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AGÜB

Degerli Okuyucular
(

Baskan’ın Mesajı,

Covit-19 küresel salgınıyla topyekün bir mücadelenin 
yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bu günlerde, salgının 
agrega sektörüne etkileri ve bu etkileri minimize et-
mek adına devletimizin aldığı tedbirleri sizlerle pay-
laşmak istiyorum.

Agrega sektörü inşaat sektörünün hammaddesini 
temin eden, büyük bir bölümü KOBİ ölçeğinde işlet-
melerden oluşan bir sektördür. Ülkemizde Ağustos 
2018 döneminde başlayan ve günümüze kadar etki-
leri devam eden ekonomik dalgalanma neticesinde 
sektörümüz, 2019 yılını yaklaşık % 40 daralma ile 240 
milyon ton üretim yaparak noktaladı. Bu dönemde 
özellikle hazır beton ve asfalt üreticilerinin yaşadığı 
nakit sıkışıklığı, kamu projeleri için yapılan ödeme-
lerin aksaması üreticilerimizin de yaptıkları satışların 
tahsilatlarını olumsuz etkilemiş, nakit akışlarının bo-
zulmasına neden olmuştur. Özellikle Şubat ayından 
itibaren Covit-19 salgını nedeniyle iç pazardaki ilave 
daralma ise her geçen gün sektörümüz üzerindeki 
olumsuz etkisini artırmaya devam ediyor. 

Salgının henüz ülkemizde hissedilmeye tam olarak 
başlamadığı dönemde madencilik sektöründe yer alan 
15 STK ile birlikte gerek Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdin-
de gerçekleştirdiğimiz sözlü ve yazılı temaslarımızla 
sektörün içinde bulunduğu bilhassa iş hacmi ve nakit 
sıkışıklığı ile ilgili sorunlar defaatle dile getirilmiştir. 
Bunun neticesinde 24/3/2020 tarihli ve 31078 müker-
rer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gi-
ren 518 nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sek-
törümüzün de içinde bulunduğu “madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü” 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 
mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak sektörler 
arasına girmiştir. Böylece, Mayıs ve Haziran aylarında 
yapılacak muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin 
ödemeler 6’şar ay ötelenmiştir. Yine 18/3/2020 tari-
hinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
ile, nakit akışı bozulan işletmelere kredi anapara ve 
faiz ödemelerinde asgari 3 ay erteleme ve ilave finans-

man desteği sağlanacağı, işletmelerimizin krediye 
erişimini kolaylaştırmak için kredi garanti fonunun 
25 milyar TL’dan 50 milyar TL’ ya artırılacağı, Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmala-
rın kredi siciline “mücbir sebep” notunun düşüleceği, 
SGK’ ya borcu olan işletmelerin de bu destekten fay-
dalanmasının önü açılacağı, esnek ve uzaktan çalışma 
modellerinin daha etkin hale getirilmesinin sağlana-
cağı, kısa çalışma ödeneği devreye alınarak süreçlerin 
kolaylaştırılacağı, istihdamdaki istikrarın korunması 
için 2 ay olan telafi çalışma süresinin 4 aya uzatılacağı, 
kamu bankaları tarafından işe devam kredi desteği-
nin hayata geçirileceği anons edilmiştir. Diğer taraf-
tan 26/3/2020 tarihinde yayınlanan resmi gazete ile, 
mücbir sebep hallerinden birinin gerçekleşmesi du-
rumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafın-
dan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak, 
Maden Kanunu’ndaki mali yükümlülüklerin veya be-
yanların ertelenmesi yada taksitlendirilmesine karar 
verilebilecek. Söz konusu yasa ile, Nisan ayında ma-
dencilerimizin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür-
lüğü’ne teslim etmesi gereken idari ve mali evrakların 
ileri bir tarihte teslim edilmesi, Haziran ayında öde-
necek devlet haklarının da yine belirlenecek ileri bir 
tarihte ödenmesi söz konusu olabilecek. Ayrıca sektö-
rümüzde üretim maliyetleri içinde ciddi bir yer tutan 
orman arazi izin bedeli ödemelerinin ertelenmesi için 
de Tarım ve Orman Bakanlığı’na 15 STK tarafından 
hem ortak hem de ayrı ayrı yazılar yazılmıştır. Bu ko-
nuda da önümüzdeki günlerde çabalarımızın sonuç 
vereceğini düşünüyorum.

Bir arada olarak el ele verip, salgınla mücadelenin 
sürdüğü bu zor dönemi sektörümüzün en az hasarla 
atlatmasını sağlayacağımızdan hiç şüphem yok. 

Saygılarımla,

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Tarım ve Orman Bakanlığı Toplantısı

15 Ocak 2020 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanı Sn. Bekir 
PAKDEMİRLİ, Bakan Yardımcısı Sn. Mustafa AKSU ve Orman 
Genel Müdürü Sn. Bekir KARACABEY ile madencilik sektöründeki 
STK başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda 
madencilik sektörünün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 
STK’lar tarafından madencilik sektörünün güncel sorunları ile ilgili 
ortak olarak hazırlanan aşağıdaki rapor yetkililere iletildi. 

Madencilik Sektörünün Güncel Sorunları 
Madencilik sektörümüzün sağlıklı büyümesi ve geliş-
mesi, maden kaynaklarımızdan beklenen yüksek kat-
ma değerin yaratılabilmesi ve madencilik sektöründeki 
gelişmelerin zamanında gerçekleştirilebilmesi için; bü-
rokrasinin azaltılması, hızlı ve doğru karar verilmesi, 
dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi, sağlıklı 
istatistiklerle hedef planlar yapılması, ülkemiz maden 
potansiyelinin mevcut durumunun ve şartlarının göz 
önünde bulundurulması ve madenciliğe gereken önemin 
verilmesi gerekmektedir. 
Malumları olduğu üzere, ülkemizdeki madencilik faa-

liyetlerinin birçoğu ormanlık alanlarda yapılmaktadır 
ve ülkemiz topraklarının %28.6’sına karşılık gelen 22.3 
milyon hektar ormanlık alanın ancak %0.29 kadarında 
madencilik faaliyetleri sürdürülmektedir.
Yatırımcılar düzeyinde yapılan araştırmalar sonucun-
da madencilik sektörünün Tarım ve Orman Bakanlığı 
ile ilgili güncel sorunlarının ilk sırasında orman izin 
bedellerinin yüksekliği, ruhsat ve izinlerin çok geç 
sonuçlanması, izinlerdeki belirsizlikler olduğu tespit 
edilmiştir. Bu durum, sektöre yeni girişimcilerin katıl-
masını engellediği gibi mevcut madencilik faaliyetleri-
nin daralmasına sebep olmaktadır.
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Önemli güncel sorunlar aşağıda sıralanmıştır:

1. İzin Bedellerinin Yüksekliği 
Madenciliği gelişmiş ülkelerde orman bedelleri sırasıy-
la; Kanada 1 Hektar=17 TL, Norveç 1 Hektar=58 TL, 
ABD 1 Hektar=116 TL, Türkiye teminat ve ağaçlan-
dırma bedeli hariç 1 Hektar=18.500 TL ile 40.500 TL 
arasındadır.
Orman   izin   bedellerinin   yüksekliği   kendi   yeral-
tı kaynaklarımızı araştıramaz ve değerlendiremez hale 
getirmiştir. Yüksek izin bedelleri nedeniyle uluslararası 
rekabet gücümüz azalmakta, maden ithalatımız her ge-
çen sene artmakta ve madenlerde işletilebilir minimum 
tenör oranlarını yukarıya çıkarmakta, bu nedenle eko-
nomiye kazandırılabilecek cevherler pasaya ayrılmak-
tadır. Orman bedellerinin dünya ile rekabet edebilecek 
makul seviyelere indirilmesi zaruridir.
Yüksek arazi izin bedellerinden dolayı bu bedelleri 
ödeyemeyen ruhsat sahiplerine diğer Devlet alacakla-
rında olduğu gibi taksitlendirme imkanı getirilmelidir.  
Ayrıca, Maden Kanununa eklenen hüküm gereğince 
arazi izin bedellerinin %50 indirimli olarak alınması 
yönündeki uygulamanın hakkaniyetli olması için tüm 
ruhsatların bu indirimden yararlanması gereklidir.

2. İzinlerdeki Gecikme ve Belirsizlikler 
Bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak Cumhur-
başkanlığı Makamının 2018/13 sayılı Genelgesinde, 
kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan tüm başvurular-
da, talebin sonuçlandırılması başka bir idari makamın 
görev alanında kalsa dahi, başvuruların anında ince-
lenerek takip edilmesi, talebin ilk başvuru yerinde ne-
ticelendirilmesine özen gösterilmesi, başvuru sahibine 
yapılan işlemler hakkında gecikmeksizin nihai ve kesin 
bilgi verilmesi, başvuruların süratli ve doğru sonuçlan-
dırılması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması talimat-
landırılmıştır. 
Buna rağmen ekte sunulan şablondan da görüleceği 
üzere orman izin süreçleri 2018 yılından sonra 1 yıldan 
fazla bir sürede verilebilir hale gelmiştir. 2008 yılından 
itibaren her geçen gün gerek bürokratik işlem kalemle-
rinin artırılması gerekse zaman olarak sürecin uzama-
sı; madenciliğin öngörülemez hale gelmesine, işletme-
lerin pazardaki taahhütlerinin yerine getirilememesi 
nedeniyle güvenilirliklerini yitirmelerine, uzun yıllar 
boyunca oluşturdukları müşteri portföyünü kaybetme-
lerine ve küçülmelerine neden olmaktadır.

Bu nedenle, orman ve mera izin süreçlerinin öngörü-
lebilir ve makul sürelerde sonuçlandırılması ve ma-
dencilik yatırımını teşvik edecek ortam oluşturulması 
zorunludur.  

