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ENV-EX 15 yılı aşkın tecrübesiyle, Maden İşletmele-
ri, Kırma-Eleme Tesisleri, Çimento Fabrikaları, Demir 
Çelik Fabrikaları, Termik Santraller, Dökme Malzeme 
Taşıma, Bina Yıkımları, Katı Atık Tesisleri, Tüneller, Li-
manlar ve toz sorunu olan diğer işletmelere Toz Bastır-
ma Sistemleri konusunda hizmet vermektedir.
ENV-EX,Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği’ne tabi olan işletmelerdeki toz ve koku 
sorununu ortadan kaldıran, yüksek basınçta atomize 
edilen su ile toz bastırma sistemleri, fan püskürtmeli 

toz bastırma sistemleri ve ayrıca şantiye ve haf-
riyat sahaları çıkışlarında kamyon lastiklerinin 
karayolunu kirletmemesi için otomatik kamyon 
teker yıkama sistemlerinin projeye göre tasarım, 
üretim, satış, montaj ve satış sonrası hizmetlerini 
sürdürmektedir.
ENV-EX kendi sektöründe, sanayici kimliği-
ne sahip, T.C. Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’nın orta-yüksek teknolojide üretim yapan 
firmalar sınıflandırmasında bulunan, alanında  
Türkiye’deki ilk ve tek firmadır.

ANKARA OFİS / ANKARA OFFICE

Çayhane Sokak No: 27/10 

Çankaya ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 312 446 10 37-38 

Fax: +90 312 446 10 35

İSTANBUL OFİS / İSTANBUL OFFICE

Köybaşı Caddesi No: 74/3 Yeniköy 

Sarıyer İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 262 77 62 

Fax: +90 212 262 77 62

FABRİKA / FACTORY

Avrupa Sanayi ve Endüstri Merkezi Ankara İstanbul 

Devlet Karayolu No: 379/8-9 Susuz / Yenimahalle 

ANKARA / TÜRKİYE

Tel: +90 212 262 77 62 

Fax: +90 212 262 77 62

TOZ KONTROL ÇEMBERİ
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AGÜB

Degerli Okuyucular

(

Baskan’ın Mesajı,

Bültenimizin bu sayısında, geçtiğimiz senenin 
sektörümüz açısından değerlendirmesini yapmak 
istiyorum. 

Ülkemizde 2016 yılında yaklaşık 1.000 üretici ile 
birlikte 470 milyon ton agrega üretimi gerçekleş-
miştir. 2017’de bu rakamın yaklaşık 490 milyon 
ton civarında olması beklenmektedir. Sektörümüz 
yaklaşık 1,3 milyar dolar ciro ve 25.000 kişilik is-
tihdam ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağ-
lamaktadır.

2017 yılında maden mevzuatıyla ilgili yenilikler 
ve bazı kanun maddelerinde değişiklikler hasıl ol-
muştur. Maden Yönetmeliği, Maden Sahaları İhale 
Yönetmeliği, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Ra-
porlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik, Tür-
kiye Yer Bilimleri Veri Ve Karot Bilgi Bankasının 
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. Maden Bölgeleri ile ilgili yönetme-
lik ise hala taslak aşamasında beklemektedir.

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
28.11.2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Mecli-
sinde kabul edilmiştir. Bu kanun ile Maden Kanu-
nu’nda yapılan değişiklikler önem arz etmektedir. 
Bunlardan bir tanesi beş yıllık dönemde, üretimin 
en az olduğu herhangi üç yılında yaptığı toplam 
üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık 
üretim miktarının %30’undan az olmaması şek-
linde, daha önce %10 olan üretim miktarı %30’a 
çıkartılmıştır. Bu değişiklik ile atıl kalan maden 
sahalarının ülke ekonomisine katkısının arttırıl-
ması hedeflenmiştir. Bir diğer önemli değişiklik 
ise “Bu Kanunun 30 uncu maddesinin üçüncü fık-
rası kapsamında ihale edilecek II. Grup (c) bendi 
ve IV. Grup maden sahaları, 47 nci maddesinin 

dördüncü fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet 
kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına dev-
redilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve bunların 
bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme İdaresi Başkan-
lığı tarafından ihale edilecek maden sahaları için 
işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üze-
re, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu 
kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç herhangi 
bir bedel alınmaz. “ şeklinde kanunlaşan madde-
dir. Bu maddenin uygulanabilmesi için Orman 
Kanunu’nun 16. Maddesinin Uygulama Yönetme-
liğinde izin bedelleri ile ilgili değişiklik yapılması 
beklenmektedir. İşletme izni düzenlendiği tarih-
ten itibaren başlamak üzere ifadesinin sakıncaları 
bulunmaktadır. Yeni izinler için verilecek olan bu 
indirimlerin, daha önce faaliyette bulunan işlet-
melere verilmeyecek olması en başta haksız reka-
bete yol açacaktır. Bu maddenin yapılmış/yapıla-
cak olan temditler dahil şeklinde değiştirilmesinin 
daha uygun olacağını düşünmekteyiz ki, bu görü-
şümüz Orman Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak 
da ifade edilmiştir. 

Kanun ve yönetmeliklerin bu kadar hızlı değişme-
si yatırımcıların ruhsat güvencesi ile ilgili tered-
dütlerini arttırmaktadır. Gelişen teknolojiye uy-
gun bir şekilde, çevreci bir anlayışla, iş güvenliğini 
önceleyen bir sektör olmak artık zorunluluk hali-
ne gelmiştir. Tüm bu yatırımların yapılabilmesi ise 
ruhsat güvencesi ile doğrudan bağlantılıdır. 2018 
yılında madenciliğin ülke ekonomisine daha fazla 
katkı sağlamasını umut ediyor, işletmecilerimize 
kazasız ve kazanç dolu bir yıl diliyorum.

Şevket KORUÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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AGREGALAR
1. Agrega ve önemi
Agrega beton/asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, 
kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. Tane boyutları-
na göre ince (kum, kırma kum) ve kaba (çakıl, kırmataş) 
agrega olarak ikiye ayrılmaktadır. Beton içinde hacimsel 
olarak %70-80, asfalt içinde ise %95  civarında yer işgal 
eden agrega, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı ham-
maddesidir.
Beton ve asfaltın kalitesini etkileyen en önemli bileşenler-
den biri agregadır. Kaliteli  agrega kaliteli yaşam demektir. 

Ülkemizin deprem bölgesinde bulunduğu düşünüldüğün-
de yapılarda kullanılan betonun kalitesi, dolayısı ile agrega  
kalitesinin önemi ortadadır. 

2. Agrega’nın kullanım alanları
- Çevre ve transit ulaşım yapıları (boğaz köprüleri, oto-

yollar, tüneller, bağlantı yolları ve kavşakları, demir-
yolları, drenaj ve yüzey suyu denetim yapıları),

- Kent içi ulaşım yapıları (yol, tünel, köprü, alt ve üst 
geçitler, metro, tramvay, metrobüs),

- Deniz yapıları (liman, iskele, dalgakıran, sahil tahki-
matı),

- Havalimanı, servis yapıları, 
- Altyapı (temiz su, atık su kolektörleri, arıtma tesisleri, 

elektrik ve iletişim hatları),
- Uydu yerleşke yapılaşmaları,
- Organize sanayi ve ticaret bölgeleri, 
- Yönetim ve kamu hizmet binaları,
- Konutlar,
- Eğitim ve öğretim binaları,
- Sağlık binaları (hastaneler, kür ve rehabilitasyon mer-

kezleri),
- Turizm ve konaklama yapıları, 
- İnanç ve kültür-sanat yapıları (cami, kongre-konser 

22 Aralık 2017 Cuma günü Yönetim Kurulu üyelerimiz ve 
Onursal üyemiz Sayın Prof. Dr. Atiye TUĞRUL’un katılımıyla 
bir toplantı düzenlendi. Madencilik Özel İhtisas Komisyonu 

doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı için hazırlayacağımız Agrega 
Sektör Raporu’nun ana ve alt başlıkları belirlendi. Daha sonra 
gerçekleştirilen bir dizi toplantı sonucu rapor tamamlanarak 

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu’na sunuldu. Aşağıda 
raporumuzun tamamını okuyabilirsiniz.

11. Kalkınma Planı için  
Agrega Sektör Raporu Hazırlandı

AGÜB Haberler
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binaları, anıtsal yapılar),
- Spor tesisleri (stadyum, kapalı spor salonu, yüzme 

havuzları, tenis kortları, yarış pistleri, jimnastik-koşu 
parkurları),

- Çevre koruma ve düzenleme (parklar, korular, seyir 
yerleri, piknik alanları).

3. Agrega Madenciliğinin diğer madencilik faali-
yetlerinden farkları ve ülkemizde “Agrega Politi-
kası”nın gerekliliği
Agrega Madenciliği; diğer madenlere göre daha az çevresel 
etkisi, biyoçeşitliliğe olumlu katkısı, ekonomik döngüsü, 
ülke ekonomisindeki yeri vb. nedenlerle diğer madencilik 
faaliyetlerinden farklıdır. Aşağıda bu farklılıklara maddeler 
halinde değinilmiştir.
3.1 Agrega olarak kullanılan madenler (kalker, bazalt, 

dolomit, kumtaşı vb.) doğada yaygın olmaları ne-
deniyle, diğer nadir bulunan madenlerden (bakır, 
kurşun, çinko vb.) değer olarak daha düşüktür. 
Ayrıca bu madenlerin tüvenan üretim maliyetleri 
benzer olup, nadir bulunmaları ve zenginleştirme 
prosesleri farklı olması değerlerini de farklı olarak 
etkilemektedir. 

3.2 Diğer madenler küresel pazara sunulur ve fiyatla-
rının dalgalanmaları hassastır. Agregalar ise yerel 
pazara sunulduğundan, yüksek üretim-tüketim 
miktarı, nakliye fiyatlarının yüksek olması nedeniyle 
tüketim alanlarına yakın olması gerekmekte ve bu 
yüzden fiyatları hammadde piyasasından farklı, yerel 
olarak belirlenmektedir. 

Şekil 1. Farklı ülkelerde agregalarla ilgili uygulanan poli-
tikalar (http://www.snapsee.eu/)
(Soldan sağa yatay eksen açıklaması; Sürdürülebilir kalkınma politikası, 
Maden politikası, Arazi kullanım planlaması politikası, Atık yönetim politi-
kası, Geri dönüşüm politikası, Güney Avrupa ülkelerinde çevre politikası ve 
Agrega planlama politikası) PA: Doğal agregalar, SA: Yapay agregalar

3.3 Agregalar yerel pazarlarda inşaat yapı malzemesi 
olarak kullanıldığından, istikrarlı bir şekilde devam 
eden agrega talebi nüfus artışıyla orantılı olarak da 
artmaktadır.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında; gelişmiş 
ülkelerde olduğu gibi arz güvenliğini sağlayacak şekilde 
(Şekil 1) ülkemizde de diğer madenlerden ayrı bir agrega 
politikasına ihtiyaç vardır.
4. Agrega sektörünün ekonomik büyüklüğü
4.1 Üretim miktarı
 MİGEM verilerine göre 2016 yılında yaklaşık 470 

milyon ton agrega üretimi gerçekleşmiştir. 
4.2 İstihdam 
 Agrega sektörü 25.000 kişiye doğrudan istihdam im-

kanı sağlamaktadır.
4.3 Kişi başı tüketimler
 TÜİK’e göre Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi 

itibariyle 79.814.871’dir. MİGEM verilerine göre ise 
2016 yılı toplam agrega üretim miktarı ise 470 mil-
yon ton’dur. Kişi başı yıllık agrega tüketim miktarı ise 
6 ton olarak karşımıza çıkmaktadır. 

