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Dust Control System

WHEEL WASHING SYSTEM

ENVIRONMENTAL EXECUTION

®

TOZ KONTROL SİSTEMLERİ

www.enveks.com.tr

Env-Ex kırma eleme tesisleri, çimento fabrikaları hammadde kırıcıları, bant aktarma ve stok dökülüş 
noktalarında (stacker, tripper bant) montajını gerçekleştirmiş olduğu toz indirgeme sistemleri ile kısa 
süre içinde sektörün vazgeçilmez tedarikçisi haline gelmiştir.

Env-Ex DSC açık alan yoğun konsantrasyonu olan fabrikalar, besleme bunkeri, tünel çalışmaları, açık 
stok sahaları, kentsel dönüşüm bina yıkımları, kamyon, gemi, vagon yükleme ve boşaltma esnasında 
meydana gelen tozu bastıran, yapay kar üretme, koku giderme gibi birçok alanda başarılı bir şekilde 
çalışan tek fanlı imalatta TÜRKİYE’DE tek, çift fanlı imalatta ise DÜNYADA tek üretici firmadır. 

Env-Ex  in geliştirdiği yeni toz kontrol çemberi, konveyör bant üzerindeki malzemenin stok dökülüş 
noktasında sis perdesi oluşturarak toz konrolü sağlar.

AUTOMATIC TRUCK WHEEL WASHING SYSTEM

WheelWashTech
Harfiyat sahalarında, maden 
ocaklarında,beton santrallerinde,
katı atık ve geri dönüşüm 
sahalarında, çimento 
fabrikalarında, termik santrallerde 
vb tesislerde çalışan kamyon ve
tır gibi araçların ilgili çevre ve 
karayoluyönetmenliklerine göre 
trafiğe çıkmadan önce 
tekerleklerinin ve damperlerinin 
otomatik olarak yıkanması için 
tasarlanmıştır.

OTOMATİK 
TEKERLEK
YIKAMA 
SİSTEMLERİ

ANKARA OFİS / ANKARA OFFICE
Çayhane Sokak No: 27/10
Çankaya ANKARA /TÜRKİYE

Tel.: +90 312 446 10 37 - 38
Fax: +90 312 446 10 35

İSTANBUL OFİS / ISTANBUL OFFICE
Köybaşı Caddesi No: 74/3 Yeniköy 
Sarıyer İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel.: +90 212 262 77 62
Fax: +90 212 262 77 62

FABRİKA / FACTORY
Avrupa Sanayi ve Endüstri Merkezi
Ankara İstanbul Devlet Karayolu
No: 379/8-9 Susuz / Yenimahalle
ANKARA TÜRKİYE

Tel.: +90 212 262 77 62
Fax: +90 212 262 77 62



Üyelerimiz
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Akçansa Çimento 

San. A.Ş.
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

Akyol Mıcır ve Mermer 

San. ve Tic. A.Ş.
Muratbey Merkez Mh. 

Selanik Cd. No: 3 

B.Çekmece / İstanbul

Albayrak 

Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad. 

Yeşilyurt 

Finike / Antalya

3Y Taşocakları Maden 

İşlet. İnş. Taah. 

San. Ltd. Şti.
Boğazköy Yolu No: 1 

Arnavutköy  

G.O.Paşa / İstanbul

Alyans İnşaat ve 

Ticaret A.Ş.
Üvezli Köyü Mevkii 

Şile / İstanbul

Aytaş Ayhanlar 

Madencilik A.Ş
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 

Gebze / Kocaeli

Bemaş Beton 

Mamulleri ve İnş. 

Malzemeleri .A.Ş.
Ankara Yolu 8.km. 

Kavaklıdere Köyü No: 397 

Bornova / İzmir

Berberoğlu İnşaat 

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Boztepe Köyü 

Manavgat / Antalya

Betaşsan Ltd. Şti.
Anadolu Mah.Kader 

Sok.No: 7/A 

Yıldırım / Bursa

Bilginoğulları Maden 

İnş. Turizm Oto. Tic. 

ve Sanayi
71 Evler Mh. Alize Sk. No: 

24 Eskişehir

Burçelik A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 

Sarı Cd. No:15 

Nilüfer / Bursa

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No:19 

Işıkkent / İzmir

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 

Burunucu Mevkii 

Pazarcık

Kahramanmaraş

CORPIPA
Poyraz Sk. Sadıkoğlu 

4 Plaza K:3 No:13/50 

Kadıköy / İstanbul

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu Çağdaş

Holding Binası 48400

Ortakent 

Bodrum / Muğla

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

Haktaş Madencilik
Bağlarbaşı Cad. Karadeniz 

İş Hanı No:2 K:3 D:6 

G.O.Paşa / İstanbul

Hereke Maden 

İşletmeleri A.Ş.
Selanik Cd. Tankut İş Mrk. 

No: 82 D:10 Bakanlıklar

Çankaya / Ankara

Huş Mühendislik 

Orman ve Sera Ürünleri 

İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Yahya Kaptan Mah. 

Şehit Ali İhsan 

Çakmak Sok. No: 62/1 

Daire: 2 

İzmit / Kocaeli

İnci Grup Maden 

Tic. San. Ltd. Şti.
Adnan Menderes Cad. 

No:158 

Adapazarı / Sakarya

İntek İnşaat Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi

 yolu üzeri 

Gebze / Kocaeli

Kancataş Turizm 

Taş.Maden ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah. 

Taşkaldıran 

Mevki Taş Ocakları 

Gebze / Kocaeli

KGE Hukuk Bürosu
Nida Kule Göztepe, 

K: 23, 34732 

Kadıköy / İstanbul

Kibsaş A.Ş.
GOSB Altı Pelitli Köyü

Gebze / Kocaeli

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti.

Mektep cd. Azizbey 

Apt. No: 6/1-2 

Küçükyalı / İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi Mevkii 

Taşocağı Tavşanlı Köyü 

Gebze / Kocaeli

Madkim Maden ve 

Kimya Ltd. Şti.
Erenköy Mah. Yesari Asım 

Arsoy Sk. 

Kadıköy / İstanbul

May Yapı Ltd. Şti.
Muratbey Beldesi 

Çatalca / İstanbul

Onpo Madencilik 

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

Mamak / Ankara

Onur Taahhüt ve 

Taş. Ltd. Şti.
Ankara Çevre Otoyolu 

İncek Mevkii 5. km 

Gölbaşı / Ankara

Özyurt Madencilik 

İnş. San. Tic. A.Ş.
Eski Edirne Asfaltı 

Lastikçi Durağı No: 612 

G.O.Paşa / İstanbul

Sakarya Öztaş İnşaat 

San. ve Tic. Ltd. Şti
Arabacı Alanı Mh. 

Çark Cd. No: 284/E 

Serdivan / SAKARYA

Sarıçelik Makina 

San. Tic. Ltd. Şti.
Barakfakih San. Mah. 

Ankara Cad. 15. Km No:24 

Kestel / Bursa

Serka İnşaat Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. 

YKB Plaza No: 31 

C Blok K:12 

Levent / İstanbul

SU-TAŞ Madencilik 

San. Tic. Ltd. Şti.
Cebeci Mahallesi 

2807 Sokak No:4 

Sultangazi / İSTANBUL

Tamtaş Yapı 

Malzemeleri A.Ş.
Samsun Karayolu 35. km

06780 Elmadağ / Ankara

Tarmac TURKEY 

Agrega Mad. ve 

Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Köyü Merkez 

Mevkii 1. cd. No: 74 

Dilovası / Kocaeli

Tekkoç Madencilik 

Ltd. Şti.
İzzettin Çalışlar Cd. 

Çınarlı Sk. Özlem Apt. 

No: 16/5 

Bahçelievler / İstanbul

Traçim Çimento 

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

Soyak Binası K:3 

Mecidiyeköy / İstanbul

Ustaoğlu Madencilik 

ve İnş. San. Ltd. Şti.
Altınözü Yolu 4. Km 

Ustaoğlu Caddesi No: 1 

Antakya / Hatay

Vurmak Vuruşkan 

Makina San. ve Tic. A.Ş.
Mersin Tarsus Organize 

San. Bölgesi 9. Cadde No:3 

Akdeniz / Mersin

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.O.Paşa / İstanbul

Dalbay Taş İmalatı 

San. Tic. Ltd. Şti.
Cengiz Topel Cad 

No:192/27 

Küçükköy / İstanbul

Dağıstan Maden 

Agrega İnş. 

