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* 	 Maden	 İşleri	 Genel	 Müdürü	
Ziyareti

*	 Yapı	Ürünleri	Üreticileri	Fede-
rasyonu	Beton	ve	Beton	Bile-
şenleri	Semineri	Düzenlendi

*	 15.	 Olağan	 Genel	 Kurul	 Ger-
çekleştirildi

*	 Komatek’17	Fuarı	Düzenlendi
*	 Mesleki	Eğitim	Seminerlerine	

Devam	Ediyoruz
*	 İnşaat	 Mühendisliği	 Öğrenci-

leri	TİMÖB	2017’de	Bir	Araya	
Geldi

*		 Milli	 Enerji	 ve	 Maden	 Politi-
kası	 Tanıtım	 Programı	 İstan-
bul’da	Gerçekleşti

*		 Weir	Minerals	Müşteri	
	 Etkinliği	Düzenledi	
*		 İnşaat	Malzemeleri	Sanayinde	
	 Toparlanma	Hız	Kazandı

	 ENV-EX	Toz	İndirgeme	
	 Sistemleri

  

		 Beton,	Asfalt	ve	Yol	Dolgu	Ag-
regalarında	 Laboratuvar	 De-
neyleri

*  METSO	Aır	Classıfıer	–	
	 Havalı	Sınıflandırıcı	
	 Kırma	kum	üretimi	–	Kuru	Proses
*		 Maden	 Bölgeleri	 Oluşturulmasına	

Dair	7020	Sayılı	Kanunun	Değerlen-
dirilmesi

      Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU

11 Aramıza Katılanlar
*		 Bursa	Beton	Sanayi	ve	Ticaret	

A.Ş.
*	 Sütun	Enerji	İth.	İhr.	Mad.	San.	

ve	Tic.	Ltd.	Şti.

Değerli Okuyucular
Bültenimizin	bu	sayısında,	ülke	genelindeki	tüm	ma-
den	 gruplarını	 kapsayan	 ve	maalesef	 yaptığımız	 ya-
tırımların	yegane	teminatı	olan	maden	ruhsatlarının	
güvenilirliğini	olumsuz	etkileyebilecek	bir	düzenleme	
hakkında	bilgi	vermek	istiyorum.

Söz	konusu	düzenleme,	TBMM	Plan	Bütçe	Komisyo-
nu’nda	görüşülerek	18	mayıs	gecesi	onaylanmış	olup,	
3213	sayılı	Maden	Kanunu’	nun	29.	maddesine	ekle-
nen	şu	hususları	içermektedir;	“Birbirine	bitişik	ya	da	
yakın	 maden	 sahalarında	 yapılan	 üretimin	 çevresel	
etkileri,	şehirleşme,	işletme	güvenliği,	rezervin	verim-
li	işletilmesi	ve	benzeri	sebeplerden	dolayı	yapılacak	
proje	 ve	 planlama	 çerçevesinde	 Genel	 Müdürlük’ün	
teklifi	ve	Bakan	onayı	ile	maden	bölgesi	ilan	edilebilir.	
Maden	bölgesindeki	ruhsatların	bir	veya	birden	fazla	
ruhsatta	birleştirilmesi	genel	müdürlükçe	yapılır.	Ma-
den	bölgesinde	belirlenen	alanlardaki	ruhsatların	tü-
zel	kişiliği	haiz	bir	şirkette	birleştirilmesi	için	ruhsat	
sahiplerine	altı	 aya	kadar	 süre	verilir.	Ruhsat	 sahip-
lerinin	kurulacak	olan	bu	 şirketteki	ortaklık	payları,	
maden	rezervi	de	göz	önüne	alınarak	belirlenir.	Ruh-
satların	 birleştirilmesi,	 belirlenen	 alandaki	 toplam	
rezervin	en	az	yarısına	tekabül	eden	ruhsat	sahiple-
rinin	talebi	halinde	gerçekleştirilir.	Bu	talep	sahipleri	
ikiden	az	olamaz.	Talep	 sahibinin	 iki	 olması	halinde	
ise	hissedarlardan	birinin	rezerv	oranı	en	az	yüzde	on	
olmalıdır.	Yeterli	 talebin	sağlanamaması	durumunda	
belirlenen	alandaki	tüm	ruhsatlar	iptal	edilir...”

İstanbul’da	 bir	 agrega	 üretim	 bölgesinde,	 geçmişi	
uzun	süreye	dayanan	ve	birbirine	komşu	çok	sayıda	
üreticinin	yaptıkları	hammadde	üretimi	neticesinde,	
ruhsat	 sınırlarında	 kalan	 rezervlerin	 işletilememesi,	
plansız	 kentleşme	 neticesinde	 yerleşim	 alanlarının	
bölgeye	 yakınlaşması	 ve	 bundan	 dolayı	 da	 bölge	 ile	
ilgili	 çevresel	 hassasiyetlerin	 artması	 sonucu,	 bu	 iş-
letmelerin	ortak	bir	proje	 ile	 işletilerek	hem	kaynak	
kaybının	hem	de	çevresel	problemlerin	önüne	geçil-
mesi	adına	mevzuatta	yeni	bir	düzenleme	ihtiyacı	ha-
sıl	olmuştur.	Başlangıçta	yalnızca	söz	konusu	bölgede-
ki	kaynakların	güvenli	ve	çevreye	duyarlı	bir	şekilde	
işletilmesini	 sağlaması	 adına	 olumlu	 bir	 düzenleme	
olarak	değerlendirilse	de,	yukarıda	ortaya	çıkan	nihai	
metin,	maksadını	aşan,	belirsizliklerle	dolu,	inisiyatif	
kullanımına	açık,	gelecekte	uzun	tartışmalar	ve	kanu-
ni	 süreçleri	 doğurabilecek	 ve	 hedefe	 ulaşmayı	 belki	
de	imkansız	hale	getirecek	niteliktedir.	Şöyle	ki;

1.	 “Birbirine	bitişik	ya	da	yakın	maden	sahalarında”	

AGÜB Başkan’ın Mesajı

ifadesi,	 kanun	 maddesinin	 istenilen	 her	 bölge-
de	uygulanmasına	 imkan	sağlayacaktır.	Halbuki	
kaynak	kaybı	ancak	sınır	sınıra	çalışan	işletme-
lerde	yaşanabilecek	bir	durum,

2.	 “Yapılan	 üretimin	 çevresel	 etkileri,	 şehirleşme,	
işletme	güvenliği,	rezervin	verimli	işletilmesi	ve	
benzeri	sebeplerden	dolayı”	ifadesinde	özellikle	
çevresel	etkiler	ve	işletme	güvenliği	kriterlerinin	
çok	iyi	tarif	edilmesi	gerekmektedir.	Diğer	taraf-
tan	 “ve	 benzeri	 sebeplerden”	 ifadesi	 ise	 tama-
men	inisiyatife	açık,	tanımı	olmayan	ve	istenilen	
heryere	çekilebilecek	bir	ifadedir,

3.	 “Maden	 bölgesinde	 belirlenen	 alanlardaki	 ruh-
satların	tüzel	kişiliği	haiz	bir	şirkette	birleştiril-
mesi	 için	ruhsat	sahiplerine	altı	aya	kadar	süre	
verilir.	 Ruhsat	 sahiplerinin	 kurulacak	 olan	 bu	
şirketteki	ortaklık	payları,	maden	rezervi	de	göz	
önüne	alınarak	belirlenir.	Ruhsatların	birleştiril-
mesi,	belirlenen	alandaki	toplam	rezervin	en	az	
yarısına	tekabül	eden	ruhsat	sahiplerinin	talebi	
halinde	gerçekleştirilir.	Bu	talep	sahipleri	ikiden	
az	olamaz.	Talep	sahibinin	iki	olması	halinde	ise	
hissedarlardan	birinin	rezerv	oranı	en	az	yüzde	
on	olmalıdır.	 Yeterli	 talebin	 sağlanamaması	du-
rumunda	belirlenen	alandaki	tüm	ruhsatlar	iptal	
edilir”	ifadesi,	birbiri	ile	ticari	birliktelik	yapma-
ları	çeşitli	nedenlerden	dolayı	mümkün	olmayan	
işletmeleri	ruhsat	 iptali	 ile	karşı	karşıya	getire-
cektir.

Agrega	 Üreticileri	 Birliği’nin	 düzenleme	 çalışma-
ları	 kaleme	 alınırken	 yukarıda	 bahsedilen	 belir-
sizliklerin	 giderilmesi	 adına	 gerçekleştirdiği	 gi-
rişimler	 maalesef	 istenilen	 sonucu	 vermemiş	 ve	
neticede	 düzenleme	 bu	 hali	 ile	 onaylanmıştır.	 Or-
taya	çıkan	bu	sonuçta	 sektörün	 tüm	bileşenlerinin	
payının	 olduğunu	 da	 söylemeden	 geçemeyeceğim.	
Üreticilerimizin	problemlerine	bireysel	çözüm	ara-
ma	 çabaları	 ve	 STK’ların	 bünyesinde	 problemlerle	
ortak	mücadele	etme	kültürünün	sektörümüzde	ye-
terince	yaygınlaşmaması,	STK’ların	da	üreticiler	gibi	
kendi	 bünyelerindeki	maden	 grupları	 için	 hareket	
etme	mantığı	içinde	olması	ülke	madenciliğinin	kan	
kaybetmesine	neden	olmaktadır.	

Umarım	düzenlemenin	uygulanmasına	yönelik	çıka-
cak	yönetmelikte	bahsi	geçen	belirsizlikler	ortadan	
kaldırılır	ve	yaşanan	bu	durum	ülkemiz	genelindeki	
tüm	madencilerin	bir	araya	gelmesine	vesile	olur.

Şevket KORUÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

içindekiler

GRAFİK TASARIM
Yeşim DEMİR
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örüşmede	 Yönetim	
Kurulu	 Başkanımız	
Sn.	 Şevket	 Koruç,	 15	
Temmuz	 hain	 dar-

be	 girişiminden	 sonra	 ortaya	
çıkan	 ekonomik	 daralmanın	
inşaat	 sektöründe	 de	 durgun-
luk	 meydana	 getirdiğini,	 yeni	
yatırımların	 ertelendiğini	 ve	
sektörün	 ayakta	 kalma	 müca-
delesi	 verdiğini	 söyledi.	 Farklı	
bölgelerde	 üreticilerle	 yapılan	
görüşmelerde	agrega	talebinin	
2016	son	çeyreğinde	bir	önce-
ki	 yılın	 aynı	 dönemine	 kıyasla	
%20	 ile	 %40	 arasında	 düştü-
ğünü	 belirten	 Koruç,	 Cumhur-
başkanımız	 tarafından	 başla-
tılan	 istihdam	 seferberliğine	
katkıda	bulunmak	istediklerini	
ancak	bunun	için	diğer	sektör-

lerde	 gündeme	 getirilen	 vergi	
indirimleri,	 yapılandırmalar	
gibi	 imkanların	 agrega	 sektö-
rüne	 de	 tanınması	 ve	 devlet	
hakkı	 borçlarının	 bu	 yapılan-

dırmalar	kapsamına	alınmasının	el-
zem	olduğunu	belirtti.

Maden	 bölgeleri	 oluşturulması	 ile	
ilgili	 ek	 kanun	 maddesi	 taslağının,	
ruhsat	 güvencesini	 ortadan	 kaldı-
racağı	 düşüncesiyle,	 madencilerin	
endişelendiği	konuşulan	önemli	ko-
nular	 arasındaydı.	 Ek	 kanun	 mad-
desinin	madencilerin	 bu	 rahatsızlı-
ğını	 ortadan	 kaldıracak	 bir	 şekilde	
düzenlenmesi	gerektiği	 ifade	edildi.	
Bunun	 yanında,	 agrega	 madenci-
liğinde	 arama	 dönemi	 olmaması,	
direkt	 işletme	 ruhsatı	 verilmesinin	
yanlış	 yatırımlara	 yol	 açtığı,	 en	 az	
iki	 yıllık	 arama	 dönemi	 olması	 ve	
bu	iki	yıllık	süreçte	karotlu	sondajın	
zorunlu	hale	getirilmesi	gerektiği	de	
belirtildi.	Agrega	kurumumuzun	bel	
kemiğidir	diyen	Sn.	Cansız,	birikmiş	
sorunların	 sistematik	 olarak	 hızla	
çözüleceğinin,	 MİGEM’i	 Bakanlığın	
desteğiyle	daha	işler	bir	kurum	hali-
ne	getireceklerinin	müjdesini	verdi.	
Kurumsal	yapılarında	yakın	zaman-
da	bir	değişiklik	olacağını,	e-maden	
sistemine	geçerek	 süreçleri	 kısalta-
caklarını	 ileten	 Sayın	 Genel	Müdür,	
Devlet	 Hakkı	 borçlarının	 yapılandı-
rılmasını	 gündemlerine	 aldıklarını	
söyledi.

Maden İşleri Genel 
Müdürü Ziyareti

Maden İşleri Genel Müdürü Sn. Mithat Cansız, 
19 Nisan 2017 Çarşamba günü Yönetim 
Kurulumuz tarafından ziyaret edildi.

AGÜB Haberler

apı	 Ürünleri	 Üreticileri	
Federasyonu	ile	Çanakka-
le	 Onsekiz	 Mart	 Üniver-

sitesinin	 birlikte	 organize	 ettiği	
Beton	 ve	 Beton	 Bileşenleri	 Se-
mineri,	18	Mayıs	2017	tarihinde,	
Çanakkale	 Teknik	 Bilimler	 Mes-
lek	Yüksekokulu	İnşaat	bölümün-
de	 düzenlendi.	 Teknik	 Bilimler	
Yüksekokul	Müdürü	 Doç.	 Dr.	 Ali	
Karabayır	 ve	 İnşaat	 Bölüm	 Baş-
kanı	Öğr.	Gör.	Ferruh	Altınsoy’un	
açılış	konuşmalarından	sonra	fe-
derasyon	 üyelerinin	 temsilcileri	
sunumlarını	gerçekleştirdiler.

Öğrencilerin	 yoğun	 katılımıyla	
gerçekleşen	 seminerde	 Agrega	
Üreticileri	Birliği	Genel	Sekreteri	
Çağlar	Tanın	 ‘Yaşanabilir	Kentle-
rin	Ana	Hammaddesi’	başlıklı	su-
numu	 ile	 öğrencileri	 bilgilendir-
di.	 Almanya	 ve	 Rusya’dan	 sonra	
yıllık	 450	milyon	 ton	 üretimiyle	
dünyada	en	çok	agrega	üreten	3.	
ülke	olduğumuzu	söyledi.	Agrega	
üretim	yöntemleri	ve	kalite	para-
metrelerinden	 de	 bahseden	 Ta-
nın,	agrega	ihtiyacının	megakent-

lerde	arttığını	fakat	buna	karşılık	
bir	kaynak	planlaması	yapılmadı-
ğını	 belirtti.	 Kalkınmış	 ülkelerin	
agrega	 politikası	 oluşturdukla-
rını,	 bizim	de	ülke	 olarak	bir	 an	
önce	 agrega	 politikasını	 ortaya	
koymamız	gerektiğini	vurguladı.

YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ 
FEDERASYONU (YÜF)

Yapı	Ürünleri	Üreticileri	Federas-
yonu	 (YÜF)	 22	 Şubat	 2005	 tari-
hinde,	 Agrega	 Üreticileri	 Birliği	

(AGÜB),	 Kireç	 Sanayicileri	 Der-
neği	 (KİSAD),	 Türkiye	 Çimento	
Müstahsilleri	 Birliği	 (TÇMB),	
Türkiye	 Hazır	 Beton	 Birliği	
(THBB)	ve	Türkiye	Prefabrik	Bir-
liği	 (TPB)	 tarafından,	 yapı	ürün-
leri	sektörünün	rekabet	gücünün	
artırılarak	uluslararası	ekonomik	
sistemde	daha	etkin	hale	getiril-
mesi	 hedefiyle	 kurulmuştur.	 Be-
ton	Katkı	Üreticileri	Birliği	(KÜB)	
de	03	Kasım	2006	tarihinde	fede-
rasyon	üyesi	olmuştur.

Federasyonun	 amacı,	 betona	
dayalı	 yapı	 malzemeleri	 üreten	
kuruluşlara	 ve	 mensuplarına	
mesleki,	sosyal,	teknik	ve	ekono-
mik	 yönlerden	 rehberlik	 etmek,	
yapı	 malzemeleri	 ve	 ticaretinin	
mesleki	 ahlak	 ve	 kamu	 yararına	
uygun,	ahenkli	ve	verimli	 tarzda	
çalışmasını	sağlamak	ve	uluslara-
rası	entegrasyon	hedefi	doğrultu-
sunda	Türk	Sanayi	ve	Hizmet	ke-
siminin	rekabet	gücü	artırılarak,	
uluslararası	 ekonomik	 sistemde	
belirgin	ve	kalıcı	bir	yer	edinmesi	
için	çalışmaktır.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
Beton ve Beton Bileşenleri Semineri Düzenledi
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OMATEK2017	 15.	 Uluslararası	 İş	 ve	 İn-
şaat	Makina,	Teknoloji	ve	Aletleri	İhtisas	
Fuarı	 3-7	Mayıs	 2017	 tarihleri	 arasında	

Ankara	 Atatürk	 Kültür	 Merkezi	 (AKM)	 1	 nolu	
alanda	 gerçekleşti.	 Fuarda	 1557’sini	 yabancıla-
rın	oluşturduğu	toplam	33734	ziyaretçi	5	günlük	
fuar	 süresinde	 sunumu	yapılan	ürünleri	 incele-
me	fırsatını	buldu.

Kırma	eleme	makina	üreticilerinin	de	yer	aldığı	

fuarda	üyelerimiz	Enveks	Toz	İndirgeme	Sistem-
leri,	Burçelik	Bursa	Çelik	Döküm	Sanayi	A.Ş.	 ve	
General	Makina	firmaları	derneğimiz	Genel	Sek-
reteri	Çağlar	Tanın	tarafından	ziyaret	edildi.	

9	Mart	2017	Perşembe	günü	gerçekleşen	15.	Ola-
ğan	 Genel	 Kurul’da	 dernek	 başkanı	 Şevket	 Koruç	
yeniden	 başkanlığa	 seçildi.	 Saygı	 duruşu	 ve	 İstik-
lal	Marşı’nın	 ardından	 açılan	 genel	 kurulda	Divan	
Başkanlığı’na	 Mesut	 Uzal	 seçildi.	 Genel	 Sekreter	
Çağlar	Tanın	2016	yılında	gerçekleştirilen	faaliyet-
ler	ve	2017	yılı	planlamaları	ile	ilgili	sunum	yaptı.	
En	önemli	faaliyetlerinin	mesleki	eğitim	olduğunun	
altını	çizen	Tanın,	sektörün	kalifiye	eleman	ihtiyacı-
nı	karşılamaya	devam	edeceğiz	dedi.	2016	yılında	
üyelerimiz	ve	diğer	üreticilere	yönelik	düzenlenen	
saha	ziyaretlerinin	16	ilde	gerçekleştiğini	ve	toplam	

320	saatin	bu	ziyaretlere	ayrıl-
dığını	 belirtti.	 Saha	 ziyaretle-
rinde	hedefin	bütün	üreticilere	
ulaşmak	olduğunu	dile	getirdi.	

Daha	 sonra	 sayın	 Tanın,	 2017	
hedefleri	 ile	 ilgili	 ise	 kırma	
eleme	 tesis	 operatörlüğü	 ve	
bakımcılığı	 mesleki	 eğitimle-
rinin	devam	edeceğini,	 orta	ve	
üst	 düzey	 yöneticilere	 yönelik	
agrega	madenciliği	 eğitimi	 dü-
zenleyeceklerini,	 çevre	 ve	 isg	
komitesinin	planladığı	çalışma-
ların	gerçekleştirileceğini	iletti.

AGÜB Haberler

15. Olağan Genel Kurul 
Gerçekleştirildi

Komatek’17 Fuarı 
Düzenlendi

İnşaat Mühendisliği Öğrencileri TİMÖB 2017’de 
Bir Araya Geldi

ırma	Eleme	Tesis	Operatörlüğü	ve	Bakımcılı-
ğı	programına	yönelik	mesleki	eğitim	10-14	
Nisan	2017	tarihleri	arasında	AGÜB	çalışma	

ofisinde	 gerçekleştirildi.	 Terex	 MPS,	 Dizel	 Turbo	

Makine	 firmalarından	 teknik	 uzmanlar,	 iş	 güven-
liği	 uzmanları	 ve	 maden	 mühendisleri	 tarafından	
verilen	eğitimde	katılımcılar	ekipmanların	çalışma	
prensipleri,	 ekipmanlar	 kullanılırken	 dikkat	 edil-
mesi	 gereken	 teknik	 ve	 iş	 güvenliğine	 yönelik	 ay-
rıntılar	 hakkında	 bilgilendirildi.	 Beş	 gün	 boyunca	
süren	eğitimleri	tamamlayan	ve	son	olarak	sınavda	
başarı	gösteren	katılımcılara	Milli	Eğitim	Bakanlığı	
Hayat	Boyu	Öğrenme	Genel	Müdürlüğü	tarafından	
düzenlenen	 Tehlikeli	 ve	 Çok	 Tehlikeli	 İşlerde	 Taş	
Ocağı	Kırma	Eleme	Tesis	Operatörlüğü	ve	Bakımcı-
lığı	kurs	bitirme	sertifikası	verildi.	

Merkez	ofisimizde	2017	yılında	düzenlenecek	olan	
diğer	eğitim	programları	ve	tarihleri	aşağıda	bilgi-
lerinize	sunulmuş	olup	bu	eğitimlere	katılmasını	is-
tediğiniz	personellerinizin	bilgileri,	eğitim	tarihin-
den	on	beş	gün	öncesinde,	birliğimize	yazılı	olarak	
bildirilmesi	gerekmektedir.

ürkiye’nin	farklı	üniver-
sitelerinden	 gelen	 dört	
yüz	İnşaat	Mühendisliği	
öğrencisinin	 hem	 mes-

leki	 anlamda	 kendilerine	 katkı	

sağlamalarını	 amaçlayan	 hem	
de	birkaç	yıl	sonra	aynı	sektör-
de	 yer	 alacak	 öğrencilerin	 ve	
firma	 yetkililerinin	 tanışma-
sına	 ve	 kaynaşmasına	 olanak	

sağlayan	TİMÖB	2017	26	Nisan	
–	1	Mayıs	2017	tarihleri	arasın-
da	Muğla	Sıtkı	Koçman	Üniver-
sitesinde	gerçekleşti.	

Agrega	Üreticileri	Birliği	olarak,	
sosyal	sorumluluk	projelerimiz	
kapsamında	 sponsor	 olduğu-
muz	 etkinlikte,	 AGÜB	 standı	
da	 yer	 aldı.	Mühendis	 adayları	
standımıza	 büyük	 bir	 ilgi	 gös-
terdi.	 Agrega	 hammaddesinin	
önemi,	 üretim	 yöntemleri,	 ka-
lite	standartları	ve	üretim	mik-
tarları	hakkında	bilgilendirdiği-
miz	 öğrencilere	 agrega	 bülteni	
dergilerimiz	hediye	edildi.

Mesleki Eğitim Seminerlerine 
Devam Ediyoruz

EĞİTİM KONUSU EĞİTİM TARİHLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

07- 11 Ağustos 2017

11- 15 Aralık 2017

Eğitim programı günde 8 saat olmak üzere 5 gün için toplam 40 saattir. Eğitim adresi: Yeniyol Sokak, Cecanlar İş Merkezi, 
B Blok, Kat: 3 Daire: 9 Acıbadem, Kadıköy - İSTANBUL Telefon: 0 216 545 82 00 Faks: 0 216 545 82 02

16 Saat Kırma Eleme Teknolojileri / 24 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği

16 Saat Kırma Eleme Teknolojileri / 24 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği

Kırma	Eleme	Tesis	
Operatörlüğü	ve	
Bakımcılığı
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etrol	 aramadan	 doğalgaz	
depolanmasına,	 sondaj	
gemisinden	 rüzgar	 tür-
binlerine	kadar	katılımcı-

lar	birçok	konuda	bilgilendirildi.	
Albayrak,	 MİGEM’in	 sadece	 izin	
veren	 değil,	 aynı	 zamanda	 de-
netleyen	bir	kurum	olarak	iç	içe	

geçen	yapısını	ikiye	ayırdıklarını	
söyledi.	

Geçen	 yıl	 onaylanan	 ve	 bu	 yılın	
ikinci	yarısında	devreye	alınması	
planlanan	Ulusal	Maden	Kaynak	
ve	 Rezerv	 Raporlama	 Komisyo-
nu	 (UMREK)	 ile	 ilgili	 de	bilgiler	

Milli Enerji ve Maden 
Politikası Tanıtım Programı 
İstanbul’da Gerçekleşti

6 Nisan 2017 tarihinde, Dolmabahçe Çalışma Ofi-
si’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. 
Berat Albayrak’ın katılımıyla Milli Enerji ve Maden 
Politikası tanıtımı gerçekleşti. Sektörün önde ge-
len isimlerinin davet edildiği programa derneğimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket 
Koruç katıldı. 

veren	 Albayrak,	 şunları	 söyledi:	
“Böylece,	 bir	 maden	 projesi	 ve	
sahası	güvenilir	bir	şekilde,	ban-
ka	ve	finansal	kurumların	da	de-
ğerlendirebileceği	 güvenilir	 bir	
raporlama	 standardı	 içinde	 yer	
alacak.	 Bugün,	 tüm	Türkiye’deki	
kredi	 portföyünün,	 madencilik	
sektörünün	 aldığı	 payın	 yüzde	
3’ün	 bile	 altında	 olduğu	 gerçek-
likten	 hareketle,	 bu	 oranı	 çok	
daha	ileri	 taşımak	için,	sektörün	
önemli	problemlerinden	biri	ola-
rak	gördük.	Bu	standartları	geti-
rerek,	 uluslararası	 şekilde	 yurt	
dışından	 da	 finansmanın	 önünü	
açacak	bir	altyapıyı,	inşallah	geti-
receğiz.	Maden	piyasalarının	ge-
liştirilmesiyle	 ilgili	bu	modellere	
hali	hazırda	başladık	ve	bu	yıl	iti-
bariyle	inşallah	tüm	bu	çerçeveyi	
daha	 somut	 adımlarla	 geliştire-
ceğiz.”

Bir	diğer	önemli	konu	olan	MTA	
sondajları	 ile	 ilgili	 konuşan	 Al-
bayrak	 “Bunun	 önemli	 noktala-

AGÜB Sektörden

apılan	sunumlar	genellikle	kır-
ma-eleme	ekipmanları	üzerine	
oldu.	 Trio	 Avrupa	 Genel	 Mü-

dürü	Bruce	Cooke	genel	olarak	kırma	
ekipmanları	 tanıtırken,	 Trio	 Global	
Ürün	Müdürü	Kurt	O’Bryan	TP	 serisi	
konik	 kırıcılar	 hakkında	 faydalı	 bilgi-
ler	 verdi.	 Trio	 Türkiye	 Satış	 Müdürü	
Orkun	Öksüz	dergimize	yaptığı	açıkla-
mada	“Etkinliğin	bu	denli	 ilgi	çekme-
si	 oldukça	 hoşumuza	 gitti.	 Davetliler	
sordukları	 sorular	 ile	 konu	 hakkında	
ne	kadar	bilgili	olduklarını	gösterdiler.	
Bu	aynı	zamanda	ürünlerimizin	ilgile-
rini	 çektiğini	 de	 göstermiştir.	 Agrega	
sektörünün	temel	üretim	araçları	olan	
Trio	 ekipmanlarını	 kısa	 zaman	 içeri-
sinde	 ülkemizin	 agrega	 üretim	 tesis-
lerinde	 görmeye	 başlayacağımızdan	
eminim.”	dedi.

Trio	markası	yaklaşık	2	yıl	önce	Weir	
Minerals	 bünyesine	 katılmış	 olup,	
daha	 öncesinde	 özellikle	Amerika	 kı-
taları	pazarında	etkin	olan	bir	marka	
olarak	 bilinmektedir.	 Markanın	 ürün	
portföyünü	 çeneli	 ve	 konik	 kırıcılar,	
dik	ve	yatay	mille	darbeli	kırıcılar,	açılı	
ve	 düz	 elekler,	 elek	 panelleri,	 primer	
ve	silo	altı	besleyiciler	ve	muhtelif	taş	
yıkama	ürünleri	oluşturuyor.	Weir	Mi-
nerals	yaklaşık	5	yıldır	ülkemizde	ken-
di	firması	ile	varlık	gösterirken,	İstan-
bul	Tuzla’da	 servis	merkezi	 ve	 yedek	
parça	stokları	bulunuyor.

Weir Minerals Müşteri 
Etkinliği Düzenledi

Weir Minerals Türkiye ofisi, 12 Mayıs 
2017 Cuma günü Ankara’da yapılan 
etkinlik ile Madencilik ve Agrega sektör 
liderlerini buluşturdu. JW Marriott 
Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte 
öncelikle ekipman tanıtımı sunumlarına 
yer verilirken, daha sonra davetlilere 
verilen yemekte trio müzik grubu 
eşliğinde sektör gündemi konuşuldu. 

rından	biri,	MTA’nın	yurt	dışında	
arama	 yapabilme	 özelliğine	 ka-
vuşması	 idi.	 Böylece,	 MTA-özel	
işbirliğiyle	 dünyanın	 madencilik	
noktasındaki	 kritik	 işbirlikle-
riyle	 bölgesel	 aramacılık	 nokta-
sında	 da	 bir	 süreci	 başlatacağız.	
2002’de	yılda	32	bin	metre	son-
daj	yapan	bir	MTA’dan	sonra,	bu	

rakamı	300	bin	metrelere	 çıkar-
dık.	Bu	yıl	1	milyon	metreye	ula-
şıyoruz.	Takip	eden	iki	yılda	2	ve	
3	 milyon	 metreye	 çıkması	 için	
planlamalarımızı	 yaptık.	 Arama	
faaliyetleriyle	 ortaya	 koyduğu-
nuzda	 bugün	 sahip	 olduğunuzu	
düşündüğünüz	kaynaklardan	çok	
daha	 büyük	 rezervlere	 kavuşa-

caksınız.	 Çok	 büyük	 bir	 potan-
siyel	 var.	 Kamu	 ve	 özel	 sektörle	
birlikte	madencilikte	çok	ileri	bir	
noktada	 olan	 Kanada	 ve	 Avus-
turalya’ya	 erişmek	 için	 6	milyon	
hedefini	 kısa	 sürede	 hayata	 ge-
çireceğiz.	 Madencilik	 Türkiye’yi	
katma	değer	noktasında	çok	ileri	
taşıyacak.”		dedi.
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AGÜB AGÜB Aramıza Katılanlar

Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sütun Enerji İth. İhr. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Bursa	 ile	 çevre	 il	 ve	 ilçelerde	hazır	beton	üre-
timi	yapan	BURSA	BETON	SANAYİ	ve	TİCARET	
A.Ş.	bir	BURSA	ÇİMENTO	FABRİKASI	A.Ş.	kuru-
luşudur.	Şirketimiz	1986	yılında	1	adet	Tesis,2	
adet	Beton	Pompası	ve	10	adet	transmikser	ile	
Kestel/Dededoruk	 mevkiinde	 Bursa	 Çimento	
Fabrikası	A.Ş.	bünyesinde	hazır	beton	üretimi-
ne	başlamıştır.	1989’dan	itibaren	ÇİMENTO	BE-
TON	SANAYİ	VE	TİCARET	A.Ş.	ismiyle	faaliyeti-
ne	devam	eden	Şirketimizin	unvanı	Aralık	1997	
‘de”	BURSA	BETON	SANAYİ	ve	TİCARET	A.Ş.	ola-
rak	değiştirilmiştir.

