hazırlanma-
dığı, ancak 2004 yılından sonra madenciliğe yönelik 
düzenlenmeye çalışıldığı görülmektedir (Yıldız, 2018, 
s.122). 2004 yılında 5177 sayılı Kanun ile Maden Ka-
nunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklik sonucun-
da, maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için söz 
konusu ruhsatın alınması zorunluluğu getirilmiştir1. 
Özellikle 28.05.1995 tarihinde yürürlüğe giren GSM 
Yönetmeliği’nden itibaren, aşırı çevre koruma olgu-
sunun etkisiyle, bu Yönetmelikte ardı ardına yapılan 
değişikliklerle, çok sayıda maden ve taşocağı işlet-
me ruhsatının iptal edilmesiyle sonuçlanan bir tablo 
oluşmuştu (Çanga, 2005, s.204). GSM Yönetmeliği 
10.08.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bu 
yönetmeliğin yerine, aynı tarihte “İşyeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe 
konulmuştur. Devamında, 21.04.2007 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan “Madencilik Faaliyetleri İzin 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönet-
melik” ile söz konusu yönetmelikte önemli değişiklik-
ler yapılmış, özellikle GSM ruhsatlarının ne şekilde 
verileceği hususundaki açık düzenlemeler ile bu ko-
nudaki keyfi uygulamaların önüne geçilmesi amaçlan-
mıştır (Yeşilyurt, 2010a, s.41). 
04.03.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu ile, ve 13.07.2005 tarihinde yü-
rürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu ile, daha 
önce Sağlık Bakanlığı’nın yetkisinde olan GSM ruhsatı 
verme yetkisi mücavir alanların dışında il özel idarele-
rine, mücavir alan içerisindeki faaliyetler için de bele-
diyelere verilmişti (Yıldız, 2008). 24.06.2010 tarihinde 
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1 Maden ruhsatlarında GSM ruhsatı alma zorunluluğu aslında 5177 sayılı Kanun ile getirilmemiştir. Bu zorunluluk 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Yasası, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat-
larına Dair Yasa Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanunla zaten vardı (Yeşilyurt, 2010b, s.45).
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yürürlüğe giren 5995 sayılı Kanun ile değişiklik geti-
rilen Maden Kanunu’nun 7. maddesi hükmüyle artık 
GSM ruhsatlarının verilmesinde yetki belediyelerden 
alınmıştır. 
Geçmişte belediyelerin GSM ruhsatı karşılığında, 
mevzuatın öngördüğü GSM ruhsat harcı yanı sıra ma-
den işletmelerinden iş makinaları vb. ek bedeller talep 
ettiği (Yıldız, N., 2020) iddia edilmiştir. Ayrıca, beledi-
yeler madencilik faaliyetlerinin yapılabilirliğine nesnel 
olarak değil de, oy potansiyelini kaybetme kaygısıyla 
öznel değerlendirmeler içerisinde bakabilmektedir. 
Bu durumların oluşmasına karşı bu ruhsatı vermede 
yetkinin belediyelerden alınması yerinde olmuştur. 
Mevzuatta yapılan bu ve diğer değişiklikler sonucun-
da, izinlerin alınması sürecinde ortaya çıkan bürokra-
tik engellerin ortadan kaldırılarak planlı bir uygulama 
sağlanması hedeflenmiştir. Yeni düzenlemelerle ma-
dencilik faaliyetleri için ÇED ve GSM izinlerinin alın-
ması işlemleri bir disiplin altına alınmaya çalışılmış, 
izin süreleri kısaltılmaya, bu hususta karşılaşılan so-
runlar ortadan kaldırılmaya, ve sektörün yatırımcılar 
için daha uygun bir duruma getirilmesine gayret edil-
miştir (Yıldız, 2020f). Ancak, bu mevzuat değişiklikle-
rine rağmen bir maden projesi termin planında GSM 
ruhsatının 93 günde alınmasının planlanması (Özel, 
2006, s.191) bu dönemde bu ruhsatın tek başına, ma-
den işletme izin sürecinde gecikme yaşatacak boyutta 
uzun sürelerde alındığını göstermekteydi. 

2.2. GSM İzni İçin Alınan Harç Bedelleri
“Bu ruhsatların verilmesi sırasında 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil 
ettiği işyeri açma izni harcı büyükşehir belediyesi olan il-
lerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, büyük-
şehir belediyesi olmayan illerde il özel idaresi tarafından 
tahsil edilir. Bu bedelin %50’si ruhsatın bulunduğu böl-
geyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak 
üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet 
Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların bele-
diyelerin mücavir alanı içerisinde kalması durumunda 
tahsil edilen harcın %50’si ilgili belediyenin hesabına ak-
tarılır." (Maden Kanunu m.7). Bu şekilde madencilik-
ten etkilenen bölgelere kaynak aktarılarak iyi yönetim 
uygulamasının gerekleri yerine getirilmektedir (Topa-
loğlu, 2011, s.103).      
Maden işletmeleri, GSM ruhsatı için, proje bedeline 
göre değişmekle birlikte yaklaşık 10000-150000 TL 
arasında harç ödemekteydi (Pinto, 2013, s.40-41). 
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30.12.2004 tarihinde 5281 sayılı Kanunla Değişik 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81. maddesine 
göre işyeri açma izni harcı 0,1-1,0 TL/m2'dir. Bu mik-
tar hiçbir surette 5000 m2'ye isabet eden tutarı geçe-
mez hükmü bulunmaktaydı (m.81). Belediyeler/il özel 
idareleri bu oranı çoğunlukla azami sınırdan uygula-
mışlar (TÜMMER, 2010), veya maden alanının tü-
müne göre hesaplayarak talep etmişlerdir. Yukarıdaki 
başlıkta belirtildiği üzere, geçmişte belediyelerin GSM 
ruhsatı verme karşılığında, mevzuatta öngörülen GSM 
ruhsat harcı yanı sıra maden işletmelerinden mevzu-
ata aykırı ilave bedel talepleri olabilmesi (Yıldız, N., 
2020) bu ruhsatın edinimi maliyetini belirsiz derecede 
yükseltmektedir. 
Bu dönemde belediyelerin GSM ruhsatı için alacakla-
rı harç Yıldız’a göre, İçişleri Bakanlığınca kesin olarak 
belirlenip belediyelere talimatlandırılmalıydı (Yıldız, 
2008). Ruhsat harcının 5177 sayılı Kanunla uygula-
maya konulduğunda ilk çelişki, alan üzerinden alınan 
ücret iken, yani birim alan başına bedel belirlenmiş-
ken en fazla 5000 m2 denerek mevzuata yazılmasıydı. 
Ancak, belediyeler birim alan başına bu bedeli ruhsat 
alanı ile çarparak tüm ruhsat alanı için maden işlet-
melerinden bu tutarları talep etmişlerdir. Bu dönemde 
GSM ruhsatlarında alan sınırlaması ya da koordinat 
yoktu. Maden işletmeleri belediyelerin bu anlayışı 
yüzünden mevzuatın değişmesini istediler. Ancak, 
uzun bir süre beklenen değişiklik yapılmadı (Yıldız, 
N., 2020). Bu ruhsat zorunlu tutulduğundan bu yana 
Yıldız’a göre bu ruhsat için ödenmesi istenen bedel bir 
yıllık işletme ruhsat harcına eşit olmalı(ydı) ve başka 
bir bedel istenmeden bir defada ödenerek alınabilme-
li(ydi) (Yıldız, 2010).

