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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

Dalbay Taş İmalatı 

San. Tic. Ltd. Şti.
Cengiz Topel Cad 

No:192/27 

Küçükköy / İstanbul

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

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

Deniz Madencilik 

San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bağlarbaşı Cd. No:2 

Karadeniz İş Hanı K:2 

G.O.Paşa / İstanbul

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

Sürmeli İnş. San. 

Tic. Ltd. Şti.
Yunus Emre Cad. 

Kapusuz Krd. Apt. 

A Blok 1/1 

Malatya

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
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Beşir Kemal USTAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Şevket KORUÇ
Başkan Yardımcısı

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
Beşir Kemal USTAOĞLU

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

Beşir Kemal USTAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yıl AGÜB için oldukça yoğun geçiyor. Bir tarafta sektördeki gelişmeler, 

diğer tarafta sektör temsilcisi STK'larda meydana gelen gelişmeler herkesi 

bir hayli yakından  ilgilendiriyor. Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa 

Agrega Üreticileri Birliği'ne (UEPG) üyelik başvurumuz kabul edildi. 

UEPG'nin, Hollanda Agrega Üreticileri Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlediği 

iki günlük toplantıya AGÜB olarak misafir üye statüsünde katıldık. Başkan 

Yardımcımız Şevket Koruç ve geçen dönem başkanımız Barbaros Onulay ile 

birlikte katıldığımız toplantıda Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen Agrega 

Üreticileri Derneklerinin temsilcilerinin katılımları ile yapılan dört ayrı 

komite toplantısına iştirak ettik. Biz ülkemizde farklı konular ile mücadele 

ediyorken Avrupa'daki meslektaşlarımızın ve benzer meslek örgütlerinin ne 

tür konuları tartıştığını ve neler ürettiklerini görmek bizi çok etkiledi. 

Sanırım bizim için Avrupa Agrega Üreticileri Birliği'ne üyeliğimizin kabul 

edilmesi ne kadar önemli ise sektörde ve devlet nezdinde daha çok yol kat 

etmemiz gerektiği de o kadar önem arz ediyor. Birlik, Avrupa 

Parlamentosu üzerinde çok etkili, karar vericiler ile direk temasta, her üye 

ülkenin birliği kendi ülkesinde devlet ile çok yakın ilişki içerisinde 

çağrılıyorlar, anlatıyorlar, dinleniyorlar, tartışıyorlar ve birlikte karar 

veriyorlar. Düşünün ki bu birlik iş makinalarında kullanılan emniyet kemeri 

ile alakalı bir görüş ve öneri getiriyor, bu öneri Avrupa Birliği genelinde 

uygulanmaya başlıyor. İşte güvenlik, verimlilik, çevrecilik ve gıpta ile 

baktığımız diğer hususlar STK'lar ve devletin ortak çalışmaları ile gelişip 

mükemmele ulaşıyor.

Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler, Birlikler, Odalar ve Vakıflar gelişmiş 

ülkelerin olmazsa olmazlarıdır. Bireyler, şirketler ve kurumlar buralara üye 

olmak, görev almak için adeta yarışırlar. Maddi ve manevi kişisel 

kaynaklarını kullanırlar. Buralara ödedikleri aidatlar ve yaptıkları katkılar 

gözlerine batmaz. Neden? Çünkü katılımcı olmazlarsa seyirci olmak 

zorunda kalacaklarını bilirler. Lütfen siz de oyuncu olmaya çalışın, seyirci 

olmak daha kolay ama eğer oyuncular olmazsa neyi seyir edeceğiz.

Ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde sizi katılımcı olmaya, birlik 

olmaya ve işimize odaklanmaya davet etmek istiyorum. 

Saygılarımla,

Değerli Okuyucu.

UEPG Komite Toplantısı, 10-11 Mart , Amsterdam

İsimler soldan sağa Barbaros Onulay, Beşir Kemal Ustaoğlu, Şevket Koruç
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Haberler

MADENCİLİK ÇALIŞTAYI 

DÜZENLENDİ

MESLEKİ EĞİTİM 

PROTOKOLÜ İMZALANDI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. 

Maddesinde “Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan 

tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı 

işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler 

çalıştırılamaz” ifadesi bulunmaktadır. Mesleki eğitim 

almadan çalıştırılan her bir işçi için 1.000 TL idari para 

cezası uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 05.04.2016 tarihinde 

imzalanan protokol kapsamında Agrega Üreticiler Birliği 

bu eğitimleri vermeye yetkili bir kurum haline gelmiştir. 

Kırma eleme tesislerinde çalışan (tesis operatörü, silocu, 

bakımcı v.b.) personellere yönelik vermeyi planladığımız 

eğitimler için üretcilerden gelecek taleplere göre eğitim 

planlaması yapılacaktır. Planladığımız eğitimlerin amacı ; 

hem personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç 

seviyesini arttırmak, hem de kırma eleme tesislerinde 

kullanılan ekipmanların çalışma prensipleri ile ekipmanlar 

kullanılırken dikkat edilmesi gereken teknik ve iş 

güvenliğine yönelik ayrıntılar hakkında çalışanları 

bilgilendirmektir. Eğitimler, 24 saat iş sağlığı ve güvenliği, 

16 saat ise kırma eleme teknolojileri olmak üzere toplam 

40 saat olacaktır. Verilecek eğitimlerin işletmelere yakın 

bir bölgede belirlenecek uygun toplantı salonlarında, 

işletmelerle birlikte belirlenecek gün sayısına göre 

(maksimum 10 gün) düzenlenecektir. Eğitmenler A Sınıfı İş 

Güvenliği Uzmanları ve kırma eleme teknolojilerinde 

yetkin uzman olacaktır. 

“Madenciliğin Geleceği İçin Çalışıyoruz” 
sloganı ile Ege Maden İhracatçıları Birliği, 
Türkiye Madenciler Derneği, Türkiye Mermer 
Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, 
Agrega Üreticileri Birliği Derneği, Seramik 
Cam ve Çimento Hammaddeleri Üreticileri 
Birliği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Genç 
Maden İşletmecileri Birliği, Çanakkale 
Madenciler Derneği ve İç Anadolu Madenciler 
Derneği olarak 9 STK’ nın oluşturduğu Maden 
Platformu tarafından düzenlenen Madencilik 
Çalıştayı 300 ün üzerinde katılımcı ile 8-9 
Nisan 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’ da 
gerçekleşmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar ile 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı bürokratlarının 
da katıldığı çalıştay ’da, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Ali Rıza 
Alaboyun, Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Sayın 
Abdülkerim Yörükoğlu, MİGEM Genel Müdür 
Yrd. Sn. Sadi Civelekoğlu, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü İzin 
İrtifak Daire Başkanı Sayın Ahmet Aydın açılış 
konuşmaları ile de çalıştayımıza destek 
vermişlerdir. Agrega Üreticileri Birliği 
çalıştayda aşağıdaki iki önemli konuyu 
gündeme getirdi;