Bursa	ile	çevre	il	ve	ilçelerdeki	tesislerinde	hazır	
beton	üretimi	yapan	ve	kuruluşundan	günümü-
ze	 kadar,	 yatırım	 faaliyetlerini	 aralıksız	 devam	
ettiren	Bursa	Beton,	 bugün	15.000	metreküpe	
ulaşan	üretim	kapasitesiyle	Bursa,	Yalova,	Balı-

kesir	ve	Kütahya	illerinde	kurulu	16	tesisindeki	
19	beton	santrali,	49	mobil,	3	sabit	olmak	üzere	
52	beton	pompası	ve	193	adet	 transmikser	 ile	
gerektiğinde	24	saat	hizmet	vermektedir.	Şirket	
bünyesinde	72’i	beyaz	yakalı,	100’ü	mavi	yaka-
lı	ve	395’de	alt	 işveren	personeli	olmak	üzere,	
toplam	567	kişilik	uzman	kadro	görev	yapmak-
tadır.

Bursa	Beton	ürün	ve	Hizmet	kalitesiyle	beraber	
sektördeki	payını	arttırmayı	hedefleyen	ve	müş-
teri	memnuniyetini	kalite	politikasının	ayrılmaz	
parçası	olarak	gören	bir	kuruluştur.	Çalışanların	
yönetime	aktif	katılımı,	motivasyon	ve	iletişimin	
geliştirilmesi	gibi	konular	üzerinde	hassasiyetle	
durulan	 Şirketimizin,	 geleneksel	 çevreye	 saygı	
ve	koruma	anlayışı	da	tüm	ünite	ve	tesislerine	
de	yansımıştır.

2010	yılında	kurulmuş	olan	Sütun	Enerji	İth.	İhr.	
Mad.	San.	ve	Tic.	Ltd.	Şti.	 aracılığı	 ile	Çanakka-
le	 ilinde	madencilik	alanında	arama	ve	 işletme	
faaliyetleri	 göstermekteyiz.	 Firmamızın	 temel	
hedefi,	 ülke	 maden	 kaynaklarının	 verimli	 bir	
biçimde	 ekonomiye	 kazandırılmasıdır.	 Mevcut	
faaliyetlerimizi	 kendi	 ruhsatlı	 sahalarımızda,	
ağırlıklı	olarak	agrega	ve	çimento	hammaddesi	
üretimi	üzerine	sürdürmekteyiz.	2012	yılından	

itibaren	 metal	 madenciliği	 ve	 mermer	 sektö-
ründe	 de	 yatırımlara	 başlamış	 bulunmaktayız.	
1991	yılından	bu	yana,	diğer	 aile	 şirketlerimiz	
ile	birlikte	agrega	üretimi	ve	madencilik	alanın-
da	edindiğimiz	tecrübeler	ve	madencilik	ile	ilgili	
olarak	gerçekleştirmiş	olduğumuz	akademik	ça-
lışmalar	çerçevesinde	ülke	madenciliğinin	geliş-
mesi	ve	kalkınması	için	çalışmalarımızı	sürdür-
mekteyiz.

www.bursabeton.com.tr

www.sutunenerji.com

Sektörden

ürkiye	 İnşaat	 Malzeme-
si	 Sanayicileri	 Derneği	
(Türkiye	 İMSAD)	 tarafın-
dan	her	 ay	düzenli	 olarak	

yayınlanan	 ‘İnşaat	 Malzemele-
ri	 Sanayi	 Bileşik	 Endeksi’nin,	
Mart	 2017	 sonuçları	 açıklandı.	
2016’nın	 Ağustos	 ayından	 bu	
yana	 ilk	 kez	 şubat	 ayında	 artışa	
geçen	Bileşik	Endeks;	mart	ayın-
da	bir	önceki	aya	göre	2,08	puan	
artış	 göstermesine	karşın,	 geçen	
yılın	mart	 ayına	 göre	 7,47	 puan	
geriledi.

En yüksek aylık artış martta 
yaşandı

İnşaat	 malzemesi	 sanayisinde,	
referandum	öncesi	mart	 ayı	 faa-
liyetlerinde	önemli	bir	canlanma	
yaşandı.	 ‘Faaliyet’	 endeksi,	 mart	
ayında,	bir	önceki	aya	göre	ciddi	
bir	 artış	 gösterdi.	Aynı	 zamanda	
faaliyette	 en	 yüksek	 aylık	 artış	
yaşandığı	 dönem	mart	 ayı	 oldu.	
Mevsimsellik	 ve	 inşaat	 sektörü	
için	açıklanan	desteklerin,	inşaat	
malzemesi	 sanayisinin	 faaliyet-
lerine	de	hızlı	yansıdığı	görüldü.	

Rapora	 göre,	 mart	 ayında	 4,8	
puan	 artan	 faaliyet	 endeksinin	
tamamında	 çok	 önemli	 artışlar	
yaşandı.	Yurtiçi	satışlarda,	bir	ön-
ceki	aya	göre	önemli	bir	sıçrama	
oldu,	 ihracat	mart	 ayında	 hisse-
dilir	 şekilde	 arttı.	 Üretimde	 de	
iç	 satışlar	 ve	 ihracattaki	 yükse-
lişe	bağlı	olarak	artış	yaşandı.	 İç	
satış,	 ihracat	ve	cirolarda	artışın	
gerçekleştiği	mart	 ayında,	 tahsi-
lat	hızı	da	uzun	süre	sonra	ilk	kez	
arttı.

Faaliyetlerdeki genişleme 
güveni destekledi

‘Güven’	endeksinde	ise	uzun	süre	
sonra	 yaşanan	 artışla,	 sınırlı	 bir	
toparlanmaya	 girildiği	 görüldü.	
Özellikle	 mart	 ayında	 faaliyet-
lerde	 yaşanan	 ciddi	 genişleme,	
güvenin	 toparlanmasına	 destek	
oldu.	Rapora	göre,	güven	seviyesi	
bir	önceki	aya	göre	0,6	puan	arttı.	
Ancak	 güven	 seviyesinin,	 geçen	
yılın	 aynı	 ayının	 güven	 seviye-
sinin	 10,4	 puan	 altında	 kaldığı	
görüldü.	 Türkiye	 ekonomisinin	
genel	gidişatına	ilişkin	güven	ise	

aynı	 kaldı.	 İnşaat	 malzemeleri	
sanayisine	 yönelik	 güven	 ise	 to-
parlanmasını	 sürdürdü.	 Rapora	
göre,	 güven	 unsurlarının	 tama-
mında	sınırlı	da	olsa,	toparlanma,	
önümüzdeki	 dönem	devam	 ede-
cek.

İhracat siparişleri arttı, 
beklentiler olumlu

Faaliyetlerde	 yaşanan	 toparlan-
ma	 ve	 alınan	 önlemler	 ile	 bir-
likte	 yaşanan	 güven	 artışı,	 mart	
ayında	 beklentilere	 de	 olumlu	
yansıdı.	 ‘Beklenti’	 endeksi,	 mart	
ayında	 bir	 önceki	 aya	 göre	 1,4	
puan	 arttı.	 Türkiye	 ekonomisine	
ilişkin	beklentilerin	mart	 ayında	
yeniden	zayıfladığı	görüldü.	İnşa-
at	malzemeleri	sanayisine	ilişkin	
beklentilerde	 sınırlı	 artış	 yaşan-
dı.	Önümüzdeki	üç	aya	ilişkin	ih-
racat	 siparişlerinde	 de	 kuvvetli	
bir	artış	oldu.	Yurtiçi	ve	yurtdışı	
siparişlerdeki	 artış	 beklentisine	
bağlı	olarak,	önümüzdeki	üç	ayın	
üretim	beklentisinde	de	hissedi-
lir	bir	artış	ortaya	çıktı.

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Mart ayı Sonuçları Açıklandı

İnşaat Malzemeleri Sanayinde 
Toparlanma Hız Kazandı

İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi, şubat 
ayında gösterdiği yükselişi 
mart ayında da sürdürdü. 
Bileşik Endeks, bir önceki 
aya göre mart ayında, 2.08 
puan artış gösterdi. Bu 
artışta ‘faaliyet’, ‘güven’ ve 
‘beklenti’ endekslerinin birlikte 
yükselmesi etkili oldu.
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NV-EX,	 Yüksek	 Basınçlı	 hassas	 su	
pulverizasyon	 tekniği	 ile	 çalışan	
Toz	 Kontrol	 Sistemlerinin	 dışında,	

Açık	 Alan	 Tozsuzlaştırma	 ve	 Otomatik	
Kamyon	Tekerleği	Yıkama	Sistemlerini	de	
üretmekte	ve	30’un	üzerinde	ülkeye	ihraç	
etmektedir.

Toz indirgeme sistemlerindeki tekno-
lojik gelişmeler nelerdir? 

Yeni	nesil	Toz	Kontrol	Teknolojilerinde	ar-
tık	7-8	bar	düşük	basınçlar,	 yerini	 25-30	
barda	sisleme	yapan	yüksek	basınç	değer-
lerine	 bırakmıştır.	 Kendi	 kendini	 temiz-
leyen	 nozzlelar,	 çamur	 sensörlü,	 çamur	
helezonlarına	sahip	kendini	temizleyen	su	
tankları,	 otomatik	 ters	 yıkamalı	 filtreler,	
tam	 otomasyonlu	 sistemler	 kullanım	 ve	
kullanıcıdan	 kaynaklanan	 hataları	 tama-
men	ortadan	kaldırmıştır.	

ENV-EX Toz İndirgeme 
Sistemleri
ENV-EX Toz İndirgeme 
Sistemleri

2002 yılında kurulan ENV-EX Toz 
İndirgeme Sistemleri, maden sektörü, 
taş ocakları, kırma eleme tesisleri, 
çimento fabrikaları, termik santraller, 
limanlarda gemi yükleme boşaltma, 
tüneller, barajlar, beton santralleri, 
atık tesisleri, inşaat sektörü, kentsel 
dönüşümler, bina yıkımları, koku 
giderme, serinletme, yapay kar yapma, 
tarım sektöründe kırağı ve donmalara 
karşı koruma, su buharlaştırma, hafriyat 
alanları vb. birçok sektörde toz kaynağı 
olan her noktada kullanılmaktadır.

RÖPORTAJ - Çağlar TANIN

AGÜB Röportaj

ENV-EX	Toz	Kontrol	Sistemlerin-
de	 yazlık,	 kışlık	 konum	 mevcut	
olup	sistemi	kışın	donmaya	karşı	
korumakta,	sisteme	tekrar	su	ve-
rildiğinde	pompanın	içinde	kalan	
havayı	dışarı	atan	otomatik	hava	
tahliye	 sistemlerine	 kadar	 tüm	
donanım	mevcuttur.

Toz indirgeme sistemlerinin 
bir standarda bağlandığını 
biliyoruz. Bu konuda bizi bil-
gilendirir misiniz? 

Türk	 Standartları	 Enstitüsü’nün	
yayınladığı	 TSEK	 528,	 Yüksek	
Basınçlı	 Toz	 Bastırma-Kontrol	
Sistemleri	Standardı	içinde	yatay	
kademeli	yüksek	basınçlı	pompa,	
elektrik	 kontrollü	 küresel	 vana,	
metal	 kartuşlu	 filtre,	 otomatik	
ters	yıkamalı	diskli	filtre,	elektrik	
kontrollü	üç	parçalı	küresel	vana-

ların	içinden	geçen	suyun	basınç	
ve	debilerinin	dokunmatik	ekran	
üzerinden	 ayarlanabilmesi,	 DSC	
Mini	 basınçlı	 su	 ve	 fan	 püskürt-
meli	Hava	ile	Bunker	boşaltmala-

rı,	PLC	kotrollü	scada	ünitesi,	 su	
tankı	 (otomatik	 helezon	 çamur	
temizlemeli),	 anlık	 toz	ölçüm	ci-
hazı	 ve	 kamerayla	 görsel	 kayıt	
alma	özellikleri	yer	almaktadır.

ENV-EX	 bu	 üretim	 alanında	 sa-
nayici	 kimliğine	 sahip	 tek	 firma	
olup,	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlı-
ğı’ndan	da	onaylı	tek	firmadır.

Sadece	 Türkiye’de	 değil	 Dün-
ya’da	 da	 standardı	 olmayan	 Toz	
Kontrol	 Sistemlerinin,	 Çevre	 ve	
Şehircilik	 Bakanlığı’nın	 görüş	
bildirmesi	 üzerine	üniversiteler-
de	 de	 yapılan	 yoğun	 çalışma	 ve	
araştırmalar	 sonucunda	 TSE’nin	
resmi	 sitesinde	 6	 ARALIK	 2016	
tarihinde	 yayınlanmaya	 başla-
mıştır.	ENV-EX	bu	konuda	da	Toz	
Kontrol	 Sistemleri	 kriterlerine	
uygun	üretim	yapan	tek	firmadır.	
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Yatırım planlarınızdan bah-
seder misiniz?
 

ENV-EX	firmasında	yatırımlar	bir	
seferde	veya	belirli	bir	dönemde	
olmayıp,	her	 sene	 sistematik	 şe-
kilde	büyüyerek	artmakta	ve	AR-
GE	için	ciddi	bir	bütçe	oluşturul-
maktadır.	

Bu	 sebeple	 KOSGEB	 bünyesin-
de	tamamladığı	birçok	AR-GE	ve	
Endüstriyel	Tasarım	Projeleri	 ile	
ENV-EX	 İleri	 Teknoloji	 Sınıfı	 şir-
ketler	içinde	yerini	almıştır.	

İhracat	 rakamı	 toplam	 cironun	
%50’sine	yakın	olmakta,	kapasi-
te	yıllık	ortalama	200	adet	olup,	
2000	m²	kapalı	bir	alanda	üretim	
yapılmaktadır.

2018	Hedefi;	 2018	yılı	 itibariyle	
ürün	 yelpazemizdeki	 bazı	 ürün-
lerin	seri	imalatı	için	bu	yıl	inşaa-
tı	başlayan	10.000	m²	kapalı	ala-
na	sahip	yeni	fabrika	yatırımımız	
mevcuttur.	

