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Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

İçinde bulunduğumuz dönemde inşaat sektöründe 
yaşanan daralmanın etkileri, bu sektöre hizmet ve-
ren agrega üreticilerinin üzerinde baskı oluşturma-
ya devam etmektedir. Bu dönemde sıkça konuşulan 
ABD ile ülkemiz arasındaki S-400 hava savunma 
sistemleri ve F-35 uçakları ile ilgili konular, doğu 
Akdeniz’deki sondaj krizi ve Suriye’de yaşanan ge-
lişmeler, ülkemiz ekonomisinin hassasiyetlerini ve 
tüketicinin piyasalara olan güvenini bir süre daha 
olumsuz etkileyecek gibi görünmektedir. Tüm bu 
yaşananlar ışığında inşaat sektörünün eski ivmesi-
ne dönmesinin çok kısa sürede mümkün olmaya-
cağını tahmin ediyoruz. 

Çimento ve hazır beton sektörlerinde yaklaşık % 
50’lere ulaşan talep düşüşü sektörümüzde de bir 
önceki seneye kıyasla %50 daha az ürün satışının 
gerçekleşeceğini bize gösteriyor. Tüm bu gelişme-
lere bağlı olarak artan rekabet, bir taraftan fiyatları 
baskılarken diğer taraftan üretim maliyetlerinin de 
artması ile mevcut faaliyetlerin kârlılığı ve sürdürü-
lebilirliği sorgulanmaya başlanmıştır.   

Bu koşullar çerçevesinde faaliyetlerin devamlılığı 
için üreticilerimizin konsolidasyon alternatifini de-
ğerlendirmeleri ve rekabet kanununa uygun olmak 
kaydıyla bulundukları bölgede diğer üreticilerle 
gerek ruhsat hukuku gerekse ticari birliktelik anla-
mında güç birliğini denemeleri uygun bir seçenek 
olabilir. Böylelikle hem arz talep dengesizliğinin 
neden olabileceği birtakım olumsuzlukların önüne 
geçilebilecek hem de mevcut ekip ve ekipmanların 
piyasa koşullarına göre optimum kullanımı, üretim 
maliyetlerini olumlu etkileyecektir. 

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemde, üretim yapı-
lan alanlarda maden bölgesi oluşturulması ile ilgili 
mevzuat yürürlüğe girmiş ve İstanbul’da agrega üre-
timi gerçekleştirilen Cebeci bölgesi, maden bölgesi 
ilan edilerek faaliyet gösteren 16 şirketin maden 
ruhsatları birleştirilmiş ve faaliyetlerin yeni kurulan 
2 şirkette sürdürülmesi yönünde adımlar atılmıştır. 

Cebeci bölgesi uzun yıllar boyunca küçük alanlar-
dan oluşan maden ruhsatlarında üretimlerin ger-
çekleştirildiği ve İstanbul için kıymetli hammad-

de rezervlerinin bulunduğu, İstanbul’daki hızlı ve 
düzensiz yapılaşma neticesinde yerleşim alanları 
ile iç içe kalmış bir bölgedir. Bu nedenlerle yapılan 
üretimlerin özellikle çevresel ve iş güvenliği kural-
ları çerçevesinde sürdürülebilirliği sorgulanır hale 
gelmiştir. 

Bölgede mevcut ruhsat alanlarının birleştirilerek 
tesislerin, ocak ve stok alanlarının bir proje ile plan-
lanması, bölgedeki üretimlerin devamlılığını riske 
atan (çevresel, sosyal ve iş güvenliği ile ilgili) olum-
suzlukların da sona ermesine ve daha fazla rezervin 
işletilmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca yapılan 
proje tüm kamu otoritelerinin görüşleri alınarak 
hazırlandığından, bölgenin imar planlarına işle-
nerek geçmişte yapılmış ya da yapılması planlanan 
bazı alt yapı yatırımlarının burada gerçekleştirile-
cek üretim faaliyetlerine uygun hale getirilmesi de 
mümkün olacaktır. Bunlar Cebeci bölgesinde ma-
den bölgesi oluşumu ile ilgili olumlu gelişmeler.

Diğer taraftan yapılan projeye göre ortaya çıkan 
işletme ömrü ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’nca tahsis edilen maden ruhsatlarının süreleri-
nin uyuşmaması, projeye göre işletilecek alanlarda 
bulunan özel mülkiyetlerle ilgili kamulaştırmalar 
ve bunların maliyetleri hakkında bilgilerin projede 
yer almaması konuları ise henüz çözüme kavuştu-
rulması beklenen hususlar olarak karşımızda dur-
maktadır. 

Maden bölgesi konusu gerek kamu gerekse özel 
sektör için çok yeni ve gelişmelere açık, ancak 
özellikle Cebeci gibi faaliyetlerin tıkanma noktası-
na geldiği rezerv alanları açısından da önemli bir 
konu. Dolayısıyla Cebeci örneğinde yaşanan geliş-
meler de dikkate alınmak suretiyle farklı bölgelerde 
faaliyet gösteren üreticilerimizin birlikte nasıl hare-
ket edebileceklerini değerlendirmeleri ve bir karar 
vermeleri faaliyetlerin ülkemiz koşullarına uygun 
hale getirilmesi adına son derece önemlidir.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Agregalar ve Doğaltaşlarda UMREK Kodu

4 Mayıs 2019 Cumartesi günü İMİB ev sahipliğinde Doğaltaşlar ve 
Agregalarda UMREK kodu ile ilgili düzenlenen toplantıya birliğimizi 
temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şevket KORUÇ katılım 
gösterdi. 

İMİB Başkanı Sn. Aydın DİNÇER başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıda Agregalar ve Doğaltaşların  
UMREK kodunda nasıl yer alması gerektiği tartışıldı. 
Kodun temelinin jeoloji, rezerv, kaynak, çevre, sosyal ol-
duğu dile getirilirken agrega ve doğal taşlarda ortak pa-

rametrelerin neler olduğu konuşuldu. Ayrıca agregalar-
da arama döneminin olmamasının UMREK konusu için 
büyük bir eksiklik olduğu ifade edildi. Yetiştirilecek yet-
kin kişi adaylarının belirlenmesi için çalışma yapılması-
nın gereklilik olduğu da konuşulan konular arasındaydı. 

Düzenli aralıklarla sektörümüzü ilgilendiren kurum-
ların yöneticileri ziyaret edilerek sektörümüzün so-
runları yazılı ve sözlü olarak aktarılmaktadır. 4 Ni-
san 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.  
Şevket KORUÇ, Ankara ilindeki üyemiz Sn. Remzi 
KARAMAHMUT, Çevre ve İSG Komite Başkanımız 
Sn. Sevgi ÜÇKAN tarafından MAPEG Genel Müdürü 
Sn. Mehmet BIÇKICI ve MAPEG Genel Müdür Yar-
dımcısı Sn. Mustafa SEVER ziyaret edilerek sektörü-
müzün sorunları iletildi.

MAPEG Ziyaret Edildi
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Türkiye'de madencilik sektöründe faaliyet gösteren birlik 
ve STK Başkanları, Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin ev 
sahipliğinde İzmir'de "Madencilik Sektörü İstişare Top-
lantısı"nda biraraya geldi. Toplantıda, madencilik sektö-
rünün yaşandığı sorunlar ve alınacak önlemler masaya 
yatırıldı.

“Yatırım ortamı bozuluyor!”
Sektörün başkanları, toplantıya ilişkin yaptıkları ortak 
açıklamada, Türkiye'de yatırım ortamının bozulduğuna 
vurgu yaparak, orman bedellerinin ödenemeyecek sevi-
yedeki yüksekliği, orman izin başvurularının sonuçlan-

masının yıllar alması, güvenlik soruşturmalarının çok 
uzun sürmesi, her işlem için ayrı güvenlik soruşturması 
yapılması, Zeytincilik Kanunu'nun madencilik yapılamaz 
boyutta uygulanması, kamu kurumlarının madenciliğe 
olumsuz yaklaşımları ve tüm süreçlerin öngörülemez 
hale gelmesi gibi sorunlardan dolayı madencilik sektö-
ründe morallerin sıfıra düştüğü belirtildi.