1- Hammadde üretim izinli sahalarda yapılan 
üretimlerin, diğer grup ruhsatlarda olduğu 
gibi denetlenmesi, hammadde üretim izni 
sahibi ve işletmecinin bilgilerini içeren büyük 
ebatlı tabelaların saha girişlerinde yer alması 
ve iş bitiminde projesine uygun olarak 
sahaların rehabilitasyonunun yapılmasının 
sağlanması,

2- Özell ikle büyük şehirlerde ihtiyaç 
duyalacak agreganın temini ile ilgili kısa, orta, 
uzun vadeli planların yapılması, bu planlara 
b a ğ l ı  o l a ra k  y a p ı l a c a k  y a t ı r ı m l a r ı n 
kriterlerinin belirlenmesi, kriterleri sağlayan 
işletmelere ruhsat güvencesi verilmesi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

İsimler soldan sağa Ali Rıza Altunel, Şevket Koruç



Haberler
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7 Nisan Perşembe günü derneğimiz Yönetim Kurulu 

üyelerinden Sn. Şevket Koruç, Sn. Hüseyin Ilgaz ve Sn. 

Melih Çelikkol Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 

Yardımcısı Sn. Ali Rıza Alaboyun’u ve Müsteşar 

Yardımcısı Sn. Abdulkerim Yörükoğlu’nu ziyaret 

etmişlerdir. Yapılan görüşmelerde derneğimiz 

faaliyetleri ve agrega madenciliğinin çözüm bekleyen 

problemleri  hakkında bi lgi ler veri lmiş olup 

derneğimizce hazırlanan Agrega Raporu kendilerine 

sunulmuştur. Ayrıca bilhassa büyük şehirlerde agrega 

üretimi için kaynak planlamasına gerek olduğu, bu 

planlama yapılmaz ise gelecekte agrega tedariğinde 

ciddi sorunlar yaşanabileceği de vurgulanmıştır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR 
BAKAN YARDIMCISI VE MÜSTEŞAR 
YARDIMCISI ZİYARETLERİ

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu ( YÜF ) ve 

üniversitelerin  iş birliği ile organize edilen “Yapı 

Malzemeleri Seminerleri”, 22 Şubat 2016’ da Namık 

Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümünde, 3 Mart 2016’ da Kayseri Erciyes 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde ve 5 Mayıs 

2016’da Muğla Sıtkı Koçman İnşaat Mühendisliği 

Bölümünde düzenlendi. Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye Prefabrik 

Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Katkı Üreticileri Birliği 

teknik uzmanları tarafından birer sunum yapılan 

seminerde, Agrega Üreticileri Birliği’nden Maden 

Mühendisi Çağlar Tanın “Yaşanabilir Kentlerin Ana 

Hammaddesi: Agrega” başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ 
FEDERASYONU YAPI SEMİNERLERİ

AVRUPA AGREGA BİRLİĞİ (UEPG) KOMİTE TOPLANTILARINA KATILDIK
Üyesi olduğumuz Avrupa Agrega 

Birliği (UEPG)’nin Amsterdam’da 

10-11 Mart’ta düzenlenen komite 

toplantılarına başkanımız Sn. Beşir 

K e m a l  U s t a o ğ l u ,  b a ş k a n 

yardımcımız Sn. Şevket Koruç 

v e  y ö n e t i m  k u r u l u  ü y e m i z 

Sn. Barbaros Onulay katıldılar. 

Teknik Komite, Çevre Komitesi, 

Ekonomi Komitesi ve İş Sağlığı 

Güvenliği Komitesi olmak üzere 

dört ayrı toplantı yapıldı. 

A l t  k o m i t e l e r d e  y a p ı l a n 

çalışmaların değerlendirildiği ve 

üyelerin sorunlarına odaklanılan 

bu toplantılarda  AGÜB tarafından 

Türkiye agrega sektöründeki 

gelişmeler hakkında bilgi ler 

aktarıldı. Yılın 2. yarısında AGÜB 

b ü n y e s i n d e  d e  k u r u l m a s ı 

planlanan İSG ve Çevre komiteleri 

ile UEPG’ nin alt komitelerine 

a k t i f  k a t ı l ı m  s a ğ l a n m a s ı

hedeflenmektedir.
Avrupa Agrega Birliği (uepg) Komite Toplantılantısı 

10 -11 Mart’ta Düzenlendi

1980’li yıllardan beri faaliyette olan 

Dalbay Taş İmalatı, agrega üretimini 

çevre duyarlılığı ve kalite anlayışı ile 

birleştirerek zengin makine parkı ve 

nitelikli personeli ile hizmetlerine 

devam ediyor. 

A
R

A
M

I
Z

A
 

K
A

T
IL

A
N

L
A

R 1994 yılında kurulan Huş Mühendislik 

işletme ruhsatı ve izni, çed süreci, çevre 

izinleri, atık yönetimi, GSM,  orman 

izinleri, rehabilitasyon projeleri gibi 

madencil iğin olduğu her alanda 

işletmelere profesyonel hizmetlerini 

sunmaktadır.

Fotoğraf Çağlar Tanın

Fotoğraf soldan sağa Melih Çelikkol, 
Abdulkerim Yörükoğlu, Şevket Koruç, 
Hüseyin Ilgaz

Fotoğraf Hüseyin Ilgaz, 
Ali Rıza Alaboyun, Melih Çelikkol, 
Şevket Koruç
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Sürdürülebilir Agrega Kaynak Planlaması ve Megakentler için Önemi 

Avrupa Birliğinin temel stratejilerinden biri, agrega kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımıdır. 

Özellikle yapılaşmanın yoğun olduğu İstanbul gibi megakentlerde bu stratejilerin benimsenmesi ve 

uygulanması günümüzde daha da önemli duruma gelmiştir. Bu yazıda öncelikle, agrega kaynakları için 

sürdürülebilirliğin önemi üzerinde durulmuş, yerel düzeyde agrega kaynaklarının sürdürülebilirliğini 

etkileyen önemli sorunlar vurgulanmış ve sürdürülebilir agrega üretimi için anahtar parametreler 

sunulmuştur. Daha sonra, agrega kaynaklarının planlama ve yönetiminin özellikle İstanbul gibi 

megakentlerdeki önemine değinilmiştir.Ö
Z

E
T

 

1 GİRİŞ

Sürdürülebilir Kalkınma, “günümüz ihtiyaçlarını 

karşılarken, gelecek kuşaklar için kaynakları bilinçsizce 

tüketmemektir”. (Bruntland, 1987). “Sürdürülebilir 

Kalkınma” ekonomik büyüme ile çevresel kalitenin 

korunmasını birbirlerine bağlı iki unsur olarak 

vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, “Sürdürülebilir 

Kalkınma” ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir arada 

ilerlemesini ve bir ülkenin doğal kaynaklarının bilinçsizce 

tüket i lmemes in i  hedefler  (Brunt land ,  1987) .

