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AGÜB

Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

2019’ un ilk günlerinde tekrar sizlerle bir arada ol-
manın mutluluğunu yaşıyor, yeni yılın tüm sektör 
için kazasız ve bol kazançlı bir yıl olmasını temen-
ni ediyorum. Bültenimizin bu sayısında her zaman 
olduğu gibi, inşaat ve agrega sektörünün durumu 
hakkında sizlere kısa bir bilgilendirme yaptıktan 
sonra, mevzuatta planlanan değişiklikler hakkın-
da güncel durumu paylaşmak istiyorum.

Hepimizin bildiği üzere 2018’in özellikle 3. çeyre-
ğinden itibaren, ülkemizdeki tüm sektörleri derin-
den etkileyen zor bir dönem başlamıştır. Bu dö-
nemde inşaat sektöründe %5,3 daralma yaşanır-
ken (Kaynak: TÜİK) agrega sektörünün yılı yakla-
şık %15 daralma ile kapatacağını tahmin ediyoruz. 
Diğer taraftan bankaların kredi faiz oranları bu 
dönemde %40’ların üzerine çıkmış, bu oranlarla 
dahi üreticilerimiz kredi bulmakta zorlanmaya 
başlamışlardır. Bu durum piyasalardaki nakit sı-
kıntısını artırmakla birlikte, üreticilerimizin faali-
yetlerinin de devamlılığını zora sokacaktır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, ülke-
mizde madencilik sektöründe faaliyet gösteren 
işyeri sayısı toplam 7141, bu sayının 5209 adeti 
ise “diğer madencilik ve taş ocakları” gurubun-
da yer almaktadır. Sektördeki toplam istihdam 
150.300 iken, bu iş yerlerinin %54’ünün ise 100 
ve daha az sayıda çalışana sahip olduğunu, yani 
sektörün büyük bölümünün KOBİ’lerden oluş-
tuğunu görüyoruz. KOBİ’ler maalesef böyle eko-
nomik problemlerin arttığı dönemlerde en fazla 
etkilenen işletmeler oluyorlar. Bu durum sektö-
rümüzde istihdam edilen yaklaşık 70.000 çalışanı 
da yakından etkileyecektir. 

Tüm bu bilgiler ışığında sektörümüzü, özellik-
le işlerin mevsimsel koşullarında etkili olacağı 
2019’un ilk çeyreğinde zor bir dönemin bekle-
diğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla öncelikle KOBİ 
niteliğindeki üreticilerimizin bu zor durumdan 
asgari düzeyde etkilenmelerini sağlayacak eko-

nomik önlemlerin acilen alınması gerektiğini bir 
kez daha vurgulamak istiyorum. 

Bu dönemde sektörümüzde yaşanan bir diğer 
önemli gelişme ise maden mevzuatında deği-
şiklik öngören 2/1410 Esas no.lu yasa teklifinin 
meclis gündemine gelmesi olmuştur. Söz konusu 
yasa ile; ruhsat bedellerinin, ruhsat alan ve geçer-
lilik sürelerine bağlı olarak artırılması, mevzuata 
aykırı faaliyet sonucu ortaya çıkan cezaların kap-
sam ve miktarlarının genişletilmesi, ruhsatlarda 
görünür rezerv haline getirilmeyen alanların tak-
sir edilerek yeniden ihaleye konu edilmesi gibi 
kritik maddelerin mevzuat kapsamına alınması 
söz konusu olacak. 

Yasa teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 25 
Aralık 2018 tarihinde görüşülerek, detaylı ele 
alınması adına alt komisyona gönderilmiştir. 7 
Ocak 2019 tarihinde alt komisyonda tekrar de-
ğerlendirilen yasa teklifinin önümüzdeki gün-
lerde yasalaşarak yürürlüğe girmesi beklenmek-
tedir. Tüm bu çalışmalara AGÜB diğer STK’larla 
birlikte katılım göstermiş, sektörü olumsuz etki-
leyebilecek konuların iyileştirilmesi adına ciddi 
çaba sarf etmiştir. Bu çabalar neticesinde de yasa-
laşması öngörülen maddelerin bir bölümü sektör 
lehine değişikliğe uğramıştır. 

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen sektö-
rümüzün AGÜB çatısı altında mücadelesine de-
vam edeceğine ve bu dönemden de daha güçlü 
bir şekilde çıkacağına inanarak yolumuza devam 
edeceğiz.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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AGÜB Haberler

Sektörümüzle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini il-
gili bürokratlara aktarmak amacıyla, Yönetim Kurulu-
muz tarafından, belirli periyotlarda, Ankara’da kurum 
ziyaretleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 3 Eylül 
2018 Pazartesi günü Ankara’da, Orman Genel Mü-
dür Yardımcısı Sn. Zekeriya MERE, İzin İrtifak Daire 
Başkanı Sn. Ahmet ÇELİK, Maden İşleri Genel Mü-
dür Yardımcısı Sn. Mustafa SEVER ve Agrega Daire 
Başkanı Sn. Erdal KAÇMAZ ziyaret edilmiştir. Orman 

MİGEM Ziyareti

Orman Genel Müdürlüğü Ziyareti

MİGEM Ziyareti

Orman Genel Müdürlüğü Ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde, 14 Kasım 2018 
tarihinde düzenlenen, Yerli ve Milli Maden Ekipman 
ve Teçhizatları İstişare toplantısına katılım gösterdik. 
Makine üreticilerinin yoğun olarak katıldığı toplantı-
da üreticilerin bugünkü durumları ve gelecek planları 
konuşuldu. Sektörümüzü ilgilendiren bütün konular-
da çalışmalara katılmaya, görüşlerimizi iletmeye de-
vam edeceğiz.

izin bedellerinin yüksekliği, ruhsat izin ve temditlerin 
süresinde gerçekleştirilememesi, agrega sektörünün 
güncel ekonomik durumu hakkında bilgilendirme-
ler gerçekleştirildi. Birikmiş devlet hakkı ödemeleri-
nin taksitlendirilmesi, büyükşehirlerimiz için agrega 
kaynak planlamasının yapılması, hammadde üretim 
izinlerinin iptal edilmesi ve her taştan agrega olur al-
gısının değiştirilmesi için çalışma yapılması gerektiği 
ifade edildi.

Sektörümüzle İlgili Kurumlar Ziyaret Edildi

İş Sağlığı ve Güvenliği  
Genel Müdürlüğü Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
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AGÜB Haberler

5 Aralık 2018 Çarşamba günü, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nda, önümüzdeki günlerde çıka-
rılması planlanan torba yasadaki maden kanunu de-
ğişikliklerini gözden geçirmek amacıyla, Maden İşleri 
Genel Müdürü Sn. Hasan Hüseyin ERDOĞAN baş-
kanlığında, Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mustafa Se-
ver, TÜİK Başkan Yardımcısı Sn. Yinal Yağan, Hukuk 
Müşaviri Sn. Av. Selami Korkmaz’ın katılımlarıyla 
bir toplantı düzenlendi. Türkiye Madenciler Derneği, 
Altın Madencileri Derneği, Ege Maden İhracatçıları 
Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ve Kömür 
Üreticileri Derneği başkanlarının katılımıyla gerçek-
leşen toplantıya AGÜB’ü temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Sn. Şevket KORUÇ ve Genel Sekreter Sn. 
Çağlar TANIN katılım gösterdi. 
Ek devlet hakkı bedellerinin kaldırılması, hammadde 
üretim izni yerine mermer artıklarının kullanımının 
teşvik edilmesi, verilen izinlerin ruhsat süresi boyun-
ca geçerliliğini koruması gibi olumlu düzenlemelerin 
yanında, ruhsat bedellerinin ruhsat alanı büyüklükle-
ri ve ruhsat sürelerine göre arttırılması, ruhsat devir 
ve rödövans sözleşmelerine noter onayı şartı getiril-
mesi gibi sektörü olumsuz etkileyebilecek maddelere 
itiraz edildi. Yapılacak olan kanun değişikliğinin çok 
kısa bir sürede Meclis’te ilgili komisyona gönderi-

leceğinin öğrenilmesi üzerine, bununla ilgili sektör 
temsilcilerine inceleme için makul bir süre verilme-
si gerektiği vurgulandı. Ayrıca Şevket KORUÇ tara-
fından agrega sektörünün direkt bağlı olduğu inşaat 
sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler göz önünde 
bulundurularak, devlet hakkı ödemelerinde agrega 
sektörünün teşvikten yararlandırılması talep edildi. 
Ardından kanun değişikliği çalışmalarına katkı sağ-
lamak üzere 10 Aralık 2018 tarihinde, Maden Kanunu 
ile ilgili komisyona sunulan değişiklikleri incelemek 
ve sektörümüzü etkileyecek olan maddeleri belirleye-
rek komisyona iletmek amacıyla Teknik Komitemiz 
tarafından toplantı gerçekleştirildi. 
Daha sonra 25 Aralık 2018 Salı günü, TBMM’de, ko-
misyonda görüşülen Maden Kanunu değişikliği top-
lantısına, AGÜB olarak katılım gösterildi. Sektörün 
yoğun katılımı, ilgisi ve siyasi partilerin talebi üzerine 
kanun değişikliğinin alt komisyon kurularak, orada 
çalışılmasına karar verildi. Son olarak 7 Ocak 2019 
tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Maden 
Kanunu değişikliği ile ilgili toplanan alt komisyon 
çalışmasına Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Şevket 
KORUÇ katılım gösterdi. Sektör temsilcileri olarak 
taslak kanunun geri çekilerek, sektör paydaşları ile 
birlikte yeniden ele alınması talep edildi.