2.3. GSM İzni Alın(a)mamasının Yaptırımı
İşletme izni alınabilmesi için ÇED, mülkiyet ve diğer 
izinler içerisinde GSM izninin de alınması gerekmek-
tedir. Mevzuata göre il özel idaresi verdiği GSM’yi 
denetleyebilir. Buna karşın, MAPEG yaptırım ve dur-
durma yetkisine sahiptir (Yıldız, 2012, s.249). Gerek 
çevre mevzuatına göre gerekli iznin alınmamış olması 
gerekse de GSM ruhsatının alınmaması maden işlet-
me ruhsatının iptaline sebep olmaz (Topaloğlu, 2011, 
s.103; Danıştay 8.D., 13.02.2002 tarihli, E. 2001/1389, 
K. 2002/998; Danıştay İDDGK, 08.02.2002 tarihli, E. 
2001/837, K. 2002/135). Ancak, maden işletme faaliye-
tine başlanabilmesi için GSM ruhsatının alınması zo-
runludur (Yıldız, 2020f). Ruhsat hukukunun doğduğu 
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likte belirlenmiştir. Bu nedenle GSM ruhsat taleplerin-
de illerde ve büyükşehirlerde yönetmelik çerçevesinde 
bir birliktelik sağlanması, izin alım sürecini hızlan-
dıracaktır. Uygulamada standartlaşmaya gidilmesi 
için kanun ve yönetmeliklerde bu doğrultuda gerekli 
düzenlemelerin yapılmasında fayda var (Kömürder, 
2016, s.17-18; Kalkınma Bakanlığı, 2018, s.208). 
GSM ruhsatlarının bazı şehirlerde keyfi uygulamalar 
sonucunda verilmediği örnekler de çoktur (Emiroğlu, 
2018, s.8). Maden işletmelerinin GSM ruhsatlarını al-
ması sürecinde yerel idarelerde sorunlar yaşanmasının 
ve bu konuda bir standart sağlanamamasının sebebi 
olarak, genelde madencilik konusunda uzman olma-
yan kişilerin ve kuruluşların bu konuda takdir yetki-
sini kullanması olduğu tespit edilmektedir. Halbuki 
Türkiye’de madencilik konusunda otorite ETKB’dir 
(TMD vd., 2018, s.36). 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe 
giren 7164 sayılı Kanun değişikliği sonucunda Maden 
Kanunu’nun 7 (9) madde fıkrasına ilave edilen cümle 
ile, “Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyet-
leri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici 
tesisler dışındaki faaliyetler ve/veya tesisler için Bakan-
lığın izni olmaksızın hiçbir surette işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatı düzenlenemez.” hükmü öngörülmüştür. 
Bu hükümle, belirlenen kapsamda bu ruhsatın il özel 
idareleri yanı sıra ETKB tarafından izne tabi tutulma-
sının, yeni dönemde izin süreçlerinde yavaşlamaya ya 
da engellemeye yol açmaması sektör tarafından bek-
lenmektedir.          
Önemli diğer bir husus da bu ruhsat alanının ne kadar 
verileceği konusudur. 2007 yılına kadar GSM ruhsatı 
koordinat olarak sınırlandırılmayarak, işletme ruhsat 
alanının tamamına verilmekteydi. Bu tarihten sonra 
verilen ruhsatlar ise ÇED ya da işletme izin sahasıy-
la sınırlandırılmaya başlanmıştır (Yıldız, 2018, s.122). 
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği’n-
de her ne kadar “25 hektar ve üzeri çalışma alanında 
açık işletmeler” ifadesi bulunsa da uygulamada, maden 
ruhsatının büyüklüğü, ruhsat sahaları içerisinde açı-