Sürdürülebilirlik üçe ayrılmaktadır; (1) çevresel 

sürdürülebilirlik, (2) ekonomik sürdürülebilirlik ve (3) 

toplumsal sürdürülebilirliktir. 

Çevresel sürdürülebilirlik çevre ile kurulan ilişkinin, 

çevreyi mümkün olduğunca saf haliyle koruma temeline 

oturtulmasını sağlama sürecidir. Kaynaklarının etkin 

kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel 

sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. 

Kaynaklarının verimli kullanımı sonucu ise, ülkelerin 

ekonomilerinde gelişmeler gözlenmektedir. Ülkelerin 

ekonomilerindeki bu kalkınma, sürdürülebilir ekonomi 

kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir 

yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı toplumlar 

oluşmaktadır. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde 

yaşantısı ise, sosyal sürdürülebilirliktir (Chalkiopoulou 

and Hatzilazaridou, 2011).

Bu makalede, öncelikle sürdürülebilir kalkınma ve 

çevrenin temel ilkelerine değinilmiş, daha sonra agrega 

kaynaklarının sürdürülebilirliğini etkileyen temel sorunlar 

üzerinde durulmuştur. Makalede ayrıca, yoğun agrega 

üretiminin ve kullanımının olduğu İstanbul örnek olarak 

verilerek, bu bölgedeki agrega kaynakları ile ilgili genel 

problemlere değinilmiş, agrega planlaması ile ilgili 

araçlar vurgulanmıştır. 

2 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE

2.1 Doğal Çevrenin Korunması

Gelişmekte olan ülkeler gelecek nesillere bırakacağı, 

çevresini korur ve gözetirken aynı zamanda ekonomik 

b ü y ü m e  y a r ı ş ı  i ç e r i s i n d e  y e r l e r i n i  a l m a k 

durumundadırlar. Büyüme ile birlikte ortaya çıkan 

çevresel etkiler kentleşme, su kaynaklarının kirlenmesi 

ve atık sular, katı atıklar, hava kirliliği, erozyon ve 

gürültü kirliliğidir.

İstanbul gibi megakentlerde agrega ihtiyacı sürekli 

artmaktadır. Agrega üretim aktivitelerinin çevresel 

etkileri söz konusudur. Bunlar; üretim nedeniyle ortaya 

çıkan gürültü (patlatma ve kırma-eleme tesisleri), hava 

(toz, nakliye kamyonları), görüntü kirliliği (ocak 

sahasının görünümü), ocak atıkları (bitkisel toprak ve 

kullanılamayan ayrışmış kaya atık/artıkları), bitki 

örtüsünün kaldırılmasıyla gelişen erozyon ve çölleşme 

ile üretim sırasında kullanılan ve diğer atık sulardır. 

2.2 Doğal Kaynakların Korunması

2.2.1 Ormanlar

Türkiye 20 milyon hektar ormanlık alana sahiptir 

(Kerestecioğlu, 2012). Agrega ocağı ormanlık alanda ise 

ocağın kapatılması sonrası restorasyon çalışmalarında 

ağaçlandırma çalışmalarına önem verilerek, bölgeye 

eski görünümü kazandırılmalıdır.

2.2.2 Biyoçeşitlilik

Çeşitli ekolojik karakteristikler ve farklı ekosistemler 

nedeniyle ülkemiz değişik türlerin ve alt türlerin yaşama 

alanıdır. Türkiye’de yaşayan yüzden fazla memeli ve 

dört yüze yakın kuş çeşidinin çoğu Uluslararası Doğa ve 

Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli 

tükenmekte olan türler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

t ü r l e r  b ö l g ey e  ö z g ü  o l u p  “e n d e m i k ”  o l a ra k 

tanımlanmaktadır. Öte yandan, toplam bitki sayısının 

%33’ü olan 3000 endemik tür bulunmaktadır 

(Kerestecioğlu, 2012). Çevresel sürdürülebilirliğin 

sağlanması açısından üretim sonrası bölgedeki 

biyoçeşitliliğin tekrar sağlanması gerekmektedir (Şekil 1).

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

AGÜB Onursal Üyesi

International Association for Engineering 

Geology and the Environment 

(IAEG) - Agrega Komisyonu Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

TR34320 Avcılar/İstanbul

Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

TR34320 Avcılar/İstanbul
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Şekil 1: Ocak aktiviteleri nedeniyle yaşam alanlarına zarar verilen kelebeklerin 

yetişmesi için ocak yakınında özel bitkilerin yetiştirilmesi (Nambour, Avustralya).

2.2.3 Özel koruma alanları (Doğal parklar)

Özellikle kirliliğe ve doğal kaynakların tahribatına karşı 

hassas bölgeler olup, uluslararası ekolojik öneme 

sahip alanlardır. Ülkemizde bu bölgeler için alınan 

koruma tedbirleri sürdürülebilir kalkınma ve biyolojik 

çeşitliliğin korunmasından çok, planlama düzeyinde 

mimar i ,  a raz i  ku l lan ım detay lar ı  üzer inde 

yoğunlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak bölgelerdeki 

yönetim stratejisi daha çok sınırlayıcı ve yasaklayıcı bir 

şekilde oluşmakta, halkın çevreye karşı duyarlılığı ve 

katılımı gibi araçlar yeterince kullanılmamaktadır 

(Kerestecioğlu, 2012). Şekil 2’de Kanada’da Banff doğal 

parkının yakınında üretim yapılan bir agrega ocağı 

yakınında koruma al t ında bulunan canl ı lar 

görülmektedir.

Şekil 2: Doğal parkın yanında açılan bir agrega ocak sınırında ve içinde 

görülen canlılar (Banff, Kanada).

3 SÜRDÜRÜLEBİLİR AGREGA ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN 

TEMEL SORUNLAR

Agregalar genellikle açık işletmelerde üretildikleri için 

arazinin estetik açıdan görüntüsünü bozarlar. Diğer 

ç ev re s e l  z a ra r l a r  i s e ,  ü re t i m  v ey a  n a k l i y e 

aktivitelerinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, bölge 

halkını ekonomik ve sosyal açıdan etkiler.

3.1 Sosyal Sorunlar

Günümüzde gerek alt yapı ihtiyaçlarının gerekse 

yapılaşmanın hızla artması agrega ihtiyacını giderek 

arttırmıştır. Bu durum ile ilgili temel kaygı ise, yeterli 

kaliteye sahip agregaların uygun maliyetle tedarik 

edilmesidir. Bunun dışında, agregaların taş ocaklarında 

veya kum-çakıl ocaklarında üretilmesi ve büyük 

miktarlardaki malzemenin taşınması kapsamlı bir 

mekanik süreç içermektedir. Bu koşullar bölge halkını 

olumsuz yönde etkileyebilir. Bu olumsuzluklar;

•  yakın alanlardaki doğal görünümün değişmesi, 

•  çevrenin, canlıların yaşam alanlarının ve türlerinin 

etkilenmesi, 

•  yerleşim merkezleri boyunca malzemelerin nakliyesine 

bağlı olarak sürekli olumsuz etkilerin oluşmasıdır. 