Son olarak hedefleriniz ne-
lerdir?
 

İlk	 beş	 yıllık	 hedefimiz,	 Türki-
ye’de	tek	olan	en	yüksek	teknolo-
jiye	sahip	markamızı	Dünya’da	da	
ilk	sıraya	taşımaktır.
2023	Hedefi;	İkinci	beş	yıllık	he-
defimiz	 ise	 fabrikalarımızı	 diğer	

ülkelere	 de	 kurmak,	 bunun	 için	
hedeflenen	ülke	sayısı	ilk	planda	
3	adet	olmaktadır.	

21.	 yüzyılda	 Cumhuriyetimi-
zin	 100.	 yılını	 kutlayacağımız	
2023’te	3	yeni	ülkede	3	yeni	fab-
rikayla	 21.	 kuruluş	 yılını	 kutla-
maya	hazırlanıyoruz.

AGÜB Röportaj AGÜB Makale

BD’de	 en	 büyük	 aile	 şir-
ketlerinden	 biri	 olan	 ve	
en	büyük	 kırma	 taş	 üre-
ticilerinden	 birisi	 olan	

Luck	Stone	Corporation,	yaklaşık	
yirmi	 yıl	 önce,	 sulu	 sistemlerde	
karşılaşılan	 çevresel	 sorunları		
önleyecek	kuru	asfalt	kumu	ürü-
nüne	 ilişkin	 talebi	 karşılamak	
için	 bir	 dizi	 araştırma	 başlattı.	
Kuru	asfalt	kumu	işleme	çözümü	
aynı	 zamanda	 kuru	 beton	 kumu	
için	kendi	tasarımları	üretim	uy-
gulamalarını	 da	 beraberinde	 ge-
tirdi.

Kuru çözüm İhtiyacı

1989	 yılında	 Luck	 Stone’nun	
Northern	Virginia	satış	persone-
li,	 asfalt	müşterilerine	 sunulmak	
üzere	 mamul	 kum	 ürünü	 talep	
etti.	 ABD’de	 beton	 için	 kırma	
kum	 şartnameleri	 C33	 standartı	
ile	 American	 Society	 for	 Testing	
and	Materials	(ASTM)	tarafından	
kontrol	edilir	ve	dünyadaki	çoğu	
diğer	 ülkelerdekinden	 önemli	
derecede	farklıdır.	Virginia,	Luck	
Stone	birincil	piyasasında,	asfalt-
ta	kullanım	amaçlı	mamul	kumu	
genellikle	6.3	mm	(1/4	inch)	bü-
yüklükteki	 elekten	 geçen	malze-
me	olarak	değerlendirilir.	Bunun-
la	 birlikte,	 asfalttaki	 asıl	 mesele	
o	zamanlarda	şuydu	ve	bugün	de	
yine	 böyledir:	 eksi	 75	 μm	 (200	
elek	 gözü)	 elekten	 geçen	 mal-
zemenin	miktarı	 çok	 fazlaydı	 ve	
bunların	75	μm	 (200	elek	 gözü)	
elekten	geçen	miktarının	%7’den	
daha	az	olması	isteniyordu.

“Elekten	 geçirme	 işlemlerinin	
çoğunda,	yani	elemelerin	çoğun-

da”	75	μm	(200	elek	gözü)’nden	
geçen	malzeme	miktarı	 çok	 faz-
la	 olduğu	 için,	 elekten	 geçen	 bu	
fazlalık	 malzemenin	 olmaması,	
yani	bu	 fazlalık	malzemenin	yok	
edilmesi	için	nasıl	bir	işlem	yapı-
labilir	 bunun	 araştırmasına	 baş-
landı.	 Luck	 Stone,	 bu	 fazlalık	 75	
μm	 (200	 mesh)	 malzemeyi	 yok	
etmek		için	ıslak	yöntem	kullanır-
dı,	 ancak,	 bu	 yöntem,	 kapladığı	
yer	 bakımından	 ve	 çevreye	 olan	
zararı	 bakımından	 problemli	 bir	
yöntemdir,	 dolayısıyla,	 bir	 kuru	
yöntem	 sisteminin	 kullanılma-
sı	 gerekli	 hale	 gelmiş	 ve	 bunun	
araştırılmasına	başlanmıştır.

Islak	 yöntemi	 kullanıyor	 olmak-
la	beraber	Luck	Stone,	bunun	en	
iyi	çözüm	olduğu	kanaatinde	de-
ğildi.	Sonuç	olarak	1990’da	kuru	
sistem	 alternatifleri	 için	 araştır-
maya	başladılar.

Araştırmanın Başlatılması

Birçok	 agrega	 üreticileri	 gibi	
Luck	Stone	da	bir	ikilemle	karşı-
laştı.	Islak	yöntemle	bağlantılı	so-
runların	olmadığı	asfalt	kumu	na-
sıl	 üretilebilirdi?	 Susuzlaştırma	
havuzlarını	 konuşlandırmak	 için	
agrega	yığma	alanını	 feda	etmek	
veya	 dondurucu	 havalarda	 ıslak	
malzeme	 işlemek	 veya	 üretmek	
istemiyorlardı.	 Ayrıca	 havuz,	 ıs-
lak	tozların	toplanması	ve	suyun	
veya	çamurların	bertaraf	edilme-
si	ile	bağlantılı	çevresel	sorunlar	
da	istemiyorlardı.

Bu	zorlu	kuru	çözüm	bulma	göre-
vi	 Luck	 Stone’un	 Baş	Mühendisi	
Bob	Stansell’e	verildi	ve	Stansell,	
birçok	 seçeneği	 değerlendirip	
test	etti.

AIR CLASSIFIER – HAVALI SINIFLANDIRICI
Kırma kum üretimi – Kuru Proses

Luck Stone Corporation’ın Taş ocağından kaliteli kırma kum 
üretim araştırmaları ve elde ettiği ilerlemelerine genel bakış.
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Kuru Toz Eleme

Luck	 Stone,	 araştırmalarına,	 Le-
esburg	 tesis	 müdüründen	 gelen	
öneri	 ile	 başladı.	 Araştırmanın,	
kendisine	 daha	 önce	 gösterilen	
çok	katlı	elekle	yapılmasını	öner-
di.	 75	 μm	 (200	 elek	 gözü)’nden	
geçen	 tasnif	 miktarının	 %5’ten	
daha	az	olmasını	sağlamak	üzere	
ya	 elemeyle	 ya	 da	 hava	 süpür-
meyle	 yeterli	 miktarda	 eksi	 75	
μm	 (200	 elek	 gözü)’lik	 malze-
meyi	yok	edebilirse,	o	zaman,	bu	
tür	bir	elekle	istenilen	sonuç	elde	
edilmiş	olacaktı.

Günler	süren	test	ve	sonrasındaki	
değerlendirmelerden	sonra	Luck	
Stone,	bu	özel	eleğin,		300	μm	(50	
elek	 gözü)’lik	 bir	 eşiğin	 altı	 için		
kuru	 bir	 tasnife	 uygun	 olmadığı	
sonucuna	vardı.	Bu	eleme	ünite-
sinin,	 nem	 hassasiyeti	 sebebiyle	
ve	 havayı	 kontrol	 edememesin-
den	dolayı,	 son	ürün	üretiminde	
etkili	olmayacağı	tespit	edildi.

Akışkan yataklı kurutucu

Luck	Stone	sonraki	aşamada	akış-
kan	 yataklı	 türden	 bir	 kurutucu	
araştırdı.	 Bu	 işlem,	 ultra	 tozlar	
atılırken	 aynı	 zamanda	 nemi	 de	
alabilme	avantajına	sahip	olacak-
tı.	Ekipman,	üzerinde	çok	sayıda	
küçük	 delikler	 olan	 hafif	 eğimli	
titreşim	tavası	içeriyordu.	Bu	dü-
zenek,	 	 ısıtılan	havanın	malzeme	
içinden	 geçmesine	 izin	 vererek	
ultra	tozları	hem	kurutacak	hem	
de	atacak	özelliğe	sahipti.	Bu	 iş-
lem,	kesme	(eşik)	noktası	ile	ilgili	
mükemmel	 kontrol	 olanağı	 sun-
du	ve	ıslak	besleme	ile	bağlantılı	
nem	 sorununu	 ortadan	 kaldırdı.	
Sonuçlar,	 iyi	 düzeyde	 kontrol	 ve	
beklenen	tutarlılıkla	uyumluydu.
Bununla	birlikte,	bir	çok	sorunlu	
alan	 Luck	 Stone’un,	 bu	 ekipman	
performansına	ilişkin	olumlu	gö-
rüşünü	engelledi.	Mükemmel	so-
nuçlar	 vermiş	 olmasına	 rağmen,		

böyle	bir	sistem	kurmak	için	çok	
büyük	sermayeye	gereksinim	ol-
duğunu	 tespit	 ettiler.	 Endişeleri,	
aşınma	 ve	 karmaşık	 brülör	 ge-
reksinimlerinden	dolayı	prosesin	
yüksek	derecede	bakım	gerektir-
mesi	ile	arttı.	Kurutma	için	gerek-
li	 enerjiyi	 sağlamak	 için	 maruz	
kalınacak	 ilave	 işletme	 maliyeti	
de	bir	engeldi.	Son	endişeleri	de,	
böyle	bir	sistemin	otomasyon	ile	
insansız	işletme	emniyetiydi.

Akışkan	yataklı	kurutucu,	 iyi,	 te-
miz	 ve	 sürdürülebilir	 ürün	 sağ-
lamada	 üstün	 olmasına	 rağmen,	
Luck	 Stone,	 	 daha	 iyi	 bir	 işlem	
için	araştırmaya	devam	etme	ka-
rarı	aldı.

Yeni yönelim

Asfalt	 kumu	 talebinin	 düştüğü	
bir	 pazar	 durgunluğu	 sırasında,	
Luck	Stone	diğer	baskıcı	sorunla-
ra	yöneldiğinden,	 	bu	araştırma-
nın	yoğunluğu	bir	şekilde	düştü.	
Bu	 sırada,	 proses-içi	 elemenin	
nem	içeriğine	ilişkin	ciddi	bir	ça-
lışma	başlattılar.	Çalışma,	altı	ay-
dan	fazla	sürdü	ve	ortalama	%1.5	
nem	seviyesi	tespit	edildi.	Bunun	
nedeni,	 esas	 olarak	 toz	 kontrolü	
için	kırıcıya	eklenen	suydu.

Bu	 süre	 esnasında,	 kırıcılara	 su	
ekleme	 ihtiyacını	 minimize	 et-
mek	üzere	devreye	toz	kolektör-
lerinin	kurulması	da	kaydedilme-
ye	 değer	 bir	 husustur.	 Sonuçlar,	
Sayın	 Stansell’i,	 yaklaşık	 20	 yıl	
önce	 kurduğu	 bir	 hava	 sınıflan-
dırıcı	 türünü	 araştırmaya	 teşvik	
etti.	 Söz	 konusu	 önceki	 deney,	
kireç	 taşında	bile	 süratle	aşındı-
racağını	 gösterdiğinden	 bu	 hava	
sınıflandırıcıyı	 ciddi	 olarak	 dü-
şünmemişti.	 Diğer	 dezavantajla-
rı,	 diğer	 toz	 ayırma	 ekipmanla-
rına	benzer	olarak	nem	besleme	
hassasiyetiydi.

Araştırmasını	 sürdüren	 Stansell,	

bu	 özel	 sınıflandırıcıdan	 –yerçe-
kimsel	 atalet	 sınıflandırıcı-	 so-
rumlu	 şirketin	 bu	 prosesi	 kuru	
kırma	 kumları	 için	 aktif	 olarak	
pazarladığını	 keşfetti.	 Ayrıca	 bu	
aşınma	 ile	 ilgili	 sorunu,	 seramik	
astar	kullanarak	çözdüklerini	de	
keşfetti.

Metso statik sınıflandırıcı 
çözümleri

Luck	 Stone’un	 araştırdığı	 tekno-
loji	 son	dönemde	Metso	 tarafın-
dan	 satın	 alındı.	 Prosesin	 gerek-
tirdiği	 separasyona(ayırmaya)	
bağlı	olarak	sunulan	üç	ayrı	 sta-
tik	 (hareketli	 parçası	 olmayan)	
sınıflandırıcı	tipinden	birisidir.

Yerçekimsel	 sınıflandırıcılar,		
0.15	 ila	 1.65	 mm	 (12/100	 elek	
gözü)	tasnifi	yapar	ve	kaba	sanayi	
mineral	çözümleri	için	uygundur.	
Santrifüj	sınıflandırıcılar	0.02	ila	
0.15	 mm	 (100/600	 elek	 gözü)		
tasnifi	 yapar	 ve	 sanayi	minerali,	
madencilik,	uçucu	kül	ve	çimento	
uygulamaları	 için	 uygundur.	 Bu	
sınıflandırıcılar	çok	ince	tasnifle-
ri	yapmak	için	santrifüj	kuvvetle-
rini	kullanırlar.

Yerçekimsel	 atalet	 sınıflandırıcı-
lar	0.063	ila	0.3	mm	(50/23	elek	
gözü)	 tasnifi	 yaparlar	 ve	 hassas	
kırma	kum	uygulamaları	için	çok	
uygundurlar.	 Ayarlanabilir	 hava	
akışı,		ürün	olarak	kalan	ultra	toz	
miktarını	 kontrol	 eder	 ve	 yeni-
den	sirkülasyon	havası	çıkmadan	
önce	kaba	ürünü	temizler.

Yerçekimsel	 atalet	 sınıflandırı-
cıların	 ana	 uygulama	 alanı,	 taş	
ocağından	 kaliteli	 kırma	 kum	
üretimidir.	 Bu	 sınıflandırıcı,	 tam	
ölçüsünde	 ve	 ayarlanabilir	 mal-
zeme	 tasnifini	 (ayırmasını)	 yap-
mak	için	hava	akışı,	yer	çekimi	ve	
yön	değişikliklerini	kullanır.

Ultra	toz	tutma,	ana	hava	akışının	

tali	 hava	 akışına	 oranının	 ayar-
lanması	 ile	 kontrol	 edilir.	 Ürün-
deki	ultra	toz	miktarının	ayarlan-
ması	 asgari	 fireyle	 kaliteli	 kum	
üretimi	sağlar.

Statik, doğru çözüm

Yerçekimsel	ataletli	sınıflandırıcı,	
çoklu	 ocak	 çözümlerine	 uygun	
çok	 amaçlı	 bir	 seçenek	 sunmak-
tadır.	Yüksek	derecede	doğru	so-
nuç	verip	ayarlanabilirdir	ve	hem	
randımanı	hem	de	kum	kalitesini	
maksimize	 etmek	 üzere	 sadece	
atılması	gereken	ultra	tozları	ata-
bilme	kabiliyetine	sahiptir.

Hiçbir	hareketli	parça	olmadığın-
dan	ve	tümü	seramik	iç	kaplama-
lı	olduğundan	bu	sınıflandırıcılar	
ayrıca	istisnai	bir	şekilde	çok	dü-
şük	 işletme	maliyetlerine	 sahip-
tir.	Yani,	aşınma	için	herhangi	bir	
ayarlama	gerekmemekte	ve	aşın-
dırıcı	beslemelerin	 işletme	mali-
yetleri	 üzerindeki	 etkisi,	 yüksek	
derecede	 aşındırıcılı	 uygulama-
larda	 bile	 yıllarca	 kullanılabilen	
seramik	 kaplamalar	 sayesinde	
düşüktür.

