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AGÜB

Degerli Okuyucular(

Baskan’ın Mesajı,

Dergimizin yeni sayısında sizlere hammadde üre-
tim izinlerinden, meydana getirdiği çevre ve iş gü-
venliği problemlerinden bahsetmek istiyorum.

Maden Kanunu’nda hammadde üretim izni “yol, 
köprü, baraj, gölet, liman, enerji santrali gibi pro-
jelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat ham-
maddelerinin üretim izni” olarak tanımlanıyor. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri-
ne göre toplam 4.771 adet h.ü.i.’li ruhsat bulunu-
yor. Diğer taraftan II(a) grubu maden ruhsat sayısı 
1.809 adet olarak belirtilmiş. (http://www.migem.
gov.tr/Istatistik.aspx)

Madencilik faaliyetlerinde yapılan üretimin mik-
tarı ve kalitesi kadar üretimlerin çevresel etkilerini 
minimize etmek adına yapılan yatırımlar da son 
derece önemlidir. Faaliyetlerin sürdürülebilir ol-
ması, çevresel sorunlara neden olmayacak ve iş gü-
venliğini artıracak tedbirlerin alınması ile müm-
kün olacaktır. Bu perspektiften bakınca; bir yanda 
ana işi agrega üretmek olan, bunun için gerekli 
çevre ve iş güvenliği yatırımlarını yaparak faali-
yetini maden mühendisleri nezaretinde sürdüren 
işletmeler varken, diğer yanda hiçbir kontrole tabi 
tutulmadan, gerekli çevre ve iş güvenliği yatırım-
larını yapmadan çalışma yapan hammadde üretim 
izinli işletmeler var. Genelde madenciliğe, özelde 
agrega madenciliğine yönelik oluşan kötü algının 
temelini işte bu h.ü.i.’li sahalar oluşturuyor. Ço-

ğunluğu yol kenarlarına yakın alanlarda yer alan 
h.ü.i.’li sahaları arabamızla seyahat ederken gör-
memiz mümkün. Bu alanlarda maalesef müteah-
hitlerin önceliği proje süresi içinde gerekli üretimi 
yapıp işi bitirmek oluyor ve sonrasında bizlerin de 
gördüğü yüksek uçurumlar, düzensiz bırakılmış 
topoğrafya ve dağınık yığınlar kalıyor. İşte bu du-
rum, kamuoyu hafızasında agrega madenciliğinin 
çevreyi umursamadan, gelişigüzel yapılan bir iş 
olarak kalmasına neden oluyor. Dahası, devlet ta-
rafından verilmiş izinle çalışan h.ü.i.’li sahalardan 
üretilen agrega, bu iznin veriliş nedeni olan kamu 
yatırımında kullanılması gerekirken, hiçbir devlet 
hakkı ödemeden, piyasaya kayıtsız malzeme satışı 
yapıldığı alınan duyumlar arasındadır. 

Bizim AGÜB olarak önerimiz çevre, iş sağlığı gü-
venliği problemleri ve kamuoyunda oluşan kötü 
algıya neden olan hammadde üretim izinlerinin 
kaldırılması, kamu yatırımlarının hammadde ih-
tiyaçlarının, o bölgede faaliyet gösteren işletme-
lerden, MİGEM’ in belirleyeceği rayiç bedelle te-
min edilmesidir. Bu sayede yeni ocakların açılarak 
çevre-iş güvenliği problemlerinin oluşması önle-
necek, madencilik algısı iyileşecek ve kamu yatı-
rımlarında kullanılacak olan agregadan da devlet 
hakkı geliri sağlanmış olacaktır.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Antalya – Korkuteli çevre yolu
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Ürettikçe Vergi Alınmalı
Maden arama ve işletme faaliyetleri, ülkemizin maden 
varlığının tespit edilmesi ve ekonomiye kazandırılma-
sı nedeniyle kamu yararına yapılan faaliyetlerdir. Ma-
den faaliyetleri teşvik edilmesi gereken faaliyetler olup 
devlete ait taşınmazlarda arazi izin bedeli alınmama-
lıdır. Henüz yeni bir maden keşfetmeden, hiçbir şey 
üretmeden yatırımcı çok ağır izin bedelleri ile mağdur 
edilmemelidir. Madencilik yatırımları ve üretimleri 
desteklenmeli, üretimden vergi alınmalıdır.

İzin Bedelleri Yatırımcının
Elini Kolunu Bağlamaktadır
Tüm dünyada, madencilik faaliyetleri için öde-
nen mülkiyet izin bedelleri, toplam proje yatırımın 
%2’sini bulmazken ülkemizde orman arazilerinde bu 
oran %48’leri bulmaktadır. Kanada gibi madencilik 
faaliyetlerinin en çok yapıldığı ülkelerde orman ara-
zilerinde alınan izin bedeli hektar başına yaklaşık 4 
Kanada Doları (12 Türk Lirası) iken ülkemizde ağaç-
sız orman alanlarında (üzerinde ağaç olmayan yer-

Sanayinin tüm kollarına sağladığı girdi nedeniyle ülkelerin 
kalkınmasında lokomotif rol üstlenen madencilik sektörü, 

Türkiye’de orman izin bedellerinin çok yüksek olması nedeniyle 
arama ve işletme faaliyetleri artık sürdürülemez hale geldi. 

Madencilerin çoğu havlu atmaya başladı. 

Orman İzin Bedelleri, Madencilik Sektöründe 
Yatırımları Durdurma Aşamasına Getirdi

AGÜB Haberler

BASIN AÇIKLAMASI
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lerde) bu bedel hektar başına 25.000 TL, ağaç olan 
alanlarda ise durumuna göre 50.000 TL ye kadar 
çıkmaktadır. Maden ruhsatının bulunduğu bir ilde 
örneğin Çanakkale ilinde, (Lapseki İlçesi, Şahinli 
Köyü) özel şahsa ait 1m2 araziyi 0,92 TL ödeyerek sa-
tın alabiliyorsunuz. Aynı yerdeki arazi şayet orman 
sayılan alan kapsamında ise üzerinde tek bir ağaç bile 
olmasa dahi 1 m2 yerin geçici olarak kiralanması için 
Orman Genel Müdürlüğü’ne 2,53 TL/m2 kira bedeli 
ödenmektedir. Üstelik bu kira bedeli her yıl yeniden 
değerlendirme oranlarına göre arttırılmaktadır. Bu 
bedellere bağlı olarak maden yatırımcısı 15-20 yıl 
süren maden arama ve işletme döneminde yatırıma 
harcadığı paranın %48’ini kira öder gibi orman ida-
resine ödemektedir.
Ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 28,6’sı orman sayı-
lan alanlardır. Sürekli artan orman izin bedelleri ne-
deniyle 20 yıllık bir proje süresince ormana ödenen 
kira bedeli, yöredeki özel mülkiyete ait arazinin satın 
alma bedelinden yaklaşık 50-70 kat daha fazla hale 
gelmiş durumdadır. Orman Genel Müdürlüğü ma-
dencilerden ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli, 
altyapı bedeli, atık depolama bedeli, yol bedeli, reha-
bilitasyon bedeli diye birçok izin bedeli almaktadır. 
O kadar ki üzerinde tek bir ağaç olmayan yerlerden 
bile sanki ağaç varmış gibi bedel ödüyoruz. 

Yüksek Bedel İthalat Demektir
Çok yüksek izin bedelleri yüzünden Türkiye kendi 
yeraltı kaynaklarını arayamaz ve işletemez hale gel-
miştir. Bunun faturasını ülke olarak her sene daha 
fazla kömür, demir, altın, alüminyum, bakır, kurşun, 
çinko vb ithal ederek ödüyoruz. 

Orman Arazilerinin Binde 2'sini Kullanıyoruz
Orman Genel Müdürlüğü sürekli arttırdığı izin be-
delleri sayesinde, gelirlerinin yaklaşık %60’ını orman 
sayılan alanların yaklaşık binde 2’sini kullanan ma-
dencilerden almaktadır. Orman Genel Müdürlüğü 
verilerine göre Türkiye’de orman arazileri her yıl bin-
de 3 oranında artış kaydetmektedir. Maden üretimle-
ri için verilen izin alanlarının toplamı orman sayılan 
alanların sadece binde 2’sini teşkil etmektedir. Yani 
madencilik faaliyetleri için verilmiş tüm izinler bir 
yıllık orman artışından bile azdır. 

İzin Bedellerinin Yüksekliği 
Cari Açık Olarak Geri Dönüyor
Türkiye demir-çelikte yılda yaklaşık 4-5 milyar do-
lar, demir dışı metaller ve kıymetli metallerde metal 
fiyatlarındaki değişime ve talebe bağlı olarak yılda 
7-10 milyar dolar, kömür ithalatına yaklaşık 5 milyar 
dolar olmak üzere madencilikte 16-20 milyar dolar 
net cari açık veren bir ülke durumundadır. Üstelik 
sanayimizin ihtiyacı olan maden ve metallerin itha-
latına ödediğimiz para her geçen yıl artmaktadır. Or-
man izin bedellerinin sürekli arttırılması Türkiye’yi 
üretemeyip ithal eden ülke konumuna getirmiştir. 

Atılan Adım Ne Yazık ki 
Kan Kaybını Durduramadı
Madencilik sektörünün yaşadığı derin sancıyı gider-
mek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yatı-
rımcı bir bakanlık olarak madencilikte dışa bağım-
lılığı azaltmak ve ülkemizin yeraltı kaynaklarının 
ekonomiye kazandırılması için maden projelerini ya-
pılamaz hale getiren orman izin bedellerinin yeniden 
düzenlenmesine yönelik olarak Orman Bakanlığı 
nezdinde girişimlerde bulunmuştur. 28 Aralık 2017 
tarihinde 7061 sayılı kanunla orman izin bedellerin-
de düzenleme öngören bir değişiklik yapılmıştır. Bu 
değişiklik madencilik sektöründe yatırımların önünü 
açan bir değişiklik olmamıştır. Bulunan ilaç ne yazık 
ki, madencilik sektörünün kanayan yarasına merhem 
olamamış ve sektör hızla kan kaybetmeye devam et-
mektedir. Orman ve Su işleri Bakanlığı yasanın sa-
dece 28 Aralık 2017 tarihinden sonra verilecek yeni 
ruhsatlara uygulanacağını savunmaktadır. Uygu-
lamada çok az sayıda ruhsatın faydalanabileceği ve 
üstelik haksız rekabete neden olacak bu düzenleme 
sektörde tam bir hayal kırıklığına neden olmuştur. 

Pansuman Yetmez Cerrahi Müdahale Gerekli 
Gelinen aşamada, astronomik orman izin bedelleri 
nedeniyle ülkemiz kendi maden potansiyelini de-
ğerlendiremez hale gelmiştir. Pansuman niteliğinde-
ki tedbirler yerine ülkenin kalkınmasında kilit rolü 
üstlenecek sektörlerden biri olan madencilik sektö-
rüne cerrahi müdahalenin yapılması gerekmektedir. 
Bu nedenle ülkemizde madencilik yatırımlarını ko-
laylaştıracak ve teşvik edecek, bir yatırım ortamının 
acilen sağlanması gerekmektedir. 