Ocakların kapatılması sonrasındaki planlama ve üretim 

yapılmayan ocakların durumu ise toplumsal 

sürdürülebilirlik açısından önemli bir diğer konudur 

(Langer, 2002).

3.2 Çevresel Sorunlar

Agrega kaynaklarının sürdürülebilir gelişmesi 

aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda söz konusudur.

• Agrega üretim projelerini (planlama, geliştirme, 

tesisin kuruluşu, üretim) etkileyen  potansiyel çevresel 

etkenlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, 

izlenmesi ve yönetilmesi.

• Etkin, iyi geliştirilmiş, emniyetli, yerel halkın zarar 

gören arazisini telafi edecek restorasyon planı olan 

ocak aktiviteleri.

Çevresel etkiler üretim tekniklerine ve üretim 

boyutuna bağlı olarak her ocak için farklılık 

sunmaktadır. Sulak araziler, göl ve nehir kenarları, 

doğal zenginliği olan bölgeler diğer alanlara göre ocak 

işletmeciliğinden daha çok etkilenirler. Doğa 

görünümünün zarar görmesi ocak işletmeciliğinde en 

çok karşılaşılan çevresel etkidir. Bu durum, çevreyi 

estetik açıdan bozmasının yanı sıra, toplum ve canlı 

yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Ocak işletilmesi sırasında ocaktan çıkan malzemelerin 

depolanması, ocak, üretim tesisi, stok sahası, atık 

sahası, malzeme deposu vb. alanlar ile yollar ve alt 

yapı ihtiyaçları için yüzeyde bulunan bitkisel toprağın 

yerinden kaldırılması gereklidir. Bu tip gereksinimler, 

canlıların yaşam alanlarının ve canlı türlerinin yok 
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Ocaklardaki üretimler sırasında yapılan aktiviteler ile 

yıkama suları, yeraltı suyu kalitesinde değişikliklere 

neden olabilir. Eğer ocaklarda geri dönüşüm sulama 

sistemi kullanılacaksa, üretim aktiviteleri uygun 

hidrojeolojik koşullara göre modifiye edilmelidir. Öte 

yandan, ocaklardaki üretimler sırasında meydana 

gelen titreşimlere ve patlatmalara bağlı olarak gürültü 

kirlilikleri meydana gelir. Bu gürültü kirliliği, ocak 

alanındaki ve yakın çevresindeki fauna türlerine zarar 

vermesinin yanı sıra yakın çevredeki yerleşim yerlerini 

olumsuz etkiler.

olmasına neden olabilir. Bu etki kalıcı veya geçici, 

doğrudan veya dolaylı olarak zaman içinde önemli rol 

oynayabilir (Tablo 1). 

Tablo 1: Ocak aktivitelerinin bölgedeki biyolojik çeşitliliğe potansiyel etkileri 

(European Commission, 2010).

Yaşam alanları ve 

türler üzerindeki 

potansiyel etkiler

Aktiviteler

Keşif

• Delme ve hendek açma

• Yol yapımı

• Araçların ve insanların hareketi

Yerleşilecek agrega ocak sahasının 

hazırlanması/agrega üretimi

• Örtü toprak ve bitkilerin kazılması

• Altyapı gelişimi (yollar, yapılar, kırıcılar, 

taşıma bantları)

• Mevcut taşların patlatılması

• Taş çıkarımı ve stoklaması

• Yüzey ve yer altı sularının 

boşalması

• Yer altı su tablasının aşağı 

çekilmesi

• Malzemelerin nakliyesi

Agrega ocak sahasının kapatılması

• Atık alanları, ocak aynaları ve 

hendek duvarlarının tekrar 

şekillendirilmesi

• Tehlikeli alanların çevrelerinin 

kapatılması

• Yolların kapatılması ve yapıların 

sökülmesi

• Çalışılan alanın yeniden 

yeşillendirilmesi

• Muhtemel su kaynaklarının 

davranışlarının kontrolü

* * * *

1 2 3 4 5 6

* * * * * *

* *

*****

* * * * * *

*

* * * * *

*

* * * * *

* *

* * *

* * *

* *

* *

*

1.Yaşam alanı kaybı, bozunma veya parçalanma

2.Bozulma ve/veya hassas türlerin yer değişimi

3.Nadir türlerin yok olması veya nesli tükenmekte olan tür veya 

popülasyonlar

4.Türlerin bileşimlerinin değişimi (bölgesel bitki örtüsü ve fauna)

5.Tehlikeli türlerin koloni haline gelerek yerleşmesi

6.Suda yaşayan ekosistemlerin değişimi veya dağılması

3.3 Geri Dönüşüm Agregalarının Kullanımı ile 

İlgili Sorunlar

Geri dönüşüm agregalarının kullanımı konu ile ilgili 

kanunlarla düzenlenmelidir. Bu bağlamda hem atıklar 

azaltılacak hem de yeni kaynak alanlarına daha az 

ihtiyaç duyulacaktır (Şekil 3a ve 3b). 

Şekil 3: İtalya’da a) geri dönüşüm agrega tesisi ve b) üretilen agregalar.

Ülke mevzuatlarına göre, günümüzde üretilen bu agregalar sadece 

dolguda kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği, uyumlaştırılmış atık yönetimi ve çevrenin 

koruması amacıyla, direktifler yayınlamıştır.

• Atık direktifi (Directive 2006/12/EC on waste)

• Katı atık sahası (dolgu) direktifi (Directive 1999/31/EC 

on the landfill of waste)

• Entegre çevre kirliliği önleme ve kontrolü direktifi 

(Directive 2008/1/EC)

• Madencilik atıkları direktifi (Directive 2006/21/EC on 

the management of waste from extraction industries) 

(Recycling. http://www.sarmaproject.eu/).

3.4 Uzun Süren ve Ruhsat ve İzin Süreçleri

Birçok Güney Avrupa ülkesinde olduğu gibi ülkemizde 

de agrega ocakları için çok karmaşık, yavaş ruhsat ve 

diğer izin süreçleri ile bunların geçerlilik sürelerinin 

kısa olması nedeniyle gelecek için üreticilerin yatırım 

yapamamaları, dolayısıyla kaynaklarını etkin ve verimli

kullanamadıkları ,  kalitel i  üretim için kaynak 

ayıramadıkları bilinmektedir.

(a) (b)

4 SÜRDÜRÜLEBİLİR AGREGA ÜRETİMİ İÇİN ANAHTAR 

PARAMETRELER

“Sürdürülebilir kalkınma” esas olarak, bir ülkenin doğal 

kaynaklarını tüketmeden ekonomik ve sosyal 

kalkınmayı başarabilmesidir. Ruhsat ve gerekli izin 

belgelerinin dışında, bölgede agrega üretimi, yerel 

yönetim ve yöre halkı tarafından da onaylanmalıdır. 