“Sektör yüzde 9,2 oranında küçüldü!”
Sektöre karşı hat safhaya ulaşan olumsuz yaklaşımlar 
nedeniyle madencilik sektörünün 2019 yılının ilk çeyre-
ğinde yüzde 9,2 küçüldüğünün altını çizilen açıklamada, 

Madencilik Sektörü Başkanlarından Ortak Çağrı: 
"Acil Önlem Alınmazsa Madencilik  

Sektörü S.O.S. Veriyor" 

Türkiye’deki Madencilik Sektörünün Başkanları ortak bir açıklama 
yaparak, sektörün 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 9,2 küçüldüğünü, 
sektörde ciroların düştüğünü, ihracatta da 5 milyar dolardan 4 milyar 
dolarlara gerilediğini, işletmeleri yarına taşıma sıkıntısının olduğuna 
dikkat çekerek, “Acil önlem alınmazsa madencilik sektörü S.O.S 
veriyor. Biz tüm zorluklara rağmen ülkemiz için 'İnadına Üretim, 
İnadına İhracat' inancı ile çalışıyoruz; ancak karşımıza çıkan 
engelleri ‘Yerli Madencilik’ söylemiyle bağdaştıramıyoruz" çıkışında 
bulundular.
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sektörde ciroların düştüğüne, ihracatın da 5 milyar dolar-
dan 4 milyar dolarlara gerilediğine, sektörün öngörülebi-
lir olmaktan çıktığına ve işletmeleri yarına taşıma sıkıntı-
sının başladığına dikkat çektiler.

“İzin belgeleri yılan hikayesine döndü!”
Madencilik sektöründe 2008 yılında orman izin belgesini 
3 haftada alınırken, 2010 yılında bu sürenin 12 haftada, 
2012 yılında ise 40 haftada sonuçlandırıldığına dikkat 
çeken sektör başkanları, günümüzde ise 1 yıl önce yapı-
lan izin başvurularının bile halen sonuçlandırılmayarak 
adeta yılan hikayesine döndüğünü belirterek, Tarım ve 
Orman Bakanlığı'nın orman izin belgesi için kendisinin 
karar vermesi yerine, diğer kurumlara yönlendirme yapar 
hale geldiğini vurguladılar.

“Ödenecek bedel hakkaniyetli olsun”
Madencilik Sektöründe, özellikle izin prosedürleri, mül-
kiyet sorunları, orman mülkiyet bedellerinin yüksekli-
ğinin madencilik projelerine ve yatırımlarına olan ilgiyi 
azalttığına dikkat çekilen açıklamada, “Orman izin bedel-
leri bugün birçok altın madeni projesinde yatırım bede-
linin yüzde 50’isini bulacak düzeye gelmiştir. Dünyanın 
hiçbir yerinde mülkiyet bedeli yatırım bedelinin yüzde 
2’sini geçemez. Bugün Kanada, Amerika, Avusturalya ve 
AB ülkelerinde alınan orman mülkiyet bedelleri bizim 

yaklaşık 35 katımız daha düşüktür. Bu da ister istemez 
yerli veya yabancı yatırımcının elini taşın altına koyma-
sına engel oluyor veya gözünü korkutuyor. Biz, üreticiler 
olarak hiç para alınmasın demiyoruz; ödenecek bedelle-
rin hakkaniyetli olmasını talep ediyoruz. Bu sorunların 
çözümü için birçok alternatif üretilebilir. Biz burada her 
türlü katkıyı sunmaya hazırız” çağrısına yer verildi.

“Sektörün el freni çekildi”
Madencilik sektörünün kilitlendiğinin, neredeyse faaliyet 
yapamaz hale geldiğinin altını çizen sektör başkanları, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı’nın ve bu bakanlıklara bağlı kuruluşların, 
İl Çevre Müdürlükleri’nin sektöre yaklaşımının işleri her ge-
çen gün daha da zorlaştırdığına dikkati çektiler. Bu yaklaşım 
yüzünden madencilik sektörünün bu kurumlara derdini an-
latamadığını, kendilerini çaresiz hissettiklerini vurgulayan 
sektör başkanları, sanki madencilik sektörünün el freninin 
çekilmiş olduğunu savundular.

“Cezai yaptırımlar çok ağır”
Bir taraftan kendilerinin de sınırsız destek verdikleri 
”Yerli Madencilik" söylemi dillendirilirken, diğer taraftan 
ağırlaştırılan maddi ve cezai uygulamaların "Türkiye'de 
madencilik yapılması istenmiyor" izleniminin yaratılma-
sına neden olduğuna dikkat çekilen açıklamada; yeni çı-
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kan her yasa ve yönetmeliğin sektörün yükünü azaltmak 
yerine, daha da ağırlaştırdığını hatta sektörünün yükleri-
ni kaldırılamayacak derecede arttırdığını dile getirdiler.

“Milli görev olarak görüyoruz”
“Ülkemizin yeraltı kaynaklarının çıkarılıp ekonomiye ka-
zandırılmasının milli bir görev olduğunu düşünüyoruz” 
ifadesine yer verilen açıklamada, “Biz, madencilik sektö-
ründeki ithalattan dolayı her yıl milyarlarca dolar dövizin 
yurt dışına ödenmesine karşı çıkıyoruz. Unutulmamalı 
ki, günlük yaşamımızda hava kadar, su kadar insan ya-
şamını madenler de belirliyor. Sadece ekonomik olarak 
büyümek için değil, daha sağlıklı ve iyi bir yaşam için de 
yeraltındaki varlıklarımızı değerlendirmemiz gerektiğine 
inanıyoruz. Bu inanç ve bilinçle, topraklarımızın altında 
işletilmeyi bekleyen madenlerimizi işleterek milletimizin 
yararına sunmak istiyoruz. Ancak, ne yazık ki, acil önlem 
alınmazsa, bugün madencilik sektörünün S.O.S verdiğini 
görüyoruz. Tüm zorluklara rağmen ülkemiz için 'İnadı-
na Üretim, İnadına İhracat' inancı ile çalışıyoruz; ancak 
karşımıza çıkan engelleri ‘Yerli Madencilik’ söylemiyle 
bağdaştıramıyoruz” denildi.

Yeni yol haritası hayata geçirilmeli
Sektörde yaşanan daralma ve küçülmenin önüne geçmek 
için acil olarak alınması gereken önlemleri belirleyen 
madencilik sektörü başkanları, önümüzdeki dönemde şu 
adımların acil olarak atılmasını dile getirdiler:

Madenler olmazsa hayat olmaz
- "Madenler olmazsa hayat olmaz" görüşünü kamuoyuna 
anlatmak için etkinlikler yapılacak.
- Madencilik sektörünün cari açığı düşürücü yönü halka 
anlatılacak.
- Türk ekonomisinin büyümesi ve refahın artmasının an-
cak öz kaynaklarımız olan madenlerin üretilmesi olduğu 
yüksek sesle dillendirilecek.

Zorluklar bakanlara anlatılacak
- Tarım ve Orman Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı'ndan randevular alınarak sektörün yaşadığı zorluk-
lar anlatılacak ve destek istenecek.
- Madencilik sektörünün tüm kollarından temsilciler 3 
ayda bir toplanıp durum değerlendirmesi yapıp çalışma-
ları değerlendirecek.

Bilgilendirme seferberliği
- Sosyal medyada hayatımızda madenlerin önemi anlatı-
lacak. Madenler olmadan halkın refahının artmayacağı, 
halka basın ve sosyal medya yoluyla anlatılacak, halk bil-
gilendirilecek.
- Kamu kurumlarının olumsuz yaklaşımları nedeniyle 
Madencilik sektörünün kan kaybettiği ve bundan ülke-
mizin zarar gördüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şeref Kalaycı ve Maden 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne atanan Cevat Genç 
başta olmak üzere Kamuya tekrar anlatılacak.

Madencilik şurası toplanacak
- Ankara'da Türkiye genelinde madencilik sektöründe 
faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları yönetici-
lerinin katılımı ile Madencilik Şurası toplanacak. Cum-
hurbaşkanımız ve ilgili bakanlar davet edilerek sektörün 
sorunları paylaşılacak.