Tic. ve San. Ltd. Şti.
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 

Çankaya / Ankara

Danış Madencilik 

Harf. İnş. San. Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No:34 

Şişli / İstanbul
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Şevket KORUÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Melih ÇELİKKOL
Muhasip Üye

Cem SÜREK
Üye

Kağan EREN
Üye

Barbaros ONULAY
Üye

Cüneyt ERTUĞRUL
Üye

Barış KARAHÜSEYİN
Üye

Mesut UZAL
Üye

Bayram Ali KEFELİOĞLU
Üye

Hüseyin ILGAZ
Üye

Cihangir KOCA
Üye

AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ

Adına İmtiyaz Sahibi
Yönetim Kurulu Başkanı
Şevket KORUÇ

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Müdür
Çağlar TANIN

Yayın Türü 3 Aylık Yerel Süreli Yayın

Yayınlayan Agrega Üreticileri Birliği Derneği
Lavanta Sok. Etap İş Merkezi B Blok K:3 D:9
Acıbadem / İSTANBUL

Tel: 0216 545 82 00 / Faks: 0216 545 82 02
www.agub.gov.tr / info@agub.gov.tr

Baskı Şan Ofset

BAŞKANIN MESAJI

Barış SÖKMEN
Üye

Saha ziyareti gerçekleştirilen iller

Şevket KORUÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli okuyucular,

Öncelikle 15 Temmuz gecesi yaşanan ve milletimizin cesurca, güvenlik güçlerimizle el 

ele vererek üstesinden geldiği hain darbe girişimini ve içinde bulunduğumuz 

dönemde haberlerini almaya devam ettiğimiz terör saldırılarını nefretle kınadığımızı 

belirtmek istiyorum. Gerek darbe girişimi, gerekse terör saldırıları sonrası hayatını 

kaybeden vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, kederli 

ailelerine baş sağlığı diliyorum. Unutulmamalıdır ki hiçbir güç, milli birlik ve 

beraberliğimizi, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ nin bölünmez bütünlüğünü 

bozmaya yetmeyecektir. Bu ülke hepimizin, ülkemize ve değerlerine sahip çıkarak 

daha çok çalışmak hepimizin sorumluluğudur. Agrega Üreticiler Birliği’ de bu 

sorumluluğun bilincinde olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sizlere 

yapılan son genel kurul toplantısından günümüze gerçekleştirdiğimiz faaliyetler 

hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Marmara ve Ege bölgelerinde, Kocaeli, Çorlu ve İzmir sektör toplantılarını 

gerçekleştirdik; yaptığımız bu toplantılarla gerek Ankara’da sektörle direkt ilişkili 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü yetkililerini, gerekse de 

yerelde üreticilerin faaliyetlerini etkileyen konulardaki kurum yetkililerini, 

toplantıların bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren yaklaşık yüz üreticimizle bir 

araya getirerek sorunlara çözümler geliştirilmesi ve AGÜB’ ün bu sorunlara ortak 

olmasını sağlamaya çalıştık. Ofiste olmak yerine sahada olmaya özen gösterdik. 

Türkiye’nin her bölgesindeki agrega üreticilerine direkt temas etmeye, onların 

sorunlarını, AGÜB’ ten beklentilerini öğrenmeye, iş güvenliği, çevre ve üretim 

süreçlerinde gerçekleştirdikleri iyi uygulamaları tespit edip bunları üyelerimizle 

paylaşmaya çalıştık. Bu dönem içinde toplam 13 ilde 116 üreticiyi ziyaret ederek 

örnek olacağını düşündüğümüz 4 farklı iyi uygulamayı web sayfamızda sizlerle 

paylaştık. Yapılan saha ziyaretleri için harcanan süre ise yaklaşık 330 saat olarak 

gerçekleşti. 

Agrega tesislerinde çalışan personelin “mesleki eğitim” lerini verebilmek ve onların 

kırma eleme tesis operatörlüğü ve bakımcılığı alanında ehliyetli personel olmalarını 

sağlamak adına Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. Geçtiğimiz ay 

düzenlediğimiz ilk eğitimle, farklı firma çalışanlarından 14 kişi, kırma eleme 

ekipmanları ve çalışma prensipleri, iş sağlığı ve güvenliği konularında aldıkları toplam 

40 saatlik eğitim sonrası sertifikalandırıldı. 

Yukarıda bahsettiğim, üreticilerimize ve çalışanlarına direkt temas etmeyi hedeflediğimiz 

konuların dışında, Ankara’da farklı kurumlarda yürütülen ve agrega madenciliğini 

etkileyen mevzuat çalışmalarına katkılarımız ise, sizlerden aldığımız geri bildirimler 

ışığında aynen devam etmektedir. 

Tüm bu çalışmalarda bugüne kadar bizlere bilgi ve tecrübesi ile yol gösteren ve 

başkanlık bayrağını 29 Temmuz günü şahsıma teslim eden Beşir Kemal USTAOĞLU’ na 

da buradan sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. 

Öncelikli hedefimiz çalışmalarımıza, sahada üreticilerimizle temas halinde kalarak 

devam etmektir. Üreticilerimizden de bu çalışmalara destek vermelerini, birliğimiz çatısı 

altında gücümüze güç katmalarını ve sektörü temsil ettiğimiz platformlarda 

sesimizin daha gür çıkmasına yardımcı olmalarını bekliyoruz. 

Saygılarımla,
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Haberler

İZMİR BÖLGESİ SEKTÖR 

TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sektörümüzün sorunlarını tespit ederek çözüm 

ü r e t m e k  ü z e r e  d ü z e n l e d i ğ i m i z  s e k t ö r 

toplantılarının sonuncusu 29 Temmuz 2016’da 

İzmir’de düzenlendi. Toplantıya Orman Genel 

Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanlığından Maden 

işleri Şube Müdürü Aytunç Nane, İzmir İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi 

Değerlendirme Şube Müdürü Fehmi Türkan 

konuşmacı olarak katıldı. Maden Orman İlişkisi ve 

Agrega Üreticilerinin Yerel Sorunları olarak iki ana 

başlıkta gerçekleşen oturumlarda Dokuz Eylül 

Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim 

Üyeleri Prof. Dr. Gürcan Konak ve Doç. Dr. Doğan 

Karakuş oturum başkanı olarak görev aldılar . 

General Makine, Dizel Turbo Makine ve Enveks Toz 

İndirgeme Sistemleri firmaları da toplantıya 

katılarak teknolojik gelişmeler hakkında katılımcıları 

bilgilendirdiler.

Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı programına yönelik 

düzenlediğimiz mesleki eğitimlerin ilki 18-22 Temmuz tarihleri 

arasında dernek merkezimizde gerçekleştirildi. Dizel Turbo Makine 

ve 3M firmasından yetkililer ile İş Güvenliği Uzmanları tarafından 

verilen eğitimlerde katılımcılar kırma eleme tesislerinde kullanılan 

ekipmanların çalışma prensipleri, ekipmanlar kullanılırken dikkat 

edilmesi gereken teknik ve iş güvenliğine yönelik ayrıntılar hakkında 

bilgilendirildi. 40 saat süren eğitimleri tamamlayan ve son olarak 

sınavda başarı gösteren katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından düzenlenen Agrega Operatörlüğü ve Bakımcılığı Kurs 

Bitirme Sertifikası verildi.

MESLEKİ EĞİTİM DÜZENLENDİ

Mesleki Eğitim Programı

Merkez ofisimizde düzenlenecek olan diğer eğitim programları ve 

tarihleri aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu eğitimlere 

katılmasını istediğiniz personelinizin bilgileri, eğitim tarihinden 

on beş gün öncesinde, birliğimize yazılı olarak  bildirilmesi 

gerekmektedir.

EĞİTİM KONUSU EĞİTİM TARİHLERİ EĞİTİM İÇERİĞİ

Kırma Eleme Tesis

Operatörlüğü ve

Bakımcılığı

17 - 21 Ekim

26 - 30 Aralık

16 Saat Kırma Eleme Teknolojileri
24 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği

16 Saat Kırma Eleme Teknolojileri
24 Saat İş Sağlığı ve Güvenliği

Eğitim programı günde 8 saat olmak üzere 5 gün için toplam 40 saattir. Eğitim adresi: Lavanta Sokak, Etap İş
Merkezi, B Blok, Kat:3 Daire: 9 Acıbadem, Kadıköy - İSTANBUL Tel: 0216 545 82 00 Faks: 0216 545 82 02

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 
İLE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM 
MERKEZİ ZİYARETLERİ

10 Haziran Cuma günü Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ziyaret edildi. 

Kırma eleme tesis operatörlüğü ile ilgili derneğimiz 

bünyesinde mesleki belgelendirme merkezi 

kurulabilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.  Aynı 

gün Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Genel Müdürü 

Osman Nuri Gülay ile derneğimiz ve kurum arasında 

yapılabilecek işbirliği hakkında görüşüldü.
Şevket Koruç

Beşir Kemal Ustaoğlu 

Yönetim Kurulu Başkanımız Beşir Kemal 

Ustaoğlu’nun istifası üzerine, 29 Temmuz’da 

gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantımızda 

Şevket Koruç Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

seçilmiştir. Beşir Kemal Ustaoğlu’nun bilgi ve 

tecrübesi çalışmalarımızda yol gösterici 

o l m u ş t u r .  K e n d i l e r i n e  d e r n e ğ i m i z e 

sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür 

ediyoruz. Yeni Başkanımız Şevket Koruç’u 

tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar 

diliyoruz.