3. Pasa, Stok Alanı İzinleri
Maden işletmeleri dinamik olduğundan pasa alanları 
zaman zaman stok alanı olarak da kullanılabilmekte-
dir. Bu durum geçici veya kalıcı olabilmektedir. Aynı 
katsayıda olunması nedeniyle herhangi bir kamu zararı 
oluşmamaktadır. Bu sebeple alt yapı tesisi olarak izin 
verilen alanlardaki pasa ve stok izinlerinin ayrı ayrı de-
ğil birlikte değerlendirilmesi, geçişlerin amaç dışı kul-
lanım olarak değerlendirilmemesi, ayrıca işletme izni 
ve alt yapı tesis izinleri arasında vasıf değişikliğinin 
yeni izin gibi değerlendirilmemesi önem arz etmekte-
dir.  
Diğer bir sorun ise, maden ve mermer işletmeleri 
ÇED ve orman izin süreçlerinde DSİ İl Müdürlükleri 
tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da İl Teş-
kilatlarına, maden pasa sahaları olarak belirlenen alan 
içerisinden kuru dere geçtiğinin tespit edilmesi halin-
de kuru derenin (mevsimsel akış gösteren dere) doğal 
yatağına müdahale edilmemesi, taşkın anında taşkın 
debisinin geçebileceği şekilde suyun doğal akış istika-
metinin bozulmaması ve mevcut derelerin yatak ekse-
ninden itibaren sağa ve sola 20’şer metre olmak üzere 
toplam 40 metrelik bir bandın dere yatak şeridi olarak 
korunmasının gerekmekte olduğu yönünde görüş ve-
rilmektedir. Kuru derelere ilişkin verilen bu görüşler 
nedeniyle faaliyet yapılamaz duruma gelinmiştir. 
Sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla, maden iş-
letmesinin fiziki koşulları da dikkate alınarak talep edi-
len pasa depolama alanlarının incelenmesi sonucunda 
tehlike oluşturmayacak nitelikte olduğu tespit edilen 
kuru derelere pasa depolanması ile ilgili DSİ İl Müdür-
lüklerince ÇED ve orman izin süreçlerinde verilen gö-
rüşlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. 

4. Ekosistem Genelgesi
2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesi’nin uygulanmasın-
dan kaynaklanan, Maden Kanunu ve Yönetmeliğine 
aykırılık teşkil eden kısıtlamaların kaldırılması gerek-
mektedir.

5. Arama Faaliyetinde İzinler
Orman arazilerinde yapılacak kazı gerektiren arama 
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faaliyetlerine ilişkin izinlerin, arama ruhsat dönem sü-
releri dikkate alınarak ivedilikle sonuçlandırılması zo-
runludur. Bu amaçla, arama faaliyetlerine ilişkin izin-
lerin Orman Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması 
sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır.

6. Zeytin Kanunu
Madencilik faaliyetlerini kısıtlayan 3573 Sayılı Zeytin-
ciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 
Kanunun   yurtdışı uygulamaları da dikkate alınarak 
revize edilmesi, zeytincilik ve madenciliğin birlikte 
yapılmasına ortam yaratılması zorunludur. Zeytin Ka-
nununa göre zeytinlik sahalara en az 3 kilometre me-
safede kimyevi atık, toz ve duman oluşturan faaliyetler 
yapılamamaktadır. Ancak, kimyevi atık, toz ve duman 
oluşturmasına rağmen zeytinliklerin vegetatif ve gene-
ratif gelişmesine mani olan emisyon değerleri bilinme-
mekte, yasakçı bir zihniyet ile tüm faaliyetler engellen-
mektedir. Halbuki, söz konusu emisyon değerlerinin 
bilimsel olarak belirlenmesi mümkündür. Bunun için 
de ilgili bakanlık olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
da görüşleri alınarak Tarım ve Orman Bakanlığının 
usul ve esasları belirlemesi, keyfi uygulamalara mey-
dan verilmemesi zorunludur. Ayrıca, zeytinlik sahanın 
ne olduğunun açıklanması gerekmektedir.  

7. Ödenememiş Arazi İzin Bedellerinin Taksit-
lendirilmesi
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun ma-
dencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaları zora 
sokması nedeniyle, madencilik sektörünün ülkemiz ve 
ülke ekonomimiz için haiz olduğu önem ile hali hazırda 
sektörde yaşanmakta olan sıkışıklıkların atlatılabilmesi, 
sektörün büyümesi, yatırımların devamı ve bedellerin 
tahsil edilebilmesi açısından ödenemeyen arazi izin 
bedellerinin taksitlendirilmesi büyük önem arz etmek-
tedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan-
lığı gecikmiş devlet hakkı borçlarının taksitlendirilme-
si için 03.12.2019 tarihli ve E.167612 sayılı tahsilat iç 
genelgesini Vergi Dairelerine ileterek taksitlendirme 
uygulamasını getirmiştir. Benzer düzenlemenin Ba-
kanlığınız tarafından da yapılarak gecikmiş arazi izin 
bedelleri için 36 aya kadar taksitlendirme imkanı geti-
rilmesini talep ediyoruz.
Ülkemiz yeraltı kaynaklarının değerlendirilerek Milli 
Enerji ve Maden Politikası kapsamında gerekli katkıyı 
sağlayabilmesi için orman ve mera izin veya onay sü-
reçlerinin seri ve öngörülebilir hale getirilmesi, ruhsat 
güvencesinin arttırılması ve sektörün önünün açılması 
hususunda gereğinin yapılmasını takdir ve talimatlarını-
za saygılarımızla arz ederiz. 
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AGÜB olarak üyesi olduğumuz Türkiye İMSAD’ın 37. 
Olağan Genel Kurulu 5 Mart 2020 tarihinde, üyelerinin 
katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD’ın 
yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun KÜÇÜKOĞLU 
oldu. Birliğimizi temsilen Genel Kurula Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ katılım gösterdi. Ayrıca 

Türkiye İMSAD 2020-2023 Dönemi  
Yönetim Kurulu Üyeleri: 
Tayfun Küçükoğlu (Betek Boya Genel Müdürü), Ferdi Erdo-
ğan (Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi), F. Fethi 
Hinginar (Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı), Arif Dündar 
(Yetişener Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı), Oktay Alp-
tekin (Aluform Pekintaş Temsilcisi), Kenan Aracı (Çuhada-
roğlu Genel Müdürü), Çetin Tecdelioğlu (Çetin Cıvata Genel 
Müdürü), Dr. Tamer Saka (Sabancı Holding Çimento Grup 
Başkanı /Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı), Ebru Şapoğlu (Şi-
şecam Düzcam Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı), Bora 
Tuncer (Schneider Elektrik Orta Asya ve İran Ülke Başkanı), 
Ufuk Atan (Türk Demirdöküm Satış Direktörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi), Batuhan Besler (GF Hakan Plastik Türkiye ve 
Orta Doğu Başkanı), Atalay Gümrah ( Eczacıbaşı Holding 
Ceo’su/Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.), 
Rami Atikoğlu (BASF Türk Genel Müdürü), Mehmet Tuna-
man (Saint-Gobain Rigips Genel Müdürü), Dr. Veysel Yayan 
(TÇÜD-Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri), 
Ozan Atasoy (İSKİD- İklimlendirme Soğutma Klima İmalat-
çıları Derneği Başkanı), Kemal Yıldırım (TİMDER-Tesisat İn-
şaat Malzemecileri Derneği Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.)

Genel Kurul ardından düzenlenen yeni üye plaket töreninde 
Sn. Tayfun KÜÇÜKOĞLU tarafından başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ’a üyelik plaketi takdim edildi. Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. Tayfun KÜÇÜKOĞLU’nu 
tebrik ediyor, Yönetim Kurulu üyelerine başarılı bir çalışma 
dönemi dliyoruz.

Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı  
Tayfun Küçükoğlu Oldu
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Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu olarak, 27 Şubat 
2020 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cımız Sn. Prof. Dr. Şeref KALAYCI’yı ziyaret ederek bir 
toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda sektörümüzün sorun-
larını ve çözüm önerilerini, yeni maden kanunundan bek-
lentilerimizi konuştuk. Toplantıda ayrıca Yönetim Kurulu 
Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ tarafından bir sunum ger-
çekleştirildi. Gerçekleştirilen bu sunum ile agrega sektörü-
nün, sürdürülebilirliği, sorunlarının çözümü ve sektörün 
gelişimi için nelerin gerektiği ve yapılması gereken yasal 
düzenlemeler hakkında Sn. Bakan Yardımcısı bilgilendi-
rildi. Toplantı sonrasından Sn. KALAYCI’nın madencilik 
sektörüne verdiği destek için teşekkür edilerek kendisine 
plaket takdim edildi. 

13 Şubat 2020 tarihinde, Ankara'da, Maden ve Petrol İşleri (MA-
PEG) Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ başkanlığında bir toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda agrega sektörü olarak yeni maden ka-
nunundan beklentilerimiz dile getirildi.
Yeni maden kanunu ile ilgili gerçekleştirilen bu toplantıya MA-
PEG Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ, Genel Müdür Yardımcısı 
Sn. Mustafa SEVER, Agrega Daire Başkanı Sn. Serkan GÖK-
MEN, Doğaltaş Daire Başkanı Sn. Abdulkerim AYDINDAĞ ile 
AGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Şevket KORUÇ, AGÜB Yö-
netim Kurulu üyesi Sn. Remzi KARADERE katılım gösterdi. 
Agrega sektörünün gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağ-
lanması adına sektör için olmazsa olmaz maddeler tartışıldı. 
AGÜB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. KORUÇ sektörümüzün 
yeni maden kanunundan beklentilerini bir sunum ile MA-
PEG yetkililerine aktardı.

17.01.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’de 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (No: 56) yayımlan-
mıştır. Yayımlanan Kararname ile, 1 sayılı Cumhur-
başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinde değişiklik yapılarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Tabii Kaynaklar Daire-
si Başkanlığı kurulmuştur.

AGÜB Yönetim Kurulundan  
ETKB Bakan Yardımcısı Ziyareti

MAPEG Genel Müdürü Ziyaret Edildi

Tabii Kaynaklar Daire Başkanlığı Kuruldu
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16 Ocak 2020 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Sn. Şeref KALAYCI ve MAPEG Genel Müdü-
rü Sn. Cevat GENÇ, madencilik platformunda yer alan 
Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ziyaret edildi. Ziya-
rete AGÜB'ü temsilen Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ ve 
Başkan Yardımcımız Sn. Kağan EREN katılım gösterdi. Zi-
yaretin ana gündemi madencilik sektörünün yeni maden 
kanunundan beklentileriydi. Yeni maden kanunu ile ilgili 
bilgiler veren Sn. KALAYCI sektörün yanında olduğunu, 
yeni kanun ile birçok problemi çözeceklerini ve sektörün 
önünü açacaklarını ifade etti. Bu kapsamda birçok mad-
dede geçen ruhsat iptallerinin kaldırılacağı, devlet hakkı 
hesaplamaları için yeni bir model getirileceği ifade edildi.  