Maden Kanunu Değişikliği ile İlgili  
Yapılan Çalışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Toplantısı
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Komite Faaliyetlerimiz Devam Ediyor

Birlik bünyesinde oluşturulan ve aktif çalışan komitelerimizin 
faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. 6. Çevre ve İSG 
Komite toplantısı, 7 Eylül 2018 tarihinde, üyemiz Bursa Beton'un 
Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

Toplantı sonrası komite üyeleri tarafından, Bursa 
Beton'un Kayapa bölgesinde faaliyet gösteren agre-
ga işletmesi ziyaret edildi. Bundan sonraki komite 
toplantılarımızın bir kısmını üye işyerlerimizde dü-
zenleyerek, aynı zamanda tesis ziyareti de yapmayı 
planlıyoruz. Bu sayede üyelerimizin birbirlerinden 
teknoloji, çevre, iş güvenliği, yönetim anlamlarında 
paylaşım yapılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
17 Ekim 2018 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Sn. Barış 
Ecevit AKGÜN, Çevre ve İSG Komite üyelerimiz tara-
fından ziyaret edildi. Yapılan görüşmede sektörümüzün 
çevre denetlemelerinde yaşadığı problemler aktarılarak 
Bakanlık ile beraber yapılabilecek çalışmalar değerlendi-
rildi. Mevzuatta yaşanan sorunların olduğu ve bunların 
çözümü için değişiklik gerektiği de konuşulan konular 
arasındaydı. AGÜB olarak yapılan bütün çalışmalara 
katkı sağlamaya hazır olduğumuz dile getirildi. 

Adex Akademi Ziyareti AGÜB Çalışma Ofisi Çevre ve İSG Komite Toplantısı 
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24 Ekim 2018 tarihinde, 7.Çevre ve İSG Komite toplan-
tısı birlik merkezimizde gerçekleştirildi. Agrega sektörü 
için güvenli ve ekonomik sürüş eğitimlerinin düzenlen-
mesi, İSG istatistik formu ve makine koruyucuları kulla-
nım rehberi oluşturulması konuşulan önemli başlıklar-
dandı. Ayrıca Aralık ayı için, İş Sağlığı ve Güvenliği Ge-
nel Müdürlüğü ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ziyaretleri 
planlandı. 
Güvenli ve ekonomik sürüş eğitimleri hakkında bilgi 

edinmek üzere, 12 Kasım 2018 tarihinde, Çevre ve İSG 
Komite üyelerimizle birlikte, İstanbul Kartal'da faaliyet 
gösteren Adex Akademi'yi ziyaret ettik. Akademi yetki-
lileri, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimlerinin işletme-
lere sağladıkları avantajları, eğitim pistlerinde komite 
üyelerimizle paylaştılar. Ekonomik olarak kötü bir gidi-
şatın yaşandığı bugünlerde, uzmanlar tarafından verilen 
eğitimlerle yakıt maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşandığı 
belirtildi. 

AGÜB Haberler

Çevre ve İSG Komitesi Bursa Beton Agrega Ocak Ziyareti

Adex Akademi Ziyareti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ziyareti
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13-16 Aralık 2018 tarihlerinde TÜYAP’ta gerçekleş-
tirilen Maden Türkiye 2018 Fuarı'nda stant çalışması 
gerçekleştirildi. Sektörün yoğun ilgisi ve katılımı ile 
gerçekleşen fuarın açılışında Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdür Vekili Sn. Hasan Hüseyin ERDOĞAN 
açılış konuşması yaptı. Bu tarz fuarların önemini dile 
getirerek, böyle çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanlığı’nın strateji ve politikaları ile uyum içeri-
sinde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını 
söyledi. Madencilik mesleğinin zorluğunu kendisi-
nin de yakından bildiğini ve bu zorluğun Kamu-Özel 

15 Ekim 2018 Pazartesi günü, Türkiye Kömür İşlet-
meleri (TKİ) konferans salonunda, Maden Güvenlik 
Kültürü (MAGÜK) projesi amaç ve yöntem tanıtımı 
yapıldı. Sektör yöneticilerinin konu ile ilgili bilgilen-
dirildiği toplantıya AGÜB olarak katılım gösterdik. 
Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülen projenin 
ortakları TKİ, MAPEG, EUAŞ, TTK ve Eti Maden. 
Madencilikle ilgili altyapının analizinin yapılması, ge-
lişmiş ülkelerdeki uygulamaların gözden geçirilmesi 
ve ülkemize uygun yöntemlerin belirlenmesi kapsa-
mında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hima-
yelerinde yürütülen projeye gerekli katkıyı sağlamak 
üzere, konuyu Çevre ve İSG komitemizin gündemine 
taşıdık. 

sektör dayanışmasıyla aşılabileceğini ifade etti. Son 
dönemlerde büyük bir gelişme gösteren maden maki-
nalarında üretimin yerlileşmesinin sağlanması ile ül-
kemizin teknolojik açıdan yurt dışına bağımlılığının 
azalacağını dile getirdi.
AGÜB olarak yaptığımız stant çalışmasında agrega 
üreticileri standımıza yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçi-
lerimizle mevzuat ve teknolojik gelişmeler açısından 
bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Agrega Bülteni 
isimli dergimiz standımızı ziyaret eden sektör paydaş-
larımıza hediye edildi.

Maden Türkiye 2018 Fuarı

Madenlerde Güvenlik Kültürü (MAGÜK)  
Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

TÜYAP Maden Fuarı Ziyaretçilerimizle TÜYAP Maden Fuarı Ziyaretçilerimizle

Türkiye Kömür İşletmeleri MAGÜK Tanıtım Toplantısı
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AGÜB Haberler

19 Aralık 2018 Çarşamba günü, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğü tarafından Ankara’da, Anadolu Hotels Down-
town’da gerçekleştirilen Mermer Artıklarının Değer-
lendirilmesi Projesi Çalıştayı'na katılım gösterdik. 
Çalıştay Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Sn. 
Mevlüt KAYA ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdü-
rü Sn. Hasan Hüseyin ERDOĞAN’ın açılış konuşma-

15 Ekim 2018 Pazartesi günü, derneğimizin de üye-
si olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Türkiye Madencilik Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. 
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim 
Kurulu üyesi Sn. Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU, 
TOBB yönetimi adına toplantıya katılım gösterdi. Sn. 
KARAMEHMETOĞLU toplantıda konuşulan sorun-
larla ilgili TOBB Yönetim Kurulu'na sunum yapacağı-
nı iletti. Ayrıca alt komite çalışmaları hakkında komi-
te başkanları tarafından bilgi verildi. Sektör sorunları 
ve çözüm önerileri tartışıldı. 

larının ardından Onursal Üyemiz Sn. Prof. Dr. Atiye 
TUĞRUL’un çalıştay programını açıklaması ile devam 
etti. Yuvarlak masa toplantıları halinde geçen çalıştay-
da her masa için başkan ve raportör seçimi gerçekleş-
ti. Her çalışma grubunun görüş ve önerilerinin rapor 
haline getirilmesi ve yapılacak olan 2. Çalıştayda bu 
raporların sunum şeklinde katılımcılara aktarılması 
kararı alındı. 

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi  
Toplantısı Yapıldı

Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
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AGÜB Haberler

21 Kasım 2018 Çarşamba günü, Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu'nda, Agrega Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü (Seviye 3) 
Ulusal Meslek Standardının revizyon çalışmasını tamamla-
dık. Standardın Ulusal Yeterliliğinin hazırlanması için de ya-
kın zamanda çalışmalara başlayacağız. 