4.4 Ciro
 MİGEM verilerine göre 2015 yılında tüm madenler-

den elde edilen ciro 19.902.974.720 TL iken agrega-
dan elde edilen ciro 3.986.620.940 TL’dir. Agregadan 
elde edilen cironun tüm madenlerden elde edilen ci-
roya oranı %20’dir. 

4.5 Devlet hakkı ödemesi
 MİGEM verilerine göre 2016 yılında tüm madenler-

den tahakkuk eden devlet hakkı 738 milyon TL iken 
agregadan tahakkuk eden devlet hakkı 208 milyon 
TL’dir. Agregadan tahakkuk eden devlet hakkının 
tüm madenlerden tahakkuk eden devlet hakkına ora-
nı %28,1’dir.

4.6 Diğer madencilik faaliyetleri ile karşılaştırma
 Üretimlerin ekonomik büyüklüklerine baktığımız-

da ülke genelinde 5,5 milyar USD’lık toplam maden 
üretimi içinde agrega madenciliği yaklaşık 1,1 milyar 
USD ile mermer ve linyitten sonra 3. sırada yer al-
maktadır.

5. Agrega sektörünün ekonomik büyüklüğünün 
arttırılmasına yönelik politika önerileri
Büyükşehirlerde hızlıca artan agrega kaynak ihtiyacı ve başta 
megaprojeler olmak üzere, hazır beton, asfalt vb. sektörlerde-

AGÜB Haberler
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ki hammadde tedarik riski nedeniyle, yerel düzeyde agrega 
kaynak sürdürülebilirliğini sağlamak gereklidir. Bu nedenle 
aşağıda  maddeler halinde verilen hususlar dikkate alınma-
lıdır.
5.1 Sürdürülebilir envanter, harita ve veri tabanı-

nın oluşturulması
 Öncelikle büyükşehirler ve çevresinde faaliyet gösteren 

agrega kaynaklarının işletilmeleri ve kullanımları ile 
ilgili politikaların belirlenmesine imkan verecek sürdü-
rülebilir envanter, harita ve veri tabanının oluşturulması 
gereklidir (Tuğrul ve Yılmaz 2014 ve 2015; http://www.
sustainableaggregates.com.; http://www.sarmaproject.
eu/). 

5.2 Şehirlerde agrega kaynak planlamasının ya-
pılması

 Agrega temini için konu ile ilgili tüm sektörlerinde 
konu ile ilgili karşılıklı etkileşimini dikkate alan ve ilgi-
li dökümantasyonu (maden işletme izni) garanti altına 
alan bölgesel, kapsamlı, sürdürülebilir agrega kaynak 
planlaması yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, 
farklı disiplinlerden konusunda uzman araştırmacıların 
bir araya gelerek tüm paydaşların (ETKB, ÇŞB, Yerel yö-
netimler, TOBB, AGÜB, THBB, ASMÜD, TÇMB vb.) 
görüş ve önerilerini de dikkate alan sürdürülebilir ag-
rega kaynak planlama ve yönetim projesinin yapılması 
gerekmektedir ve bu planlama sürecinde, şehir içindeki 
agrega ocakları şehir planlarında yer almalıdır (Oygür, 
2014; Tuğrul ve Yılmaz, 2012, 2014 ve 2015).

5.3 Katma değeri arttırmaya yönelik yenilikçi uy-
gulamalar ve proje fikirlerinin hayata geçiril-
mesi

 Katma değeri yüksek yapay agregaların (genleştirilmiş 
kil agregası vb.) üretimiyle ilgili projelerin geliştirilmesi 
gereklidir. Bu konuda, MTA vb. kamu kurumları, üni-
versite ve agrega sektörü iş birliğinde bulunmalıdır.

5.4 Kullanılamayan ürünlerin ekonomiye kazandı-
rılmasına yönelik yapılacak yatırımların teşvik 
edilmesi

 Bypass (tesiste değerlendirilemeyen malzeme) ve pasa 
malzemesinin kalitesinin yükseltilmesi, filtre pres keki 
vb. ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik ya-
pılacak yatırımlar için teşvik verilmelidir.

5.5 Ruhsat güvencesinin sağlanması
 Ruhsat iptalinin en çok olduğu sektör agrega sektörü-

dür. Ülkemizde de agrega ocakları için çok karmaşık, 
çok yavaş ruhsat ve diğer izin süreçleri ile bunların ge-

çerlilik sürelerinin kısa olması nedeniyle gelecek için 
üreticilerin yatırım yapamadıkları, dolayısıyla kaynak-
larını etkin ve verimli kullanamadıkları, kaliteli üretim 
için kaynak ayıramadıkları bilinmektedir. Ayrıca, aşağı-
da sunulan diğer sorunlar da ruhsat güvencesini tehdit 
etmektedir.

 5.1.1 Diğer projelerle çakışma
 Kalkınma Bakanının başkanlığında oluşturulan, 

maden işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların 
(RES, HES, GES, Enerji hatları, doğal gaz boru 
hatları, yol, kanalizasyon ve içme suyu hatları 
vb.) kamu yararı açısından önceliğini ve önemini 
tespit ederek karar veren yetkili kurul tarafından 
verilecek kararlarda; görünür rezerv alanı ile di-
ğer yatırımın çakışması halinde öncelikle diğer 
yatırım için alternatif alanın bulunup bulunma-
dığı, maden rezervi ile yatırımın ülke ekonomisi-
ne sağlayacağı katma değer, her iki yatırımın sü-
resi, büyüklüğü, çalışan/çalışacak olan işçi sayısı 
ve istihdama katkı dikkate alınarak değerlendir-
me yapılması gerekir. 

 Ancak agrega ruhsatlarının arama dönemi ol-
madığı için işletme projesine mesnet teşkil eden 
görünür rezervin belirlenmesi mümkün olmadı-
ğından yukarıda ifade edilen kıyaslamaların na-
sıl yapılacağı muallaktır. Dolayısı ile II(a) grubu 
madenlerde en az 1 yıllık arama ruhsat dönemi 
olması ve bu konuda Maden Kanunu çerçevesin-
de yeniden düzenleme yapılması uygun olacaktır.

 5.1.2 Yeni izin ve temdit işlemlerinde ya-
şanan sorunlar

 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrası 
ruhsat ve izinlerin alınması süreçlerinde süreler 
uzamış ve gerekçe bildirmeksizin talepler olum-
suz değerlendirilmiştir. İzinlerin sürdürülebilir 
ve izlenebilir olması (temdit sürelerinin ilgili 
mevzuata uygun uzatılması) yatırımcının önün-
deki en büyük sorunun kalkmış olması demektir. 

 5.1.3 İhalelik sahaların izinlerinin alınma-
sı ile ilgili sorunlar

 Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nce, ihale önce-
si, ruhsat sahaları ile ilgili mülkiyet, ÇED, GSM 
izinlerinin uygunluk görüşlerinin ilgili makam-
lardan alınması ve bu izinler alınmadan sahanın 
ihaleye çıkarılmaması gerekmektedir.

 5.1.4 Hammadde üretim izinli sahalar ile 
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ilgili sorunlar
 Hammadde üretim izinleri verilirken; hammad-

de izni verilecek bölgede ihtiyacı karşılayabile-
cek durumda olan ve mevcutta yatırımı bulunan 
mevcut sahaların bulunup bulunmadığı, kapasi-
teyi karşılayıp karşılayamayacağı dikkate alınma-
lıdır. Yol, köprü, havalimanı vb. büyük yatırım-
ların hammadde ihtiyaçları öncelikle o bölgede 
daha önce yatırım yapmış mevcut agrega sahala-
rından sağlanmalıdır.

 Hammadde üretim izni ile genellikle yol kenar-
larında üretim yapılan sahaların da diğer grup 
ruhsatlarda olduğu gibi denetimlerinin yapıl-
ması, işi yapanın-işi yaptıranın bilinmesi adına 
çalışma alanına görülebilir ebatta tabelalar asıl-
ması, iş bitiminde yüklenici firmanın rehabilitas-
yon projesine uygun olarak sahayı terk etmesinin 
sağlanması, agrega madenciliğine yönelik algının 
iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

 5.1.5 Seyyar tesisler ile yapılan kaçak 
üretimler

 Tünel, inşaat vb. yatırımların kazısı sırasında or-
taya çıkan hammadde yıllardır kontrolsüz olarak 
piyasaya sunulmakta ve denetime tabi tutulma-
maktadır. Seyyar tesislerden üretilen bu malze-
meler düşük fiyatlara piyasaya satılmaya devam 
etmektedir. Bu durum o bölgede yıllardır çalışan, 
büyük yatırımlar yapan, devlet hakkı ve vergisini 
ödeyen agrega sektörüne büyük zarar vermekte-
dir.

5.6 Devlet haklarının yapılandırılması
 Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının 

giderilmesi amacıyla hükümetimiz tarafından bir-
çok tedbir alınmış, vergi indirimleri gündeme ge-
tirilmiş, vergi borçlarında yapılandırmalara gidil-
miştir. Geçmiş dönem devlet hakkı borçlarının da 
vergi borcu yapılandırmaları kapsamına alınması, 
agregadan alınan devlet hakkının %4’ten %2’ye in-
dirilmesi ve taksitlendirilmesi sektörün önünü aça-
caktır.

6. Çevre ve İSG’ye yönelik atılması gereken 
adımlar
6.1 Çevre ve İSG’ye yönelik tüm yatırımların teşvikle 

desteklenmesi
6.2 Geri dönüşüm agregasının üretimine ve kulla-

nımına yönelik araştırmaların yapılması ve bu 
agregaların kullanımına yönelik yeni standart ve 
mevzuatın hazırlanması; özellikle ileri dönüşüm 
(upcycling) kullanımına yönelik (hazır betonda, 
asfaltta kullanımı, vb.) özel teşviklerin verilmesi  

6.3 Çevre ve İSG bilincini arttırmaya yönelik sürekli 
olarak eğitimler düzenlenmesi

7. Ana hammaddesi agrega olan sanayilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik öneriler
Hazır beton, asfalt vb. sanayileri için hammadde te-
darik riskinin azaltılması gerekmektedir. Bu amaçla; 
agrega kaynak planlaması yapılarak, şehir içinde veya 
şehre yakın kaliteli agrega rezervlerinin belirlenmesi 
ve bu kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, bu 
kaynaklardan nakliye (liman, demiryolu vb.) ile şehir 
içinde stoklama sorununun çözülmesi gerekmektedir. 
Çevre düzeni planlarına bu kaynakların işlenmesi önem 
arz etmektedir.

8. Dünyada ve Türkiye’de agrega üretimi
8.1 Dünya agrega üretim miktarları
2015 yılı üretim miktarlarını karşılaştırdığımızda Türki-
ye, Almanya ve Rusya’dan sonra üçüncü en büyük agre-
ga üreten ülke konumundadır (Şekil 2). 