28 Şubat 2020 tarihinde Ankara’da faaliyet gös-
teren agrega üreticileri ile bir araya geldik. Ge-
niş katılımlı gerçekleşen kahvaltılı toplantıda 
sektörümüzün sorunlarını ve çözüm önerileri-
ni etraflıca görüşme fırsatı bulduk. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin de katılımıyla 
gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu Başka-
nımız Sn. Şevket KORUÇ inşaat sektörünün 
güncel ekonomik durumu ve geleceğe dair 
öngörüleri içeren bir sunum gerçekleştirdi. Ar-
dından Genel Sekreterimiz Sn. Çağlar TANIN 
tarafından AGÜB’ün faaliyetleri ve hedefleri 
hakkında bir sunum gerçekleştirilerek üreticiler 
bilgilendirildi. 
Konuşulan başlıca konular yeni maden kanu-
nundan agrega sektörünün beklentileri, orman 
arazi izin bedellerinin yüksekliği, ödenemeyen 
arazi izin bedellerinin taksitlendirilmesi, devlet 
hakkı bedellerinin belirlenme yöntemi konu-
larıydı. Ankara ilimizden aramıza yeni katılan 
üyelerimiz oldu. Taşkıran Agrega, Badenur İn-
şaat, Bemsa A.Ş. ve Uğural İnşaat firmalarının 
üyeliklerinin hayırlı olmasını diliyor, çalışma-
larımıza verecekleri destek ve katkılar adına te-
şekkürlerimizi sunuyoruz.

STK Başkanlarından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı ve MAPEG Genel Müdürü Ziyareti

Ankara Sektör Toplantısı Düzenlendi

AGÜB Haberler
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TESİS 
ÇÖZÜMLERİ

KONVEYÖR SİSTEMLERİ
OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ

KOMPLE TESİS TASARIM VE ÜRETİMİ
TESİS REVİZYON VE GENİŞLETME TASARIMI VE ÜRETİMİ

KIRMA ELEME, 
MADENCİLİK
ve BETON SANTRALİ 
TEKNOLOJİLERİ
MEKA, her bir detayında bilgi ve özveri barındıran 
30 yılı aşan adanmışlığın ürünü Kırma Eleme, Ma-
dencilik ve Beton Santrali çözümleri sunmaktadır. 

5 kıtada 85’ten fazla ülkede kurulumunu yaptığımız 
3000’den fazla kırma eleme tesisi, beton santrali 
ve binlerce tesis ekipmanıyla global ölçekte aranan 
ve tanınan tamamı Türk sermayeli MEKA GLOBAL, 
%90’ın üzerinde yerli girdi ile %95’in üzerinde ihra-
cat oranına sahip Türkiye’nin en büyük yerli makine 
üreticilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor.

Avrupa pazarında birçok ülkede artık kalite ve 
güven ile birlikte anılan ve ilk tercih edilen marka 
konumundayız.  İngiltere’ye en çok makine ihracatı 
yapan ilk 10 marka arasındayız, Fransa, Belçika, 
Norveç gibi zor pazarlarda da artık çok daha güçlü-
yüz. Bunun yanında ABD, Latin Amerika ülkeleri ve 
Afrika Kıtası’nda da bilinen ve aranılan bir markayız.

Uluslararası pazarlarda kazandığımız tecrübeyi 
Türkiye pazarıyla paylaşıyoruz ve agrega üretimi, 
madencilik ve hazır beton üretimi alanındaki işlet-
melere diyoruz ki: “Kaliteli tesis ve ekipman konu-
sunda artık yurtdışı bağımlılığınız yok”.

MEKA GLOBAL MERKEZ OFİS
Çamlıca Mh. Anadolu Bl. 15. Sokak 

Atlas İş Merkezi No:5/9

06200 Gimat, ANKARA / TÜRKİYE

Tel:+90 312 397 91 33 (pbx)

sales@mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

www.mekaglobal.com

5 KITADA 85’TEN FAZLA ÜLKEDE 3000’DEN FAZLA KOMPLE TESİS KURULUMU İLE PROFESYONELLERİN TERCİHİ: MEKA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Toplantısı

4 Ocak 2020 tarihinde, İstanbul Vergi Dairesinde, madencilik 
sektöründe yaşanan sorunlar ile bunlara yönelik çözüm 
önerilerinin ele alındığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Hazine 
ve Maliye Bakan Yardımcıları Sn. Dr. Nureddin NEBATİ ile Sn. 
Osman DİNÇBAŞ ve Gelir İdaresi Başkanı Sn. Bekir BAYRAKDAR 
ile madencilik sektörü STK başkanları katıldı.

Gelir İdaresi Başkanı tarafından, geçmişte ödenemeyen 
devlet hakkı borçlarının 36 aya kadar taksitlendirilmesi 
hususunda vergi dairelerinin yazılı olarak talimatlan-
dırıldığı belirtildi. Orman arazi izin bedellerinin Genel 
Müdürlük bütçe hesabına ödenmesi nedeni ile bu konu-
da henüz taksitlendirme yapamadıkları ancak, bu konu-
daki taleplerin tekrar değerlendirileceği bildirildi. Ayrıca 
STK'lar tarafından ortak olarak hazırlanan rapor yetki-
lilere iletildi. Madencilik sektörü teşvik önerileri isimli 
rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ TEŞVİK ÖNERİLERİ
1. İzinlerin hızla verilmesi ve öngörülebilirliğin 
sağlanması
Madencilik faaliyetleri için alınması zorunlu izinlerle 
ilgili yapılan müracaatlarda yasa ve yönetmeliklerde be-

lirtilen şartları yerine getiren müracaat sahipleri, bir 
eksikleri olmadığı halde izinlerini çok uzun süre geç-
mesine rağmen alamamaktadır. Ayrıca, bu işlemlerle 
ile ilgili sonucun bilinmemesi ile ne kadar sürede izin 
verileceği öngörülememektedir. Madencilikte öngörü-
lebilirliğin sağlanması için ruhsat ve izin işlemlerinin 
hangi kriterlere göre değerlendirildiği ve ne kadar süre-
de izin verileceğinin belirlenmesi/bilinmesi zorunluluk 
arz etmektedir. 

2. Yüksek orman bedelleri
Orman   izin   bedellerinin   yüksekliği   kendi   yeral-
tı kaynaklarımızı araştıramaz ve değerlendiremez hale 
getirmiştir. Yüksek izin bedelleri nedeniyle uluslararası 
rekabet gücümüz azalmakta, maden ithalatımız her ge-
çen sene artmakta ve madenlerde işletilebilir minimum 
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tenör oranlarını yukarıya çıkarmakta, ekonomiye ka-
zandırılabilecek cevherler pasaya ayrılmaktadır. Orman 
bedellerinin dünya ile rekabet edebilecek makul seviye-
lere indirilmesi (Kanada 1 Hektar=17 TL, Norveç 1 Hek-
tar=58 TL, ABD 1 Hektar=116 TL, Türkiye teminat ve 
ağaçlandırma bedeli hariç 1 Hektar=15 bin TL ile 33 bin 
TL arasında) gerekmektedir.

3. Sektörün yeniden yapılandırmalardan yarar-
landırılması
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının gi-
derilmesi amacıyla hükümetimiz tarafından birçok ted-
bir alınmış, vergi indirimleri gündeme getirilmiş, vergi 
borçlarında yapılandırmalara gidilmiştir. En yüksek 
katma değeri sağlayan madencilik sektörü söz konusu 
yeniden yapılandırmalardan yararlanamamıştır. Geçmiş 
dönem Devlet hakkı borçları ile orman kira bedellerinin 
yeniden yapılandırmaların kapsamına alınması önem 
arz etmektedir. 

4. Motorin ve elektrikte KDV-ÖTV indirimi
Madenlerin tüvenan üretimi ve zenginleştirilmesi için 
kullanılan enerji (akaryakıt ve elektrik) tüketimindeki 
ÖTV’nin, Sivil Havacılık sektöründe olduğu gibi kaldı-
rılarak madencilik faaliyetlerinin ve madencilik faaliyet-
lerinden elde edilen gelirlerin artırılması sağlanmalıdır. 
Ayrıca, maden arama faaliyetleri için yapılan harcamalar 
katma değer vergisinden muaf tutulmalı, maden arama 
faaliyetleri, mevzuatın öngördüğü AR-GE teşvik ve indi-
riminden faydalandırılmalıdır.

5. Katma değer katan tesislere teşvik
Üretilen madenlerin yarı ya da uç ürün haline getiril-
meden ihraç edilmesi sonucu madenlerden yeteri kadar 
katma değer elde edilememektedir. Bunun önüne geçil-
mesi amacıyla uç ürün amaçlı yapılan maden tesislerinin 
teşvik edilmesi zorunludur.  

6. Arama teşvikleri
a) Makine alımlarında KDV %1
b) Arama döneminde motorin KDV %1

7. Çalışanların SGK prim ve gün sayıları ve gelir 
vergisi
Madencilik sektörünün işçiler açısından cazip hale ge-
tirilmesi, yeraltı maden işçilerine uygulanan istisnaların 

yer üstü maden işçilerine de oranları bir miktar artırıla-
rak uygulanması ile sektörde kalifiye işçi temininde ya-
şanan sorun çözülecektir. Bu amaçla, maden ocaklarının 
yer üstü işyerlerinde çalışan sigortalıların prim ödeme 
gün sayılarına, her 360 günü için 90 gün fiilî hizmet sü-
resi zammı olarak eklenmesi, ayrıca, maden ocaklarının 
yer üstü işyerlerinde çalışan sigortalılardan, en düşük 
gelir vergisi oranının %25’i oranında indirim yapılması 
önerilmektedir.  

8. Ruhsat devirlerinin gelir ve kurumlar 
vergisi ile damga vergisi ve benzerinden muaf 
tutulması, devirlerde KDV’nin %1’e indirilmesi
Maden ruhsatları diğer emtialar gibi tek başına bir eko-
nomik değer ifade etmemektedir; ekonomik değer ve 
istihdam yaratabilmesi ruhsat sahalarına yapılacak yatı-
rımlarla mümkün olacaktır. Sektörde kıt olan sermaye-
nin bu amaçla kullanımının sağlanması için yatırımcı-
nın teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Kaldı ki arama, 
işletme ve tesis yatırımların gerçekleşmesi ve faaliyete 
başlanması ile feragat edilenden çok daha fazla gelir, ku-
rumlar, KDV ve bunlara ek olarak SGK prim ödemeleri, 
Devlet hakkı, orman bedelleri vb. gelirler bütçeye kazan-
dırılacaktır. Bu nedenlerle ruhsat devir işlemlerinin gelir 
ve kurumlar vergisi ile damga vergisinden ve harçlardan 
muaf tutulması ile bu işlemde KDV oranının %1’e düşü-
rülmesi önerilmektedir. 

