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  Şevket KORUÇ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

önerilerimiz ile ilgili, gerekse sektörde iş sağlığı ve güvenliği, çevre, 
kalite ve verimlilik süreçlerini iyileştirmek/geliştirmek adına AGÜB’ün 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek. 
Bültenimizin sizlerin de desteği ile, yakın gelecekte sektörün tüm 
bileşenlerine temas eden ve ilgi ile takip edilen aylık bir 

 Türkiye’de madencilik sektörü içerisinde agrega madenciliğinin 
yeri ve ülke ekonomisine katkıları hakkında bazı bilgileri sizlerle paylaş-
mak istiyorum. 2014 yılında ülke genelinde 456,4 milyon ton agrega 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa 
Birliği’ne üye 39 ülke arasında ülkemiz, Almanya ve Rusya’dan sonra en 
fazla agrega üreten 3. ülke konumundadır. Yine Türkiye genelinde 
agrega madenciliği, 2014 yılında gerçekleştirilen yaklaşık 670 milyon 
ton maden üretimi içinde, üretim büyüklüğü sıralamasında ilk sırayı, 
tahakkuk eden 469,2 milyon TL. toplam devlet hakkı içinde, 170,7 
milyon TL. ile kömür madenciliğinden sonra 2. sırayı, 15 milyar dolarlık 
maden üretimi içinde ise 1,5 milyar dolar ekonomik büyüklük ile 
mermer ve linyitten sonra en büyük 3. sektör konumundadır. Diğer 
taraftan sektörümüz ülke genelinde yaklaşık 20.000 kişiye iş imkanı 
sağlamaktadır. Bu veriler agrega madenciliğinin, ülke madenciliği 
içinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu bizlere bir kez daha 

 İçinde bulunduğumuz günlerde sektörümüz, 2012/15 sayılı 
Başbakanlık Genelgesi, 2014/1 sayılı Orman ve Su Işleri Bakanlığı 
Genelgesi ve bazı illerde maden ruhsatları ile ilgili işlemlerin Valilik 
görüşleri alınmadan yürütülmemesi gibi Maden Kanunu’n da yer alma-
yan düzenlemelerle neredeyse durma noktasına gelmiştir. Bazı bölge-
lerde işletmeler maden ruhsatlarının temdit işlemlerini yapama-
dığından, patlayıcı madde ruhsatlarını yenileyemediğinden faaliytlerini 
durdurmuş, işçilerine izin kullandırmak ya da çıkış vermek zorunda 
kalmıştır. Yine bazı işletmeler orman izinli alanlarını genişletemediğin-
den ya da mevcut izinlerinin sürelerini uzatamadığından zor günler 
yaşamaktadır. Unutulmamalıdır ki yapılan yatırımların yegane teminatı 
Maden Kanunu kapsamında alınan maden ruhsatlarıdır. Yatırımcılar 
yasaların belirlediği kurallar çerçevesinde �zibilitelerini ve yatırımlarını 
yapmaktadırlar. Ancak yasalara baglı kalınmaksızın yapılan uygulama-
lar, öncelikle sektörden yabancı sermayenin ve sektörün kurumsal-
laşmasını sağlayacak ciddi boyutlu �rmaların uzaklaşmasına, iş sağlığı 
ve güvenliği, çevre ve verimliliği artırmaya yönelik yatırımların yapıl-
masına engel olmakta, istihdam sayılarında daralmaya neden olmak-
tadır. Bizler sektör olarak yaptığımız işi sürdürülebilir hale getirmek 
adına gerekli yatırımları yapmak için hazırız, ancak bunun için tek 
beklentimiz var, ruhsat güvencesi ve yasalara uygun olmayan düzenle-

yayın haline geleceğinden hiç şüphem yok.

kanıtlıyor.

melerin son bulması…

Değerli okuyucular

Bültenimizin ilk sayısını sizlerle paylaşıyor 
olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. 
Bundan böyle 3’er aylık periyotlarda bülteni-
mizi üreticilerimiz, tedarikçilerimiz, sektör- 
ümüzle bağlantılı diğer sektör temsilcisi 
kuruluşlar ve ilgili kamu kurumları ile paylaş-
mayı planlıyoruz. Amacımız, gerek sektörün 
içinde bulunduğu problemler ve çözüm  