Yeni kanuna ihtiyaç var
- Yeni Maden Kanunu ihtiyacının gerekçeleri anlatılacak.
- Madencilik sektörünün devlet desteklerinden yararlan-
ması için lobi çalışması yapılacak.

Cumhurbaşkanı'ndan randevu talep edilecek
Madencilik sektörünün tüm sivil toplum kuruluşlarının 
başkanlarının imzasının bulunduğu ortak bir metinle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'dan 
randevu istenerek sektörün sorunları anlatılacak. Ege 
Maden İhracatçıları Birliği’nde düzenlenen, Maden Sektörü 
İstişare Toplantısına katılan isimler şunlar oldu; “İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın DİNÇER, Ege 
Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt KAYA, Başkan 
Yardımcısı Faik TOKATLIOĞLU, Aydın Sanayi Odası Baş-
kanı Mehmet Yunus ŞAHİN, TÜMMER Başkanı İbrahim 
ALİMOĞLU, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı: Ali 
EMİROĞLU, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı: 
Güven ÖNAL, Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Gökalp 
BÜYÜKYILDIZ, SERHAM Seramik, Cam ve Çimento 
Hammaddeleri Üreticileri Derneği Başkanı- Ahmet GÜ-
MÜŞÇÜ, Kireç Sanayicileri Derneği Jeoloji Mühendisi İlker 
İLERİ, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan YÜCEL, 
Genel Maden İşletmeleri Derneği- GEMAD Başkanı Cemil 
ÖKTEN, Agrega Üreticileri Birliği – AGÜB Başkanı Şev-
ket KORUÇ, TÜMMER Danışmanı Yüksel CANKURTA-
RAN, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliğini temsilen Batı 
Söke Çimento Hammadde Müdürü Cumhur KÜÇÜK”.
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16 Mayıs, 23 Mayıs, 30 Mayıs ve 20 Hazi-
ran 2019 tarihlerinde Teknik Komite top-
lantılarımız gerçekleştirildi. 30 Mayıs’ta 
gerçekleşen toplantı hariç, bu toplantılar-
da Maden Kanunu üzerinde çalışma ya-
pıldı. Her madde teker teker incelenerek 
sektörümüzü etkileyen sorunlu madde-
ler üzerinde değişiklik önerileri gerek-
çeleri birlikte oluşturuldu. 30 Mayıs’ta 
gerçekleşen toplantıya Onursal Üyemiz Sn. Prof. Dr. Atiye 
TUĞRUL davet edildi. Bu toplantıda ise UMREK Kodunda 
agregaların nasıl yer alması gerektiği ile ilgili ön hazırlık ça-

29 Nisan ve 6 Mayıs 2019 tarihilerinde, birliğimizin de üye-
si olduğu TOBB Türkiye Madencilik Meclisi toplantıları İs-
tanbul'da gerçekleştirildi. 2018 yılına ilişkin açıklanan ocak 
başı satış bedelleri toplantıların ana gündemini oluşturdu. 
Madencilik sektörünün problemlerinin artarak devam ettiği, 
sorunlara yeni sorunlar eklendiği katılımcılar tarafından dile 
getirildi. Bu problemlerden dolayı, sektörün içinde bulundu-
ğu sorunların çözümü için STK’larca izlenecek yol haritası-
nın belirlenmesi gerektiği konusunda uzlaşıldı. Maden ka-
nununun yamalı bir bohça haline geldiği, birbirini yok sayan 
maddelerin aynı kanun içerisinde bulunduğu, kanunun ceza 
kanuna dönüştüğü söylenirken, ayrıntılarla boğulmayan çer-

Agrega Kırma Eleme Tesisi (konkasör) Operatörü Ulusal 
Meslek Standardı AGÜB ve ASMÜD ortak çalışmasıyla 
güncellenmiş ve 7 Mayıs 2019 tarihli, 30767 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Standardın 

Ulusal Yeterliliği için çalışmalara yakın zamanda başlana-
caktır. Ulusal Yeterlilik yayınlandıktan ve AGÜB MYK Sı-
nav Belgelendirme Merkezi olduktan sonra tesis operatör-
lerine sınav ve belgelendirme hizmeti sunulacaktır. 

çeve bir maden kanununa ihtiyaç olduğu ifade edildi. Oluş-
turulması elzem olan yeni maden kanunun ruhsat iptallerini 
içermeyen, ruhsat güvencesini temel alan bir kanun olması 
gerektiği, konuşulan konular arasındaydı. 

lışması yapıldı. 25 Mayıs 2019 tarihinde 
Çevre ve İSG Komite toplantısı gerçek-
leştirildi. Üye işyerlerinde yapılacak olan 
komite toplantılarında verilmesi planla-
nan Çevre ve İSG eğitimlerinden sonra 
üye işyerlerine denetim ziyareti yapıl-
ması, eksikliklerin firmalara iletilmesi 
planlandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nden randevu alınarak ziyaret edilmesi, yapılan 
komite toplantılarına Genel Müdürlük’ten bir personelin 
katılması için talepte bulunulmasına karar verildi.

Komite Toplantıları Gerçekleştirildi

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantıları

Mesleki Yeterlilik Çalışmaları

4 Nisan 2019 tarihinde, ÇED İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü'nün düzenlediği, ÇED Yönetmeliğinin 
Geliştirilmesi Projesi toplantısına Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ, Çevre ve İSG Komi-
te Başkanımız Sn. Sevgi ÜÇKAN ve Genel Sekreteri-
miz Sn. Çağlar TANIN katılım gösterdi. Konu ile ilgili 
önerilerimiz Komite Başkanımız Sn. Sevgi ÜÇKAN 
tarafından dile getirildi. Önerilerimiz ayrıca yazılı 
olarak teslim edildi. 

ÇED Yönetmeliğinin Geliştirilmesi Projesi Toplantısı
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63 ülkeden yaklaşık 3700 katılımcı, 620.000 ziyaretçi ile fuar 
65 yıllık tarihinin en iyi rakamlarına ulaştı. 620.000 ziyaretçi-
nin 250.000’i Almanya dışından geldi. 30 saatlik uçuş süresiy-
le en uzak mesafeden gelenler Yeni Zelandalılar oldu.
Türkiye 189 katılımcı ile Almanya (1269), İtalya (549) ve 
(401) Çin’den sonra diğer katılımcı ülkeler arasında 4. sırada 
yer aldı. Sürdürülebilirlik, kaynakların ve çevrenin korunma-
sı, dijital çözümler, elektrikli araçlar, insansız iş makinaları 

Hazırlayan : Tarkan BÜYÜKBAŞARAN

dikkat çeken başlıca konular arasındaydı.

Sürdürülebilirlik, kaynakların ve çevrenin 
korunması
Doğası gereği, inşaat endüstrisi büyük ekolojik ayak izine 
sahiptir. Bauma 2019 ‘da katılımcı firmalar sürdürülebilirlik, 
kaynakların ve çevrenin korunması adına geliştirdikleri yeni 
ürünlerle birbirleriyle yarıştı. 

Bauma Fuar Ziyareti

Dünyanın önde gelen İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı 
Bauma 8-14 Nisan 2019 tarihlerinde ziyaretçilerine Münih’te 
kapılarını açtı. 
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İnovatif Çevreci Çözümler 
İyonik Toz Tutma Sitemi
Tozumayı önlemek üzere Bomag firmasının asfalt kazı-
ma makinalarında geliştirdiği sistem; İyonik Yöntemle 
küçük partikülleri birbirine yapıştırarak kütlelerini art-
tırmak ve böylece ağırlaşan partikülleri çöktürerek ha-
vadan temizlemek esasına dayanmaktadır. Bilindiği gibi 
asfalt petrol türevi ürünlerin tozları solunduğunda insan 
sağlığını olumsuz etkilemektedir.