Mesleki Yeterlilik nedir? 
Mesleki Yeterlilik Kurumu, AB yeterlilik esaslarıyla uyumlu, 
uluslararası düzeyde kalite güvencesi sağlanmış Ulusal Ye-
terlilik Sistemini kurmak ve işletmek amacıyla, 2006 yılında 
kurulmuştur. 
5544 sayılı Kanun’a göre; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren 
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayımla-
nan tebliğlerde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamamaktadır. Burada belir-
tildiği üzere mesleklerin tebliğ edilmesi esastır. Agrega Kırma 
Eleme Tesis Operatörlüğü henüz tebliğ edilen mesleklerden 
değildir. 
Bireylerin yetkinlikleri ulusal meslek standartları ve ulu-
sal yeterliliklere göre Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
yetkilendirilmiş bağımsız kuruluşlar tarafından ölçülüp de-
ğerlendirilmektedir. Belgelendirme sürecinde herhangi bir 
eğitim modülü olmayıp sadece sınava dayalı bir sistem geliş-
tirilmiştir. Bunun yanında mesleki eğitimler Milli Eğitim Ba-
kanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 

12 Ekim 2018 Cuma günü, üyesi olduğumuz Yapı Ürün-
leri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim Kurulu 
toplantısı, Türkiye Hazır Beton Birliği ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Toplantıda beton yollar ve beton gürültü ba-
riyerleri üzerine yapılan çalışmalar değerlendirildi. 26 
Şubat 2019 tarihinde Genel Kurul yapılması, aynı gün 
üst düzey bir bürokratın da davet edileceği yemekli sek-
tör toplantısı düzenlenmesine karar verildi. 

ayrı bir şekilde devam ettirilmektedir. 
Ulusal Meslek Standartları (UMS): Bir mesleğin başarı ile 
icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların 
neler olduğunu gösteren, iş ve eğitim dünyasının üzerinde 
uzlaşarak oluşturduğu asgari normları ifade eder.
Ulusal Yeterlilikler (UY): Bireyin sahip olması gereken bilgi, 
beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölç-
me ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı döküman-
lardır.
UMS ve UY arasındaki temel fark; “ulusal meslek standart-
ları işyerinde gerçekleşmesi gereken iş standartlarını belirler-
ken, ulusal yeterlilikler işi standartlara uygun olarak gerçek-
leştirecek bireylerin sahip olması gereken donanımları ve bu 
donanımların nasıl ölçüleceğini ve belgelendirme koşullarını 
açıklar.”    (www.myk.gov.tr’den alıntılar yapılmıştır.)

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 22 Şubat 2005 
tarihinde, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Kireç Sanayici-
leri Derneği (KİSAD), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli-
ği (TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye 
Prefabrik Birliği (TPB) tarafından, yapı ürünleri sektörünün 
rekabet gücünün artırılarak uluslararası ekonomik sistem-
de daha etkin hale getirilmesi hedefiyle kurulmuştur. Beton 
Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) de 03 Kasım 2006 tarihinde 
federasyon üyesi olmuştur. Federasyonun amacı, betona da-
yalı yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve mensuplarına 
mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik et-
mek, yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu 
yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda çalışmasını sağla-
mak ve uluslararası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk 
Sanayi ve Hizmet kesiminin rekabet gücü artırılarak, ulusla-
rarası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı bir yer edinmesi 
için çalışmaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışmaları

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu Toplantısı

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Türkiye Hazır Beton Birliği



13AGREGA BÜLTENİwww.agub.org.tr

AGÜB Makale

Yükseliş Trendi Gösteren Madencilik Sektöründeki 
Mevzuat Düzenlemeleri

Madencilik sektörünün son dönemlerde hızlı bir 
yükseliş trendi göstermesi Bakanlığımızın geniş 
bir vizyonla ortaya koymuş olduğu “Milli Enerji 
ve Maden” politikasının bir ürünüdür. Bu politika-
nın sektörel bazda temel hedefi ülkemiz madenci-
liğini her alanda uluslararası standartlara taşımak, 
ülkemizin ihtiyacı olan madenlerin arz güvenliğini 
sağlamak, GSYH içerisindeki madencilik sektör 
payını daha yukarılara taşımak ve ülke sınırları 
içerisinde çıkarılan madenleri yine yurt içerisinde 
katma değeri yüksek nihai ürünlere dönüştürmektir. 
Bu kapsamda madencilik sektörünün çatı kuruluşu 
olan MAPEG bünyesinde Sn. Bakan Yardımcımız 
Mithat CANSIZ’ın yönetiminde büyük bir değişim 
ve dönüşüm programı başlatılmıştır. 
Sektöre ilişkin tüm konular, akademisyenler, yetkin 
uzmanlar ve sektör temsilcileri ile birlikte yakın 
istişare ortamında ele alınmış ve madencilik sek-
törünün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin 
arttırılması yönünde atılacak adımlar birlikte belir-
lenmiştir. Öncelikli olarak madencilik faaliyetlerine 
yönelik bürokrasinin azaltılması ile iş ve işlemlerin 
hızlandırılması amacıyla, 2019 yılı başında hayata 
geçirilmesi planlanan “E-Maden” projesi oluşturul-
muş ve sektörün eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi-
ne yönelik olarak MAPEG Akademi kurulmuştur. 
UMREK/TÜVEK koordinasyon kurullarının oluş-
turulması ve hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesi 
için çalışmalara başlanmıştır. 3213 sayılı Maden 
Kanunu ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Ta-
şınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği 
maden bölgelerinin kurulumuna yönelik çalışmalar 
başlatılmış ve buna ilişkin gerekli mevzuat oluştu-
rulmuştur. Sektörün gelişimine yönelik gerçekleş-

tirilen önemli mevzuat çalışmalarından kısaca söz 
etmek gerekirse; 
2017 yılı içerisinde;3213 sayılı Maden Kanunu 
uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 
“Maden Yönetmeliği” ve “Maden Sahaları İhale 
Yönetmeliği” çıkarılarak uygulamaların netleştiril-
mesi sağlanmıştır. 
Sektörün kurumsallaşması adına ve uzun vadeli 
yatırımlara finansman sağlanması ile ilgili mali ça-
lışmaların en kritik noktalarından biri olan “Ulusal 
Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyo-
nu (UMREK)” Hakkında Yönetmelik 26.07.2017 
tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Bu sistem için, Dünya ge-
nelinde tutarlı raporlama standartları geliştirmek ve 
yayımlamak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası 
bir çatı kuruluş olan “Uluslararası Maden Rezerv-
leri Raporlama Standartları Komitesi (CRIRS-
CO)” şablonuna ve aynı şablonda yer alan standart 
tanımlarla uyumlu “UMREK Kodu” geliştirilmiş ve 
CRIRSCO üyeliği tamamlanmıştır. Bu kod; finans 
kuruluşları, madencilik sektörünün tüm paydaşları 
ve kamu için ortak ve tek piyasa raporlama standar-
dı anlamına gelmektedir. Bu piyasa raporlamasının 
temel hedefi, hazırlanan sektörel projeler için fi-
nans sağlayan şirketlerin risklerinin azaltılmasıdır.
Bu süreç içerisinde maden kaynaklarımızın arama 
ve araştırmasında elde edilen verilerin depolanması 
ve mükerrer çalışmaların önlenerek zaman ve para 
kaybının önlenmesi amacıyla “Türkiye Yerbilim-
leri Veri ve Karot Bilgi Bankasının (TÜVEK)” 
Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği 
21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de 

Fatih PEKDEMİR - MAPEG Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkan V.
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yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumu ta-
mamlanarak faaliyete geçirilen TÜVEK ile kaynak 
kaybı ve israfın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Yine 2017 yılında Maden Kanununun; 9, 17. 
maddeleri, 24. maddesinin 12. fıkrası ve Ek 1. 
maddelerinde değişiklikler ile;
Kanunun “Maden Teşvik Tedbirleri” başlıklı 9. 
maddesine ek fıkralar getirilmiş, kamunun elindeki 
maden sahalarının, ara ve uç ürün üretme şartı ile 
ihale ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip 
hale getirilmesi amacıyla işletme izin tarihinden 
itibaren 10 yıl süre ile herhangi bir orman bedeli 
alınmayacağı hükmü getirilmiştir. Buna ilaveten 
IV. grup madenlerin aranması sonucunda bulun-
muş maden kaynaklarından ara ve uç ürün üretme-
yi teşvik etmek amacıyla maden ruhsat sahalarının 
cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, 
yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dik-
kate alınarak orman bedelinin alınıp alınmama-
sı hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
Ayrıca, bu sahalar dışındaki sahalardan da işletme 
izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl 
süreyle orman izin bedelinde %50 indirim yapıl-
mıştır.
Kanunun “Arama Faaliyeti” başlıklı 17. Mad-
desinde yapılan değişiklikle
• Arama Faaliyet Raporu hazırlanmadan bir üst 
arama aşamasına geçilmesi engellenmiş ve arama 
faaliyetleri için ÇED kararı zorunluluğu kaldırıl-
mıştır. 
Kanunun “İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletil-
mesi” başlıklı 24. Maddesine
Beş yıl içerisinde en az %10 olan asgari üretim zo-
runluluğu %30’a çıkarılmıştır.
Ayrıca Maden Kanununun Ek 1 maddesinde yapı-
lan değişiklikler ile
• Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür 
İşletmelerinin sahip olduğu ruhsat sahalarının bö-
lünebilmesi ve ihale edilebilmesine imkân sağlan-
mıştır.