tarihte ortada olmayan GSM ruhsatı zorunluluğunun, 
ilerleyen bir tarihte ortaya çıkması halinde dahi ruhsat 
sahibinin anılan GSM ruhsatını alması gerektiği ve bu 
ruhsatın, işletme ruhsatı nedeniyle ortaya çıkan kaza-
nılmış hak ile ilgili olmayacağı bir Danıştay 8. Dairesi 
kararında belirtilmiştir2 (Çankaya, 2018, s.85-86). GSM 
ruhsatı olmadan faaliyet gerçekleştirilmesi durumunda 
Maden Kanunu’nun 7. maddesi yaptırımının3, işletme 
ruhsatı sahibine uygulanacağı belirtilmektedir. 
5177 sayılı Kanun’un yürürlüğe konulduğu 2004 yılı 
öncesindeki dönemde ve devamındaki dönemde GSM 
ruhsatı kolay alınamamaktaydı. Başta belediyeler olmak 
üzere birçok kuruluşta madencilik faaliyetlerine olum-
lu gözle bakılmama anlayışı hâkimdi. Belediyeler GSM 
ruhsatı verme hakkını maddi bir fırsat olarak değerlen-
dirmiş, hatta madenciliğe engel olmak için bir araç ola-
rak kullanmışlardır (Yıldız, 2008). 2010 yılından itibaren 
il özel idarelerinin verdiği bu ruhsat ediniminde maden 
yatırımcıları, yaşanan geçmiş sorunlar ortadayken, bu 
sorununun mağduriyet yaşatmayacak doğrultuda çözü-
mü için ETKB’den destek beklemekte ve gerekli mevzua-
tın çıkarılmasını istemektedir. 

3. GSM İZNİ VERİLMESİ SÜRECİNDEKİ 
KEYFİ UYGULAMALAR VE GECİKMELER 
KARŞISINDA ÇED KAPSAMINDA GSM İZNİ 
VERİLMESİ
Maden Kanunu çerçevesinde işletme izni edinebilmek 
için (ÇED, GSM, kamulaştırma, mera izni gibi) gerek-
li izinlerin temini konusunda bölgeden bölgeye önemli 
farklılıklar bulunmaktadır. Bunların edinimindeki iş-
lemlere ilişkin olarak her bölgede farklı belgeler talep 
edilmekte, farklı prosedürlerle bu durum keyfi uygula-
malara ve zaman kayıplarına neden olmaktadır. Her ilde 
belirlenen evraklar ve GSM ruhsat bedelleri değişiklik 
göstermektedir. Örneğin Burdur’da Yönetmelik dahilin-
de 7 adet evrak istenmekte, fakat Konya’da ise 20 farklı 
evrak istenmek suretiyle ruhsat alımı zorlaştırılmaktadır. 
Halbuki GSM müracaatı için istenen evraklar4 Yönetme-

2 5177 sayılı Kanunla GSM ruhsatı ediniminin mecburi hale gelmesi sonrasında, bu ruhsat olmaksızın faaliyette bulu-
nulması sebebiyle teminat iradı ve faaliyetlerin durdurulması kararı aleyhine açılan bir davaya istinaden Danıştay bu 
kararı vermiştir.
3 “(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 md.) Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülki-
yet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 46.579 TL tutarında idari para 
cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu, diğer ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına durumu bildirir. Bu ihlallerin ilk tespit tarihinden itibaren, ilk tespit dâhil üç yıl içinde üç kez 
yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir.” (3213 sayılı Maden Kanunu, madde 7).
4 GSM ruhsatının edinilebilmesinde yer seçimi, tesis kurma izni ve GSM ruhsatı için gerekli belgeler için bakınız (İAÇ-
RİY m.22).
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5 Örneğin geçmişten bu yana, madencilik faaliyetleri için GSM ruhsatı müracaatları esnasında kurulan komisyonlarda 
bulunan Tarım İl Müdürlüğü temsilcileri, Kanunun öngördüğü zarar verme eylemini de göz ardı ederek, ve nesnel ol-
mayan görüşlerle olumsuz raporlar düzenleyerek, işletmelerin faaliyete geçişini engellemektedirler (İMİB, 2008, s.54-55; 
TÜMMER, 2010).
6 N. Yıldız’a göre, sağlık koruma bandının GSM ruhsatı ile bir ilişkisi olmamalıdır. Böyle bir ilişki kurulacaksa bu ilişki 
ÇED kapsamında değerlendirilmelidir. GSM ruhsatı verecek kurumun, herhangi bir kurumdan görüş istemesine gerek 
olmadan, inceleme ve denetimleri kendisi yapması gerekmektedir. GSM ruhsatının amacı; çalışanların dinlenme, yemek 
yeme, yatma, tuvalet, banyo başta olmak üzere ihtiyaçlarını giderdiği yerlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygun olma-
sına, bu yerlerde başta yangın, sel gibi istenmeyen bir olay karşısında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. İşletme 
izni genişletildiğinde bu ruhsat sahasında çalışanlar için kurulmuş şantiye aynı yerinde kalmasına rağmen yeni bir GSM 
ruhsatının istenmesi, olmaması durumunda ise maden kanununa göre yüklü bir para cezası istenmesi de anlaşılır de-
ğildir (Yıldız, 2018, s.122).  

