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TÜRK

YÜKSEK BASINÇLI SİSTEM TERS YIKAMALI FİLTRE SİSTEMİ HAT KONTROL SİSTEMLERİ HAT FİLTRASYON SİSTEMLERİ

İŞİNİZE TOZ KONDURMAYIN!“

“

TOZ KONTROL SİSTEMLERİ

www.ssab.com.tr

HARDOX ® AŞINMA PLAKASI, HER 
TAŞIMADA, HER YÜKTE, HER ZAMAN 
ENERJİ VE KAYNAK TASARRUFU SAĞLAR.
Çelik oldukça ağır bir hammadedir ve üretimi için oldukça 
fazla enerji harcanır. Bu sebeple güç ve performanstan ödün 
vermeden çeliği mümkün olduğunca az kullanmak önemlidir. 

Örneğin kamyonüstü damper uygulamasını ele alalım. 
Standart çelik yerine Hardox® aşınma plakası kullanıldığında 
toplam araç ağırlığını %10 veya daha fazla azaltırken aracın 
yükleme kapasitesi aynı oranda arttırılır. Bu trafikte kullanılan 
her 10 araçtan 1’inin azalması ve böylece yakıt ve işletme           
maliyetlerinin 10’da 1 oranda azalması anlamına gelir.

Tüm bunların dışında Hardox® aşınma plakası ile üretilen 
damperin kullanım ömrü standard kalitede çeliğe göre bir kaç 
kat daha fazladır. 

Damper kullanım ömrünü tamamlandığında ise ürünün 
tamamı enerji tasarruflu ürünlere geri dönüştürülebilir.
Hardox® aşınma plakasının bu, dayanım/ağırlık 
avantajı yol yapımı, geri dönüşüm ve madencilik gibi 
sektörlerde öne çıkar. Bizler Hardox® aşınma plakası 
daha hafif, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir 
dünya hedefine katkıda bulunmak için üretmekteyiz.

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com
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AGÜB

Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında geçtiğimiz aylarda sek-
törümüzde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler 
vermek istiyorum.

Tabii ki öncelikli olarak içinde bulunduğumuz 
günlerde ülkemizde yaşanan ekonomik problem-
lerin sektörümüze olan etkilerinden bahsetmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi agrega üreticileri inşaat 
sektörüne hammadde sağlamaktadır. Ekonomi-
nin lokomotifi olan inşaat sektörü maalesef kriz 
halinde ise ilk önce etkilenmekte ve durağanlığa 
geçen sektör olma özelliğindedir. Son 2 ay içinde 
sektörümüz, inşaattaki durağanlığa paralel olarak 
ciddi hacim daralmaları ile karşı karşıya kalmış-
tır. Diğer taraftan döviz ve faizlerdeki yükseliş, 
girdi maliyetlerini dramatik şekilde artırmıştır. 
Üreticilerimizin varlığını devam ettirebilmele-
ri adına birliğimizin hazırladığı 4 maddelik acil 
eylem planı önümüzdeki günlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile ekonomiden sorunlu ba-
kanlıklara iletilmek üzere TOBB’a gönderilmiştir. 

Bunlar;

• Sektörde faaliyet gösteren ya da göstermeyi 
planlayan yatırımcıların önünü açabilmek 
adına, ruhsat hukuku ile ilgili resmi işlemle-
rin hızlandırılması, işlemlerin sonuçlandırıl-
masını geciktiren güvenlik soruşturmaları-
nın resmi başvuru yapılması beklenmeksizin 
kurumlar tarafından düzenli periyotlarda 
gerçekleştirilmesi, MİGEM’in her resmi iş-
lem öncesinde talep ettiği “borcu yoktur” ya-
zısının talep edilmemesi,

• Üreticilerimizin sabit maliyetlerinin mini-
mize edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması 
adına, orman arazi izin bedellerinin düşürül-
mesi, devlet hakkı ve arazi tahsis bedellerinin 
1 yıllık süreçte eşit taksitlerle tahsil edilmesi,

• Her ay sonunda yapılan KDV ödemelerinin 
geçici vergi dönemlerinde tahsil edilmesi,

• İşletmelerin üretimlerine devam edebilme-
leri adına ruhsat sahalarında bulunan sabit 
tesislere haciz işlemi uygulanmaması adına 

gerekli yasal düzenlemelerin acil olarak ya-
pılması.

Agrega sektörünü etkileyeceğini düşündüğümüz 
bir diğer önemli gelişme ise Cumhurbaşkanlığı’ 
nca 11 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan 2018/8 
sayılı genelge olmuştur. Bu genelge ile, ülke ma-
denciliğinde ruhsat hukuku ve mülkiyet izinle-
ri süreçlerin ciddi şekilde uzamasına yol açan 
2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra izin süreçleri, 
ilgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulacak ko-
misyon ile sonuçlandırılarak, işlemler hakkında 4 
aylık dönemlerde kurumlar tarafından Cumhur-
başkanlığı’na bilgi verilecektir. Bu genelge sonrası 
bekleme aşamasında olan izin işlemlerinin hızlı 
bir şekilde sonuçlandırılacağını ümit ediyoruz.

Son olarak İstanbul Cebeci bölgesinde yaşanan 
süreç hakkında bilgi vermek istiyorum. 1 Ağustos 
2018 tarihli resmi gazetede İstanbul Sultangazi 
bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin bulun-
duğu alan maden bölgesi ilan edilmiştir. İlanın 
resmi gazetede yayınlanmasından itibaren üreti-
ciler 1 ay içinde ruhsat birleştirme taahhütnamesi 
vermek, 3 ay içinde ise adına yeni ruhsat düzen-
lenecek şirketi kurmakla yükümlü kılınmıştır. 
İçinde bulunduğumuz günlerde taahhütname-
lerin tüm üreticiler tarafından  verildiği ve yeni 
şirketin kurulması için çalışmaların yürütüldü-
ğü bilgilerini alıyoruz. Ruhsatların birleştirilerek 
bölge için İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı pro-
jeye göre üretimlerin devam edecek olması son 
derece olumlu bir gelişme. Böylece proje, bölgede 
var olan çevre ve iş güvenliği risklerini minimize 
ederken, diğer taraftan İstanbul’a da ciddi bir ka-
liteli agrega rezervi kazandırmış olacak. İnanıyo-
rum ki cebeci bölgesinde yapılan bu çalışma ben-
zer durumda olabilecek diğer problemli bölgelere 
de örnek olacaktır. Şimdiden sektörümüze hayırlı 
olmasını diliyorum.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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AGÜB Haberler

15 Ağustos 2018 Çarşamba günü, madencilik sektörü-
nün önemli sivil toplum kuruluşlarından Agrega Üre-
ticileri Birliği (AGÜB), Türkiye Madenciler Derneği 
(TMD), Altın Madencileri Derneği (AMD), Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği (EİB), İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği (İMİB), T. Mermer Doğaltaş ve Maki-
naları Üreticileri Birliği (TÜMMER) yönetim kurulu 
başkanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Sayın Mithat CANSIZ’a tebrik ziyaretinde 

Toplantıya üye firmalarımızın komite temsilcileri Kar 
Grup’tan Cihat ÖZKAL, Traçim Çimento’dan Sevgi 
UÇKAN, Ayhanlar Holding’den Ahmet URUN, Bursa 
Beton’dan Anıl ÖNER ve Orhan PEHLİVAN katıldı. 
Üyemiz Kar Grup’un İSG-Çevre ve Kalite Müdürü 
Sayın Cihat ÖZKAL komite başkanlığına seçildi. Ko-
mitenin planladığı faaliyetlerin hangi aşamada olduğu 
değerlendirildi ve bir sonraki toplantıya kadar yapıl-
ması gerekli çalışmalar belirlendi. 

bulundu. Yapılan görüşmede Maden İşleri Genel Mü-
dür Vekili Yinal YAĞAN, Orman Genel Müdür Yar-
dımcısı Zekeriya MERE ve İzin İrtifak Daire Başkanı 
Ahmet ÇELİK de yer aldılar. Madencilik sektörünün 
sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren ortak bir ra-
por Sayın Cansız’a iletildi. Bu yıl içerisinde ilgili Ba-
kanlıklar ve STK’ların bir araya geleceği ve sektörün 
gelişimi için atılması gereken adımların tartışılacağı 
bir Madencilik Çalıştayı yapılması kararlaştırıldı.