AGÜB Haberler
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Sanayimizi Dışa Bağımlı 
Olmaktan Kurtarabiliriz
Türkiye, 2030 yılına kadar 400 milyar dolarlık kent-
sel dönüşüm ve konut, 350 milyar dolarlık ulaşım, 
100 milyar dolarlık enerji, 100 milyar dolarlık altyapı 
yatırımları ayrıca 400 milyon adet beyaz eşya (buz-
dolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın), 
sayısını tam olarak bilemediğimiz otomotiv, kara ve 
deniz ulaşımı araçları, savunma sanayi araç gereçle-
ri, elektronik eşya, iş makineleri yatırımlarının ih-
tiyaç duyacağı maden ve metalleri ithal etmek için 
milyarlarca dolar ödemeye mahkûm edilmemelidir. 
Madencilik sektörünün önünün açılması demek, 
Türkiye’nin ithalat kıskacından kurtulması demektir. 
Madencilik sektörüne yapılacak en ufak destek, va-
tandaşa istihdam, ülkeye katma değer olarak kat be 
kat geri dönmesi demektir. ‘Yerli’ ve ‘Milli’ sanayinin 
temellerinin sağlam atılması demektir. Madencilik 
sektörünün güçlenmesi demek Türkiye’nin dışa ba-
ğımlı olmadan daha hızlı kalkınması demektir. 

Çözüm Bekliyoruz 
Madencilik sektörünün havlu atmasına yol açan 
orman mülkiyeti izin bedellerinin düşürülmesi ko-

AGÜB
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Y.K. Başkanı

AMD
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Derneği

Hasan YÜCEL
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Raif TÜRK
Y.K. Başkanı

nusunda Enerji Bakanlığınca can suyu niteliğin-
de önemli bir adım atmasına ve yasanın çıkmasına 
rağmen ne yazık ki halen orman izin bedellerinin 
düşürülmesi konusunda gerekli düzenlemeler haya-
ta geçirilemedi Güçlü ve sürdürülebilir bir maden-
cilik sektörü sayesinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu 
hammadde ve ara malları ithal etmekten kurtulup 
kendi kaynaklarımızdan karşılayabiliriz. Güçlü bir 
madencilik sektörünün yaratılabilmesi ve kendi ma-
den varlıklarımızı araştırıp ekonomimizin hizmetine 
sunabilmemiz için sorunlarımıza acilen çözüm bu-
lunmasını istiyoruz.
Bu çerçevede, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun bir an önce madencilik sektö-
rünün temsilcilerini kabul ederek sektörün yaşadığı 
büyük sıkıntıların giderilmesi noktasında adım atıl-
masını talep ediyoruz.
Ayrıca; madencilik sektörünün yaşadığı mağduri-
yetlerin giderilmesi ve ülkemize katma değer olarak 
sunulması amacıyla Sayın Enerji Bakanı Berat Albay-
rak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın zaman geçirilmeden konuya el koymaları, sek-
tördeki kan kaybının durdurulması konusunda haya-
ti bir önem taşıdığını yüksek takdirlerine sunuyoruz.

AGÜB Haberler

www.ssab.com.tr

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

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

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

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

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com
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toplam araç ağırlığını %10 veya daha fazla azaltırken aracın 
yükleme kapasitesi aynı oranda arttırılır. Bu trafikte kullanılan 
her 10 araçtan 1’inin azalması ve böylece yakıt ve işletme           
maliyetlerinin 10’da 1 oranda azalması anlamına gelir.

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

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

SSAB Swedish Steel Çelik Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel    +90 216 445 59 54
Email  info.turkiye@ssab.com
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Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla baş-
layan Genel Kurul, Başkan Şevket KORUÇ’un açılış 
konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmasında geç-
tiğimiz senenin sektörümüz açısından bir değerlen-
dirmesini yaptı. Başkan KORUÇ “Kanun ve yönet-
meliklerin bu kadar hızlı değişmesi yatırımcıların 
ruhsat güvencesi ile ilgili tereddütlerini arttırmakta-
dır. Gelişen teknolojiye uygun bir şekilde, çevreci bir 
anlayışla, iş güvenliğini önceleyen bir sektör olmak 
artık zorunluluk haline gelmiştir. Tüm bu yatırımla-
rın yapılabilmesi ise ruhsat güvencesi ile doğrudan 
bağlantılıdır.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanımız Şevket KORUÇ, AGÜB’ün 
çalışma komiteleri hakkında değerlendirmelerde bu-
lundu. “Madencilik sektöründeki gücümüzün farkına 
varmak, AGÜB’ü daha etkin kılmak ve sektör yararına 
olan her konuda kullanmak adına desteklerinizi esir-
gememenizi rica ediyorum. Yönetim Kurulu toplantı-
larımız her üyemize açık olarak gerçekleştirilmekte-

dir. Bu toplantılara yönetim kurulumuzda olmasanız 
da katılabilir, fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Her bir 
üyemizin düşüncesi bizim için ayrı bir önem taşımak-
tadır. Yönetmelik taslakları üzerinde teknik komite-
miz çalışmalar gerçekleştirmektedir. Çevre ve İş Sağlı-
ğı Güvenliği komitemiz yeni oluşmakla birlikte güzel 
projeler üretmektedir. Sizleri veya uygun gördüğünüz 
yöneticilerinizi hem Teknik Komitede hem de Çevre 
ve İSG komitesinde yer alarak Agrega sektörüne katkı 
sağlamaya davet ediyorum. Bu komiteler etkin kulla-
nıldığında güzel sonuçlar alınabilir ve ileride sektöre 
yön veren bir çalışma grubuna dönüşebilir."
Genel Kurul, Genel Sekreter Çağlar TANIN’ın 2017 
faaliyet raporunun sunumuyla devam etti. Genel Ku-
rul sonrasında Onursal Üyemiz Prof. Dr. Atiye TUĞ-
RUL mevzuat ile ilgili gelişmeler hakkında AGÜB 
üyelerini bilgilendirdi. Ardından Weir Minerals 
sponsorluğunda düzenlenen akşam yemeğinde bir 
araya gelindi.

16. Olağan (Mali) Genel Kurul 30 Mart 2018 Cuma günü saat 
14:00’te dernek merkezimizde gerçekleştirildi. 

16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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Meclis Başkanı İsmet Kasapoğlu Meclis Alt Komitele-
rinin çalışmaları hakkında meclis üyelerini bilgilen-
dirdi.
Toplantıya katılan alt komite başkanlarından Sabri 
Karahan Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Ko-
mitesinin, Cemil Ökten Kömür ve Linyit Alt Komi-
tesinin, İbrahim Kürşat Tuna Agrega ve Taşocakları 
Alt Komitesinin, alt komite üyelerinden Uğur Bilici 
Endüstriyel Mineraller Alt Komitesinin, Yener Can-
der Mevzuat Alt Komitesinin çalışmaları ve raporları 
hakkında bilgilendirmelerde bulundular.
Mevzuat ile ilgili gerçekleştirilen yeni düzenlemelerin 
madencileri olumsuz etkilediği, ağır cezaların gün-
demde olduğu, izinlerin hâlâ ağır aksak yürüdüğü, 
teşvik ve yapılandırmalardan madencilik sektörünün 
yararlanamama-
sı konuşulan en 
önemli konular 
arasındaydı. 
MİGEM Genel 
Müdür Yardım-
cısı Mustafa Se-
ver, meclis üye-
lerinin sektör ve 
mevzuatla ilgili 
sıkıntılarını din-
leyerek değerlen-
dirmelerde bulundu. Sever, MİGEM olarak sektörle 
kendilerini aynı tarafta gördüklerini ve madenciliği 
sürdürülebilir kılmaya büyük önem verdiklerini dile 
getirdi. Öte yandan devlet hakkıyla idari para cezası-
nın yapılandırması konusunda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne yasa önerisi gönderildiği haberini Meclis 
üyeleri ile paylaşan Sever, MİGEM olarak her zaman 
madencinin yanında yer aldıklarını ifade etti. 1606 

sahanın yakın zamanda ihaleye çıkarılacağını, bunun 
867 adetinin 4. Grup olduğunu iletti. Mustafa Sever 
ayrıca, e-maden projesinin Eylül ayında faaliyete ge-
çeceğini söyledi.
Eti Maden İşletmeleri adına toplantıya katılan Uğur Bi-
lici Bor madeninin dünyadaki tüketiminin yaklaşık 4 
milyon ton olduğunu, ülke olarak üretim ve satışlarda bu 
pazarın yüzde 57’sine hâkim olunduğunu belirterek, Eti 
Maden İşletmeleri olarak 2018 hedeflerinin pazar payını 
yüzde 59’a çıkarmak olduğunu dile getirdi. Bilici haliha-
zırda 17 farklı rafine bor ürünü üreten Eti Maden İşlet-
melerinin, ferro bor, bor karbür ve bor nitrür gibi 3 yeni 
ürünün de ülkemizde üretilip satışını sağlamak üzere 
yeni fabrikaların kurulmasının yatırım programına alın-
dığı bilgisini meclis üyeleri ile paylaştı.

Agrega Üreticileri 
Birliği olarak katı-
lım sağlanan top-
lantıda Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Şevket KORUÇ, 
sektörde yaşa-
nan sorunları 4 
ana başlık altında 
meclise aktardı:
• Devlet hakkı 
borçlarının yapı-

landırma kapsamına alınması,
• Büyükşehirlerimiz için agrega kaynak planlaması-
nın yapılması,
• Hammadde üretim izninden dolayı oluşan kötü 
algı,
• Agrega madenciliği için 2 yıl zorunlu karotlu son-
dajla birlikte arama dönemi getirilmesi.

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı 
İsmet Kasapoğlu'nun başkanlığında sivil toplum kuruluşları 

(STK) ve sektörün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla 
sektördeki son gelişmeleri görüşmek üzere 11 Mayıs 2018 

Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirildi. 

TOBB  
Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı
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Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, yapı sek-
törünün temsilcilerini bir araya getiren 41. Yapı Fuarı’nda 
ziyaretçilerine akıllı ürünlerini tanıttı.
‘Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü’ unvanını 
taşıyacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hazır beton tedarik-
çisi olan Akçansa, bu yılki standında Çanakkale Köprüsü’ne 
yer verdi.
Akçansa’nın uzun soluklu Ar-Ge çalışmaları sonunda, proje 
için özel olarak geliştirilen ‘1803 Çimento’ ürününün kulla-
nıldığı beton, minimum 100 yıl servis ömrüne sahip olacak 
şekilde geliştirildi. 1803 çimento ile üretilen beton, 1915 Ça-
nakkale Köprüsü ayaklarının denizin içinde kalan kısımla-
rında ve yaklaşım viyadüklerinde kullanılacak. Üretim için 
dört adet, betonu ısıtma ve soğutma kabiliyetine sahip hazır 
beton tesisi kurulurken, projede toplam 300 bin metreküp 
hazır beton kullanılacağı öngörülüyor.