lan/açılacak birden çok ocağın konumu ve mesafeleri 
dikkate alınmadan, maden ruhsatı içerisindeki işlet-
melerin alanları toplamına göre birinci ya da ikinci 
sınıf GSM ruhsatına dayalı işlemler yapılmaktadır. Bu 
durum, bir ruhsat sahasında birbiriyle mücavir olma-
yan ve beraber değerlendirilmesi (çevre ile sağlık şart-
ları sebebiyle) anlam taşımayan, yalnızca alanları top-
lamı 25 hektarın üstüne çıktığı için birinci sınıf GSM 
ruhsatı verilmesi şeklinde işlem yapılmasına neden ol-
maktadır (TMD vd., 2018, s.36). (TMD vd.), birbirle-
rinden bağımsız birden çok ocağın bulunduğu maden 
ruhsat sahalarında her bir ocak için alan sınırının ayrı 
ayrı uygulanmasının bu sorunun ortadan kaldırılma-
sını sağlayacağını düşünmektedir. Ayrıca, ÇED süre-
ci içerisinde ilgili tüm kurumların görüşleri  alınarak 
oluşturulan GSM sağlık koruma bandının başka bir 
kurumca değiştirilmesinin önüne geçilmelidir (TMD 
vd., 2018, s.31, 36).6  
Mevcut durumda bakanlıklar ve kurumların koordi-
nasyon eksikliğine bağlı olarak yetki karmaşası ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum ruhsat sahiplerinin (iş gücü ve 
zaman kaybı gibi) maliyetini artırıcı unsurları tetikle-
mekte ve istihdam oluşturacak yatırım girişimlerine 
yıpratıcı bir güç olarak kendini göstermektedir. Bu 
yetki karmaşasına son vermek yöneliminde, maden-
cilik ile ilişkili tüm izinlerin tek bir otorite tarafından 
verilmesinin ülke yararına olacağı düşünülmektedir. 
Bu doğrultuda, bürokratik işlemlerin azaltılması, izin 
alma sürelerinin makul sınırlara çekilebilmesinin sağ-
lanması ve çok çeşitli kurumlar eliyle verilen izin sü-
reçlerinde meydana çıkan sorunların asgari dereceye 
indirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, işletme ruhsa-
tı ve işletme izni haricinde (GSM ruhsatı; tarım, or-
man, mera ve sit alanına ilişkin izinler gibi) alınması 
gereken izinlerin tümünün ÇED kapsamına alınması 
önerilmektedir (TBMM, 2010, s.299). N. Yıldız’a göre 
de; GSM ruhsatının ÇED kapsamında verilebilmesi 
mümkündür. GSM Yönetmeliği ÇED’le birlikte de-
ğerlendirilmesini gerektirecek bir nitelik taşımaktadır. 

Ayrıca, ÇED sürecine bütün kurumlar katılmaktadır. 
Yazar, kurallar belirlendiği takdirde ÇED kapsamında 
GSM ruhsatının da verilmiş sayılması gerektiğini dü-
şünmektedir (Yıldız, N., 2012, s.249; 2018, s.122).  
GSM ruhsatı almadan madencilik faaliyetinde bulu-
nulursa ne olur, çevre tahrip mi olur, yoksa salgın has-
talık yaygınlaşması mı söz konusu olur? GSM ruhsa-
tı ile ilgili açılmış bir davada mahkeme kararının bir 
paragrafı aynen şöyledir: “Öte yandan sağlıklı yaşana-
bilir bir çevrenin oluşturulması konusundaki bilincin 
son yıllarda hızla geliştiği ve buna bağlı olarak çevreye 
daha duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi, çevre kirliliği-
nin önlenebilmesi amacı ile yeni önlemlerin alınmaya 
çalışıldığı görülmektedir.“ şeklindedir. Bu konu esasen 
ÇED kapsamında değerlendirilecek bir bakış açısıdır. 
Bu hususlarla ilgili olarak Çevre Kanunu, yönetmelik-
leri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilidir. Oysa 
GSM kapsamında alınan bu ruhsatın ne sağlıklı yaşa-
nabilir çevre ve çevre kirliliği ile ne de çevreye duyarlı 
teknolojilerle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmakta-
dır. Yine, Gayri Sıhhi Müesseseler kapsamında alınan 
GSM ruhsatının çevreye uyumlu tesislerle de ilgisi ol-
madığı gibi bu ruhsat alınırken çevre ile ilgili hiçbir 
yükümlülük getirilmemektedir (Yıldız, 2010). 
Sorunun çözümü için tüm işlemler ÇED sürecinin 
başlangıcında ÇED kapsamında yapılabilir, bedeli de 
ilgili kuruma yatırılabilir. GSM ruhsatı için istenen 
belgeler ve prosedürler aynı olabilir. Ancak, konu ÇED 
ile birlikte ÇED'in bir parçası olarak çözüleceğinden 
ÇED sonrasında GSM izninin verilmesi uygulaması 
ortadan kaldırılarak maden yatırımcısının zaman kay-
bının önlenmesi sağlanabilir (Yıldız, N., 2020).  
GSM ruhsatı, ÇED için hazırlanan proje tanıtım dos-
yası hazırlanırken, ÇED EK-1 prosedürü kapsamında 
“ÇED gerekli değildir” kararı alınırken çözümlene-
bilir. ÇED Proje tanıtım dosyası hazırlanırken ruhsat 
sahibi GSM ruhsatı için gerekli taahhütlerde bulunur, 
“ÇED Gerekli Değildir” kararı alındığında GSM ruh-
satı da alınmış olur. Faaliyete geçildiğinde de taahhüt-
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Şekil 1. Bir Projenin Zamanlama Tablosu Örneği (Naz-
ka, 2014, s.12)7

Şekilde görüldüğü üzere, Türkiye’de gerçekleştirilen 
bir altın madeni işletme projesinde; ÇED sürecinin ta-
mamlanması 9 ay, orman izninin alınması 13 ay, iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatının alınması (iyimser bir süre 
olarak) 1 ay8, işletme iznine başvuru yapılması ve bu iz-
nin alınması 1 ay9 olmak üzere, işletme faaliyetine baş-
layabilmek için tüm izinlerin toplam 24 ayda tamam-
lanması öngörülmüştür. ÇED sürecinin bitiminden 
sonra orman izninin ve GSM ruhsatının süreçlerinin 
başlamasının planlanması dikkat çekmektedir. Burada 
dikkati çeken bir diğer husus da ÇED sürecinden sonra 
diğer izinlerin 21 ay içerisinde alınmasının planlanma-
sı, ancak bu izinlerin 3 ay içerisinde tamamlanamıyor 
olmasıdır. Bunun sonucunda maden işletme faaliyetle-
ri için verilecek izinlerin gecikmesi Türkiye’de önemli 
derecede maden yatırımlarının kaybedilmesine yol aç-
maktadır (Yıldız, 2020b; Yıldız ve Kural, 2020). 