19 Temmuz 2018 Perşembe günü, Çevre ve İSG Komitemizin 
toplantısı dernek merkezimizde gerçekleştirildi. 

Bakan Yardımcısı Sayın Mithat Cansız'a  
Tebrik Ziyareti

Çevre ve İSG Komite Toplantısı
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AGÜB Haberler

Üreticilerimizin gelişen teknolojiyi takip etmesi, 
farklı üretim yöntemlerini görmesi, çevre/iş güvenliği 
bilgisinin arttırılması için, 26-30 Haziran 2018 tarih-
leri arasında, İngiltere Manchester’da fuar ve  teknik 
gezi düzenlendi. İngiltere teknik gezisine üye firmala-
rımız Çimko Çimento'dan Yaşar HÜSREFOĞLU, Ak-
çansa Çimento'dan Tarkan BÜYÜKBAŞARAN, Kurt-
yapı Hafriyat ‘tan Ömer KURT, ENVEKS Toz Kont-
rol Teknolojilerinden İsmail BORA, RKD Enerji’den 
Remzi KARAMAHMUT ve Özgür KARAMAHMUT 
katıldı. Akçansa Çimento’nun Alman ortağı Heidel-
berg Cement ve The Institute of Quarrying (IQ) biz-
lere teknik gezi programının hazırlanması konusunda 
destek oldular. Üç gün süren teknik gezi programının 
ilk günü, Buxton’da, eski bir agrega ocağında gerçek-
leştirilen HİLLHEAD fuarına katılım gösterildi. Bir 
agrega ocağında kullanılması gereken bütün ürünle-

rin sergilendiği fuarın 
açık ocakta gerçek-
leştirilmesinin yanı 
sıra, iş makinelerinin 
çalışır vaziyette sergi-
lenmesi fuarın en ilgi 
çekici yanıydı. Daha 
sonraki günlerde 
Longcliffe Quarries 
Ltd ve Tarmac CRH 
firmalarına ait Eaton 
bölgesindeki ocaklar 
ziyaret edildi. Longc-
liffe Ltd firması cam, 
hayvan yemi, yapı 
malzemeleri, kauçuk 
ve plastik sanayisine 
kireçtaşından kalsi-
yum karbonat ham-

Üreticilerimizin gelişen teknolojiyi takip etmesi, farklı üretim 
yöntemlerini görmesi, çevre/iş güvenliği bilgisinin artırılması için 
26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında, İngiltere Manchester’a 
teknik gezi düzenledik. 

İngiltere Teknik Gezisi



8 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

AGÜB Haberler

12 Haziran 2018 Salı günü Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
ziyaret edildi. Gerçekleşen ziyarette MİGEM Genel Mü-
dürü Mithat CANSIZ, Genel Müdür Yardımcıları Musta-
fa SEVER ve Yinal YAĞAN ile görüşüldü. AGÜB, agrega 
madenciliğinin gelişmesi adına, hammadde üretim izinle-

rinin kaldırılması, büyükşehirlerimiz için agrega kaynak 
planlamasının yapılması, agrega madenciliği için mini-
mum iki yıl süreli arama dönemi getirilmesi ve "her taştan 
hazır beton/asfalt agregası olur" algısının değiştirilmesi 
için çalışma yapılmasının önemini dile getirdi.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü Ziyareti

maddesi üretiyor. Tarmac CRH ise bir yapı malzemesi 
hammaddesi olarak kum üretimi gerçekleştiriyor. Bu 
iki firmanın en önemli özellikleri elbette çevre ve iş 
güvenliği önlemleri. Yaya yollarının kesin çizgilerle 
belirlenmesi, kişisel koruyu donanımların mutlaka 
kullanılması, iş güvenliği ile ilgili ilgi çekici tabela-
ların olması gördüğümüz önlemlerden bazıları. İki 
firmanın ortak özelliği ise ürettikleri ve boyutlandır-
dıkları agreganın, sahanın hemen yanı başında kurul-
muş bir fabrikada zenginleştirilip başka yapı ürünle-
rine dönüştürülmesi. Bizim için ayrıca planlanmış 

bir patlatma şölenine de şahit olduk. Şölen diyoruz 
çünkü bu kadar iyi bir patlatmayı daha önce hiçbiri-
miz görmemiştik. Yer sarsıntısının en az olduğu, kaya 
fırlamasının yaşanmadığı güvenli bir patlatma dene-
yimledik. AGÜB’ün düzenlemiş olduğu ilk yurtdışı 
gezisi başarıyla tamamlandı. Bundan sonraki süreç-
lerde fuar ile birleştirilmiş teknik gezi faaliyetlerini 
düzenlemeye devam etme kararı almış bulunuyoruz. 
Nisan 2019’da Almanya’da Bauma fuarı ve ocak ge-
zileri için planlama sürecine girildiğini de buradan 
duyuruyoruz.
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İzinlerle İlgili Yeni  
2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde 
ellisinden fazlasının kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait şirketlere ilişkin olarak bunların mülkiyetlerin-
de veya tasarruflarında bulunan taşınmazlara ilişkin 
yapılacak her türlü tasarruf işleminin (satış, kira, 
irtifak, takas, tahsis, devir vb…) Başbakanlık Ge-
nelgesine bağlanması zorunluluğu getiren 2012/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesi 16 Haziran 2012 tari-
hinde yürürlüğe girmiştir. Bu Genelge çerçevesinde 
uygulamada ve kanunda bazı sıkıntılar yaşanmıştır. 
Aşağıda ayrıntılı olarak ele alınan bu süreçlerin so-
nucunda Genelge 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Her ne kadar Genelgenin taşınmazlara ilişkin olma-
sı ve madenlerin taşınmaz olarak kabul edilmemesi 
nedeniyle ilk başta maden ruhsatlarının verilmesi 
ve devir işlemlerini kapsamayacağına dair kanaat 
olmasına rağmen; uygulamada kısa bir süre sonra 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her türlü 
maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve 
bu ruhsatların devir ve bölünme işlemleri için dahi 
işbu Genelge uyarınca Başbakanlık izin alınmasına 
karar verilmiş ve bu kapsamda bir uygulama sürdü-
rülmüştür.
Ancak bu uygulama 3213 sayılı Maden Kanunun 
7nci maddesinin ilk paragrafındaki; “… Bu Kanun 
dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak ya-
pılacak her türlü kısıtlama ancak kanun ile düzen-
lenir” ibaresine açıkça aykırılık göstermektedir. 
Normlar hiyerarşisi açısından da sıkıntı yaratarak 
açıkça bir kanun hükmü olmadan Genelge ile ma-
den izin süreçlerinde kanuni olmayan bir uygulama 

yaratılmıştır. Nitekim söz konusu Genelge’nin hu-
kuka aykırı olduğu iddiasıyla hem Genelgenin hem 
de buna dayanarak arama ruhsatı verilmesi talebi-
nin reddi işleminin iptali için Danıştay’a başvurul-
muştur. Bu başvuruya müteakip Danıştay 8. Daire-
si’nin 11.11.2015 tarihli E.2014/7883 sayılı kararı 
uyarınca Genelge için yürütmenin durdurulması ka-
rarı verilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Ge-
nel Kurulu’na bulunulan itiraz ise 27.04.2016 gün 
ve E.2016/98 sayılı kararıyla reddedilmiş ve Baş-
bakanlık Genelgesinin hukuka aykırı olduğu teyit 
edilmiştir.
Öncelikle belirtmek gerekir ki, maden sektörü yük-
sek meblağlar ile yatırım yapılan bir alandır. Bu 
sebeple yatırımcılar kendilerini hukuki güvende 
hissetmesi sağlanarak, sektörün daha çekici olma-
sı ve sektörün daha süratli bir şekilde ivmelenmesi 
sağlanması gerekmektedir. 2012 yılında yürürlüğe 
giren bu Genelge ise MİGEM tarafından uygulama-
ya başlatıldığında izin süreçlerini uzatarak yatırım-
cıların zor duruma düşmesini ve birçok şirketin bu 
nedenlerle zarar uğramasına neden olmuştur. Da-
nıştay tarafında verilen kararlar neticesinde maden 
sektörüyle ilgili uygulama alanı kalmayan Başba-
kanlık Genelgesi 12 Eylül 2018 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 
ile yürürlükten kaldırılan Başbakanlık Genelge-
si’nin ardından yeni dönemde izin süreçleri; Ba-
kanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve 
kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil 