w w w . a g u b . o r g . t r 0 6

Ö
Z

E
T

 
Makale

AGREGA TÜR VE BOYUTUNUN BETONUN DAYANIMINA 

VE DONMA - ÇÖZÜLME DİRENCİNE ETKİLERİ

Prof. Dr. Canan TAŞDEMİR
İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi 

Betonun performansının istenilen düzeye erişmesi için boşluksuz ve geçirimsiz olması esastır. Geçirimsiz dolayısıyla 

dürabilitesi iyi beton üretmede agreganın katkısı önemlidir. Agreganın boyut dağılımı, biçimi, en büyük boyutu, 

dayanımı, fiziksel ve kimyasal özelikleri betonun performansını doğrudan etkiler. Betonda minumum dozaj ve 

maksimum su/çimento oranı gibi sınırlamalarda agreganın işlevi büyüktür. En zayıf halka olan agrega-çimento 

hamuru arayüzeyindeki kil ve silt gibi zararlı maddeler betonun dayanımından çok dürabilitesini olumsuz biçimde 

etkiler. İnce agregasının tamamı yıkanmış kırmakum ile üretilen betonun 90 günlük basınç dayanımı donma-çözülme 

etkisiyle %5 oranında azalırken, yıkanmamış kırmakum kullanılması halinde %42 oranında azalmaktadır. İnce 

agregasının tümü yıkanmış kırmakum olan betonlarda donma-çözülme sonrasında 90 günlük eğilme dayanımı %25 

oranında azalırken, yıkanmamış kırmakum içerenlerin eğilme dayanımındaki azalma %86’dır. Eosen ve Devonian 

kalkeri, kumtaşı ve bazalt iri agregası ile üretilen betonlardan düşük dayanımlı olanlarda Eosen kalkeri, yüksek 

dayanımlı olanlarda ise bazalt iri agregalılar daha iyi sonuç vermektedir. Bu dört agrega içinde Los Angeles aşınma 

kaybı en fazla Eosen kalkerinde, en az bazalt agregasındadır. Betondaki aşınma kaybı ise su/çimento oranındaki 

düşme ile azalmaktadır. Kökeni aynı olmakla birlikte farklı boyutlardaki iri agregalarla üretilen betonlarda agrega 

boyutunun artması ile gevreklik azalmakta dayanım bir miktar düşmektedir. Devonian kalkeri ile üretilen betonlarda 

agrega hacim konsantrasyonu arttıkça betonun basınç dayanımı önce azalmakta , bir minumumdan geçtikten sonra 

artış elde edilmektedir. Buna karşın, silisli yuvarlak çakılla üretilen betonlarda basınç dayanımı artan agrega hacim 

konsantrasyonu ile azalmaktadır. Öte yandan, agrega hacim konsantrasyonu arttıkça betonun gevrekliği belirgin 

biçimde azalmakta çimento hamuruna kıyasla giderek daha sünek davranış sergileyen bir malzeme elde 

edilmektedir.  

Taze betonun işlenebilirliğinde agrega biçiminin ve en büyük 

boyutunun önemli işlevi vardır. Agreganın en büyük boyutu 

betonarme kalıbındaki donatı durumuna uygun olmalıdır. 

Sertleşmiş betondan beklenen ise dayanımlı, dayanıklı ve 

ekonomik olmasıdır. Beton hacminin yaklaşık %75’ ini 

oluşturan agreganın betonun performansında etkisi 

belirgindir. Maksimum su /çimento oranı ile minumum 

çimento içeriğindeki sınırlamalar betonun dayanım ve 

dayanıklılığını önemli ölçüde etkiler. Bu iki sınırlamanın 

gerçekleşmesinde agreganın kaliteli olması ve boyut 

dağılımının uygun olması zorunludur. Genel olarak, betonun 

çevresel etkilere diğer bir deyişle dürabiliteye göre 

tasarımında bu iki parametre büyük önem taşır. Betondaki 

maksimum su/çimento oranı ve minumum çimento dozajı 

gibi kısıtlamaların ne ölçüde gerçekleşebileceği doğrudan 

beton agregasının türüne, granülometrisine ve standartlarına 

uygun olmasına bağlıdır. Betonarme bir yapı dış yüklere karşı 

yeterli biçimde tasarlanmış ise servis ömrünü belirleyen en 

önemli etki donatı üzerindeki pas payı tabakasının kalitesi ve 

kalınlığıdır. Pas payı kalınlığının belirlenmesinde en önemli 

parametre izin verilen maksimum agrega boyutudur. 

Maksimum agrega boyutu, pas payı kalınlığı veya iki donatı 

arasındaki açıklık gibi en dar kesitin yarısından az olmalı veya 

2/3’ünü aşmamalıdır. Betonda su/çimento oranı, çimento 

içeriği  ve ir i - ince agrega konsantrasyonları  sabit 

tutulduğunda, özellikle de kırmataş I çok ince malzeme 

içermiyor ve temiz ise en büyük agrega boyutu azaldıkça 

basınç ve eğilme dayanımları artmaktadır [1-3]. Beton; 

agrega, çimento hamuru ve agrega-çimento hamuru temas 

yüzeyinden oluşan üç fazlı bir kompozit malzeme olarak 

düşünülürse en zayıf halkanın arayüzeyler olduğu ortaya 

çıkar [4,5]. Beton teknolojisindeki gelişmenin anahtarı 

çimento hamuru ile agrega arasındaki arayüzeylerin 

güçlendirilmesidir. 1970 li yıllara kadar 28 günlük silindir 

basınç dayanımı 40 MPa’ı aşan betonlar yüksek dayanımlı 

kabul edilirken günümüzde bu kavram önemini yitirmiştir. 

Dayanım ve dayanıklılık için olabildiğince az boşluklu ve 

geçirimsiz beton üretmek en önemli gereksinimdir. Özellikle 

1 9 8 0  l i  y ı l l a rd a  s ü p e r  v e  d a h a  s o n ra  d a  h i p e r 

akışkanlaştırıcıların ve ultra incelikli mineral katkıların 

kullanılması 2000 li yıllarda yalın betonların 28 günlük basınç 

dayanımlarının 200 MPa’a erişebileceğini göstermiştir.  En 

büyük agrega boyutunun 1mm’nin altına düşürüldüğü Reaktif 

Pudra betonlarında basınç dayanımının 800 MPa’a kadar 

erişebildiği gösterilmiştir [6-8].

1. GİRİŞ
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Bir betonarme betonu dış yüklere karşı yeterli dirence sahip 

olacak biçimde tasarlandıktan sonra, uzun süreli servis 

ömrü için dayanım dışındaki önemli parametreler şöyle 

sıralanabilir: i) yapının maruz kaldığı çevresel etkiler, ii) 

su/etkin bağlayıcı oranı, iii) beton bileşenlerinin homojen 

dağılması ve ayrışmanın olmaması, iv) etkin bağlayıcı içeriği, 

v) bağlayıcı türü, vi) ASR, vii)  dış veya iç sülfat etkisinden 

kaynaklanan gecikmiş etrenjit oluşumu, viii) erken yaş 

çatlaklarının oluşumuna karşı gerekli koruma önlemleri, ix) 

pas payının projede öngörülen kalınlıkta ve uzun süreli 

performans bakımından (dürabilite) istenen kalitede olması 

ve x) betonun olgunlaşması için erken yaşta zorunlu olan kür. 

2. ÖNEMLİ BİR BETON BİLEŞENİ OLARAK AGREGA

Şekil 1’de de görüldüğü gibi taze betonun performansında 

beton hacminin önemli kısmını oluşturan agreganın; boyutu, 

biçimi, granülometrisi, miktarı ve nem içeriği büyük öneme 

sahiptir. Çimento ve katkı gibi bileşenler de önemlidir, ancak 

standart dışı agregalarla istenilen performansa sahip bir 

betonu üretmek olanak dışıdır. Öte yandan, taze beton; 

taşınma, yerleştirme ve vibrasyon sırasında ayrışmamalıdır. 

Betonun erken yaşta kürü de aksatılmamalıdır.

3. BETONDA AGREGA BOYUT DAĞILIMININ ÖNEMİ

Beton tasarımında agrega boyut dağılımı minumum boşluk 

oluşturacak biçimde yapılmalıdır. Böylece, maksimum 

su/çimento oranında ve minimum çimento dozajında 

hedeflenen kısıtlamalar gerçekleşmiş olacaktır.

Agregaların biçiminin küp veya küreye yakın olmasının hem 

taze betonun işlenebilirliğinde ve yerleşmesinde hem de 

betonun mekanik özelikleri üzerinde önemli etkisi vardır. 

Biçim katsayısı, agrega tanesinde “en büyük boyutun en 

küçük boyuta oranı” olarak tanımlanır. Küp için biçim 

katsayısı 1,73, küre için ise 1,00 dir. Standartlarda biçim 

katsayısı için bazı kısıtlamalar getirilmiştir. TS 706’ ya göre 

biçim katsayısı 2,5 u aşan agrega oranı en fazla %50 olmalıdır.

Agregaların küre biçiminden ne kadar uzaklaştığının bir 

ölçüsü de hacimsal katsayıdır. Hacimsal katsayı aşağıdaki 

bağıntıda ve Şekil 2’de gösterildiği gibi “n sayıdaki agreganın 

hacminin herbir agreganın en büyük boyutunu çap kabul 

eden kürelerin hacimleri toplamına oranı“ olarak 

tanımlanmaktadır [9]. Bunun için iki elek aralığındaki bir 

agrega bölümünden yaklaşık 100 agrega alınır ve bunların 

boyutları 0,1 mm duyarlıkla ölçülür. Ayrıca, agrega 

tanelerinin hacimleri (Vi ) birim hacim ağırlığı esasına göre 

bulunur. Hacimsal katsayı küpte 0,37, kürede ise 1,00 dir. 

Bazı ülkelerin standartlarında hacimsal katsayının 0,15’den 

büyük olması öngörülür ve önemli yapılarda 0,20’yi aşması 

istenir.