lerle ilgili denetleme yapılır (Yıldız, 2008). Nitekim ya-
pılan değerlendirmede hem “ÇED gerekli değildir” bel-
gesini veren hem de GSM ruhsatını veren kurum il özel 
idaresidir. Bu durumda GSM ruhsatının ÇED sürecinde 
eş zamanlı olarak aynı kurum tarafından verilebilmesi 
mümkündür. Benzer olarak, GSM ruhsatının ÇED EK-2 
prosedürü kapsamında da verilmesi bir mevzuat değişik-
liğiyle mümkün hale gelebilir. Şöyleki, bu konuda Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurulduğunda, “ÇED süre-
cinde başvurunun yapıldığı şehrin il özel idaresi iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatını vermeye yetkilidir” şeklinde 
bir hükmün mevzuata eklenmesiyle bu sağlanabilir.
Ayrıca, maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için mera, or-
man ve SİT alanları gibi arazi mülkiyet izinleri, GSM ruhsatı 
gibi (ÇED dışında diğer) izinler konusunda genellikle ÇED 
raporunda belirlenen esaslar dahilinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından izin verilmesi öngörülmüştür. Bu çer-
çevede Türkiye’de 3213 sayılı Maden Kanununun 7. madde-
sinde, “ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 
diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay içinde 
bitirilir”, kuralı bulunmaktadır (Yıldız ve Kural, 2020). Bura-
daki amaç, ÇED işlemleri ile birlikte diğer izin işlemlerinin 
eş zamanlı olarak bitirilmesini sağlayarak maden ruhsat sa-
hiplerinin bir an önce üretim faaliyetine başlayabilmelerini 
sağlamaktır. Ancak, uygulamada ÇED onayı olmadan diğer 
izin işlemlerine başlanamaması, diğer izin işlemlerinin de 
başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılama-
ması, gibi sorunlar yaşanmakta (Cankurtaran, 2008, s. 6) ve 
halen yaşanmaya devam etmektedir. Örnek bir maden işlet-
me projesinin termin planı Şekil 1’de görülmektedir (Yıldız 
ve Kural, 2020). 

7 2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun’un izinler ile ilgili ortaya koyduğu amaç, maden ruhsat sürelerinin 
sınırlı olması nedeniyle ÇED, mülkiyet, GSM ve MAPEG kayıtlarında bulunan izinlerin süreçlerinin eş zaman-
lı olarak ayrı ayrı yürütülmesini sağlamaktır. Nitekim, 2007 ve 2010 yılları arasında orman izni ve GSM ruhsat 
başvuruları esnasında, bu başvuruya ÇED izni eklenmiyordu, ÇED sonradan alındığında ilgili kurumlara bu izin 
verilebiliyordu. Çevre Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda her türlü izin, ruhsat ve benzeri müracaatlarda 
ÇED bulunması zorunluluğu getirilince bu uygulamadan vazgeçilerek, Orman Yönetmeliği ve GSM Yönetmeli-
ği’nde değişiklik yapılarak orman izni ve GSM ruhsat müracaatlarında ÇED’in eklenmesi zorunlu hale getirildi 
(Cankurtaran, 2020).  
8 Benzer şekilde, bir metalik maden işletmesinin işletme projesinde işletme faaliyetleriyle ilgili zamanlama tablosun-
da (Koza, 2013, s.5) GSM izninin alınması için en fazla bir aylık bir süre öngörülmüştür.
9 TÜMMER, a) ÇED olumlu kararı verilen maden üretim faaliyeti ve tesisleri ile deneme izni almış birinci sınıf GSM 
kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve bunlara dayalı tesislerden 7 gün içerisinde, b) İkinci, üçüncü sınıf 
GSM kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ve bunlara dayalı tesislerden ise 5 gün içerisinde GSM ruhsatının 
il özel idarelerinden alınmasını önermektedir (TÜMMER, 2010).
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İşletme ruhsatının alınması sonrasında işletme izni 
alınana kadar geçen süre sınırlı olduğundan, ÇED - 
arazi mülkiyet izinleri - GSM ruhsatı gibi izin işlemleri 
eş zamanlı yapılabilmelidir. Bir kurum diğer bir kuru-
mun işleminin bitmesini beklememelidir (TMD, 2019, 
s.60; TMD vd., 2018, s.28; Yıldız, 2020b). ÇED süreci-
nin maden işletme izin sürecinde kilit bir rol oynadığı 
dikkate alınarak, ÇED sürecinde tüm kurum görüşleri 
online sistem ile daha hızlı alınabilir hale getirilmeli, 
GSM ruhsatının bu izin sürecinde verilmesi sağlanma-
lıdır.
Herşeyden önemlisi, özellikle ÇED veya diğer izin sü-
reci konusunda mevzuatla kurumlara getirilen süre 
sınırlaması uygulamada da gerçekleşmelidir. Bu su-
retle ilgili izin prosedürleriyle zaman kaybedilmeden 
maden yatırım kaybı riski düşürülebilecektir. Böylece 
“ÇED Olumlu” kararıyla (tek izin - tek merci yoluyla) 
yatırımlar yapılabilecektir (Yıldız ve Kural, 2020).
Yeni bir Maden Kanunu tasarısının görüşüldüğü gü-
nümüzde GSM ruhsatı konusundaki sorunun çözümü 
için mevzuatta şu değişikliklerin yapılması öngörül-
mektedir: “Çevresel etki değerlendirmesi kararı alınmış 
olan maden işletme faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı 
geçici tesisler için karara esas alan kadar herhangi bir 
inceleme kurulu oluşturulmaksızın yedi iş günü içerisin-
de işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. Çevresel 
etki değerlendirmesi kapsam dışında kalan madencilik 