  -25 derecede Suni kar ile toz bastırma
Bina yıkımı, açık ocak madenciliği ve yükleme iş-
lemleri sırasında tozumayı önleyici yöntemler kulla-
nılmaktadır. Ancak, aşırı düşük sıcaklıklarda su sisi 
kullanılamaz hale gelmektedir. Böyle bir durumda 

Kazısız Yeraltı Kablosu Döşeme

Bir Çevreci çözümde yüksek gerilim kablolarının yer altına 
döşenesiyle ilgiliydi. Rüzgâr türbinlerinin yaygınlaşmasıyla 
bunların elektrik şebekelerine bağlanması için kullanılan ye-
raltı kablolarının tarım alanlarına zarar vermeden, kazı yapıl-
madan döşenmesi için Herrenknecht tarafından küçük tü-
nel makinaları andıran bir sistem geliştirilmiştir. Bu makine 
sayesinde 4m derinliğe 1km mesafeye kadar kazısız yüksek 
gerilim kabloları döşenebilmektedir.

Prefabrik Rüzgâr Türbin Gövdesi

Rüzgâr Türbinleriyle ilgili bir başka çevreci yaklaşımda bun-
ların gövdelerinin şantiyede betondan üretilmesiydi. Rüzgâr 
tribünlerinin konumlandırılacağı yere yakın bir noktada 
Max Bögl Wind AG'nin mobil üretim yöntemiyle gövdeler 

EmiControls firmasının geliştirdiği çözüm ile kar 
tozu püskürtülerek toz parçacıklarında bağlanma sağ-
lamaktadır.

Elektrikli Araçlar: Daha az emisyon,  
daha fazla verimlilik
İnşaat makineleri endüstrisi sadece tozdan değil, 
aynı zamanda egzoz gazlarından ve gürültüden kay-
naklanan sorunlara da sahiptir. Bilindiği üzere elekt-
rikli araçlarda kullanılan pil teknolojisi gün geçtikçe 
ilerlemektedir. Günümüzde 1 saatlik şarj ile 250 km 
nakliye mesafesi ve 8 saat çalışmayı sağlayacak piller 
kamyonlarda kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zaman-
da Elektrik + CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ile çalışan 
araçlar, hybrid motorlu iş makinaları pazarda ilgi gör-
mektedir. 

parça parça betonarme prekast olarak üretiliyor. Böylece ka-
rayollarındaki ağır taşıt nakliyesi azaltılmış, bölge insanına iş 
imkânı sağlanmış oluyor.

İnşaat makineleri üreticileri dijital çözümlere odak-
lanıyor
Sensörler ve telematik çözümler ile iş makinaları daha akıl-
lı hale geliyor. Konum bilgisi, çalışma saati, hata kodları vb 
bir çok veri anlık takip edilebilmektedir. Aplikasyonlar ve 
programlar bilginin analizini günden güne daha kolay hale 
getirmektedir. Telefonunuzdaki uygulamadan hata kodunu 
okutarak arızanın ne olduğu rahatlıkla anlaşılabildiği gibi, 
bakım ekipleri uzaktan bağlanarak ön tespit yapabilmektedir. 
Makinanın performans bilgilerine uzaktan rahatlıkla ulaşı-
labildiği gibi bu veriler ışığında araç planlaması dahil birçok 
konu algoritmalar yardımıyla yapılabilmektedir.  

Elektrik Motorlu Transmikser
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Kiralık Makine Kontrolleri: Telematik ve sensörler ge-
liştikçe iş makinası kiralama pazarı da gelişiyor. Araç 
sahipleri kiraya verdikleri makinaları rahatlıkla takip 
edebilmekte, yapılan bakımlar, makinanın kullanım 
alışkanlıkları, lastik havalarına kadar birçok bilgi an ve 
an izlenebilmektedir.
Güvenlik İçin Sensör: Liebherr tarafında büyük lastikli 
makinalar için geliştirilen XPower sitemi insanları ve 
statik nesneleri birbirinden ayırt ederek, insanlar ma-
kinanın tehlike bölgesinde bulunduğunda uyarı ver-
mektedir. Böylece makine operatörü üzerindeki stres 
azalarak, gereksiz uyarı sinyalleri önlenmektedir. Bu-
nula beraber birçok firmanın 360 derece görüş kont-
rolü sağlayan kamera ve sensör uygulamaları fuarda 
ilgi odağı oldu. Yakın gelecekte kamera – sensör uygu-
lamalı güvenlik ekipmanlarının standart hale geleceği, 
hatta performans kriterlerinin yanında yapay zekâ ile 

İnsansız İş Makinaları 
Fuara asıl damgasını vuran endüstri 4.00 ın adım sesleri ola-
rak kabul edilen operatörsüz iş makinalarıydı. Bu makina-
larda operatör kabini de bulunmuyor. Yapılacak işin bilgileri 
makinanın sistemine yükleniyor, sonrasında iş makinası ta-
nımlanan çalışmayı istenilen kriterlerde yapıyor. Sistem tüm 
göstergeleri, indikatörleri takip ederek aracı teknik özellikle-
rine uygun ve istenen şekilde kullanarak daha düşük yakıt ve 
bakım onarım giderlerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Bunun 
yanında çalışma alanında 360 derece kontrol yaparak tehli-

desteklenmiş performans takip uygulamalarının müş-
terilerin makine seçiminde belirleyici rol oynayacağı 
tartışılmazdır.

Verimlilik:
Fiber Halatlar: Liebherr tarafından geliştirilen Fiber 
halatlı vinçler, çelik halat modellere göre yüzde 20 daha 
fazla yük kapasitesine sahiptir. Ek olarak, elyaf halatı 
çelik halattan dört kat daha uzun süre kullanılabilir. 
Aynı kapasitede Fiber Halat, Çelik Halatın sadece beşte 
biri ağırlığındadır. Ayrıca fiber halatlar yağlama gerek-
tirmediğinden bakımları kolaylıkla yapılabilmektedir.
Damper Aşınma Levhaları: Metso tarafından geliştiri-
len özel lastik levhalarla kaplanan ocak kamyonu dam-
perleri normallerine göre 6 kat daha uzun ömürlü, %97 
oranında düşük vibrasyon, %20 daha hafif, yükleme ve 
boşaltma sırasında %50 daha az ses üretmektedir.

keli durumlarda çalışmayı otomatik olarak durduruyor. Yeni 
gelişmelerle İş makinası operatörlüğünün tanımı yeniden ya-
zılıyor diyebiliriz.

Üyemiz Enveks Bauma Fuarındaydı.

Enveks Bauma’ da yeni pazara sunduğu debi ayar pompalı 
toz bastırma sistemleriyle birlikte mobil toz bastırma çözüm-
lerini tanıtı. Zor projelerde ulaştıkları başarı ve deneyimler 
yurt dışından müşterilerin ilgisini çekmelerine neden oldu.
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Bomag İnsansız Silindir

Üyemiz Enveks firması Bauma fuarında

Liebherr İnsansız Dozer
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Türkiye 26. Madencilik Kongresi ve Sergisi 16-19 Ni-
san 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. 
AGÜB olarak etkinliği destekleyen kuruluşlar arasında 
olmanın yanı sıra stant çalışması yapılarak ziyaretçi-
lere AGÜB ve agrega ile 
ilgili bilgiler verilmiş-
tir. Bu yıl 50.'si düzen-
lenen etkinliğe katılım 
oldukça yüksekti. Ma-
den Mühendisleri Odası 
sonuç bildirgesine göre 
“Türkiye 26. Uluslararası 
Madencilik Kongresi ve 
Sergisi 16-19 Nisan 2019 
tarihlerinde 44 ülkeden, 
138 delege yurt dışından 
olmak üzere, toplamda 
907 delegenin katılımı ile 
Antalya`da gerçekleşti-
rilmiştir. Kongreye, yur-
tiçi ve yurtdışından 160 
kurum ve kuruluş ile 39 üniversite katılım sağlamıştır. 
50. Yılını tamamlayan Kongrede madencilik sektörü-
ne ilişkin 173 Adet bilimsel, 7 adet özel, 6 adet çağrılı 