 

Şekil 2 – 2015 yılı Avrupa’daki agrega üretimi  (www.
uepg.com) (Dikey eksen : Ülkelerin 2015 yılı agrega 
üretim miktarları – milyon ton Renkler :   Tekrar Kul-
lanım&Dolgu     Geri dönüşüm agregası (mobil tesis)   
Geri dönüşüm agregası (sabit tesis)   - Deniz agregaları   
- Kırmataş  - Kum ve çakıl
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Toplam agrega kullanımında önemli bir paya sahip olan 
hazır beton sektörü verileri incelendiğinde Türkiye’nin, 
2016 yılında 109 milyon m3’lük yıllık üretim miktarı ile, 
Avrupa birincisi; Çin ve ABD’den sonra dünya üçüncü-
sü konumunda olduğu görülmektedir. Bu veri agrega 
sektörünün tüm dünya ülkeleri arasındaki sıralamasını 
yansıtması açısından önemlidir.

8.2 Dünya kişi başı agrega tüketim miktarları
Avrupa’da kişi başı agrega tüketimlerini incelediğimizde 
Norveç yaklaşık 17 ton/kişi ile ilk sırada, Finlandiya 14 ton/
kişi, Almanya 8ton/kişi, Rusya 4 ton/kişidir. Türkiye ise kişi 
başı tüketim olarak yaklaşık 6 ton ile 12. Sıradadır (Şekil 3).

9. Agrega sektörü teşvik politikaları
9.1 Katma değeri yüksek olan nihai ürünlerin üretimi-

ne yönelik yatırımların teşvik kapsamına alınması
9.2 Ana hammaddesi agrega olan entegre tesis yatı-

rımlarının teşvik kapsamına alınması 
9.3 Atık/pazarlanamayan ürünlerin katma değeri yük-

sek ürünlere dönüştürülmesi için gerekli AR-GE 
çalışmaları ile tesis yatırımlarının teşvik edilmesi

10. Agrega sektörünün stratejik önemi ve po-
tansiyel yatırım alanları
10.1 Ülkemizin deprem kuşağında olması 

sebebiyle kaliteli agrega üretiminin önemi
 Yapı sektörünün temel hammaddesi olan agrega 

olmadan yaşam alanlarımızın inşa edilemeyeceği 
açıktır. Yapı sektöründe kullanılacak olan betonun 
kalitesini etkileyen en önemli malzemelerden biri 
beton içerisindeki en yüksek hacmi oluşturması se-
bebi ile agregadır. Agrega yeterli kalitede olmazsa 
beton dolayısı ile yaşam alanlarımız yeterli güven-
likte olmayacaktır. 

10.2  Gelecek yıllarda ihtiyaç duyulacak ag-
regayla ilgili projeksiyon 

 Ülkemizde 2016 yılında yaklaşık 470 milyon ton 
agrega üretimi gerçekleşmiştir. Sektörün büyüme 
verilerine göre gelecek üç yılda kullanılacak agre-
ga miktarının %5, sonraki yıllarda ise ortalama %3 
artacağı öngörülmüştür. 2023 yılında ihtiyaç duyu-
lacak agrega miktarı yaklaşık 591 milyon ton ’dur.

11. Agrega sektöründe gelecekte yaşanabile-
cek problemler

Grafik 2 – 2015 yılı Avrupa’da farklı ülkelerdeki kişi başı agrega tüketim miktarları ve Türkiye’nin durumu ( www.
uepg.com)
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Büyükşehirlerde agrega kaynak planlaması yapılmama-
sı, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde artan agrega 
ihtiyacını karşılamak için şehir dışından agrega geti-
rilmesi önemli ekonomik kayıplar ile çevresel zarar-
lara neden olacaktır. Çünkü, büyükşehirlerde agrega 
sirkülasyonunu sağlamak için yeterince liman, maden  
bölgelerine/agrega sahalarına ulaşımı sağlayan demir-
yolları ve stok sahaları henüz planlanmamıştır.

12. Agrega sektörünün daha iyi konuma geti-
rilmesi için öneriler
12.1 Ülke ve il genelinde, özellikle büyükşehirlerde 

agrega kaynak planlaması yapılmalıdır.
12.2 Ruhsat güvencesinin sağlanması amacıyla mevcut 

agrega sahalarının ruhsat temditi dahil tüm diğer 
izinlerinin (orman izni, ÇED belgesi, GSM ruhsatı 
vb.) süresi içinde verilmesi, sektörün gerek işletme 
güvenliği gerekse de çevresel zararlarının azaltıl-
ması için yatırım yapmasını sağlayacaktır. Özel-
likle son yıllarda yaşanan orman izinlerinin ilgili 
mevzuatlara aykırı olarak gecikmesi ve kısa süreli 
(1-2 yıl) verilmesi, ocaklarda işletme güvenliğinin 
kaybolmasına, şev duraylılığının bozulmasına, iş 
güvenliği açısından riskli hale gelmesine ve yatı-
rım yapılamamasına ayrıca işletmenin geri dönü-
lemez maddi zararlara uğramasına yol açmaktadır.

12.3 II(a) grubu ruhsatlara rezervin belirlenebilmesi 
için arama ruhsat döneminin getirilmesi ya da 
ihale öncesinde ruhsat sahalarındaki rezervin ka-
litesi ve kalite sürekliliğinin belirlenmesi ile, yanlış 
yerde ve gereksiz (yeterince rezervin olmadığı, 
kaliteli kayaçların bulunmadığı ortamlar vb.) yatı-
rım yapılmasının önüne geçilecektir. 

12.4 Sektörde işletme güvenliğinin sağlanması ve 
çevresel zararların en aza indirilerek uzun vadeli 
planlama yapılabilmesi için, maden işletme izinle-
rinin ruhsat alanı kadar verilmesi gerekmektedir.

12.5 Agrega sektöründe kalitenin arttırılması için, yol 
haritasının bulunduğu rehber kitaplar, broşürler 
vb. dokümanların yayınlanmasının yanı sıra, sek-
törel eğitimlerin verilmesi önemlidir. Özellikle 
agrega tüketiminin yoğun olduğu büyükşehirler-
de agrega sektörüne eleman sağlayan teknik lise 
ve meslek yüksek okullarında ilgili bölümlerin 
açılması sektörün kalkınmasına önemli katkılar 
sağlayacaktır.

12.6 Agrega üretim sahalarında, konusunda uzman 
farklı mühendislik disiplinlerden (Jeoloji, jeofizik, 
maden, çevre, inşaat, endüstri, peyzaj mimarı, 
arkeolog, biyolog vb.)  uzman kişilerin bir araya 
gelerek hazırladıkları proje ve plana uygun üre-
timler ile sahadaki jeolojik, jeoteknik, hidrojeo-
lojik, çevresel riskler ve üretim kaynaklı riskler 
kontrol altına alınacağından gelecekte yaşanacak 
ekonomik riskler minimize edilecektir. Bu bağ-
lamda, agrega sahalarında bu tür araştırmalar teş-
vik edilmelidir.

12.7 Deprem kuşağında yer alan yurdumuzda, beton 
üretimi, yol yapımı ve alt yapı projelerinde önemli 
yeri olan agreganın kritik ve stratejik katkısını 
vurgulayarak, sektörü ilgilendiren yasal düzenle-
melerin yapılmasına öncülük etmek, agrega üreti-
cilerini çevreye saygılı ve kaliteli üretim yapmaya 
yönlendirmek için ilgili STK’lara üyelik teşvik 
edilmelidir.
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Kastamonu Üniversitesi Yapı Topluluğu tarafından organize edilen Yapı Malze-
meleri Semineri, 7 Mart 2018 Çarşamba günü düzenlendi. Yapı Ürünleri Üretici-
leri Federasyonu (YÜF) birliklerinden Agrega Üreticileri Birliği, Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği ve Türkiye Hazır Beton Birliği’nden konuşmacılar öğrencileri 
bilgilendirdi. Agrega Üreticileri Birliği adına Yaşamın Ana Hammaddesi : Agrega 
başlıklı seminer Genel Sekreter Çağlar TANIN tarafından verildi. AGÜB hak-
kında kısa bir bilgilendirme yapan Sn. TANIN, agrega üretim yöntemi, kullanım 
alanları, standart ve deneyleri, Türkiye’de ve dünyada üretim miktarları konula-
rına değindi. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında üniversiteler ve diğer 
kurumlarda gerçekleştirilen seminerlerde/konferanslarda yer alarak daha fazla 
öğrenciyi/vatandaşı konu ile ilgili aydınlatma hedefindeyiz. 

Kastamonu Üniversitesi'nde Yapı 
Malzemeleri Semineri

Kırma eleme tesis operatörlerine/operatör adaylarına yönelik düzenledi-
ğimiz yılın ilk mesleki eğitimi 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında Akçansa 
Çimento ve Özkancalar Madencilik personellerinin katılımıyla gerçekleş-
tirildi. Weir Minerals Türkiye Satış Direktörü Orkun Öksüz kırma eleme 
makinaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Maden mühendisi ve 
A sınıfı İSG uzmanı Selim Akyıldız açık işletme madenciliği ve agrega 
üretiminde iş sağlığı güvenliği konularını anlattı. Katılımcılar kurs sonun-
da girdikleri sınavda başarılı olarak Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü ve 
Bakımcılığı belgesini almaya hak kazandılar. Eğitimlerimizden haberdar 
olmak için web sitemizi www.agub.org.tr ziyaret edebilirsiniz. 

Kırma Eleme Tesis Operatörlüğü ve Bakımcılığı Eğitimi

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

9 Ocak 2018 Salı günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Plan-
lama Müdürlüğü’nde, 1/100.000 ölçekli İstanbul çevre düzeni planı 
revizyonu ve 1/25.000 nazım imar planı kapsamında bir toplantı 
düzenlendi. Toplantıya birliğimizin yanı sıra Türkiye İnşaat Malze-
mesi Sanayicileri Derneği, Türkiye Hazır Beton Birliği, Kireç Üreti-
cileri Birliği katıldı. AGÜB olarak, özellikle büyükşehirler için agre-
ga kaynak planlaması yapılmasının gerekliliği vurgulandı. İstanbul 
ve çevresinde agrega üretiminin gerçekleştiği kaynaklar ve üretim 
miktarları hakkında bilgiler verildi. Bu kaynakların rezervlerinin 
bitimine kadar çalışmasının hammadde sürdürülebilirliği açısından elzem olduğu iletildi. Toplantıda ayrıca me-
kansal gelişme eğilimleri, sektörel ilişki ve kümelenme eğilimi, ulaşım, lojistik ve depolama ve plan çalışmaların-
dan beklentiler değerlendirildi. 