Artık beton konuşuyor!
Akçansa’nın en yeni ürünü olan Smart Beton’un tanı-

tımı da Yapı Fuarı’nda yapıldı. Müşteri ihtiyaçlarına 
göre tasarımı ve üretimi özel olarak yapılan Smart Be-
ton bu özelliklerini içerdiği akıllı sensörler sayesinde 
de takip edilebilir kılıyor.
Betonsa bu inovatif ürünü ile, özellikle hidratasyon 
ısısı ve dayanım gelişiminin önemli olduğu projeler-
de, nesnelerin interneti, simülasyon gibi Endüstri 4.0 
konseptlerini beton sektöründe kullanarak dijital dö-
nüşümün öncülüğünü yapıyor.
Betonsa Smartbeton ürünü ile projelerde beton özel-
liklerinin takip edilebilmesi için özel cihaz yatırımları-
nı ve işçilik maliyetllerini ortadan kaldırıyor ve gerek-
tiğinde proje takviminin hızlandırılabilmesi için saha 
çalışanlarına güvenilir veri sağlıyor.
Akçansa Genel Müdürü Şahap Sarıer, “Akçansa, Türki-
ye’de yapı malzemeleri sektörünün lideri olarak, müşteri-
lerimizin tüm taleplerini karşılayacak ürünler ve çözüm-
ler üretirken, aynı zamanda sektörümüzün dijital dönü-
şümüne yön verecek projelere imza atıyor" dedi.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 1915 Çanakkale Köprüsü  
için geliştirdiği 1803 Çimento ve Smart Beton ürünleriyle  

Yapı Fuarı’nda ilgi odağı oldu.

Akçansa, Yapı Fuarı'ndaydı

AGÜB Sektörden
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Türkiye Madenciler Derneği, 56. Dönem Genel Kurulu,  
11 Mayıs Cuma günü Hilton Bosphorus Otel’de düzenlendi.

Türkiye Madenciler Derneği Yeni Yönetimini Seçti

Açılış konuşmasını yapan 
Türkiye Madenciler Derneği 
Genel Başkanı Atılgan Sök-
men, olağan genel kurulun 
70. yıl kutlamalarına denk 
gelmesinin hoş bir tesadüf 
olduğunu söyledi. Sökmen, 
“1948'den bu yana faaliyet 
gösteren derneğimiz üstüne 
düşen görevleri yerine ge-
tirmek için büyük bir gayret 
içerisinde. Bunu yaparken 
en büyük gücümüz siz üye-
lerimizsiniz. Sizlerin desteği 
ve birlikte olma bilinci ancak bir fayda, bir sonuç getirebile-
cektir ve getirmektedir. Yaklaşık 7 yıldır ülkemizdeki değişen 
koşullar nedeniyle tahmin ediyorum ki sektörümüzü diğer 
sektörlerden çok daha fazla etkileyen bir ortamdayız. Bunu 
aşmanın, birazcık nefes alınabilecek şekle çevirmenin gayreti 
içindeyiz. Ama bunu ne kadar başarabildik? Belli ölçülerde 
yumuşatılmasında başarılı olabildik ama başarısız olduğu-
muz noktada da hiçbir zaman diyaloğumuzu kesmedik. Bir-
likte çalışabildiğimizi gösterdik ki nitekim bunun sonuçlarını 
da bir şekilde aldık. Yaptığımız konferanslarda, çalıştaylarda 
sivil toplum örgütleri ile birlikte düzenlediğimiz toplantılar-
da, devletin ve Bakanlığımızın bizimle birlikte olduğunu, 
belirli bir yere kadar çözüm odaklı çalışma yapabildiğimiz 
gördük. Bunları arttırmak ve ilerletmek zorundayız” dedi. 
Türkiye'nin normal bir süreçte olmadığını vurgulayan Sök-
men, “Bugünlerin geçeceğine, gerçekten demokratik, serbest 
piyasa kurallarının işlediği, yine parlayan bir yıldız haline 
geleceği günleri kesinlikle umuyor ve bekliyoruz” temenni-
sinde bulundu.
Atılgan Sökmen’in konuşmasının ardından genel kurulun 
başlayabilmesi için divan seçimi yapıldı. 52.-53. Dönem 
TMD Başkanı Mustafa Sönmez başkan; Barış Erdem başkan 
yardımcısı ve Amir Atabay da yazman üye olarak oybirliğiyle 
seçildi. 
Mustafa Sönmez, “TMD’nin genel kurulları her zaman için 
ilkeleri doğrultusunda çok olgun geçer. Bu genel kurula da 
önemli katkılarınız olacağına inanarak ve başarılı geçmesi 

umuduyla” diyerek genel 
kurulu açtı. Divanın ilk 
görevi olan, Atatürk ile 
dava arkadaşları,  ebediyete 
intikal eden TMD'nin üye-
leri ve tüm madenciler için 
saygı duruşunda bulunul-
du. Sönmez, “Türkiye Ma-
denciler Derneği'nin Mart 
1989'da yapılan genel ku-
rulunda divana katip ola-
rak seçildim. O zamandan 
bu yana aralıksız olarak 
dernekte hizmet ettiğim 

için bir daha divanda görev almam mümkün olmadı. Bu-
gün de sağ olsun arkadaşlar beni divan başkanlığına layık 
gördüler. İçtenlikle söylüyorum birçok derneğin, vakfın, 
konferansların başkanlığını yaptım. Ama böylesine duy-
gulandıran, heyecanlandıran bir yerde başkanlık yapmak 
çok özel. Kuruluşundan bugüne kadar 50'li, 60'lı, 70'li, 
80'leri biraz biliyorum 90 sonrasını hep biliyorum- acaba o 
zamanlardaki genel kurulları nasıldı, ülkenin hali nasıldı, 
genel kurula katılanlar ülke adına, sektör adına ne düşü-
nüyorlardı? Bu vesileyle o günden bugüne emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi. Türkiye'nin için-
den geçtiği bu süreçte herkese görevler düştüğünü belirten 
Sönmez, “Ülkedeki demokrasinin sosyal ve ekonomik ha-
yatın ileriye dönük kazanabilmesi hepinize ayrı ayrı görev 
düşüyor. Ama en çok da TMD’ye ödevler düşüyor. Şura-
sı da muhakkak ki derneklerde yönetimlerde yer almak 
ciddi maddi ve manevi ciddi fedakârlık gerektiriyor. Eğer 
bizlerin de desteği olursa dernek ileriye dönük daha güzel 
şeyler yapabilir” yorumunu yaptı.

Yeni yönetim seçildi
Sönmez'in konuşmasından sonra gündeme geçilerek, Yöne-
tim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları okundu ve görü-
şüldü. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin aklanması maddesi 
yerine getirildikten sonra 01.012018 ile 30.04.2018 arası ge-
çici mali durum ile 2018-2019 yıl tahmini bütçenin kabulü 
gerçekleştirildi. Tzük değişiklikleri önerilerinin görüşülme-
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sinin ardından yeni yönetim kurulu ve üyelerinin seçimine ge-
çildi. 41 kişinin katıldığı genel kurulda 38 kişinin oy kullanma-
sıyla seçim yapılarak yeni yönetim belirlendi.
Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde söz alan Atıl-
gan Sökmen, şunları söyledi; “Önümüzdeki dönem zor geçe-
cek. Umarım bu zor gidişat, normal olan yönetim biçimlerine 
ve süreçlere evrilir de her şey yerine oturur. Şu anda sektörde 
taşların hiçbir şekilde yerine oturmadığını görüyoruz. Birçok 
şeyin sebebini bilemiyoruz, pek çok uygulamanın neden ol-
duğunu anlayamıyoruz. Bürokrat arkadaşlarımızla ve daha üst 
düzeydeki sohbetlerimizde de bunun cevabını alamıyoruz. Ar-
tık normal bir sürece geçmemiz gerekiyor. TMD’nin yeni yö-
netimimiz şöyle bir yola girecektir; özellikle bizim üyelerimizle 
yapmaya çalıştığımız  sistemin devamı çok önem taşıyor. Daha 
çok birlik ve beraberlik hepimiz için geçerli olacak. Mesela bi-
zim bu dönemde yaptığımız önemli işlerden bir tanesi diğer 
sivil toplum örgütleri ile olan ilişkileri en iyi düzeye çıkardık. 
Bir maden platformu şeklinde bağlayıcı olmayan, birlikte dav-
ranarak güç birliği yaparak birçok şeyin üstesinden geldik. Bir 
yere verilecek dilekçeye 11 Sivil Toplum Örgütü imza atması 
konusunu başardık ki bu çok önemli bir şey. Özellikle Başkan-
lar Konseyi'nin fesh edilmesinden sonra oluşacak boşluk ön-
lendi. Bunu çok önemsiyoruz. Bize ‘bir araya gelmiyorsunuz’ 
gibi bir serzenişte bulunan bürokrasiyi de bir şekilde bu yönüy-
le tatmin etmiş olduk. Bir Maden Platformu şeklinde sürdür-
düğümüz çalışmanın bir özelliği var; bu platformda yer alan 
kuruluşlar, kendi dinamizmini, etkinliğini azaltmadan birlikte-
ler. Bir üst kurulun, örgütünün yerine herkes kendi fonksiyon-
larını yerine getirirken işbirliği noktasında birlikte davranıyor. 
Yeni yönetimden benim beklediğim de bunun fasılasız bütün 
örgütleri kucaklayacak şekilde birlikte devam ettirmeleri.”
TMD’nin, üretimin yüzde 80’ini yapan bir üye profiline sa-
hip olduğunu, bunun Türkiye'de bir başka örgütte olmadığını 
anımsatan Sökmen, “Biz Danışma Kurulları yaptık. O Kurul-
larda üyelerimiz kendiliğinden bu para ile bu işler olmaz deyip 
bizi daha üst noktada maddi güce kavuşturacak hale getirdiler. 
Bir kısmını da hayata geçirdik bunun” dedi. TMD’yi profesyo-
nellerin çalıştığı, üretim yapabilen, maden politikalarında etkili 
olabilen, önder çalışmalar yapan, yaptığı çalışmalar ses getiren 
bir yapıya ulaştırmak istediklerinin altını çizen Sökmen, bu-
nun için de birlik, beraberlik ve maddiyat gerektiğini söyledi.
Mustafa Sönmez de “Sivil kitle örgütlerinin kimseyle kavga et-
meden ama kimseye de edilgen olmadan bu sistemi diyalogla, 
öngörüyle yürüteceğine inanıyorum” yorumunu dile getirdi. 