AGÜB Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

16 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi, uygulamada 
ve kanunda bazı sıkıntılar yaşanmasına sebep olmuştu. Genelge 12 Eylül 2018 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 
yürürlükten kaldırıldı.
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ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yürütülecektir. 
Ayrıca, söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve 
sonuçları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.
Yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin 3213 sayılı 
Maden Kanunu çerçevesinde gerekli izin süreçle-
rine uygulanıp uygulanmayacağını öncelikle belir-
lenmelidir. 3213 sayılı Maden Kanununda yaklaşık 
10 adet izin süreci öngörülmüştür. Bunlardan ruh-
sat devirleri 3213 sayılı maden Kanunu m.5/II hük-
mü gereği açıkça Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığının onayına bağlanmıştır. Maden Kanunu’nda 
öngörülen diğer izinler ise Danıştay 8.Dairesinin 
E.2014/7883 sayılı kararı gereği Başbakanlık Ge-
nelgesi kapsamı dışında tutuluyordu. Başbakanlık 
Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olsa da, Danış-
tay’ın anılan kararında belirtilen maden ruhsatla-
rının Kanun’da açıkça düzenlenmedikçe herhangi 
bir izne tabi olmadığı ilkesi yeni Cumhurbaşkan-
lığı Genelgesi açısından geçerlidir. Şimdiye kadar 
tespit edebildiğimiz kadarıyla yeni Cumhurbaş-
kanlığı Genelgesi’ni bu şekilde kavrayan MAPEG, 
eski uygulamasını aynen devam ettirmektedir.
Maden Kanunu’nda öngörülen izinler dışında or-
man, mera ve benzeri diğer izinler için aynı çı-
karımda bulunmak mümkün değildir. Cumhur-
başkanlığı Genelgesinde söz konusu izinlerin 
bakanlıkların merkezi teşkilatı ile bağlı ve ilgili ve 
ilişkili kuruluşlarda bakan yardımcısı başkanlığın-
da, diğer kamu kurum ve  kuruluşlarında üst yöne-
tici başkanlığında  kurulan komisyonlar tarafından 
yürütüleceği öngörülmüştür. 
3046 sayılı Kanunda, bağlı kuruluş “bakanlığın 
hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yü-
rütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla 
kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya kat-
ma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.” olarak 
tanımlanmıştır. Bu arada yeni düzenlemeden sonra 
özel bütçesi bulunan MAPEG’ in de bağlı kuruluş 
haline getirildiğini belirtelim.
Aynı Kanunda ilgili kuruluş  “özel kanun veya 
statü ile kurulan, iktisadi devlet teşekkülleri ve 
kamu iktisadi kuruluşları ile bunların müessese 
ortaklık ve iştirakleri veya özel hukuki, mali ve 
idari statüye tabi, hizmet bakımından yerinden 
yönetim kuruluşları...” olarak ifade edilmektedir. 
İlgili kuruluş da daha çok mahalli idareler ile KİT 
ve İDT’ler ve bunların kurmuş oldukları anonim 

şirketler öne çıkmaktadır. 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde sözü edilen 
yukarıda sayılanların dışındaki diğer kamu kuru-
luşlarına örnek olarak üniversiteler, RTÜK, Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu gibi kurumlar verilebilir. 
Belirtilen söz konusu kamu kurum ve kuruluşla-
rında kurulacak komisyonlar kendi tasarruflarında 
bulunan taşınmazların madencilik faaliyetleriyle 
ilgili kullanımına izin verilip verilmeyeceğine ni-
hai olarak karar vereceklerdir. Nitekim bakanlık-
lar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayımından 
sonra izin komisyonlarını oluşturma çalışmalarına 
başlamışlardır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde 
ilgili komisyonların yılda dört kez izin başvuru ve 
sonuçlarını Cumhurbaşkanlığına bildirileceği ön-
görülmüşse de, buradaki bildirim onay amaçlı değil 
sadece bilgi amaçlıdır.
Cumhurbaşkanın yetkisini yeniden düzenleyen 
21.01.2017 tarihinde değişikliğe uğrayan Anaya-
sanın 104.maddesine göre bütün yürütme yetki-
si Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanı, 
kendisine tanınan   Anayasal yürütme yetkisi kap-
samında yürütme ve idarenin işleyişini çıkaracağı 
genelgelerle düzenleyebilir. Ancak bu amaçla çıka-
rılan genelgelerin kanunda düzenlenen hükümlerle 
çelişmemesi gerekir. Bu bakımdan Cumhurbaşkanın 
kendisine doğrudan bağlı olan bakanlıkların tasar-
ruflarına ilişkin düzenlemeler yapmasında Anayasa-
ya ve hukuka aykırılık yoktur. Oysa ki yürürlükten 
kalkan 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinde, 
Başbakanlığın diğer bakanlıkların ve kamu kuru-
luşlarının izin yetkisinin gaspı söz konusu idi. Ni-
tekim bu husus, Danıştay 8.Dairesinin E.2014/7883 
sayılı kararında belirtilmişti. 
İncelenen 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
genelgesinde ise, bu tür bir yetki gaspı söz konusu 
değildir. Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olarak 
kendisine bağlı bulunan kamu kuruluşlarının 
taşınmazlarına ilişkin izin, tahsis, satış, tahsis 
gibi tasarruflarda bulunurken özel bir komisyon 
vasıtasıyla nihai kararın verilmesini istemektedir.  
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, yürürlükten 
kalkan Başbakanlık Genelgesinde olduğu gibi 
Cumhurbaşkanlığı makamı, izin yetkisini bizzat 
kendi uhdesine almamakta, sadece yürütmenin izin 
sürecinin organizasyonunu belirlemektedir. Ayrıca 
gerçekleşen izin süreçleri ile ilgili bilgi almak is-
temektedir.

AGÜB Değerlendirme
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Maden ve Petrol Birleşti, MAPEG kuruldu

09.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de 703 numaralı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 3213 sayılı Maden Kanu-
nu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu kararnamenin 
118. maddesine göre Maden İşleri Genel Müdürlüğü  
(MİGEM) kapatılarak yerine Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur. MAPEG'in yapılan-
dırılması tamamlanıncaya kadar, MAPEG tarafından ya-
pılması gereken görev ve hizmetlerin, mülga Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü'nün mevcut birim ve personelleri ile 
yürütüleceği belirtilmiştir. 

12 Eylül 2018 tarihli ve 30533 sayılı 
Resmi Gazete'de yayınlanan 2018/8 
sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile, 
2012/15 sayılı Başbakanlık genelgesi 
yürürlükten kaldırıldı. Madenciliği ne-
redeyse durdurma aşamasına getiren 
genelgenin kaldırılması madencilerde 
büyük sevinç yarattı. Bundan sonraki 
süreçte orman izinleri T.C. Tarım ve 
Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı 
başkanlığında kurulan komisyon tara-
fından verilecek. İzin başvuru ve so-
nuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
aylarında Cumhurbaşkanlığı’na bildiri-
lecek. 
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Ürettikçe Vergi Alınmalı
Maden arama ve işletme faaliyetleri, ülkemizin maden 

varlığının tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılma-

sı nedeniyle kamu yararına yapılan faaliyetlerdir. Ma-

den faaliyetleri teşvik edilmesi gereken faaliyetler olup 

devlete ait taşınmazlarda arazi izin bedeli alınmama-

lıdır. Henüz yeni bir maden keşfetmeden, hiçbir şey 

üretmeden yatırımcı çok ağır izin bedelleri ile mağdur 

edilmemelidir. Madencilik yatırımları ve üretimleri 

desteklenmeli, üretimden vergi alınmalıdır.

İzin Bedelleri Yatırımcının

Elini Kolunu Bağlamaktadır

Tüm dünyada, madencilik faaliyetleri için öde-

nen mülkiyet izin bedelleri, toplam proje yatırımın 

%2’sini bulmazken ülkemizde orman arazilerinde bu 

oran %48’leri bulmaktadır. Kanada gibi madencilik 

faaliyetlerinin en çok yapıldığı ülkelerde orman ara-

zilerinde alınan izin bedeli hektar başına yaklaşık 4 

Kanada Doları (12 Türk Lirası) iken ülkemizde ağaç-

sız orman alanlarında (üzerinde ağaç olmayan yer-

Sanayinin tüm kollarına sağladığı girdi nedeniyle ülkelerin 

kalkınmasında lokomotif rol üstlenen madencilik sektörü, 

Türkiye’de orman izin bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle 

arama ve işletme faaliyetleri artık sürdürülemez hale geldi. 

Madencilerin çoğu havlu atmaya başladı. 

Orman İzin Bedelleri, Madencilik Sektöründe 

Yatırımları Durdurma Aşamasına Getirdi

AGÜB

Haberler

BASIN AÇIKLAMASI

Başbakanlık Genelgesi Yürürlükten Kalktı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat KURUM, Moskova Büyükelçiliği ile Sabah ve 
Daily Sabah gazeteleri tarafından ortaklaşa düzenlenen akşam yemeğinde, 
Rusya'da faaliyette bulunan müteahhitlere hitap etti.