25 Nisan 2019 tarihinde birliğimizin de üyesi olduğu 
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) Yönetim 
Kurulu toplantısı Türkiye Hazır Beton Birliği ev sa-
hipliğinde gerçekleştirildi. Devlet haklarına istinaden 
açıklanan 2018 yılı ocak başı satış fiyatları ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde başlatılması 
planlanan kampanya hakkında görüşüldü. Federasyon 
üyeleri olan Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Tür-
kiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), Türkiye 
Hazır Beton Birliği (THBB), Katkı Üreticileri Birliği 
(KÜB), Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türkiye 
Prefabrik Birliği (TPB) kuruluşlarını temsilen katılan 
birlik yöneticileri sektörleri hakkında ekonomik de-
ğerlendirmelerini yaptılar. 

olmak üzere toplam 186 bildiri sunulmuştur. Sunulan 
bildirilerde dünya ve Türkiye madenciliğinin şimdi-
ki konumu, gelecekte madenciliğin faaliyet alanları 
bütün yönleriyle tartışılmış ve madencilik sektörüne 

ilişkin yeni eğilimler, so-
runlara ilişkin geliştiri-
len çözüm önerileri pay-
laşılmıştır. Kongre kap- 
samında; "Madencilik 
Sektörünün Geleceği 
ve Meslek Örgütleri-
nin Rolü" konulu bir de 
panel düzenlenmiş ve 
ilk kez 5 temel konuda 
yarım günlük çalıştay-
lar gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca 51 firmanın ka-
tıldığı bir madencilik 
sergisi gerçekleştirilmiş 
ve kongre süresince de-
legelerin ziyaret etme-

leri sağlanmıştır. Düzenlenen bu sergide, madencilik 
sektöründeki yeni ürün ve hizmetler tanıtılmış, iş ge-
liştirme görüşmeleri yapılmıştır.”

Türkiye 26. Madencilik Kongresi  
ve Sergisi Düzenlendi

YÜF Yönetim Kurulu Toplantısı
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1. Dünya’da Maden Hukukuyla İlgili  
Genel Eğilimler 
Maden hukukunun tarihi gelişim sürecinde, bir tarafta 
devletin madenleri kamusal mülkiyetine uygun olarak 
düzenleme düşüncesi ile diğer tarafta özel sektörün ma-
dencilik yatırımlarına özendirilmesi isteği arasında bir 
mücadele yaşandığı görülür. Özellikle Türkiye’de 1950 
ve 1990 dönemi arasında yaşanan  madencilik yasaların-
da yapılan değişikliklerde bu mücadelenin yansıması  net 
bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Dünyada 1960 ve 1970 soğuk savaş dönemi, madencilik 
endüstrisi için refah yıllarıdır. Bu dönemde aynı zamanda 
milliyetçilik düşüncesi artmış, kolonilerden ulus devletle-
re doğru bir dönüşüm yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülke-
lerin çoğunda 1970’lerin ortalarından itibaren devlete ait 
maden şirketleri kurulmaya ve işletilmeye başlanmıştır. 
Bununla birlikte 1980’lerin ortalarından itibaren devlet 
tarafından yürütülen milli madencilik yöntemi sürdürüle-
mez olmuştur. Devlet şirketlerinin arama ve innovasyona 
yeterli yatırımı yapmamaları, ocaklarda eski teknolojileri 
kullanmaları ve artan işçilik maliyetleri de kârlılıklarını 
ve pazar paylarının düşmesine neden olmuştur. Şili’den 
başlayarak 1980’den itibaren Meksika, Peru ve diğer ül-
kelerde  maden kanunlarında yapılan değişikliklerde yeni 
trend veya eğilim, doğrudan devlet kontrolü yerine özel 
sektörü madencilik sektörüne yatırım yapmasına yönelik 
yaklaşımlar yerini almıştır.  
Zaman içinde maden kaynaklarının kamu/özel sektör ta-
rafında rasyonel kullanımı yanında çevre hukukunun da 
dönüşümüyle sürdürülebilir kalkınma kavramı da etkili 
olmaya başlamıştır. Madencilikte gelişmiş ABD, Kanada, 
Avustralya gibi ülkeler ile Batı Avrupa ülkelerinde ma-
den yatırımları bakımından çevreyle ilgili düzenlemeler, 
maden hukukundan daha kritik bir rol oynamaktadır. Bu 
ülkelerde yapılan çevreyle ilgili düzenlemeler, büyük öl-
çüde, olumsuz çevre etkilerinin azaltılmasına ve yeniden 
kazandırılmasına yönelmiştir.  Madencilik sektörüyle il-
gili birçok firma bu dönüşümü kolaylaştırmak ve yerleş-
tirmek için birtakım isteğe bağlı kurallar  oluşturmuşlar-
dır. Özellikle Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi 

çok uluslu kuruluşlar tarafından geliştirilmeye sürdürü-
lebilir kalkınma ilkelerini esas alan ama daha çok kendi 
kalkınmalarını amaçlamaya çalışan projeler geliştirmiş-
lerdir. Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar 
maden kanunu reformlarında model kanunlar hazırlan-
ması ve örnek uygulamaların yaygınlaşması için yoğun 
çaba sarf etmektedirler. Dünya Maden Kanunlarının tek 
düze haline gelmesi ve giderek ortak bir maden kanunu 
“lex minarele” oluşumuna yönelik beklentiler artmakta-
dır. Bununla birlikte ülkelerin farklı hukuk ailelerinden 
olmaları, madencilikten bekledikleri yararlar ve çeşit-
li grup ve toplulukların beklentisi maden kanunlarında 
farklı yaklaşımların benimsenmesine neden olmaktadır. 
Öyle ki, madencilik sektörünün çok ciddi bir lobi gücüne 
sahip olduğu ABD’de çeşitli taslaklar hazırlansa da 1872 
tarihli Maden Kanunu’nun değiştirilmesi veya revizyona 
gidilmesi mümkün olmamaktadır. Zira maden işleticileri 
kamusal arazileri çok düşük bedelle kullandıkları için bu 
yararlarını sınırlayacak olası maden kanunu değişikliğine 
karşı çıkmaktadırlar. 
Dünyada madenlerle ilgili modern kanunlaştırma hare-
ketlerinde genel eğilim, madencilik sektörü açısından 
çekici bir yatırım ortamının sağlanmasıdır. Doğal ola-
rak hukuki alt yapı ve maden bürokrasisinin yaklaşımı 
çok önemlidir. Küresel olarak maden kanunu reformu-
nun madencilik sektörüne nasıl olumlu etki ettiğinin en 
önemli örneği Finlandiya’dır. Fin Maden Kanunu 2011 
yılında değiştirilmiş ve bu ülkeyi dünya sıralamasında 
onunculuktan ikinciliğe yükseltmiştir. Fin Maden Kanu-
nu’nda devlet hakkı kaldırılmış,  buna karşılık çevreye ve 
yerel topluma verilen önem ve haklar artırılmıştır. Finlan-
diya’da madencilik sektörünün bu kanun değişikliğinden 
hemen sonra bir önceki yıla göre %11 büyümesi dikkat 
çekicidir.
Bunun dışında madencilikte ilk üçte yer alan Avustralya, 
ABD ve Kanada’da yüz yılı aşan eski maden kanunları 
bulunmasına rağmen madencilikte sürdürebilir kalkınma 
ilkelerine uygun olarak diğer mevzuatlarını yenilemişler 
ve madenci dostu yaklaşımlarıyla iyi bir yatırım ortamı 
sağlamışlardır.