Basınç dayanımları 200 MPa’ ı aşan ve 800 MPa’ a varan 

betonlarda agrega granülometrisi kesiklidir. Böyle betonlar 

reaktif pudra betonu olarak adlandırılır [6-10]. Bu betonlarda 

en büyük agrega boyutu genelde 1 mm civarındadır, ancak 8 

mm ye kadar kullanmak da olasıdır. Reaktif pudra 

betonlarında kısa kesilmiş çelik tel de kullanılmaktadır. 

Böylece kırılma enerjileri yalın harçlarınkine göre yaklaşık 

300 kat artmaktadır. Bilindiği gibi kesikli granülometrili 

betonlarda kompasite daha yüksektir. Sonuçta, olabildiğince 

boşluksuz beton üretimi gerçekleşmiş olmaktadır. Kesikli 

granülometriye sahip reaktif pudra betonlarında birbirine 

teğet iki agreganın yarıçapları oranı (R1/R2) 7’ yi aşmaktadır.

Belirli bir granülometriye sahip olan beton agregasının ince 

bölümünü kum oluşturur. İri agregalarda olduğu gibi 

kumların da temiz, kimyasal etkilere karşı dayanıklı ve 

dayanımının yeterli olması istenir. Ayrıca, kumun inert 

olması diğer bir deyişle çimento ile kimyasal reaksiyona 

girmemesi gerekir. Beton agregalarında aranan özelikler TS 

EN12620’de belirtilmiştir. Kum için bu özelikler elek analizi, 

dayanım, kil ve silt içeriği, organik madde içeriği, alkali 

agrega  reaktivitesi deneysel olarak belirlenir. Ancak, bu 

deneylerden olumlu sonuç alınması halinde, söz konusu 

agreganın betonda kullanılmasına izin verilir. Kumda çok 

ince kil ve silt tanelerinin varlığı betonun dayanımını 

düşürmektedir. Çoğunlukla zirai toprak kökenli organik 

maddeler, kil topakları, kömür taneleri, yumuşak taneler, 

standardın üzerinde suda çözünen klorür miktarı ve 

sülfatın varlığı da betonun davranışını olumsuz biçimde 

etkilemektedir.

4. BETON AGREGASI OLARAK KUM

Taş ocaklarında kırmataş iri agregası üretimi sırasında 

önemli miktarda kırmakum elde edilmektedir. Bu atık 

malzemenin ekonomiye kazandırılması gerekir. Betonda 

kırmakumun yıkanarak veya yıkanmadan  hangi oranlarda 

kullanılırsa mekanik özelikler ve özellikle dürabilite 

bakımından en iyi çözümün elde edileceğinin bilinmesi 

uygulamada önemlidir. Kırmakumun doğal kum ile yer 

değiştirilmesinin betonun mekanik özeliklerine ve donma-

çözülme dayanıklılığına etkisinin araştırıldığı çalışmada 

[11], “kırmakum/ince agrega” oranları hacimce %0, %25, 

%50, %75 ve %100 olan betonlar üretilmiştir. Yıkanmış ve 

yıkanmamış kırmakum kullanılarak üretilen betonların 7., 

28. ve 90. günlerde basınç dayanımları ile 90. günde eğilme 

dayanımları ölçülmüştür. Şekil 3’de görüldüğü gibi 

yıkanmamış kırmakum içeren betonların basınç 

dayanımları “kırmakum/ince agrega” oranının yaklaşık 

%25’inde bir maksimuma sahiptir.

Şekil 1. Bileşenlerin beton performansına etkisi

Şekil 2. Agregaların hacimsel katsayısı [9]
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Şekil 3. “Kırmakum/ince agrega”-basınç dayanımı ilişkisi [11]

Aynı araştırma kapsamında üretilen beton serilerine 

uygulanan donma çözülme deneyleri 60. çevrimde sona 

erdirilmiştir. Kirece doygun su içinde bekletilen numunelerle 

donma-çözülme çevrimi uygulanmış numunelerin 90. günde 

eğilme dayanımları ve eğilmeden kalan parçalar üzerinde 

basınç dayanımları ölçülmüştür.  Bu numunelerin 90 günlük 

eğilme ve basınç dayanımları sırasıyla Şekil 4 ve 5’de 

verilmektedir. Bu şekillerin incelenmesinden görüldüğü 

üzere donma-çözülme deneyine tabi tutulan numunelerde 

don etkisiyle oluşan hasar yıkanmamış kırmakum içeren 

betonlarda daha fazladır.  Donma-çözülme  etkisinde kalmış 

yıkanmış  kırmakum içeren betonların 90 günlük eğilme 

dayanımlarının “k ırmakum/ince agrega”  oranıyla 

değişmemesine karşın yıkanmamış kırmakum içeren 

betonlarda don etkisiyle eğilme dayanımları söz konusu 

oranın artmasıyla dramatik bir biçimde düşmektedir. İnce 

agregasının tümü yıkanmış kırmakum olan betonların 90 

günlük eğilme dayanımı donma-çözülme etkisiyle %25 

oranında azalırken, yıkanmamış kırmakum içerenlerde ise 

eğilme dayanımındaki azalma %86’dır. İnce agregasının  

tamamı yıkanmış  kırmakum ile üretilen betonun 90 günlük 

basınç dayanımı donma-çözülme etkisiyle %5 oranında 

azalırken yıkanmamış kırmakum kullanılması halinde basınç 

dayanımındaki  azalma  %42 oranındadır. 

Şekil 4. “Kırmakum/İnce Agrega”-Eğilme Dayanımı İlişkisi [11]

Şekil 5. Eğilmeden Kalan Parçalar üzerinde 90 günlük 

Küp Basınç Dayanımı “Kırmakum/İnce Agrega” İlişkisi [11]

Yıkanmamış kırmakum kullanılması halinde “su/çimento” 

oranının yükselmesi sonucunda kılcal boşluk miktarı 

artmakta ve agrega-matris temas yüzeyi de zayıflamaktadır. 

“Su/çimento” oranı yüksek olan betonlarda yüksek kılcal 

boşluk nedeniyle daha çok su absorbe edilir. Kılcal 

boşluklardaki suyun donmasıyla oluşan farklı şekil 

değiştirmelerin sonucunda beton içinde çekme ve basınç 

gerilmeleri meydana gelir. Çekme gerilmeleri betonun düşük 

olan çekme dayanımına erişince hasar başlar. Bu 

mekanizma “su/çimento” oranı yüksek dolayısıyla 

mukavemeti düşük betonlarda daha da etkilidir. Yıkanmış 

kırmakum içeren betonlarda “su/çimento” oranının düşmesi 

ve agregaların da temiz olması nedeniyle temas yüzeyleri 

güçlenmektedir. 

Betonun donmaya dayanıklılığı pek çok etkene bağlıdır. 

Çimento hamurunun mukavemeti ve betonun deformasyon 

yeteneği bunların başında gelir [12]. Betonun mukavemeti 

arttıkça maksimum yüke kadar şekil değiştirme yeteneği, 

diğer bir deyişle pik gerilmeye kadar şekil değiştirme 

kapasitesi artmaktadır [13].  Bununla  birlikte, donma 

derecesi ile çimento  hamuru  boşluk  yapısı da  donma-

çözülmede  etkilidir.  Betonda ince malzeme ve çimento 

miktarı artarsa menisk çapları küçülür çekme gerilmeleri ve 

plastik rötre artar. Bu durumda optimum çözüm bulmak 

gereklidir. Çimentonun ve ince tanelerin belirli bir değerden 

az olması durumunda ise terleme artar, bu da çatlakların 

büyümesine ve derinleşmesine yol açar. Dolayısıyla, çimento 

dozajını düşürmenin yararı yoktur [14].

Donmaya dayanıklılığı arttırmak için çimento dozajı yeterli 

düzeyde olmalı, su/çimento oranı bu çevresel etki için 

öngörülen değeri aşmamalı ve betonun çökmesi fazla 

olmamalıdır. Bileşim, karışım, yerleştirme ve mastarlama 

standartlara uygun biçimde yapılmalıdır. Özellikle havaalanı, 

park ve yol betonu gibi satıh betonlarının yüzeylerinin iyi 

düzeltilmemesi, plastik rötrenin ve aşırı terlemenin olması 

beton yüzeylerinde zayıf bir çimento hamuru veya harç 

tabakası olmasına neden olur. Donma-çözülme etkisinde 

soyulmalar yüzeye yakın agregalar civarında  yani temas 

yüzeylerinin zayıf olduğu bölgelerde olur.
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Bu tür hasarların oluşmaması için agregalarda biçim 

bozuklukları olmamalı, temiz ve dayanıklı olmalı, agrega 

karışımının granülometrisi standardlara uygun olmalı ve en 

büyük agrega boyutuna bağlı olarak uygun içerikte katkı 

maddesi kullanılmalıdır. Öte yandan “kırmakum/ince agrega” 

oranının %50’yi aşması halinde işlenebilme olumsuz 

etkilenmektedir. Özellikle, yıkanmamış kırmakum içeren 

betonların daha çok suya ihtiyacı olduğundan ayrışma riskleri 

artmaktadır.

Bu araştırmanın sınırları içinde dayanım ve donma-çözülme 

bakımından en uygun “kırmakum/ince agrega” oranının 

yıkanmamış kırmakum içeren betonlarda %25, yıkanmış 

olanlarda ise %50 de optimum değerde olabileceği 

sonucuna varılmıştır.