9. Amortisman süreleri 
Maden işletmelerinin ve bunlara bağlı geçici tesislerin 
işletme ömrü, sahadaki rezervin büyüklüğü ile doğru 
orantılıdır. Bu rezervlerin işletilmesi ve işlenmesine yö-
nelik yapılan yatırımların (makine ve ekipman) amortis-
man süresi ise Vergi Usul Kanuna (VUK) göre çıkarılan 
tebliğlerle belirlenmektedir. Oysa bazı işletmelerde ma-
kine ve ekipmanların çalışma süreleri, rezervin az olması 
nedeniyle makine ve ekipmanların amortisman sürele-
rinden kısa olabilmektedir. Bu nedenle, kısa ömrü olan 
işletmelerde makine ve ekipman için rezervle ve işletme 
ömrü ile aynı sürede amortisman uygulanması sağlan-
malıdır. 
Ayrıca, şirket hisse alımlarında veya şirket birleşmelerin-
de, şirketin varlıkları arasında bulunan maden sahaları 
için yaptırılan değerleme veya şirket sermayesinde/var-
lıklarında/demirbaşında gösterilen maden sahalarının 
değeri için VUK’nun 316.maddesi kapsamında amortis-
man uygulanmalıdır.
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10. Taş Ocakçılığı Sektörünün kredi 
kampanyalarından faydalandırılması
Bakanlığınız tarafından gündeme getirilen ve devlet 
bankaları tarafından uygulamaya konulan “istihdam 
odaklı işletme kredisi” madencilik alt sektörlerinden bir-
çoğunu kapsamasına karşın agrega sektörünün de içinde 
olduğu 089990 NACE koduna sahip ‘diğer madencilik 
ve taş ocakçılığı’nı kapsamadığından bu krediden agrega 
üreticileri faydalanamamaktadır. 
Agrega sektöründe toparlanmanın hızlandırılması ve is-
tihdamın arttırılması için ‘diğer madencilik ve taş ocak-

çılığı’ sektörünün de kredi kapsamına alınması büyük 
önem arz etmektedir. 

11. KDV Ödemeleri
KDV ödemelerinin 3 aylık dönemlerde geçici vergi ile 
birlikte ödenmesi önerilmektedir. 

12. Vergi ve SGK borcu yapılandırması
Vergi ve SGK borcu yapılandırılmasında istenen temi-
natların kaldırılması önerilmektedir. 

Üyesi olduğumuz Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 
(YÜF) Genel Kurulunu 27 Şubat 2020 tarihinde Ankara'da 
gerçekleştirdik. Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Sn. 
Dr. Tamer SAKA'yı tebrik ediyor, yeni yönetime başarılı bir 
çalışma dönemi diliyoruz. 
Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu’nu Agrega Üreticileri 
Birliği (AGÜB), Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), Kireç 
Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği (TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Türkiye 
Prefabrik Birliği (TPB) oluşturuyor. 

Yeni yönetim kurulu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Başkan Dr. Tamer Saka (TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı),
Başkan Vekili Yavuz Işık (THBB Yönetim Kurulu Başkanı),
Sayman Üye Şevket Koruç (AGÜB Yönetim Kurulu 
Başkanı),
Üye Erol Üçüncü (KİSAD Yönetim Kurulu Başkanı),
Üye Suat Seven (KÜB Yönetim Kurulu Başkanı),
Üye Halil Bağıban (TPB Yönetim Kurulu Başkanı),
Üye Cem Sak (TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi).

YÜF Genel Kurulu Gerçekleştirildi
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AGÜB Yönetim Kurulu olarak 27 Şubat 2020 tarihinde 
izin ve irtifaktan sorumlu Orman Genel Müdür Yar-
dımcısı Sn. Hayati ÖZGÜR ziyaret edildi. Gerçekleşen 
bu ziyarette sektörümüzün sorunları ve çözüm önerile-
ri görüşüldü. Orman arazi izin bedellerinin yüksekliği, 
ödenemeyen arazi izin bedellerinin taksitlendirilmesi, 
izin olurlarının sürelerinin uzunluğu konuşulan başlıca 
konulardı.

26 Mart 2020 tarihinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Sn. Fatih DÖNMEZ, Bakan Yardımcısı Sn. Şeref 
KALAYCI ve MAPEG Genel Müdürü Sn. Cevat GENÇ 
ile madencilik platformunda bulunan STK başkanları-
nın ve işçi, işveren sendika başkanlarının katılımıyla, 
korona virüs tehdidi ile ilgili alınacak tedbirler hakkın-
da bir video konferans düzenlendi. Video konferansa 
birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ katılım gösterdi. Toplantıda her STK 
başkanı temsil ettiği sektör hakkında güncel durum bil-
gilendirmesi yaptı ve kendi sektörleriyle ilgili taleple-
rini dile getirdi. Toplantıda Sayın Bakan ve Bakan Yar-
dımcısı, mücbir sebep durumlarında Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü’ne mali yükümlülüklerde erte-
leme ve taksitlendirme yetkisi veren maddenin meclis 
genel kurulundan geçtiğini, bu konularda Bakanlık ola-

rak çalışmalara başlandığını, mali ve idari konulardaki 
yükümlülüklerle ilgili gerekli desteğin sağlanacağını 
bildirdiler. Ayrıca Sn. Bakan tarafından orman arazi 
izin bedellerinin tahsilatının ertelenmesi konusunda 
Tarım ve Orman Bakanı ile görüşüleceği de iletildi.

Sektörümüzün sorunları ve çözüm önerilerini 
paylaşmak adına siyasi parti ziyaretlerimiz devam 
ediyor. Bu kapsamda, 6 Ocak 2020 tarihinde, Ma-
dencilik Sektörü STK Başkanları tarafından, İYİ 
Parti Genel Başkanı Sn. Meral AKŞENER maka-
mında ziyaret edilerek, sektörümüzün sorunları 
ve yeni maden kanunu çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. 

AGÜB Yönetim Kurulundan  
Orman Genel Müdür Yardımcısı Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Video 
Konferans Gerçekleştirildi

İyi Parti Ziyareti

AGÜB Haberler
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29 Ocak 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. 
Şevket KORUÇ tarafından, üyesi olduğumuz Türkiye İM-
SAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ferdi ERDOĞAN ziya-
ret edilerek sektörümüz hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Bu kapsamda yeni maden kanunu sürecinde Türkiye 
İMSAD’ın sektörümüze destek olması talep edildi. 

Türkiye İMSAD Kimdir?
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 
1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışın-
da temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün 
gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak 
amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş 
üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan 
bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.
87 büyük şirket, 51 dernek ve 3 üniversite üyesi ile sektörün-
de 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulasan Türkiye 
İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 
Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele al-
mayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse 
yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. 
Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından 
izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürü-
lebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip etmektedir. 

2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler 
yürüten, raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyo-
nunun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.
Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından başlayarak her yıl 
düzenlenen “Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi” inşaat sek-
törünün en etkin bilgi, vizyon ve fikir paylaşım platformu 
olarak sektörün en önemli aktivitesi durumuna gelmiştir. 
Türkiye İMSAD ekonomideki gelişmeler ve inşaat sektörüne 
yansımaları ile ilgili olarak aylık düzenli ekonomi raporları 
yayınlamakta ve her üç ayda özel gündemli, sektör odaklı 
ekonomi toplantıları düzenlemektedir. 2019 verileriyle 66,5 
milyar dolar iç pazar büyüklüğüne sahip olan inşaat malze-
mesi sektörü, 21,5 milyar dolar ile Türkiye'nin ihracat lideri 
sektörleri arasındadır. Bu ihracatın yüzde 75’i Türkiye İM-
SAD üyelerince gerçekleştirilmektedir. 1,5 milyon çalışanı 
istihdam eden Türkiye inşaat malzemesi sanayisi, ailelerle 
birlikte toplam nüfusun yüzde 7,5’u ile doğrudan ilgili bir 
sektördür. 2019 yılında toplam ihracat içinde, inşaat malze-
melerinin payı yüzde 12,5 olmuştur. 
Türkiye'nin dünya çapında rekabet edebildiği nadir sektörler 
arasında yer alan ve dünya ihracat sıralamasında ilk 5 ara-
sında olan inşaat malzemesi sektörü, ülkemiz için stratejik 
öneme sahip bir sektör konumundadır. İmalat sektöründeki 
payı yüzde 17’ye yaklaşan Türk inşaat malzemesi sanayi, aynı 
oranı, sanayi katma değerinde de gerçekleştirmektedir.

Türkiye İMSAD Ziyareti
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Konveyörlerin Civarındaki Emniyetsiz İş Uygulamaları

Boyutları, hızları ve yüksek güçlü motorları nedeniyle kon-
veyörler, konveyörde veya civarında çalışan personel için 
bazı riskler yaratmaktadır. Tüm fiziksel tehlike bölgelerine 
ek olarak çalışanlar kendi eylemleri ya da eylemsizlikleri 
nedeniyle yaralanabilir. Hiç kimse işe emniyetsiz hare-
ketler nedeniyle yaralanmayı planlayarak gitmez. Kaza 
araştırmaları yapılırken en kolay yol kazanın nedenini em-
niyetsiz hareketlere bağlamaktır. Gerçekte kök nedenler 
yalnızca bir çalışanın emniyetsiz şekilde davranmasından 
çok daha karmaşıktır.
Kazalar tipik olarak tek bir emniyetsiz hareketten ziyade 
olasılıkların ve şirket kültürüne aykırı risk/kazanç kararla-
rının karmaşık bir birleşimidir. Emniyetsiz hareket olmasa 
yaralanmanın yaşanmayacağı iddia edilebilir. Yine aynı 
ölçüde mantıklı bir varsayımla kazanın şu durumlarda 
gerçekleşmeyeceği de söylenebilir: daha güvenli tasarım 
olsaydı; yeterli bakım yapılsaydı; daha az üretim baskısı ol-
saydı; işte bir süre sınırlaması olmasaydı vb.

Gereğine uygun derinlemesine araştırmalar çoğu kez ra-
hatsız edici şekilde şirketin güvenlik kültürüne, yönetimi-
ne, çelişen kurallara ve hedeflere dikkat çeker. Bu faktörle-
rin bir araya gelmesi çalışanın, sıcağı sıcağına, mevcut dış 
girdilerin ve baskıların tamamı dikkate alındığında man-
tıklı görünen bir karar vermesiyle sonuçlanabilir.

Tehlike Nereden Gelir?
Şirket kültürü, süre baskısı ve çalışan eğitimi (ya da eğitim 
eksikliği) gibi faktörler genellikle kaza istatistiklerinde yer 
almaz. Bu ve diğer faktörler çoğu kez emniyetsiz hareketin 
kendisi kadar kazaya katkıda bulunur.
“Eli sopalı yönetim” kolaydır ancak etkisizdir. Otoriteye 
karşı direnmek insanın doğasında vardır ve kurallar, gö-
revleri yerine getirmeyi zorlaştırdığında, herkesin göz ardı 
ettiği “Aptal Kurallar” haline gelebilir. Tasarımlar ve tekno-
loji değiştikçe yönetimin çalışanları dinlemesi ve güvenlik 
kurallarını ve uygulamalarını sürekli güncellemesi gerekir. 