2018 yılında ise; “Maden Bölgelerine ve Ruhsat-
ların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 23.05.2018 
tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki ilk uy-
gulamaya, İstanbul ili Sultangazi ilçesi Cebeci 

bölgesinde bulunan Cebeci Agrega Ocaklarının 
Maden Bölgesi olarak ilan edilmesi ile geçilmiştir. 
Bu büyük proje ile İstanbul’da agrega kaynak sür-
dürülebilirliğinin arttırılması, daha güvenli çalışma 
koşullarının oluşturulması, kaynakların etkin kulla-
nımının sağlanması ve çevreye duyarlı madencilik 
anlayışının geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. 
Ayrıca, 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mü-
kerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 
32.maddesi ile;
 • İki defa ihalesi yapılmasına rağmen ihalesine mü-
racaat olmayan sahaların aramalara açık hale geti-
rilmesi sağlanmıştır.
33.maddesi ile;
• Kaçak madencilik faaliyetlerine ağır yaptırımlar 
getirilerek, bu tür faaliyetler neticesindeki kaynak 
kayıplarına ve meydana gelen yaralanma ve ölümle 
sonuçlanan kazalara engel olmak adına önemli bir 
adım atılmıştır.
34.maddesi ile;
• “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri ye-
raltı maden işletmelerine ilave olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarının iştiraklerinin sözleşmeye bağla-
narak işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde 
çalışan rödövansçıların da bu kapsamdaki maliyet 
artışlarının karşılanması sağlanmıştır.

Bu değişikliklerle arama faaliyetlerinin hızlandı-
rılması, madenlerin ülke sınırları içerisinde katma 
değeri yüksek uç ürünlere dönüştürülmesi ve kay-
nakların kısa zamanda ülke ekonomisine kazandı-
rılması amaçlanmıştır. Bu mevzuat değişiklikleri 
gibi Sn. Bakan Yardımcımız Mithat CANSIZ’ ın 
üzerinde hassasiyetle çalıştığı, sektörün önünü 
açacak, yatırımları hızlandıracak ve yatırımcılara 
yönelik teşvikleri artıracak benzer mevzuat deği-
şiklikleri de önümüzdeki dönemde hayata geçiri-
lecektir. Sektörümüzün, Milli Enerji ve Maden po-
litikasına sahip çıkmaları ve madencilik sektörünü 
geliştirmek üzere özveri ile çalışan kıymetli bürok-
ratlarımızı desteklemelerini arzu eder, uluslararası 
standartlarda bir madencilik sektörünün ülkemizde 
baki olmasını dilerim.

AGÜB Makale
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AGÜB Röportaj

Jeoloji Müh. Dr. Adil Halili ile Röportaj

"Sektörde 33. Yılı, Kırmataş Sektöründe  
24. Yılı Tamamlamaktayım"

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 
Ekim 1958’de İran Batı Azerbaycan ilinin Hoy şehrinde 
(Türkiye sınırına 50 km mesafede) doğdum. İlk, orta ve lise 
öğrenimlerimi Hoy’da tamamladığımda Tarihi İran Devri-
minin ilk sokak hareketleri başlamıştı ve bu hareketlilik yak-
laşık 2 sene sürdü. Şubat 1980’de (devrimin birinci yıl dönü-
münde) yüksek öğrenim amacıyla İstanbul’a geldim. Aynı 
yılın Ekim ayında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi (yer bilimleri fakültesi) Jeoloji Mühendisliği bölümüne 
girdim ve ardından jeoloji 
yüksek mühendisliğini ve 
deniz jeolojisi ve jeofiziği 
yüksek lisansını tamam-
ladıktan sonra (1987’de), 
İstanbul Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsünde uy-
gulamalı jeoloji ana bilim 
dalında Doktora yaptım. 
(1993). Doktoradan sonra 
İran’a döndüm ve yaklaşık 
iki sene Şahrud Üniversi-
tesinin (devlet üniversitesi) 
jeoloji kürsüsünde öğretim 
üyesi olarak görev yaptım. 
Bu süre içinde İstanbul’da-
ki bilimsel etkinliklere ka-
tılıyor, sunumlar yapıyor 
ve sık sık İstanbul’a gelip 
gidiyordum. Fakat 1996’da 
üniversitedeki görevimden istifa ederek yeniden İstanbul’a 
yerleştim ve özel sektörde işe başladım ve halen aynı sektör-
de çalışmaktayım. Çoğu kırma-eleme teknolojileri ve agrega 
kalitesi ile ilgili olarak 15’e aşkın bilimsel yayınım var. Kazık 
ve ankraj gibi altyapı işleri yapan jeoloji yüksek mühendisi 
eşim (Nuşin Halili) ve tıp fakültesi 2. sınıf öğrencisi olan bir 
kızım (Mitra Halili) var.

İş hayatınızdan bahseder misiniz?
Üniversite hayatından sonra İstanbul’a döndüğümde özel 
sektörde kırmataş (agrega) üretimi yapan bir taş ocağında 
(Gebze’de) işe başladım (Mart 1996) ve halen aynı işlet-
mede işletme müdürü (üretim, kalite, ocak, tesis ve plan-
lama sorumlusu) olarak çalışmaktayım. Meslekte 33. Yılı 
ve kırmataş sektöründe 24. yılı tamamlamaktayım. İşe 
başladığımda 90’lık bir kırma-eleme tesisi ile günlük 1000 
ton kadar bir üretim yapıyorduk. Fakat zamanla işletmeyi 

ve tesisleri geliştirerek 
günlük üretimi, 12-13 
bin ton seviyelerine 
çıkardık. İşletmeyi ge-
liştirirken, yeni ilave te-
sisler seçerken verimli-
liği ve ürün kalitesini 
ön planda tutarak op-
timum çalışmayı mini-
mum maliyet ve zayiatı 
baz aldık. Tesislerimizi 
çok yönlü dizayn ede-
rek ocağımızdan çıkan 
her türlü malzemeyi 
minimum zayiat ile ka-
liteli ürün haline getire-
rek değerlendiriyoruz. 
Ocaktaki rezervi iyi ve 
sağlıklı değerlendirme-
nin yolu ocak şevleri ve 

ocak yollarının bilinçli bir şekilde dizayn edilmesinden 
geçer. Diğer bir ifadeyle taşın (litolojinin) fiziko-mekanik 
özellikleri ile ocaktaki birincil ve ikincil süreksizliklerin 
iyi incelenmesi ve sağlıklı değerlendirilmesi ile mümkün 
olur. Üretilen malzemenin (agreganın) kalitesi her ne ka-
dar taşın fiziko-mekanik özelliklerine bağlı olsa da bir o 
kadarda kullanılan kırma-eleme teknolojisine ve tesisle-

"Sektörümüzün çalışma tarzı, çalışma ortamı, şartları, çalışma anlayışı ve 
koşullarını iyileştirmeden sektörün saygınlığını ve geçerliliğini arttırmak ve 
çağımızın ihtiyaçlarına ayak uydurmasını sağlamak bir hayli zor görünmektedir." 
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rin çok yönlü dizayn 
edilmelerine bağlı-
dır. Dolayısıyla ocak 
yeri seçimi, piyasanın 
arz-talep dengesi, üre-
tim ve tüketim alanla-
rına olan mesafe, taşın 
fiziko-mekanik özel-
likleri, kırma-eleme 
makinalarının seçimi 
ve dizayn (kısaca tek-
noloji ve litoloji) çok 
ama çok önem arz ettiği için, ilk baştan tercihleri sağlıklı 
ve doğru kullanmalıyız, zira sonradan telafisi ya mümkün 
değildir ya da çok pahalı bir bedelle karşılaşılabilir.

Gebze Bölgesindeki taş ocaklarının geleceğiyle 
ilgili neler söylersiniz 
Gebze bölgesi İstanbul gibi kozmopolit bir bölgedir ve bu 
bölgede üretilen malzemelerin %90’dan fazlası İstanbul 
Anadolu yakasının agrega ihtiyacının karşılanması amacıy-
la kullanılmaktadır. Dolayısıyla İstanbul Anadolu yakasının 
önemli ana agrega tedarikçilerinden biri Gebze agrega ocak-
larıdır diyebiliriz. Bu ocakların geleceğine yönelik her gün 
yeni yeni duyumlar, farklı farklı çözüm önerileri kulağımıza 
geliyor. Fakat henüz somut ve elle tutulur bir çözüm ortaya 
çıkmış değildir. Bu da sorunun ne kadar büyük, nedenli zor 
ve önemli olduğunu göstermektedir. Ancak her zor soru-
nun mutlaka bir kolay çözümü vardır. Yeter ki biraz sabırlı 
ve biraz özverili olalım. Profesyonel ve kolektif bir çalışmayı 
baz alarak Gebze agrega ocaklarındaki sorunların çözümü-
nü biraz daha kolaylaştırmamız mümkündür.
Bana göre sorunların tespiti ve çözümü için Agrega Üre-
ticileri Birliği'nin önderliğinde (AGÜB); mülki amirler-
den (Valilik, Belediye vs.), akademik çevrelerden (Prof. 
Dr. Atiye Tuğrul vs.), profesyonel kırmataş üretimi yapan 
şirket ve şirket yöne-
ticilerinden (Gebze, 
Hereke ve Ömerli taş 
ocaklarından) oluşan 
bir komisyon oluştu-
rularak çalışmalara 
başlanmalı ve kolektif 
bir anlayışla havza ma-
denciliğini göz önünde 
bulundurarak çok or-
taklı tek bir kooperatif  
tarzı çözüm üzerinde 

durulabilir. Sanayisi, 
sosyal tesisleri, alt yapı 
tesisleri, profesyonel 
yönetim ve kadrolar 
ile böyle bir oluşumun 
önü açılarak belirli bir 
zaman diliminde tüm 
bölge üretimini bir 
araya toplayarak en az 
100 yıllık bir üretim 
planlaması yapmak 
mümkündür.