İnce agregasının %50, %75 ve %100’ü kırmakumdan oluşan 

uçucu küllü betonlar üzerinde yapılan bir başka araştırmada 

[15] donma çözülme uygulanmış numunelerin eğilme 

dayanımları karşılaştırıldı. Şekil 6 incelendiğinde ince 

agregasının tamamı kırmakum olan K100 numunesinin 

eğilme dayanımının diğer numunelere göre çok düşük 

olduğu görülmektedir.

Agregaların mekanik özeliklerinin belirlenmesinde Los 

Angeles aşınma deneyi çok kullanılmakta olup büyük ölçüde 

kabul görmektedir. Tablo 1’de İstanbul bölgesinde yaygın 

kullanılan agregaların 100 ve 500 devir sonunda Los Angeles 

aşınma kayıpları verilmektedir. Bu tablodan görüldüğü 

üzere, kullanılan agregalar içinde Los Angeles aşınma kaybı 

en düşük agrega bazalt, en yüksek olan ise Eosen kalkeridir. 

Agreganın aşınma kaybı arttıkça betonun basınç dayanımı, 

elastisite modülü ve sertliği gibi mekanik özeliklerinde 

azalma olur [16,17].

5. İRİ AGREGANIN BETONUN MEKANİK 

DAVRANIŞINDAKİ İŞLEVİ

5. 1 İri Agrega Türünün Betonun Aşınma Direncine Etkisi

Tablo 1’de Los Angeles aşınma kayıpları verilen agregalarla 

üretilen betonlara  Böhme aşınma deneyi uygulanmıştır [18].  

Şekil 7’de betonların su/çimento ve agrega türüne bağlı 

olarak aşınma kayıpları görülmektedir.

Tablo 1. Agregalara ait Los Angeles Aşınma Kayıpları[18]

Şekil 7. Agrega türüne ve su/etkin bağlayıcı oranına bağlı olarak 

betonun aşınma kaybı [18]

Minerolojik kökenleri farklı dört tür agrega ile yapılan 6 farklı 

sınıftaki betonun her birinde basınç altında yükleme 

boşaltma eğrilerinden yararlanarak gevreklik indisleri (B) 

bulunmuştur [16]. Gerilme-şekil değiştirme eğrisinin basınç 

dayanımına kadar tersinir (elastik) ve tersinmez (elastik 

olmayan) enerjilerinden yararlanarak gevreklik indisi B, (alan 

SII / alan SI)’den bulunur. Şekil 8'de, SI (tersinmez) ve SII 

(tersinir) enerjileri gösterilmektedir. 

5. 2 İri Agrega Türünün Betonun Mekanik Davranışına Etkileri

SII /SI  oranı sıfıra yaklaşırken bütün enerjiler tersinmez olur. 

Böylece, B’deki artma gevreklikteki artışı sergiler. 

Makale

Şekil 6. Donma-çözülme uygulanmış numunelerde 

“kırmakum/ince agrega” - eğilme dayanımı ilişkisi [15]

Şekil 8. Tersinir (elastik) ve tersinmez (elastik olmayan) enerjileri [16]

Şekil 9. Betonun gevreklik indisinin basınç dayanımı ile değişimi [16]
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Şekil 9’da görüldüğü gibi beton basınç dayanımı arttıkça 

gevreklik indisi artmaktadır. Diğer bir deyişle, yüksek 

dayanımlı betonlar daha gevrek davranış sergilemektedir.  

Şekil 10’da görüldüğü gibi Devonian ve Eosen kalkeri ile 

üretilen betonlarda daha dar histerisiz çevrimleri, buna 

karşılık kumtaşı ve bazalt ile üretilenlerde ise daha geniş 

histerisiz çevrimleri elde edilmiştir. Dar olan histerisiz 

çevrimleri; çimento hamuru ile agrega arasında kuvvetli, 

geniş olanlar ise daha zayıf arayüzü ifade etmektedir [4,16].

Minerolojik kökenleri farklı dört tür agreganın, C18’ den C90’a 

kadar değişen 6 farklı  sınıftaki betonların basınç 

dayanımlarına etkilerinin incelendiği araştırmalarda [19, 20], 

agregaların elde edildiği kayaçların basınç dayanımları 

düşükten yükseğe doğru Eosen kalkeri, Devonian kalkeri, 

kumtaşı ve bazalt şeklinde sıralanır. Üretilen tüm betonlarda 

aynı kum ve çimento kullanılmıştır. Herbir beton sınıfında 

granülometri ve etkin su/etkin bağlayıcı oranları sabit 

tutulmuştur. Elde edilen mekanik özeliklerden basınç 

dayanımı ile ilgili olanı Şekil 11’de gösterilmektedir. 

Şekil 11’de görüldüğü gibi C18 ve C25 gibi düşük dayanımlı 

betonlarda Eosen kalkeri ile üretilenlerin basınç dayanımları 

yapılan diğer bir araştırmada [21] da olduğu gibi en yüksek 

bulunmuştur. C55 sınıfından itibaren Eosen ve Devonian 

kalkeri ile üretilen betonların basınç dayanımları hemen 

hemen aynıdır. C35 ve üstündeki betonlarda bazalt ile 

üretilenlerin basınç dayanımları diğerlerinden daha 

yüksektir. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: Üç fazlı bir 

kompozit malzeme olarak kabul edilen betonda agrega ile 

çimento hamuru matrisinin elastisite modülleri farkının çok 

olması halinde arayüzeyde büyük gerilme yığılmaları oluşur. 

Agrega ve çimento hamurunun elastisite modüllerinin 

birbirine yakın olması durumunda ise gerilme yığılmaları 

azalır ve homojen gerilme dağılımı ortaya çıkar [4]. 

Bileşenler arasındaki elastik uyum sonucu erken mikroçatlak 

oluşma olasılığı da azalır. Bundan dolayı düşük dayanımlılarda 

Eosen kalkeri, yüksek dayanımlılarda ise bazalt iri agregalı 

betonların basınç dayanımları yüksek elde edilir. 

İri agrega tür ve boyutunun betonun eğilme halindeki 

davranışına etkisinin araştırıldığı çalışmanın bir bölümünde 

5-10 mm veya 10-20 mm boyutlarında silisli dere çakılı veya 

aynı boyutlardaki kalker esaslı kırmataş agregası kullanarak 

çentikli beton numuneler üretilmiştir [1]. Karışımlarda 

su/çimento oranları, çimento ve ince agrega içerikleri aynı 

tutulmuştur. Şekil 12’de kalker kırmataş agregası ile üretilen 

betonların yük-açıklığın ortasındaki sehim il işkisi 

görülmektedir. Silisli çakıl agregası ile üretilen betonlarda da 

benzer eğriler elde edilmiştir. Şekil 12’nin incelenmesinden 

görüldüğü gibi en büyük agrega boyutu arttıkça çentikli 

numunenin eğilme dayanımının bir miktar düşmesine 

karşın “yük-açıklığın ortasındaki sehim”eğrisinin inen kolu 

daha uzundur. Bu da agrega boyutunun artmasıyla daha az 

gevrek yani daha sünek davranışın bir göstergesi sayılabilir. 

Agrega boyutu büyük olduğunda çatlak boyu daha fazla 

olmakta, agregadan agregaya köprülenmeyle daha fazla 

enerji yutulmakta, böylece daha büyük kırılma enerjisi elde 

edilmektedir. Buna karşın, agrega boyutu küçük olan 

karışımlarda “yük-açıklığın ortasındaki sehim”eğrisinin inen 

kolu daha diktir ve eğrinin kuyruk bölümü daha kısadır. Bu 

ise, gevrek davranışın bir göstergesidir. Bu sonuçlar Van 

Mier [22] tarafından yapılan çalışmada elde edilen 

sonuçlarla da uyumludur.

5. 3 İri Agrega Boyutunun Betonun Mekanik 

Davranışına Etkileri

İri agrega boyutunun tek eksenli çekme halinde betonun 

mekanik davranışına etkisinin incelendiği araştırmada, silisli 

çakıl iri agregası içeren betonların iri agregası 4-8 mm veya 8-

16 mm olup su/çimento oranları, ince ve iri agrega 

konsantrasyonları aynı tutulmuştur [2]. Çift çentik içeren 

numunelerin tek eksenli çekme halinde gerilme-şekil 

değiştirme eğrileri incelendiğinde basınç dayanımına benzer 

şekilde agrega boyutu büyük olanın tek eksenli çekme 

dayanımı düşük olmasına karşın inen kolu daha fazladır. Bu 

da agrega boyutu büyük olan betonun daha sünek davranış 

sergilediği sonucuna götürmektedir. Çünkü; çatlaklar 

agregaların etrafında tur atarken daha fazla çatlak uzunluğu 

ile daha yüksek şekil değiştirme sergilenmektedir. Benzer 

sonuçlar diğer araştırmalarda da elde edilmiştir [3, 22].