Av. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU -  
Özyeğin Üniversitesi / Topaloğlu Avukatlık Bürosu

AGÜB Makale
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2. Yürürlükteki 3213 sayılı Maden Kanununun 
Değişiklikler Sonrası Geldiği Durum 

3213 sayılı Maden Kanunu 6309 sayılı Maden Kanunu 
ilga ederek 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 3213 sayılı  
Kanunla   madencilik faaliyetlerine hız, yön ve verimlilik 
getirmek amaçlanmıştır. Yine Bu Kanunla Devletin yü-
kümlülükleri asgari düzeye indirilerek zamanında yerine 
getirilemeyen vecibelerden doğacak yükümlülükler ön-
lenmek istenmiştir. 
Bunlarla birlikte, dünyadaki çevresel duyarlılığa paralel 
olarak ülkemizde de çevresel duyarlılığın artması, 3213 
sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan sorunlar, bü-
rokratik işlemlerin azaltılması gibi nedenlerle 05.06.2004 
tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı Kanun ile 3213 sa-
yılı Maden Kanununda köklü değişiklikler yapılmıştır. 
5177 sayılı kanunla taşocağı malzemeleri ve doğal taşlar 
Maden Kanunu kapsamına alınmış ve madenler gruplara 
ayrılmıştır. 
Anayasa Mahkemesinin ve Danıştay Sekizinci Dairesi-
nin izinlerle ilgili iptal kararlarını karşılamak için 3213 
sayılı Maden Kanunu’nda yeni bir düzenlemeye gidil-
miştir. Bu kapsamda, 5995 sayılı “Maden Kanununda ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
24.06.2010 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yü-
rürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, eski düzenlemenin aksi-
ne, ruhsat başvurularında başvuru sahibinin belirli teknik 
ve mali kriterlere sahip olması şartının getirilmesi önemli 
yeniliklerden birisini oluşturmaktadır.
2010’lu yıllar maden mevzuatında oldukça fazla sayıda 
kanuni değişikliklerin yapıldığı yıllar olmuştur. Bu bağ-
lamda 18.02.2015 tarih ve 29271sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı “Maden Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” 3213 sayılı Maden Kanunu’nda önemli değişik-
lik ve eklemeler gerçekleştirmiştir. 6592 sayılı Kanunla 
ruhsat iptalleri ve teminat iratları yaptırımlarının yerine 
idari para cezaları öngörülerek ruhsat güvencesi açısın-
dan önemli adımlar atılmıştır. Buna karşılık 6592 sayılı 
Kanunla Devlet haklarını artıracak yeni standartlar ve 
mekanizmalar getirilmiştir. Yine, işletme ruhsat süreleri 
yeniden belirlenerek ve çevre ile can güvenliğine ilişkin 
hükümlerde değişikliğe gidilerek yetkilendirilmiş tüzel 
kişilik kavramı getirilmiştir.
2016 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu’na ilaveler yapıl-
maya devam edilmiştir. 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım-
ların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile TÜVEK olan Yerbilimleri Veri ve Karot 
Bilgi Bankası ile de kısa adı UMREK olan Ulusal Maden 
Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmuştur.
27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Ka-
nunla maden ruhsatlarının kısıtlanması, birleştirilmesi, 
taşınması, iptali ve ihale edilmesiyle, maden bölgelerinin 
oluşturulması, bu bölgelerde komisyon kurulması ve rö-
dövans sözleşmeleriyle ilgili önemli hükümler getirilmiş-
tir. 3213 sayılı Maden Kanunu’nda 2017 yılında yapılan 
son değişiklik ise, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. 
7061 sayılı Kanun ile sektörde olumsuz eleştirilere konu 
olan orman arazi izin bedelleri düşürülmüş ve uç ürün 
üreten maden işletmeleri tesvik edilmek istenmiş ve ma-
den sahalarının atıl kalmasını önlemek için ruhsat iptalle-
ri yeniden düzenlenmiştir. 
Maden Kanunu’nda 2018 yılında da değişiklikler devam 
etmiştir.  27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sa-
yılı Kanunla işletme izni dışında veya Bakanlıkça izin 
verilmiş rödövans sözleşmesi olmadan maden üretimine 
hapis ve adli para cezaları getirilmiş ve ihalede alıcı çık-
mayan maden sahalarının aramalara açık hale getirileceği 
öngörülmüştür.
İçinde bulunduğumuz 2019 yılında da esas itibariyle Dev-
let hakkının artırılması ile ilgili iki yasal düzenlemenin 
yapıldığını görüyoruz. 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe 
giren 7164 sayılı Kanunla  MAPEG’in merkezi idareden 
ayrılarak ayrı bir kamu tüzel kişiliğe sahip olmasından 
kaynaklanan yetki genişlemesine ilişkin hükümlere yer 
verilmiştir. 7164 sayılı Kanunla bir taraftan madenciler 
yararına uygulama kolaylığı getirilen hükümler getirilir-
ken diğer yandan Devlet hakkıyla ilgili artışa gidilmiş ve 
problem yaratacak yeni hükümler oluşturulmuştur. 
Kanunlar değiştirilirken en önemli sorunlardan biri inti-
kal hükümleri dediğimiz kanunların zaman bakımından 
uygulanması, kazanılmış haklara saygı ve kanunların 
geriye yürümemesi ilkesini yansıtan hükümlerin titizlikle 
geçici madde olarak kanuna eklenmesidir. Maalesef bu 
hususa 7164 sayılı Kanun yürürlüğe girerken pek dikkat 
edilmemiştir. Bunun sonucu olarak, açık intikal hükmü 
olmamasından dolayı MAPEG, 2019 yılında 7164 sayılı 
Kanunla artırılan Devlet hakkı oranlarının 2018 yılı Ma-
den üretimlerine de uygulanacağını duyurmuştur. Ma-
dencilik sektöründen gelen yoğun tepkiler üzerine 12.06. 
2019 tarihinde   yürürlüğe giren 7176 sayılı torba Kanun 
ile Devlet hakkı oranları ile ilgili yapılan değişikliklerin 
2018 yılına uygulanmayacağı öngörülmüştür.   
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En son 7176 sayılı Kanunla birlikte 3213 sayılı Maden 
Kanunu, yürürlüğe girdiği 15.06.1985 tarihinden bu yana  
dördü köklü olmak üzere 23 kez değişikliğe uğramıştır. Bu 
değişikliklerle Kanun’da sistematik bütünlük bozulmuş, 
uzayan maddelerin takibi çok güç olmuş ve tabir caizse 
yamalı bohçaya dönmüştür.  Ayrıca ilkesel “U” dönüşleri 
yaşanarak daha önce kaldırılan bir esas sonraki değişiklikle 
tekrar Kanun’a koyularak adeta yaz boz tahtası uygulaması 
yaşanmıştır. Karşılaşılan her somut sorun öyle yada böyle 
bir şekilde kanuna eklenerek soyut ve genel esaslar içermesi 
gereken Kanun’un bu niteliği kaybolarak yönetmelik veya 
uygulama esasları  şekline dönüşmüştür. 

3. Yeni Bir Maden Kanunu Hazırlanması
Madencilik sektörü kadar başka hiçbir sektörde kanun 
değişikliği ihtiyacı bu kadar yüksek sesle ve çoğunlukla 
dile getirilmez. Artık 3213 sayılı Maden Kanunu’nun de-
ğiştirilmesinden değil tamamen yürürlükten kaldırılarak  
yeni bir maden kanunu hazırlanmasından söz edilmeli-
dir. Zira yama tutmaz hale gelen 3213 sayılı Kanun’u 
düzeltmek artık mümkün değildir. Zira Kanun’un 1985 
tarihindeki felsefesi tamamen kaybolmuş, sistematiği 
bozulmuş, uzayan maddelerinin takibi çok güç hale gel-
miştir. Bu nedenle modern eğilimlere uygun Türkiye’nin 