Sektörümüz ile ilgili değerlendirmelerinizi bi-
zimle paylaşır mısınız?
Ülkemizde ve dünyada asfalt ve beton-arme ağırlıklı inşa-
at yapımları devam ettiği sürece agrega ocakları ve agrega 
üretimleri doğal bir ihtiyaç ve gereksinim olarak, asfalt ve 
beton yapımında kullanılan doğal ve işlenmiş (yarı mamul) 
yapı malzemeleri olarak hayatımızdaki varlıklarını sürdü-
receklerdir. Ancak sektörümüzün çalışma tarzı, çalışma or-
tamı, şartları, çalışma anlayışı ve koşullarını iyileştirmeden 
sektörün saygınlığını ve geçerliliğini arttırmak ve çağımız 
ihtiyaçlarına ayak uydurmasını sağlamak bir hayli zor gö-
rünmektedir. Dolayısıyla sektörümüzü daha profesyonel, 
günümüz teknolojilerini bilinçli bir şekilde kullanabilen, 
eğitimli bir kadroya kavuşturmalıyız. Bu da kurumlaşma-
yı benimsemiş kolektif bir akıldan geçer. Diğer bir ifadeyle 
eğitimli insanların (jeoloji, maden, inşaat gibi mühendislik 
disiplinlerinin) sektörde işveren ve çalışan olarak daha fazla 
söz sahibi olmalarını gerektirmektedir.

Genç meslektaşlara ne söylemek istersiniz?
Her şeyden önce zaman ve mekana çok takılmadan yap-
tıkları işi ve mesleklerini içtenlikle ve samimi bir şekilde 
sevmeleri, olmazsa olmaz koşullardan biridir. Fedakar ve 

özverili olmaları da işin 
diğer bir boyutudur. 
Başarılı olmak istiyor-
larsa işin üç önemli 
ayağını (ilgi, bilgi ve 
sermaye) her daim 
kontrol ve denetim al-
tında tutulmaları şart-
tır. Yeniliklere açık, çok 
yönlü, akıllı ve pratik 
zekalı olmak şantiyeci-
likte esastır.
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Küresel iş makineleri sektörüne yön veren 50 en büyük üretici arasında yer alan 
HİDROMEK, 13-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da, Uluslararası Yeraltı Kazıları 
Sempozyumu ve Sergisi’nde (UYAK 2018) alt yapı sektörünün yerli ve yabancı 
temsilcileriyle bir araya geldi. HİDROMEK, yenilikçi ve tasarım ödüllü ürünlerini 
ziyaretçilerle buluşturdu. 

Hidromek Tasarım Ödüllü Ürünlerini  
UYAK 2018’de Tanıttı 

Bu sene kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutla-
yan HİDROMEK’in 43 binin üzerinde iş makinesi 
100’den fazla ülkede çalışıyor. Eylül ayında en son 
Antalya CM EXPO Fuarında iş ve inşaat makinele-
ri sektörüyle buluşan HİDROMEK, hızını kesmeden 
yeni etkinliklere katılımını sürdürüyor.

Alt ve Üst Yapı Projelerinde Hidromek İmzası

Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen UYAK 2018’de, yeral-
tı yapıları, kazı ve destekleme teknolojilerindeki son 
gelişmeler ile tünelcilik ve madencilik sektörlerinde-
ki yeraltı kazılarıyla ilgili yeni çözümler masaya yatı-
rıldı. Türkiye’de ve yurtdışında pek çok önemli alt ve 
üst yapı projesinde imzası bulunan HİDROMEK de 
UYAK 2018’de yenilikçi iş makineleri ile yerini aldı. 

Yer Altında Güçlü Performans
Farklı uygulamalara yönelik çözümler üreten HİD-
ROMEK tünel inşaatındaçalışmaya yönelik olarak 
özel geliştirdiği HMK 220 LC TX tünel ekskavatö-
rü ile bu segmentteki müşteri ihtiyaçlarını tam an-
lamıyla karşılıyor. Tasarım ödüllü GEN Serisine ait 
HMK 220 LC TX tünel ekskavatörünün bomu, armı 
ve bağlantıları tünel şartları için özel üretiliyor. Za-
mandan ve yakıttan önemli oranda tasarruf ettiren 
HMK 220 LC TX’in motoru ve ana hidrolik pompa-
sı, elektronik kontrol ünitesi ile son derece uyumlu 
çalışarak her türlü saha şartları için farklı çalışma 
modları ile daha fazla iş sağlıyor. Tünel uygulamaları 
için özel ataşmanları mevcut olan HMK 220 LC TX, 
yeraltının ağır şartlarına da uyum sağlayarak maksi-
mum performans sunuyor.
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Tasarım Ödüllü Seri ile Ağır Saha Şartlarında Ofis 
Konforu
Tasarım ödüllü GEN Serisi’ne ait paletli ve lastikli 
ekskavatörler geliştirilmiş performans ve mükemmel 
kumanda kabiliyetini beraberinde getiriyor. 
"HİDROMEK Operatörü" yaratma anlayışıyla oluştu-
rulan, operatörün ofisindeki gibi konforlu hissetmesi-
ni ve makineyi kolaylıkla kullanmasını sağlamak ama-
cıyla tasarlanan seride konforlu kabin içerisinde uzun 
çalışma saatlerinde operatörlere daha rahat bir çalışma 
ortamı sunularak operatörün verimliliğinin arttırılma-
sı sağlanıyor. 

Ağır Saha Şartlarında Maksimum Performans
Her türlü saha şartları için farklı çalışma modları ile 
yakıt tasarrufu sağlayan hidrolik ekskavatörler uzun 

ömür kombinasyonu gözetilerek üretiliyor. Çeşitli 
uygulamalar için farklı arm ve kova konfigürasyon-
larına sahip paletli ve lastikli ekskavatörler, ağır saha 
şartlarında maksimum performans sağlıyor. 

Yüksek Koparma Gücü ve Kontrol Kabiliyeti Su-
nuyor
İş makineleri endüstrisinde 40 yıllık deneyimle 
tasarlanan HMK 640 WL lastik tekerlekli yükleyici; 
daha fazla performans, çok yönlü kullanım, opera-
tör konforu ve güvenlik alanlarında beklentilerin 
tam karşılığını veriyor. HMK 640 WL lastik teker-
lekli yükleyici, taş   ocağı işletmeciliği, çakıl, ma-
dencilik ve beton santralleri çalışmaları gibi uygu-
lamalarda üretkenlik ve yüksek verimlilik sunuyor. 
Bu ağır hizmet tipi yükleyici ile yüksek koparma 
gücü ve mükemmel kontrol kabiliyeti elde ediliyor.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, Ekim ayında bir önceki 
aya göre 1,86 puan gerileyerek 85,63 seviyesinde gerçekleşti. İnşaat sektöründe 
yaşanan talep ve finansman sorunları inşaat malzemeleri sanayisini daha çok 
etkilemeye başladı. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerinde, 
iç pazar kaynaklı olarak gerileme sürdü. Mali piyasalardaki göreceli iyileşmeye 
rağmen güven ve beklentilerde de zayıflama devam etti. Önümüzdeki üç aya ilişkin 
alınan yurtiçi siparişlerde düşüş sürerken, ihracat siparişlerinde Ekim ayında yine 
artış yaşandı.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi 
Bileşik Endeksi Ekim Ayı Sonuçları Açıklandı

İç pazar gerilemede, ihracat artışta!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği 
(Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli ola-
rak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi’nin Ekim 2018 sonuçları açıklandı. Ekim 
ayında 85,63 puan olarak gerçekleşen Bileşik En-
deks raporunda, önümüzdeki aylara ilişkin güven 

ve beklentilerdeki gerilemenin, inşaat malzemele-
ri sanayisinde küçülme yaşanabileceği endişesini 
artırdığı belirtildi. Endeksteki iyileşmenin, inşaat 
sektöründe sağlanacak normalleşmeye, giderek 
bağımlı hale geldiği ifade edildi. Bileşik Endeks’te 
şu bilgiler yer aldı:
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İhracat dışındaki faaliyetlerde gerileme yaşandı
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler, mali gös-
tergelerdeki iyileşmeye rağmen Ekim ayında gerile-
meye devam etti. Faaliyetlerde üç ayda hissedilir bir 
gerileme oluştu. Ekim ayındaki gerilemede inşaat 
sektöründeki talep yetersizliği ve finansman sıkıntı-
ları belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi Ekim ayında bir 
önceki aya göre 1,8 puan düştü. İhracat hariç diğer 
faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı. Yurtiçi satışlar 
Ekim ayında belirgin ölçüde geriledi. Üretimde de 
gerileme devam etti. Cirolar Ekim ayında özellikle iç 
satışlardaki düşüşe paralel olarak zayıf kaldı. Yurtdışı 
satış fiyatlarında ise bu kez sınırlı bir gerileme yaşan-
dı. Gerileme, inşaat sektöründe yaşanan durgunluk-
tan ve inşaat firmalarının yaşadıkları sıkıntılardan 
kaynaklandı. Yurtdışı satış fiyatlarında ise gerileme 
bu kez yavaşlayarak devam eti.