Bakan Kurum: “Rusya ile İlişkileri İnşaat ve Ekonomi 
Anlamında Güçlendirmeliyiz”

Konuşmasında Türk müteahhitlik sek-
törünün Türkiye'deki projelerini ve ta-
nıtımını, uluslararası alanda da en güç-
lü şekilde yapmak amacıyla Rusya'da 
bulunduklarına işaret eden Kurum, bu 
kapsamda yarın Proestate Gayrimenkul 
Emlak Yatırım Fuarı'nı ziyaret edeceğini 
kaydetti. Burada da İnşaat İşlerinden So-
rumlu Başbakan Yardımcısı Vitaly Mut-
ko ve Rusya Federasyonu İnşaat, Konut 
ve Kamu Destekleri Bakanı Vladimir 
Yakushev ile görüşmelerde bulunacağını 
anlatan Kurum, "Hem Rusya'daki hem Türkiye'deki inşaat sek-
törüyle alakalı işleri görüşme fırsatımız olacak." diye konuştu.
Gün içerisinde Türkiye Rusya İşadamları Derneği ile bir toplan-
tı yaptıklarını ve Rusya'da iş yapan müteahhitlerin sorunlarını 
dinlediklerini aktaran Kurum, müteahhitlerin bakanlıktan ta-
leplerine ilişkin bir çalışma yapacaklarını ve Bakanlık olarak da 
müteahhitlerin sorunlarını çözmeye yönelik adımları atacakla-
rını vurguladı. Fuarın detayına ilişkin bilgi veren Kurum, "Siyasi 
ilişkilerimize baktığınız zaman Rusya ile çok güzel ilişkilerimiz 
var. Bu ilişkileri inşaat anlamında, ekonomi anlamında güçlen-
dirmemiz gerekiyor. Bu fuarda da o manada yarın yapacak çok 
işimiz var." dedi.
Bakan Kurum, Türk müteahhitlerin yurt dışında çok güzel 
yatırımlar yaptığına işaret ederek, mühendislik anlamında da 
gelişimin sağlanarak, yurt dışındaki yatırım işlerine projelerin 
mimari aşamasında girilmesi gerektiğini anlattı.
Yurt dışında iş yapıldığında Türkiye'den yüzde 5-10 oranında 
inşaat malzemesi getirildiğini belirten Kurum, tüm malzemele-
rin Türkiye'de üretildiğini ancak bu noktada mimar ve mühen-
dislere iş düştüğünü, bakanlık olarak verilmesi gereken destek 
neyse bunları yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Kurum, Rusya'nın 130 milyar dolarlık Yeni Moskova Proje-
si'nin yarın fuarda standının bulunacağını vurgulayarak, mü-
teahhitlere burada iş düşebileceğini ve örnek alınabilecek bir 
model olduğunu da ifade etti.
Projenin detaylarına ilişkin de Kurum, bu konuda Yeni Mosko-
va Geliştirme Başkanı Vladimir Zhidkin ile de ikili bir görüşme 

gerçekleştireceklerine değinerek, 
Türkiye'nin ekonomik savaşla iç 
içe olduğunu belirtti. Bakan Ku-
rum, "Biz gerçekten çok güçlü bir 
ülkeyiz. Zor günlerde bir olmayı, 
beraber olmayı bilen bir ülkeyiz." 
diye konuştu. Kurum, Türki-
ye'nin büyüme rakamlarındaki 
artışına işaret ederek, bu artışın 
güçlü bir şekilde sürdürülmesini 
sağlayacaklarını bildirdi.
Dünyanın her anlamda yeni bir 

dönüşüme hazırlandığını anımsatan Kurum, yerli ve milli 
bir duruş sergilemeye çalıştıklarını belirtti.
Müteahhitlere "kendilerine güvenmeleri" çağrısında bulunan 
Kurum, yurt dışında sektörlerini anlatmaları ve yeni anlaş-
malar yapma konusunda çalışmalarını istedi.
Bakanlık olarak bu konuda gereken desteğin verileceğini bil-
diren Kurum, şöyle devam etti:
"Yurt dışındaki müteahhitlik sektörümüze baktığımızda yak-
laşık 368 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. Bunun yaklaşık 
20'si de Rusya ile gerçekleşiyor. 2000'li yıllara kadar Rusya 
Federasyonu'nda biz 704 iş karşılığı 11 milyar dolarlık iş ya-
pıyorduk. 2002'den bu güne ise bin 956 iş karşılığı 72 milyar 
dolarlık iş yapıyoruz. Yedi kat artıyor. Bu yeter mi? Kesinlikle 
yetmez. Bizim ülkemizin, sektörümüzün potansiyeli bunun 
çok çok üzerinde. Bunu buradaki ve Türkiye'deki yüklenici-
lerimizin yapacağına inancım gönülden de tam."
Bakan Kurum, Türkiye'nin tanıtımlarının daha güçlü ya-
pılması gerektiğine vurgu yaparak, "Öncelikle kendimize 
inanmalıyız, kendimize güvenmeliyiz. Biz, kendimize inan-
dıktan, güvendikten sonra bir, beraber olduktan sonra bizim 
bileğimizi kimse bükemez." dedi. Kurum, fuarın hayırlı ol-
ması temennisinde bulunarak, toplantıyı düzenleyenlere te-
şekkür etti.

 
http://ab.csb.gov.tr/bakan-kurum-rusya-ile-iliskileri-insaat-ve-e-
konomi-anlaminda-guclendirmeliyiz-haber-231768 adresinden 
alıntılanmıştır.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi 
Gazete’nin 23.07.2018 tarih ve 30487 sayılı mükerrer sayısında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile yayımlandı. Kararnameye göre, Sayın Mithat CANSIZ, Sayın 
Abdullah TANCAN, ve sayın Alparslan BAYRAKTAR, Enerji ve Tabii kaynaklar 
Bakan Yardımcıları olarak görevlendirildi. 

ETKB Bakan Yardımcıları Ataması Yapıldı

Aralık 2016’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
(ETKB) “Bakanlık Müşavirliği” görevine atanan 
Mithat CANSIZ, Ocak 2017’den bu yana Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) bünyesinde “Ge-
nel müdür” unvanıyla görev almakta idi. MİGEM 
Genel Müdürlüğü görevini sürdürürken aynı za-
manda Mart 2018’de ETKB “Müsteşar Yardımcılı-
ğı V.” görevine getirilen Cansız, eş zamanlı olarak 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Yönetim 
Kurulu Üyeliği” görevleri ile birlikte, kurucu Baş-
kan sıfatı ile Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak 
Raporlama Komisyonu (UMREK) Başkanlığını da 
sürdürmektedir. 
Abdullah TANCAN, 2004 yılından itibaren Başkent 
Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nde Genel Müdür 
Yardımcısı, TEDAŞ’ta Genel Müdür Yardımcısı ve 
Türkiye Elektrik Dağıtım Şebekeleri Rehabilitasyon 
Projesi Uygulama Birim Başkanı görevlerinde bu-

lunduktan sonra, 2010 yılında Enerji Piyasası Dü-
zenleme Kurumu’na “Kurul Üyesi” olarak atandı 
ve 2016 Ocak ayına kadar bu görevine devam etti. 
2016 yılı Ocak ayından itibaren ETKB Müsteşar 
Yardımcısı görevini sürdürmüştür. 
ETKB Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan  
Alparslan BAYRAKTAR, bu göreve gelmeden 
önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İliş-
kiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. 
Bayraktar, 2010-2016 yıları arasında Enerji Piya-
sası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Kurul Üye-
liği yaptı. EPDK Kurul Üyeliği süresince, Enerji 
Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji 
Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı 
görevini de yapan Bayraktar, halen ERRA Danışma 
Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Mayıs 2017 
itibariyle, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komi-
tesi Başkanlığını yürütmektedir.  
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28.06.2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Mermer 
Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocaklarının Rehabilitasyonu 1. Toplantısı” 
gerçekleştirildi. 

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocaklarının 
Rehabilitasyonu Toplantısı Düzenlendi 

28.06.2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Kon-
ferans Salonu’nda “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi 
ve Ocaklarının Rehabilitasyonu 1. Toplantısı” gerçekleşti-
rildi. Toplantıda; Müsteşar Yardımcısı V. Ve MİGEM Genel 
Müdürü Sayın Mithat CANSIZ, Doğal Taş-Mermer ve En-
düstriyel Mineraller Daire Başkanı Mümin AYDIN, MTA 
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Abdülkerim AYDIN-
DAĞ, Zuhal MANSFİELD ve Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER 
konuyla ilgili sunumlarla görüşlerini aktardılar. 
Müsteşar Yardımcısı V. ve Genel Müdür Sayın Mithat 
CANSIZ toplantının açılış konuşmasında, MİGEM’deki 
değişimler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, 
MİGEM’in madenciliğin içinde daha etkin rol almasını 
sağladıklarını ifade etti. “Mermer Artıklarının Değerlen-
dirilmesi ve Ocakların Rehabilitasyonu” projesine verilen 
önemi aktardı. 
Doğal Taş-Mermer ve Endüstriyel Mineraller Daire Başka-
nı Mümin AYDIN yaptığı konuşmada; MİGEM tarafından 
mermer ruhsat sahalarında üretim faaliyetleri sırasında 
meydana gelen pasa ve bakiyelerin değerlendirilmesi, bun-
lardan kaynaklı sorunların çözümü, çevreye duyarlı ma-
dencilik faaliyetlerinde bulunulması hususlarında “Mermer 
Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocakların Rehabilitasyo-