Hazırlayan: Martin Engineering

AGÜB Makale

Şekil 1: Hareketli bir bantta veya bandın civarında çalışmak ciddi yaralanmaya veya ani ölüme yol açabilir.
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Kuralların gözden geçirilmesi gerektiğinde, detaylı bir risk 
değerlendirmesi çalışanlar ve yöneticiler arasında köprü kur-
mak için ideal bir yoldur.
Bantlı konveyör binlerce hareketli parçası olan güçlü bir 
makinedir. Bu hareketli bileşenler bir çalışanı ağır şekilde 
yaralamakla kalmaz, bu yaralanmanın bir saniyeden kısa 
sürede gerçekleşmesine yol açar. Tipik bir konveyör bandı 
nispeten sabit bir hızla hareket eder ve genellikle saniyede 0,5 
ila 10 metredir. Bir çalışan, konveyör bandına istemeden do-
kunması halinde, çok hızlı reaksiyon süresine sahip olsa ve 
konveyör tehlikelerine tam olarak odaklanmış olsa bile en 
azından bir taşıyıcı makaraya temas edecektir ve geri dönüş 
rulolarına, şut direklerine, şasi ayaklarına, tamburlara ve tah-
rik elemanlarına çarpması olasılığı vardır. Sonuçlar genellikle 
korkunçtur.
Konveyörler esasen gergin ve bir bileşenler ağıyla çevrelen-
miş dev bir elastik bant olan elemana büyük miktarda meka-
nik enerji yükler. Gergin bant genellikle tonlarca malzemeyle 
yüklenir ve bunlarda bazen 600 HP (450 kW) mertebesine 
varan güçte motorlar kullanır. Ağırlık, atalet ve kinetik enerji 
göz önünde bulundurulduğunda devasa kuvvetler söz konu-
sudur. 1 HP’nin altında güç üretebilen insan vücudu bu kuv-
vetlerle başa çıkamaz.
Rehavet unsuru da çalışanları etkiler. Tekrar eden emniyet-
siz bir hareket, emniyetsiz bir alışkanlığa dönüşür. Alışkanlık 
öylesine yerleşir ki çalışan bunun tehlikeli olduğunun farkı-
na varmaz. İnsanlar iyi veya kötü alışkanlıkları sahiplenme-
ye meyillidir, öyle ki söz konusu alışkanlık sorgulandığında 
kendilerini tehdit edilmiş hissederler. Konveyörler hakkında 
bu basit gerçeklerin unutulması pek çok yaralanma ve ölüme 
katkıda bulunmuştur.

Hareketli Konveyörün Civarında Çalışma
Konveyör bantlarının yer aldığı ölümlü kazaların 2/3’ünün 
bant hareket halindeyken, genellikle çalışanın kendini ça-
lışan ekipmana kaptırması veya bunun tarafından ezilmesi 
sonucunda meydana geldiği tahmin edilmektedir. Bunların 
çoğu enerji verilmiş bir konveyörde veya civarında bakım ve 
temizlik yapılırken yaşanmaktadır. (Şekil 1)
Bu ölümlü kazalar genellikle iki uygulamanın birleşiminden 
kaynaklanır. Birincisi konveyörde özenli kilitleme, etiketle-
me, bloke etme ve test yapılmadan bakım yapılmasıdır. Diğer 
bir emniyetsiz hareketse bir konveyör bandına herhangi bir 
alet veya donanımla temas etmektir. Bu ikisi bir araya geldi-
ğinde sonuçlar genellikle ağır ve sıklıkla ölümcüldür. Kapalı 
ancak kilitlenmemiş bir konveyörde çalışmak bile trajediyle 
sonuçlanabilir.

Etrafından Dolanma ve Kestirme Yollar
Akıllı ve yaratıcı bir çalışan sıklıkla bazı işleri hızlandıra-
cak veya kolaylaştıracak yollar icat etmeye veya keşfetmeye 
çalışır. Ne yazık ki bu kestirme yollardan bazıları güvenlik 
donanımlarını ve/veya doğru uygulamaları devreden çı-
kararak çalışana zarar verir.
Etrafından dolanma uygulamalarının en yaygını konveyör 
sisteminin uygun olmayan şekilde kilitlenmesidir. Kilitle-
menin amacı aktif ya da yedek tüm enerji kaynaklarının 
kesilmesidir. Uygun şekilde kilitleme yapılamaması, kilit-
leme gerekliliklerini göz ardı etmekten hareketli konveyör-
de çalışmaya ve konveyörü uygun olmayan şekilde dur-
durmaya kadar pek çok biçimde ortaya çıkabilir. Bunun 
bir örneği acil durdurma ipinin çekilmesi ve konveyörün 
enerjisinin kesildiğinin varsayılmasıdır.
Diğer bir yaygın geçici çözüm kontrollü bir alana belirle-
nen prosedürleri yerine getirmeden girmektir. Kontrollü 
alan bir çalışanın girmesi için yeterince büyük olan ve gi-
rip görevlendirildiği işi yapabileceği şekilde yapılandırıl-
mış olan, giriş veya çıkışları kısıtlanmış ve çalışanın sürekli 
kullanımı için tasarlanmamış kapalı alandır. Kontrollü 
alanlarda çalışanlar çok özel kurallara tabidir. Bu kurallara 
uyulmaması tehlikelerin veya ölümlü olayların artmasına 
neden olabilir. Kontrollü alanların civarındaki yaygın ha-
talar şunlardır:
• Kontrollü bir alana yalnız girmek.
• Kontrollü bir alanda gaz seviyelerini kontrol etme-

mek.
• Kontrollü alandaki sistemlerin enerjisinin kesildiğin-

den emin olmamak.
Yasak olmayan bazı ülkelerde konveyöre binmek cazip 
bir kestirme yoldur. Uzun bir mesafeyi yürümek yerine 
tesisin diğer kısımlarına taşınmak için konveyöre binmek 
çalışanlara cazip gelebilir. (Şekil 2) Bu taşıma yönteminde 

Şekil 2: Bir konveyöre binmek, kabul edilen bir 
uygulama olduğu yerlerde bile tehlikelidir.
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emniyet kemerlerinden veya koltukların sağladığı avantaj-
lardan faydalanmak mümkün değildir. Çalışan hızı kont-
rol edemez ve tehlike halinde bile konveyörü durdurma 
kabiliyetine sahip değildir. Konveyöre binen çalışanlar 
konveyörün yolundaki sabit engellere de çarpabilir.
Konveyörden inme sorunu da ciddi bir tehlike olabilir. 
Hareketli bir konveyörden atlamak düşme yaralanmala-
rıyla sonuçlanabilir. Momentumun korunumu nedeniyle 
konveyörden atlayan kişi yere indiğinde konveyörle aynı 
yönde ve yaklaşık aynı hızda hareket etmeye devam eder.
Almanya, Güney Afrika ve İngiltere de dahil bazı ülkeler-
de, bazı tesislerde konveyörlere binmek çalışanların iş is-
tasyonlarına ulaşması için uygun bir yöntem olarak kabul 
edilir. Bu tesislerdeki konveyörlerin güvenlik bakımından 
özel olarak tasarlanmış olması ya da en azından özel biniş 
ve iniş istasyonları barındırması gerekir. Bununla beraber 
çalışanlara güvenli şekilde binme, seyir sırasında konve-
yörde durma ve güvenli inme yöntemlerini öğretmek için 
özel eğitim verilmelidir.
Diğer bir olası emniyetsiz davranış bir konveyörün karşı 
tarafına riskli bir şekilde geçilmesidir. Konveyör bantları 
genelde bir üretim tesisini ikiye bölen uzun sistemlerdir. 
(Şekil 3) Çalışanların servis veya bakım gerektiren bir ala-

zemeler veya konveyör bileşenleri bir çalışanın üzerine 
düşerek yaralanma veya ölüme neden olabilir. Genellikle 
döküntü veya geri taşınan malzeme kas zedelenmesine, 
diz burkulmasına veya düşme yaralanmasına neden olan 
bir takılmaya yol açacaktır.
Bir konveyörün üzerinden bu amaçla tasarlanmış ve ay-
rılmış bir üst geçit kullanmadan geçmek de tehlikeye yol 
açar. Konveyör yapısı tipik olarak insanların tırmanması 
için tasarlanmamıştır; bileşenlerin ve yükün yüklenme-
si ve taşınması için geliştirilmiştir. Yüksek bir kayma ve 
düşme potansiyeli bulunmaktadır. Çalışan şanslıysa yere 
düşebilir, şanssızsa konveyör bandına düşer. Konveyör ça-
lışıyorsa çalışan, çalışma akışına kapılabilir. 
Bu durum konveyör yapısı ve döner bileşenlerle temasa 
veya tahliye noktasında konveyörden aşağı atılmaya yol 
açabilir. Yük boyunca konveyör üzerinde yükle birlikte ta-
şınmak yüksek bir ihtimalle yaralanmaya neden olacaktır. 
Düşmeler ciddi yüksekliklerden gerçekleşerek sıklıkla ka-
lıcı sakatlıklarla veya ölümle sonuçlanabilir. Bir konveyö-
rün karşı tarafına geçmek için güvenli bir yaklaşım, bu iş 
için ayrılmış ve tasarlanmış olan bir üst veya alt geçit nok-
tasından geçmektir. (Şekil 4)

Şekil 3: Kestirme yoldan bir konveyörün üstünden 
veya altından geçmek yaralanmaya neden olabilir.

Şekil 4: Karşı tarafa geçmek için tek güvenli yol bu 
amaç için ayrılmış bir geçittir.

na geçmek için sıklıkla bir konveyör hattından geçmesi 
gerekir. Bir çalışan, zaman kazanmak için bir konveyörün 
üzerinden veya altından geçebilir. Alttan geçmek çok sayı-
da tehlike barındırır. Geri dönüş ruloları konum bakımın-
dan korumalı sayılabilir; peki ama geçiş yolu bir döküntü 
yığınına veya geri taşınan malzemeye denk geliyorsa?
Çalışanın vücudunun herhangi bir bölümü hareketli kon-
veyöre temas ettiğinde konveyör ya bir taşlama makinesi 
gibi çalışarak cildi sıyırır ya da çalışanı döner bileşenlere 
doğru çeker. Altından geçmek çalışanı düşen nesnelere 
karşı da riske maruz bırakır. Bant üzerinde taşınan mal-

Çalışanın seyir hattındaki herhangi bir şey potansiyel bir 
engeldir. (Şekil 5) Bunlar döküntü yığınları olabileceği gibi 
yürüme yollarında veya çalışma alanlarında duran nesne-
ler yada baş hizasındaki alçak engeller olabilir. Bir engel çe-
şitli tehlikelere yol açabilir. Takılma veya düşmeye elverişli 
bir durum yaratabilir. Engel yürüme yolunun ortasındaysa 
çalışanın bunun etrafından dolaşması gerekecektir. Bu yeni 
yol, çalışanı konveyöre daha çok yaklaştırıyorsa bu karar 
çalışanı konveyörün tehlikelerine de daha çok yaklaştıra-
caktır.