Güven Endeksi, yaşanan gelişmelere daha du-
yarlı hale geldi
Güven Endeksi’nde yaşanan gerileme, Ekim ayında 
da devam etti. Güven Endeksi’ndeki gerilemede bu 
kez daha çok inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılar 
ve gelişmeler etkili oldu. Ekonomide yaşanan panik 
havasının sona ermesine rağmen ekonomiye olan 
güven kaybı devam etti. Ekim ayında faaliyetlerde 
gerilemenin sürmesi de güveni olumsuz etkiledi. Gü-
ven seviyesi bir önceki aya göre 1,3 puan düştü. Ekim 
ayında güven seviyesi 15,2 puan fark ile geçen yılın 
Ekim ayı güven seviyesinin de çok altında kaldı. Tür-

kiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzeme-
leri sanayisine ilişkin güven kaybı da Ekim ayında 
sürdü. Ayrıca yurtiçi pazarlarda da güven kaybı ger-
çekleşti. İhracat pazarlarında ise güven Ekim ayında 
artışına devam etti. Güven Endeksi’nin hassasiyeti 
inşaat sektörüne bağlı olmaya başladı. Bu nedenle 
güven seviyelerinde iyileşme için inşaat sektöründe 
iyileştirici ve güven artırıcı ilave adımlara ihtiyaç 
duyulduğu görüldü.

Yurtiçi siparişler düşerken ihracat siparişleri ar-
tıyor
Ekim ayında İnşaat Malzemeleri Sanayisi Beklenti 
Endeksi’nde yaşanan gerileme, yavaşlayarak dör-
düncü ayına taşındı. Faaliyetlerdeki daralmanın 
sürmesi ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkile-
meye devam etti. Mali piyasalarda sağlanan göreceli 
istikrara rağmen beklentiler bu kez inşaat sektörüne 
ilişkin endişeler nedeniyle geriledi. Beklentiler son 
beş yılın en düşük seviyesine indi.
Beklenti Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 
2,4 puan düştü. Böylece son yedi ayda beklentilerde 
toplam 16,5 puan gerileme yaşandı. Bu gerileme ile 
birlikte Ekim ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı 
döneminin beklenti seviyesinin 14,8 puan altına 
indi. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi sipa-
rişlerde düşüş devam etti. İhracat siparişlerinde ise 
Ekim ayında yine artış yaşandı. Önümüzdeki üç ayın 
üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise kuvvetli 
şekilde gerileme göstermeye devam etti.
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3 Aralık 2018 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 
katkıları ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) organizasyonuyla bu yıl ilk 
kez düzenlenen "İnsan İçin Maden" temalı Maden Sektörü Ödül Töreni ve Sektörel 
Vizyon Organizasyonu İstanbul Swissotel The Bosphorus Otel'de düzenlendi. 

Maden Sektörü Ödül Töreni Düzenlendi 

Toplantıya görüntülü arama ile bağlanan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Sn. Mithat Cansız, TİM Başkanı Sn. İsmail 
Gülle, İMİB Başkanı Sn. Aydın Dinçer, Toronto York Üniver-
sitesi'nden Dr. Dirk Matten'in yanı sıra çok sayıda sektör tem-
silcisi katıldı. Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir madencilik 
kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra 
sektörün gelecek vizyonunun detaylarıyla masaya yatırıldığı 
organizasyon kapsamında 2 ayrı panel düzenlenerek sektörle 
fikir alışverişinde bulunulurken 13 farklı kategoride ödül alan 
sektör temsilcilerine de ödülleri takdim edildi. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İMİB Başkanı 
Sn. Aydın Dinçer, 2018 yılında 4,5 milyar dolar ihracat raka-
mına ulaştıklarını söyledi. "İnsan için Maden" sloganıyla insa-
noğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda olmak için çalıştıklarını 
belirten Sn. Dinçer, yaşamdaki her şeyin bir maden ürünü 
olduğunu söyledi. Sürdürülebilir madenciliğin önemine deği-
nen İMİB Başkanı Sn. Dinçer: "Türkiye ekonomisi için maden 
ocakları da sanayi kuruluşları gibi önem arz ediyor. Bu nedenle 
sürdürülebilir müdencilik için yatırımların gerçekleştirilmesi, 
bu noktada da devlet teşviklerinin artırılması gerekiyor" açık-
lamasında bulundu. 
Açılış konuşmasının ardından Bakanlık çatısı altında son dö-
nemde gerçekleştirilen çalışmaları bir sunum ile katılımcılara 
aktaran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Mit-
hat Cansız, Milli Enerji ve Maden Politikası ile çok kapsamlı 

çalışmalar başlatıldığını söyledi. Madencilikte en temel so-
runlardan birisinin gerekli izinlerin birden fazla makamdan 
alınması ve bürokrasinin fazlalığı olduğunu vurgulayan Sn. 
Cansız, işlemlerin hızlandırılması için birçok kurumun ye-
niden yapılandırıldığını ve e-Maden projesinin başlatıldığı-
nı aktardı. Yazılımı yüzde 96 oranında tamamlanan e-Ma-
den projesi ile 700'ü aşkın işlemin elektronik ortamda yapı-
lacağını ve 32 kurumla yapılan protokoller kapsamında di-
jital ortamda veri alışverişi sağlandığını anlatan Sn. Cansız, 
e-Maden kapsamında 2019'da işlemlerin ve taleplerin daha 
hızlı bir şekilde tamamlanması için çalışmaların devam 
edeceğini belirterek, "Geçen yıl 1248 maden sahasını ihale 
ettik ve toplamda 307 milyon liralık teklif geldi. Bu yıl üç bin 
maden sahası daha ihale edilecek. Aynı zamanda, 2018'de 
alüminyum için açtığımız üç ürün şartlı ihalenin yanı sıra 
bu yıl demir, bakır, kurşun, çinko ve krom alanlarında ihale-
ler devam edecek" dedi. 
Bakan Yardımcısı Sn. Cansız, olmazsa olmaz 'güvenli ma-
dencilik' anlayışının tamamen benimsenmesi ve uygu-
lanması için 2018'de  69 yer altı denetim uzmanı istihdam 
edildiğini söyledi. Madenleri mavi, sarı ve kırmızı olarak 
risk gruplarına göre üçe ayırdıklarını belirten Sn. Cansız, 
"2018'de 8,088 maden sahası, yani 11.095 adet maden oca-
ğı etkin ve sıkı şekilde denetlendi. Bu denetimler sırasında 
2.500 maden sahasının faaliyetleri geçici olarak durduruldu. 
Bu denetimler sonrasında madenlerde yaşanan kazalarda 