   Maden Yönetmeliği çalışma 
  ları 1-4 Mayıs tarihleri arasında  
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  
  Müsteşar Yard. Sn. Nevzat Kavaklı 
başkanlığında, sektör temsilcilerinin de katılımı ile 
Afyon’da gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 
AGÜB aşağıda yer alan görüşlerini yetkililere 

-Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan 
emsal ocak başı satış �yatı, bölgeler de dikkate 
alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl 
için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir..
II (a) grubu maden lerde dolgu agregası ve hazır 
beton/asfalt agregası emsal ocak başı satış 
bedelleri ayrı ayrı ilan edilir. Ocak batı satış �yatı, 
ilan edilen emsal �yattan daha düşük olamaz.
-Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 
yapılan işletme ruhsat talepleri için mali yeterli-
lik aranmaz. -I. Grup madenler (Ruhsat sahibinin
kendi tesisinde çimento üretiminde kullanılan I (b) 
grubu hariç) ve II. Grup (a) bendi madenler için 
valiliklerce yapılan ildeki planlama çerçevesinde 
taşınması planlanan maden ruhsat sahalarındaki 
ocaklar ve maden rezervleri baz alınarak Valilik 
tarafından uzman kuruluşlara hazırlatılan proje 
Genel Müdürlüğe verilir.  Genel Müdürlüğün 
uygun görüşü alınarak yeni maden bölgeleri  

bildirmiştir.

İLE 

   Agrega   madenciliği   çok  
  tehlikeli  işler  sınıfında  yer   almak 
  tadır.   İş  Sağlığı   ve   Güvenliği  
  Kanunun 17. maddesinin (3) nolu  
  bendinde yer alan  “Mesleki eğitim  
  alma zorunluluğu bulunan tehlikeli  
  ve   çok   tehlikeli   sınıfta   yer   alan  
  işlerde , yapacağı işle ilgili mesleki  
  eğitim  aldığını  belgeleyemeyenler  
  çalıştırılamaz” ifadesi gereğince 
agrega ocaklarında çalışan konkasör operatörü, 
bakımcı, yağcı, silocu gibi personellerin mesleki 
yeterlilik eğitimlerinin verilmesi için Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği protokolü imza aşamasındadır.

oluşturulabilir. İçerisinde taşocağı işletmeciliği, kırma, 
eleme, öğütme, yıkama, kesme, hazır beton, asfalt üretim 
tesislerinin bulunduğu maden bölgelerinin yol su elek-
tirik gibi altyapı hizmetleri valiliklerce yapılır. Bu harcama-
lar ruhsat sahiplerine rücu ettirilemez. Maden bölgeleri 
için Kanunun 7. Maddesi kapsamında izinler 
Valilik tarafından alınır.

 Afyon’da başlayan yönetmelik çalışmaları birçok
platformda devam etmiştir. Üyesi olduğumuz Türkiye
Odalar ve Borsalar Birlği’nde defalarca düzenlenen
toplantılarda görüşlerimiz dile getirilmiş olup
derneğimizi temsilen bu toplantılara maden mühen-
disimiz Çaglar Tanın katılım göstermiştir.