22 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

AGÜB Makale

İhmal Edilen Güvenlik ve Kontrol Mekanizmaları
Acil durdurma ipleri, arada sıkışma veya yaklaşan ekipman 
arızası gibi durumlarda banda hemen müdahale edebilmek 
için başvurulan son çaredir. 
Emniyetsiz İş Uygulamaları (devam)
Böyle bir olay gerçekleştiğinde tepki süresi genellikle çok kı-
sadır, yani çalışanların konveyörü mümkün olduğunca kısa 
sürede durdurmanın yolunu bulması gerekir. Bununla be-
raber bant aniden durmayacaktır ve yavaşlayarak durması 
gerekecektir. İp kopmuşsa, anahtar çalışmıyorsa veya sistem 
devre dışı bırakılmışsa çalışanlar kendilerini koruyacak son 
aracı kaybetmiş olur. (Şekil 6)

Ne yazık ki güvenlik sisteminin bağlantısını kesmek ya da 
konveyörün olumsuz durumda durdurma amaçlı güvenlik 
ve kontrol teçhizatını devreden çıkarmak yaygın bir uygu-
lamadır. Devreden çıkarılan bu kontrollerin en yaygın olanı 
şut seviyesi ve bant kayması anahtarcıdır. Tıkalı şut sensörleri 
daha ziyade şutta sık sık yüksek malzeme seviyelerinin bu-
lunması nedeniyle devreden çıkarılır.
Ancak durum yalnızca aşırı dolu bir huni olmadığında ve 
şuttaki akış gerçekten aşırı miktarda olduğunda pek çok ek 
tehlike oluşabilir. Bunlar arasında yangınla sonuçlanan bant 
kayması, büyük bir sistem duruşuyla sonuçlanan bant kop-
ması veya büyük miktarda döküntüler bulunur.

Emniyetsiz Uygulamaların Çarpan Etkisi
Bir kaza genellikle birden fazla kötü iş uygulamasının bir 
araya gelmesine bağlı olarak yaşanır. MSHA’nın 1999 ta-
rihli bir Ölümlü Kaza Çiziminde, bir çalışanın, kilitlenme-
miş bir konveyörün yakınındaki korumasız alana tek başı-
na girdiğinde meydana gelen ölümlü kaza aktarılmaktadır. 
Devamında çalışanın giysileri konveyörün çalışır durum-
daki kuyruk tamburuna sıkışmıştır. Dört emniyetsiz uygu-
lama ve iki emniyetsiz bölge bir araya gelerek yıkıcı bir olay 
meydana gelmiştir. Faktörlerden herhangi biri tek başına 
yaralanmaya ve hatta ölüme yol açabilirdi ancak bunlar bir 
araya geldiğinde çalışanın kaderini belirlemiştir.
2003’te yapılan bir araştırmada ölümlü kazalar ve emniyet-
siz uygulamalar arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Araş-
tırma, ölümlü kaza başına 300.000 emniyetsiz davranış 
düştüğünü göstermiştir. (Şekil 7)

Araştırmada zaman kayıplı kazaların, kaydedilmesi gereken 
yaralanmaların ve ramak kala olaylarının sayıları da incelen-
miştir. Bunlar bağımsız değişkenlerdir, yani sayılar 31. Kayıp 
Gün Olayının bir ölümlü kaza olacağı anlamına gelmez. An-
cak her 30 kayıp iş günü olayına karşılık bir ölümlü kazanın 
gerçekleşmesi yönünde bir istatistiksel olasılık bulunduğunu 
belirtir. Neticede, emniyetsiz hareketleri azaltmak istatistiksel 
bakımdan, ölümlü kazaları azaltmanın etkili bir yoludur. Her 
ne kadar tek bir emniyetsiz uygulamanın bile istatistiksel ola-
rak ciddi sonuçlara yol açma ihtimali olsa da konveyör kaza-
ları nadiren tek bir yanlış hareket sonucu oluşur. Daha ziyade 
şirket kültürünün ve bazıları bu yazıda özetlenen mantıksız 
kararların birleşiminin sonucudur. Çalışanlar bu emniyetsiz 
uygulamaları ortadan kaldırıp tehlikeli bölgelerde mümkün 
olduğunca az bulunursa bir kazayı önleme şansları önemli 
ölçüde artar. (www.martin-eng.com adresini ziyaret edin.)

Şekil 5: Atılan 
bileşenler, aletler 
veya döküntüler 
gibi engeller 
kayma, takılma 
veya düşmelere 
neden olabilir.

Şekil 6: Durdurma 
ipleri ve acil 
durum anahtarları 
gibi güvenlik 
ekipmanları 
konveyör güvenliği 
için hayati öneme 
sahiptir.

Şekil 7: Ölümlü kazaları azaltmanın en uygun maliyetli 
yolu emniyetsiz davranışları en aza indirmektir.

1 Ölüm

30
Kayıp İş Günlü Olay

300
Kaydedilmesi Gereken Yaralanma

3000
Ramak Kala (tahmini)

300.000
Riskli Davranış (tahmini)
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Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen 
aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Mart 2020 Sektör Raporu’na göre; 
yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan inşaat malzemeleri sanayi üretimi, 2020 yılı ocak 
ayında 2019 yılı ocak ayına göre yüzde 9,3 arttı. Böylece 15 aydır gerileyen sanayi 
üretimi yeniden ilk kez ocak ayında yükseldi. Koronavirüs salgını etkilerinin mart 
ayı verilerinde ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye İMSAD ‘Mart 2020 Sektör Raporu’ Açıklandı: Koronavirüs Salgını 
Etkilerinin Mart Ayı Verilerinde Ortaya Çıkması Bekleniyor

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 15 ay sonra  
ilk kez ocak ayında arttı

İnşaat sektörü performansı  
genel ekonominin altında kaldı
İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İn-
şaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) 
tarafından hazırlanan ‘Mart 2020 Sektör Raporu’nda şu 
tespitler yer aldı: İnşaat sektörü 2018 ve 2019 yılların-
daki finansal dalgalanmalar ve mali şoklardan en çok et-
kilenen sektör oldu. Bu nedenle genel ekonominin 2019 
yılında yüzde 0,9 büyümesine karşın inşaat sektörü yüz-
de 8,6 küçüldü. Kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan 
sorunlar nedeniyle, ekonomideki genel iyileşme inşaat 
sektörüne yansımadı. İnşaat sektöründe yeniden büyü-
menin sektörün iç dinamiklerinden kaynaklanan sorun-
ların çözümü ile mümkün olduğu görüldü.

2020, inşaat sektörü için  
yeni bir küçülme yılı olabilir
2020 yılının ilk çeyrek döneminde inşaat sektörünün 
faaliyetlerinde toparlanma eğilimi ve talepte iyileşme 
görülmeye başlandı. Finansman tarafında da koşullarda 
iyileşmeler görüldü. Ancak koronavirüs etkisi bu göre-
celi iyileşmeye ara verdi. İnşaat sektörü ve faaliyetleri 
de koronavirüs salgınından olumsuz etkilendi. Bu ne-
denle iyileşmenin henüz çok başında olan ve kırılgan-
lığını koruyan inşaat sektörü 2020 yılında da küçülme 

ile karşı karşıya kalabilir. Koronavirüs salgını ile mü-
cadele kapsamında Türkiye’de birçok iktisadi faaliye-
te geçici olarak ara verildi. İnşaat sektörü faaliyetleri 
ise henüz bu kapsamın dışında kalıyor. İnşaat sektörü 
faaliyetleri devam ediyor. Ancak inşaat firmaları ve 
müteahhitler önlem amacıyla işlerini yavaşlatıyor veya 
bazı projelerinde işlere geçici olarak ara veriyor. Koro-
navirüs salgınının ulaştığı boyut, inşaat faaliyetlerini de 
artan oranda etkilemeye başlıyor.

İnşaat, destelenecek sektörler  
arasında yer aldı
Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomide birçok des-
tek paketi ve önlemi açıklanıyor. Bu önlemlerden bir 
tanesi de Nisan-Haziran dönemine ilişkin SGK pri-
mi, muhtasar ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi 
oldu. İnşaat sektörü de bu seçilmiş sektörler içinde yer 
aldı. Buna göre; bina projelerinin geliştirilmesi, ikamet 
amaçlı binalar ile ikamet amaçlı olmayan binaların in-
şaatı, binaların yeniden düzenlenmesi ve yenilenmesi 
faaliyetleri, yıkım işleri, ısıtma, havalandırma, soğutma 
ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu, binaların iç 
ve dış boyama işleri, duvar ve yer kaplama gibi bina 
inşaatı ile özel inşaat faaliyetleri yürüten tüm firmalar 
bu destek kapsamına alındı.
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İnşaat malzemeleri sanayisi,  
vergi desteği kapsamında yer almadı
İnşaat sektörü, koronavirüs salgınından en çok etkilenen 
sektörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu olumsuz et-
kilenmenin inşaat malzemeleri sanayisine de yansıması 
bekleniyor. İnşaat malzemelerinin perakende satışını ger-
çekleştiren firmalar destek kapsamı içinde yer alıyor. Ni-
tekim perakende satış yapan firmaların bir bölümü zorun-
lu olarak zaten kapatma kararı kapsamında. Perakende 
satışlardaki bu yavaşlamanın da inşaat malzemeleri sana-
yi üretimini ve firmalarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. 
Doğal taş ve mermer, demir-çelik, alüminyum, mutfak ve 
banyo mobilyaları hariç inşaat malzemeleri sanayisi vergi 
desteği kapsamında yer almadı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi  
ocak ayında yüzde 9,3 arttı
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılına hızlı bir 
başlangıç yaptı. Üretim, 2020 yılı ocak ayında 2019 yılı 
ocak ayına göre yüzde 9,3 arttı. Böylece 15 aydır gerile-
yen sanayi üretimi yeniden ilk kez ocak ayında arttı. 2018 
ve özellikle 2019 yılındaki daralmanın ardından yaşanan 
üretim artışında iç pazardaki hareketlenme ile ihracattaki 
miktar artışı belirleyici oldu. Ayrıca kuvvetli bir baz etkisi 
de yaşandı.
Ocak ayında 22 alt sektörün 15’inde üretim bir önceki yı-
lın ocak ayına göre yükseldi. 6 sektörde ise üretim gerile-
di. Ocak ayında hazır beton üretimi geçen yılın aynı ayı-
na göre değişmedi. Ocak ayında üretimde en yüksek artış 
yaşanan ilk beş sektör şunlar oldu; birleştirilmiş parke ve 
yer döşemeleri, seramik kaplama malzemeleri, düz cam 
ve yalıtım camları, inşaat boya ve vernikleri ile çimento.
2020 yılı ocak ayında üretiminde gerileme yaşanan alt 
sektörler ise çimento ve betondan eşyalar, metalden kapı 
ve pencereler, plastik inşaat malzemeleri, ahşap inşaat 
malzemeleri, tuğla ve kiremit ile işlenmiş taşlar oldu. 
İnşaat malzemeleri sanayisi üretimde yeni yıla hızlı bir 
başlangıç yaptı ancak alt sektörler itibarıyla üretim per-
formansı oldukça farklılık gösterdi. Bu nedenle üretimde 

dengeli ve genele yayılan bir büyümenin başladığını söy-
lemek için henüz erken olduğu görüldü.