Makale

Şekil 10. Farklı agregalarla üretilen aynı sınıftaki betonların (C75) basınç altında 

gerileme şekil değiştirme eğrilerinden elde edilen histerisiz çevrimleri [16]

Şekil 11. Beton sınıflarına göre basınç deneyi sonuçları [19]

Şekil 12. Kalker kökenli iri agrega içeren betonlarda agrega boyutunun 

eğilme halinde betonun mekanik davranışına etkisi [1]
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Agrega konsantrasyonunun betonun mekanik özeliklerine 

etkisinin incelendiği çalışmanın bir bölümünde aynı 

granülometrik bileşime sahip kırmataş ve çakıl gibi iri 

agregaları çimento hamuru içinde değişik hacim oranlarında 

kullanılmıştır. Agrega konsantrasyonu %0-%80 arasında 

değişmekte olup granülometrisi A32-B32 referans eğrileri 

arasında kalmaktadır.  Bütün karışımlarda en büyük agrega 

boyutu 20 mm’de ve su/çimento oranı da 0,28’de  sabit 

tutulmuştur [23]. Şekil 13’de görüldüğü gibi çakıllı betonlarda 

agrega konsantrasyonu arttıkça betonların basınç 

dayanımlarında düşüş olmaktadır. Kırmataşlı serilerde ise 

agrega konsantrasyonu arttıkça, basınç dayanımları önce 

düşmekte, kırmataşlı ve kumlu serilerde konsantrasyonun 

0,34 m³/ m³ değerinde, kırmataşlı ve 0-2 mm kumu olmayan 

serilerde konsantrasyonun 0,20 m³/m³ değerinde bir 

minumum sergiledikten sonra artmaktadır.

5. 4 İri Agrega Hacim Oranının Betonun Mekanik 

Davranışına Etkileri

Bu sonuçlar şöyle açıklanabilir: Basınç etkisinde gerilme 

konsantrasyonu zay ı f  matr is  ve  agrega yüzey inde 

artmaktadır. Karışımda agrega hacminin artmasına bağlı 

olarak gerilme konsantrasyonundaki artış basınç dayanımının 

düşüşüne neden olmaktadır [24]. Kırmataşlı betonlarda agrega 

konsantrasyonunun kumsuz serilerde 0,20 m³/m³ den, 

kumlu serilerde ise 0,34 m³/ m³ den büyük olması durumunda 

kırmataş agregalarının numunelerin düşey kesitlerindeki 

miktarlarının artışı yeterli seviyeye gelir, çatlaklar bunların 

içinden geçmeye zorlanır, kırmataşların çekme dayanımları 

matrisinkinden büyük olduğundan basınç dayanımı agrega 

hacmindeki artışla yükselir. Matris agrega arayüzeyinde, agrega 

k o n s a n t r a s y o n u n u n  a r t m a s ı y l a  o l u ş a n  g e r i l m e 

konsantrasyonları vardır, bununla birlikte, yararlı etki gerilme 

konsantrasyonlarındaki artışın zararlı etkisinden daha üstün 

olmaktadır. Çakıllı betonlarda ise, düşey çatlaklar çakılların 

içinden geçmeyip zayıf olan arayüzeylerden dolaştığından 

uygulanan yüke yaklaşık olarak paralel kırılma yüzeyleri 

nedeniyle yararlı etki oluşmamaktadır. Böylece, agrega 

konsantrasyonu art t ıkça ,  bas ınç  dayanımı  ger i lme 

dayanımındaki artıştan dolayı sürekli olarak azalmaktadır 

[23-25]. Öte yandan mezo-mekanik yaklaşımla yapılan bir 

çalışmada çimento hamuruna giderek artan oranda sürekli 

granülometriye sahip agrega katarak hamura göre  kırılma 

enerjisi ve sünekliği yüksek  bir malzeme elde edilmektedir [26].

6. SONUÇLAR

Yukarıdaki değerlendirmelerden elde edilen başlıca sonuçlar 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Betonun etkisinde kaldığı çevresel koşullara uzun süre 

dayanabilmesi için geçirimsiz olması gerekir. Geçirimsiz ve 

boşluksuz bir betonun dürabilitesinden sözedilebilir. Dürabilite 

ile geçirimsizlik arasında doğrudan bir ilişki vardır. Korozyona 

bağlı çatlama nedeniyle dürabilite olumsuz etkilenir.

2) Agreganın boyutu, biçimi, tane dağılımı, fiziksel ve kimyasal 

özelikleri betonun performansında etkilidir. Betonda maksimum 

su/etkin bağlayıcı oranı ve minumum dozaj gibi temel 

sınırlamalarda agreganın işlevi önemlidir. 

3) Betonda en zayıf halka olan agrega çimento hamuru 

arayüzeyi dayanımdan çok dürabiliteyi etkiler. Agreganın kil 

ve silt gibi ince maddeleri çok miktarda içermesi durumunda 

taze betonun işlenebilirliği azalır, arayüzeylerin zayıflaması 

sonucu mekanik özelikler ve dürabilite olumsuz yönde etkilenir.  

4 )  Y ıkanmamış  k ı rmakum kul lanması  durumunda 

donma - çözülme etkisiyle eğilme dayanımı basınç dayanımına 

kıyasla çok daha fazla düşüş sergilemektedir.

5) Eosen kalkeri, Devonian kalkeri, kumtaşı ve bazalt iri 

agregalarından oluşan betonlardan düşük dayanımlılarında 

Eosen kalkeri, yüksek dayanımlılarda ise bazalt en iyi sonucu 

vermektedir. Orta  ve yüksek dayanımlı betonlarda Eosen ve 

Devonian kalkeri hemen hemen aynı dayanımları 

sergilemektedir. Bu dört agrega içinde en düşük Los Angeles 

aşınma kaybı bazalt, en yüksek ise Eosen kalkerinde 

kaydedilmiştir. Betonda su/çimento oranı düştükçe aşınma 

kaybı azalmaktadır.

6) En büyük agrega boyutunun artması betonun kırılma 

enerjisini ve şekil değiştirme yeteneğini arttırmakta buna 

karşın basınç dayanımını düşürmektedir.

7) Belirli bir çimento hamuruna giderek artan oranda sürekli 

granülometrili kalker agregası katıldığında basınç dayanımı 

önce azalmakta, bir minumumdan geçtikten sonra artış 

sergilemektedir. Yuvarlak silisli agrega içeren betonlarda ise 

artan agrega konsantrasyonu basınç dayanımında sürekli 

düşüşe yol açmaktadır. Agrega konsantrasyonu arttıkça kırılma 

enerjisi belirgin biçimde artmakta, böylece gevrek bir 

malzemeden yarı gevrek bir malzemeye geçiş olmaktadır.
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Aramıza Katılanlar

holdingcagdas 

Çağdaş İnşaat

Çağdaş İnşaat; beton üretimi ve satışı, konut, otel, alışveriş merkezleri, iş merkezleri 

ve liman gibi pek çok saygın ve önemli projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu 

yaşamaktadır.İnsana ve doğaya duyarlı tutumu, moderniteyi geleneksel mimariyle 

buluşturan ve standartları zorlayan yenilikçi yaklaşımı, kalite ve müşteri memnuniyeti 

odaklı çalışma prensibiyle Çağdaş İnşaat, alanında büyük saygınlık kazanarak güvenin 

simgesi haline gelmiştir.

SU-TAŞ MADENCİLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesinde Madencilik ve taş ocağı işletmeciliği

kapsamında kalker ve kumtaşından beton asfalt agregası üretmektedir. 7744 sayılı 

maden sahamızda 1987 yılından beri faaliyette bulunmaktayız. Dede meslekleri olan 

madencilik  açık kömürle başlamış olup 1987 yılından sonra da taş ocağı ve agrega 

madenciliğiyle devam etmektedir. 

İnşaat sektöründe beton agrega ihtiyacında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin altyapı 

ve üstyapı işlerinde ve İstanbul Avrupa yakasındaki asfalt agrega ihtiyacının 

karşılanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca yol, altyapı,  dolgu, drenaj işlerinde, deniz 

dolgu anroşman işlerinde ve park bahçe işlerinde de ürettiğimiz ürünler 

kullanılmaktadır.  

Üretilen Ürünler;
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Teknoloji ve İnovasyon

Agrega 

Üretimi

Teknoloji ve 

İnovasyon

The Martin® Roll Gen™ System is a self-contained mini power station. (https://www.martin-eng.com/press-release/martin-roll-gen-system)

Agrega Üretiminde İnovasyonlar

Yeni teknolojilerle konveyör bantlarındaki kinetik enerjiden güç üretilebilecek…

Madencilikte agrega üretim prosesleri her geçen gün daha da gelişiyor. Amerika’da bir firma konveyör bantlarındaki hareket 

enerjisini kullanarak güç üretebilen bir sistem olusturdu. Sistem dizaynı (Martin® Roll Gen™ System), konveyörler üzerinden 

kazanılan enerjiyi kullanarak, üretim aşamalarındaki diğer makinalara yeterli derecede güç sağlayabilecek. Sistem küçük bir 

elektrik santrali iceriyor ve makina operatörleri tarafından kontrol edilebilen bir güvenlik mekanizması ile çalışıyor. Dizayn, 

jeneratörlerde varolan silindir düzeneğinin üstüne yerleştirilerek, sistemin daha kolay kontrol edilebilmesini sağlıyor. Bu 

sistemin ana teması üretim gücünde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek ve böylelikle otonom çalışabilecek akıllı bant 

sistemlerinin kurulmasına ve geliştirilmesine olanak sağlamaktır.

Bu yeni dizayn bantlardan gelen kinetik enerji, jeneratörlerin varolan silindirlerinin üzerine yerleştirerek üretildiğinden, sistem 

güvenilirliği ve verimliliği varolan düzeneklerle kontrol altına alınmış oluyor. Ürün dizayn mühendisleri, çalışma prensibini 

varolan silindirlerin uç kısmına manyetik eşleme yapan bir tasarım ile geliştirdiler.