   Başkan Yardımcısı Şevket Koruç’un  
  sunumu ile başlayan sempozyum, Agrega  
  Sektörü Temsilcileri, AGÜB üyeleri ve  
MİGEM yetkililerinin katılımları ile 11 Mayıs 2015’te Çorlu 
Hilton Garden Inn otelde düzenlendi. Yönetim kurulu 
üyelerimizden Traçim’in katkıları ile gerçekleştirilen etkin-
likte MİGEM’den Agrega Daire Başkanı Ahmet Alsaç ve 
Genel Müdür Danışmanı Oğuz Güner teknik konularda 
katılımcılara bilgi verdiler. Üyelerimizden ENV-EX’in 
yönetici ortağı İsmail Bora toz indirgeme sistemlerinde 
teknolojik gelişmeler ile ilgili detaylı sunum yaptı. 
Aramıza yeni katılan üyemiz KGEC Hukuk Bürosu ortak-
larından Erhan Egemen ve Gürkan Çakıroğlu katılımcılar 
ile son maden kanunu hakkındaki görüşlerini paylaştılar. 
TRAKYA SEKTÖR TOPLANTISI Toplantı Trakya bölgesi 
agrega üreticilerinin sorunlarını masaya yatırmak amacı 
ile gerçekleştirilmiştir. Başkanımız Beşir Kemal Ustaoğ-   
lu’nun teşekkür konuşması ile sona ermiştir.
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   Türkiye  Madenciler  Derne- 
  ği’nin  4  Aralık  Dünya  Madenciler  
  Günü  etkinlikleri  kapsamında  dü- 
  zenlediği   Maden -  Orman   ilişkisi 
  paneline devlet  düzeyinde  Maden  
  İşleri   Genel   Müdürlüğü,   Orman  
  Genel   Müdürlüğü  ve  sivil  toplum  
  kuruluşları   düzeyinde   AGÜB,  
  TÜMMER, GEMAD, EMİB, SERHAM  
  katılım sağlamışlardır. Yönetim Ku- 
  rulu Başkan Yardımcımız Sn. Şevket 
KORUÇ agrega madenciliğinin ülke madenciliği 
içindeki yeri ve önemi hakkında bilgiler vererek 
özellikle büyük şehirlerimizde agrega madenciliği 
için orta ve uzun vadeli kaynak planlaması yapıl-
maması halinde yakın gelecekte inşaat sektöründe  
ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtmiştir.



II(a) RUHSAT SAHALARINDA ARAMA FAALİYETLERİ VE BU SÜREÇTE
MÜHENDİSLİK  JEOLOJİSİ  ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

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, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı
TR34320 Avcılar/İstanbul  tugrulatiye@gmail.com

 

yapılmıştır. Bunun da doğal sonucu olarak, ocaklarda iş güvenliği açısından riskler, çevresel zararlar ve ekonomik kayıplar 
büyük olmaktadır. Ocak yerlerinde, ocak açımı öncesi ve sırasında, çok farklı amaçlar için, ocaktaki malzemenin mümkün 
olduğunca değerlendirilebileceği üretimi sağlayabilmek, ocakların üretim aynalarında oluşabilecek şev yenilmelerini 
önceden belirlemek, ocakların çevresel etkilerini değerlendirmek için gerekli olan mühendislik jeolojisi parametrelerinin 
belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle II(a) ruhsat sahaları için arama faaliyetlerinin önemi günümüzde daha da 

 Ocak üretim planı, detaylı mühendislik jeolojisi haritaları ile ilişkilendirilmezse üretim sırasında beklenmedik prob-
lemlerle karşılaşılabilir. Ülkemizde üretimlerin çoğu genellikle mühendislik jeolojisi haritalarına gerek duyulmadan ocakta-
ki agregaların ortalama kalitesi dikkate alınarak yapılmaktadır. Bir agrega ocağında üretim kalitesi, ocağın bulunduğu 
alanın lokal jeolojik özelliklerine bağlıdır. Agrega tane şeklinin, üretim tekniğinin yanı sıra, kayacın yapısal ve dokusal 
özelliklerinden kaynaklandığı da bilinmektedir. Öte yandan, birçok standartta verilen testler agrega kaynaklarını yeterince 
karakterize etmemektedir. Bu nedenle ocak yerlerinde mühendislik jeolojisi araştırmaları mutlaka yapılmalıdır. Bir bölgede 
üretilen agrega kalitesinin, agregaların mekanik özelliklerinden mi, yoksa üretim süreçlerinden mi kaynaklandığının 
tespitinde ocak yerinin jeolojisini araştıran Jeoloji mühendisinin konu ile ilgili tecrübesi de oldukça önemlidir. 
 İşletilen bir ocağın planlamasının ve üretiminin ocak yeri ile ilgili jeolojik verilere dayandırılmadığı durumda daha 
az verimli olması kaçınılmazdır. Ocak yerinde bulunan kaya birimlerinin özellikleri ve bu özelliklerin değişimi ocak ekipmanı 
ve maliyetini etkilemektedir. Patlatma ve kırma sonucu, bazı kayaç türlerinde çok ince malzeme oranı, bazılarında uzun 
ve/veya yassı tane oranının yüksek olmasına karşın,  bazılarında ise herhangi bir problem görülmemektedir. Özellikle 
heterojen kaya ortamlarında ocak yeri değerlendirmesi yapılırken kayacın jeolojik ve mekanik özelliklerinin dikkate 

artmıştır. 

alınması işletmeye ekonomik yönden yarar sağlayacaktır.  