milli çıkarlarını karşılayacak ve Türkiye’ye özgü yeni 
bir maden kanunu çıkarılmalıdır.
Her şeyden önce yeni kanun hazırlık çalışmaları sırasında 
3213 sayılı Kanun’un son dönemlerde yapılan değişiklik-
leri sırasındaki hatalı Bakanlık yaklaşımı terkedilmelidir. 
Son dönem yaklaşımlarında Kanun teklif ve tasarıları çok 
dar bir Bakanlık bürokrasisi tarafından gizlilik içerisinde 
hazırlanarak TBMM’ne sevk edilmektedir. Madencilik 
sektörü ve ilgililer, söz konusu teklif ve tasarılar hakkın-
da ancak TBMM komisyon çalışmaları sırasında  bilgi 
sahibi olabilmektedirler. Oysa ki, Türkiye’nin OECD’ye 
taahhütleri arasında yapılacak kanun ve alt mevzuatla il-
gili bileşenlerin de katılımını sağlayarak, düzenleyici etki 
analizi yapmak da bulunmaktadır. 
Bu arada madencilik sektörünün de bir maden kanunu 
tasarısı hazırlamasının uygun olacağı yönündeki ifade 
edilen görüşleri  doğru bulmamaktayım. Yukarıda belirti-
len sadece Bakanlık tarafından maden kanunun hazırlan-
masındaki olumsuzluk bu durumda da geçerli olur. Zira 
madenlerin her şeyden önce Devletin kamusal mülkiyeti 
altında bulunduğu ve Devletin de bu mülkiyet hakkına 
dayanarak madenleri düzenleme hakkına sahip bulundu-
ğunu hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıdır. Yeni ma-
den kanunu Devletin kamusal beklentisi ile özel sektörü 
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madencilik sektörüne yatırım yapmaya iten beklentileri 
bir ortak paydada birleştirmelidir.    
Üçüncü olarak, maden hukuku inter sektörel bir hukuk 
dalıdır. İdare hukukundan anayasa hukukuna, medeni hu-
kuktan ticaret hukukuna, ceza hukukundan vergi hukuku 
ve diğer birçok hukuk dalını ilgilendirmektedir. Ayrıca 
aranmasından işletilmesine ve zenginleştirilmesine kadar 
özel bir mühendislik ve madencilik tekniği gerektirmek-
tedir. Bu nedenle hukukçular ile teknik elemanların bir-
likte çalışmasında zorunluluk bulunmalıdır. Nitekim yü-
rürlükteki 3213 sayılı maden kanununda yer alan teknik 
hukuki hatalar, hazırlık sürecinde  bu şekilde bir ekibin 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Yeni maden kanunu için bu şekilde oluşturulacak bilim 
komisyonuna Danıştay ve Yargıtay’ın ilgili dairelerinde 
görevli hâkimler de davet edilmelidir. İlgili hâkimlerin 
katılımıyla yargıda oluşan bilgi birikimi değerlendirilmiş 
olacağı gibi, yargının yeni düzenlemeye bakış açısı hak-
kında önceden bilgi sahibi olmak mümkün olacaktır.   
Maden Kanunu hazırlık çalışmalarında mutlaka dünya-
nın önde gelen ve örnek gösterilen Finlandiya, Kanada/
Quebec, Batı Avustralya Maden Kanunları da mutlaka in-
celenmelidir. Hatta mümkünse bu kanunlardan birisi kay-
nak kanun olarak esas alınarak o kanundaki hükümlerden 

ve sistematikten yararlanılmalıdır.
Yeni maden kanununda, ruhsat güvencesine mutlaka yer 
verilmeli ve maden kanununu, maden ceza kanunu hali-
ne getiren şu andaki felsefesine son verilmelidir.  Ruhsat 
iptali tapu gibi sağlam olmalı ancak çok çok istisnai hal-
lerde iptali yoluna gidilmelidir. Madencilerin arazi ve yol 
kullanımı ile ilgili kanunlarla uyumunun sağlanmasına 
dikkat edilmelidir. Adil rekabetçi bir Devlet hakkı ve mali 
rejim sistemi getirilmeli ve bu sistemde uzun bir süre de-
ğişikliğe gidilmemelidir. Madencilik ihtisas mahkemeleri 
ile ve madenciliğe özgü iş ve yargılama usul kanun hü-
kümleri oluşturulmalıdır.
Kanunu hazırlamak yetmez ayrıca ikincil mevzuat ha-
zırlıklarının da paralel yürütülmesi gerekir. 3213 sayılı 
Maden Kanunu’nda temel değişikler getiren 6592 sayılı 
Kanun’un yürürlüğünden 18 ay sonra Maden Yönetme-
liğinin çıkarılması gibi bir durum ülkemizde bir daha ya-
şanmamalıdır.  Gerçekten de ikincil düzenlemeler ve idari 
uygulamalar belki kanundan daha önemlidir. Dünya ma-
dencilik pratiğinde 100 yıldan eski kanuna sahip ABD ve 
Avustralya madenci dostu yaklaşımlarla madencilik sek-
törünü üst sıralara taşımakta ve bu ülkeleri global mevzuat 
ölçeklendirilmesinde ilk beş sıraya taşımaktadır.
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve hizmet 
sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan “Hazır Beton 
Endeksi” 2019 Mayıs Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapor’da bütün endekslerin eşik 
değerin altında olması; inşaat ve bağlantılı sektörlerin istenilen seviyelerden uzak 
olduğunu ortaya koydu. Faaliyete kıyasla beklenti ve güven düzeylerinin daha 
düşük görünmesi, ilerleyen dönemlerde inşaat sektöründe canlanma olasılığını 
aşağı çekti.

İnşaat Sektöründeki Daralma Devam Ediyor,  
Sektör Hükûmetin Alacağı Tedbirleri Bekliyor…

İnşaat, İlk Çeyrekte Geriye Gitti…

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” 2019 Mayıs Ayı 
Raporu’nu açıkladı. İnşaat sektörünün en temel girdi-
lerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra 

hızlı bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanı-
lan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün 
büyüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden 
biridir.
Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’nda bü-
tün endekslerin eşik değerin altında olması; inşaat ve 

Grafik-1: Endeks Değerleri
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bağlantılı sektörlerde istenilen seviyelerden uzak olun-
duğu ve aynı zamanda hareketlenme beklentisinin de 
oldukça zayıf olduğunu ortaya koydu. Mevsimselliğe 
bağlı artışların sınırlı etkisi ile yükselen faaliyet düze-
yi mayısta yeniden aşağı yönlü oldu. Faaliyete kıyasla 
beklenti ve güven düzeylerinin daha düşük görünmesi 
ilerleyen dönemlerde inşaat sektöründe canlanma ola-
sılığını aşağı çekti.
Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’na göre 
Faaliyet Endeksi geçen yıl ile neredeyse aynı iken di-
ğer endeksler önceki yılın aynı dönemine göre düşüş 
sergiledi. Geçen yılın mayıs ayında görülen önemli 
düşüş sonrasında bu yılın mayıs ayında sektörün faa-
liyetleri ilerleme kaydetmedi. Geçen yıla kıyasla bek-

lentinin gerilemiş olması, beton üreticilerinin ilerle-
yen dönemlerde inşaat sektörüne dışarıdan bir ivme 
kazandırılmadığı sürece içsel dinamikleri ile sektörün 
rayına giremeyeceğine inandıklarını gösterdi.

“50 bin kentsel dönüşüm projesi, başta hazır 
beton olmak üzere inşaat sektörü oyuncularının 
nefes alması için önemli bir fırsat olabilecektir”
Hazır Beton Endeksi 2019 Mayıs Ayı Raporu’nun so-
nuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, “Bütün endekslerin eşik değerin altında olması; 
inşaat ve bağlantılı sektörlerin istenilen seviyelerden 
uzak olduğunu ortaya koydu.” dedi.
İnşaat sektörüne yönelik gelişmeleri değerlendiren 
Yavuz Işık, “Yılın ilk çeyreğinde %10,9 gibi ciddi bir 
oranda daralan inşaat sektörü dışında çift haneli dara-
lan başka bir sektör bulunmamaktadır. En son küresel 
krizde çift haneli daralan inşaat sektörü son 3 çeyrek-
tir artan bir hızla geriye gitmektedir. Bu noktada Çev-
re ve Şehircilik Bakanımız tarafından, yakın zamanda 
açıklanması planlanan kentsel dönüşüme ilişkin eylem 
projesi kapsamında  50 bin kentsel dönüşüm projesi, 
başta hazır beton olmak üzere inşaat sektörü oyuncu-
larının nefes alması için önemli bir fırsat olabilecektir. 
Doğru planlama ve kaynakların etkin dağılımına iliş-
kin alınacak tedbirler ile kentsel dönüşümde yeni bir 
hamle başlatılabilirken aynı zamanda inşaat sektörün-
deki daralma da frenlenebilecektir.” dedi.

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı 
Ayına Göre, %)
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık 
sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Haziran 2019 Sektör Raporu’nda; yılın 
ilk dört aylık döneminde yaklaşık beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. 