2020 yılı ocak ayında ihracat yüzde 10,2 arttı
İnşaat malzemeleri ihracatı yeni yıla iki haneli artış ile 
başladı. 2020 yılının ocak ayında inşaat malzemeleri ih-
racatı, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 10,2 arttı ve 
1,76 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı ocak 
ayında, aylık ihracat artışı hızlandı. Böylece yeni yıla 
ihracatta hızlı bir başlangıç yapıldı. Yeni yıla girerken 
ticaret savaşlarının hafiflemesi ile Brexit belirsizliğinin 
ortadan kalkması dünya ticaretine ve ihracata ümit verdi. 
Ancak ocak ayı ihracatında koronavirüs salgınının etki-
leri henüz görülmedi. Salgın etkilerinin şubat ayında baş-
layarak mart ayı ihracat verilerinde önemli ölçüde ortaya 
çıkması bekleniyor.

İnşaat sektörü güven endeksi  
mart ayında 6,6 puan yükseldi
İnşaat sektörü güven endeksi 2020 yılına çok önemli bir 
artış ile başlamış, sektörün güven endeksi yeni yılın ilk 
ayında 15,6 puan birden artmış, şubat ayında 0,1 puanlık 
bir düşüş yaşamıştı. Mart ayında ise inşaat sektörü güven 
endeksi 6,6 puan ile yine önemli bir artış gösterdi. İnşaat 
sektörü yılın ilk çeyrek döneminde güven artışı ile moral 
buldu. Koronavirüs salgını etkilerinin henüz güvene yan-
sımadığı da görüldü.

Mevcut inşaat işleri seviyesi mart ayında 3,8 
puan arttı
Mevsimsellik ile inşaat işlerinin yavaşladığı ocak ayında 
mevcut inşaat işleri büyük ölçüde korunmuş, şubat ayın-
da da mevcut inşaat işleri 5 puan birden artmıştı. Mart 
ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi 3,8 puan daha 
yükseldi. Yeni alınan siparişler mevcut işleri destekle-
meye başladı. Ekonomideki toparlanma da inşaat sek-
töründeki işlere gecikmeli olarak olumlu katkı sağladı. 
Koronavirüs salgınının mevcut işler üzerinde etkisi ise 
henüz sınırlı kaldı.

AGÜB Sektörden
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ve bununla 
bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 
ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 2020 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Mart 
ayında hazır beton faaliyetlerinde hızlanma görülmüştür. Ancak Beklenti Endeksi, 
endeksin uygulanmaya başlandığı 45 ayın en düşük değerine gerilemiştir. 
Sektörün güveninde ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. Beklenti Endeksi’ndeki 
bu düşüş, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa hazırlandığını göstermektedir.

Beton dökümleri mart ayında hızlandı ancak 
önümüzdeki aylarda durgunluk bekleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı 
Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörün-
deki ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 
mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koy-
maktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden 
biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra hızlı 
bir süre içinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan 
hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün bü-
yüme hızını ortaya koyan en önemli göstergelerden 
biridir.
THBB, her ay merakla beklenen Hazır Beton En-

deksi’nin 2020 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. Rapo-
ra göre Faaliyet Endeksi’nde hızlanma görülmekle 
birlikte Beklenti Endeksi, endeksin uygulanmaya 
başlandığı 45 ayın en düşük değerine gerilemiştir. 
Güven Endeksi’nde ise ciddi bir düşüş meydana gel-
miştir. 
Hazır Beton Endeksi 2020 Mart Ayı Raporu’nun so-
nuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık: “Beton faaliyetlerindeki hızlanmanın önümüz-
deki dönemde ortadan kalkacağını beklemekteyiz. 
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Mart ayındaki hızlı beton dökümünü bayramlardan 
önceki sürece benzetebiliriz. Beklenti endeksimizde-
ki tarihi düşüş, inşaatın uzun dönemli bir durgunluğa 
hazırlandığını bize göstermektedir.” dedi.
Yavuz Işık ayrıca hazır beton sektörü ile ilgili olarak 
“İnşaata girdi sağlayan diğer sektörlerden farklı ola-
rak ihracat imkânı olmayan, bu yönüyle bütünüyle iç 
pazar odaklı çalışmak durumunda olan, inşaattaki da-
ralmadan ilk etkilenen sektör hazır beton sektörüdür. 
Sektörde 18 aydır süregelen bir geriye gidiş sonrasın-
da, beklentilerin pozitife döndüğü anda COVID-19 
salgınının ekonomik etkileri ülkemizde derin olarak 
hissedilmeye başlanmıştır.” dedi. 

Hazır beton sektörünün Merkez Bankasının mart 
ayı verilerine göre en düşük 3. kapasite kullanım 
oranına sahip olan sektör olduğunu belirten Yavuz 
Işık, “COVID-19 salgınından ilk aşamada ve doğ-
rudan etkilenecek imalat sanayi sektörlerinin ba-
şında yer almaktayız. Bu kapsamda nasıl ki inşaat 
sektörü mücbir sebep içerisinde değerlendirilmişse, 
ona girdi sağlayan en temel sektör olan hazır be-
ton sektörünün de bu kapsamda değerlendirilmesi 
sektör için büyük önem arz etmektedir. Bu konuda 
sektörümüzün mücbir sebep içerisinde değerlendi-
rilmesine dahil edilme talebimizi Hazine ve Maliye 
Bakanlığımıza ilettik.” dedi.

Grafik-1: Endeks Değerleri

Grafik-2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı Ayına Göre, %)
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Aslar Beton
2010 Yılında kurulan firmamız 2011 yılında Hatay İli Yay-
ladağı İlçesi Yukarı Okçular Köyündeki kalker ocağı ve ag-
rega tesisi ile faaliyete başlamış olup, bölgedeki kaliteli be-
ton ve agrega ihtiyacını görerek 2015 yılında Okçular Beton 
Tesisi, 2017 yılında Kızılkaya Dolomit ocağı ve agrega tesisi, 
Kızılkaya Hazır Beton Santrali ve Reyhanlı Beton Tesisini 
faaliyete alarak agrega ve beton ihtiyacının büyük kısmını 
karşılamaktadır.
Bölgede biri 500 ton/saat diğeri 600 ton/saat 2 adet agrega 
tesisi ve 2 adet 100 m³/saat, 1 adet 
120 m³/saat, 3 adet beton santrali 
gerek kamu kurum ve kuruluşları-
nın gerekse özel sektör tarafından 
yürütülen projelerde kaliteli beton 
ve agrega tedarikini sağlamaktadır. 
Ayrıca Türkiye-Suriye Sınırında ve 
Suriye’nin Afrin ve İdlip bölgelerinde Askeri Üs yapımı ve 
MBD (Modüler Beton Duvar) yapım işlerini de 2017-2018 
de tamamlamıştır.
Yetişmiş personeli, güçlü makine parkı ve her tesisinde tam 
donanımlı laboratuvarları ile yüksek kaliteli beton ve agre-
ga tedariki noktasında hizmet vermektedir.

AGREGA
İnşaat sektörünün olmazsa olmaz ihtiyacı olan agrega dün-
yada sudan sonra en çok kullanılan doğal malzemedir. 
Beton ve yol yapımında temel girdi olan agreganın kali-
tesi, doğrudan beton ve yolun kalitesini belirlemektedir. 
Özellikle Aslar Beton’un faaliyet göstermekte olduğu Hatay 
ilinin 1. derece deprem bölgesinde bulunması agrega kali-
tesine bir kat daha dikkat edilmesini gerektirmektedir.
Aslar Beton olarak, bölgemizde bulunan hazır beton sant-
rallerinin tamamına yakınının, parke ve beton eleman 
üreticilerinin, inşaat ve yol müteahhitlerinin, belediyeler ve 
yapımcı kamu kurum ve kuruluşlarının agrega ihtiyacını 
deneyimli personelimiz, yüksek teknolojik alt yapımız, ka-
liteli ve güvenilir ürün yelpazemiz ve Türkiye’de sayılı tesise 
verilen Çevre İzin Belgemiz ile kanıtlanmış yüksek çevreye 
duyarlılığımızla tedarik etmeye devam ediyoruz.

Okçular Agrega Tesisi
Aslar Beton ilk Agrega tesisini 2011 Yılında Yayladağı Yu-
karı Okçular Köyü sınırları içerisinde bulunan Çataltepe 

Mevkiinde kurmuştur. Tesisimiz Hatay Merkeze 20 km, 
Yayladağı ilçesine 35 km, Altınözü İlçesine 20 km ve Sa-
mandağ Merkezine 30 km mesafede bulunmaktadır.
Tesisimizde, saatlik kapasitesi 500 ton/saat olan 1 adet 
konkasör tesisi ile üretim yapılmaktadır. Konkasör Te-
sisinin yanı sıra 1 adet Mekanik Plent Tesisi (300 ton/
saat), 1 adet mıcır ve kum yıkama tesisimiz ile bölgedeki 
en büyük agrega üreticisi konumunda bulunmaktayız. 
Ürettiğimiz agregalar ile birçok Hazır Beton Tesisi ve 

Asfalt Plentinin ve kamu kurum 
kuruluşları ile yol ve altyapı proje-
lerinin ihtiyacını karşılamaktayız.

Kızılkaya Agrega Tesisi
2017 yılında yatırımı tamamla-
nan Kızılkaya Agrega Tesisi 670 

ha’lık toplam ruhsat alanı ve 75 ha’lık işletme izni ile ül-
kenin en büyük rezerve sahip Agrega Ocağıdır.
Tesisimiz Kırıkhan İlçesine 12 km, Reyhanlı İlçesine 
20 km, Kumlu İlçesine 20 km, Antakya İlçesine 40 km 
mesafededir.Saatlik kapasitesi 600 Ton/saat olan 1 adet 
konkasör tesisimiz mevcut olup bölgenin en büyük ag-
rega üreticisidir. Bölgedeki Hazır Beton Tesisleri, Asfalt 
Plentleri, Kamu Kurum Kuruluşların ve Özel Sektöre 
ait yol ve altyapı projelerinin agrega ihtiyaçlarını karşı-
lamaktadır.