Sınıflandırıcının	 akıllı	 tasarımı	
ayrıca	 hava	 hareketini	 de	 etkin	
olarak	kullanarak	enerji	ihtiyacı-
nı	minimize	eder.

Luck Stone’un Leesburg 
Tesisindeki Deneyimi

Luck	 Stone,	 test	 numunelerini	
yerçekimsel	 ataletli	 sınıflandırı-
cı	 ile	 değerlendirmek	 için	 1992	
sonbaharında	 sahaya	 gönderdi.	
İlk	 yapılan	 testlere	 ve	 aynı	 za-
manda	 test	 sahalarına	 yapılan	
ziyaretlere	 göre	 tasarım	 işlemi,	
Luck	Stone’un	Leesburg	Virginia	
tesisindeki	 bir	 sınıflandırıcıyı	
içermek	üzere	başlatılmıştır.

Tasarım	 işlemi	sırasında	 ikili	bir	
AC22.5	 GI’yı	 destekleyecek	 bir	
yapı	inşa	edilmiştir.	1993	yılında	

tesis	edilen	tek	ünite,	Nordberg	5	
½	foot	kısa	kafalı	konik	kırıcı	ta-
rafından	üretilen	2	mm	(10	elek	
gözü)	elemenin	mevcut	60	t/s’ini	
karşılamıştır.	 1994	 yılında	 dev-
reye	 yeni	 HP300’ün	 eklenmesi	
ile	artan	besleme	tonajı,	120	 t/s	
toplam	 kapasiteyi	 karşılaması	
için	 ikinci	AC22.5GI	kurulmasını	
gerektirmiştir.

Devrede	tek	konveyör,	döküş	kıs-
mında	ayırıcı	kullanılarak	her	iki	
üniteyi	 besler.	 Sınıflandırıcılar-
dan	geçtikten	sonra,	kırma	asfalt	
kumu	mikser	içine	düşer	burada	
toz	kontrolü	için	su	eklenir,	ürün	
homojenliği	korunur.	Bu	hava	ile	
temizlenmiş	 kırma	 kum	 ürünü,	
daha	 sora	 dışarıda	 depolanması	
için	istifleyiciye	gönderilir.

Kum	Tesisi	Tozları,	sınıflandırıcı-
lardan	çıkarılan	eksi	75	μm	(200	
elek	gözü)’dir	ve	toz	kolektörüyle	
havadan	 ayrıştırılır,	 sonrasında	
350	tonluk	siloda	depolanır.	Hem	
toz	kolektörü	hem	de	 ikili	AC22.
5GI	sınıflandırıcılar	için	hava	akı-
mı,	bir	tek	75	kW(100	HP)	sistem	
fanı	 ile	 sağlanır.	 Sistem,	 negatif	
basınç	 altında	 çalışır	 dolayısıyla	
toz	kaçakları	sorun	değildir.

Ürün Özellikleri ve Kullanımı

Son	 sınıflandırıcı	 ürün	 (hava	 te-
mizlemeli	 elekler)	 asfalt	 üretimi	

için	 daha	 çok	 istenen	 malzeme	
sağlar.	Bu	kuru	prosesteki	nemin	
sınırlandırılması,	 nemin	 çıkarıl-
ması	 için	 asfalt	 üreticisinin	 ihti-
yaç	 duyduğu	 enerji	miktarını	 da	
sınırlar.	Bu	da,	asfalt	üreticisi	için	
maliyette	 tasarruf	 sağlar.	 Suyun	
çıkarılması	 aynı	 zamanda	 ilave	
tasarruf	sağlar	çünkü	bu	tesisler	
taşı	 ne	 kadar	 kısa	 süre	 tutarlar-
sa	o	kadar	fazla	üretken	hale	ge-
lirler.	Bu	da,	 tesiste	 tam	 tasarım	
ton/saat	çalışma	sağlar.

Bu	 işlem	 söz	 konusu	 olduğunda	
Luck	 Stone’un	 kendilerine	 sor-
duğu	 önemli	 sorulardan	 birisi,	
üretilen	 ultra	 tozlarla	 ne	 yapıla-
bilir	 sorusuydu.	Bu	 tozların	her-
hangi	 bir	 olumsuz	 etki	 olmaksı-
zın	tekrar	temel	ürün	ile	harman	
edilebileceği	 tespit	 edildi.	 Tesis	
yerleşim	 planında	 bunu	 yapa-
cak	proses	sistemi	tasarlandı.	Bu	
tozlar,	 %90’ın	 üzerinde	 75	 μm	
(200	 elek	 gözü)’den	 geçmesine	
rağmen	 temel	 kalite	 üzerindeki	
etkisi,	 farklı	 hacimsel	 oranlarda	
bile	 sınırlıydı.	 Bu	 tozların	 taşın-
ması	kolay	olduğundan,	tasarıma	
tozların	 doğrudan	 kamyonlara	
yüklenmesine	 ilişkin	 bir	 sistem	
eklenmiştir.

Yeni bir görev – Kırma Beton 
Kumu

Bugün,	 Luck	 Stone,	 tesislerinin	
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çoğunda,	 havalı	 sınıflandırma	
teknolojisini	 kullanmakta	 ve	 ay-
rıca	 bu	 kullanımı,	 kırma	 beton	
kum	üretimine	de	adapte	etmiş-
tir.

Havalı	 sınıflandırıcılar	 ile	 kırma	
asfalt	 kumunun	 başarılı	 bir	 şe-
kilde	 üretilmesinden	 yıllar	 son-
ra	 Luck	 Stone,	 beton	 veya	 hazır	
beton	 piyasasındaki	 doğal	 kum	
için	 ikame	 bir	 kırma	 taş	 ürünü	
araştırması	 başlatmıştır.	 Bu	 ara-
yış	on	yıl	 süren	çabalardan	son-
ra	betonda	kullanım	 için	yüksek	
performanslı	 kırma	 ince	 agrega	
üretimi	ile	sonuçlanmıştır.

Kırma	 beton	 kumu	 üretimi,	
ABD’de,	ASTM’nin	sıkı	düzenleyi-
ci	gereklerinden	dolayı	dünyanın	
diğer	taraflarına	kıyasla	çok	daha	
zordur.	ASTM	C33	şartları,	doğal	
kum	için	tasarlanmış	olup	kırma	
kumlara	az	yer	verilmiştir.	Bu	ne-
denle,	 ABD’de	 kırma	beton	 kum	
imalatı	 şartlarına	 uyumun	 sağ-
lanması	zor	bir	iştir.	Yine	ABD’de-
ki	çoğu	beton	alıcısının	deneyimi	
sadece	doğal	kum	ile	olduğundan	
kırma	beton	kum	teknolojilerine	
direnç	gösterirler.

Araştırmaya Dayalı Yaklaşım

Luck	 Stone,	 bu	 alandaki	 araş-
tırmalarını,	 Austin’deki	 Texas	
Üniversitesi	 ve	 Texas	 A&M	 Üni-
versitesinin	 ortak	 yürüttükleri	
International	 Center	 for	 Aggre-
gates	 Research	 (ICAR)	 ile	 baş-
latmıştır.	 ICAR	 projelerinden	
birisinin	 hedefi-ICAR	 Projesi	
102-	kırma	kumların	doğal	 kum	
ile	 teknik	 olarak	 rekabet	 edebi-
leceğini	 ve	 ettiğini	 kanıtlamak	
ve	 eksi	 75	 μm	 (200	 elek	 gözü)	
yüksek	 yüzdelerinin	 Portland	
Çimentolu	Betonda	kullanılabilir	
olduğunu	 göstermekti.	 Bu	 araş-
tırma	sonuçları,	eksi	75	μm	(200	
elek	 gözü)	 yüksek	 yüzdelerinin	
kırma	kum	kalitesi	açısından	za-
rarlı	olmadığını	ve	aslında	doğal	

kuma	göre	avantaj	sağladığını	is-
patlamıştır.	Sonuçlar,	Barmac	VSI	
ile	 işlemenin	 kırma	 kumda	 mü-
kemmel	doku	ve	şekil	oluşturdu-
ğunu	göstermiştir.

Araştırmadan Uygulamaya 
Giden Süreç 

Luck	 Stone,	 taş	 ocağı	 bölgeleri-
nin	 her	 birinde	 üretilenleri	 ye-
rel	 doğal	 kumlarla	 karşılaştıran	
bir	çok	deney	yaptı.	En	iyi	kırma	
kum	sonuçları,	Goose	Creek	böl-
gesindeki	 kırma	 diyabazından	
(trap	rock)	elde	edilmiştir.	1998	
yılında,	 şekilli	 agrega	 için	 artan	
miktarda	talep	ve	bu	sahadan	ka-
liteli	 kırma	 kum	 üretme	 olasılı-
ğını	 öngörebildiklerinden	 Goose	
Creek	için	bir	Barmac	B9100	VSI	
satın	aldılar.	Barmac’ın	kurulma-
sından	 sonra	 saha,	%14	 oranın-
da	75	μm	(200	elek	gözü)	geçen	
“yüksek	 derecede	 ince”	 kırma	
kum	 üretti.	 Luck	 Stone,	 kırma	
kum	kalitesinin	tesisine	yardımcı	
olması	 için	Aggregates	Research	
Institute	 (ARI)	 (Agrega	 Araştır-
ma	Enstitüsü)	açtı.

Bu	 süre	 boyunca	 Luck	 Stone,	
kırma	 kuma	 ADVANTA®	 beton	
kumu	markasını	koydu.	Bununla	
birlikte,	doğal	kumla	karşılaştırıl-
dığında	ASTM	C33’ün	izin	verdiği	
eksi	 75	 μm	 (200	 elek	 gözü)’den	
daha	 yüksek	 olması	 nedeniyle,	
müşterilere	 bu	 kırma	 kumu	 ka-
bul	 ettirmenin	 güç	 olduğu	 anla-
şıldı.	ADVANTA®	kumunu	kabul	
ettirmeye	 çalışmak	ve	bunu	 teş-
vik	 için,	 Luck	 Stone,	 eksi	 200’ü	
düşürmek	 için	doğal	kumla	har-
manlamanın	 müşterilerin	 yeni	
kuma	güven	duymalarına	 imkan	
tanıyacağına	karar	verdi.

Harmanlama,	 beton	 kumunun	
Luck	 Stone	 Caroline	 ocağından	
çıkan	doğal	kum	ile	karıştırılması	
ile	 yapıldı.	Müşteriler	 genel	 ola-
rak	 yeni	 kuma	 yine	 direndiler.	
ADVANTA®	beton	kumunun	kul-

lanımını	 teşvik	 etmek	 için	 Luck	
Stone,	 Goose	 Creek	 tesisindeki	
büyük	bir	yapım	projesinde	bunu	
kullandığını	 belirtti.	 Bu	 çalışma-
nın	ve	betonun	bitirme	sırasında-
ki	performansının	sonucu	olarak,	
müşteriler	karma	malzemeyi	dü-
şük	 riskli	 karışım	 miktarlarıyla	
kullanmaya	 başladılar.	 Harman-
lanan	 kum	 sonunda	 müşteriler	
tarafından	 kabul	 gördü	 ancak	
harmanlama	 maliyetinin,	 doğal	
kumun	nakliye	maliyetinden	do-
layı	yüksek	olduğu	ortaya	çıktı.

%100 Kırma Beton Kum 
Üretimi için Ultra tozların 
Kontrolü

Luck	 Stone,	 müşterilerin	 %100	
kırma	kumu	kabul	etmeleri	 için,	
ADVANTA®	 beton	 kumundaki	
eksi	75	μm	(200	elek	gözü)	mik-
tarını	 düşürmek	 zorunda	olduk-
larına	 karar	 verdi.	 Eksi	 75	 μm	
(200	 elek	 gözü)	miktarını	 kont-
rol	etmek	için,	müşteri	ihtiyaçla-
rını	 karşılamak	 amacıyla	 iyileş-
tirilmiş	ADVANTA®	beton	kumu	
üretimi	 için	 2005	 yılında	 Goose	
Creek’te	 ikili	 bir	 AC22.5GI	 hava	
sınıflandırıcı	kuruldu.

Çalışma	 Şekli:	 Beslenen	 malze-
menin	birincil	hava	girşinden	ge-
len	hava	ile	birlikte	aşağı	düşme-
si	sağlanır.	İkincil	hava	girişinden	
gelen	 hava	 ise	 birbirine	 yakın	
boyuttaki	 malzmelerin	 süpürül-
mesine	 ve	 sistemden	 uzaklaştı-
rılmasına	yardımcı	olur.	Bu	hava	
hareketi	 ve	 içeride	 dönen	 mal-
zeme	 ince	 malzeme	 ile	 kabanın	
ayrılmasında	yüksek	performans	
sağlayarak,	 havalı	 sınıflandırıcın	
bu	 tür	 bir	 sınıflandırmada	 tek	
ekipman	olmasını	sağlamıştır.

AGÜB Makale

Bilgi için;
Metso	Minerals	A.S	
Anadolu	Bulvarı	Macun	Mah.	179.Sok	4/A	
Yenimahalle	/ANKARA	/	TURKEY
Phone:	+90	312	3873600
Sales.turkey@metso.com
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AGÜB Makale

Maden Bölgeleri Oluşturulmasına Dair 7020 Sayılı 
Kanunun Değerlendirilmesi

1. Maden Kanunun 
29.MaddesiniDeğiştiren 
7020 Sayılı Kanun

Bazı	 Alacakların	 Yeniden	 Yapı-
landırılması	 ve	 Bazı	 Kanunlar-
da	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	
7020	 sayılı	 Kanunla	 Maden	
Kanununda	 önemli	 değişiklik	
yapılmıştır.	 7020	 sayılı	 Kanun,	
Cumhurbaşkanı	tarafından	onay-
lanarak	 27	 Mayıs	 2017	 tarihli	
Resmi	 Gazete’de	 yayımlanarak	
yürürlüğe	 girmiştir.	 Bu	 Kanunla	
maden	 ruhsatlarının	 kısıtlanma-
sı,	 birleştirilmesi,	 taşınması,	 ip-
tali	 ve	 ihale	 edilmesiyle,	 maden	
bölgelerinin	 oluşturulması,	 bu	
bölgelerde	 komisyon	 kurulması	
ve	rödovans	sözleşmeleriyle	ilgi-
li	 önemli	 hükümler	 getirilmiştir.	
Öncelikle	 İstanbul	 Cebeci	Bölge-
sinde	 bulunan	 kalker	 madenle-
ri	 için	 düşünülen	 bu	 tasarı,	 çok	
daha	kapsayıcı	ve	ülke	genelinde	
uygulanabilen	 hükümlere	 dönü-
şerek	kanunlaşmıştır.

7020	sayılı	Kanunun	10.	madde-
siyle	3213	sayılı	Maden	Kanunun	
29.	maddesinde	 yapılan	 değişik-
lik	ve	ekleme	şu	şekildedir:	

“Şehirleşme,	 işletme	 güvenliği,	
rezervin	 verimli	 işletilmesi	 ve	
benzeri	 sebeplerden	 dolayı	 ya-
pılacak	proje	ve	planlama	çerçe-
vesinde	Genel	Müdürlüğün	teklifi	
ve	Bakan	onayı	ile	maden	bölgesi	
ilan	edilebilir.	Maden	bölgesinde-
ki	ruhsatların	bir	veya	birden	faz-
la	 ruhsatta	 birleştirilmesi	 Genel	
Müdürlükçe	yapılır.”