 Ocakta bulunan tüm malzemelerin kazı ve agrega olarak kullanımları yönünden değerlendirilmeleri açısından 
doğru ve yerinde kararlar alınabilmesi için, ocakla ilgili tüm veriler birlikte değerlendirilmelidir. Ocaklar açılmadan önce, 
yüzeyde yapılan araştırmalarla birlikte, özellikle örtülü arazilerde, ortamdaki bitkisel toprak, örtü malzemesi veya ayrışmış 
malzemenin altındaki ana kayanın incelenmesi için araştırma sondajlarından yararlanılmasının yanı sıra, jeo�zik araştırma-
ların yapılması gereklidir. Bu araştırmalar ile ocak yerlerindeki etkin jeolojik faktörler, ocak açılmadan önce mümkün 

 Mühendislik jeolojisi araştırmalarında; ocak yerindeki detaylı jeolojik araştırmaların yanı sıra, ocağı temsil eden 
örneklemenin yapılması diğer önemli adımlardan biridir. Taşların yüzeylendiği alanlardan, sondajlardan, galerilerden veya 
ocakta işletme devam ediyorsa aynalardan örnekleme yapılabilir. Bu işlemin mutlaka konusunda uzman jeoloji mühendis-
leri tarafından yapılması gereklidir.  Mühendislik Jeolojisi araştırmalarında önemli adımlardan diğeri olan deneysel çalışma-
larda, agreganın kullanım alanı ile ilgili olarak uygun deney programının uygulanması gereklidir. Bu deneylerden elde 
edilen verilere göre; ocaklardan üretilen malzemeler özelliklerine göre mümkün olduğunca sını�andırılmalıdır. Ayrıca; 
agregalardaki zararlı ve tehlikeli maddeler ile depolanma sürecinde agregalarda meydana gelebilecek özellik değişimlerin 

 Ocak için uygun üretim planının hazırlanması, ocaktaki malzemeye uygun üretim prosesinin belirlenmesi, uygun 
üretim ekipmanının seçimi, üretim maliyetinin (delme, kazma, çıkarma, nakletme) önceden hesaplanması, üretilecek 
malzemenin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, ocaktaki yeraltısuyu durumunun belirlenmesi gibi ocak işletmeciliği 
açısından oldukça önemli işlemler mühendislik jeolojisi araştırmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile uygun 

in (ayrışma, dağılma vb.) belirlenmesi gereklidir. 

olduğunca belirlenir.
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Kullanılabilecek malzeme yeterli miktarda olmalıdır.
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beklentimiz var, ruhsat güvencesi ve yasalara uygun olmayan düzenle-

 İstanbul’un turizm ve ticaret merkezi olma yönünden küresel rekabette başarılı ve 
refah düzeyi yüksek bir bölge olması için, birçok büyük mühendislik yapısı projelendirilmekte-
dir. Bu noktada, İstanbul Bölgesi ve çevresinde mevcut agrega kaynaklarının önemi giderek 
daha da artmaktadır. Ancak maalesef, çok az sayıda ocakta mühendislik jeolojisi araştırmaları 



 
 Madencilik nedeniyle, çevresel etkilerin yoğunluğunda jeolojinin önemli etkisi vardır. Bazı jeolojik ortamlar iyi 
anlaşılır ve kolaylıkla karakterize edilir. Bu tür ortamların çevresel etkilerini belirlemek ve doğal sistem içerisinde kontrol 
etmek kolaydır. Ancak, akarsu yatakları, karstik ortamlar ve potansiyel heyelan alanları gibi bazı ortamların çevresel etkiler-
inin yayılım ve şiddetinin tahmini daha zordur. Ocak şevlerinde oluşabilecek duraysızlıkları önceden belirlemek ve ocak-
ların çevresel etkilerini değerlendirmek için mühendislik jeolojisi araştırmalarının yapılması gereklidir.
 Mühendislik jeolojisi araştırmalarından elde edilen verilere göre hazırlanan “Ocak Yeri Mühendislik Jeolojisi 
Haritası” önemli ve son adımdır. Bu harita ile Ruhsat alanında ocağın açılabileceği en uygun yerin seçimi, kazı planlaması, 
kullanılamayacak durumda olan ürünlerin kaldırılması ve depolanmaları için uygun yer seçimi, stok alanının seçimi doğru 