Bu yeni teknoloji ile sağlanan güç üretimi konveyörleri daha ileri bir seviyeye taşıyacak. Konveyör bantlarındaki hareket 

enerjisinden gelen enerji  ile yeni makina üretim sistem ve dizaynları da  ağırlık ölçüm sistemleri, nem ölçerler, basınç ve yakınlık 

anahtarları, solenoid ve roleler gibi mekanizmalar kullanılarak kontrol edilebilecek. Kablosuz iletişim ağları ile bilgi okuma 

sistemleri oluşturularak, maliyet kontrolleri online raporlama sistemi ile takip edilebilecek. Konveyör bantları çalışma 

prensibinden yola çıkarak oluşturulan bu yeni inovasyon uygulamaları maliyet ve üretim verimliliğini olumlu yönde etkileyecek 

ve belki önümüzdeki yıllarda otonom çalışan bant sistemlerinin de temelini oluşturacaktır.

 Burçin Öztürk Demirhanöz – WesTrac / Teknik Şef
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Laboratuvar Deneyleri

Değerli agrega üreticileri, birçok üreticimiz üretimlerinden numune alarak laboratuvarlara göndermekte ve deney raporları elde 

etmektedirler. Deney raporlarındaki sonuçları yorumlayabilmek için bu deneylerin yapılış amacını ve nihai üründe etkilediği 

özellikleri bilmek gerekmektedir.

Bu sayımızdan başlayarak sizlere agregalarda laboratuvar deneyleri ve bu deney sonuçlarının Beton, Asfalt ve Yol Dolgusu 

üzerindeki etkilerini anlatacağız. 

Aşağıda 3 Farklı standardda adı geçen deneyler Tablo olarak verilmiştir.

BETON, ASFALT VE YOL DOLGU AGREGALARINDA 

LABORATUVAR DENEYLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

TS 706 EN 12620 BETON AGREGALARI DENEYLERİ
NO DENEY ADI DENEY STANDARDI

Agrega tane sınıfı ve Kategori tayini ( Elek Analizi)  TS EN 933-1

Çok ince malzeme muhtevası TS EN 933-1

Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi TS EN 933-9

Tane yoğunluğu ve su emme oranı TS EN 1097-6

İri Agregaların Tane Şekli TS EN 933-4

İri Agregaların Donma Çözünme Direnci TS EN 1367-2

Yığın Yoğunluğu TS EN 1097-3

Parçalanma Direnci (Los Angeles) TS EN 1097-2

Asitte çözünebilen sülfat  TS EN 1744 -1

Klorürler TS EN 1744-1

Toplam kükürt TS EN 1744 – 1 

Hafif organik kirleticiler TS EN 1744 – 1

Humus muhtevası TS EN 1744 – 1

Fulvo asit muhtevası TS EN 1744 – 1

Organik madde Karşılaştırmalı Basınç mukavemeti TS EN 1744 – 1

Organik madde Karşılaştırmalı Priz Süresi TS EN 1744 – 1

Hacim Kararlılığı - Kuruma Büzülmesi TS EN 1367-4

Alkali silika reaksiyonu ASTM C 1260

Petrografik Analiz TS EN 932-3

Agrega tane sınıfı ve Kategori tayini ( Elek Analizi)

Çok ince malzeme muhtevası

Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi

Tane yoğunluğu ve su emme oranı

İri Agregaların Tane Şekli

İri Agregaların Donma Çözünme Direnci

Yığın yoğunluğu

Parçalanma Direnci (Los Angeles) 

Aşınmaya karşı direnç (Mikro Deval)

İri agregalarda ezilmiş ve kırılmış yüzeylerin yüzdesi

İnce agregaların Köşeliliği

Yüzey tabakalarında iri agregaların cilalanmaya karşı direnci

Agregaların Bitümlü bağlayıcılarla olan uyumu

Petrografik Analiz

TS EN 933-1

TS EN 933-1

TS EN 933-9

TS EN 1097-6

TS EN 933-4

TS EN 1367-2

TS EN 1097-3

TS EN 1097-2

TS EN 1097-1

TS EN 933-5

TS EN 933-6

TS EN 1097-8

TS EN 12697-11

TS EN 932-3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NO DENEY ADI DENEY STANDARDI

TS EN 13043 ASFALT AGREGALARI DENEYLERİ

TS EN 13242 YOL DOLGU AGREGALARI DENEYLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

NO DENEY ADI DENEY STANDARDI

Agrega tane sınıfı ve Kategori tayini ( Elek Analizi)

Çok ince malzeme muhtevası

Çok ince malzeme kalitesi için metilen mavisi

İri agregaların Tane Şekli

Ezilmiş tanelerin Yüzdesi

İri agregaların Donma Çözülme Direnci

Tane yoğunluğu ve su emme oranı

Yığın yoğunluğu

İri Agregaların Parçalanma Direnci (Los Angeles)

Asitte çözünebilen sülfat

Toplam kükürt

Hafif organik kirleticiler 

Humus muhtevası

Fulvo asit muhtevası

Organik madde Karşılaştırmalı Basınç mukavemeti

Organik madde Karşılaştırmalı Priz Süresi

Petrografik Analiz

TS EN 933-1

TS EN 933-1

TS EN 933-9

TS EN 933-4

TS EN 933-5

TS EN 933-5

TS EN 1097-6

TS EN 1097-3

TS EN 1097-2

TS EN 1744 -1  

TS EN 1744 – 1 

TS EN 1744 – 1

TS EN 1744 – 1

TS EN 1744 – 1

TS EN 1744 – 1

TS EN 1744 – 1

TS EN 932-3

Emre VURAL / İnşaat Müh.

ECE TEST LTD. ŞTİ
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Laboratuvar Deneyleri

BETON, ASFALT VE YOL DOLGU AGREGALARINDA 

LABORATUVAR DENEYLERİ

BÖLÜM 1 – Tane Yoğunluğu, Su Emme ve Gevşek Yığın Yoğunluğu

Tane Yoğunluğu ve Su Emme (Deney Standardı: TS EN 1097-6)

Genel olarak Tane Yoğunluğu, agrega tanesinin ağırlığının hacmine oranıdır. Düzgün geometrik şekle sahip olmayan agrega 

tanelerinin hacmi hesap edilirken suya daldırma metodu kullanılır. Bu amaçla en büyük boyutu 31,5 mm olan agregalar için 

Piknometre Metodu, en büyük boyutu 31,5 mm’den büyük olan agregalar için Tel Sepet Metodu kullanılır. Bu metotlar kullanılarak 

aynı zamanda agregaların su emme değeri de hesap edilir.

Hazır betonda, tane yoğunluğu yüksek ve su emme değeri düşük agregaların kullanılması beton mukavemetini yükseltir ve 

kullanılacak çimento miktarlarında tasarruf sağlar. Ancak yüksek tane yoğunluğu betonun birim hacim ağırlığını da arttırır. Hazır 

betonun nakliye maliyetinin önemli bir gider olması sebebiyle beton üreticileri gerektiğinden daha yüksek yoğunluktaki 

agregaları kullanmak istemeyeceklerdir. Bu nedenle yapılan beton tasarım hesaplamalarında tane yoğunluğu değeri önemli bir 

kriterdir. Yüksek su emme değerine sahip agregalar hazır betonda kullanılacak su miktarını arttırır, yüksek su/çimento oranının 

beton mukavemetini olumsuz etkilemesi sebebiyle agreganın su emme değerinin yüksek olması istenmez.

Karayolu uygulamalarında Bitümlü Karışım tasarımlarında agreganın tane 

yoğunluğun artması Stabilite, Rijitlik, Dayanıklılık, Yorulma Mukavemeti ve 

Geçirimsizlik özelliklerini geliştirir. Agregalarda tane yoğunluğunun yüksek

olması parçalanma ve aşınma mukavemeti özelliklerini de geliştirir. Yol

dolgusu (Plent-Mix) olarak kullanılan agregaların tane yoğunluğu ve 

su emme oranı diğer fiziksel özellikleri doğrudan etkilediği için önemli 

parametrelerden biridir. Karayolları Teknik Şartnamesinde bu özelliklere

ait sınır değerler verilmiştir. 

                            PİKNOMETRE METODU                                                               TEL SEPET METODU

Belirli bir ölçü kabı içerisindeki sıkışmamış kuru agreganın kütlesinin 

ölçü kabının hacmine bölünmesi ile elde edilen değer Gevşek Yığın 

Yoğunluğu olarak ifade edilir. Özellikle m3 biriminden yapılan ihaleli 

işlerde, hacmin tonaja çevrilmesinde kullanılan deney metodudur. 

Gevşek yığın yoğunluğu, tane yoğunluğuna bağlı olarak yükselmekle 

birlikte agregaların kırılması esnasında oluşan tane büyüklüğü dağılımı 

çok daha önemli bir parametredir. Taneler arası boşlukların daha 

küçük agrega taneleri ile dolu olması Gevşek Yığın Yoğunluğu değerini 

yükseltir. 

Gevşek Yığın Yoğunluğu (Deney Standardı: TS EN 1097-6)
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Röportaj

Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz?

Öncelikle hizmet alanınızla ilgili bilgi verir misiniz?