“Maden bölgesinde belirlenen 
alandaki ruhsatların tüzel kişili-
ği haiz bir şirkette birleştirilmesi 
için ruhsat sahiplerine altı aya 
kadar süre verilir. Ruhsat sahiple-
rinin kurulacak olan bu şirketteki 
ortaklık payları, maden rezervi 
de göz önüne alınarak belirlenir. 
Ruhsatların birleştirilmesi, belir-
lenen alandaki toplam rezervin en 
az yarısına tekabül eden ruhsat 
sahiplerinin talebi hâlinde gerçek-
leştirilir. Bu talep sahipleri ikiden 
az olamaz. Talep sahibinin iki ol-
ması hâlinde ise hissedarlardan 
birinin rezerv oranı en az yüzde 
on olmalıdır. Yeterli talebin sağla-
namaması durumunda belirlenen 
alandaki tüm ruhsatlar iptal edi-
lir. Bu sahalar, alan sınırlamasına 
bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük 
tarafından belirlenen kriterlere 
göre ihale edilerek ruhsatlandırı-
lır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin 
Genel Müdürlükçe tespit edilen 
yatırım giderleri Bakanlık bütçe-
sinden karşılanır. Birleşen ruh-
satların alan sınırlarını belirleme 
yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. 
Maden bölgesi içerisinde bulunan 
ihalelik sahalar, ihale taban bedeli 
yatırılarak birleşen ruhsata ilave 
edilebilir.

Belirlenen alandaki toplam rezer-
vin en az yarısına tekabül eden 
ruhsat sahiplerince birleştirmenin 
talep edilmesi hâlinde, birleştir-
meye dâhil olmayan diğer ruhsat-
lar iptal edilir. İptal edilen ruh-
satların Genel Müdürlükçe tespit 
edilen yatırım giderleri, birleştir-
me yapılan ruhsat sahibince öde-

nir ve bu ruhsat alanları birleşti-
rilmiş ruhsata ilave edilir. Tespit 
edilen yatırım giderinin ruhsat sa-
hibince altı ay içinde ödenmeme-
si hâlinde ise belirlenen alandaki 
ruhsatların tümü iptal edilir.

Şehirleşme, çevresel ve benzeri 
etkiler dikkate alınarak bazı alan-
lardaki I. Grup ve II. Grup (a) ma-
dencilik faaliyetleri valilik görüşü 
ile Bakanlık tarafından kısıtlana-
bilir. Bakan onayı ile kısıtlanan 
alandaki I. Grup ve II. Grup (a) 
bendi maden ruhsatları, rezervi 
dikkate alınmak suretiyle maden 
bölgesine ya da başka bir alana 
taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu 
tür ruhsatlandırma işlemi ihale-
lik sahalar üzerinde de ihalesiz 
yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma 
alanlarındaki rezerv tespitleri va-
liliklerce yapılır.

Maden bölgesi olan illerde bu 
bölgeleri yönetmek üzere maden 
bölgesi komisyonu kurulur. Bu ko-
misyon, büyükşehirlerde Yatırım 
İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı bünyesinde, diğer illerde ise 
il özel idaresi bünyesinde faaliyet 
gösterir. Komisyon; valilik, ilgili 
belediye ve ruhsat sahibi şirket 
temsilcilerinden oluşur.

Komisyon, ruhsat sahasındaki fa-
aliyetlerin projeye, çevre ve insan 
sağlığına uygun yürütülmesini 
kontrol ederek madencilik faali-
yetlerinin geçici olarak durdurul-
ması dâhil gerekli tedbirlerin alın-
masını sağlar. 

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU 

Komisyon geçici olarak durdurma 
faaliyetlerini Genel Müdürlüğe 
bildirir. Genel Müdürlük, komisyo-
nun maden bölgeleri ile ilgili faali-
yetlerini inceler ve denetler.

Ruhsat sahibi tarafından, ocak 
başı satış tutarının %0,5’i, komis-
yonun maden bölgesi için yapaca-
ğı harcamaları karşılamak üzere, 
büyükşehirlerde Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığı, diğer 
illerde ise il özel idaresi hesabına 
yatırılır. Maden bölgesindeki her 
grup maden işletme ruhsatı için 
bu Kanun kapsamında irtifak ve/
veya intifa hakkı tesis edilebilir ve 
kamulaştırma yapılabilir. Maden 
bölgesi alanında rödövans sözleş-
mesi yapılamaz ve varsa mevcut 
sözleşmeler iptal edilir.

Maden bölgesi ilan edilmesi, ruh-
satların birleştirilmesi, taksiri ve 
iptal edilmesi, yatırım giderle-
rinin belirlenmesi ve ödenmesi, 
maden sahalarının ihale edilmesi, 
rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, 
bir veya birden fazla il sınırına 
giren maden bölgeleri komisyonu-
nun oluşturulması, toplanma ve 
çalışma süresi, görev ve yetkileri, 
faaliyetlerin inceleme ve deneti-
mi ile ruhsatların taşınması, proje 
ve planlaması gibi uygulamaya 
ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ta-
rafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.”

2. Maden Bölgeleri

Esasen	 maden	 bölgeleri,	 maden	
hukuku	 açısından	 yeni	 bir	 kav-
ram	 değildir.	 3213	 sayılı	 Maden	
Kanunun	 değiştirilen	 29/son	
fıkrası	hükmü	de	maden	bölgele-
rinden	söz	ediyordu.		7020	sayılı	
Kanunun	10.	maddesi	ile	değişik	
3213	sayılı	Maden	kanunun	29/
Son	 hükmünde,	 I.	 Grup	 ve	 II(a)	
Grubu	madencilik	 faaliyetlerinin	

kısıtlanması	 ve	 taşınmasına	 iliş-
kin	usul	ve	esaslar	düzenlnmişti.	
Bu	kez,	7020	sayılı		Kanun	önceki	
düzenlemenin	ruhsat	olarak	kap-
samını	genişletmiş	ve	ayrıntılı	bir	
düzenleme	getirmiştir.

7020	 sayılı	 Kanunla	 getirilen	
yeni	 düzenleme	 ile,	 	 	 birbirine	
bitişik	veya	yakın	maden	sahala-
rında,	 yapılan	 üretimin	 çevresel	
etkileri,	 şehirleşme,	 işletme	 gü-
venliği,	 rezervin	 verimli	 işletil-
mesi	ve	benzeri	sebeplerden	do-
layı	 yapılacak	proje	 ve	planlama	
çerçevesinde	 “maden	 bölgesi”	
ilan	edilebileceği	öngörülmüştür.	
Bu	 suretle	 maden	 bölgelerinin	
oluşturma	 sebep	 ve	 gerekçeleri	
somutlaştırılmıştır.	

Maden	 bölgeleri	 oluşturulması,	
maden	 ruhsatlarının	 kamu	 gücü	
kullanılarak	 değiştirilmesi	 ve	
hatta	sona	erdirilmesi	sonucunu	
doğurduğundan,	ruhsat	güvence-
si	 ile	yakından	ilgilidir	(Mustafa 
TOPALOĞLU, Maden Ruhsatları-
nın Güvenilirliği Ruhsat Güven-
cesi, Türkiye Madenciler Derneği 
Sektörden Haberler Bülteni, Sayı: 
38, Haziran 2011, Sayfa: 42-43.). 
Ancak	başka	türlü	maden	bölgesi	
yürütülecek	alanda	madenciliğin	
yürütülmesi	 mümkün	 olmuyor-
sa,	 istisnaen	 gidilecek	 bir	 yol	 ve	
çare	 olmalıdır.	 Maddede	 sayılan	
gerekçelerin	 yerine	 geldiği	 çok	
titiz	 bir	 şekilde	 incelenmelidir.	
Aksi	 halde	 maden	 ruhsatları	 ile	
zaten	 çok	 düşük	 seviyede	 olan	
ruhsat	 güvencesi	 iyice	 azalacak-
tır.	Madencilik	sektörüne	yatırım	
yapacak	yerli	ve	yabancı	yatırım-
cı	bulmak	çok	zorlaşacaktır.			
  
Önceki	düzenlemede	maden	böl-
geleri	sadece	I.Grup	madenler	ve	
II.	 Grup	 (a)	 bendi	madenler	 için	
oluşturulabilirken,	yeni	düzenle-
mede	 grup	 sınırlaması	 yapılma-

dan	bütün	gruplar	hakkında	ma-
den	bölgesi	oluşturmak	mümkün	
olmuştur.	

Maden	bölgeleri	sayılan	bu	şart-
ların	yerine	gelmesiyle	MİGEM’in	
teklifi	ve	Enerji	ve	Tabi	Kaynaklar	
Bakanın	onayı	 ile	kurulmakta	ve	
ilan	edilmektedir.	Maden	bölgesi	
ilan	 edildikten	 sonra	 gerekli	 iş-
lemler	 MİGEM	 tarafından	 yürü-
tülmektedir.

2.1.Ruhsatların Birleştirilmesi  

7020	sayılı	Kanun	maden	bölge-
sinde	belirlenen	alanlardaki	ma-
den	ruhsatlarının	bir	veya	birden	
fazla	ruhsatta	birleştirilmesi	için	
MİGEM’e	 yetki	 vermiştir.	 Maden	
bölgesi	ilan	edilen	alanda	ruhsat-
ların	 birleştirileceği	 “belirlenen	
alanın”	 nasıl	 belirleneceği	 Ka-
nunda	 açıklanmamıştır.	 Çıkarı-
lacak	 yönetmelikte	 belirlenecek	
alanın	tayin	ve	tespitinde	objektif	
ölçütlere	 yer	 verilmesi	 yerinde	
olur.

Maden	 bölgesinde	 belirlenen	
alandaki	 ruhsatların	 birleştiril-
mesi	 için	 maden	 ruhsat	 sahip-
lerinin	 talepte	 bulunması	 öngö-
rülmüştür.	 Birleştirme	 talebinde	
bulunan	 ruhsat	 sahiplerinin	 de	
toplam	rezervin	en	az	yarısına	sa-
hip	olmaları	şarttır.	Eğer	iki	ruh-
sat	 sahibi	 birleştirme	 talebinde	
bulunuyor		ise	taliplerden	birinin	
rezerv	 oranı	 en	 az	 %10	 olması	
zorunludur.	O	zaman	taliplerden	
birinin	 %10	 diğerinin	 %90	 ola-
caktır.	Bu	hüküm	çok	kötü	bir	şe-
kilde	kaleme	alınmıştır.	

İkiden	fazla,	örneğin	üç	talip	var-
sa,	birinin	%1,	ikincisinin	%2	ve	
sonuncunun	%97	olması	halinde	
birleştirme	 talebi	 kabul	 edilme-
yecek	 midir,	 sorusuna	 olumsuz	
cevap	vermek	güçtür.	
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Birleşen	ruhsatların	sınırları	Mİ-
GEM	tarafından	belirlenir.	Ayrıca,	
maden	 bölgesi	 içerisinde	 bulu-
nan	 ihalelik	 sahalar,	 ihale	 taban	
bedeli	yatırılarak	birleşen	ruhsa-
ta	ilave	edilebilir.

2.2. Şirket Kurulması  

7020	sayılı	Kanun,	maden	bölge-
sindeki	 ruhsatların	 tüzel	 kişiliğe	
sahip	bir	ticaret	şirketi	bünyesin-
de	birleştirilmesini	öngörmekte-
dir.	Beş	tür	ticaret	şirketi	var	ise	
de,	 işin	 niteliği	 gereği	 kurulacak	
şirket,	limited	veya	anonim	şirket	
türlerinden	birisi	olacaktır.

Söz	 konusu	 	 şirketi	 maden	 böl-
gesindeki	 ruhsat	 sahipleri	 kendi	
aralarında	 anlaşarak	 kuracak-
lardır.	 Kurulacak	 bu	 şirketteki	
ortaklık	 payları	 birleşen	 ruhsat-
ların	 rezerv	 miktarına	 göre	 be-
lirlenecektir.	 Buna	 karşılık	 şir-
ketin	 idare	 ve	 temsili	 konunda	
7020	 sayılı	 Kanun,	 herhangi	 bir	
hüküm	 içermediğinden,	 6102	
sayılı	 Türk	 Ticaret	 Kanunun	 il-
gili	 şirket	 türüne	 ait	 hükümleri	
uygulanacaktır.	 Birbirine	 rakip	
ruhsat	 sahiplerinin,	 çoğunluğun	
azınlığa	 tahakküm	 etmesi	 soru-
nunu	 bir	 türlü	 çözemeyen	 Türk	
Şirketler	 Hukuku	 yapısıyla	 aynı	
şirket	çatısı	altında		faaliyetlerini	
nasıl	 devam	 ettirecekleri	 merak	
konusudur.			

MGEM,	 maden	 bölgesi	 ilan	 edil-
dikten	sonra	birleşen	maden	ruh-
satına	sahip	olacak	şirketi	kurma-
ları	için	bölge	dahilindeki	maden	
ruhsat	 sahiplerine	 bildirimde	
bulunması	gerekir.	Bu	bildirimin	
ruhsat	 sahiplerine	 en	 son	 tebliğ	
edildiği	 tarihten	 başlamak	 üze-
re	altı	 içinde	maden	ruhsatlarını	
ticaret	 şirketinde	 birleştirmeleri	
zorunludur.	 	Bu	 zorunluluğu	altı	
aylık	 sürede	 şirket	 için	 kuruluş	

faaliyetlerine	 başlamak	 şeklin-
de	 anlamak	 gerekir.	 Kurulacak	
şirkete	 bölgede	 bulunan	 maden	
ruhsatları	6102	sayılı	TTK	m.	127	
uyarınca	sermaye	olarak	konula-
caktır	 (Mustafa TOPALOĞLU, 
Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığın-
da Maden Ruhsatlarının Şirket-
lere Sermaye Olarak Konulması, 
Türkiye Madenciler Derneği Sek-
törden Haberler Bülteni, Sayı: 45, 
Şubat 2013, Sayfa: 42-46.). Nite-
likli	 bir	 kuruluş	 işlemi	 olduğun-
dan,	 ruhsatların	üzerinde	 tedbir,	
haciz,	 ipotek	 gibi	 kısıtlama	 veya	
herhangi	 bir	 başka	 engel	 nede-
niyle	 	 kuruluş	 işlemleri	 tamam-
lanıp	 şirket	 altı	 ay	 içinde	 ticaret	
siciline	tescil	edilemeyebilir.	Böy-
le	 bir	 durumda,	 şirketin	 altı	 ay	
içinde	 kurulmadığından	 bahisle	
yaptırım	 uygulanması	 hukuka	
aykırı	olur.	

2.3. Ruhsat İptalleri  

7020	 sayılı	 Kanun,	 ruhsat	 iptali	
yaptırımını	 birleşmeyi	 sağlamak	
için	 silah	 olarak	 kullanmaktadır.	
Maden	bölgesi	alanında	üç	halde	
maden	 ruhsatları	 iptal	 edilebil-
mektedir.