 Özet olarak, ocak açımı öncesi ve sırasında, çok farklı amaçlar için, ocaktaki malzemenin mümkün olduğunca 
değerlendirilebileceği güvenli, ekonomik üretimin sağlanması, üretim sürecinin planlanması, ocak faaliyetlerinin çevresel 
etkilerinin azaltılması; ortamın mühendislik jeolojisi yaklaşımları ve parametrelerine bağlıdır. Bu nedenle; ocak yerlerinin 
planlanmasında, ortamdaki jeolojik koşulların, ocak yerlerinde bulunan kayaçların mühendislik özellikleri, yeraltı ve 
yerüstüsuyu durumu, ayrışma gibi diğer faktörlerin bilinmesi, haritalanması ve bunların dikkate alınması gerekmektedir. 
Ülkemizde ne yazık ki, mühendislik jeolojisi araştırmalarının bu derece önemli olduğu ve agregaların içinde olduğu II(a) 
ruhsat sahalarına, arama ruhsatı aranmaksızın, işletme ruhsatı verilmektedir. Çevresel ve ekonomik zararları en aza 
indirmek adına, II(a) ruhsat sahaları için İşletme ruhsatı verilmeden önce, minimum 2 yıl süreli arama ruhsatı verilmesi ve bu 

ve doğru bir şekilde yapılacaktır.

bir şekilde yapılabilir. 

süre içerisinde mühendislik jeolojisi araştırma yöntemlerinin kullanılması zorunlu hale getirilmelidir.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN İRTİFAK DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI 
AHMET ÇELİK VE MADEN İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ AYTUNÇ NANE

   İstanbul  Vali l iği ,   İstanbul İ l i  
   kapsamında yapılacak II(a) grubu maden 
  ler için kısıtlanacak alanların belirlenmesi  
  için yapılacak çalışmalarda esas teşkil  
  etmesi amacıyla derneğimizden rapor 
sunulmasını istemişlerdir. Buna istinaden 30 Temmuz 
2015’te Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Koruç, 
muhasip üye Melih Çelikkol ve maden mühendisi Çağlar 
Tanın İstanbul Valiliğini ziyaret etmişlerdir. Valilikte görev-
li maden mühendisi İlker Toksöz'e İstanbul Raporu' isimli 
çalışmamız anlatılmış olup rapor teslim edilmiştir. 

İstanbul Valiliği
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   Sektör toplantı lar ımızın  
  sonuncusu 16 Haziran 2015’te
   Kocaeli'de yapıldı. Üretici �rmaların  
  katılım gösterdiği toplantıya Orman 
Genel Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkan Yardım-
cısı Ahmet Çelik, Orman Genel Müdürlüğü Maden 
İşleri Şube Müdürü Aytunç Nane katıldı. Orman 
Mevzuatı ve Yeni Yasal Düzenlemelerin Sektöre 
Getirdiği Degişiklikler konulu bir sunum 
yapmışlardır. Üyelerimizden ENV-EX �rması’ndan 
İsmail Bora ve BURÇELİK Bursa Çelik Döküm 
Sanayi’nden Onur Özelgül teknolojik gelişmelerle 
ilgili üreticileri bilgilendirdiler.





İstanbul Avrupa Yakasında Cebeci’de faaliyet gösteren 
üyemiz HAKTAŞ Madencilik madencilik faaliyetlerini 
çevre ile uyumlu bir şekilde ve profesyonel anlamda 
sürdürmektedir.