Sürdürü leb i l i r  agrega  üret imi  i ç in  anahtar 

parametreler aşağıda sıralanmıştır (Chalkiopoulou and 

Hatzilazaridou, 2011).

4.1 Strateji ve Metodoloji Geliştirilmesi

Sürdürülebilir çevre için, agrega üretiminin sürdürülebilir 

yönetimi önemlidir. Agrega üreticilerinin yeni strateji ve 

metodoloji geliştirmeleri aşağıdaki hususlar bakımından 

önemlidir.
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• Sosyal ve doğal çevreyi en az etkileyecek agrega

üretimi yapılmalıdır. Yöre halkı daha çok dikkate 

alınmalıdır Şekil 4’de Yeni Zelanda’da işletilen bir 

agrega sahasının hemen yanında bulunan koyun 

çiftliği görülmektedir. 

• Ocak aktivitelerinden etkilenecek doğal ve sosyal 

çevreyi korumak için kanunlar gittikçe ağırlaşmaktadır. 

• Agrega üreticileri, agrega kalitesi ve ticari değer 

açısından daha çok rekabetle karşılaşacaktır.

Özetle, üreticiler, sürdürülebilirlik yönünde agrega 

üretimi için uygulanabilir metodoloji, tutum ve 

stratejiyi mutlaka geliştirmelidirler. 

Şekil 4: Yeni Zelanda’daki bir agrega işletmesi yakınındaki koyun çiftliği

İyi uygulama (good practice) terimi “ulaşılabilir en iyi 

teknikleri  kul lanarak uygulanan prosedür ve 

proseslerin olumsuz etkilerini azaltmak için geliştirilmiş 

ideal stratejidir. Bu strateji, üretim, kapanış ve 

rehabilitasyon sürecinde uygulanabilir olmalıdır” 

şeklinde tanımlanmıştır (www. goodquarry.com). 

İyi uygulama tamamıyla çevre koşullarını korumaya 

yönelik hedefi olan ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma 

alanlarını öncelik veren kurallar ile kurgulanmıştır. 

Agrega üretim ve kullanım süreçlerinde hammadde, 

su, enerji, katkı vb. harcandığından (Şekil 5) birçok 

durumda, iyi uygulamalar ekonomik anlamda da pozitif 

etkiler sağlamıştır. 

4.2 İyi Uygulama (Sürdürülebilir Verimli Üretim) 

Üretim

(Hammadde,

enerji ve su

tüketimi)

Hammadde

(Enerji ve Yakıt

Tüketimi)

Nakliye

(Yakıt ve Enerji 

Tüketimi)

Atık/atıkların

kullanımı

(Yakıt, Enerji ve 

Su Tüketimi)

Kullanım

(Su, Enerji ve

Kimyasal Tüketimi)

Şekil 5: Agrega üretimi ve kullanımı sırasında genel tüketimler

4.2.1 Planlama

Agrega ocak aktivitelerinin, ilgili tüm kanunları, teknik, 

çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alan, 

ayrıntılı ve erken planlaması, girişimin başarılı olması 

için anahtar parametredir. Planlama ile ilgili öneriler 

aşağıda sıralanmıştır.

• Erken ve organize planlama, yasal zorunlulukları göz 

önünde bulundurma, arazi kullanımı ve yönetimi için 

kritik evrelerin tanımlanması

• Bölgesel değerlendirme raporlarının hazırlanması ve 

ayrıntılı çevresel etkilerin değerlendirilmesi

• Genel bir stratejinin geliştirilmesi ve sahaların 

kullanılması sonrasında uygulanacak rehabilitasyon 

planlarının baştan itibaren hazır tutulması

• Planlama için dijital araç ve gereçlerin hazırlanması

• Projenin uygulanması sırasında olabildiğince çok yeni 

teknolojilerin kullanılması

• Planlamanın en erken evrelerinde karşılaşılabilecek 

toplumsal engeller belirlenmeli ve bu engelleri ortadan 

kaldırma için çalışmalar yapılmalı

• Başarıyla sonuçlanmış diğer projeler takip edilerek, 

problem ve zorluklar avantaja çevrilmelidir.

4.2.2 Patlatma

Modern, etkin ve güvenli patlatma tekniklerinin 

uygulanması önemlidir. Patlatma ile ilgili öneriler 

aşağıda sıralanmıştır.

• Titreşimi azaltmak için sıralı patlatma uygulaması

• Sesi azaltmak için modern teknoloji kullanımı

• Titreşim ve ses kayıtlarının devamlı olarak kaydedilmesi

• Patlatma sırasında etrafa fırlayan kayaç parçalarını 

azaltmak, patlatma ve yükleme maliyetini düşürmek 

ve kazılan malzemelerin boyutlarını kontrol etmek için 

iyi bir patlatma dizaynı sağlamak 

4.2.3 Hava kirliliği 
Geniş ocak alanlarında, hava kirliliği başlıca toz ve 

CO2 emisyonundan kaynaklanmaktadır. Hava kirliliği 

ile ilgili öneriler aşağıda sıralanmıştır.

• Kırma-eleme tesisleri hakim rüzgar yönü dikkate 

alınarak konumlandırılmalı,

• Toz ve gaz emisyonu azalmasına yönelik ölçümler 

yapılmalı (Şekil 6),

• İnce atık malzemelerin toplanması için toz tutma 

sisteminin kullanılması,

• Kırıcı ve eleklerin kapalı sistem haline getirilmesi 

(Şekil 7),

• Yolların ve çukur alanların ıslatılması,

• Ocak içerisinde taşınan malzemelerin üstünün 

kapatılması veya nemlendirilmesi,

• Ocak dışına taşınan malzemelerin yüklü olduğu 

kamyonların kapalı sisteme veya toz bastırma 

sistemlerine sahip olmalarıdır.
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Şekil 6: Toz ölçüm cihazı (www. secimisg.com.tr)

Şekil 7. Kapalı sistem agrega üretimi ve bölgenin ağaçlandırılması (İtalya)

4.2.4 Gürültü kirliliği

Agrega ocaklarında gürültü kirliği genel olarak ocak 

sahasındaki patlatma, kırma-eleme tesisleri veya 

nakliye araçlarından kaynaklanmaktadır. Gürültü 

kirliliği ile ilgili öneriler aşağıdadır.