Birincisi,	 	 birleşme	 için	 yeterli	
talep	 yoksa,	 belirlenen	 alandaki	
bütün	ruhsatlar	 iptal	edilir.	 İkin-
ci	 olarak,	 belirlenen	 alandaki	
toplam	 rezervin	 en	 az	 yarısına	
tekabül	 eden	 ruhsat	 sahiplerin-
ce	 birleştirmenin	 talep	 edilmesi	
hâlinde,	 birleştirmeye	 katılma-
yan	 diğer	 ruhsatlar	 iptal	 edilir.	
Bu	 bakımda	 belirlenen	 alandaki	
toplam	 rezervin	 %50’sine	 ula-
şan	 ruhsat	 sahipleri	 diğerlerini	
bu	suretle	birleşmeye	 icbar	ede-
bilmektedirler.	 Birleşmeye	 katıl-
mayarak	 İptal	 edilen	 ruhsatların	
MİGEM	 tarafından	 tespit	 edilen	
yatırım	giderleri,	 birleştirme	ya-
pılan	ruhsat	sahibince	ödenir	ve	

bu	 ruhsat	 alanları	 birleştirilmiş	
ruhsata	ilave	edilir.

Son	olarak	da,	 	birleşmeye	katıl-
mayarak	 iptal	 edilen	 ruhsatların		
tespit	 edilen	 yatırım	 giderinin		
ilave	edilen	ruhsat	sahibince	altı	
ay	 içinde	 ödenmemesi	 hâlinde,	
belirlenen	 alandaki	 ruhsatların	
tümü	iptal	edilir.

3213	 sayılı	 Maden	 Kanunun-
da	 çokça	 olan	 ruhsat	 iptallerine	
7020	sayılı	Kanunla	üç	adet	iptal	
nedeni	 daha	 eklenmesi	 ruhsat	
güvencesini	 iyice	 azaltan	bir	 uy-
gulama	 olmuştur.	 Yukarıda	 sayı-
lan	 birinci	 ve	 üçüncü	 halde	 ön-
görülen	nedenden	dolayı	tamamı	
iptal	 olunan	 ruhsatların	 MİGEM	
tarafından	 belirlenen	 yatırım	
bedelleri,	Enerji	ve	Tabi	Kaynak-
lar	 Bakanlığı	 tarafından	 ödenir.	
Böylece	birleşme	anlaşması	yap-
mamanın	 cezası	 	 sadece	 yatırım	
bedeli	karşılığında	ruhsatın		kay-
bıyla	ağır	şekilde	ödetilmektedir.

7020	 sayılı	 Kanuna	 göre	 	 iptal	
edilen	maden	ruhsat	sahalarının,	
alan	sınırlamasına	bağlı	kalmak-
sızın	 MİGEM	 tarafından	 belirle-
nen	kriterlere	göre	ihale	edilerek	
ruhsatlandırılacağı	 öngörülmüş-
tür.	 Burada	 maden	 bölgesinde	
birleştirilmiş	 halde	 mi	 yoksa	
hangi	sınırlar	dahilinde	sahaların	
ihaleye	açılacağı	açık	değildir.		

2.4. Maden Bölgesi 
Komisyonları 

Maden	bölgesi	ilan	edilen	illerde	
bu	bölgeleri	yönetmek	üzere	ma-
den	 bölgesi	 komisyonu	 kurulur.	
Bu	 komisyon,	 büyükşehirlerde	
Yatırım	 İzleme	 ve	 Koordinasyon	
Başkanlığı	 bünyesinde,	 diğer	 il-
lerde	ise	il	özel	idaresi	bünyesin-
de	faaliyet	gösterir.	

Komisyonda	 valilik,	 ilgili	 beledi-
ye	ve	ruhsat	sahibi	şirket	temsil-
cilerinden	oluşan	üyeler	bulunur.	
Komisyon,	 maden	 bölgesinde	
bulunan	 ruhsat	 sahasındaki	 faa-
liyetlerin	projeye,	çevre	ve	insan	
sağlığına	 uygun	 yürütülmesini	
kontrol	 etmekle	 görevlidir.	 Ko-
misyon	kendi	kontrol	alanındaki	
madencilik	 faaliyetlerinin	 geçici	
olarak	 durdurabilir	 ve	 gerek-
li	 tedbirlerin	 alınmasını	 	 sağlar.	
Geçici	 durdurma	 kararının	 Mİ-
GEM’e	bildirilmesi	gerekir.

Komisyonun	 maden	 bölgeleri	
ile	 ilgili	 faaliyetleri	MİGEM’in	 in-
celeme	 ve	 denetimi	 altındadır.	
Esasen	 komisyonlar	 bir	 bakıma	
MİGEM’in	 il	 temsilcisi	 bir	 kurul	
niteliğinde	olacaktır.

2.5. Maden Bölgesinde İrtifak 
ve Kamulaştırma

7020	sayılı	kanunda	irtifak	ve	ka-
mulaştırmaya	dair	hükümlere	yer	
verilmiştir.	 7020	 sayılı	 Kanunla	
3213	 sayılı	maden	 Kanunun	 29.	
maddesine		“Maden	bölgesindeki	
her	 grup	maden	 işletme	 ruhsatı	
için	bu	Kanun	kapsamında	irtifak	
ve/veya	intifa	hakkı	tesis	edilebi-
lir	 ve	 kamulaştırma	 yapılabilir.”			
Hükmü	 eklenmiştir.	 Buna	 göre,	
maden	bölgesinde	beş	 ayrı	 grup	
maden	için	de	3213	sayılı	Maden	
Kanunun	46.maddesinde	belirti-
len	hükümlere	göre	 	 idari	 irtifak	
tesisi	ve	kamulaştırma	yoluna	gi-
dilebilir	 (Mustafa TOPALOĞLU, 
Yeni Yasal Düzenleme ve Maden 
İrtifakları, Türkiye Madenciler 
Derneği Sektörden Haberler Bül-
teni, Sayı: 58, Ekim 2015, Sayfa: 
76-80; 5177 sayılı Maden Kanuna 
Göre Kamulaştırma, Madencilik 
Bülteni, Sayı: 74, Eylül 2005, Say-
fa: 41-43. ).

Bu	 hükümle	 Maden	 Kanunu	
m.46/son	 hükmündeki	 “I.	 Grup	
madenler	ve	mıcır	 ile	kaba	 inşa-
at,	baraj,	gölet,	liman,	yol	gibi	ya-
pılarda	 kullanılan	 her	 türlü	 yapı	
hammaddesi	 için	 kamulaştırma	
hükümleri	 uygulanmaz.”	 hük-
müne	 istisna	 getirilmiş	 ve	 yapı	
hammaddeleri	 ve	 özellikle	 kal-
ker	 ocakları	 için	 de	 irtifak	 tesisi	
ve	 kamulaştırma	mümkün	 kılın-
mıştır.	 Amaca	 uygun	 olması	 ba-
kımından	 maden	 bölgelerindeki	
söz	konusu	madenlerin	de	irtifak	
ve	kamulaştırma	kapsamına	alın-
ması	isabetli	olmuştur.				

2.6. İlave %0,5 Ödeme 
Yükümlülüğü

7020	sayılı	Kanunla	maden	bölge-
sinde	oluşturulan	maden	komis-
yonun	 harcamaları	 birleştirilene	
ruhsat	 sahibine	 yüklenmiştir.	
Buna	 göre,	maden	 ruhsat	 sahibi	
tarafından,	 ocak	 başı	 satış	 tuta-
rının	%0,5’i,	komisyonun	maden	
bölgesi	için	yapacağı	harcamaları	
karşılamak	üzere,	büyükşehirler-
de	Yatırım	 İzleme	ve	Koordinas-
yon	Başkanlığı,	diğer	illerde	ise	il	
özel	idaresi	hesabına	yatırılır.

Öngörülen	%	0,5	 tutarındaki	 bu	
bedel,	Devlet	hakkı	olmayıp,	ruh-
sat	sahibine	yüklenen	vergi	ben-
zeri	 bir	 kamusal	 yükümlülüktür.	
7020	sayılı	Kanunda	bu	ilave	yü-
kümlülüğün	 	 ödeme	 zamanı	 be-
lirtilmemesi	yasal	eksikliktir.	Hiç	
olmazsa	 çıkarılacak	 yönetmelik-
te	Devlet	hakkına	ait	hükümlerin	
kıyasen	uygulanacağının	belirtil-
mesi	yerinde	olur.	

2.7.Rödovans Yasağı

Yeraltı	 kömür	 madenlerinden	
başka	maden	bölgelerinde	de	rö-

dovans	yasağı	getirilmiştir.	7020	
sayılı	 Kanun’a	 göre	 maden	 böl-
gelerinde	 rödovans	 sözleşmesi	
yapılamaz.	 Herhangi	 bir	 ayrım	
yapılmadan	 birleşen	 sahanın	
tamamını	 kapsayan	 ve	 ruhsat	
sahiplerinin	ittifakla	vereceği	rö-
dovans	sözleşmesi	ile	işletmenin	
yasaklanmasının	mantığını	 anla-
mak	zordur.	

Bu	 bölgelerde	 mevcut	 rödovans	
sözleşmeleri	de	kanun	gereği	ip-
tal	edilir.	Burada	kanun	gereği	bir	
geçersizlik	hali	söz	konusu	oldu-
ğundan	 rödovans	 sözleşmesinin	
sona	ermesi	nedeniyle	ruhsat	sa-
hibinin	rödovans	işleticisine	taz-
minat	vermesi	gerekmez.	

3. Maden Ruhsat 
Alanlarının Kısıtlanması

Maden	 hukuku	 literatürüne	 ilk	
defa	 maden	 ruhsat	 sahalarının	
kısıtlanması,	 10.06.2010	 tari-
hinde	 Resmi	 Gazete’de	 yayımla-
narak	 yürürlüğe	 giren	 5995	 sa-
yılı	 Kanunla	 3213	 Sayılı	 Maden	
Kanunu	 7/I	 maddesine	 eklenen	
“Madencilik	 faaliyetlerinin	yapıl-
ması	 ve	 ruhsatlandırma	 işlemle-
rinin	yürütülmesi	ile	ilgili	olarak	
yeni	 verilecek	 ruhsat	 alanlarına	
maden	 işletme	 yöntemi,	 faaliye-
tin	yapıldığı	bölge,	madenin	cin-
si,	 yapılacak	 yatırımın	 çevresel	
etkileri,	 şehirleşme	 ve	 benzeri	
hususlar	 dikkate	 alınarak,	 tem-
dit	 talepleri	 dahil	 ruhsat	 verilen	
alanlarda	 kazanılmış	 haklar	 ko-
runmak	 kaydıyla,	 ilgili	 kurumla-
rın	 görüşleri	 alınarak	 Bakanlık	
tarafından	kısıtlama	getirilebilir.	
İlk	 müracaat	 veya	 ihale	 yolu	 ile	
yapılacak	 ruhsatlandırmalarda	
müracaatın	 yapılacağı	 alanlar	
diğer	 kanunlar	 ile	 getirilen	 kı-
sıtlamalar	 göz	 önüne	 alınarak	
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Bakanlıkça	 ruhsat	 müracaatına	
kapatılabilir.	Kısıtlama	gerekçesi	
ortadan	kalkan	alanlar	ihale	yo-
luyla	aramalara	açılır.	Bu	Kanun	
dışında	 madencilik	 faaliyetle-
ri	 ile	 ilgili	 olarak	 yapılacak	 her	
türlü	 kısıtlama	 ancak	 kanun	 ile	
düzenlenir.”	 	hükmüyle	girmişti.	
5995	sayılı	Kanunla	getirilen	kı-
sıtlama;	 bazı	 yerlerin	 tamamen	
maden	 arama	 müracaatlarına	
kapalı	kısıtlı	alan	hale	getirilme-
si,	 bazı	 alanların	 da	 ancak	 ilgili	
kamu	 idaresinden	 izin	 alındık-
tan	 sonra	arama	 ruhsatına	bağ-
lanması	 şeklinde	 öngörülmüş-
tür.

7020	 sayılı	 Kanunla	 değiştiril-
meden	önceki	3213	sayılı	Maden	
Kanunu	 m.29/Son	 hükmüyle	
maden	bölgelerinde	faaliyetleri-
ni	sürdüren	I.	Grup	madenler	ve	
II.	Grup	(a)	bendi	madenlerin	kı-
sıtlanması	ve	taşınmasına	ilişkin	
düzenlemeler	 öngörülmüştü.	
Değiştirilerek	 yürürlükten	 kal-
dırılan	m.29/son	 hükmü	 şu	 şe-
kilde	idi:	“I. Grup madenler ve II. 
Grup (a) bendi madenler için va-
liliklerce yapılan ildeki planlama 
çerçevesinde Genel Müdürlüğün 
uygun görüşü alınarak maden 
bölgeleri oluşturulabilir. Oluştu-
rulacak maden bölgelerinin alt-
yapı hizmetleri valiliklerce yapı-
lır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar 
rezerv miktarları göz önünde bu-
lundurularak maden bölgelerine 
taşınarak ruhsatlandırılır. Bu tür 
ruhsatlandırma işlemi ihalelik 
sahalar üzerine de yapılabilir. Bu 
fıkrada belirtilen taşıma işlemle-
ri, ruhsat sahiplerinin de rızası-
nın olması halinde Genel Müdür-
lük kararıyla; ruhsat sahiplerinin 
rızasının olmaması halinde 7’nci 
maddede belirtilen Kurul kara-
rı ile yapılabilir. Taşıma işlemi 

yapılırken ruhsat sahiplerinin 
kazanılmış hakları korunur. Ruh-
sat sahasında bulunan tesislerin 
sökülmesi, taşınması ve yeniden 
inşa edilmesine ilişkin masraflar 
Bakanlıkça tespit ettirilir ve kı-
sıtlama ve taşıma işlemini talep 
eden kamu kurum ve kuruluşu ta-
rafından ruhsat sahibine ödenir. 
Tespit edilen masraflar dışında 
herhangi bir ödeme yapılmaz.”

7020	 sayılı	 Kanunla	 3213	 sayı-
lı	 Maden	 Kanunun	 29.	 madde-
sinde	 daha	 farklı	 bir	 kısıtlama	
düzenlemesi	 gerilmiştir:	 “Şehir-
leşme, çevresel ve benzeri etkiler 
dikkate alınarak bazı alanlarda-
ki I. Grup ve II. Grup (a) maden-
cilik faaliyetleri valilik görüşü ile 
Bakanlık tarafından kısıtlana-
bilir. Bakan onayı ile kısıtlanan 
alandaki I. Grup ve II. Grup (a) 
bendi maden ruhsatları, rezervi 
dikkate alınmak suretiyle maden 
bölgesine ya da başka bir alana 
taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu 
tür ruhsatlandırma işlemi ihale-
lik sahalar üzerinde de ihalesiz 
yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma 
alanlarındaki rezerv tespitleri 
valiliklerce yapılır.” Buna	 göre,	
herhangi	 bir	 yerde	 bulunan	 I.	
Grup	 ve	 II.	 Grup	 (a)	madencilik	
faaliyetleri	 önceki	 düzenleme-
den	 farklı	olarak	maden	bölgesi	
ilan	 edilmeden	 de	 valiliklerden	
görüş	 alınarak	 Enerji	 ve	 Tabi	
Kaynaklar	 Bakanlığı	 tarafından	
kısıtlanabilir.	 Ancak	 kısıtlama	
için	 önceki	 düzenlemedeki	 gibi	
“ildeki	 planlama”	 değil,	 “Şehir-
leşme,	 çevresel	 ve	 benzeri	 etki-
ler”in	bulunması	gereklidir.	