Bakan Yardımcısı Sn. Mithat CANSIZ 



21AGREGA BÜLTENİwww.agub.org.tr

AGÜB Sektörden

can kaybı yüzde 59 azaldı. Tabii ki hedefimiz bunu sıfıra in-
dirmek" sözlerini sarf etti. 
Eti Maden İşletmeleri'nin geçen yıl ilk defa ihracatta 1 mil-
yar doları aştığına ve diğer kalemlerde de artan ihracatımıza 
vurgu yapan Sn. Cansız; "Eti Maden 2,4 milyon ton satışında 
bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artış sergilendi. Dünya paza-
rındaki paımız yüzde 57'den 59'a çıktı. Türkiye'de 3,3 milyar 
ton bor var. Bu alandaki performansımızı geri bırakmadan, 
katma değer konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aynı 
zamanda, performansızımı geri bırakmadan, katma değer 
konusunda çaba sarf etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda, ma-
dencilikte iki milyar dolar seviyesinde olan mermer ihracatı-
mızda satılan mermer, çıkarılan mermerin yüzde 5-10'u sevi-
yesine denk geliyor çünkü diğer kısımları artık olarak doğaya 
bırakılıyor. Bu yüzden, mermer artıklarının değerlendirilmesi 
için bir proje başlattık. Yurt dışından kurumlar ve üniversite-
lerle iş birliği içinde bu projemizi hayata geçiriyoruz. 
Vizyon toplantısı kapsamında Toronto York Üniversitesi'n-
den Dr. Dirk Matten "Dünyada Maden Trendi ve Yatırım 
Yönelimleri" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek Türkiye'nein 
madencilik vizyonunun gelişmesine yönelik düşünceleriyle 
katkı sağladı. Stratejik İletişim Danışmanı Sn. Sevda Güner 
ise "Madenlerde Kamuoyu Algısı, Sosyal Rıza Üretimi" baş-
lıklı sunumu ile ülkemizdeki sözde çevreci eylemler aracılığı 
ie madenciliğin ve ekonominin hedef alınması karşısında 
sektörün yerel paydaşlar ile iletişiminin ve halkla ilişkilerin 
ne kadar önemli olduğu konusunda önerilerini aktardı. 
Yapıman sunumların ardından iki ayrı panel gerçekleştiril-
di. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve 
Köşe Yazarı Sn. Şeref Oğuz'un üstlendiği "Madenlerde Fi-
nans ve Yatırım Yönetimi; Türkiye ve Dünya" konulu ilk pa-
nelde, BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Salim Ağan, 
SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü, 
Türk EXIMBANK Genel Müdürü Adnan Yıldırım, UM-
REK Başkan Yardımcısı Mesut Soylu ve Nurol Bank Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Çimen konuşmacı olarak yer aldı. 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sn. Hakan Gül-
dağ'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Madenlerde Çevre 
ve İletişim; Türkiye ve Dünya" başlıklı ikinci panelinde ise 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel 
Müdür Yardımcısı Kemal Dağ, Türkiye Madenciler Derneği 
(TMD) Çevre Koordinatörü Prof. Dr. Caner Zanbak, Altın 
Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ve Maden Jeolog-
ları Derneği (MJD) Başkanı Ahmet Şentürk katılımcılarla 
bilgi birikimlerini paylaştı. 
Ankara'daki yoğun programı nedeniyle toplantıya katılama-
yan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez ise 
ödül töreni öncesinde organizasyona görüntülü arama ile 
bağlanarak bir konuşma gerçekleştirdi. Madencilikte işlem-

Alıntıdır: http://www.mapeg.gov.tr/Haberler/maden_odul_toreni.aspx

lerin yavaşlamasına neden olan bürokratik süreçleri orta-
dan kaldırdıklarını ve e-Maden projesinin tüm özellikleriyle 
sektörün kullanımına açılacağını dile getiren Sn. Sönmez, 
bu projenin İkinci 100 Günlük İcraat Programı kapsamın-
da bulunduğunu anımsattı. Sn. Sönmez, e-Maden ile tüm 
süreçlerin elektronik ortamda yapılabileceğini ifade ederek 
2017'de kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporla-
ma Komisyonu (UMREK) ile madenlerde uluslararası stan-
dartlarda ve geçerli bir kod ile raporlama yapılabileceğini 
aktardı. Bu gelişmenin madencilere finansman konusunda 
ciddi şekilde yardımcı olacağını kaydeden Sn. Dönmez, 
"güvenli madencilik" için de 2018'de 8 bin civarında ruhsat 
sahasının denetlendiğini aktararak 2023'te denetim yapılan 
saha sayısının 14 bine çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. 
Sn. Bakan Dönmez; "Madencilikte daha büyük bir potansi-
yele sahibiz ama tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Maden-
ciliğin gayrisafi yut içi hasıla içindeki payı yüzde 1 seviyesin-
de. Bunu ilk etapta iki katına çıkarmak istiyoruz. Daha sonra 
da yüzde 5 seviyesine çıkarmak durumundayız" dedi. 
Sn. Bakan Dönmez'in konuşması s onrasında sektörde-
ki başarılı projeler ve şirketlere ödüllerini Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Mithat Cansız takdim etti. 
Ödül Töreni'nde 13 farklı kategoride 38 firmaya ödül verildi. 
En Fazla İhracat Ödülü kapsamında birincili ödülü Eti Me-
din'e, ikincilik ödülü Ekom-Eczacıbaşı'na, üçüncülük ödülü 
ise Eti Krom'a verildi. Çevre Ödülü de sırasıyla; Koza, Kale 
Maden-Çanakkale ve Limak Çimento'ya takdim edildi. Ar-
Ge ödülü ise sırasıyla; Deba Maden, Boren ve Medcem'in 
oldu. Tören kapsamında İstihdam Ödülü'nün birincisi İm-
bat Maden olurken ikinci Park Teknik-Ciner Grubu, üçün-
cü ise Çelikler (Orhaneli Tunçbilek) oldu. Teknoloji Ödü-
lü'nün sahipleri de sırasıyla; Tümad, Ciner Grubu ve Simge 
(Agrega) oldu. Güvenlik Ödülü sırasıyla; Erdemir, Çiftay ve 
Alimoğlu, İletişim Ödülü ise sırasıyla; Çayeli Bakır, Kaltun 
Madencilik ve Dedeman Madencilik'e verildi. En Çok Ka-
dın İstihdam Eden Firma Ödülü de sırasıyla; Esan Eczacıba-
şı, Camiş ve Silkar, En Büyük Yatırım Ödülü; Eti Bakır A.Ş., 
Mazı Dağı Metal Geri Kazanım ve Gübre Tesisi, Anagold 
ve Yıldırım Holding'e teslim edildi. En Fazla Devlet Hakkı 
Ödeyen Maden Ödülü de sırasıyla; Türkiye Kömür İşlet-
meleri, Eti Maden, Tüprag, Esan, Koza ve Etibakır'a verildi. 
Maden sektörüne emek ve katkı veren akademisyen kate-
gorisinde ise Cerrahpaşa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atiye 
Tuğrul, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hanifi 
Çopur ve Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bahtiyar 
Ünver ödüle layık görüldü. En İyi Proje Finans Ödülü Ac-
caria'nın olurken, En İyi Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Fayda 
Ödülü; Tüprag Export'a takdim edildi. Yurt dışından Ödül 
Getiren En İyi Proje Finansman Ödülü de Tümad'a verildi.
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AGÜB Sektörden

21 Kasım 2018 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonu'nda 
kısa adı UMREK olan "Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" 
tarafından oluşturulan UMREK Kodu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 

UMREK Kodu Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Maden İş-
leri Genel Müdürü Sn. 
Dr. Hasan Hüseyin 
ERDOĞAN, Genel 
Müdür Yardımcıları 
Sn. Mustafa SEVER ve 
Sn. Uğur Salih UÇAR, 
MTA Genel Müdürü 
Sn. Cengiz ERDEM, 
UMREK ve YERMAM 
Yönetim Kurulu üye-
leri, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, STK'lar ile 
madencilik sektörünün önde gelen firmalarının yetkilileri 
katılım sağladı. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MİGEM Ge-
nel Müdürü Sn. Erdoğan, madencilik sektörünün içerisinde 
barındırdığı risklerin öngörülebilirliğinin artırılması için 
uluslararası standartlarda hazırlanan UMREK Kodu'nun 
büyük önem arz ettiğini belirtti. Hazırlanan UMREK Kadı 
ve maden arama sonuçları, maden kaynak ve maden re-
zervlerinin doğru, tutarlı ve güvenilir bir şekilde hesaplanıp 
raporlandırılabilmesi amacıyla, dünya genelinde tutarlı ra-
porlama standartları geliştirmek ve yayımlamak amacıyla 
faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olan CRIRSCO'ya 
ülkemizin üyeliği ile madencilikte uluslararası güvenin sağ-
lanması ve korunmasının da teminat altına alınacağını ifa-
de eden Sn. Erdoğan, UMREK Kodu ile sağlanacak "doğru 
raporlama" ortamıyla doğal kaynaklarımızın en verimli şe-
kilde değerlendirilerek yönetileceğini ve planlanabileceğini, 
böylece yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik 
verileri üzerine yatırımlarını gerçekleştirebileceklerini ak-
tardı. 
UMREK Kuruluş Amacı, Yapısı ve Misyonu üzerine bir ko-
nuşma gerçekleştiren UMREK Üyesi Sn. Cem YÜCEER, 
ülkemizde neden uluslararası standartlarda bir kodlamaya 
ihtiyaç duyulduğunu, Yetkin Kişiler tarafından UMREK 
Kodu kullanılarak hazırlanacak raporların madencilik sek-
törüne neler kazandıracağını belirtti. 
YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Semih DEMİR-