• Çıkan sesin düzenli olarak kaydedilmesi ve 

sonuçların yasal sınırlar içinde kalmasının sağlanması

• Ses bastırma sisteminin kullanılması

• Gereksiz seslerin engellenmesi ve ses emisyonunun 

azaltılması

• Yerleşim yerlerine yakın alanlarda geceleri çalışmaya 

ara verilmesi

• Uygun patlatma tekniği ve patlatıcının kullanılması

4.2.5 Ocak atıkları 

Agrega ocak atıkları, işletilen kayacın bileşimine, 

yapısal özelliklerine, ayrışma durumuna, uygulanan 

patlatma yöntemi ile kırma-eleme tesisinin işletilen 

kayaca uygunluğuna, ve bölgedeki agrega (boyut ve 

özellik) talebine bağlıdır. Ocak atıkları ile ilgili yapılması 

gerekenler aşağıda verilmiştir.

• Atıkların mümkün olduğunca kullanılmasını sağlanması,

• Ocakların işletilmesi sırasında atık yönetiminin planlanması

• Arazinin düzenlenmesi ve atık alanlarının bitkilendirilmesi

• Üretilen ince maddelerin pazarlanması

4.2.6 Nakliye 

Ülkemizde agregaların nakliyesi ağırlıklı olarak 

kamyonlarla yapılmaktadır. Kamyonlar gürültü ve hava 

kirliliğine neden olmalarının yanısıra, yollara zarar 

vermekte ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde 

trafik yoğunluğunu arrtırmaktadır. Öte yandan kamyon 

nakliyesinin maliyeti daha yüksektir. Bu bağlamda 

sürdürülebilirliğe ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan 

zararları söz konusudur. Nakliye ile ilgili öneriler 

aşağıda sunulmuştur.

• Alternatif yolları belirlemesi, ses ve toz önleme ile ilgili

planlamaların yapılması

• Nakliye mesafesinin en aza indirilmesi (mümkün 

olduğunca çimento, beton ve asfalt vb. tesislerinin 

agrega ocaklarının yakınına tesis edilmesiyle agrega 

taşımacılığının azaltılması)

• Günün trafik açısından en durgun olduğu saatlerde 

agrega nakliyesinin yapılması 

• Uzun mesafeli nakliyeler için demiryolu veya denizyolu 

gibi alternatif yolların araştırılması

• Ocaktan çıkan kamyonların temizlenmesi (örn. 

tekerleklerinde çamur olmaması)

4.2.7 Su 

Agrega ocaklarında su, eleme ve yıkama tesislerinde 

yaygınca kullanılmaktadır. Öte yandan diğer atık sular 

da (örn. petrol ürünleri, kanalizasyon, diğer yıkama 

suları vb.) mevcuttur. Ocak yerindeki atık sulardan 

yüzey ve yeraltı sularının korunması gerekmektedir. Su 

ile ilgili öneriler aşağıda sunulmuştur.

• Yüzey ve yer altı sularının kalitesinin belirlenmesi

• Su kalite ölçüm istasyonlarının kurulması ve sürekli 

ölçüm alınması

• Yer altı sularına zararlı maddelerin karışmaması için 

su kalitesini korumaya yönelik yapıların kullanılması, 

örn. servis bakım alanının geçirimsiz jeotekstil 

ürünleriyle kaplanması

• Su kalitesindeki değişimlerin takip edilmesi için 

hidrojeolojik çalışmaların yapılması

4.2.8 Toplumsal uygulamalar

Agrega üreticilerin sadece yasalarla belirlenmiş 

uygulamaları yapmayıp, bölge halkı ile de sürekli 

iletişim içinde olmaları önemlidir. Toplumsal uygulamalar 

ile ilgili öneriler aşağıda verilmiştir.

• Planlama safhasında toplumun olumlu görüşünün 

sağlanması

• Yerel yönetimlerin isteklerinin dikkate alınması

• Bölgesel paydaşlarla güçlü bir iletişimin kurulması

• İnsanların ve hayvanların yaşam alanlarına zarar 

verilmemesi, iş tamamlanınca doğanın mümkün 

olduğunca eski haline dönüştürülmesi.
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4.2.9 Rehabilitasyon

Ocak alanının rehabi l i tasyonu iç in minimum 

gereksinimler sağlanırken, kanunların ötesinde arazinin 

mümkün olduğunca eski görünümün kazandırılması 

sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından önemlidir. 

Restorasyon ile ilgili öneriler aşağıda sıralanmıştır.

• Doğanın koruması ile ocak aktiviteleri arasında bir 

denge sağlaması,

• Ocak çalışmaları sırasında rehabilitasyon çalışmalarının 

da yürütülmesi (Şekil 8),

• Yerel yönetimlerle ve bölgesel paydaşlarla rehabilitasyon 

uygulamalarının görüşülmesi ve tartışılması,

• Ocağın kapatılmasından sonra ocak alanı ve çevresinde 

yapılabilecek rehabilitasyon çalışmalarının planlanması, 

• Ocak alanının farklı amaçlar için rehabilite edilmesi, 

(örn. derin ve geçirimsiz bir tabanı olan ocak 

sahasının göle çevrilmesi vb.),

• Kalıcı bir kirliliğe izin verilmemesi,

• Yeni türler için yeşil alan oluşturulması,

• Ocağın işletilmesi sırasında yeni canlı türlerinin 

oluşması için yeni bitki fidanlıklarının oluşturulması 

(Şekil 8).

Şekil 8: Ocakta üretim ile birlikte ağaçlandırma çalışmalarının 

yapılması (Nambour, Avustralya).

Agrega kaynak planlaması ile ilgili olarak Güney 

Avrupa ülkeleri (Avusturya, Yunanistan, Macaristan, 

İtalya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk, 

Bosna Hersek, Hırvatistan, Montenegro (Karadağ), 

Yugoslavya, Bulgaristan, Türkiye / İstanbul Üniversitesi 

- 14 ülke, 28 Kuruluş) ile birlikte Avrupa Birliği 7. 

Çerçeve kapsamında SNAP-SEE Agrega Kaynak 

Planlaması projesi geliştirilmiş (www.snapsee.eu) ve 

bu proje çıktılarına göre; Sürdürülebilir Agrega Kaynak 

Planlaması ile ilgili en iyi uygulamaları yaparken 

paydaşların görüşünü almak gerekliliği, sürdürülebilir 

agrega planlamasında en iyi uygulamaları destekleyen 

veriler ile bunların analiz yöntemleri, agrega kaynak 

planlaması için en iyi uygulamalarla ilgili vizyonun 

nasıl olması gerekliliği ile sürdürülebilir agrega 

planlamasının nasıl yapılması gerektiği ilgili raporlar 

yayınlanmıştır (Şekil 9). 

5 AGREGA KAYNAK PLANLAMASI İLE İLGİLİ ARAÇLAR

Şekil 9: SNAP-SEE Agrega Kaynak Planlaması projesinin çıktıları

SNAP-SEE Projesinde farklı ülkelerde agregalarla ilgili 

uygulanan politikalar konusunda öncelikle durum 

tespiti de yapılmıştır (Şekil 10, 11, 12 ve 13). Şekil 10 

da görüldüğü gibi, ülkemizde agregalarla ilgili özel 

politikaların geliştirilmesi gereklidir. Bu politikalar 

geliştirilirken, SNAP-SEE projesi çıktılarının dikkate 

alınması yarar sağlayacaktır.