nu” adlı bir çalışma başlattıklarını ifade etti. 
Mümin AYDIN konuşmasında mermer sektöründe 
üretim ve işleme rısasında açığa çıkan ve “pasa” olarak 
adlandırılan malzemenin “atık” değil “artık” yaklaşıma 
sahip olduklarını, üretim sırasında oluşan malzemenin 
çevreyi kirleten, zararlı atıklar olmadığını, üretimden 
arta kalan malzemelerin yeniden değerlendirilebilme 
imkanına sahip, hammadde olarak kullanılabilen ve 
ekonomik değeri olan malzemeler olduğunu belirtti. Bu 
artıkların, mermer sahalarından bertaraf edilmesinin de 
bir nevi iyileştirme çalışması olduğunu ve MİGEM tara-
fından başlatılan projede, bu ve benzeri tüm hususların 
dikkatlice çalışılarak, mermer sahalarındaki artıkların 
değerlendirilmesini, iyileştirmesini, kaynakların etkin 
kullanılmasını, çevreye duyarlı madencilik sağlanmasını 
hedeflediklerini aktardı. 
MTA Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Abdülkerim 
AYDINDAĞ yaptığı sunumda; Dünya mermer rezervi-
nin %40’ının Türkiye’de bulunduğunu, artık sorunu ile il-
gili olarak Bilecik Bölgesi’nin pilot uygulama alanı olarak 
seçildiğini belirterek pasa değerlendirmesi sonucunda 
verimlilikte gerçekleşecek %1’lik bir artışın gelirde %10 
artış sağlayacağı hususunu dile getirdi.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen 
gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2018 Temmuz Ayı Raporu’nu 
açıkladı. Faaliyet Endeksi’nde haziran ayında görünen dip değerden sonra 
temmuzda sınırlı bir yükseliş görülmesine rağmen faaliyet düşük kaldı.  
Beklenti Endeksi negatif bir ivme gösterirken Güven Endeksi’nin en  
düşük değere sahip olan endeks olması dikkat çekti.

İnşaat Sektörü 3. Çeyreğe Yavaş Başladı 

Faaliyet Endeksi inşaat faaliyetlerinde yavaşlama-
ya işaret etti
Hazır Beton Faaliyet Endeksi temmuz ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %2’lik düşüş sergiledi. An-
kete katılan firmaların yalnızca %25’i temmuz ayında 
satışlarının arttığını belirtti. Alınan kayıtlı siparişler-
de artış olduğunu belirtenlerin oranı %23 olarak ger-
çekleşti.

Güven Endeksinde temmuz ayında gerileme gös-
terdi
Hazır Beton Güven Endeksi temmuz ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %1,8’lik düşüş gösterdi. 
Ankete katılan firmaların %10’u tedarikçilere vere-
ceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını ifade 
etti.
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Beklenti Endeksi olumsuz görünüm sergilemeye 
devam etti
İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması 
muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önem-
li olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin temmuz ayı 
değeri bir önceki yılın aynı ayının %2,1 altında kaldı. 
Önümüzdeki üç ayda satışlarında olumsuz bir gelişme 
beklemeyenlerin oranı %12 olarak gerçekleşti.

Konut kredi faizindeki artış ve yükselen maliyetler 
inşaat faaliyetlerini baskılamıştır
Hazır Beton Endeksi Temmuz Ayı Raporu’nun sonuç-
larını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ER-
MCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 
tüm öncü göstergelerin, inşaat faaliyetlerinde halen 
beklenen ivme sürecinin yakalanmadığına işaret ettiği-

01.08.2018 tarihli ve 30496 sayılı Resmi Gazete'de, İstanbul İli, Sultangazi 
İlçesinde bulunan Cebeci agrega ocakları Maden Bölgesi ilan edildi. Resmi 
Gazetede ‘Agrega Ocaklarındaki kireçtaşlarının ve kumtaşlarının rezerv, kalite ve 
ürettiği katma değer göz önüne alınarak “güvenli, çevre ile barışık, sürdürülebilir” 
kullanımını sağlamak amacıyla, 3213 sayılı Maden Kanunu ile Maden Bölgelerine 
ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince maden 
bölgesi ilan edilmiştir’ açıklamasıyla yayınlandı. 

Cebeci Agrega Ocakları Maden Bölgesi İlan Edildi

Kireçtaşı ve kumtaşı formasyonlarından oluşan böl-
ge kuzey ve güney maden bölgesi olarak adlandırıl-
dı. Maden bölgesi içerisinde kalan her bir ruhsatın 
eşdeğer rezervi ve toplam rezerv içerisindeki oranı 
belirlendi. Maden bölgesi içerisinde yer almayacak 
olanlara verilecek olan, ruhsatlardaki ruhsat sahibi/
rodövansçının 
yatırım giderle-
ri elektrik, ma-
kine ve inşaat 
şeklinde üç ayrı 
kalem olarak be-
lirlendi. Yatırım 
giderlerinin ma-
kinelerin teslimi 
halinde ödene-
ceği belirtildi. 
İstanbul Üniver-
sitesi Mühendis-
lik Fakültesine 

hazırlattırılan projede bütün ruhsatların birleştirile-
rek kuzey ve güney olmak üzere iki ruhsat düzenlen-
mesi planlandı. Kireçtaşı bölgesi için 25 yıl, kumtaşı 
bölgesi içinse 44 yıl rezerv ömrü olduğu tespit edildi. 
Yapılacak işlemler için belirlenen termin süreleri 
ise, adına yeni ruhsat düzenlenecek olan şirketi kur-

maları için ruhsat 
sahiplerine 3 ay, 
ruhsat birleştirme 
taahhütnamesini 
imzalayarak Ge-
nel Müdürlüğe 
iletmeleri için 1 
ay olarak açıklan-
dı. Projenin ba-
şarılı bir şekilde 
uygulanmasının 
öneminin büyük 
olduğunu belirt-
mekte yarar var. 

ni dile getirdi. İnşaat sektörünün, yılın üçüncü çey-
reğine yavaş bir giriş yaptığını ifade eden Yavuz Işık, 
“Son açıklanan konut satış rakamlarına göre haziran 
ayında yüz binin üzerinde konut satışı gerçekleşmiş 
olsa da inşaat sektörü yeni ekonomik koşulların et-
kisi ile faaliyetlerini yavaşlatmış durumdadır. Kamu 
bankaları üzerinden yürümekte olan düşük konut 
kredisi uygulaması, konut satışlarında ciddi bir etki 
yaratmıştır. Ancak geçici süreli bu politikanın son 
bulması ile konut kredi faizindeki artış ve yükselen 
maliyetler inşaat faaliyetlerini baskılamıştır. Kurda-
ki hareketliliğin yarattığı belirsizlik ve yüksek faiz, 
hane halkının talebini ötelemesine neden olmakta-
dır. Tüm bunlar inşaat faaliyetlerinde bugün görü-
nen yavaşlamanın nedenleri olarak karşımıza çık-
maktadır.”  dedi.
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Satış Kanallarında Barter Teklifi ile  
Satışlarda Önemli Artış

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Temmuz ayında 2,01 puan  
düşerek 94,71 puan olarak gerçekleşti. Temmuz ayında düşüş eğilimini  
sürdüren endekste, faaliyetlerde yaşanan sınırlı artış beklentilerin altında 
kalırken, belirsizlikler ve mali göstergelerde yaşanan artışlar hem güveni  
hem de beklentileri olumsuz etkiledi. Raporda ayrıca yılın ikinci çeyreğinde  
satış kanallarında barter ile malzeme satışlarında önemli bir artış  
yaşandığına dikkat çekildi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi Temmuz Ayı Sonuçları Açıklandı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İn-
şaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi’nin Temmuz 
2018 sonuçları açıklandı. Temmuz ayında 2,01 puan dü-
şerek 94,71 puan olarak gerçekleşen Bileşik Endeks’te şu 
bilgiler yer aldı:

Faaliyetlerdeki artış 
beklentilerin altında 
kaldı
İnşaat malzemeleri sa-
nayisinde faaliyetler 
Temmuz ayında bir ön-
ceki aya göre sınırlı ölçü-
de artış gösterdi. Rama-
zan ayı, bayram ve erken 
seçim etkisi ile inşaat ve 
inşaat malzemesi sanayi 
faaliyetlerinde Haziran ayında yaşanan gerileme sonrası 
Temmuz ayında yaşanan artış, beklentilerin oldukça altın-
da kaldı. Tüm faaliyetlerde sınırlı artışların ortaya çıktığı 
Faaliyet Endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre sa-
dece 0,2 puan arttı. Yurtiçi satışlar Temmuz ayında sınırlı 
bir artış gösterdi. İhracat ise Haziran ayındaki gerilemenin 
ardından Temmuz ayında yeniden yükseldi. Üretim de 

artmış olmasına rağmen yaşanan bu artış beklentilerin 
altında kaldı. Cirolar Temmuz ayında iç ve dış satışlarda-
ki artışlara paralel sınırlı bir artış gösterdi. Yurtdışı satış 
fiyatları kademeli yükselişini sürdürdü. Temmuz ayında 
faaliyetler sınırlı bir iyileşme gösterse de geçmiş yıllardaki 

yaz aylarının canlı tem-
posuna ulaşılamadı.