HAZIR BETON
Okçular Beton Tesisi: Okçular Hazır Beton Te-
sisimiz, Okçular Agrega Sahamıza girmiştir. 100 m³ 
kapasiteli sabit santralimizle bölge beton ihtiyacını 
karşılamaktayız.

Reyhanlı Beton Tesisi: 2017 Yılında faaliyete gi-
ren hazır beton tesisimiz Reyhanlı İlçesi Merkezinde 
yer alıp 120 m³ kapasitelidir.

Kızılkaya Beton Tesisi: Kızılkaya Agrega Tesisi-
mizle beraber 2017 yılında kurulan Hazır Beton Te-
sisimiz 100 m³ kapasite ile bölgedeki beton ihtiyacını 
karşılamaktadır.

Kırıkhan Beton Tesisi: 2019 yılında faaliyete gi-
ren Hazır Beton Tesisimiz Kırıkhan İlçesi Merkezin-
de yer almakta olup, 100 m³/saat kapasitelidir.
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MSK Grup
Kızılkaplan Şirketler Grubu'nun amiral gemilerinden olan 
MSK Grup Yatırım İnşaat Turizm A.Ş. 18 Temmuz 1996 
yılında Mahmut Servet Kızılkaplan tarafından kurulmuş 
olup Grup bünyesindeki her türlü alt yapı ve üst yapı inşaat-
ları ile taahhüt alanındaki yatırımları gerçekleştiren birimdir.
Bu alandaki projelerin bizzat inşaatlarını 
üstlenmekte olan ve Şirketler Grubunun 
20 yıllık geçmişindeki ilk kuruluşu olma 
özelliğini taşıyan Kızılkaplan İnşaat Tu-
rizm Ltd. Şti. ile 2013 yılı başlarında MSK 
Grup ünvanı ve çatısı altında birleşmiştir.
Tamamı ödenmiş bulunan 33.850.000 TL'lik sermayesi, geniş 
makine parkı, deneyimli ve profesyonel kadroları ve yıllardır 
elde ettikleri maddi-manevi birikimleriyle MSK Grup bügün 
dünyanın her yerinde özellikle hidroelektrik santralleri, sula-

ma projeleri, yol inşaatları ile konut, işyeri ve alışveriş mer-
kezleri, otel ve diğer turistik ve sosyal tesisler gibi muhtelif 
üstyapılar başta olmak üzere üstün teknoloji ve güçlü bir 
finansman yapısı gerektiren sermayeli, büyük ölçekli inşaat 
ve tahhüt işlerini üstlenmeyi hedeflemektedir. Firma tüm 

yatırımlarını kendi öz kaynaklarından 
karşılamakta olup bankalar nezdinde 
maddi kredi riski taşımamaktadır.
Alanlarında hep en iyilerle çalışan; ka-
liteden, iş etiğinden ve ahde vefa ilke-

sinden asla taviz vermeyen MSK Grup günün şartlarının 
gerektirdiği esneklikte,"stratejik düşünebilme, hızlı karar 
alabilme ve süratle uygulama" becerileriyle donanmıştır 
ve yeni üstleneceği projeler kapsamında işbirliği yapacağı 
firmalar için de ciddi, güvenilir bir iş ve çözüm ortağıdır.

AGÜB Aramıza Katılanlar

A.H.S. Madencilik

Uğural İnşaat

A.H.S Otomotiv Gıda Tu-
rizm Tekstil İnşaat Madenci-
lik Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi olarak 07 Ağustos 

1997 yılından bu yana Marmara bölgesinin önemli maden-
cilik firmalarından biri olarak faaliyet göstermektedir. 
Şirketimiz, Bursa’da üç farklı lokasyonda bulunan kalker 
ocaklarında agrega üretimini sürdürmektedir. Karacabey, 
Yenişehir ve Kestel’de bulunan ocaklarda kalker taşından 
agrega üretimi yapan firmamız, ağırlıklı olarak beton sant-
ralleri ve asfalt üretim tesisleri ile çalışmaktadır. Altyapı ça-
lışmalarında kullanılmak üzere dolgu malzemesi de üreten 
firmamız bölgedeki kamu kurumlarına da malzeme temin 
etmektedir. Firmamız, kuruluşundan günümüze kadar yer 
aldığı madencilik sektörünün içinde, başarısını ve kalitesini, 
kendi içinde oluşturduğu çalışma sistemi ve çalışma değer-
lerine borçludur.

Şirketimiz 1998 yılında Çalışkan 
Kardeşler Şirketler Grubu ve 
Özkardeşler Şirketler Grubunun 
iştiraki ile inşaat, petrol, turizm 

sektörlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur. 
Sermayedarlarımızdan Çalışkan Kardeşler Şirketler Grubu 
turizm, inşaat, petrol ve gıda sektörlerinde faaliyet göster-
mekte olup Özkardeşler Şirketler Grubu ise inşaat, taahhüt 
ve petrol sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Uğural İnş. 
Tur. Pet. San. ve Tic. A.Ş. yukarıda belirtilen iki güçlü gru-
bun iştiraki ile kurulmuştur. Bu şirket Denizli Tavas Yeni-
dere Barajı başta olmak üzere Pozantı otoyolu, Bursa-Yalo-
va otoyolu, çeşitli yol ve alt yapı işleri yapmıştır. Şirketimiz 
2001 yılında, o tarihe kadar Çalışkan Kardeşler İnşaat A.Ş. 
tarafından işletilmekte olan Ankara-Mamak-Kıbrıs Köyü 
Mevkiindeki Taşocağı Tesislerini bünyesine katmıştır. Taş 
ocağının şirketimize geçtiği tarihten itibaren ruhsatı ken-
disine ait olan dört adet, yaklaşık 30.000 dönüm taşocağı 
sahası vardır. 2004 Yılında 1 adet sabit 1 adet seyyar hazır 
beton üretim tesisi kurulmuştur. Şirketimiz 2003 yılında 
Türkiye’de bir benzeri daha olmayan saatte 1.500 ton mıcır 
üretebilen bir tesisi projesini yurt dışında çizdirip NA-CE 
şirketine yaptırmış, montaj ve deneme üretimi safhaların-
dan sonra aynı yılın sonunda tam kapasite ile üretime geç-
miştir. Söz konusu tesis, komple PLC ve PC ile kumanda 
edilmekte, Barkod ile yükleme yapmaktadır. Üretiminin 
%60’ı hazır beton üreticilerinin en fazla ihtiyacı olan 0-3 
mm ebatlarındaki taş tozundan oluşmaktadır. 2011 yılında 
Gölbaşı Örencik mevkisinde bir sabit hazır beton santrali-
ni de bünyesine katarak toplamda 3 hazır beton santrali, 4 
konkosör, 3 asfalt plenti, 3 mekanik plenti ile gücüne güç 
katmaya devam etmektedir. 
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AGÜB ÜYELERİMİZ

MSK Grup Yatırım 
İnşaat Turizm A.Ş.

Kutludüğün Mah. Taş 
Ocakları mevkii No: 22 

Mamak/Ankara

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Boğaziçi Beton  
San. ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Yolu Cad. No:53 Sarıyer- 

İstanbul

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Aslar Beton İnş. Mad. 
Tic. ve San. A.Ş.

Antakya Organize San. Böl. 
(Şenbuk Mah.) 3 No’lu Yol 
No:3 Belen / Hatay Türkiye

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

Bemsa A.Ş.
Babayakup Köyü No: 85 
06900 Polatlı, Ankara, 

Türkiye

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

AFE Mühendislik 
Saray Mah. Adnan  

Menderes Blv. No: 38  
Kahramankazan-Ankara

A.H.S. Oto. Gıda Tur. 
Teks. İnş. Mad. San. 

ve Tic. Ltd. Şti.
Subaşı Mah. Subaşı Sk.  

No: 286 Yenişehir-Bursa

Akdağlar Madencilik  
San ve Tic. A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz 
Cad. No: 48  

Sarıyer - İstanbul

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

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

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

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

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

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

Seyhan - Adana

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

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

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

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

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

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

Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 
Durağı No: 612  

G.O.Paşa - İstanbul

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

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

Çankaya - Ankara

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

Ento Maden  
Global A.Ş.

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

No:24 Bağcılar İstanbul

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

İlkdal Madencilik 
Sanayi Nak. Paz. 

Ltd. Şti. 
Pirinçci Mah. Işıklar  

İstanbul Cad. No:1/B Eyüp/
İstanbul

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

10576. Sok. No: 1,  
Fevziçakmak Mahallesi, Ho-
rozluhan Osb Bukas Ticaret 

Merkezi Karatay - Konya

Dere Madencilik 
A.Ş.

Çakırağılı Mevkii,  
10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

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

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

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

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

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 

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

Kuzey Cebeci  
Madencilik A.Ş.

Mahmutbey Mh. 2531 Sk. 
No: 2 Bağcılar İstanbul

Sinta Sanayi İnş. 
Taah. ve Ticaret A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Gri 

Cadde No: 8 Bursa

Tarmac TURKEY 
Agrega Mad. ve Yapı 

San. Tic. A.Ş.
Demirciler Merkez Mevkii 

1. Cad. No: 74
Dilovası - Kocaeli

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul

Taşkıran  
Madencilik A.Ş.
Yakupabdal Mah. Söğüt 
Çimen Mevkii Mamak/

Ankara

Uğural İnş.Tur.Pet.
San.ve Tic. A.Ş.

Beştepe Mah. Beştepe Cad. 
No:16 / A Yenimahalle / 

Ankara

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

Yetimler Hafriyat  
İnş. Taah. Müh. Mad.  
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Cevatpaşa Mahallesi 
Köprübaşı Otopark Karşısı 

No:18/A Çanakkale

Yazlar İnşaat  
ve Tic. Ltd. Şti.

Kordonboyu Mah. Hamam 
Sk. Yazlar İşh. No: 39/4 

Kartal - İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

10. Uluslararası Delme ve Patlatma Sempozyumu 
www.delmepatlatma.org.tr
Antalya

24-25 

Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Konferansı 

 
Aralık 2020

9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu ve Sergisi 
www.kirmatas.org.tr 
Antalya 

24-25
Kasım 2020

Yapı Fuarı 
www.yapifuari.com.tr
İstanbul

24-28 
Haziran 2020 Kasım 2020

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

HILLHEAD 2020 
www.hillhead.com 
Buxton - İngiltere

Hillhead etkinliği 2021 yılına ertelenmiştir.

01-05
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı 
www.jeolojikurultayi.org.tr 
Ankara/Türkiye

 

01-05
Haziran 2020 Haziran 2020
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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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