7020	 sayılı	 Kanuna	 göre,	 faali-
yetleri	kısıtlanan	maden	ruhsat-
ları	 bir	 maden	 bölgesine	 yada	
başka	 bir	 yere	 taşınarak	 ruh-

satlandırılabilir.	 Görüldüğü	 gibi	
kısıtlama	 sebebiyle	 taşınacak	
yerin	mutlaka	maden	bölgesi	ol-
ması	şartı	kaldırılmıştır.

İhalelik	sahalar	üzerine	de	kısıt-
lanan	 alandaki	 maden	 ruhsat-
ları	 taşınarak	 verilebilir.	 Ancak	
bunun	 için	 ihale	 yapılmasının	
gerekmeyeceği	 hususunda	 yeni	
29.	madde	hükmüne	 açıklık	 ge-
tirilmiştir.	

Kısıtlama	 nedeniyle	 taşınan	
maden	ruhsatlarında	maden	re-
zervi	 dikkate	 alınır.	 Söz	 konusu	
maden	rezervi	valiliklerce	tespit	
edilir.

3213	sayılı	Maden	Kanunun	eski	
29.madde	 hükmünde,	 	 ruhsat	
sahasında	bulunan	tesislerin	sö-
külmesi,	 taşınması	 ve	 yeniden	
inşa	edilmesine	ilişkin	masrafla-
rın	 kısıtlama	ve	 taşıma	 işlemini	
talep	 eden	 kamu	 kurum	 veya	
kuruluşu	 tarafından	 ruhsat	 sa-
hibine	 ödeneceği	 öngörülmüş-
tü.	 Yeni	 29.	 Madde	 hükmünde	
söküm,	 taşıma	 ve	 yeniden	 inşa	
masraflarına	 dair	 söz	 konusu	
hükmün	 çıkarılmasından,	 bu	
masrafların	 kamu	 tarafından	
karşılanmayacağı	sonucuna	ula-
şılmaktadır.	Belki	de,	6592	sayılı	
Kanunun	yürürlüğe	girdiği	2015	
tarihinden	 bu	 yana	 kısıtlama	
ve	 taşınma	 yapılmamasının	 en	
önemli	 sebebinin	 bu	 masrafla-
rı	 ödemekten	 kaçınmak	 olduğu	
söylenebilir.	 Ancak,	 idarenin	
kusursuz	 sorumluluğu	 ve	 feda-
karlığın	 denkleştirme	 ilkelerine	
göre	 idari	yargı	yerlerinden	söz	
konusu	 masrafların	 ödenmesi	
konusunda	 karar	 alınabileceği	
kanaatindeyiz.

Beton, Asfalt ve Yol Dolgu Agregalarında 
Laboratuvar Deneyleri

Agregalarda	bulunan	kükürtlü	bileşikler,	betonda	şişmeye	bağlı	hasara	sebep	olabilir.	Bu	nedenle	TS	706	
EN	12620	Standardı,	kükürtlü	bileşikleri	2	metotla	ele	alarak	sınırlandırmıştır.

gregaların	 ve	 dolgu	 agre-
galarının	 EN	 1744-1:1998	
Madde	 11’e	 uygun	 olarak	
tayin	 edilmiş	 olan	 toplam	

kükürt	muhtevası,	S	cinsinden;	
 
a)		Havada	soğutulmuş	yüksek	fırın	

cürufu	için	kütlece	%	2’yi,	
b)	 Havada	soğutulmuş	yüksek	fırın	

cürufu	 dışındaki	 agregalar	 için	
%	1’i	aşmamalıdır.	

Beton	 agregalarında	 asitte	 çözüne-
bilen	 sülfat	muhtevası,	 	EN	1744-1	
Madde	 12’ye	 uygun	 olarak	 tayin	
edilmektedir.

Deney	 prensibi,	 0,125	mm	 elekten	
elenen	 ince	 agreganın,	 Hidroklorik	
Asit	ile	tepkimesi	sonucu	sülfatların	
açığa	 çıkması	 ve	 süzüntünün	 Bar-

yum	Klorür	ilavesi	ile	çöktürülerek,	
süzgeç	 kâğıdının	 önceden	 ağırlığı	
bilinen	 bir	 krozede	 yakılması	 işle-
mine	dayanır.

Toplam	 Kükürt	 muhtevası	 tayini	
ise	 EN	 1744-1	 Madde	 11’e	 uygun	
olarak	tayin	edilir.	Kükürt	muhteva-
sında,	sülfat	tayininden	farklı	olarak	
Hidrojen	 Peroksit	 ilavesi	 yapılır	 ve	
sülfat	 tayininde	olduğu	gibi	 süzgeç	
kâğıdına	tutunan	Baryum	Sülfat	çö-
keleği,	 ağırlığı	 bilinen	 bir	 krozede	
yakılır.

Her	 iki	 tayinde	 de	 yakma	 işlemi	
sonrası	desikatörde	 soğutulan	kro-
ze	 tartılır.	 Son	 kroze	 ağırlığı,	 ilk	
kroze	ağırlığından	çıkarılarak	asitte	
çözünebilen	sülfat	ve	toplam	kükürt	
muhtevası	yüzde	olarak	ifade	edilir.

1- Asitte çözünebilen sülfat

2- Toplam kükürt

Emre VURAL - İnşaat Mühendisi - ECE TEST LTD. ŞTİ. 

TS 706 EN 12620 Çizelge 21 - Asitte çözünebilen en yüksek sülfat muhtevası değerleri için kategoriler

Bölüm 4 – Agregalarda Zararlı Kimyasallar - Kükürtlü Bileşikler

Agrega Asitte çözünebilen sülfat muhtevası (Kütlece yüzde) Kategori

Havada	soğutulmuş	
yüksek	fırın	cürufu

≤ 0,2
≤ 0,8
> 0,8
Serbest

AS 0,2

AS 0,8

AS Beyan

AS NR

Havada	soğutulmuş	
yüksek	fırın	cürufu	
dışındaki	agregalar

≤ 1,0
> 1,0
Serbest

AS	1,0
AS	Beyan
AS	NR

Süzme	İşlemı	̇

Yakma	İşlemı	̇(925°C)

Son	Tartım

AGÜB Laboratuvar DeneyleriAGÜB Makale



26    AGREGA BÜLTENİ  |  w w w w . a g u b . o r g . t r  w w w w . a g u b . o r g . t r   |  AGREGA BÜLTENİ   27 

AGÜB ÜYELERİMİZ

Çakıroğlu Avukatlık 
Bürosu

Kısıklı Cad. No:9 K:2 
Beya Plaza Altunizade 

Üsküdar-İstanbul

Danış Madencilik 
Harf. İnş. San. Tic. 

A.Ş.

Ayazağa Mah. Cendere 
Yolu Taşocağı Mevkii 
No:34 Şişli - İstanbul

Kibsaş A.Ş.

GOSB Altı Pelitli 
KöyüGebze - Kocaeli

Su-Taş Madencilik

Cebeci Mahallesi 2807 
Sokak No:4 Sultangazi / 

İSTANBUL

Uysal İnşaat & 
Kırmataş Tesisleri

Havran / BALIKESİR

Yazlar İnşaat ve Tic. 
Ltd. Şti.

Kordonboyu Mah. 
Hamam Sk. Yazlar İşh. 

No: 39/4 
Kartal - İstanbul

Yol ve Yapı Ltd. Şti.

Cebeci Köyü
Sultançiftliği 

G.Osmanpaşa - İstanbul

Sütun Enerji İth. İhr. 
Mad. San. Ve Tic. 

Ltd. Şti.

Cevatpaşa Mah. Piri 
Reis Cd. Mürvet Bayar 
Apt. B/20 Çanakkale

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. cd. No: 74 
Dilovası - Kocaeli

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti.

İzzettin Çalışlar Cd. 
Çınarlı Sk. Özlem 

Apt.No: 16/5 
Bahçelievler - İst.

Traçim Çimento 
San. ve Tic. A.Ş.

Büyükdere cad. No:38 
Soyak Binası K:3 

Mecidiyeköy/İstanbul

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti.

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5.km. 
Gölbaşı - Ankara

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

Sakarya Öztaş 
İnşaat San ve Tic. 

Ltd. Şti

Arabacı Alanı Mh. Çark 
Cd. No: 284/E 

Serdivan/SAKARYA

Serka İnşaat Tic. 
A.Ş.

Büyükdere Cad. YKB 
Plaza No: 31 C Blok 

K:12 Levent - İstanbul

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti.

Mektep cd. Azizbey apt. 
No: 6/1-2 

Küçükyalı - İstanbul

Laçin Agrega İşlt. 
ve Madencilik Tic. 

Ltd. Şti.

Cami Mah.Üvezli Cad. 
No: 29 Üvezli Köyü Şile

Maden Yapı A.Ş.

Suçıkan Deresi Tavşanlı 
Köyü Gebze - Kocaeli

Madkim Maden ve 
Kimya Ltd. Şti.

Suçıkan Deresi Tavşanlı 
Köyü Gebze - Kocaeli

Onpo Madencilik 
İnş. San. ve Tic. A.Ş

19 Mayıs Bulvarı No: 
687 Mamak - Ankara

Enveks Ltd. Şti.

Köybaşı Cd. No: 74/3 
Yeniköy

Sarıyer - İstanbul

General Makina 
Ltd. Şti.

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi 
Balkan Caddesi No: 34 
Yazıbaşı Torbalı - İzmir

Huş Mühendislik 
İnş. San. Tic. Ltd. 

Şti.

Yahya K. Mah. Ş. Ali 
Çakmak Sk. No: 62/1 

D/2 İzmit - Kocaeli

İnci Grup Maden 
Tic. San. Ltd. Şti.

Adnan Menderes Cd. 
N:158 

Adapazarı - Sakarya

Kancataş Turizm 
Taş.Maden ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.

Sultan Orhan 
Mah.Taşkaldıran Mevki 

Taş Ocakları 
Gebze - Kocaeli

Cebeci Birleşik 
Madencilik A.Ş.

Cebeci Mah.2809 Sok. 
No:20 

Sultangazi-İstanbul

Çim Beton A.Ş.

Kemalpaşa Cad. No:19 
Işıkkent - İzmir

Çimko Çimento

Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. ve 

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

Betaşsan Ltd. Şti.

Anadolu Mah.Kader 
Sok.No: 7/A Yıldırım - 

Bursa

Burçelik A.Ş.

Organize Sanayi 
Bölgesi Sarı Cd. No:15 

Nilüfer - Bursa

Bursa Beton Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.

Ulubatlı Hasan Bulvarı 
No:106 

Osmangazi - Bursa

Çağdaş İnşaat

Yalıkavak Yolu 48400 
Ortakent 

Bodrum - Muğla

Akçansa Çimento 
San. A.Ş.

Tarkan Büyükbaşaran
Kısıklı Cd. No:38 

Altunizade
Üsküdar - İstanbul

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

Toros Mh. 46. Sk. Toros 
Apt. B Blok Asmakat 
No:1 Seyhan - Adana

Albayrak 
Hazırbeton A.Ş.

Yeni Mah. Elmalı Cad. 
Yeşilyurt 

Finike - Antalya

Alyans İnşaat ve 
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile - İstanbul

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş

Değirmendere Mevkii 
Tavşanlı Köyü 

Gebze - Kocaeli
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Model Çeşitleri – Kum Solüsyonları

Hava Sınıflandırıcı Besleme Hava Hacmi Güç

Model tph m3/s cfm KW HP

AC22.5GI 50 5.7 12,000 60 80

AC27GI 75 6.8 14,400 77 105

AC30GI 85 7.5 16,000 77 105

AC22.5GI - Dual 100 11.3 24,000 114 155

AC27GI - Dual 150 13.6 28,800 152 207

AC30GI - Dual 175 15.1 32,000 152 207

AC27GI - Quad 300 27.2 57,600 240 325

Kaliteli son ürün

Kırma Kumun Artıları
Kuru Proses

Çevreci çözüm Düşük işletme maliyeti

• Yüksek kalite ürün
   - Sabit, gözlemlenebilir, kaliteli kum üretimi
   - Kirlilik içermeyen nihai ürün (kil, tuz vb. 
     safsızlıklardan arındırılmış)
• Yüksek verimlilikte havalı sını�andırma teknolojisi
   - İstenilene en uygun ürünü sağlamak
   - Atık miktarını en aza indirmek
• Ayarlanabilir kesme boyutu
   - Hassas ince ayar
   - İstenilen reçeteye kolayca uyarlanabilir çalışma prensibi
• Ürün ile mineral �ller malzemenin tam ayrımı
   - Sını�andırılan bütün malzemenin satılabilir olması
   - Yüksek kalite mineral �ller üretimi 

• Ürün içeriğindeki nemin kontrolü
   - Devam eden akışta nem kontrolünün sağlanması
• Düşük taşıma maliyeti
   - Son rüründe çok düşük veya sıfır nem
   - Islak malzeme taşımasındaki yüksek maliyetin düşmesi
• Kuru asfalt kumu
   - Doğal kum içeriğindeki nemi kurutmak için yapılan
     masraftan tasarruf
• Kuru mineral �ller
   - Kuru sistemde yaş atık ve susuzlandırma problemlerinin 
     ortadan kalkması
   - Kuru mineral �llerin satılabilmesi

• Suya ihtiyaç duymayan sistem
   - Sistemde su kullanılmadığı gibi atık suyun 
     işlenmesi ihtiyacınıda ortadan kaldırır.
• Doğal kum taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran sistem
   - CO2, toz ve ses kirliliğinde düşüş
   - Taşıma maliyetinden tasarruf
• Ocak mazlemesinin neredeyse tamamının 
   değerlendirilmesi
   - Patlatmadan gelen tüm malzemenin satılabilir 
     hale gelmesi
   - Mineral �llerin kazanç sağlayacak bir yan ürüne dönüşmesi
• Daha çevreci
   - İkincil ürün elde edilmesi
   - Çevreye kum madenciliğinden daha az olumsuz etki

• Seramik kaplama
   - Çok sert ve aşındırıcı malzemenin bile ayrıştırılabilmesi
• Sistemde hareketli parça olmaması
   - Sistemde sadece hava ve malzeme hareket eder
   - Sistem parçaları sabit olduğundan aşınmaya uğramaz
• Çok düşük bakım maliyeti
   - Ortalama beş yılda bir astar değişimi
   - Çok aşındırıcı malzemede 8-18 ayda bir vana içi değişimi
• Bakım kolaylığı
   - Kolay yapılabilir bakım ve tane boyutu kesme ayarı

İnce Malzeme İçerisindeki Tozu Ayırmak İçin Tasarlandı
HAVALI SINIFLANDIRICI – AIR CLASSIFIER

Metso Minerals A.Ş. Tel. +90 312 387 36 00 www.metso.com-sales.turkey@metso.com

AĞUSTOS
06-17

Uluslararası Agrega Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı 
Çin
www.cctee.net

MINEX 7. Madencilik, Doğal
Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı
İzmir
www.izmirfair.com.tr

2017
ETKİNLİK TAKVİMİ

EKİM
18-21

EKİM
25-28

Bursa 3. Blok Mermer
Fuarı
www.blokmermerfuarı.com

IX. Delme Patlatma 
Sempozyumu
Ankara
www.delpatsempozyumu.org

ARALIK
01-02
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