Belirsizlikler güveni 
olumsuz etkiledi
Güven Endeksi’nde, 
Temmuz ayında önem-
li bir gerileme yaşandı. 
Bu gerilemede ekono-
mik açıklamaların kap-
samının tatmin edici 
düzeyde olmaması, 
mali piyasalardaki dal-

galanmalar ve dış politik ilişkilerdeki riskler etkili oldu. 
Temmuz ayında faaliyetlerde sınırlı bir artış olmasına kar-
şın bu artış güven üzerinde herhangi bir etki yaratmadı. 
Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,6 puan düştü. Tem-
muz ayında güven seviyesi 8,8 puan fark ile geçen yılın 
Temmuz ayı güven seviyesinin de oldukça altında kaldı. 
Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri 
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sanayisine ilişkin güven kaybı Temmuz ayında hızlanarak 
sürdü. Yurtiçi pazarlarda da Temmuz ayında güven kaybı 
gerçekleşti. İhracat pazarlarında da Temmuz ayında güven 
sınırlı ölçüde geriledi. Güven Endeksi, ekonomi politikala-
rına ve dış politika risklerine karşı oldukça hassas bir hale 
geldi. Yılın geri kalanında bu iki alandaki gelişmelerin gü-
ven konusunda belirleyici olacağı belirtildi.

Yurtiçi siparişlerde keskin düşüş sürüyor
Haziran ayındaki seçimlerin tamamlanmasının ardından 
Temmuz ayında yaşanan gelişmeler ile birlikte beklentiler-
de bozulma yaşandı. Öncelikle faaliyetler zayıf bir büyüme 
gösterdi. Mali göstergelerde yaşanan artışlar beklentileri 
olumsuz etkiledi. Dış politikada yaşanan gerginlikler de 
beklentilere olumsuz etki yaptı. Beklenti Endeksi Temmuz 
ayında bir önceki aya göre 2,8 puan birden düştü.
Böylece son dört ayda beklentilerde toplam 6,9 puan geri-
leme yaşandı. Bu gerile-
me ile birlikte Temmuz 
ayı beklenti seviyesi 
geçen yılın aynı döne-
minin beklenti seviye-
sinin 4,6 puan altına 
indi. İnşaat malzeme-
leri sanayisine ilişkin 
beklentiler Temmuz 
ayında önemli ölçüde 
düştü. Önümüzdeki üç 
aya ilişkin alınan yur-
tiçi siparişlerde keskin 
düşüş devam etti. Önü-
müzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerinde ise Temmuz 
ayında sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın üre-
tim, yatırım ve istihdam beklentileri ise yeniden gerileme 
gösterdi. Beklentilerdeki iyileşmenin ekonomi politikala-
rına ve dış politikadaki risklerin azalmasına bağlı kalmaya 
devam edeceği vurgulandı.

2018’in ikinci çeyreğinde satış kanallarında bar-
ter uygulamalarında artış yaşandı
İnşaat sektöründe üreticiler ve satış kanalları (toptan ve 
perakende ve bayiler) ile müteahhitler arasında inşaat 
malzemeleri tedarikinde yeni ödeme yöntemleri kullanıl-
ması giderek kalıcı hale geliyor. Bunların başında da barter 
geliyor. Bu çerçevede İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi anketinde barter uygulamaları ile ilgili de sorular 
hazırlanarak her çeyrek dönem için hesaplama yapılıyor. 
Barter verileri iki grup altında hazırlanıyor. İlki üreticiler 

ile müteahhitler arasındaki barter uygulamaları, ikincisi 
ise satış kanalları ile müteahhitler arasındaki barter uygu-
lamaları.
İnşaat malzemesi üreticileri ve satış kanalları ile müte-
ahhitler arasındaki barter uygulamaları için 2018 yılının 
ikinci çeyreğine ilişkin gerçekleştirilen ankette öne çıkan 
eğilimler şöyle sıralandı;

İkinci çeyrekte üreticilerde hem barter teklifleri 
hem de barter ile satışlar azaldı
1) İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 32,8’i 2018 
ikinci çeyrekte malzeme satışında barter teklifi ile karşı-
laştı. Barter teklifi oranı ilk çeyreğin altında gerçekleşti.
2) İnşaat malzemeleri üreticilerinin yüzde 6,9’u 2018 ikin-
ci çeyrekte satışlarında barter yöntemini kullandı. İkinci 
çeyrekte barter yapanların oranı ilk çeyreğe göre 3,3 puan 
azaldı.

3) Barter yöntemi ile 
yapılan satışların top-
lam satışlar içindeki 
payı yüzde 1-9 aralı-
ğında gerçekleşti. İlk 
çeyreğe göre satışların 
içindeki pay küçüldü.
4) İnşaat malzemeleri 
üreticilerinin yüzde 
34,2’si kabul etmedik-
leri barter teklifleri 
nedeniyle iş kaybına 
uğradı. İş kaybı oranı 

2018 yılı ilk çeyreğine göre 2,4 puan artış gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde satış kanallarının satışları 
içinde barter payı hızlı artış gösterdi
1) Satış kanallarının yüzde 82,1’i, 2018 ikinci çeyrekte 
malzeme satışında barter teklifi ile karşılaştı. İkinci çey-
rekte barter teklifi oranı ilk çeyreğe göre 8,4 puan arttı.
2) Satış kanallarının yüzde 39,4’ü 2018 ikinci çeyrekte sa-
tışlarında barter yöntemini kullandı. İkinci çeyrekte bar-
ter yapanların oranı ilk çeyreğe göre yükseldi.
3) Barter yöntemi ile yapılan satışların yüzde 46,3’ünde 
barter işlemi toplam satışların yüzde 1-9 aralığında ger-
çekleşti. İkinci çeyrekte barter ile yapılan satışların toplam 
satışlar içindeki payı önemli ölçüde arttı.
4) Satış kanallarının yüzde 86,8’i kabul etmedikleri barter 
teklifleri nedeniyle iş kaybına uğradı. İş kaybı oranı 2017 
yılı geneli ile 2018 ilk çeyreğinin çok üzerinde gerçekleşti.
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İSO “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu-2017” Araştırmasının Sonuçlarını Açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması”nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nın 2017 yılı sonuçla-
rını bugün açıkladı. İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden sa-
tışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye 
yükseldi. İkinci 500 kuruluşlarının; “üretimden satışlar” 
ile “esas faaliyet karı” gibi temel bazı parametrelerde, tıpkı 
Mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi 
iyi bir performans sergiledikleri görüldü.
İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında; 
2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 mil-
yon TL ile Oğuz Gıda aldı. İkincilik 309,2 milyon TL üre-
timden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın oldu. Üçüncü sırada 
ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

İkinci 500’de 102 yeni firma…
2017 yılında İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıra-
lamasına 102 yeni firma girdi. Bunlardan 66’sı geçen yılki 
1000 büyük kuruluşun dışından geldi. 36 kuruluş ise 2016 
yılında İSO 500 içinde yer alan ama bu yıl İSO İkinci 500’e 
gerileyen şirketlerden oluştu.
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araş-
tırmasının temel bazı verileri, geçen Mayıs sonunda açık-
lanan İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu verileri ile önemli 
ölçüde benzerlikler gösteriyor.
Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde; üre-
timden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faa-

liyet karından vergi öncesi kar ve zarar toplamına kadar; 
son yılların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 
gibi; İkinci 500 kuruluşlarının da çok iyi bir performans 
sergiledikleri söylenebilir.
Bu bağlamda verilerin ayrıntılı analizlerine geçmeden 
önce İkinci 500 verilerinde en dikkat çeken gösterge-
nin karlardaki sıçrama olduğunu vurgulamak gerekiyor. 
Hatta İkinci 500’ün karlarındaki artış oranlarının Birinci 
500’ün de üzerinde gerçekleştiği görülüyor. 2017 yılında 
İkinci 500’de faaliyet karı yüzde 43,9, faiz, amortisman ve 
vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kar ve 
zarar toplamı ise yüzde 67,2 büyüdü. Bu oranlar Birinci 
500’de ise sırasıyla yüzde 34,8, yüzde 24,4 ve yüzde 40,7 
olarak gerçekleşmişti.
İkinci 500’ün her üç kar büyüklüğüne reel olarak bakıl-
dığında da Faaliyet karı yüzde 28,5, FAVÖK yüzde 33,4, 
vergi öncesi dönem kar ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 
49,3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görülüyor. 
Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20,5, yüzde 11,2 
ve yüzde 25,7 olarak gerçekleşmişti.
İkinci 500’ün karlılıklarındaki bu olumlu verilere karşın, 
tıpkı İSO 500’de olduğu gibi İkinci 500’deki sanayi kuru-
luşlarının da ağır bir finansman yükü altında olduklarını 
ve 2017’deki faaliyet karlarının yüzde 42,8’ini finansman 
gideri olarak kaybettiklerini görüyoruz. 2017 yılında faiz-
lerde görece bir düşüş olmakla birlikte bugünkü mevcut 
faizlerle bu karlılıkların sürdürülebilirliği mümkün görül-
memektedir.
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AGÜB Sektörden