İstanbul Çevre Düzeni Planı Revizyonu Toplantısı
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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 
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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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Başkanımız Sayın Şevket KORUÇ, 9 Ocak 2018 Salı günü, 
Agrega Madenciliği ve Sorunlarını konuşmak üzere, Bloom-
berg TV’de Ali Çağatay’ın canlı yayın konuğu oldu. Konuş-
masına agrega ile ilgili bazı bilgiler vererek başladı. Agreganın 
kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adı olduğunu, 
doğada kalker, bazalt, dolomit, granit gibi doğal olarak bulu-
nan minerallerin kırma eleme sistemlerinde boyut küçültme 
ve sınıflandırma işlemlerine tabi tutulması neticesinde ortaya 
çıktığını ve hazır betonun %60-75’ini, asfaltın ise %95’ini teş-
kil eden agreganın inşaat sektörü için vazgeçilmez bir ham-
madde olduğunu söyledi. 
Başkan KORUÇ konuşmasına şöyle devam etti: Özellikle 
kamuoyunda her taştan agrega olur şeklinde bir algı var. Ma-
alesef her taştan agrega olmaz. Az önce de bahsettiğim gibi 
agreganın temel kullanım alanı inşaat sektörü ve öncelikli 
olarak hazır betondur. Dolayısı ile agrega üretiminde kullanı-
lan minerallerin hazır beton içerisinde istenmeyen bir takım 
kimyasal reaksiyonlara sebep olmayacak nitelikte olması ge-
rekiyor. Çünkü istenmeyen kimyasal tepkimelerin oluşması 
sonrasında betonun dayanımı ve servis ömrünü olumsuz 
etkileyen gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile her taş-
tan agrega olmaz. Kaliteli beton üretimi için kaliteli agregaya 
ihtiyaç vardır. Ve kaliteli agrega rezervlerinin sınırlı olduğunu 
özellikle belirtmek istiyorum. 
Özellikle büyükşehirlerimizde, alt yapı ve inşaat çalışmaların-
da kullanılmak üzere, yüklü miktarlarda agrega üretimlerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüklü miktardaki malzemelerin, 
şehir dışından gelmesi ile ilgili lojistik birtakım engeller söz 
konusudur. Örneğin İstanbul’da yaklaşık yılda 100 milyon 
ton agrega tüketimi bulunmaktadır. Bu ise günde yaklaşık 
280.000 ton gibi bir rakama tekabül etmektedir ve üretim 
noktalarından tüketim noktalarına, yaklaşık 9000 kamyonun 
hareket halinde olması demektir. Dolayısı ile bu malzemenin 
İstanbul dışından, İstanbul’daki tüketim noktalarına getiril-
mesi ile ilgili karayolu, demiryolu, deniz yolu gibi lojistik im-
kanlarımız şu anda çok kısıtlıdır. O yüzden bu malzemelerin 
İstanbul’daki kaynaklardan temin edilmesi gerekmektedir. 
İstanbul içerisinde de yerleşim alanları ve bu kaynakların bu-

lunduğu yerler iç içe geçmiş vaziyette olduğundan, üreticile-
rimiz kamuoyunun olumsuz tepkilerine maruz kalmaktadır. 
Bundan dolayı özellikle büyükşehirlerimizde agrega üretimi 
ile ilgili bölgesel planlamaların hayata geçirilmesi gerekiyor 
ki, bir taraftan çevresel problemlerin önüne geçelim, diğer 
taraftan da yine bu şehirlerimizin ihtiyacı olan inşaat ham-
maddesinin temininin sürekliğini sağlayalım.
Madenciliğin özellikle imaj problemi olduğunu vurgulayan 
Ali Çağatay sektörün kendini iyi anlatamadığını dile getirdi. 
İmajı düzeltmek için ne yapmak gerekir diye sordu? 
Bizim esasen iki ana başlıkta toplayabileceğimiz şanssızlığı-
mız mevcut. Şehir merkezlerine yakın noktalarda üretimler 
yapıyoruz. Özellikle büyükşehirlerimizde, kentleşme ve sana-
yinin çok hızlı ilerlediği yerlerde, artık şehirleşme giderek bu 
üretim alanlarına doğru yaklaşmaktadır. Tabi inşaat sektörü-
nün de ihtiyacı olan malzeme miktarının çok yüklü miktarda 
olması nedeni ile bu malzemelerin çok uzak kaynaklardan bu 
şehirlerimize getirilmesi ile ilgili kısıtlarımız mevcuttur. İkin-
ci şanssızlığımız da devletimizin kamu yatırımları ile ilgili 
müteahhitlerimize tahsis etmiş olduğu hammadde üretim 
izinleridir. Yol kenarlarında arabalarımızla seyahat ederken 
gördüğümüz o düzensiz uçurumlar, sağda solda bırakılmış 
yığınlar maalesef bizim vitrinimiz haline gelmiş ve tabi in-
sanlar bunları gördüğünde taş ocakçılığını düzensiz yapılan, 
gelişigüzel bir faaliyet olarak algılamaktadır. Bu konu ile ilgili 
bazı rakamlar vermek istiyorum. Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü (MİGEM) verilerine göre Aralık 2016 tarihi itibari ile 
17.000 adet arama ve işletme ruhsatı düzenlenmiştir. Bunun 
4524 adedi agrega madenciliğinin de içinde bulunduğu II(a) 
grubu madenlerden oluşmaktadır. 2884 adet de işletmeye 
geçmek üzere izinlerini almış olanlar mevcuttur. Bunun 2015 
yılı sonu itibariyle de 1949 adedi faaliyetine başlamış durum-
dadır. Diğer taraftan yine 2016 yılı sonuna kadar, kamu ku-
rumları için düzenlenen 6631 adet hammadde üretim izin 
belgeli işletme mevcuttur. Bir tarafta ana işi agrega maden-
ciliği olan ve ruhsat sahası içerisindeki rezerv ömrü boyunca 
bu işi yapmaya çalışan işletmecilerimiz mevcut ki, az önce 
bahsettiğim gibi 1949 adet izinlerini alarak faaliyete başlamış 

Başkanımız Sn. Şevket KORUÇ 
                          'ye konuk oldu
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ruhsatlardır bunlar. Diğer tarafta, ihalelere girdiğinde yoğun 
rekabetler sonrasında, büyük fiyat kırımlarıyla bu işi almış 
ve proje ömrü boyunca oradaki işi bir an önce bitirip gitmek 
amacıyla faaliyetlerine devam eden/etmekte olan 6631 adet 
hammadde üretim izin belgeli işletme bulunmaktadır. Dedi-
ğim gibi sayı olarak çok fazla ve sadece proje ömrü içerisinde 
bu faaliyeti yürütmeye çalışan bu sahalar, bizimle ilgili kamu-
oyunda olumsuz bir yargının oluşmasına neden olmaktadır.
İşletmeciler yatırımlarına başlamadan önce, şayet faaliyet 
göstereceği alan ormanlık bir alansa, orman idaresinden ara-
zi tahsisi yapılırken, ağaçlandırma bedeli adı altında bir bedel 
alınmaktadır. İşletmeler bu alandaki rezervlerinin bitmesi 
sonrasında, alanı ağaçlandırmaya hazır hale getirmek üzere 
taahhütte bulunmaktadırlar. Ve bu alanın idare tarafından 
ağaçlandırılması gerekir alınan bu bedellerle. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığından alınan ruhsatların her yıl ruhsat 
bedeli adı altında ödemeleri bulunmaktadır. Bu ödemelerin 
önemli bir miktarı yine bu rehabilitasyon çalışmalarında kul-
lanılmak üzere oluşturulan fonda birikmektedir. Ayrıca işlet-
meler faaliyetlerine başlamadan önce gerek Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığına, faaliyet esnasında ve faaliyet sonrasında yapacakları 
rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili de projeler vermektedir-
ler. Bu projeleri kendileri gerçekleştirmeleri durumunda bu 
fonda biriken miktarı tekrar geri alabilmekte, yapmamaları 
durumunda ise devletin bu fondan buradaki rehabilitasyon 
çalışmasını yapması söz konusudur. Tabi burada önemli olan 
rezervin sona ermiş olmasıdır. Bazı yerlerde işletmeler faali-
yetlerine pazardaki durumlardan dolayı ara vermiş olabilir-
ler, ancak ruhsat yürürlüğü devam edebilir. Bazı yerlerde ise 
rehabilitasyon planı çerçevesinde yapılması gereken adımlar 
neyse o adımları atmak üzere bekleyen sahalar olabilir. Bu-
nun dışında, yerleşim alanları içerisinde özellikle büyükşe-
hirlerimizde rezervi bitirilmiş alanlarda, büyükşehirlerimiz 
tarafından döküm faaliyeti yapılmak üzere, katı atıkların 
depolanması ile bu alanların rehabilitasyonu söz konusudur. 
Ancak şunu belirtmeliyim ki madencilik faaliyeti yapılan 
alanların rezervlerinin tüketilmesi sonrasında doğaya yeni-
den kazandırılması ile ilgili Türkiye’de de birçok iyi örnekler 
bulunmaktadır. Madencilik yapıldıktan sonra tekrar doğaya 
kazandırabilmek söz konusudur. Ancak bir orman sahası içe-
risinde inşaat faaliyeti yapıldığında veya bir yol geçirildiğinde 
maalesef bu alanların tekrardan doğaya kazandırılması, ye-
niden ormanlık alanlar haline getirilmesi söz konusu olama-
maktadır. 
Bir hazır betonda olmaması gereken unsurlar olduğunu be-
lirten Ali Çağatay bunların deniz kabuğu ve odun ahşap par-

çaları olduğunu söyledi. Son zamanlarda bazı inşaatlardan 
elde edilen molozların hazır beton üretiminde kullanıldığına 
dair duyumlar aldığını dile getiren Çağatay, bunun cinayetle 
eşdeğer olduğunu belirtti. 
Agrega Üreticileri Birliği’nin temel hedeflerinden bir tanesi 
kaliteli agreganın önemini kamuoyuna anlatmaktır. Bizler-
de bu konudaki gerekli bilgileri tespit etmemiz durumunda 
ilgili mercilere aktarıyoruz. Özellikle İstanbul’da yaşanan 97 
depremi sonrasında, yapılarda yapılan analizler neticesinde, 
uygunsuz malzemelerin betonda kullanılması ile ilgili tespit-
ler mevcut. Son dönemlerde üreticilerimizin de tüketicileri-
mizin de bu konuda bilinçlendiğini söyleyebilirim.
Ali Çağatay mevzuat düzenlemelerinin günün gerisinde kal-
dığını, kimi zamanda günün gereklerine uygun hale getirilen 
mevzuatın, bürokrasi tarafından kullanılamaz ve işletilemez 
duruma getirildiğini söyleyenlerin bulunduğunu belirtti. 
Mevzuat düzenlemeleri ile ilgili yaşanan sorunlara değinen 
Başkan KORUÇ, agrega sektörünün en büyük problemlerin-
den bir tanesinin ruhsat güvencesi ile ilgili yatırımcıları tered-
düde düşüren birtakım düzenlemelerin mevzuatta bulunma-
sı olduğunu söyledi. Özellikle 2010 yılından itibaren maden 
kanununda yapılan düzenlemelerle, ruhsat güvencesini sar-
san bazı maddeler kanunda yer almaya başlamıştır. Bunlar-
dan bir tanesi, kamu ve özel sektör yatırımlarının madencilik 
faaliyetleri ile çakışması durumunda, kamu ve özel sektör ya-
tırımlarına öncelik verilmesidir. Bir diğeri de yine Valiliklere 
verilen il genelinde yeni üretim alanlarını belirleme yetkisidir. 
Bu yetkiyle mevcut üretim alanlarında faaliyetlerin durduru-
larak başka alanlara ruhsatların taşınması ile ilgili birtakım 
çalışmalar bulunmaktadır. Bu durum yatırımcılarımızı gele-
ceğe yönelik yapmaları gereken araştırma-geliştirme ve tek-
nolojik yatırımları yapıp yapmama noktasında tereddütlere 
düşürmektedir. 
Bir diğer konu mevzuatta olmamasına rağmen özellikle bü-
yükşehirlerimizde orman izinlerinin birer yıl süre ile verilme-
sidir. Bu iznin verilip verilmeyeceği ile ilgili de yatırımcımız 
yatırımlarını yapıp yapmamak noktasında tereddüte düşmek-
tedir. Bu bizim en büyük problemlerimizden bir tanesidir. 
Başkan Şevket KORUÇ, konuşmasını bazı istatistikler vere-
rek noktaladı. 2016 yılında 763 milyon toplam maden üreti-
mi içerisinde, 470 milyon ton ile agrega madenciliği ilk sırayı 
almıştır. 2015 yılında sektörümüzdeki büyüme %8 mertebe-
sindeyken 2016 yılında %4 mertebesinde gerçekleşmiştir. Bu 
durumun inşaat sektöründe 2016 yılında yaşanan daralmadan 
kaynaklandığını söyleyebiliriz. 2017 yılında %5’lik bir büyüme 
olacağını öngörüyor, üretim miktarının da 490-500 milyon 
ton seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