Şekil 10: Farklı ülkelerde agregalarla ilgili uygulanan politikalar

(Soldan sağa yatay eksen açıklaması; Sürdürülebilir kalkınma politikası, 

Maden politikası, Arazi kullanım planlaması politikası, Atık yönetim 

politikası, Geri dönüşüm politikası, Güney Avrupa ülkelerinde çevre 

politikası ve Agrega planlama politikası)
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Şekil  11: Güney Avrupa ülkelerinde maden politikası ile ilgili durum.

(Yukarıdan aşağıya lejant açıklaması: Agregaları da içeren maden 

politikası olan ülkeler, Maden politikası olmayan ülkeler, Herhangi bir 

veri yok, Projeye katılmayan ülkeler)

Şekil  12 : Güney Avrupa ülkelerinde Agrega kaynak planlaması ile ilgili 

politika durumu.

(Yukarıdan aşağıya lejant açıklaması: Doğal ve yapay Agrega politikası 

olan ülkeler, Sadece doğal agrega politikası olan ülkeler, Agrega 

politikası olmayan ülkeler, Herhangi bir veri yok, Projeye katılmayan 

ülkeler)

Şekil 13: Agrega Kaynakları ile ilgili Mülkiyet Durumu

(Yukarıdan aşağıya lejant açıklaması: Devlet, arazi sahibi, her ikisi, veri 

yok, projeye katılmayan ülkeler)

Bu bölümde öncelikle, İstanbul’daki agrega gereksinimi 

ve bununla ilgili temel sorunlara değinilmiş ve daha 

sonra çözüm sürecince agrega kaynaklarının 

sürdürülebil irl iği ve planlanmasının önemine 

değinilmiştir.

6 İSTANBULDAKİ AGREGA KAYNAKLARININ 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE PLANLANMANIN ÖNEMİ

İstanbul Bölgesinin Turizm ve Ticaret Merkezi olma 

yönünden küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi 

yüksek bir bölge olması için, bölgede birçok büyük 

m ü h e n d i s l i k  y a p ı s ı  p l a n l a n m a k t a  v e y a 

projelendirilmektedir. Bu projelerden bazıları; Kanal 

İstanbul Projesi, 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara 

Otoyolu Projesi, Hızlı Tren Projesi, Marmaray Projesi 

ve Bağlantı Demir Yolları, İstanbul’a İki Yeni Şehir 

Projesi (Avrupa yakası ve Anadolu Yakasında), Kentsel 

Dönüşüm ve İstanbul’da bazı ilçelerin (Avcılar, 

Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy vb.) yeniden inşaa 

edilmesi, Avrupa yakasında yeni hava alanı projesidir. 

Bu bağlamda, İstanbul Bölgesi ve çevresinde mevcut 

agrega kaynaklarını saptayarak, bu bölgede planlanan 

büyük mühendislik projeleri için ortaya çıkacak kaliteli 

agrega ihtiyacı ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmak, 

önceden tedbir alınması konusunda yetkilileri 

bilgilendirmek önemlidir. Öte yandan, İstanbul ve 

yakın çevresinde sınırlı sayıdaki kaliteli agrega 

kaynaklarının uygun olmayan alanlarda kullanılması, 

gelecekte yapılması planlanan büyük mühendislik 

projelerinde, kullanıcıların ihtiyacı olan kaliteli 

agregaların bulunamamasına veya daha maliyetli 

yollardan bulunmasına neden olacaktır. Diğer önemli 

husus, birinci derecede deprem bölgesi olan İstanbul 

bölgesinde yapılan yapıların depreme dayanıklılığı, 

kullanılan beton kalitesi ve dolayısıyla agrega kalitesi 

v e  u y g u n l u ğ u  i l e  d o ğ r u d a n  i l i ş k i l i d i r .

Bu bağlamda en kısa sürede durum analizi (rezerv, 

konum, ruhsat süresi vb.), ihtiyaç tespiti ve bununla 

ilgili yeni kaynak alanlarının tespiti yapılmalı (rezerv, 

konum, ruhsat durumu, ulaşım ve çevresel etki), 

kaynakların kalite sürekliliği araştırılmalı, bu 

kaynaklardan ulaşım sorunu çözülmeli ve bu 

kaynaklarla ilgili çevresel etkiler değerlendirilmelidir. 

Daha sonra söz konusu kaynakların doğru kullanımı 

ve yönetimi sağlanmalıdır. 

6.1 İstanbul’daki Agrega İhtiyacı

Agrega üreticilerinin sorunları sadece sektörün değil, 

sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ülkemizin sorunudur. 

Bu sorunlar genellikle, ruhsat alanları ile ilgili gelecek 

kaygısı, çevresel baskılar altında üretim yapılması, 

6.2 Agrega Üreticilerinin Temel Sorunları 
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haksız rekabetle mücadele edilmesi ve farklı kullanım 

alanlarında, farklı standartlara göre malzeme 

istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı, çoğu agrega üreticisinin kalite araştırmaları ile 

kalite kontrol çalışmalarına kaynak ayıramadıkları, 

ocak yerini doğru seçemedikleri, kayaç tipine uygun 

olmayan üretim yöntemini kullandıkları, üretimde 

kalite sürekliliğini sağlayamadıkları ve ürettikleri 

agreganın hangi pazara daha uygun olduğunu 

bilmedikleri saptanmıştır. 

Yukarıda bahsedilen durumlar göz önüne alındığında, 

ülkemiz ve özellikle İstanbul için aşağıda vurgulanan 

eksiklikler dikkate alınmalıdır.

• Agrega temini için konu ile ilgili tüm sektörlerin de 

karşılıklı etkileşimini dikkate alan ve ilgil i 

dokümantasyonu garanti altına alan bölgesel 

planlamanın bulunmaması

• Kaynak verimliliği ile ilgili olarak birincil ve ikincil 

agregalarla ilgili bütünleşik planlama ve bu konu ile 

ilgili yeterliliğin olmaması.

6.3 Agrega Üretimi ile ilgili Temel Eksiklikler

İstanbul Bölgesi ve yakınındaki agrega kaynaklarının 

etkin ve sürdürülebilir kullanımı bölge agrega 

ihtiyacının uzun yıllar karşılanması bakımından 

önemlidir. Öte yandan, agrega kaynakları verimli ve 

etkin değerlendirilmediğinde ocaklarda atık/artık 

miktarı artmaktadır. Bu atıkların olumsuz çevresel ve 

ekonomik etkileri söz konusudur. Kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı için,

• İstanbul için bölge plan ve programının gözden 

geçirilmesi ve agrega kaynaklarının çevresel, ekonomik 

ve sosyal açıdan sürdürülebilir yönetimi için günümüz 

koşullarına uygun yeni stratejilerin geliştirilmesi 

• İstanbul Bölgesi ve çevresinde faaliyet gösteren agrega 

kaynaklarının işletilmeleri ve kullanımları ile ilgili 

politikaların belirlenmesine imkan verecek sürdürülebilir 

envanter, harita ve veri tabanının oluşturulması,

• Bölgesel ve lokal ölçekte, üreticiler, kamu kurum ve 

kuruluşları, birlikler ve bölge halkının işbirliğinde 

bulunması (Langer, 2002),

• Bölgesel, kapsamlı, sürdürülebilir birincil (doğal) ve 

ikincil (yapay) agrega kaynak planlamasının yapılması,

• Agrega ile ilgili özel politikaların geliştirilmesi gereklidir.