Hazır beton santrelleri başta olmak üzere Pnomatik
Gemi Boşaltma Üniteleri, Çimento Depolama ve
Paketleme Tesisleri, Çimento Paletleme Makinaları,
Big Bag Boşaltma Sistemleri, Yatay ve Dikey Silolar,
Geri Kazanım Üniteleri, Gemi Boşaltma Bunkerleri,
Silo ve Silobas Dolum Üniteleri, Kamyon Kantarları,
Semi Treyler İmalatları ve otomasyon sistemleri
hizmetlerini profesyonel anlamda vermektedir.

Maden Hukuku hakkında donanımlı avukatların bir
arada oldugu KGE Hukuk Bürosu ufuk açıcı
yaklaşımları ile hukuksal her konuya farklı bir boyut 
kazandırmaya devam ediyor.

ARAMIZA KATILANLAR

agrega üreticisidir.

Sakarya Pamukova’da faaliyet gösteren Sakarya Öztaş 
Madencilik kaliteli hammadde üretimi konusunu ciddiye 
alan ve bu bağlamda sektöre büyük katkısı olan bir 

Amerika merkezli olan hukuk bürosu bir şirketin
ihtiyacı olan tüm alanlarda hukuki hizmet vermekte
olup maden hukuku alanında uzman kadrosu
ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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   Enerji ve Tabii Kaynaklar  
  Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın  
  Nevzat Kavaklı, Maden İşleri Genel  
  Müdürü Sadi Civelekoğlu, Maden 
İşleri Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köse, Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü 2A ve 2B işletme ruhsatları 
koordinatörü Murat Dikmen, Orman Genel 
Müdürlüğü İzin İrtifak Daire Başkanı İzzettin 
Yurtoğlu, İzin İrtifak Daire Başkan Yardımcısı 
Ahmet Çelik, İzin Sahaları Denetleme ve Kontrol 
şube Müdürü Ergün Çetin olmak üzere önemli 
sayıda personel çalıştaya katılım göstermiştir. 
Çalıştayın ana gündemi madencilik faaliyetleri için 
verilen orman izinleri olmuştur. Ayrıca Maden 
Yönetmeliği hakkında görüşler dile getirilmiştir.

   2 Eylül 2015’te, Maden İşleri  
  Genel Müdürlüğü’nde, İstanbul ve  
  Kocaeli bölgesi agrega madenciliği,  
  yaşanan sorunlar ve çözüm öneri-
  lerinin görüşüldüğü bir toplantı  
  düzenlenmiştir. Toplantıya Maden  
  İşleri Genel Müdürü Sn.
  Murat TOPALOĞLU,    Genel   Müdür  
  Yardımcıları Sadi Civelekoğlu ve 
Dr.Adnan KÖSE, Agrega Daire Başkanı Ahmet 
ALSAÇ, Arama Daire Başkanı Doğan TOK, Endüstri-
yel Mineraller Daire Başkanı Mustafa SEVER ve bazı 
şube müdürleri, derneğimizi temsilen Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız Şevket Koruç, Denetim 
Kurulu üyelerimizden Hüseyin Ilgaz ve İsmail 
Halezeroğlu katılmışlardır. Toplantı Başkan Yardım-
cımız Şevket Koruç’un ‘İstanbul ve Kocaeli Agrega 
Madenciliği’ sunumu ile başlamıştır. İstanbul ve 
Kocaeli bölgeleri için agrega ihtiyacının ne denli 
önemli olduğu ve bu ihtiyacın il dışından karşılan-
masının bugünkü �ziki koşullarda mümkün 
olmadığı hususunda görüş birliğine varılmıştır. 
Kocaeli’de agrega madenciliğinin devam eden 
sorunlarının siyasilere iyi anlatılması gerektiği, 
bölgede agrega madenciliğinin çevre ve diger 
unsurlarla uyumlu bir şekilde devam edebilmesi 
için gerekli kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri 
sağlayan �rmalarında temdit ve izin işlemlerinin 
sonuçlandırılması gerektiği konusu konuşulan bir 
diger önemli konu olmuştur. Son olarak Genel 
Müdür Sn. Murat Topaloğlu sorunlar hakkında 
kamuyu temsil eden tara�arı da dinledikten sonra 
bir yol haritası çıkarılabileceğini ifade etmiştir.