TMD Yönetimine tavsiyeler
İsmet Kasapoğlu, TMD’nin 1999-2000 yıllarında Avrupa Ma-
denciler Birliği üyesi olduğunu anımsatarak, “Bu sayede Avru-

pa'daki madenciliği takip imkânı buluyorduk. Son zamanlar-
da bu ilişki kesildi. Türkiye Madenciler Derneği’nin yurtdışın-
da da sektörü temsil etmesinde fayda var. Yeni Yönetimden 
talebim bu ilişkinin tekrar kurulmasıdır” önerisini yaptı. 
Suha Nizamoğlu, son iki yönetimin Derneği gerçekten sek-
törün çatı kuruluşu olmaya doğru yönelttiğini,  yeni yöneti-
min de bunun devam ettirerek ileriye götürmesi gerektiğini 
söyledi. Nizamoğlu, “Beni rahatsız eden bir konuyu burada 
söylemek istiyorum. Mesela biz bir yere gidiyoruz, ‘Siz ara-
nızda anlaşamıyorsunuz’ anlayışındalar. Artık bu jargon bı-
rakılsın. Önce onlar her alt sektörümüzde hitap eden ayrın-
tılı yasa yapsınlar. Sonra biz aramızda anlaşırız zaten” dedi. 
Melih Turhan da yeni yönetime tavsiyelerini şöyle sıraladı; 
“İş sağlığı ve güvenliği konferansları oldukça başarılı. Bun-
ların geliştirilerek devam edilmesi gerek. Tüm üyeler, mes-
leki yeterlilik kuruluna katkı sunmalı. Ayrıca Derneğimizin 
yayınları çok faydalı. Madenciliğin propagandasını yapmak 
bakımından bu yayınlarımızı üyelerimizin dışında da okun-
masını sağlamalıyız” dedi. 
TMD’nin yeni Başkanı Ali Emiroğlu ise bu onurlu göre-
vi en iyi şekilde yürütmek için çalışacaklarına söz verdi. 
Türkiye’deki madenciliğin en sıkıntılı dönemini yaşadığı-
nı anımsatan Emiroğlu, şöyle devam etti; “Sektörde birliği 
sağlayarak bunların üzerine yürümek konusunda kısmen 
başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Ama maalesef yasalar 
torba içinde öyle bir geliyor ki, içeri giren golü nasıl yumu-
şatacağımıza dair mücadele ediyoruz. Çok ciddi sorunlar 
var. Bunlar iş yapmamızı, işletmelerimizi geliştirmemizi 
engelliyor. Önümüzdeki dönem bunların aşılması için ge-
rek bürokrasiye gerek sivil toplum kuruluşlarıyla her türlü 
çabayı harcayacağız. Siz değerli üyelerimizden katkılarının 
da artarak devamını diliyorum.”
Kapanışın ardından 70. yıl gala yemeğine geçildi. TMD üye-
lerini, sektör temsilcilerini buluşturan gecede, emeği geçen-
lere plaketleri takdim edildi.

56. Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu  
Asıl Üyeleri
Başkan MRT MADEN A.Ş. Ali EMİROĞLU
II.Başkan TÜPRAG A.Ş. Mehmet YILMAZ
Genel Sekreter ÇAYELİ BAKIR A.Ş. Dr. Ercan BALCI
Sayman AKÇELİK MADEN A.Ş. Zeki BEŞİRLİ
EGEMAD A.Ş. Barış ERDEM
ESAN ECZACIBAŞI A.Ş. Barış ÜNVER
DEMİR EXPORT A.Ş. Ramazan YÖN, Ş. M. Zeki SAYILIR
KASTAMONU MADEN A.Ş. Haluk VARDAR
Alıntı – www.tmder.org.tr
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuar Yapım AŞ tarafından  
25-28 Nisan 2018 tarihlerinde “Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento,  

Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” düzenlendi. 

İnşaat ve Hazır Beton Sektörlerinin Büyük Buluşması 
İzmir’de Gerçekleşti

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Kalite Fuar 
Yapım AŞ tarafından 25-28 Nisan 2018 tarihlerinde 
“Beton İzmir 2018 Hazır Beton, Çimento, Agrega, 
İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı” düzen-
lendi. 25 Nisan 2018 tarihinde Fuarİzmir’de düzenle-
nen açılış törenine T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Muhsin Dönmez, İnşaat Mühendisleri Odası 
Başkanı Cemal Gökçe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Yüksek Fen Kurulu Başkanı Mehmet Özkan, İzmir 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan, Ay-
dın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, 
Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Baş-
kanı Nazmi Şahin, İzmir Müteahhitler Derneği Baş-
kanı İsmail Kahraman, Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, THBB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Pastonoğlu, 
Fatih Vardar, Kadir Büyükdereci, Mehmet Ali Onur, 
Mehmet Ali Durmaz, Mustafa Ulucan, Ziya Gökmen 
Togay, akademisyenler ve araştırmacıların yanı sıra 
hazır beton sektörünün ve yan sanayi firmalarının 
temsilcileri katıldı.
Açılış töreninde konuşan Avrupa Hazır Beton Birliği 
(ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 

Işık, inşaat sektörünün en temel kolu olan hazır be-
ton sektörünün 115 milyon metreküp hazır beton 
üretimiyle dünyada önemli bir yere sahip olduğunu 
söyledi. Son 9 yıldır dünyada üçüncü en büyük hazır 
beton üreticisi olan Türkiye’nin Avrupa’daki ülkeler 
arasında ise lider olduğunu ifade eden Yavuz Işık, 
“Bu liderlik büyük sorumlulukları da beraberinde 
getirmektedir. Türkiye Hazır Beton Birliği, ülkemiz-
de kullanılan betonun tamamının kaliteli üretilme-
si için 30 yıldır durmadan çalışmaktadır. Kaliteli 
üretimin sağlanması ve standartların uygulanması 
denetimle mümkündür. Türkiye’de kaliteli beton 
üretilmesi için birliğimizin 1995 yılında kurduğu 
KGS-Kalite Güvence Sisteminin önemi çok büyük-
tür. Şu anda ülkemizde beton üretiminde tek etkin 
ve verimli denetimi KGS yapmaktadır. Bu kapsamda 
KGS, beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin 
yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştir-
mektedir. Bu sayede tesislerin üretim kalitesinde sü-
reklilik sağlanmaktadır.” dedi.
Ekonomik gelişmeleri değerlendiren Yavuz Işık ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “TÜİK tarafından bu yıl 
mart ayının sonunda açıklanan büyüme rakamlarına 
göre Türkiye, 2017 yılının son çeyreğini yüzde 7,3, 
yılın genelini ise yüzde 7,4’lük muhteşem bir büyü-
me oranı ile kapatmıştır. Tüm jeopolitik riskler, kü-
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resel dalgalanma ve finansal piyasalardaki oynaklıklara 
rağmen Türkiye’de reel sektörün ve özelde imalat sana-
yinin 2017 yılını önemli bir performans ile kapatması 
sevindiricidir. Bu performansı ile Türkiye, Çin’in bü-
yüme rakamını geçmiştir. Aynı zamanda uzun zaman-
dan sonra Türkiye sanayisinin yüzde 9,2 gibi büyük 
bir oranda büyümesi de bizleri memnun etmiştir. Bu 
başarının en önemli mimarlarından biri hiç kuşkusuz 
inşaat sektörüdür. 2016 yılında, zincirlenmiş hacim 
endeks bazında %5,4 büyüme gösteren inşaat sektörü 
bu yıl %8,9’luk büyüme ile Türkiye’nin büyümesini 
sırtlamıştır.”
Açılış töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, “Özellikle son 
yıllarda suyu geçiren beton ya da bilinen adı ile geçi-
rimli beton uygulama çalışmalarında büyük ilerleme 
kaydedilmiştir. Bu konunun önemi ülkemizde yeni 
yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Sınırlı dayanım özellik-
lerinden dolayı, bugüne kadar geleneksel betonlar ka-
dar kullanılmamışlardır. Ancak, katkı malzemeleri tek-
nolojisindeki gelişim ve artan çevre bilinciyle birlikte 
geçirimli betonların adı eskiden olmadığı kadar fazla 
duyulmaktadır. Özellikle yer altı su kaynaklarını besle-
mesi ve ısı etkisini azaltmasına beton yüzeyinden uzun 
sokaklarda toplanarak sel halinde beton yüzeyinden 
geçen ve alt yapı tesislerinin yetersiz kaldığı yağmur 
sularının bir bölümü, kaldırımlarda veya bazı yollar-
da yapılacak geçirimli beton uygulamaları ile toprakla 
buluşturularak suyun yıkıcı etkisi azaltılabilir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de; çevreye duyarlı, 
doğal alanlarını koruyan şehirler için çalışmalar yap-
maktayız. Bu çalışmaların bir tanesi de şehirlerimize 
yağan yağmurların toprakla yeterli oranda buluşabil-
mesini sağlayabilecek, boşluk oranı %15’in üzerinde 
olan geçirimli beton konusundadır. Daha çok hava ve 
su geçirgen olduğu için yer altı sularının beslenmesine 
yardımcı, yağmur suyu ve ses kontrolü açısından avan-
taj sağlayan, yağmur suyu tahliye masraflarını azalta-
bilecek olan geçirimli betonun; Bisiklet Yolları, Yaya 
Yolları, Kaldırımlar, Açık Spor Tesisleri gibi büyük ve 
basınç dayanımı düşük alanlarda uygulanabilirliğini 
arttırmayı hedeflemekteyiz. Hangi özelliklere sahip 
geçirimli betonun nerelerde nasıl uygulanabileceğinin 
kriterlerinin oluşturulacağı teknik çalışmalarımız son 
aşamasına gelmiştir. Bu konudaki çalışmalarımıza kat-
kı sağlayan kuruluşların yöneticilerine teşekkür ediyo-
rum. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz ve çok kısa 
bir süre zarfında Resmi Gazete’de yayımlanacak olan 
Geçirimli Beton Teknik Şartnamesi, taslak olarak, 81 

İl Valiliği ile İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarına gön-
derilmiş, değerli geri dönüşler alınmıştır. Ayrıca bu 
beton türünün yaygınlaşması, uygulamada birlikte-
lik ve uygunluk sağlaması amacı ile Türkiye Hazır 
Beton Birliği ile müşterek olarak ücretsiz dağıtılmak 
üzere “Geçirimli Beton Uygulama Kılavuzu” hazır-
lanmıştır. Çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm kuru-
luşlara şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
Törende konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başka-
nı Cemal Gökçe, “Son yıllarda tamamlanan veya de-
vam eden büyük tüneller, köprüler ve benzeri mega 
projeler çeşitli yönleriyle kamuoyunun gündemine 
geliyor. Bu stratejik öneme sahip yapılar, en az 100 
yıllık bir servis ömrüne sahip olacak biçimde tasar-
lanır. Sürdürülebilir yapılaşma kapsamında, söz ko-
nusu önemli mühendislik yapıları için uzun hizmet 
ömrü seçimindeki en önemli amaç, zamanla bakım 
ve onarım masraflarındaki artışın azaltılmasıdır. Bu 
nedenle, bu tür projelerdeki stratejik hedef, klasik 
betondaki gibi sadece dayanım olmayıp üstün daya-
nıklılık (durabilite) koşulunun sağlanmasıdır. Ayrı-
ca, Türkiye Hazır Beton Birliğinin eğitim, sürdürü-
lebilirlik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında 
yapmış oldukları çalışmaları da oldukça değerli 
buluyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası, inşaat sektö-
rünün gelişmesi, doğru ve bilimsel bilgiye dayalı bir 
hizmet üretimi için kurum ve kuruluşlar arası işbir-
liğine büyük önem vermektedir. Bu kuruluşlardan 
biri de Türkiye Hazır Beton Birliğidir.” dedi.