HİDROMEK Capital 500 Araştırması’nda Türkiye’nin En Büyük 264’üncü, 
Sektörünün En Büyük 5’inci Şirketi Oldu

Hidromek Bir Kez Daha  
Türkiye'de Devler Listesinde

Dünyanın en büyük 50 iş makinesi üreticisinden biri olan 
HİDROMEK, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralan-
dığı "Capital500" listesinde yerini aldı. Listede 264’üncü 
olan HİDROMEK, faaliyet gösterdiği makine sektörünün 
ise 5’inci büyük şirketi oldu. 
Bu başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden HİD-
ROMEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet 
Bozkurt, bugün 100’den fazla ülkede 43 binin üzerinde 
HİDROMEK iş makinesinin çalıştığını söyledi. Bozkurt, 
“Bu sayıyı daha da artırarak küresel pazardaki yerimizi 
sağlamlaştırmayı arzuluyoruz. Ülkemiz için üretmeye ve 
yatırıma devam edeceğiz” diye konuştu.

Küresel En Büyük 50’deki İlk ve Tek Türk Üretici
HİDROMEK, bu yıl 40’ıncı kuruluş yıldönümünü kut-
luyor. 2017 yılında 1.2 milyar TL ciroya ulaşan ve bunun 
yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan sağlayan HİDROMEK, 

üretiminin her aşamasında Ar-Ge, tasarım, teknoloji ve 
inovasyonla iç içe durumda. HİDROMEK, kurduğu Ta-
sarım Stüdyosu sayesinde yenilikçi tasarıma sahip iş ma-
kineleri ile küresel piyasada öne çıkıyor. 
Tasarımdaki gücünü aldığı ödüllerle tescilleyen HİDRO-
MEK, bugüne kadar Red Dot Best of the Best, If Design, 
German Design ve Good Design gibi uluslararası ödüller 
de dahil olmak üzere toplam 14 adet tasarım ödülünün 
sahibi oldu. Ayrıca iş makineleri üreten en büyük 50 glo-
bal firmanın sıralandığı uluslararası “Yellow Table” liste-
sinde 2018 yılında 6’ıncı kez yer alan HİDROMEK, bu 
listeye giren ilk ve tek Türk makine üreticisi olarak dikkat 
çekiyor. 

İş Makinesi Devi Hidromek, Üretim ve İhracata 
Damgasını Vuruyor
Capital Dergisi tarafından bu yıl 21’incisi hazırlanan  

Capital500 Listesi, Türkiye’nin en büyük 
500 şirketini belirliyor. Geleneği boz-
mayan ve bu sene de listede yerini alan 
HİDROMEK, Türkiye’nin en büyük 
264’üncü; makina sektörünün ise en 
büyük 5'inci şirketi oldu. 
Hidromek, Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi (TİM) tarafından açıklanan “Tür-
kiye’nin 1000 İhracatçı Firması 2017” 
araştırmasında geçen yılki yerini koru-
yarak 255’inci sırada yer aldı. İstanbul 
Sanayi Odası (ISO) tarafından Türki-
ye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu liste-
sinde de 124’üncü oldu. HİDROMEK, 
en son, Türkiye’nin en büyük 500 şir-
ketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye 
listesinde 197’inci olmuştu.  
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AGÜB Aramıza Katılanlar

Akdağlar Madencilik Konkalsit Mikronizekalsit

Akdağlar, 85 yılı aşan tecrübesi ile içinde bulunduğu tüm 
sektörlerde lider rolünü üstlenmeye devam ederken, di-
namik ve çalışkan ekibiyle de ülke ekonomisine önemli 
katkılarda bulunmaktadır. 
Akdağlar’ın ana iş kolu olan madencilik alanında agrega, 
nikel ve kum imalatı yapılmaktadır. 2015 yılında yapı-
lan kapasite artışıyla, yıllık 10 milyon ton üretim ve satış 
miktarı hedeflenmiştir. 
İnşaat sektöründe birbirinden önemli projelere imza at-
mış olan Akdağlar, AKPLAZA Ofis Kompleksi ile 2015 
European Property Awards yarışmasında Türkiye’nin en 
iyi ofis projesi ödülüne layık görülmüştür. 
Asfalt sektörüne 2011 yılında güçlü bir giriş yapan Ak-
dağlar, bugün ülkenin en büyük asphalt üreticilerinden 
biri konumundadır. 
Yüksek teknolojiyi beton üretiminde de kullanan Akdağ-
lar, güçlü bir yapı için yine, güçlü temellere sahip olan-
masının bilincinde, yüksek kalitede beton üretimi yap-
maktadır. 
Her sektöre kaliteli çözümler sunan Akdağlar, 85 yıldır 
durmadan medeniyet kurmaya ve hayatı güzelleştirmeye 
devam ediyor.  
Misyonumuz; 85 yılı aşan tecrübemizle iş geliştirme fır-
satlarına açık, çözüm odaklı, dinamik, çalışkan ve potan-
siyeli yüksek bir ekip olmanın yanı sıra paydaşlarımızın 
beklentilerini daima karşılayan ve verdiği hizmetlerle 
ülke ekonomisine de katkıda bulunan örnek bir şirket 
olmaktır. 
Vizyonumuz; lider ve idealist kimliğimizle araştırmacılık, 
yenilikçilik ve yetkinlik değerlerine olan inancımız devam 
etmektedir. Teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlana-
rak bilgi ve verilere dayalı kararlar almamız, etkin kaynak 
kıllanımımız, toplumsal sorumluluğun bilincinde say-
damlık anlayışından vazgeçmememiz hoşgörü ve daya-
nışmaya verdiğimiz önem, ülke ekonomisine ve istihdama 
olan katkımız var olan gücümüzü artırmaktadır.  

Şirketimiz 2009 yılında Konya ili Selçuklu ilçe-
sinde kurulmuş olup; 96 hektar alan içerisinde 
hizmet veren inşaat sektörünün en etkin firma-
larından biridir. Firmamız kuruluş yıllarında bu 
yana taş ocağı ve kırma taş faaliyetinde bulunup 
9 yıldır inşaat sektörünün hizmetindedir. Ha-
len mevcut durumda çalışan tesisimizde günlük 
10.000 ton malzeme üretilip bu malzemeler tesi-
simizde satışa sunulması yanı sıra şehrin çeşitli 
yerlerine kendi şirket araçlarımızla nakliye yapıl-
maktadır. Tesisimizde 60 işçi istihdam edilmekte 
olup üretim faaliyetlerimiz durmaksızın devam 
etmektedir.
İşimize duyduğumuz saygı, çalışmalarımızda-
ki titizlik, müşterilerimize en iyi hizmet  vere-
bilmek, kalitesiyle sağlam ve düşük maliyetli iş 
çıkarmak temel prensiplerimizdendir.  En kali-
teli hizmeti en ekonomik koşullarda sunarak, 
müşteri memnuniyetini kazanmayı ilke edinen 
firmamız, uzman kadrosu ile inşaat sektörünün 
taleplerine cevap vermektedir. 
Hız ve kaliteyi ilke edinerek yola çıkan firmamız, 
faaliyette bulunduğu taş ocakcılığı ve kırmataş 
hizmetlerinde güven ve kalitemizden taviz ver-
meden, sektöründe öncü bir kuruluş olma yo-
lunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmamız 
her zaman sektör de 1 numara olmayı hedefleyip 
bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir.
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AGÜB ÜYELERİMİZ

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

Tekçam Cad. 4 K: 1 D: 5 
Edremit - Balıkesir

Sakarya Öztaş İnşaat  
San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Arabacı Alanı Mah.  
Çark Cad. No: 284/E 
Serdivan - Sakarya

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti. 

İzzettin Çalışlar Cad. Çınarlı 
Sok. Özlem Apt. No: 16/5 

Bahçelievler - İstanbul

Dere Madencilik A.Ş.
Çakırağılı Mevkii,  

10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

Betaşsan Ltd. Şti.
Anadolu Mah. Kader Sok.  