faaliyetleri için ise inceleme kurulu oluşturulmaksızın 
en az işletme izin alanı kadar yedi iş günü içerisinde iş-
yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. İşyeri açma ve 
çalışma ruhsatı müracaatlarının yedi iş günü içinde il-
gili idare tarafından tamamlanmaması halinde durum 
ilgili evraklarla birlikte Genel Müdürlüğe bildirilir, bu 
durumda ruhsat için verilen/verilecek işletme izni, iş-
yeri açma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Madencilik 
faaliyetlerine ilişkin işyeri açma ve çalışma ruhsatları 
ile ilgili usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığının görüşü alı-
narak Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle be-
lirlenir.” Bu değişiklik şu gerekçeyle açıklanmaktadır: 
ÇED alınmış faaliyetler ile ilgili işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı alınması esnasında yaşanan sorunlara “alan” ve 
“süreler” göz önünde bulundurularak standart çözüm 
getirilmesi, GSM ruhsatlarının alınması esnasında 
yerel idareler arasında farklı uygulama ve işlemlerle 
karşılaşılmaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Ku-
rumunda olduğu gibi bu konudaki usul ve esasların 
İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak ETKB tarafından 
yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenmesi standart 
uygulama yapılmasına ve mağduriyet yaşanmamasına 
imkân sağlayacaktır (Madencilik Kuruluşları, 2020). 
GSM ruhsatının verilmesi sonrasındaki süreçte ruhsat 
sahibinin verdiği taahhütler ilgili kurum tarafından 
denetlenmelidir. GSM ruhsatı madencilik için kurula-
cak şantiyeye verilmeli, ÇED ya da işletme izni alanı 
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izni sürecinde takdir yetkisinin olmaması, ve bu ruh-
satın ÇED kapsamında değerlendirilerek ÇED ile eş 
zamanlı verilmesi konusunda mevzuatta gereken dü-
zenlemeler yapılmalıdır.
Mevzuatta GSM ruhsatı maden işletme izni alınabil-
mesi için gerekli temel izinlerden biri olarak belirlen-
miştir. Ancak, bu izni veren idarelerin keyfi uygula-
maları ve süreci geciktirmesi dikkate alınarak bu iznin 
ÇED izni kapsamına alınması ya da tamamen kaldırıl-
ması madencilik sektörü ya da doktrin tarafından vur-
gulanmaktadır. GSM izninin ÇED kapsamında veri-
lebilmesi mümkündür. Böylece madencilik sektörüne 
uygulanan yoğun bürokratik izin süreci azalabilir, ve 
tıkanan madencilik sektörü hızla gelişebilir.
Bu ruhsat için ödenmesi istenen bedelin bir yıllık iş-
letme ruhsat harcına eşit olması ve bir defada ödene-
rek başka bir bedel istenmemesi önerisi dikkate alın-
malıdır. Bu harcın miktarı konusunda yerel idarelerin 
farklı uygulamalarına son verilmelidir. Sadece maden 
işletmelerinin verdikleri GSM ruhsat harçlarının de-
ğil, aynı zamanda verdikleri devlet haklarından ayrılan 
%50’lik payın da madencilikten etkilenen bölgelere 
aktarıldığı unutulmamalıdır. Yerel idarelerin ve halkın 
bu konuda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde 
fayda var.
Bu ruhsatın ismen ve hükümleriyle mevzuattan tama-
men kaldırılarak, ya da bu ruhsat kapsamında istenen 
belgelerin ve raporların ÇED kapsamında istenmesi 
izin sürecine olumlu bir etki yaratabilecektir. Böylece, 
Türkiye’de maden yatırımcılarının izin süreçlerinin ge-
cikmesi bir nebze azaltılabilir, izin sürecindeki bürok-
ratik yük hafifletilebilir.   

TEŞEKKÜR: Yazar, makaleye katkılarından dolayı 
sn. Necati YILDIZ’a, sn. Cemal YEŞİLYURT’a ve sn. 
Yüksel CANKURTARAN’a teşekkürlerini sunar.
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koordinatlarıyla sınırlandırılmamalıdır (Yıldız, 2018, 
s.122). Zira, GSM ruhsatı amacına uygun olarak şantiye 
alanıyla ilgilidir, çalışma alanı ile ilgili değildir. Bu ruh-
sat alındıktan sonra şantiye binasına ilaveler yapılabilir 
ya da yeri değiştirilebilir. Böyle bir durum sorun olarak 
gösterilmeye çalışılabilir. Bu durumda ruhsat yeniden 
verilmeli, ya da yenilenmelidir (Yıldız, N., 2020). Bu ko-
nuda önemli bir diğer husus, mevzuatta bu ruhsata iznin 
“geçici tesis” olarak verilmesinin öngörülmesidir. Halbu-
ki, uyuşmazlıklarda mahkemeler “geçici tesis” tabiriyle 
“maden alanları”nı (maden alan kullanımını) farklı gör-
mektedir (Yeşilyurt, 2020b). Bu nedenle “geçici tesisler” 
yerine “maden işletme faaliyetlerinin bulunduğu alanlar 
ve geçici tesisler” denmesi daha doğru olabilir. Çünkü, 
yukarıda belirtildiği üzere, maden işletme faaliyet alanla-
rı madenin ömrü boyunca işletme faaliyeti yapılabilmesi 
için bulunması gereken şantiyeyi de kapsamaktadır. 