Beton İzmir 2018 Fuarı, inşaat ve hazır  
beton sektörlerini İzmir’de buluşturdu
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından 
bu yana Türkiye’de standartlara uygun beton üre-
tilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının 
sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. THBB bu 
doğrultuda, sektörün gelişmesini ve firmalar arası 
bilgi alışverişini sağlamak, sektörün vizyonunu ve 
yol haritasını belirlemek için inşaat ve beton sektör-
lerine yönelik önemli buluşmalar düzenliyor. 1995 
yılından bu yana 2 uluslararası kongre ve fuar, 5 ulu-
sal kongre ve 9 ulusal fuar düzenleyen THBB, 2018 
yılında 10. Beton Fuarı’nı İzmir’de düzenledi.
THBB ve Kalite Fuar Yapım AŞ tarafından 25-28 Ni-
san 2018 tarihlerinde düzenlenen “Beton İzmir 2018 
Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı” inşaat ve onun en temel kolu 
olan hazır beton sektörüyle ilgili birçok firmayı İz-
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mir’de buluşturdu. Bu yıl onuncusu düzenlenen Fu-
ar’da hazır beton, çimento, agrega ve inşaat sektörleri 
ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine, ekip-
man, hizmet ve donanımlar sergilendi. Fuar hazır 
beton sektörüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak 
bir platform oldu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da Fuar’da katılımcılar son teknoloji ürünlerini 
ziyaretçilere sundu. Fuar’da hazır beton ve çimento 
ekipmanlarının yanı sıra beton santralleri, iş makine-
leri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, 
kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, 
otomasyon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, 
sektörel makineler başta olmak üzere çok geniş bir 
ürün yelpazesi beton ve agrega üreticilerine ve inşaat 
yapımcılarına sunuldu. Fuar, ekonominin lokomotifi 
inşaat ve onun en temel kolu hazır beton ile ilgili sek-
törlerden birçok firmayı aynı çatı altında buluşturdu. 
120 markanın sergilendiği Fuar 3 bin ziyaretçiyi ağır-
ladı. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), Ankara 
Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO), 
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İstanbul Sanayi 
Odası (İSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO), İnşaat Mü-
hendisleri Odası (İMO), Çevre Dostu Yeşil Binalar 
Derneği (ÇEDBİK), Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (İMSAD), Türkiye İnşaat Sanayicile-
ri İşveren Sendikası (İNTES), Türkiye Müteahhitler 
Birliği (TMB) ve Yapı Denetim ve Deprem Mühen-
disliği Derneği (YDDMD) tarafından desteklenen 
Beton İzmir 2018 Fuar’ını önceki yıllarda olduğu gibi 

Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu’dan çok sayıda 
profesyonel katılımcı ziyaret etti.

THBB’nin teknik ve ekonomi seminerleri ilgi 
odağı oldu
Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından Beton İzmir 2018 
Fuarı’nda önceki yıllarda olduğu gibi THBB Seminerleri 
düzenledi. Fuarın ilk iki günü olan 25-26 Nisan 2018 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen THBB Seminerlerinde, Geçi-
rimli Beton, Beton ve Sürdürülebilirlik, Mega Projelerde 
Beton başlığı altında Çanakkale Köprüsü Beton Uygula-
maları ve Yusufeli Barajı ve HES Projesinin Karakteris-
tik Özellikleri ile Baraj Gövdesi Kütle Betonu Tasarımı, 
Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar, Sürdürülebilir Beton 
üretimi için Geri Dönüşüm Suyu Tamamen Kullanılma-
sı, Sıvı Azot ile Beton Soğutma Teknolojisi seminerleri 
başta olmak üzere sektörün gelişimine katkı sağlayacak 
konularda sunumlar yapıldı. Fuarda, THBB Seminerle-
ri kapsamında ekonomi semineri de düzenlendi. Prof. 
Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisi, inşaat ve hazır be-
ton sektörü başta olmak üzere ekonomi konularında 
bir konuşma yaptı. “Betonstar”ın Ana Sponsorluğunda 
düzenlenen THBB Seminerlerini, hazır beton firmaları-
nın ve tesislerinin yetkilileri ile yan sanayi firmalarının 
temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri, inşaat mühendisleri, müteahhitler, mimarlar, 
yapı denetim kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler 
ve araştırmacılar yakından takip etti.

AGÜB Sektörden

Bu yıl kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlayan HİDROMEK, iki uluslararası 
başarıya birden imza attı. HİDROMEK, dünyanın iş makinesi üreten en büyük 
50 firmasının sıralandığı uluslararası “Yellow Table” listesine 6’ncı kez girmeyi 

başarırken, tasarımın ‘Oscar’ı olarak kabul edilen Red Dot 2018 Tasarım 
Ödülleri’nde de çifte ödül mutluluğu yaşadı. 

Hidromek İki Uluslararası Başarı ile  
Küresel İş Makinesi Sektörüne Damga Vurdu

Yellow Table’daki 
ilk Türk makine 
üreticisi  
Hidromek
HİDROMEK, AR-GE ve tasarımdaki gücünü aldığı ulusla-
rarası başarılar ve ödüllerle tescilliyor. 2017 yılsonu itibariyle, 
110 ülkede toplam 41 bin 690 HİDROMEK makinesi çalı-
şıyor. Küresel pazarda bu başarıyı gösteren HİDROMEK, iş 

makineleri ko-
nusunda tüm 
dünyaya bilgi 
tedariki sağla-

yan ve sektöre referans oluşturan basın kuruluşu KHL Group 
tarafından hazırlanan ve iş makineleri üreten en büyük 50 
global firmanın sıralandığı uluslararası “Yellow Table” 2018 
yılı listesinde 49’uncu sırada yer alıyor. Yellow Table listesine 
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son 6 yıldır girmeyi başaran HİDROMEK, bu listede ilk ve 
tek Türk makine üreticisi olarak dikkat çekiyor. 

Hidromek'in akıllı devleri  
Red Dot’tan ödülle döndü 
HİDROMEK, 1955 yılından bu yana düzenlenen ve ulusla-
rarası arenada iyi tasarım için bir kalite işareti olarak kabul 
görülen Red Dot Tasarım Ödülleri’nde en yüksek tasarım 
kalitesi ve inovasyon derecesine sahip iki yeni ürünü ile çif-
te ödüle ulaşma mutluluğu yaşadı. HİDROMEK, Red Dot 
2018 Tasarım Ödülleri’nde, ‘İki Akıllı Dev’ ismini verdiği yeni 
ürünleri HMK 60 CR midi ekskavatör ve HMK 145 LC SR 
kısa kuyruk ekskavatörü ile ticari taşıt kategorisinde iki ayrı 
ödül kazandı. 
Bu yıl yarışmada 59 ülkeden, 48 kategorideki ürün tasarımı 
başvuruları, bağımsız ve uluslararası jüri üyelerince değerlen-
dirildi. Dünyanın önde gelen markalarına ait ürün tasarımı, 
iletişim tasarımı projeleri, ambalaj tasarımı ve konsept proje-
lerini değerlendiren yarışma, güncel trendlere de ışık tutuyor. 
Red Dot Ödülleri 9 Temmuz 2018 tarihinde Almanya'nın Es-
sen kentinde yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

14 Uluslararası Tasarım Ödülü 
HİDROMEK Tasarım Stüdyo Müdürü Hakan Telışık,  şu 
açıklamalarda bulundu:
“Dünyanın en prestijli tasarım değerlendirme ödüllerinden 
olan 'Red Dot'  tasarım ödüllerinden, geçtiğimiz ay lansma-
nını yaptığımız yeni ürünlerimiz; HMK60CR midi ekskava-
tör ve HMK 145 LCSR kısa kuyruk ekskavatör ile iki tasarım 
ödülü birden kazandık. HİDROMEK, uluslararası tasarım 
otoriteleri tarafından titizlikle değerlendirildikten sonra ve-
rilen bu ödüllerle 'HİDROMEK Design' imzalı ürünlerin ta-
sarım konusundaki kalite ve yenilikçi iddiasını bir kez daha 
tescillemiş oldu. Türkiye’nin sayılı taşıt tasarım stüdyoların-

dan olan 'HİDROMEK Tasarım Stüdyosu' ile 'HİDROMEK 
Design' imzalı HİDROMEK, ürünlerinin toplamda 14 adet 
uluslararası tasarım ödülü bulunuyor.”

Büyük tonajlı makine ergonomisinde  
Midi Ekskavatör
HİDROMEK’in Red Dot 2018 Ödülü kazanan yeni ürün-
lerinden biri olan HMK 60 CR midi ekskavatör, sahip oldu-
ğu özellikleri ile tüm dikkatleri üzerinde topluyor. HMK 60 
CR’de bulunan Opera (HİDROMEK Operatör Ara Yüzü) ile 
kullanım esnasında ihtiyaç duyulan bütün fonksiyonlar bir 
arada toplanıyor. Operatörün ergonomik açıdan kolay ula-
şabileceği bir noktada konumlandırılmış konsol, kolay oku-
nabilen renkli TFT bilgi ekranı, elektronik kontrol üniteleri 
operatörün makineye ait bütün bilgilere ve uyarılara kolay-
lıkla ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca sınıfında ilk kez kullanılan 
ve kolaylıkla istenilen yönde hareket ettirilebilen kızaklı çok 
amaçlı tutucu da operatöre kolaylık sağlayan bir diğer özel-
lik olarak dikkat çekiyor. Kabin içinde üst seviyede ergono-
mi sunan HMK 60 CR midi paletli ekskavatör ile büyük 
tonajlı makinelerin konforu midi ekskavatörlere aktarılıyor. 
Aynı şekilde, joystick ve konsol ergonomisi, büyük tonajlı 
ekskavatörler ile aynı seviyede olan HMK 60 CR, kalkar ka-
bini ile hidrolik ekipmanlara hızlı erişimi sayesinde servis 
kolaylığı sunuyor.

İş makinesinde ofis konforu
HİDROMEK’in bir diğer yeni ürünü olan HMK 145 LC SR 
kısa kuyruk paletli ekskavatörde de, operatörün kendisini 
ofisindeki gibi konforlu ve rahat hissetmesi hedefleniyor. Bu 
doğrultuda makineyi kolaylıkla kullanması amacıyla Opera 
Kontrol Sitemi kullanılıyor. Büyük tonajlı makinelerin ergo-
nomisine sahip olan HMK 145 LC ile özel planlanmış klima 
konumu ve kalkar kabin sayesinde servis ve bakım için kolay 
erişim sağlanıyor.