“Türkiye İMSAD Haziran 2019 Raporu Açıklandı

Üretim kaybının telafisi için  
yenileme pazarı canlandırılmalı

Bu gerilemede iç pazardaki keskin daralmanın etkili olmaya 
devam ettiği, ihracattaki miktar artışının ise üretim kaybını 
telafi edemediği vurgulandı. Raporda, “Kentlerde planlı ve 
alan bazlı kentsel dönüşümlere başlanmalı, bu dönüşüm-
ler riskler ve kesinlikle kentin ihtiyaçlarına yönelik olmalı. 
Mevcut yapılar için artırılacak asgari standartlar ile ‘yenile-
me pazarı’ canlandırılmalı” şeklinde öneriler yer aldı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye 
İMSAD), sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Haziran 
2019 Sektör Raporu"nda şu tespitler yer aldı: Mevcut inşa-
at işleri seviyesi Ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış 
eğilimine girdi ve Mayıs ayına kadar yükseliş gösterdi. Mev-
simsellik ile mevcut işlerde artış yaşanmakla birlikte Mayıs 

ayında ulaşılan seviye oldukça zayıf kaldı. İnşaat sektö-
ründe Mayıs ve Haziran ayları işlerin zirveye ulaştığı aylar 
olarak biliniyor. Ancak Haziran ayında mevcut inşaat işleri 
seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan geriledi. Böylece zayıf 
bir toparlanmanın ardından yeniden küçülme ortaya çıktı. 
Mevcut işler seviyesindeki gerilemenin hem ekonomik ve 
siyasi belirsizlikten hem de sektörün talep ve finansman so-
runlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni alınan inşaat işleri seviyesindeki  
gerileme sürüyor
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı Haziran 
ayında en düşük seviyesine geriledi. Yeni alınan iş siparişle-
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ri, mevsimsellik etkisi ve diğer 
dinamiklere rağmen gerile-
meye devam etti. Yeni alınan 
inşaat işleri bir önceki aya göre 
1,1 puan daha düştü. İnşaat 
sektöründe ve piyasalarında 
en yüksek sezonun yaşandığı 
bu aylarda yaşanan yeni in-
şaat siparişlerindeki gerileme 
endişe verici olarak değerlen-
diriliyor.

Konut satışları Mayıs 
ayında yüzde 31,3 geri-
ledi
Konut satışları yılın ilk dört ayında yüzde 16,4 geriledi. Konut 
satışlarındaki bu gerileme Mayıs ayında ise önemli ölçüde hız-
landı. Mayıs ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 31,3 düşerek 82 bin 252 oldu. Böylece 2019 
yılının ilk beş ayında konut satışları 2018 yılının ilk beş ayına 
göre yüzde 19,7 gerileyerek 423 bin 88 adet oldu. Satışlarda ge-
rileme 2019 yılının ilk beş ayında hızlanarak sürdü. Konut sa-
tışlarına yönelik teşvikler ortadan kalktı. Satın alma gücündeki 
gerilemeler ve konut kredi faizlerindeki yüksek seviyeler konut 
talebinde ve satışlarında gerilemeye yol açmaya devam ediyor.

İnşaat malzemesi 
sanayi üretimi Ni-
san ayında yüzde 
18,1 azaldı
İnşaat malzemeleri sa-
nayi üretimi 2019 yılı-
nın Nisan ayında 2018 
yılının Nisan ayına 
göre yüzde 18,1 azaldı. 
Böylece yeni yılın dört 
ayında da üretimde ge-
rileme yaşandı. 2019 
yılının Ocak ayında 
yüzde 24,3 ve Şubat 

ayında yüzde 22 düşüş gösteren inşaat malzemesi or-
talama sanayi üretimi Mart ayında yüzde 21,7 azaldı. 
Nisan ayında da üretimde yine yüksek oranlı bir geri-
leme yaşandı. Yılın ilk dört aylık döneminde yaklaşık 
beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerileme-
de iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam 
ettiği, ihracattaki miktar artışın ise üretim kaybını te-
lafi edemediği belirtiliyor. Yılın ilk dört ayında 2 sek-
törde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, 2 sektörde yüzde 
30’un ve 8 sektörde ise yüzde 20’nin üzerinde gerçek-
leşti. Tek haneli gerileme ise iki sektörde yaşandı.
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İnşaat sektörü sorunlarının çözümü 
için kamu desteğine ihtiyaç var
İnşaat sektöründe kendi dinamiklerinden 
kaynaklanan çok sayıda sorun yaşanıyor. 
Öncelikle müteahhitler tarafında bozulan 
mali yapılar sorun olmaya devam ediyor. 
Diğer sektörlerdeki firmalar gibi müteah-
hitlik sektörü firmalarının mali yapıları da 
geçen yıl yaşanan finansal şoklardan olum-
suz etkilendi. İyileşme, diğer sektörlere göre 
daha yavaş gerçekleşiyor. Bunun en önemli 
nedeninin inşaat sektöründe bozulan arz ta-
lep ve fiyat dengesi olarak belirtiliyor. Arz ve 
talepte keskin bir daralma ile satışlarda yine 
sert düşüş yaşanıyor. Satışlardaki gerileme 
ayrıca firmaların nakit akışlarının da bozul-
masına neden oluyor. Daha geniş kapsamlı 
olarak değerlendirildiğinde ise inşaat sektö-
ründeki sorunların piyasa dinamikleri için-
de çözülemediği ortaya çıkıyor. Sektördeki 
yapısal sorunların çözümü için yine kamu-
nun öncülüğünde yapısal iyileştirmelere ve 
müdahalelere ihtiyaç olduğu görülüyor.

Yenileme pazarı canlandırılmalı
Talep ve nakit tarafında ise kentlerde planlı 
ve alan bazlı kentsel dönüşümlere başlanma-
sı gerektiğine, bu dönüşümlerin risklere ve 
kentin ihtiyaçlarına odaklı olmasına, kamu 
fonları ile yabancı fonların da kullanılması 
gerektiğine dikkat çekiliyor. Yine talep tara-
fında mevcut yapılar için artırılacak ve ge-
nişletilecek asgari standartlar ile ‘yenileme 
pazarı’nın canlandırılması gerektiğinin altı 
çiziliyor. Sektörde talebin daha istikrarlı ve 
kalıcı olması için ise yapı finansman siste-
minin tüm piyasa ve kurumları ile kurul-
ması gerektiğine vurgu yapılıyor. Yine nakit 
tarafında ise kamudan olan iş alacakları ile 
KDV alacakları ödemeleri için bir takvim 
açıklanması gerektiği belirtiliyor. İnşaat 
sektöründe kamu destekli yapısal önlemler 
alınmadığı takdirde sorunların çözümünün 
oldukça zaman alacağı ve bu süreçte sektö-
rün küçülmeye devam edeceği öngörülüyor. 
Bu durumda inşaat malzemeleri sanayisi 
için ise iç talebin küçülmeye devam etmesi 
bekleniyor.
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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 

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

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

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak. Paz. 

Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar  

İstanbul Cad. No:1/B Eyüp/
İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Canatan  
Madencilik

Gümüşköy Mevkii,  
Ortaklar, Aydın

Çatak Madencilik ve 
Kum San. Tic. Ltd. Şti.

Kutludüğün Mah. Şehit 
Şeref Seymen Cd. No : 69 

Kutludüğün Mamak Ankara

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,  
Fevziçakmak Mahallesi, Ho-
rozluhan Osb Bukas Ticaret 

Merkezi Karatay - Konya

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

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

Çankaya - Ankara

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

San. Tic. A.Ş.
Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

İSFALT A.Ş.
Tıbbiye Cd. Atölyeler Sk. 
No : 8 Selimiye Üsküdar 

İstanbul 

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

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

Güney Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No:2 Bağcılar İstanbul

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No: 2 Bağcılar İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

CICEE 2019
Beijing, China
www. chinacicee.com

3-4

Türkiye 10. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş  
Sempozyumu ve Sergisi
Bursa/Türkiye
www.mersem.org.tr

13-14
Aralık 2019

13. Ulaştırma Kongresi
Erzurum, Türkiye
Ulastirmakongresi.imo.org.tr

10-12 
Ekim 2019

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempoz-
yumu
Denizli, Türkiye
www.muhjeoder.org.tr

3-5
Ekim 2019

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

23-26
Ekim 2019

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Sempozyumu
Adana, Türkiye
www.madenisg.org.tr

 

3-4
Ekim 2019 Ekim 2019

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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