4. SONUÇ
Madencilik sektörü yatırımları çok risklidir ve izinleri 
meşakatle alınan bir süreci kapsamaktadır. Maden mev-
zuatı gelişiminde kanun hükümlerinden ve GSM iznini 
veren idarelerin keyfi uygulamalarından kaynaklı ne-
denlerle maden işletmelerinin kapanma noktasına geldi-
ği bir süreç yaşanmıştır. Bu süreçte her ne kadar yeni hü-
kümlerle bunlar engellenmeye çalışılsa da GSM ruhsatı 
ve harcı kapsamında bürokratik sorunlar ve keyfi uygu-
lamalar devam etmektedir. Nitekim GSM ruhsatı il özel 
idareleri tarafından farklı uygulamalara tabi tutularak 
verilmekte, bu ruhsatın verilmediği durumlar olmakta, 
ve yer yer bu süreç bu kurumlarca uzatılarak maden ya-
tırımcıları yaptırımlarla karşılaşmaktadır. İzin sürecinde 
yaşanan gecikmeler sonucu yatırımcılar maden işletme 
ruhsatlarını terk edebilmekte ya da ruhsatları idare ta-
rafından iptal edilebilmektedir. Tüm bunlar maden yatı-
rımcılarının mağduriyetiyle sonuçlanmaktadır.  
Bu çalışmada yapılan önerilerin bir kısmı mevzuat deği-
şiklikleriyle bir kısmı da idari uygulamalarla sorunların 
çözümünü sağlayabilecektir. Geçmişte Sağlık Bakanlığı 
ve Belediyeler verirken günümüzde il özel idarelerinin 
verdiği GSM ruhsatını, bu kurumların, veyahut da MA-
PEG’in vermesi konusunda halen doktrinin ve maden-
cilik sektörünün çekinceleri bulunmaktadır. Geçmiş dö-
nemlerdeki uygulamaların maden yatırımcılarına verdiği 
zararlar dikkate alınarak ETKB’nin süre hassasiyeti içeri-
sinde bu ruhsatı vermedeki rolü arttırılabilir. Madencilik 
sektörünün mevzuatta değişiklik önerisi doğrultusunda 
bu ruhsat 5-7 gün içerisinde verilmelidir. Madencilik ko-
nusunda uzman olmayan kişilerin ve kuruluşların GSM 
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Gürültülü Ortamda  
Sosyal Mesafeli İletişim
Bir seneyi aşkın bir süredir, pandeminin hayatımıza girmesi 
ile hem günlük yaşantımızda hem de çalışma hayatımızda 
çok ciddi değişiklikler meydana geldi. 

Çalışma hayatımızda neler değişti diye düşünecek 
olursak;
• Yeni rutinlere – yeni normale alışmaya çalışılması
• Hijyene verilen önemin eskiye oranla artması 

o Kişisel koruyucu donanımların hijyenine – 
temizliğine de ekstra özen gösterilmesi

o Sürekli el temasından kaçınılması
• Verilen görev tanımlarının temasa bağlı olarak 

değişmesi
• Sosyal mesafenin korunması amacıyla minimum 

1.5-2 metre mesafe konulması
• Eskiden solunum koruyucu maske bile kullanma-

yan çalışanların artık cerrahi maske takmak du-
rumunda kalması ve buna bağlı olarak ağızların/
dudakların okunmasını engelleme birkaç örnek 
olarak verilebilir.

Yukarıdaki maddelere baktığımızda özellikle ağızla-
rın/dudakların okunamıyor olması, beraberinde farklı 
durumlar yaratmaktadır. Maskeden kaynaklı konuş-
ma frekansının değişmesi, karşı tarafın konuşmasını 
anlaması adına konuşan kişinin daha çok bağırma 

ihtiyacı hissetmesi ve dudakları okuyamama gibi du-
rumlar meydana gelmektedir. Bütün bu durumların 
sonucunda, iletişim kurmak zorlaşmıştır. 
Pandemi sürecinde, çalışma hayatına devam ederken, 
yeni normale uygun bir şekilde iletişim kurmak da zo-
runluluk olmuştur. Ancak sosyal mesafeyi korurken, 
çalışma ortamında gürültü de varsa, iletişim kurmak 
için yeni formuller yaratmak gerekir. Bu nedenle, ile-
tişimli kulaklıkları kullanmak yeni normal hayatımız-
da herkese kolaylık yaratmakla beraber sağlığımızı da 
korumaya vesile olmaktadır. Ne gibi kolaylıklar denir-
se, aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Üretim verimini arttırmaya vesile olur, iş kesin-

tisini minimuma indirger (2015 yılında yapılan 
bir araştırmaya göre İsveç'teki Lund Üniversitesi 
araştırmacıları, bir inşaat işinde çift yönlü ileti-
şimli kulaklıklarının kullanılmasıyla verimliliğin 
haftada 380 dakika arttığını ve verimlilik oranı-
nın %71'den %86'ya çıktığını tespit etmiştir).

• Temiz, net ve hızlı iletişim kurmayı sağlar.
• Etrafındaki nesneleri, forkliftleri ve nesneler ile 

forklifltlerin yerlerini gelen sesin yönüne göre 
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algılayabileceğinden işyeri güvenliğini artırmaya 
yardımcı olur.

• İşitme kaybını azaltacağından işitme korumaya 
da yardımcı olur.

• Çalışanların arkadaşları ile iletişim kurabilmesi, 
gerektiğinde cep telefonları ile kulak koruyucu 
donanımı çıkartmadan iletişim kurabilmesi çalı-
şanların motivasyonunu arttıracaktır.

Yukarıda yazılan maddeler iletişimli kulaklıkların 
sağladığı avantajlardan birkaç tane örnektir. Peki ileti-
şimli kulaklık nedir? 
İletişimli kulaklıkların ana özelliği çalışanı gürültü-
den korurken, aynı zamanda iletişim kurmasına izin 
vermesidir. İletişimli kulaklıklar kendi içlerinde bir-
kaç farklı sekmeye ayrılabilmektedir. Burada önemli 
olan kullanılacak ortam ve işin gerekliliğine uygun 
ürünü bulmaktır. Burada birkaç farklı terminolojiden 
bahsedilmesi, seçim yapmayı kolaylaştıracaktır.
Çevresel sesleri algılama: Etraftan gelen tüm sesle-
ri alarak, işitme kaybına neden olabilecek gürültüle-
ri sönümlerken, forkliftin gelme sesi, alarmların du-
yulması, belli mesafeden konuşmaların duyulmasını 
sağlayan ve hatta sesin geldiği yönü de hissettirerek 
çalışana iletme özelliğidir. 
Bluetooth: Bluetooth özelliği kullanarak kulaklığı cep 