Alıntıdır: http://www.migem.gov.tr/Haberler/imib_tim.aspx

CAN yaptığı konuşmada 
04.12.2017 tarihinde ku-
rulan ve kısa adı YER-
MAM olan "Yerbilimleri 
Maden ve Metalürji Pro-
fesyonelleri Birliği'nin 
amacının profesyonelleri 
bir araya getirmek oldu-
ğunu belirterek UMREK 
ile eşgüdümlü olarak be-
lirlenecek Yetkin Kişiler'e 
ilişkin aranacak özellikle-
ri aktardı. UMREK Kodu 

ile hazarlanacak raporlarda Birlik olarak amaçlarının "Doğ-
ru Profesyonel, Doğru Alan ve Doğru Raporlama" olduğu-
nu belirtti. 
Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ah-
met ŞENTÜRK ekonomik maden aramacılığı konusunda 
yaptığı konuşmada; yatırımcıların doğrudan kullanacağı 
raporları hazırlarken maden aramacılığının öneminden 
bahsederek iyi ve doğru hazırlanmış kaynak raporlarının 
maden ruhsatının değerini de artıracağını ifade etti. 
UMREK Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Mesut SOYLU yaptığı 
konuşmasında; maden aramacılığında UMREK Kodu'ne 
göre kalite güvencesi ve kontrolü(QA/QC) uygulamalarına 
değenerek raporlama kalitesinin veri tabanının kalitesine 
ve güvenilirliğine bağlı olduğunu, UMREK Kodu ile hazır-
lanacak raporların para ve zaman kaybını da engelleyece-
ğini belirtti. 
Afyonkarahisar Dinar İlçesi Dombayova kömür sahasında 
JORC Kodu (Avustralya) ile MTA tarafından yapılan çalış-
malar hakkında bir konuşma yapan Sn. Dr. Berk BESBEL-
Lİ, uluslararası standartlarda hazırlanmış bir kod ile yapılan 
çalışmalarda nelere dikkat edildiğinive bu raporlamanın 
kazandırdığı güvenilir verilerin öneminden bahsetti. 
Konuşmaların ardından yapılan Panel bölümünde, katı-
lımcıların sorularını cevaplayan konuşmacılar ülkemiz ma-
dencilik sektörü için büyük önem arz eden UMREK Kodu 
ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. 
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AGÜB Sektörden

Maden Sorunları Değerlendirme Toplantısı

4 Ekim 2018 Perşembe günü, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde, T.C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sn. Mithat CANSIZ’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen maden sektör sorunlarının değerlendirildiği toplantıya, AGÜB 
olarak katılım gösterildi.

Sn. CANSIZ, yeni 
hükümet sisteminin 
devreye girmesiyle 
birlikte Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı 
olarak, madencilik-
le ilgili sorunları iyi-
leştirme noktasında 
sürece azami hız ka-
zandıracaklarını ifade 
etti. Yapılan iyileştir-
melere, çıkarılan yö-
netmeliklere değinerek 
maden bölgesi ilanı ile 
büyük bir problemin 
çözüldüğünü belirtti. 
Maden Kanunu’nda yapılacak bazı değişikler olaca-
ğını ve bununda önümüzdeki günlerde torba yasa ile 
çıkartılacağını dile getirdi. Ruhsat bedelleri, idari para 
cezaları ve devlet hakkı gibi ödemelerin vergi yapılan-
dırması kapsamına alınması için mücadele ettiklerini 
fakat bunun gerçekleşmediğini söyleyen Sn. CANSIZ, 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak kurum 
bünyesinde taksitlendirme yapılması konusunu çalış-
tıklarını söyledi. Tüm başvuru ve sonuçların e-maden 
sistemi üzerinden yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan 
projenin %75’inin ta-
mamlandığı ve konu 
ile ilgili TURKSAT ile 
anlaşıldığını açıkladı. 
Mermer artıklarının 
değerlendirilmesi ça-
lışmasından, Maden 
ve İnsan dergisinin 
yayınlanmasından, 
belli büyüklükteki ya-
tırımların kurumlar 
ile yaşadıkları sorun-
ları öncelikli olarak 

çözme girişiminde 
bulunacaklarından 
ve uç ürün üretilmesi 
noktasında Cumhur-
başkanlığı Genelgesi 
yayınlanacağından 
bahsetti.
Sektör tarafından 
gündeme getirilen en 
önemli konular; Zey-
tin Yasası olarak tabir 
edilen kısıttan dolayı 
ülkemizin birçok böl-
gesinde yatırımların 
gerçekleştirilemedi-
ği, ruhsat güvencesi 

probleminin kesinlikle çözülmesi gerektiği, orman 
arazi izin bedellerinin yüksekliği, orman arazilerin-
de üç kapalılık sorunu, ağaçlandırma sahalarının da 
üç kapalı olarak değerlendirilmesi problemleri dile 
getirildi. Diğer önemli bir konu ise ruhsatların ihale-
ye çıkartılmadan önce izin problemlerinin çözülmesi 
gerektiği konusuydu. Kamuoyunun hala madenciliğin 
önemini kavramamış olduğu ve bunun çözümü için 
Bakanlık tarafından kamu spotları yapılıp yayınlan-
ması talep edildi.
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ENTO Maden Global A.Ş.
HAKKIMIZDA 
ENTO MADEN GLOBAL A.Ş. 2017 yılında faaliyetle-
rine başlamış olup, İstanbul / Eyüp - Kısırmandıra Kö-
yünde 73 hektarlık ruhsat sınırları içerisinde üretimlerini 
gerçekleştirmektedir. Senelik 2.000.000 ton üretim kapa-
sitesi ile tedarikçilerine beton agregaları ve alt yapı mal-
zemeleri temini konusunda hizmet sunmaktadır.

MİSYONUMUZ
Ento Maden Global A.Ş. bilgiyi, deneyimi ve teknolojiyi 
bir arada kullanarak, üretimlerini standartlara uygun üst 
düzey kalite, doğru zamanlama ve akılcı maliyet prensip-
leri ile yöneterek, istekleri karşılamayı ve beklentilerin 
önüne geçmeyi kendisine misyon edinmiştir.

VİZYONUMUZ
Dünya'da Bilimsel ve Teknolojik gelişmeler ışığında 
gerçekleşen teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından 
takip ederek bu gelişmeleri sürekli yenilenen makine 
parkı ve tecrübeleri ile harmanlayıp inşaat sektörün-
de tedarikçilere en iyi ve ekonomik çözümü sunmayı 
kendisine vizyon edinmiştir.

ÇEVRE, GÜVENLİK VE SAĞLIK
ENTO MADEN GLOBAL A.Ş. her projede, kurumsal 
kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak ÇGS'nin ko-
runması ile ilgili dünya standartlarında performansa 
ulaşmanın önemini bilir ve kabul eder. "Sıfır Kaza" 
politikası ENTO MADEN GLOBAL A.Ş. de hem bir 
hedef, hem de bir başarıdır.

AGÜB Aramıza Katılanlar

Nordberg® HP Series™ konik kırıcılar daha 
uzun emre amadelik süresi ile daha yüksek 
üretim sağlar

Biz Metso’da büyük farkı böyle yaratıyoruz 
#TheMetsoWay

Nordberg® HP Serisi ™ konik kırıcılar, kırıcı hızı, strok, kırma
kuvvetleri ve kavite tasarımının eşsiz bir kombinasyonunu sunar. Bu 
sahada kanıtlanmış kombinasyon tüm sekonder, tersiyer ve dördüncül 
uygulamalarda daha yüksek kapasite ve üstün son ürün kalitesi sağlar. 
Eşit boyutlu kırıcılar ile karşılaştırıldığında, Nordberg HP daha büyük 
üretim kapasitesine, kırma haznesinde daha yüksek yoğunluğa ve daha iyi 
küçültme oranına sahiptir. Bu, düşük enerji tüketimi ile birinci kalite son 
ürünler elde etmenizi sağlar.

Metso kırıcıları ile ilgili daha fazla bilgiye www.metso.com adresinden 
ulaşabilirsiniz

#TheMetsoWay
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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

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

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Ento Maden  
Global A.Ş.

Güneşli Evren Mh. Bahar 
Cd. Şehit Doğan Öztürk Sk. 

No:24 Bağcılar İstanbul

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

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

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

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

Bornova - İzmir

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

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

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

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

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

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 

İlkdal Madencilik Sanayi  
Nak. Paz. Ltd. Şti. 

Pirinçci Mah. Işıklar İstan-
bul Cad. No:1/B Eyüp/

İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

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

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

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti. 

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

Bahçelievler - İstanbul

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

Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

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

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - İstanbul

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Dere Madencilik A.Ş.
Çakırağılı Mevkii,  

10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

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

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

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

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

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

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

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

Kurtyapı Hafriyat İnş, ve 
Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

Sultan Orhan Mah.  
Terminal Cd. No: 15  

Gebze /Kocaeli
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ETKİNLİK TAKVİMİ

MINEX 2019
8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve  
Teknolojileri Fuarı
Minex.izfas.com.tr

23-26

Bauma 2019
www.bauma.de
İnşaat Maden İş Makineleri ve Ekipmanları Fuarı

8-14
Nisan 2019

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı
Ankara
www.jmo.org.tr

28-1
Ocak-Şubat 2019

Hayatımız Maden Çalıştayı
Antalya 

18-19
Ocak 2019

MARBLE 2019
25. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı
İzmir
marble.izfas.com.tr

27-30
Mart 2019

IMCET 2019 
Türkiye 26. Uluslararası Madencilik  
Kongresi ve Sergisi
www.imcet.org.tr

16-19
Nisan 2019 Ekim 2019
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