Ürettiğimiz ürünler ;   inşaat sektöründe beton agrega ihtiyacında, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin altyapı ve üstyapı işlerinde ve İstanbul Avrupa 

yakasındaki asfalt agrega ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır. Ayrıca yol, altyapı,  dolgu, drenaj işlerinde, deniz dolgu 

anroşman işlerinde ve park bahçe işlerinde de ürettiğimiz ürünler kullanılmaktadır.  

Yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

Şirketimiz 2015 yılında maden sahamızla alakalı olarak  yenilenme ve revizyon 

kararı almıştır. Bu kapsamda yaklaşık 40 milyon Tl’lik bir yatırım yapılması 

kararlaştırılmıştır. 2015 yılında alınan bu yatırım kararı gereğince 2016 yılı 

içerisinde bitirdiğimiz  yatırımlar şunlardır:

● İdari bina işci koğuş yemekhane ve sosyal tesislerin yıkılarak yenilerinin 

yapılması

● Tesisdeki atölye ve depoların yıkılarak yenilerinin yapılması

● Kırma eleme tesislerinin yenilenmesi: Kırma eleme tesislerinde ana 

makinelerin tamamı Amerikadan ASTEC KPI-JCI firmasından alınmış olup 

kurulumu BURÇELİK firması tarafından yapılmıştır. Tesis son aşamada olup 

15-20 gün içinde faaliyete geçecektir. Tesis komple fabrika şeklinde 

kapatılmaktadır.Tam otomasyonlu çalışacak olup yine en son sistem toz 

indirgeme sistemleri kullanılmıştır. (enveks marka)

● Taş tozu yıkama tesisi: Taş tozu yıkama tesisinde taş tozu yıkama 

bölümü İngiltereden CDE firmasından,arıtma kısmı İtalyan MATEC 

firmasından tedarik edilmiştir.Tesisin kurulumu bitmiş olup deneme 

üretimlerine başlanılmıştır.

2016 yılında bitirmeyi planladığımız diğer yatırımlar ise;

● Tesis içi ve ocak giriş yollarının yenilenmesi ve beton yol yapılması

● Tesis de ki 2 adet kantarın yenilenerek maden sahası girişine taşınması

● Kamyon lastik yıkama ünitesinin yenilenerek yerinin değiştirilmesi

● Saha içi peyzaj düzenlemesi

SU-TAŞ MADENCİLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Ferhat Sayın
İşveren

Firmamız; İstanbul İli Sultangazi İlçesi Cebeci Mahallesinde Madencilik ve taş 

ocağı işletmeciliği kapsamında kalker ve kumtaşından beton asfalt agregası 

üretmektedir. 7744 sayılı maden sahamızda 1987 yılından beri faaliyette 

bulunmaktayız. Dede mesleğimiz olan madencilik  açık kömürle başlamış 

olup 1987 yılından sonra da taş ocağı ve agrega madenciliğiyle devam 

etmektedir. Sicil 7744 sayılı maden ruhsatımız 214 ha alanı kapsamakta olup, 

rezerv olarak İstanbulun en büyük rezerve sahip sahalarından biridir. 2035 

yılına kadar maden işletme iznimiz bulunmaktadır. SU-TAŞ Madencilik olarak 

ürettiğimiz ürünler , SU-TAŞ  markası adı altında Türk Patent Enstitüsü 

tarafından tescillenmiştir.Ayrıca 2007 yılından beri TSE CE  belgesi 

kapsamında üretim yapmaktayız.
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Röportaj

Sektörde yarattığınız farklılıklar nelerdir? (Çevre düzenlemesi, İş sağlığı güvenliği v.b. )

Yaptığımız yatırımların tamamı sektörde farklılık yaratma amacını taşımaktadır. Sektörde gerek çevre düzenlemesi gerek  İş Sağlığı 

ve İş Güvenliği gerekse de kaliteli ve bilinçli üretim açısından örnek gösterilen bir maden sahası olmak en büyük hedefimiz olup, bu 

hedefimizi en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Büyük bir kısmını da bitirmiş durumdayız. İş sağlığı ve güvenliği açısından basamaklı 

sistem çalışan nadir ocaklardan biriyiz. Yeni kurulan tesislerde ve  sosyal tesislerde iş sağlığı ve güvenliğinin tüm kuralları göz 

önünde bulundurulmuştur.

Agrega sektörünü doğrudan etkileyen mevzuat ve işleyişle ilgili varsa  yaşadığınız problemler ve çözüm önerileriniz 

nelerdir?

Sektörde her madencinin yaşadığı ve artık herkesin ezberlediği sorunları firmamız da yıllardır yaşamaktadır. Öncelikle resmi 

kurumlardan alınan izin süreçlerinin çok uzun sürmesi bunların en başında gelmektedir. Bu nedenle madenci geleceğini tahmin 

edememekte olup, önünü görememektedir. Bundan dolayı da yapması gereken revizyon ,çevre vb yatırımları yapmaya cesaret 

edememektedir. Sektördeki özellikle çevre açısından yaşanan en büyük sorun da buradan kaynaklanmaktadır. Bu durumun en 

önemli ve tek çözümü   MİGEM’in madenciye maden ruhsatını tüm izinleri alınmış olarak vermesi ve  madencinin mevzuatlara 

uyduğu sürece başka kurumlarla muhatap olmamasıdır diye düşünüyorum. 

Diğer bir problem de; mevzuatların sık sık değişmesidir diye düşünüyorum. Gerek maden mevzuatı gerek çevre gerekse iş güvenliği 

mevzuatlarının değişim hızına yetişememekteyiz.

Bir diğer problem  ise; konum olarak İstanbul ‘un merkezinde olmamızdan dolayı sürekli göz önünde olan bir alanda madencilik 

faaliyeti yapmaktayız. Bu durum aşırı çevre baskısı yaratmakta  basında sürekli olarak madencilerin çevre düşmanı olarak 

gösterilmesine sebep olmaktadır. 

İlerleyen dönemlerdeki hedefleriniz nelerdir?

● Sektörde  örnek gösterilen bir maden sahası olmak ,

● Çevreyle, resmi kurumlarla ,müşterileriyle ve çalışanlarıyla uyumlu ve barışık bir işyeri olmak,  

● Kaliteli ve güvenli  üretim yaparak madencilik sektöründe firmamızı ileri noktalara taşımak 

Sektöre bir mesajınız var mı?

Sektörün çevre ve iş güvenliği yatırımlarına hız vermesi ,madencinin kamuoyundaki kötü imajının düzeltilmesi için birlik olunması 

ve birlikte hareket edilmesi gerekmektedir.
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5. Uluslararası 

SHF Safety&Health Fuarı

İstanbul

www.shffuari.com

Mine Expo İnternational 2016

Las Vegas, Nevada, USA

www.minexpo.com

Aggregates China 2016

China 

www.chinaexhibition.com

 

SWEMP 2016

16. Uluslararası Enerji ve Maden 

Üretiminde Çevre Sorunları ve 

Atık Yönetimi Sempozyumu, 

İstanbul 

www.swemp-cami2016.org

IMPS 2016, 15. International 

Mineral Processing Symposium

İstanbul

www.imps2016.com

Uluslararası Karadeniz 

Madencilik ve Tünelcilik 

Sempozyumu

Trabzon

www.blacksea2016.com

Tüyap Maden Türkiye Fuarı

İstanbul

www.madenturkiyefuari.com

22 - 25
Eylül
2016

26 - 28
Eylül
2016

26 - 28
Eylül
2016

5 - 7
Ekim
2016

19 - 21
Ekim
2016

2 - 4
Kasım
2016

24 - 27
Kasım
2016

Etkinlik Takvimi

13 - 14
Ekim
2016

8. Uluslararası Kırmataş 

Sempozyumu, Kütahya, 

www.kirmatas.org

Uluslararası Madenlerde 

İş Sağlığı Güvenliği Kongresi 

ve Sergisi

İstanbul,

www.tmder.org.tr

5 - 6
Aralık
2016

Uluslararası Taş Kongresi

İzmir 

www.uluslararasitaskongresi.com

20 - 25
Mart
2017

 IMCET 2017

Türkiye 25. Uluslararası 

Madencilik Kongresi

Antalya

www.imcet.org.tr

11 - 14
Nisan
2017



SADECE EN İYİLER İÇİN EN İYİSİ
GLOBAL KAPSAMLI 
KİŞİSEL SERVİS
İnşaat sektörü hem İnsanlar hem de makineler için zor bir iştir.
Müşteri karlılığını artıran bir lider olarak tanındığımız bu endüstride, biliyoruz
ki sadece en iyi ekipmanı vermek yeterli değildir.
Gelişmiş ekipmanlarını, birinci sınıf müşteri hizmeti ile desteklenmesi gerekir.
Biz müşterilerimize yardımcı olmak için gerekli uzmanlık ve bilgiye sahip olmaktan
ve hizmet odaklı organizasyonumuzdan gurur duyuyoruz.

CONSTRUCTION.SANDVIK.COM



AGREGA ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ
Yeniyol Sok. Cecanlar İş Merkezi B Blok

No: 20/5 Kat: 3 Daire: 9 Acıbadem 
Kadıköy / İSTANBUL

Tel: 0216 545 82 00 / Faks: 0216 545 82 02
www.agub.gov.tr / info@agub.gov.tr

Yayın ve basım hakları AGÜB’e aittir. İzinsiz kopyalanamaz, basılamaz ve satılamaz.
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