telefonuna bağlama özelliğidir.
Voice Operating Transmission (VOX): Konuşma ile 
mikrofonun kendi kendine aktif olarak sesi iletme 
özelliğidir. Bu sayede iki el serbest kalarak, çalışma 
ortamında kolaylık sağlamaktadır.
Gürültü sönümleyici mikrofon: Mikrofon, etraftaki 
gürültüden, konuşma sesini ayırt ederek, karşı tara-
fa sesin net ve temiz olarak gitmesini sağlamaktadır. 
İletişim ne kadar temiz ve net olmazsa, kişilerin ko-
nuşmaları tekrarlamaları zaman kaybına neden ola-
bileceği gibi aynı zamanda yanlış anlaşılmalar büyük 
hasarlar meydana getirebilmektedir.
Çift yönlü iletişim: El telsizlerinde olduğu gibi karşı-
lıklı iletişim kurmayı sağlar.
Bazı durumlarda gürültü seviyesi çok yüksek değilse 
kulak koruyucu donanım olarak çevresel sesleri algı-
layan bir kulak tıkacı ya da kulaklık kullanmak gereke-
bilmektedir. Bazı durumlarda ise kablosuz iletişim ku-
rulması istenirse, bluetooth özelliği ile cep telefonuna 
bağlama ya da kendiliğinden telsizli ürünler kullanma 
bir opsiyon olabilir. Sonuç olarak, yeni normalimiz 
olan sosyal mesafe koşullarında, özellikle gürültü de 
varsa, fabrika içerisinde iletişim kurmak, üretim ve-
rimini arttırmak, çalışan sağlığını korumak amacıyla 
iletişimli kulaklıkların kullanılması günümüzde çok 
daha önemli bir yere sahiptir.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 
ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2021 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Hazır Beton 
Endeksi’nde son bir yıldaki dalgalanmanın azaldığını ortaya koyan Rapor, bunda 
özellikle Faaliyet ve Beklenti Endekslerindeki dalgalanmanın azalmış olmasının 
etkili olduğunu gösterdi. Endekslerin tamamının eşik değere çok yakın hareket 
etmesi, sektörde olumlu ya da olumsuz yönde hareketin azaldığına işaret etti.

İnşaatta Dalgalanma Azaldı,  
Kritik Eşikte Dengelendi

96,5

97,5

98,5

99,5

100,5

101,5

102,5

Haziran

Tem
m

uz

Eylül

Ekim

2021 O
cak

M
art

N
isan

Faaliyet Endeksi
Beklenti Endeksi

Grafik-1: Endeks değerleri
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Önümüzdeki Aylarda İnşaat Faaliyetlerinde 
Yükselme Bekleniyor
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İnşaatta Hissedilir Bir Hareket Gözlenmiyor
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Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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AGÜB Sektörden

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık 
sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Mayıs 2021 Sektör Raporu’na göre, 
ocak ayında yüzde 17,8, şubat ayında yüzde 12,3 artan inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi, mart ayındaki yüzde 20,9 artışın da katkısı ile yılın ilk çeyreğinde, geçen 
yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,2 büyüdü. Raporda ayrıca 2021’in ilk çeyreğinde 
yüzde 7 büyüyen ekonomiyi sanayinin desteklediği, sanayideki büyümenin 
arkasında ise büyük ölçüde inşaat malzemeleri sanayisinin bulunduğu belirtildi.

Ekonomik Büyümeyi Sanayi,  
Sanayinin Büyümesini ise  

İnşaat Malzemeleri Sanayisi Sürüklüyor

-

-

-
-

-

-
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi Mart 
Ayında Yüzde 20,9 Arttı
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Şekil. İnşaat Malzemeleri Sanayi Üretimi Çeyrek Dönem Büyüme Yüzde

(Bir Önceki Yılın Çeyrek Dönemine Göre)

Kaynak: Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri
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Z A Maden 
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AGÜB AGÜB ÜYELERİMİZ

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

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

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

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 Osmangazi-
Bursa

Canatan Madencilik
Gümüşköy Mevkii, 

Ortaklar-Aydın

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

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

Çimbeton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19

Işıkkent–İzmir

Çimko Çimento
Akçakoyunlu 
Köyü Burunucu 
Mevkii Pazarcık-
Kahramanmaraş

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

Demirtaş Agrega Mad. 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Panayır Mah. Yunus 

Emre Cad. Tek Deposu 

Arkası N: 4 Osmangazi- 

Bursa

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.
Dağyaka Mh. Büyüksaray 

Sanayi Sitesi 2029. Cad.  

No: 16 Kahramankazan - 

ANKARA

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.
Mahmutbey Mh. 2531 

Sk. No:2 Bağcılar-

İstanbul

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 Üsküdar-

İstanbul

Kancataş Turizm Taş 
Maden ve Yapı  
San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah. 

Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze-

Kocaeli

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 Bağcılar-
İstanbul

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

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

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

Tamtaş Yapı  
Malzemeleri A.Ş. 
Samsun Karayolu 35. 
km 06780 

Elmadağ–Ankara

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

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

Z A Madencilik San.  
ve Tic. A.Ş.
Madenler Boğazı Mevkii 
(7056 sok. sonu) 
Pınarbaşı/Bornova/ İZMİR
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ETKİNLİK TAKVİMİ

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

25-26

HILLHEAD 2021 
www.hillhead.com 
İngiltere 

 
Haziran 2022

Maden Türkiye 2021 
www. madenturkiyefuari.com 
İstanbul

18-21 21-23
Aralık 2021

9. Kırmataş Sempozyumu 
www.kirmatas.org 
Antalya

25-26 
Kasım 2021 Kasım 2021

KOMATEK 2021 
www.komatek2021.com
Antalya

03-07

BAUMA CONEXPO 2021 
www.bcafrica.com 
Afrika

13-16
Ekim 2021 Kasım 2021
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