AGÜB Haberler
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27 Şubat 2018 Salı günü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde, II(a) grubu 
madenlerin 2017 yılı Ocak Başı Satış Tutarı’nın belirlenmesi amacıyla top-
lantı düzenlendi. Agrega Üreticileri Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Birliği, Türkiye Hazır Beton Birliği ve Kireç Üreticileri Birliğinden yetki-
lilerin katıldığı toplantıya MİGEM Genel Müdür Yardımcısı ve Agrega 
Daire Başkanı Sn. Mustafa SEVER başkanlık etti. Toplam madenlerden 
alınan devlet hakkı 700 milyon TL civarındayken, agrega madeninden 

elde edilen devlet hakkının 260 milyon TL olduğu ifade edildi. Ülke ekonomisinin göz önünde bulundurularak, 
yatırımcıları rahatlatmak amacıyla 2017 yılı ocak başı satış tutarları için artış yapılmaması talep edildi. 

MİGEM'de 2017 yılı Ocak Başı Satış Tutarını Belirlemek 
Amacıyla Düzenlenen Toplantı

26 Ocak 2018 Cuma günü, Kocaeli Vali Yardımcısı Sn. Osman EKŞİ, Kocaeli 
bölgesindeki agrega ocakları ile ilgili görüşmek üzere, Yönetim Kurulu üyeleri-
miz tarafından ziyaret edildi. Yapılan görüşmede, başka bir bölgeye taşınması 
düşünülen mevcut ocakların, rezervlerinin tüketilmeden taşınmasının, ulusal 
ekonomi için bir kayıp olacağı iletildi. Bölgedeki birçok ocağın yeni teknolo-
jiler kullanarak yatırım yaptıkları, çevre ve iş sağlığı güvenliği anlamında yeni 
ve önleyici tedbirler aldıkları söylendi.  Bu ocakların Kocaeli ve İstanbul için 
gerekli olan hammadde tedariğinde önemli kaynaklar olduğu vurgulandı. Çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili 
kriterlerin belirlenerek, bu kriterleri sağlayan işletmelerin ruhsat sürelerinin sonuna kadar çalışmasının, Kocaeli 
ve İstanbul’un agrega tedariği bakımından önemli olduğu ifade edildi.

Üyesi olduğumuz TOBB Türkiye Madencilik Meclisi’nin toplantısı, 16 Şubat 
2018 Cuma günü Ankara’da yapıldı. Toplantıda ele alınan konular aşağıda bil-
gilerinize sunulmuştur. 
02/02/2018 Tarih 1/914 Esas No ile Meclis Başkanlığına sunulan Torba Ka-
nundaki Madencilikle ilgili değişiklik önerileri değerlendirildi. Kaçak maden 
üretiminin önüne geçmeyi amaçlayan maddenin amacının dışında değerlendi-
rilmesi ihtimalinin bulunduğu dile getirildi. Maden sahasında işletme faaliyeti 
esnasında kasıt olmadan mücavir sahalara yapılan taşmalar ile maden üretimi-

nin yasal olarak durdurulduğu zamanlarda işletme güvenliğini sağlamak üzere yapılan çalışmalar veya çevre ve iş 
güvenliği açısından tehlikeli durumların oluştuğu zamanlarda üretimin durdurularak işletme güvenliğine yönelik 
gerçekleştirilen faaliyetler de bu madde kapsamında bir tutulmuştur. 5 yıl hapis cezasından sonra tekrar bir ceza 
verilerek 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinin yapılamaması ağır bir yaptırım olarak değerlendirildi.
Orman izinlerinin hala geç gelmekte olduğu ve izin bedellerinin yapılan son düzenlemelere rağmen yine yüksek 
olduğu tartışılan konular arasındaydı. 

Kocaeli Vali Yardımcısı Ziyareti

TOBB Türkiye Madencilik Meclisi Toplantısı
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2005 yılında HMF Makina ile iş ve istif makinaları sektörü-
ne katılan Reyhan Uğurlu Yücel, 13 yılı aşkın geniş sektör 
deneyimi ile 2016 yılına kadar HMF Makina’da Pazarlama, 
İş Geliştirme ve Endüstriyel Ürünlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekteydi. 2016 yılında 
STFA Holding grup şirketlerinden olan ve 1988 yılından bu 
yana makina sektöründe faaliyet gösteren Universal Hand-
lers’a Genel Müdür olarak atandı. 1 Ocak 2018 tarihi itiba-
riyle de 11 yıl görev aldığı HMF Makina’da Genel Müdür 
olarak yeniden başladı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniver-
sitesi Maden Fakültesi’den mezun olan Reyhan Uğurlu Yü-
cel, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme programını, 
2011 yılında da Koç Üniversitesi Executive MBA programı-
nı tamamladı. Profesyonel hayatına Türk Philips şirketinde 
başlayan Yücel, Hızlı Tüketim, Tüketici Elektroniği, Bilişim 
sektörlerinde Canon ve Eveready/Energizer Pil şirketlerinin 
dâhil olduğu çok uluslu ve yerli firmalarda pazarlama, satış 
ve iş geliştirme konularında üst düzey yöneticilik yaptı.

HMF Makina Hakkında,
HMF Makina, Hyundai İş Makinaları Türkiye Distribütör-
lüğü’nü Türkiye çapında 40 dan fazla noktada, yaygın satış 
ofisleri ve servis istasyonları ile 1993 yılından beri yürüt-
mektedir. HMF Makina; Türkiye temsilciliği üstlendiği 

Hyundai İş Makinaları Grubu ile Türkiye pazarında ekska-
vatör, yükleyiciler ve forkliftler ile söz sahibi olan bir şirket-
tir. Hyundai marka paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, 
lastikli yükleyici, silindirler ve mini yükleyicilerin yanı sıra 
2003 yılından bu yana Hyundai marka LPG, akülü ve di-
zel forkliftleri ile endüstriyel ürün gamında da bulundur-
maktadır. Hyundai iş makinaları ve Hyundai Endüstriyel 
ürünlerin yanı sıra Unicarriers marka depo içi ekipmanlar 
ve iş makinalarında kullanılan D&A kırıcılar bulunuyor. 
Bugün HMF Makina, Türkiye’nin dört bir yanındaki satış 
büroları, bayileri ve servis istasyonları ile en süratli ve etkin 
hizmeti vermektedir. “Profesyonel Hizmet” prensibi doğ-
rultusunda servis, yedek parça ve garanti konularına ver-
diği önemle iş makinaları sektörünün lider firması olmayı 
sürdürecektir.
Adet satış rakamları, tesis olanakları ve pazarlama politika-
ları konularında gösterdiği üstün performansı sayesinde, 
2004 - 2007 yılları arasında üst üste 4 defa Hyundai tara-
fından “Dünya’da Yılın En Başarılı Distribütörü” ödülüne 
layık görülen HMF Makina, 2010-2011-2012-2013 yılları 
arasında da ‘’Mükemmel distribütör’’ ödülüne, 2011 ve 2012 
yılında ise Hyundai tarafından forklift kategorisinde ‘’En İyi 
Distribütör’’ ödülüne, 2006 ve 2012 Yılında da Unicarriers 
tarafından “Dünyanın En İyi Distribütörü” ödülüne layık 
görülmüştür. 

1993 yılından bu yana Hyundai marka iş makinaları ve forkliftler ile  
sektörde faaliyet gösteren HMF Makina’nın Genel Müdürlük görevine,  

Reyhan Uğurlu Yücel atandı.

HMF Makina’nın Yeni Genel Müdürü 
Reyhan UĞURLU YÜCEL Oldu

AGÜB Sektörden
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9 Şubat 2018 yılında yapılan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 60. Genel 
Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığına oy birliği ile Limak Holding  

Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir seçildi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 5 
Kasım 2017 pazar günü Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir  

Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği  
Yeni Başkanı Nihat ÖZDEMİR

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği  
Yeni Başkanı Aydın DİNÇER

Ülke çapında 7 entegre çimento fabrika-
sı bulunan Limak Holding’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Özdemir, görevi Eylül 
2014’ten bu yana TÇMB Yönetim Kuru-
lu Başkanlığını yürüten Şefik Tüzün’den 
devraldı.  
60. Genel Kurulu’nda Türkiye Çimento 
Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na Nihat Özdemir 
seçildi. Özdemir,  başkanlığı 2014 yılın-
dan beri TÇMB Yönetim Kurulu Başkan-
lığını yürüten Şefik Tüzün’den devraldı. 
Tüzün, yaklaşık 3,5 yıldır başarıyla de-
vam ettirdiği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
makamını görev süresi dolması sebebiyle 
Nihat Özdemir’e devretti. 
TÇMB’nin 22. Başkanı olan Özdemir, 
2000 yılından bu yana Türkiye çimento sektöründe faa-
liyet gösteren ve 7 fabrikasıyla en önemli aktörlerden biri 

İMMİB Genel Sekreteri Armağan 
Vurdu’nun açılış konuşmasıyla 
başlayan genel kurulda, Bakanlık 
ve TİM temsilcisi de hazır bulun-
du. Divan Başkanlığı’na Assos An-
tik Mermer San. Ve Tic. Ltd. Şti. 
‘den Adnan Çelebi, divan üyelik-
lerine ise Esmer Mermer San. Ve 
Tic. A.Ş. ‘den Emre Ünal ve Kartal 
Madencilik Mermer Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’den Os-
man Kenan Şenşar seçildi.