No: 7/A  
Yıldırım - Bursa

Akdağlar Madencilik  
San ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No: 48  

Sarıyer - İstanbul

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

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

Mamak - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 

16180 Osmangazi - Bursa

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul 

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

Koç Hafriyat 
Madencilik Ltd. Şti. 
Mektep Cad. Azizbey Apt.  

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

BKA Hukuk  
Bürosu

Nish İstanbul Residence  
B Blok, Kat 5, Daire 58,  

Çobançeşme,  
Bahçelievler - İstanbul

Albayrak 
Hazırbeton A.Ş.
Yeni Mah. Elmalı Cad.  

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

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

Cevatpaşa Mah. Piri Reis 
Cad. Mürvet Bayar Apt. 

B/20 Çanakkale

Ünite Mad. Pet. Nak. 
Gemi Acen. İnş. San. ve 

Tic. Ltd. Şti.  
108 Sokak No: 51/50  
Kara Nakliyeciler Sit.  

Bornova - İzmir

İnci Grup Maden 
Tic. San. Ltd. Şti. 
Adnana Menderes Cad.  

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Alton Beton ve Nakl. 
San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Ahmetli Mah. Ahmetli Cad. 
No: 174-1/1 Şile - İstanbul

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Özyurt Madencilik 
İnş. San. Tic. A.Ş.

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 
Durağı No: 612  

G.O.Paşa - İstanbul

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

Yazlar İnşaat ve  
Tic. Ltd. Şti. 

Kordonboyu Mah. Hamam 
Sok. Yazlar İş Hanı, No: 39/4 

Kartal - İstanbul

Kancataş Turizm Taş 
Maden ve Yapı  
San. Tic. A.Ş.

Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

Madkim Maden ve 
Kimya Ltd. Şti.
Erenköy Mah. Yesari  

Asım Arsoy Sok.  
Kadıköy - İstanbul

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

10576. Sok. No: 1, Fevzi-
çakmak Mahallesi, 42050 

Horozluhan Osb Bukas Ticaret 
Merkezi Karatay - Konya

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

Balgat Mah. Ziyabey Cad. 
No: 40/10 Balgat  

Çankaya - Ankara

Tarmac TURKEY Agrega 
Mad. ve Yapı San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74
Dilovası - Kocaeli

Yol ve Yapı Ltd. Şti. 
Cebeci Köyü Sultançiftliği 
Gaziosmanpaşa - İstanbul 

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

Meva İnş. Taah. Nak. Akar. 
Mad. Paz. San ve Tic. 

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - İstanbul

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

Toros Mah. 46. Sok. Toros 
Apt. B Blok Asma Kat No: 1 

Seyhan - Adana

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

Su-Taş Madencilik
Cebeci Mah.  

2807 Sokak No: 4  
Sultangazi - İstanbul

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

General Makine 
Ltd. Şti. 

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi  
Balkan Caddesi No: 34 

Yazıbaşı - Torbalı - İzmir

Konkalsit Mikronizekalsit 
Hafr. Otom. Ltd. Şti.
Sarıcalar Köyü Mevkii 

Selçuklu - Konya
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Maden Türkiye 2018
www.madenturkiyefuari.com

13-16

3. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı ve Sergisi
Hilton Convention Center
İstanbul

1-4
Aralık 2018

NAtional Construction Equipment Convention 2018
Sydney Showground, Sydney Olympic Park,
Australia
www.ncecaustralia.com.au

15-17
Kasım 2018

GIC-Italian Concrete Days2018
www.gic-expo.it

8-10 
Kasım 2018

Bauma 2018
China 
www.bauma-china.com

27-30
Kasım 2018

Bauma Conexpo India
Delhi
www.bcindia.com

11-14  
Aralık 2018 Aralık 2018
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 TERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASITERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASI

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

Minimum Çıkış Açıklığı mm (in) Besleme Ağız Açıklığı mm (in)

Astar Tipi HP3 HP4 HP5 HP6 HP3 HP4 HP5 HP6

Extra-coarse

Coarse

Medium

Fine

Extra-fine

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

CSS 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm 22 mm 25 mm 32 mm 38 mm 45 mm

HP3

HP4

HP5

HP6

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

94-122

104-135

135-175

150-190

158-205

177-229

108-147

119-162

155-210

170-230

181-246

203-275

220-300

245-330

136-185

150-204

195-265

215-290

229-311

256-348

280-380

310-415

164-220

181-243

235-315

260-345

275-369

308-413

335-450

370-495

182-241

200-266

260-345

285-380

304-403

340-451

370-490

410-540

199-262

219-289

285-375

315-410

335-439

375-491

410-535

450-590

210-279

231-308

300-400

330-440

352-460

394-515

430-570

470-630

217-307

239-339

310-440

340-485

380-500

426-560

440-630

490-690

251-349

277-385

360-500

395-550

422-550

472-616

515-715

565-785

279-388

308-427

400-555

440-610

468-600

524-672

570-790

630-870

AĞIZ AÇIKLIĞI AYARINA GÖRE KAPASİTELER (ton/saat)

Yüksek performans: Daha yüksek kırma/küçültme oranı
Düşük duruş zamanı: Çift tara�ı çalışan silindir sistemi hem kırıcının 
içinde yabancı madde girdiğinde kırıcıyı zarar görmekten korur, hem de 
ani duruşlarda kırıcı içinin kolay boşaltılmasını sağlar. Astar değişim-
lerinde dolgu malzemesi kullanılmaz.

Neden Konik Kırıcı ? Yüksek enerji verimliliği: Diğer konik kırıcılara göre daha 
yüksek nihai ürün çıkışı.
Çeşitlilik: Talep edilen ürün ve kapasite ihtiyacına göre geniş 
ürün gamı. 
Kolay ve düşük maliyetli bakım: Bronz burçlar şok darbelerine 
ve tozlu ortamda çalışmaya uygun olmakla beraber, servis 
maliyetleri bilyalı sistemlere göre daha düşüktür. 

EN ZOR ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN ASTRA,
ARTIK IVECO SATIŞ VE SATIŞ SONRASI GÜVENCESİYLE

www.iveco-astra.com

SAĞLAM

Yüksek Teknik  
Taşıma Kapasitesi

RAKİPSİZ

Rakipsiz Şasi  
ve Süspansiyon Yapısı 

YÜKSEK TEKNOLOJİ

EGR’siz Euro 6 Motor  
(%100 HI-SCR)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

444 50 04

200 [7.89]25 [1.00] 28 [1.10] 30 [1.20] 30 [1.20]

25 [1.00]25 [1.00]25 [1.00]20 [0.79]

15 [0.59] 16 [0.63] 20 [0.79]

94-122

104-135

133-175

150-190

159-205

177-229

108-147

119-162

155-210

170-230

181-246

203-275

220-300

245-330

136-185

150-204

195-265

215-290

229-311

256-348

280-380

310-415

164-220

181-243

235-315

260-345

275-369

308-413

335-450

370-495

182-241

200-266

260-345

285-380

304-403

340-451

370-490

410-540

199-262

219-289

285-375

315-410

335-439

375-491

410-535

450-590

210-279

231-308

300-400

330-440

352-460

394-515

430-570

470-630

217-307

239-339

310-440

340-485

380-500

426-560

440-630

490-690

251-349

277-385

360-500

395-550

422-550

472-616

515-715

565-785

279-388

308-427

400-555

440-610

468-600

524-672

570-790

630-870

20 [0.79]

13 [0.52]

9 [0.35]6 [0.24]

10 [0.39]10 [0.39]

8 [0.31]

11 [0.4]

mtph

stph

stph

stph

stph

mtph

mtph

mtph

8 [0.31]

Extra-coarse

Coarse

Medium

Fine

Extra-fine

237 [9.93] 312 [12.30] 328 [12.91]

183 [7.20] 203 [7.99] 252 [9.90] 279 [10.98]

156 [6.15] 158 [6.22] 195 [7.70] 196 [7.71]

95 [3.74] 116 [4.55] 130 [5.10] 106 [4.17]

18 [0.78] 67 [2.64] 50 [2.00] 52 [2.05]

Neden Konik Kırıcı?
Yüksek performans: Daha yüksek kırma/küçültme oranı

Düşük duruş zamanı: Çift taraflı çalışan silindir sistemi hem 
kırıcının içine yabancı madde girdiğinde kırıcıyı zarar görmekten 
korur, hem de ani duruşlarda kırıcı içinin kolay boşaltılmasını  
sağlar. Astar değişimlerinde dolgu malzemesi kullanılmaz.

TERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASI

Yüksek enerji verimliliği: Diğer konik kırıcılara göre daha  
yüksek nihai ürün kapasitesi.

Çeşitlilik: Talep edilen ürün ve kapasite ihtiyacına göre geniş 
ürün gamı. 

Kolay ve düşük maliyetli bakım: Bronz burçlar şok  
darbelerine ve tozlu ortamda çalışmaya uygun olmakla beraber, 
servis maliyetleri bilyalı sistemlere göre daha düşüktür.
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