HİDROMEK’in diğer tasarım ödülleri şöyle sıralanıyor:
2008 – Design Turkey: Maestro Serisi Kazıyıcı Yükleyici, Üstün Tasarım Ödülü • 2010 – Design Turkey: Gen 
Serisi Ekskavatör, İyi Tasarım Ödülü • 2011 – Good Design: Gen Serisi Ekskavatör, Chicago Good Design Ödülü 
• 2012 – IF Design Award 2012: Gen Serisi Ekskavatör, If Product Design Ödülü • 2016 – IF Design Award 2016: 
HMK Vision Compactor, IF Proffesional Concept Ödülü • 2017 – German Design Award Special 2017: HMK 
600 MG Motor Greyder, Special Mention Ödülü • 2017 – IF Design Award 2017: HMK 640 WL Lastik Tekerlekli 
Yükleyici, IF Product Design Ödülü • 2017 – Red Dot Award 2017: HMK 600 MG Motor Greyder, Winner Ödülü 
• 2017 – Red Dot Award 2017: HMK 640 WL Lastik Tekerlekli Yükleyici, Best of The Best Ödülü • 2017 – Good 
Design: HMK 600 MG Motor Greyder, Ürün Tasarım Ödülü • 2017 – Good Design: HMK 640 WL Lastik Teker-
lekli Yükleyici, Ürün Tasarım Ödülü • 2018 – German Design Award: HMK 640 WL Lastik Tekerlekli Yükleyici, 
Winner Ödülü



20 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

AGÜB Sektörden

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), inşaat ve bununla bağlantılı imalat ve 
 hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri ortaya koyan 

“Hazır Beton Endeksi” 2018 Nisan Ayı Raporu’nu açıkladı. 

İnşaatın İlk 4 Aylık Karnesi Zayıf

Rapor’da, Faaliyet Endeksi’nin nisan ayında, mart 
ayından sonra yükselişine devam etmesi, son 2 ayda 
inşaat faaliyetlerinde bir canlanma olduğunu göster-
di. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentinin halen 
yüksek görünmesi, sektörün hazır beton ve inşaat 
faaliyetlerinin 2018’de yolunda gideceğine olan inan-
cını ortaya koydu.
Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve 
bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değe-
ri önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergiledi. 
Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı döne-
mine göre %1,5 azalması, geride bıraktığımız nisan 
ayının geçen yıla kıyasla hazır beton üretimi ve buna 
bağlı olarak inşaat faaliyetleri noktasında zayıf geç-
tiğine işaret etti. Beklenti Endeksi’ndeki oran, bek-
lentinin geçen seneye kıyasla zayıf olduğunu ortaya 
koydu. Güven Endeksi ise hem eşik değerin altında 
hem de geçen seneye kıyasla düşük kalması 2018 ni-
san ayında sektörün tüm performans göstergelerinin 
zayıf olduğunu gösterdi.

Faaliyet Endeksi nisan ayında  
önceki yıla göre yüzde 1,5 geriledi
Hazır Beton Faaliyet Endeksi nisan ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %1,5’lik düşüş gösterdi. Alınan 
kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenlerin ora-
nı %32 iken, azaldı diyenlerin oranı da %28 olarak 

gerçekleşti. Nisan ayında tahsilat sürecinde bozulma 
olduğunu dile getirenlerin oranı %48, bozulma ya-
şanmadığını dile getirenlerin oranı %39 oldu.

Güven Endeksi, sektörün güveninin  
istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu
Hazır Beton Güven Endeksi nisan ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %0,8’lik düşüş gösterdi. En-
deksin dipten dönüş yapması, sektörün güveninin 
istenilen düzeyde olmadığını ortaya koydu. Ankete 
katılanların %9’u yeni istihdamı düşünürken, yeni 
yatırım düşünenlerin oranı ise %7 oldu. Ankete katı-
lan firmaların yalnızca %26’sı tedarikçilere vereceği 
siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündü-
ğünü açıkladı.

Sektörün beklentisi geriledi
İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması 
muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemli 
olan Hazır Beton Beklenti Endeksi’nin nisan ayı de-
ğeri bir önceki yılın aynı ayının %1,2 altında kaldı. 
Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşü-
nenlerin oranı %29 iken satışların azalacağını düşü-
nenlerin oranı ise %20 oldu. Gelecek üç ayda girdi 
stoklarını artıracağını söyleyen firmaların oranı ise 
%29 olarak gerçekleşti.
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İnşaat sektörünü geliştirmeye yönelik  
alınan tedbirler çok yerindedir
Hazır Beton Endeksi Nisan Ayı Raporu sonuçlarını de-
ğerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Ya-
vuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin nisan 
ayında, mart ayından sonra yükse-
lişine devam etmesinin son 2 ayda 
inşaat faaliyetlerinde bir canlanma 
olduğunu gösterdiğini ve önümüz-
deki döneme ilişkin beklentinin ha-
len yüksek göründüğünü söyledi.
Sektörün, hazır beton ve inşaat fa-
aliyetlerinin 2018’de yolunda gide-
ceğine olan inancını koruduğunu 
ifade eden Yavuz Işık, “Güven En-
deksi, son bir yıldaki en düşük de-
ğerinden sonra nisan ayında sınırlı 
düzeyde yükselmiştir. Geçen yıla 
kıyasla, 2018 yılının ilk 4 ayında in-
şaat sektöründe önemli bir yavaşlama söz konusudur. 
Bu nedenle, inşaat sektörünü geliştirmeye yönelik ge-
çen hafta alınan tedbirler çok yerinde ve zamanlaması 
doğrudur. Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay sürey-
le konut teslimlerinde yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV 
uygulanacak olması, yüzde 4 olan tapu harcının yüzde 
3’e indirilmesi ve son olarak ev kredilerinde bankaların 
yeni bir faiz kampanyası başlatmaları, sektöre canlılık 

getirecektir. İnşaat faaliyetlerindeki yavaşlamanın 
bariz bir şekilde ortaya çıktığı 2018 yılında alınan 
bu tedbirlerin ne derece etkili olduğunun yakından 
takip edilmesi gerekmektedir.” dedi.

Hazır Beton Endeksi hakkında
Söz konusu endekslerin oluşturulması-
na esas teşkil eden anket ile firmalara 
9 soru sorulmuştur. Her bir endeksin 
değeri 100’ün altında ya da üstünde 
olmasına bağlı olarak yorumlanmakta-
dır. 100’ün üzerinde olması durumun-
da önceki aya ait faaliyetin ya da gele-
cek döneme ilişkin beklentinin olumlu 
yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır.
Türkiye genelinde her ay hazır beton 
üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 
3 farklı endeks türetiliyor. Hazır Beton 
Faaliyet Endeksi ile hazır beton firma-

larının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Ha-
zır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe 
faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre 
yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Bek-
lenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüz-
deki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede 
olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. 
Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren 
bileşik endeks elde ediliyor.
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Ataç BAŞÇETİN - İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Giriş
Taşocaklarında üretim, daha önceden oluşturulmuş basa-
makların patlayıcılarla patlatılması ile başlar. Böylece kaya 
orta büyüklükteki kaya parçalarına ufaltılmış olur. Daha 
sonra Dizel gücü ile çalışan ekskavatörler ve taşıyıcılar bu 
parçalanmış yığını elektrikle çalışan kırma ve eleme tesisine 
boşaltırlar. Son olarak yine dizel gücü ile çalışan taşıyıcılar, 
sınıflandırılmış ürünleri stok alanına taşırlar. Kısaca agrega 
üretimi kazı, yükleme, nakliye ve kırma aşamalarından olu-
şur (Başçetin, 2010; Başçetin, 2011). Taşocaklarında yapılan 
agrega üretimi sırasında, CO2 emisyonu’nun yanı sıra, toz 
emisyonu, görüntü kirliliği, patlatma faaliyetleri sonucunda 
oluşan yer sarsıntısı ve gürültü gibi olumsuz çevresel etkiler-
de ortaya çıkabilmektedir. Agrega üretimiyle ilgili çevresel 
hususlar büyük önem arz etmekte ve beton agregalarının 
uygun kullanımının önemini vurgulamaktadır. Dünyanın 
pek çok yerinde ocakların faaliyetleri üzerinde yasal kısıt-
lamalar bulunmaktadır. Agrega üretimiyle ilgili başla bir 
sorun ise agregalar yükte ağır pahada hafif malzemeler ol-

ÖZET

Taş ocakçılığı, inşaat gibi çeşitli sektörlerde; patlatma  sonucu ortaya çıkan yersarsıntısı ve hava şoku gibi 
çevresel problemler ile sıkça karşılaşılmaktadır. Basamak patlatması tasarımı yapılırken sadece ekonomik ve 
teknik unsurlar değil hava şoku ve yersarsıntısından kaynaklanan çevresel problemlerin de dikkate alınması 
ve en aza indirgenmesi gerekmektedir. Çevresel şikâyetlerin minimize edilmesi sırasında, Yersarsıntısı bile-
şenlerinin önceden tahmin edilmesi büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kayaçlar, bir mühendislik malzemesi 
olmadıkları için genellikle bir süreklilik arz etmezler. Aynı kaynakta veya ocakta, aynı formasyon içerisinde 
bile farklı derinliklerde kayaç özelliklerinde değişmeler gözlenebilmektedir. Bu nedenle formasyon farklılık-
larının ve çevresel etkilerin de dikkate alındığı iyi bir patlatma optimizasyonu ve kaynaktan üretilen malze-
menin optimum kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlamasında iyi bir harmanlama optimizasyonu yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada; bir taşocağında patlatma kaynaklı çevresel etkiler ve formasyon farklılıkları da 
dikkate alınarak üretim maliyetlerini de minimize eden bir optimizasyon yöntemi tanımlanmış ve bir örnek 
çalışma sunulmuştur.

duklarından agregaların nakliyesi ciddi bir maliyet girdisi 
oluşturmakta ve uzun mesafelerde etkisi tartışılamaz ol-
maktadır (Alexander ve Mindness, 2005).
Patlatma tasarımında yalnızca parçalanma derecesi, mali-
yet gibi teknik ve ekonomik unsurlar değil, aynı zamanda 
yersarsıntısı ve hava şokundan kaynaklanan çevre prob-
lemlerinin de elimine edilmesi dikkate alınmalıdır. Bu tür 
çevresel duyarlılıklar dikkate alındığında, patlatma kayna-
ğından belirli bir uzaklıkta bulunan bir yerleşim biriminin 
ya da tesisin; patlatma sonucunda oluşacak yersarsıntısı, 
taş savrulması ve hava şoku gibi sonuçlardan etkilenme-
mesi bakımından; patlatma tasarımının optimize edilmesi 
gerekmektedir. Patlatmadan kaynaklanan çevresel prob-
lemler, gelişmiş ülkelerde; ülkemize göre daha çok önceleri 
yaşanmıştır. Bu nedenle bu konuların çözümü ve konuyla 
ilgili bazı standartların oluşturulması amacıyla çeşitli siste-
matik araştırma programları yürürlüğe konulmuştur. Bu 
programların sonucunda "Kontrollü Patlatma Tekniğinin 
İlkeleri" ortaya konulmuştur (Tosun,1993; Adıgüzel,2006). 