6.4 İstanbul Bölgesi’ndeki Agrega Kaynaklarının 

Sürdürülebilir Kullanımı ile İlgili Öneriler

7 SONUÇLAR

Ülkemizde agrega kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir 

kullanımı ile ilgili Avrupa Birliği stratejilerinin 

benimsenmesi ve uygulanması çevresel, toplumsal ve 

ekonomik açıdan oldukça önemlidir. 

İstanbul’daki agrega kaynakları ülke ekonomisi için 

vazgeçilmezdir. Ancak bu kaynakların sürdürülebilir 

planlama ve yönetimi şarttır. İstanbul Bölgesinde 

agrega kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi; çevrenin 

ve bölge halkının mümkün olduğunca daha az 

etkilenmesi, ekonomik kayıpların azaltılması, kaynak 

planlaması ve verimliliğinin sağlanması, kaynak 

kullanımı ile ilgili strateji geliştirilmesi, bölgedeki 

alternatif kaynakların değerlendirilmesi, kaynaklardan 

ulaşımın çözülmesi ve projeye uygun iyi kaliteli ürünün 

kullanılması açısından önemlidir. Bu bağlamda, 

• İstanbul Bölgesi ve çevresinde faaliyet gösteren 

agrega kaynaklarının işletilmeleri ve kullanımları ile ilgili 

politikaların belirlenmesine imkan verecek sürdürülebilir 

envanter, harita ve veri tabanının oluşturulması, 

• Bölgesel ve lokal ölçekte, yerel yönetim, üreticiler, 

kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları ve bölge halkının işbirliğinde bulunması. 

• Agrega temini için konu ile ilgili tüm sektörlerin de 

karş ı l ık l ı  etk i leş imini  d ikkate a lan ve i lg i l i 

dokümantasyonu garanti altına alan bölgesel, 

kapsamlı, sürdürülebilir birincil (doğal) ve ikincil 

(yapay) agrega kaynak planlaması yapılması ve agrega 

ile İlgili politikaların üretilmesi gereklidir.
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ECE TEST LTD. ŞTİ

AGREGA STANDARDLARI VE CE BELGELENDİRMESİ

Üreticilerimiz tarafından piyasaya sunulan agregalar farklı alanlarında kullanılmaktadır. Avrupa standardları, 

agregaları kullanım amaçlarına göre standardlara ayırmıştır, bu nedenle üreticilerimiz birden fazla standarda göre 

uygunluklarını kanıtlamak zorundadırlar. Ayrıca bu standardlar 2011/305/AB CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

kapsamında olup, CE işaretlemesi yapılarak piyasaya arz edilmesi zorunludur.

• TS 706 EN 12620 Beton Agregaları (Hazır Betonda kullanılan agregalar)

• TS EN 13043 Asfalt Agregaları (Bitümlü Sıcak karışımlarda kullanılan agregalar)

• TS EN 13242 Yol Dolgu agregaları (Plent-Mix karışımlarda kullanılan agregalar)

• TS EN 13450 Demiryolu Balastı (Demiryolu inşaatlarında kullanılan agregalar)

• TS 2717 EN 13139 Harç Agregaları (Hazır Sıva, Tamir Harcı vb. uygulamalarda kullanılan agregalar)

• TS 1114 EN 13055-1 Hafif Agregalar (Hazır Beton ve Harç yapımında kullanılan agregalar)

• TS EN 13055-2 Hafif Agregalar (Bitümlü Sıcak karışımlarda kullanılan agregalar)

Yukarıda belirtilen bu standardlar kapsamında ürünlerini piyasaya sunacak üreticilerimiz öncelikle ilgili 

standardlarda yer alan deneyleri gerçekleştirerek ürünlerine ait beyan değerlerini oluşturmalıdırlar. Bu özellikleri 

kalıcı kılacak bir Fabrika Üretim Kontrol Sistemi kurmalı ve yazılı hale getirmelidir. Bunlar; Organizasyon Şeması, 

Görev tanımları, Prosedürler, Talimatlar, Planlar ve Formlar vb. dokümanlardır. Ayrıca standarda tanımlı haftalık - 

aylık deneyleri (Elek Analizi – İnce Malzeme Kalitesi-Yassılık vb.) gerçekleştirecek bir laboratuar kurmalıdırlar.  Tüm 

bu hazırlıklardan sonra yetkilendirilmiş bir CE Uygunluk Değerlendirme Kuruluşuna başvuru yaparak, geçirilecek 

bir denetim sonrası belge almaya hak kazanacaklardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetleri ile agrega üretim 

tesisleri ziyaret edilmekte ve 2011/305/AB CPR Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine uymayan üreticilere 

cezai müeyyide uygulanmaktadır. Agrega üreticilerinin, ürünlerini piyasaya CE belgelendirmesi yaparak 

sunmaları gerekmektedir.

ONAYLANMIŞ
KURULUŞ NO

ONAYLANMIŞ KURULUŞ

NB 1783             Türk Standardları Enstitüsü (TSE)

NB 1784             Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği – Kalite Çevre Kurulu (KÇK)

NB 2055            Türkiye Hazır Beton Birliği – Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi (KGS)

NB 2138            ALBERK QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi

NB 2163            UNİVERSAL Belgelendirme ve gözetim Ltd. Şti.

NB 2179            KALITEST Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

NB 2292            UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.

NB 2404            CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

NB 2610            EUROGAP Belgelendirme ve Özel Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Tablo  : Agregalarda CE Belgelendirme yetkisine sahip kuruluşlar

Agrega Standartları
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Etkinlik Takvimi

1 - 5
Haziran

2016

Ankomak, 21. Uluslararası 

İş Makineleri Fuarı 

İstanbul

www.ankomak.com

Euro Mine Expo 2016 

Sweden

www.eurominexpo.com

Hillhead 2016

United Kingdom

www.hillhead.com

3. Tunnel Expo Turkey

İstanbul

www.tunnelexpoturkey.com

2. Maden Fuarı Türkiye

İstanbul

www.demosfuar.com.tr

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

14 - 16
Haziran

2016

28 - 30
Haziran

2016

1 - 4
Eylül
2016

1 - 4
Eylül
2016

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



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
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

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