olan Limak Holding’in Yönetim Kuru-
lu Başkanlığını yürütmektedir.
Başkanlık Divanı’na seçilen üyelerin 
görev dağılımı aşağıdaki gibi oluştu:
• Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Baş-
kanı (Limak Çimento) 
• Mehmet Hacıkamiloğlu Başkan Ve-
kili (Afyon Çimento)
• Suat Çalbıyık, Başkan Yardımcısı 
(Adana Çimento)
• M. Tansu Tuğlu, Başkan Yardımcısı 
(Bartın Çimento)
• Lütfü Yücelik, Başkan Yardımcısı 
(Aşkale Çimento)
• İsmail Bulut, CEO (TÇMB)
Ayrıca V. Taner Aykaç (Çimentaş İz-

mir) da Sayman Üye görevine atanmıştır.
Kaynak : www.tcma.org.tr

Muhasebe ve Finansman Yöne-
ticisi Hilmi Güneş’in bilançoyu 
özetlemesinin ardından yöne-
tim kurulu ibra edilerek, seçime 
geçildi. Olağanüstü genel kurul 
seçim sonuçlarına göre 343 ge-
çerli oyun 212’ini alan Tür-Er 
Madencilik İnş. Nak. Ve Dış Tic. 
Ltd. Şti sahibi Aydın Dinçer, İs-

tanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin yeni başkanı oldu.
Kaynak : www.imib.org.tr

AGÜB Sektörden
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Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi Ocak Ayı sonuçları açıklandı

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Der-
neği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay 
düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malze-

meleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin Ocak 2018 sonuç-
ları açıklandı. Ocak ayında sınırlı ölçüde gerileyen 
Bileşik Endeks, 98,96 puan olarak gerçekleşti. Mev-
simsellik ile birlikte faaliyetler gerilerken güven ve 
beklentilerde iyileşme-
nin devam ettiği vurgu-
lanan Bileşik Endeks’te 
şu bilgiler yer aldı:
Faaliyetler mevsimselli-
ğin etkisi ile geriledi
Faaliyetlerde beklenti-
lere paralel olarak mev-
simsellik ile birlikte tüm 
alt unsurlarda gerileme 
yaşandı. İç satışlar ve 
ihracat birlikte düştü, üretim ve cirolarda da geri-
leme oldu. Bu gerilemede mevsimselliğin dışında 
başka bir etken olmaması nedeniyle Şubat ayından 
itibaren geleneksel toparlanmanın başlaması bek-
leniyor.
İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetlerde Ocak 
ayında bir önceki aya göre gerileme gerçekleşti. 
Ocak ayında mevsimsellik inşaat faaliyetleri üze-

rinde en kuvvetli etkisini gösterdi. Faaliyet endek-
si Ocak ayında Aralık ayına göre 1,8 puan düştü. 
Buna rağmen Ocak ayında faaliyet seviyesi geçen 
yılın Ocak ayının 15,1 puan üzerine çıktı. Yurtiçi 
satışlar Ocak ayında önemli ölçüde geriledi. İhra-
cat seviyesi Aralık ayından sonra Ocak ayında da 
sınırlı ölçüde azaldı. Üretimde mevsimsellik ile 

düşüş gerçekleşti. Ci-
rolar Ocak ayında iç 
ve dış satışlardaki ge-
rilemeye bağlı olarak 
düştü. Tahsilat hızın-
daki gerilemenin ise 
yavaşlamakla birlikte 
devam ettiği görüldü.
Güven endeksinde iyi-
leşme Ocak ayında da 
sürdü

Ocak ayında faaliyetlerin zayıflaması ve jeopo-
litik alanda yaşanan risklere rağmen güven artışı 
sektörün kendi dinamiklerinin sağlıklı olduğunu 
gösterdi. Güven endeksinde, Aralık ayındaki sınır-
lı artışın ardından Ocak ayında da yine sınırlı bir 
artış yaşandı. Böylece güvende kademeli ve yavaş 
bir iyileşme başladı. Ocak ayında güvendeki artış, 
mevsimsellik ile önemli ölçüde düşen faaliyetlere 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, 2018’in ilk ayında, çok sınırlı ölçüde 
geriledi ve 98,96 puan olarak gerçekleşti. Mevsimsellik ile birlikte faaliyetlerin 

gerilediği Ocak ayında, güven ve beklentilerde iyileşme devam etti.  
Bu gelişmelerin ardından Bileşik Endeks, geçen yılın Ocak ayına göre  

10 puan daha yüksek gerçekleşirken, tüm alt endeksler de geçen yılın Ocak 
ayının üzerinde kapandı. Raporda, güven ve beklentilerdeki artışın, yaklaşan  

yeni sezon faaliyetleri için kuvvetli toparlanma işaretleri verdiği belirtildi.

İnşaat malzemeleri sanayisinde,  
güven ve beklentilerdeki artış,  

kuvvetli toparlanma işaretleri veriyor

AGÜB Sektörden
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Mithat CANSIZ   MİGEM  

Uğur YAYLAÖNÜ  SPK 

Cahit DÖNMEZ   MTA

Muhammet ERİŞEN  BDDK

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL  TOBB

Dr. Mesut SOYLU  Sektör Temsilcisi 

Cem Sacit YÜCEER  Sektör Temsilcisi

Kadem EKŞİ   Sektör Temsilcisi

Dr. Barış G. YILDIRIM  Sektör Temsilcisi

26 Temmuz 2017 tarihli 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu) Yönetmeliği 
sonrası komisyona üye atamaları gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sn. Dr. Berat ALBAYRAK’ın onayıyla atanan UMREK üyeleri aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.

UMREK Üye Atamaları Gerçekleştirildi

rağmen gerçekleşti. Güven endeksinde iki ay üst 
üste yaşanan artışın önemli bulunduğu endekse 
göre, güven seviyesi bir önceki aya göre 0,5 puan 
arttı. Böylece güven seviyesi, geçen yılın aynı ayın-
daki güven seviyesinin 4,7 puan üzerinde kaldı. 
Uzun süre sonra sınırlı da olsa Aralık ayında artan 
Türkiye ekonomisine ilişkin güven, Ocak ayında 
durağanlaştı. Yurtiçi pazarlarına yönelik güven de 
Ocak ayında durağan kaldı. İhracat pazarlarına yö-
nelik güven ise Ocak ayında da artışına devam etti. 
En yüksek güven artışı ihracat pazarlarına yönelik 
oldu. Güven unsurlarında Aralık ayından sonra 
Ocak ayında da yaşanan artış, sınırlı da olsa yakla-
şan yeni sezon için ümit verdi.

Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde 
önemli artış

Beklenti endeksinde, Ocak ayındaki kuvvetli mev-
simsellik etkisine rağmen artış yaşandı. Sadece iç 
pazar sipariş beklentileri gerilerken, ihracat sipa-
rişleri beklentilerinde hissedilir bir artış gerçek-

leşti. Üretim, yatırım ve istihdam beklentilerinde 
de artış görüldü. Ocak ayında beklentilerde Aralık 
ayında olduğu gibi sınırlı bir iyileşme oldu. Ocak 
ayında faaliyetlerdeki düşüşe ve yaşanan dış politi-
ka ile jeopolitik alanındaki önemli gelişmelere rağ-
men beklentilerdeki iyileşme sektörün dinamikle-
rinin sağlıklı çalıştığını gösterdi.
Beklenti endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 
0,7 puan arttı. Böylece beklenti endeksi geçen yı-
lın aynı dönemine göre 10,9 puan daha yüksek 
gerçekleşti. Beklentiler Ocak ayında geçen yılın 
aynı döneminin üzerinde kalmaya artarak devam 
etti. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler, Ocak 
ayında durağanlaştı. İnşaat malzemeleri sanayisi-
ne ilişkin beklentiler ise Ocak ayında sınırlı ölçü-
de arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurti-
çi siparişler mevsimsellik ile sınırlı ölçüde düştü. 
Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki 
artış, Ocak ayında yeniden ivme kazandı ve olduk-
ça yüksek bir seviyede gerçekleşti. Yeni sezon yak-
laşırken önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve 
istihdam beklentilerinde önemli artışlar yaşandı.

AGÜB Sektörden
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Rödövans Sözleşmelerinin Sona Ermesi ve Feshi

Av. Murat KARAN - Partner BKA Hukuk Bürosu

1 Giriş
Maden işletmelerinin en yaygın sorunlarından bir 
tanesini ruhsat sahibi ile rödövansçı arasındaki 
ihtilaflar oluşturmaktadır. Bu durumun en önem-
li sebebini ise, ruhsat sahibi ile rödövansçı arasın-
daki hukuki ilişkinin temelini oluşturan rödövans 
sözleşmelerinin uzmanları tarafından hazırlanma-
mış olması ve tarafların sözleşme ile kanuni hak-
larına yeterince vakıf olmaması oluşturmaktadır. 
Gerçekten de ruhsat sahibi ile rödövansçının hakla-
rını bilmemesi ya da yanlış kullanması çoğu zaman 
kolay çözümlenebilecek bir hukuki ihtilafın daha da 
karmaşık hale gelmesine sebebiyet vermektedir.   
İşbu bilgilendirme ve hukuki görüş yazısı, rö-
dövans sözleşmelerinin sona ermesi ve feshi ko-
nusuyla sınırlıdır. Bu kapsamda öncelikle rödö-
vans sözleşmesinin hukuki niteliği tartışılacak 
devamında ise rödövans sözleşmesinin ne şekilde 
sona ereceği ya da feshedilebileceği üzerine görüşle-
re yer verilecektir. Nihai olarak ise sonuç bölümün-
de kanaatler izah edilecektir. 
2 Rödövans Sözleşmesinin Tanımı ve Hukuki 
Mahiyeti
2.1 Rödövans Sözleşmesinin Tanımı
Rödövans sözleşmeleri, özünde, ruhsat sahipleri ile 
üçüncü kişiler arasında maden ruhsat sahalarının 
işletmesinin devredildiği ve bunun karşılığında da bir 
bedel ödenmesinin kararlaştırıldığı sözleşmelerdir. 
Diğer bir ifade ile rödövans sözleşmeleri, madenci-
lik faaliyetlerinde uygulaması olan ve ruhsat sahi-
binin, maden ruhsat sahası dahilinde belirli alanla-
rı üretim faaliyeti yapılması ve bunun neticesinde 
yapılan üretimle orantılı bir kira bedeli alması kar-
şılığında 3. kişilere kiraladığı bir sözleşme tipidir. 
Ne var ki burada dikkat edilmesi gereken, rödövans 
sözleşmelerinin bir ruhsat devri sağlamadığı ya da 
bu anlama gelmeyeceği ve fakat yalnızca işletme 

hakkının devri sonucunu doğuracağıdır. 
Nitekim 21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Yönet-
meliği’nin 4/1-aaa hükmü rödövans sözleşmesini,

“Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek 
değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere 
veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak 
üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kıs-
mı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yap-
mış oldukları sözleşmeler”

şeklinde tanımlamıştır. 
Yargıtay ise bir kararında1 rödövans ilişkisini şu 
ifadelerle açıklamıştır:

“Günümüz literatüründe rödövans, maden 
ruhsat alanlarının, hukuki hak ve sorum-
lulukları kendisinde kalması koşuluyla hak 
sahibi tarafından sözleşme ile özel veya tüzel 
bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi durumun-
da, maden ocağının işletilmesini üstlenen özel 
veya tüzel kişinin, esas ruhsat sahibine, üret-
tiği her bir ton maden için ödemeyi taahhüt 
ettiği meblağ” olarak tanımlanmaktadır. 