Bir Taşocağında Patlatma Kaynaklı Çevresel 
Etkiler Açısından Üretim Optimizasyonu
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İnsanlık tarihi incelendiğinde barutun icadından beri patla-
yıcı madde kullanımına rastlanmaktadır. Son birkaç yüzyıl-
dan beri de patlayıcı maddeler ağırlıklı olarak askeri amaç-
ların dışında kaya kütlelerini parçalamak amacı ile kullanıl-
maya başlanılmıştır. Patlayıcı maddelerin kaya kütlelerini 
kırma amacı ile kullanımlarında çevreye verebilecekleri 
başlıca dört değişik olumsuzluk bulunmaktadır. Bunlar; 
Taş Savrulması, Hava Şoku, Toz Emisyonu ve Yer Sarsıntısı 
olarak sıralanabilir. Bunlardan çevresel açıdan en fazla risk 
taşıyanı yersarsıntısı olmakta ve yersarsıntısını azaltmak için 
aşağıda belirtilen önlemlerin alınması gerekmektedir:
• Basamak patlatmasında uygun gecikme aralıklı ateşle-

me sistemi kullanılır,
• Her gecikme aralığında atılacak patlayıcı madde mik-

tarına sınır getirilerek, sarsıntı düzeyi denetlenir,
• Patlatma noktası ile yapılar arasındaki zemin etüt edi-

lerek, amplifikasyon (genlik artması) ve polarizasyon 
(yönlendirme) ile beklenmedik jeolojik bulguların 
olup olmadığı araştırılır,

• Jeolojik formasyona uygun patlatma tasarımlarının 
yapılması gerekir,

• Arazi katsayıları tespit edilerek, uygun ölçekli mesafe-
ler tayin edilir,

• Çevredeki yapılar incelenir ve bu yapılara hasar ver-
memek için ilk dört maddedeki bulgular kullanılarak 
uygun patlatma tasarımı yapılır ve önerilir.  

Taşocaklarında en önemli unsurlardan biri kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı ve üretimin her aşamasında çev-
resel etkilerin en aza indirilmesidir. Buna bağlı olarak agre-
ga üretimi aşamasında malzemeyi iyi tanımak ve ona göre 
üretim yöntemi seçebilmek enerjinin optimum kullanımı 
ve dolayısıyla çevresel etkiler açısından oldukça önemlidir. 
Son yıllarda gelişen çevre bilinci ve kısıtlayıcı çevre yasaları 
da agrega üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ha-
line gelmiştir. Öte yandan bir agrega kaynağının bütün bö-
lümlerinde kayaç özellikleri aynı olmamaktadır. Bu nedenle 
kaynaktan üretilen agreganın optimum kalitesinin sürdü-
rülebilirliğinin sağlanmasında iyi bir ocak optimizasyonu 
ve harmanlama gereksinimi de doğmaktadır. Bu kapsamda 
değerlendirildiğinde agregaların üretim sürecinin anlaşıl-
ması önem arz etmektedir (Raisanen ve Torppa; 2005). Op-
timizasyon temel bir tanımlama ile verilen kısıtlar altında en 
iyi çözümün bulunması işidir (Rao,2009;Ergülen,2005;An-

toniou ve Lu, 2010;Adıgüzel,2012). Bu çalışmada; bir taşo-
cağında patlatma kaynaklı çevresel etkiler ve formasyon 
farklılıkları da dikkate alınarak üretim maliyetlerini de mi-
nimize eden bir optimizasyon yöntemi tanımlanmış ve bir 
örnek çalışma sunulmuştur.

Yöntem
Bir taşocağında yapılacak optimizasyon çalışması sırasında 
izlenecek yöntem şekil 1’de özetlenmiştir. 
Formasyonların ve Özelliklerinin Belirlenmesi: İyi bir 
ocak optimizasyonu için öncelikle üretim yapılan alanlar-
da kayaç formasyonlarının ve özelliklerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda kayaç tanımlarının yapıla-
bilmesi amacıyla elementel ve petrografik analizler ve kaya 
mekaniği deneyleri yapılmalıdır.
Patlatma Parametrelerinin Belirlenmesi: Patlatma  
paternlerinin belirlenmesi aşamasında literatürde verilen 
çeşitli araştırmacılara ait yaklaşımlar kullanılmalı ve formas-
yon özelliklerine uygun patlatma tasarımları yapılmalıdır. 
Çevresel etkiler açısından bu parametrelerin belirlenmesi 
büyük önem arz etmektedir. Patlayıcı enerjisinin verimli bir 
şekilde kayaç parçalanmasına kullanılması ve böylece çevre-
sel etkilerin minimize edilmesi gerekmektedir. 
Patlatmadan Kaynaklanan Çevresel Etkiler ve Patlatma 
Verimlilik Analizi: Bu aşamada atımlara ait kayaç içi titre-
şimlerin oluşturduğu parçacık hızı ve frekans değerleri, tit-
reşim ölçer cihazları ile kaydedilmeli ve hava şoku değerleri 
ölçülmelidir. Ayrıca Ölçüm istasyonları bilinçli olarak yapı-
ların yakınlarına ve tesis binalarının yakınlarına yerleştiril-
melidir. Saha çevresinde bulunan yapıların, patlatma faali-
yetlerinden dolayı zararının olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla, ölçülen frekans ve en yüksek parçacık hızı (PPV) 
değerleri, ulusal ve uluslararası hasar normlarına göre de-
ğerlendirilmeli ve çevresel açıdan riskler ortaya konulma-
lıdır. Patlatma veriminin analizi patlatma sonrası açığa çı-
kan yığının parça boyut dağılımı analizi ile yapılmalı ve bu 
değerlere göre nihai patlatma paternine karar verilmelidir. 
Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması: Üretim maliyetleri 
açısından bakıldığında taşocaklarındaki enerji tüketimleri 
4 grupta toplanabilir; bunlar, patlayıcı madde kullanımı 
sırasında, ocakta patlatmalı kazı işlemlerinde kullanılan 
ANFO ve dinamit türü patlayıcılar, dizel yakıtla çalışan 
araçların tükettiği enerji, elektrik tüketimi ve işçilik olarak 
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sıralanabilir. Bu aşamada bu parametreler hesaplanmalıdır.
Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi: Bu aşamada harmanla-
ma optimizasyonunda kullanılacak ürün özellikleri her for-
masyon için ayrı ayrı deneysel çalışmalarla belirlenmelidir.
Harmanlama Optimizasyonu: Harmanlama optimizas-
yon modelinde kısıt fonksiyonları olarak ürün kalitesini 
belirleyen parametreler, amaç fonksiyonu olarak da yine 
işletmeler için önemli bir parametre olan üretim maliyeti 
minimizasyonu tanımlanmalı ve buna göre uygun optimi-
zasyon yöntemi ile harman grupları oluşturulmalıdır.

Şekil 1. Optimizasyon çalışması sırasında izlene-
cek yöntem

eksenli basma dayanımı ve çekme dayanımının belirlenme-
sinde nokta yükleme deney yöntemi kullanılmış, her bölge 
için en az 100 örnek üzerinde deneyler yapılmış ve ortalama 
sonuçları Tablo 1’de verilmiştir (Adıgüzel, 2012). 

Tablo 1: Ortalama tek eksenli basma ve çekme dayanımları 
Bölge adı  Tek eksenli basma       Çekme
  dayanımı  (MPa)      dayanımı  (MPa)
1. Bölge   62,4  3,6
2.bölge   73,9  4,2
3.bölge   75,4  4,3

Çalışma kapsamında söz konusu sahada her bölge için bir 
atım olmak üzere toplam 3 adet atıma ait kayaç içi titreşim-
lerin oluşturduğu parçacık hızı ve frekans değerleri, titreşim 
ölçer cihazları ile kaydedilmiştir. Ölçüm istasyonları bilinçli 
olarak yapıların yakınlarına ve tesis binalarının yakınlarına 
yerleştirilmiştir. Bu atımlara ait titreşim ölçüm sonuçları 
Tablo 2‘de ve parametreler ise Tablo 3’de verilmiştir (Adı-
güzel, 2006).

Tablo 2: Deneme atımları ölçüm sonuçları
Bölge no   1.Bölge 2. Bölge 3.Bölge
En Yüksek Parçacık 
Hızı PPV (mm/sn)  1,52 2,03 0,76
Frekans F (Hz)  22,2 17 23,2
Mesafe (m)  277 181 531

Araştırma kapsamında; cihazın kaydettiği yer sarsıntısı 
ölçüm sonuçlarının, çevredeki tesis ve yapılara etki dere-
celerini tahmin ve mukayese etmek amacıyla; parçacık hız 
bileşenleri, oluşum frekansları da dikkate alınarak, ulusla-
rarası genel kabul görmüş USBM Normuna göre değerlen-
dirilmiş ve herhangi bir hasar riski taşımadığı görülmüştür. 
Ayrıca atımların verimliliğini belirlemek amacıyla görüntü 
işleme teknolojisi kullanılarak atım sonucu ortaya çıkan yı-
ğının parça boyut dağılımlarının analizi yapılmıştır. Buna 
göre hem çevresel açıdan hem de parça boyut dağılımları 
açısından patlatma paternleri uygundur. Bu çalışmanın de-
vamında formasyonlara göre harmanlama optimizasyon 
çalışmaları yapılmıştır. 

AGÜB Makale

Örnek Çalışma

Çalışma kapsamında bir taşocağında yapılan gözlem ve in-
celemeler sonucunda, farklı formasyonda olduğu düşünü-
len 3’er farklı bölge belirlenmiştir ve bu bölgelerden örnek 
kayaç numuneleri alınmıştır. Belirlenen bu 3 bölge için tek 
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Sonuç
Taşocaklarındaki en önemli sorunlardan biri malzeme kali-
tesinin devamlı olarak değişmesidir. Bunun en büyük nedeni 
ocak içersinde üretim yapılan yerlerdeki kayaç değişimleri-
dir. Ayrıca patlatmalı kazı çalışmalarının kaçınılmaz oldu-
ğu bu sektörde; patlamadan kaynaklanan çevre etkilerinin 
belirlenmesine yönelik yer sarsıntısı ve gürültü ölçümleri 
büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla problem bir optimi-
zasyon problemidir. Bu aynı zamanda sürdürülebilir ve çevre 
dostu bir üretiminde vazgeçilmez bir unsurudur. En uygun 
harmanlama modeli ve patlatma tasarımının oluşturulması 
sadece malzeme kalitesi ve maliyet açısından etkili olmayıp 
bunun bir sonucu olarak da optimum bir üretim planlaması 
ve ocak-işletme dizaynını beraberinde getirerek en az çevre-
sel etki ile bir üretimin sağlanması gerçekleştirilebilecektir. 
Tüm bu verilerin ışığında seçimli üretimi gerçekleştirmek ve 
bununla birlikte kaynakların verimli kullanımı da mümkün 
olabilecektir.