2.2 Rödövans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Feshi
Rödövans sözleşmesi, sürenin bitimi, alacaklı ile 
borçlu sıfatlarının birleşmesi,  ikale sözleşmesi 
yapılması, imkansızlık, fesih iradesinin ortaya ko-
nulması gibi sebeplerle sona erebilmektedir. 
İşbu çalışmanın kapsamı gereği yalnızca sürenin 
bitimi halinde sözleşmenin sona ermesi ve feshi 
konusu irdelenecektir. 

3.1 Sürenin Sona Ermesi 
Rödövans sözleşmelerinin belirli bir süre için (ör: 1 
yıl, 5 yıl ya da  ya da 20.04.2022 tarihine kadar gibi) 
ya da belirsiz bir süre için (sözleşmenin ne zaman 

1. Yarg. 10. HD. 17.10.2014, 2014/16695 E. ve 2014/19906 K.
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2. Yarg. 6. HD. 22.05.2014, 2013/15333 E. ve 2014/6622 K.; Yarg. 6 HD. 21.10.2013, 2013/1827 E. ve 2013/13962 K.
3. Yarg. 6. HD, 03.05.2011, 2011/1302 E. ve 2011/5774 K.

biteceğine ilişkin bir hüküm olmaması gibi) yapılması 
mümkündür. 
TBK m. 367/1 hükmü uyarınca belirli bir süre için 
yapılan rödövans sözleşmeleri sürenin bitiminde 
kendiliğinden sona ermektedir. Yalnız burada dikkat 
edilmesi gereken, sözleşmenin sona ermiş olduğunun 
kabul edilebilmesi için tarafların açık ya da örtülü 
iradeleri ile sözleşmenin devamını kararlaştırmamış 
olmalarıdır. Diğer bir ifade ile belirli bir süre için yapı-
lan sözleşmenin sürenin sonunda kendiliğinden sona 
ermiş olması için ya taraflardan birinin sözleşmenin 
süresinin dolmasından evvel sözleşmenin devam et-
meyeceğine ilişkin açık beyanı olmalı ya da sözleşme-
nin devamı için zımni bir iradesi olmamalıdır. 
Bu noktada sözleşmenin süresinin dolması nedeniyle 
sona ermesine rağmen rödövansçının tahliyesi ama-
cıyla açılacak davanın süresine de ayrı bir parantez 
açmak uygun olacaktır. Normal şartlarda sözleşme 
süresinin dolması nedeniyle sona ermesine halinde 
tahliye davasının veya tahliye talepli icra takibinin 
sözleşme süresi bitmesinden itibaren 1 ay içerisinde 
açılması gerekmektedir. Ne var ki, Yargıtay tarafından 
da kabul edildiği üzere, sözleşme süresinden evvel 
veya sürenin bitiminden sonra dava açma süresi içeri-
sinde fesih iradesi açık şekilde karşı tarafa bildirilirse 
davanın bahsi geçen 1 aylık süre içerisinde açılması 
şart değildir2. 

3.2 Fesih 
3.2.1 Kira bedeli ve yan giderlerin ödenmemesi 
sebebiyle fesih
Rödövansçının rödövans bedeli ve yan giderlerini 
ödememesi bazı haller ve şartlar dahilinde ruhsat sa-
hibine fesih hakkı tanımaktadır. TBK m. 362 hükmü-
ne göre kiracının (rödövansçının) kira bedelini ve yan 
giderlerini vadesi gelmiş olmasına rağmen ödememe-
si halinde ruhsat sahibinin rödövansçıya yazılı olarak 
60 (altmış) günlük süre vermesi ve bu süre içerisinde 
ödeme yapılmaması halinde sözleşmeyi feshedeceğini 
bildirmesi mümkündür. 
Tabii ki burada rödövansçıya gönderilecek ihtarname 
içeriğinde vadesi gelmiş borçların neler olduğu ve 
miktarının ne olduğunun açık şekilde muhataba bil-
dirilmesi şarttır. Öte yandan, 60 (altmış) günlük süre 
ise ihtarnamenin rödövansçıya tebliğ edildiği tarihten 

itibaren başlayacaktır. Belirtilen süre sonunda öde-
menin tamamının yapılmaması halinde ise ruhsat 
sahibi sözleşmeyi göndereceği ayrı bir fesih ihtar-
namesi ile derhal feshedebilecektir.
Söz konusu hükmün uygulanabilmesi için vade-
si gelmiş borcun ödenmemesi şarttır. Bu yönüy-
le değerlendirildiğinde rödövans sözleşmelerine 
ödemenin yapılacağı tarihlerin açık ve kesin şekilde 
yazılması uygun olacaktır. Zira bu halde kesin bir 
vadeden söz edilmiş olacağından, rödövansçının 
bu tarihte kirasını ödememesi halinde ruhsat sahi-
binin TBK m.362 hükmündeki hakkını doğrudan 
kullanması mümkün olacaktır.  

3.2.2 Olağan fesih
Olağan fesih, belirsiz süreli rödövans 
sözleşmelerinde kullanabilecek bir fesih 
yöntemidir. Diğer bir ifade ile yukarıda izah edilen 
belirli süreli rödövans sözleşmelerinde olağan fesih 
yolunu işletme imkanı bulunmamaktadır. Tabii ki 
burada sözleşme süresinin tarih olarak belli olması 
her durumda doğrudan belirli sözleşme olduğu 
sonucunu doğurmayabilir. Gerçekten de sözleşme 
süresinin çok uzun bir süre için belirlenmiş olması 
belirli şartlarla birlikte değerlendirildiğinde belirsiz 
süreli bir rödövans sözleşmesinin varlığından söz 
etmeye olanak tanıyabilir. 
TBK m.368 hükmünde yer verilen bu olağan fesih 
yöntemini hem ruhsat sahibi hem de rödövansçı 
kullanabilecektir. Ne var ki rödövans sözleşmesinin 
bu şekilde sona erdirilebilmesi için belirli sürele-
re riayet etmek gerekmektedir. Üstelik olağan fesih 
hakkının kullanılabilmesi için belirli sebepleri ileri 
sürme ihtiyacı da bulunmamaktadır. Zira bu hak 
doğrudan kanun tarafından tanınmaktadır. 
Burada fesih bildiriminin ne zaman yapılacağı ve 
ne zaman hüküm doğuracağına ayrı bir parantez 
açmak yerinde olacaktır. TBK m. 368 hükmü uya-
rınca fesih bildirimi için sözleşmede ya da yerel 
adetler gereği bir süre belirlenmiş değil ise, o tak-
dirde, en az 6 (altı) aylık bir bildirim süresine ria-
yet etmek gerekmektedir. Dolayısıyla yapılan fesih 
bildirimi karşı tarafa ulaşmak ile sözleşmeyi sona 
erdirmeyecek ve fakat 6 (altı) ay sonra sözleşmenin 
feshedilmiş olacağını bildirir mahiyette olacaktır. 
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Tabii ki TBK m. 368 hükmü ile tanınan olağan fesih 
hakkının da bir sınırı bulunmaktadır. Öyle ki, bu 
hakkın kullanımı hakkın kötüye kullanılması mahi-
yetinde olmamalıdır. Henüz yapılmış bir rödövans 
sözleşmesinde rödövansçının yaptığı yatırımların 
karşılığını alamadan, çok kısa bir sürede ruhsat 
sahibi tarafından fesih yapılması gibi bir örnekte 
durum hakkın kötüye kullanılması ve dolayısıyla 
haksız fesih teşkil edebilir. Böyle bir ihtimalde, yani 
olağan fesih hakkının kötüye kullanılması halinde, 
haksız bir fesihten söz edilebileceği için karşı tara-
fın bu haksız fesih nedeniyle uğradığı zararı tazmin 
etme hakkı saklı olacaktır. 
3.2.3 Olağanüstü fesih 
Hukukumuzda asıl olan ahde vefadır. Diğer bir 
ifade ile asıl olan tarafların sözleşmesel ilişkilerini 
olabildiğince devam ettirmeleridir. Ne var ki bazı 
hallerde taraflardan sözleşmeyi devam ettirmeleri-
ni beklemek bazı hakkaniyetsiz sonuçlara sebebiyet 
verebilir. Bu bakımdan TBK m. 369 hükmü, kira 
ilişkisinin (rödövans sözleşmesi ilişkisinin) deva-
mını çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlı-
ğında taraflara olağanüstü fesih hakkını tanımıştır.  
Hemen belirtmek gerekir ki olağanüstü fesih hak-
kı, hem belirsiz hem de belirli süreli rödövans 
sözleşmelerinde uygulanabilir türdendir. Dahası, 
olağanüstü fesih hakkını kullanmak hem rödövans-
çıya hem de ruhsat sahibine tanınmış bir haktır. Bu 
hakkın kullanılabilmesi için önemli sebeplerin var-
lığı gerekmekte ve dolayısıyla taraflar bakımından 
sözleşmenin devamı çekilmez hale gelmelidir. Diğer 
bir ifade ile ancak belirli bir yoğunluğa ulaşmış se-
bepler bu hakkın kullanımını haklı kılacaktır. 
Bu noktada önemli sebeplerin neler olabileceğine 
de bazı örnekler vermek uygun olacaktır. Ancak, 
önemle belirtmek isteriz ki önemli sebepler her 
somut olayda tarafların arasındaki ilişkinin mahi-
yetine göre farklılık gösterebilecektir. Bununla bir-
likte, genel hatlarıyla şu söylenebilir ki, sebeplerin, 
taraflar yönünden ilişkinin devamını imkansız hale 
getirmesi, belirli bir yoğunlukta olması ve tek se-
ferlikten ziyade uyarı ve ihtarlara rağmen süregelen 
türden olması lazım gelmektedir. Bu çerçevede, 
o	 işletmenin beklenilen ya da olması gereken 

miktarda olmaması (uygun düştüğü ölçüde 
ayıba ilişkin hakların da kullanılması gündeme 

gelebilir)
o	 maden rezervinin taahhüt edilen türde ve miktar-

da çıkmaması (uygun düştüğü ölçüde ayıba ilişkin 
hakların da kullanılması gündeme gelebilir),

o	 patlayıcı madde kullanma ve satın alma izni ol-
maksızın ruhsat sahasında patlatma yapma, 

o	 ruhsat sahibinin maden ruhsat sahasını rödö-
vansçının kullanımına hazır şekilde tutmama-
sı, 

o	 patlayıcı madde kullanma ve satın alma izin 
alanı dışında patlatmaların yapılması, 

o	 iş güvenliği ve eğitimi konusunda ilişkin gerek-
li tedbirlerin alınmaması, 

o	 üretim sahası dahilinde izinsiz döküm 
yapılması,  

o	 kaçak üretim yapılması, 
o	 yapılan üretimlerin sözleşmede belirtilen şe-

kilde kantarlardan geçirilmemesi ve kayıt dışı 
üretim faaliyetleri yapılması, 

o	 idarenin emir ve talimatlarına uygun hareket 
edilmemesi, 

o	 ÇED ve/veya çevre izni gibi idari izinler 
alınmadan faaliyet gösterilmesi ve tesislerin 
işletilmesi, gibi sebepler önemli sebep oluştu-
rabilecek örnekler olarak değerlendirilebile-
cektir. 