Tablo 3: Atım Parametreleri

Bölge no     1.Bölge  2. Bölge     3.Bölge
Delik Sayısı    12  5     7
Delik Çapı (mm)    89  89     89
Basamak Yüksekliği (m)   10  10     10
Delik Boyu (m)    11  11     11
Dilim Kalınlığı (m)   2,5  2,5     2,5
Deliklerarası Mesafe (m)   2,5  2,5     2,5
Sıkılama Boyu (m)    3  3     3
Toplam Şarj (kg)    616  227,5     263,5
Gecik. Baş. Top. Şarj(kg)   51  46     19
Patlayıcı Tipi    Anfo+Emulsiyon Anfo+Emulsiyon    Anfo+Emulsiyon
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AGÜB Aramıza Katılanlar

Dere Madencilik A.Ş. Alton Ltd. Şti.

Dere Madencilik A.Ş., 1997 yılının Eylül ayında İz-
mir, Pınarbaşı, Hacılarkırı mevkiinde inşasını ger-
çekleştirdiği tesislerinde hazır beton ve asfalt agrega-
ları üretimine başlamıştır.
Dere Madencilik A.Ş. kurucuları ilk olarak 1978 yı-
lında başladıkları sektörel faaliyetlerini Dere Maden-
cilik’in kuruluşuna kadar İzmir ve Türkiye’nin birçok 
bölgesinde Kaya Madencilik ve Ege Taş isimli firma-
larla sürdürdüler.
Dere Madencilik, bugün itibariyle İzmir Pınarbaşı, 
Torbalı, Manisa, Turgutlu ve Aliağa’da kurulu agrega 
üretim tesislerinde yüksek kalite ve hizmet odaklı ça-
lışma prensibiyle madencilik sektöründeki faaliyetle-
rine devam etmektedir.
Bornova Tesisi
• Kuruluş: 1997
• Kapasitesi: 7 Milyon ton/yıl
• Agrega Tipi: Kalker
Torbalı Tesisi
• Kuruluş: 2012
• Kapasitesi: 2.5 Milyon ton/yıl
• Agrega Tipi: Kalker
Manisa Tesisi
• Kuruluş: 2013
• Kapasitesi: 2.5 Milyon ton/yıl
• Agrega Tipi: Kalker
Turgutlu Tesisi
• Kuruluş: 2016
• Kapasitesi: 2.5 Milyon ton/yıl
• Agrega Tipi: Kalker
Aliağa Tesisi
• Kuruluş: 2002
• Kapasitesi: 1 Milyon ton/yıl
• Agrega Tipi: Bazalt

Şirketimiz 2010 yılında İstanbul ili Ümraniye il-
çesinde kurulmuş olup hazır beton, taşımacılık 
ve lojistik alanında 8 yıldır hizmet vermektedir. 
Firmamız, Albayrak Hazır Beton iştiraki ile 2017 
yılından itibaren 156.72 hektar ruhsat alanı içe-
risinde taş ocağı ve kırma taş faaliyetine başlamış 
bulunmaktadır. Halen mevcut durumda çalışan 
tesisimizde günlük 3.500 ton malzeme üretilip 
bu malzemeler tesisimizde satışa sunulmasının 
yanı sıra şehrin çeşitli yerlerine kendi şirket araç-
larımızla nakliyesi yapılmaktadır. Tesisimizde 25 
işçi istihdam edilmekte olup üretim faaliyetleri-
miz devam etmektedir.
Alton olarak, agrega kalitesine son derece titiz-
lik ile yaklaşmaktayız. Bakış açımız kaliteli, sü-
rekliliği olan, standartlara uygun üretime imkân 
sağlamaktır. Bu yönde, kalite istikrarının takibi-
ni sağlamak amacı ile 7/24 ocakta bulunan kalite 
personeli tarafından üretimden çıkan malzeme-
lere günlük ve saatlik olarak agrega deneyleri 
yapılarak kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Elde 
edilen sonuçlara göre agregalar, kullanım amaç-
larına ve kalite standartları doğrultusunda belir-
lediğimiz uygunluk çerçevemize göre ocak saha-
sında planlanan farklı alanlara stoklanmaktadır. 
Çalışmalarımıza verdiğimiz bu özen ve titizli-
ğin özü, müşterilerimize iyi ve ekonomik hizmet 
verebilmekten geçmektedir. Amacımız beton, 
asfalt, dolgu işleri gibi inşaat sektörünün farklı 
kollarının agrega taleplerini kaliteli bir şekilde 
ve güvenle karşılayabilmektir. Firmamız gerçek-
leştireceği iyileştirme faaliyetleri, açacakları yeni 
ocak sahaları ile sürdürülebilir çevre bilinci ön 
planda tutularak, kaliteli agrega ve güvenilir taş 
ocakçılığını sağlayarak sektörün örnek ve öncü 
isimlerinden olmayı hedeflemektedir.

Sizin Güvenliginiz...’’

’’Bizim Standartlarımız 

www.kgsii.com.tr
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’’Bizim Standartlarımız 

www.kgsii.com.tr
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Çakıroğlu  
Avukatlık Bürosu

Kısıklı Cad. No: 9 K: 2 
Beya Plaza Altunizade 

Üsküdar - İstanbul

Betaşsan Ltd. Şti.
Anadolu Mah. Kader Sok.  

No: 7/A  
Yıldırım - Bursa

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000  
Merkez - Çanakkale

BKA Hukuk  
Bürosu

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

Çobançeşme,  
Bahçelievler - İstanbul

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

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

Seyhan - Adana

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

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Darbazlar Madencilik 
ve Nakliyat

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

Horozluhan Osb Bukas Ticaret 
Merkezi Karatay - Konya

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

Işıkkent - İzmir

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

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy - İstanbul

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San. 

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri  

Mevkii Çanakkale  
Yolu 4 km  

Ezine - Çanakkale

Dere Madencilik A.Ş.
Çakırağılı Mevkii,  

10. Jandarma Alayı Arkası, 
Pınarbaşı - Bornova - İzmir

General Makine 
Ltd. Şti. 

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi  
Balkan Caddesi No: 34 

Yazıbaşı - Torbalı - İzmir

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

No: 158  
Adapazarı - Sakarya

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

Sultan Orhan Mah.  
Taşkaldıran Mevkii 

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

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

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

Asım Arsoy Sok.  
Kadıköy - İstanbul

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

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - İstanbul

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

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

Mamak - Ankara

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. km 

Orhangazi - Bursa

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

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

1. Cad. No: 74
Dilovası - Kocaeli

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 

16180 Osmangazi - Bursa

Su-Taş Madencilik
Cebeci Mah.  

2807 Sokak No: 4  
Sultangazi - İstanbul

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

Cevatpaşa Mah. Piri Reis 
Cad. Mürvet Bayar Apt. 

B/20 Çanakkale

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

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

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti. 

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

Bahçelievler - İstanbul

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul 

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

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

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

Bornova - İzmir

Yazlar İnşaat ve  
Tic. Ltd. Şti. 

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

Kartal - İstanbul

AGÜB ÜYELERİMİZ

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul
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ETKİNLİK TAKVİMİ

Hillhead Quarry
İngiltere 
www.hillhead.com

Bauma 2018
China 
www.bauma-china.com

Bauma Conexpo India
Delhi
www.bcindia.com

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

Maden Türkiye 2018
www.madenturkiyefuari.com

Aggregate China
China
http://cctee.net

26-28 

27-30

11-14 

8-10 

13-16 

18-20
Haziran 2018

Kasım 2018

Aralık 2018

Aralık 2018

Aralık 2018

Ağustos 2018
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EFSANE ŞİMDİ EGR’SİZ EURO 6 MOTORLARIYLA 

ÇOK DAHA GÜÇLÜ

FARKLI AMAÇLAR  
İÇİN

Mikser, Pompa ve Damper

ÇEŞİTLİLİK
Manuel ve otomatik  

vites seçenekleri

AKS  
KONFİGÜRASYONLARI

6X4 ve 8X4 versiyonları

GÜÇLÜ MOTOR
360 hp, 410 hp ve 500 hp

YENİ IVECO UYGULAMASI BURADA!
KULLANIŞLI. KOLAY. ÜCRETSIZ.

444 50 04
ALO IVECO

DAHA FAZLA BİLGİ  
İÇİN BİZE ULAŞIN

Assistance Non-Stop
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 TERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASITERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASI

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

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

Astar Tipi HP3 HP4 HP5 HP6 HP3 HP4 HP5 HP6

Extra-coarse

Coarse

Medium

Fine

Extra-fine

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

25 (1.00)

20 (0.79)

15 (0.59)

11 (0.43)

8 (0.31)

28 (1.10)

25 (1.00)

16 (0.63)

10 (0.39)

8 (0.31)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

10 (0.39)

6 (0.24)

30 (1.20)

25 (1.00)

20 (0.79)

13 (0.52)

9 (0.35)

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

HP3

HP4

HP5

HP6

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

mtph

stph

94-122

104-135

135-175

150-190

158-205

177-229

108-147

119-162

155-210

170-230

181-246

203-275

220-300

245-330

136-185

150-204

195-265

215-290

229-311

256-348

280-380

310-415

164-220

181-243

235-315

260-345

275-369

308-413

335-450

370-495

182-241

200-266

260-345

285-380

304-403

340-451

370-490

410-540

199-262

219-289

285-375

315-410

335-439

375-491

410-535

450-590

210-279

231-308

300-400

330-440

352-460

394-515

430-570

470-630

217-307

239-339

310-440

340-485

380-500

426-560

440-630

490-690

251-349

277-385

360-500

395-550

422-550

472-616

515-715

565-785

279-388

308-427

400-555

440-610

468-600

524-672

570-790

630-870

AĞIZ AÇIKLIĞI AYARINA GÖRE KAPASİTELER (ton/saat)

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

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

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

www.iveco-astra.com

SAĞLAM

Yüksek Teknik  
Taşıma Kapasitesi

RAKİPSİZ

Rakipsiz Şasi  
ve Süspansiyon Yapısı 

YÜKSEK TEKNOLOJİ

EGR’siz Euro 6 Motor  
(%100 HI-SCR)

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN 

444 50 04

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

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

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

94-122

104-135

133-175

150-190

159-205

177-229

108-147

119-162

155-210

170-230

181-246

203-275

220-300

245-330

136-185

150-204

195-265

215-290

229-311

256-348

280-380

310-415

164-220

181-243

235-315

260-345

275-369

308-413

335-450

370-495

182-241

200-266

260-345

285-380

304-403

340-451

370-490

410-540

199-262

219-289

285-375

315-410

335-439

375-491

410-535

450-590

210-279

231-308

300-400

330-440

352-460

394-515

430-570

470-630

217-307

239-339

310-440

340-485

380-500

426-560

440-630

490-690

251-349

277-385

360-500

395-550

422-550

472-616

515-715

565-785

279-388

308-427

400-555

440-610

468-600

524-672

570-790

630-870

20 [0.79]

13 [0.52]

9 [0.35]6 [0.24]

10 [0.39]10 [0.39]

8 [0.31]

11 [0.4]

mtph

stph

stph

stph

stph

mtph

mtph

mtph

8 [0.31]

Extra-coarse

Coarse

Medium

Fine

Extra-fine

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

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

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

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

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

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

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

TERSİYER KONİK KIRICI UYGULAMASI

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

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

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