Önemli sebeplerin varlığı dahi olsa kanun 
sözleşmenin derhal feshedilmesine olanak 
tanımamıştır. Öyle ki TBK m. 369 hükmünde 
tıpkı olağan fesihte olduğu gibi 6 (altı) aylık bir 
fesih bildirim süresi öngörülmüştür. Tabii ki 
burada tarafların rödövans sözleşmelerinde haklı 
sebeplerin varlığı halinde sözleşmenin derhal feshe-
dilebileceği yönündeki hükümlerinin fesih süresi ve 
anı noktasında ayrıca göz önünde tutulması yerinde 
olacaktır. Bu nedenle taraflar arasındaki sözleşme-
nin feshe ilişkin hükümlerinin tamamen göz ardı 
edilmemesi uygun olacaktır. 
Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer konu 
ise, önemli sebeplerin varlığına bağlı olarak yapılan 
fesih bildiriminde bu sebeplerin neler olduğunun 
açıkça yazılmasıdır. Nitekim Yargıtay da bir kara-
rında3 “hakim önemli nedeni kendiliğinden göz önü-
ne alamaz; o halde önemli nedenin varlığı ve o ne 
olduğu sözleşmeyi feshetmek isteyen tarafça belirtil-

  

4. Yarg. 3. HD, 18.09.2001, 2001/6667 E. ve 2001/7872 K. 
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melidir” ifadeleriyle durumu ortaya koymaktadır. 
Önemli sebeplerin varlığı nedeniyle yapılan fesihte 
TBK m. 369/2 hükmü feshin maddi sonuçları hak-
kında hakime geniş bir takdir yetkisi vermektedir. Bu 
kapsamda hakim, tarafların kişisel ya da birlikte ku-
surlarını ve derecelerini, fesih bildiriminde bulunan 
tarafın sözleşme devamındaki menfaatini, sözleşme-
nin kalan süresini, yapılan bir yatırım olup olmadı-
ğını, yapılan yatırımların taşınabilir olup olmadığı ve 
tekrar kullanılabilir olup olmadığını, ruhsat sahasının 
tekrar kiralanıp kiralanamayacağını ve bunun için ge-
reken süreyi ve buna benzer diğer tüm koşulları göz 
önünde tutacaktır. 

4 Sonuç
Yukarıda ifade edildiği üzere ruhsat sahibi ile rödö-
vansçı arasındaki rödövans sözleşmelerinin sona 
ermesinin ya da feshedilmesinin pek çok yöntemi 
mevcuttur. Ruhsat sahibinin ve rödövansçının 
sözleşmeyi sona erdirmek istemesi de doğal olarak 

çoğu zaman farklı şekil ve şartlara tabi olacaktır.  
Ancak beklenilen sonucun alınabilmesi adına 
önemli olan, hem sözleşmenin sona erdirilmesinde 
doğru yöntemi seçmek hem de bunu kanunun ve 
sözleşme hükümlerinin belirttiği şartlar dahilinde 
uygun düştüğü ölçüde uygulamaktır. 
Tabii ki rödövans sözleşmesinden kaynaklanan 
hukuki ilişkinin sona erdirilmesinde rödövans 
sözleşmelerinde yazılı hüküm ve şartların da bir 
hayli önemi bulunmaktadır. O bakımdan sözleş-
mesel ilişkinin sona erdirilmesi sürecinde kanun ve 
sözleşme hükümlerinin bir arada değerlendirilmesi 
gerekli ve şarttır.  
Saygılarımla... 
İşbu çalışma bahsi geçen konu hakkında genel 
bir bilgilendirme sağlaması amacıyla hazırlanmış 
olup, hiçbir şekilde tam ve bağlayıcı hukuki 
mütalaa mahiyetinde değildir. Yukarıdaki metin 
ve açıklamalar her olayın somut özelliklerine göre 
farklılık arz edebilir.    

AGÜB Aramıza Katılanlar

ORKAL A.Ş.
ORKAL A.Ş. 1995  yılından bu 
yana Türkiyenin önde gelen kal-
siyum karbonat üreticilerinden 
biri haline gelmiştir.  Kalsiyum 
karbonat tozu üretiminde uz-
manlaşmış bir firmadır. ORKAL 
A.Ş lateks eldiven, masterbatch, 
boya, plastik, pvc, lastik kauçuk  
vb dahil olmak üzere imalat sa-
nayindeki müşterilerimiz ile 
uzun vadeli iş ilişkileri kurarak 

yoluna devam etmektedir. Ka-
nıtlanmış başarı ve deneyimimiz 
ile müşterilerimize en iyi kaliteyi 
ve hizmeti vermek için çalışmak-
tayız. 
Şirket Misyonu: 
- Değer Oluşturma Maliyet Ta-
sarrufu Çözüm sağlanması
- Üretmek ve kaynaklardan mak-
simum değeri kullanılarak işle-
me yoluyla değer yaratmak.

- Müşterilerimizin ve iş ortakla-
rı ile güven ve dürüstlüğe dayalı 
yakın ve karşılıklı avantajlı iliş-
kileri beslemek ve geliştirmek. 
- Sürekli araştırma ve rekabetçi 
bir piyasanın taleplerini karşıla-
mak için yüksek kalitede ürünler 
geliştirmek.
- Sorumlu, sürdürülebilir kal-
kınma ve çevre koruma önlem-
leri uygulamak.
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Biga Maden 

BKA Hukuk Bürosu

1985 yılında madencilik alanın-
da çalışmalara başlayan Biga 
Maden, geçen süre içerisinde 
yaşanan hem sektörel hem eko-

BKA Hukuk, yerli ve yabancı ger-
çek ve tüzel kişi müvekkillerine 
geniş bir çerçevede hukuki danış-
manlık ve avukatlık hizmeti su-
nan butik bir hukuk bürosudur. 
BKA Hukuk bünyesinde, Türkçe 
ve İngilizce dillerinde hizmet ve-
ren avukatlar bulundurduğu gibi 
gerek yurt içi gerek yurt dışı iş 
ortakları ile de müvekkillerine 
global hizmet sunabilme imkanı-
na sahiptir.
Güven esasına dayalı olarak, ko-
ruyucu ve çözümleyici hukuki 
hizmet sunmayı ilke edinen BKA 
Hukuk, müvekkillerinin, gerek 
mevcut gerek gelecekte karşıla-
şılabilecekleri muhtemel hukuki 
ihtilaflara karşı hızlı, doğru, gün-
cel ve çözüm odaklı hukuk altya-
pısı sağlamayı amaçlamaktadır.
Müvekkillerin beklentilerinin 

nomik krizlere rağmen yıllarca 
sürdürdüğü istikrarlı büyüme 
sayesinde günümüzde özellik-
le Çanakkale yöresinde faaliyet 

analiz edilmesi ve bu doğrultuda 
menfaatlerin en üst düzeyde ko-
runması adına yenilikçi ve efek-
tif yöntemler oluşturmak, BKA 
Hukuk'un konularında uzman 
ekibinin önceliğidir. Bu anlayı-
şın bir gereği olarak BKA Hukuk, 
müvekkillerinin ticari ve şahsi 
işlemlerini sağlam bir hukuki 
zemin üzerine inşa edebilmek 
için hem önleyici hukuk prensi-
bi ilkesiyle danışmanlık hizmeti 
vermekte hem de mevcut hukuki 
ihtilaflarda müvekkillerinin hak 
ve menfaatlerini korumak adına 
dava avukatlığı hizmeti sunmak-
tadır.
Hukuk yaşayan, gelenek, yenilik 
ve ihtiyaçlarla sentezlenen bir 
disiplindir. BKA Hukuk da kad-
rosunu tam olarak bu düşünce ile 
oluşturmuş ve ekibinde tecrübe 
ile dinamizmin birleşimine özen 
göstermiştir.
BKA Hukuk, Sözleşmeler Huku-
ku, Şirketler ve Ticaret Hukuku, 
Maden ve Çevre Hukuku alanın-
daki danışmanlık ve uyuşmazlık 
çözümü faaliyetlerinde uzman-
laşmış bir büro olup halihazırda 
sektöründe öncü şirket ve grupla-
rın hukuki danışmanlığı faaliyet-
lerini devam ettirmektedir.

gösterdiği sektörlerde lider ku-
ruluşlardan birisi konumuna 
gelmiştir.

Darbazlar 
Madencilik 
ve Nakliyat

Darbazlar Madencilik ve Nakli-
yat, faaliyetlerine 2000’li yıllar-
da başlayarak günümüzde çoğu 
maden kolunda aranılan üretici 
ve taşıyıcı konumunda varlığını 
sürdürmektedir. İstikrarlı şirket 
politikası ile birlikte standartla-
rını sürekli daha yükseğe taşıyan 
ve müşterilerinin memnuniyet 
çizgilerini sürekli üst düzeyde tut-
mayı amaçlayan ve bunu başaran 
Darbazlar, mevcut kapasitesini 
sürekli artırırken kalıcı eserlere de 
imza atmıştır. Özel ailesi ; doğanın 
milyonlarca yılda oluşturduğu eş-
siz hazineleri ideal yaklaşımlar 
çerçevesinde insanlığın hizmetine 
sunmak, özellikle ülkemizin çok 
zengin doğal taş çeşitliliğini gele-
cek nesillere aktarmak misyonu 
ile hareket etmektedir.
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Bu çalışma 2011-2015 yılları arasında Maden Yapı firmasının ortaklarından ve 
birliğimiz Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Cem SÜREK’in şirket sınırlarında, 

şantiye ofisleri ve tesis etrafındaki bir kısım gözlemlerine dayanan fotoğraflardan 
oluşmaktadır. Şantiye çevresindeki konut alanlarının ve sanayinin yaygınlaşması 

sonucunda ironik bir biçimde agrega ocağı sahalarının biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında görece daha iyi bir ev sahibi olabileceğini ortaya koyuyor. 

Sahada gözlemlenen kuş türleri: 1) Karabatak, 2) Balaban, 3) Alaca Balıkçıl, 4) Büyük Ak Balıkçıl,  
5) Küçük Ak Balıkçıl, 6) Gri Balıkçıl, 7) Leylek, 8) Kara Leylek, 9) Yeşilbaş, 10) Çamurcun, 11) Atmaca, 
12) Kızıl Şahin, 13) Şahin, 14) Yılan Kartalı, 15) Kerkenez, 16) Gökdoğan, 17) Kınalı Keklik, 18) Saz Ta-
vuğu, 19) Halkalı Küçük Cılıbıt, 20) Dere Düdükçünü, 21) Orman Düdükçünü, 22) Karabaş Martı, 23) 
Gümüş Martı, 24) Küçük Kumru, 25) Kaya  Güvercini, 26) Kumru, 27) Üveyik, 28) Arı Kuşu, 29) Yalı 
Çapkını,  30) Ebabil, 31) Ak Karınlı Ebabil, 32) İbibik, 33) Tepeli Toygar, 34) Kırlangıç, 35) Ev Kırlangıcı, 
36) Dağ Kuyruksallayanı, 37) Ak Kuyruksallayan, 38) Sarı Kuyruksallayan, 39) Kızılgerdan, 40) Çayır 
Taşkuşu, 41) Kuyrukkakan, 42)Kara Kulaklı Kuyrukkakan, 43) Karatavuk, 44) Tarla Ardıcı, 45) Çıvgın,  
46) Söğüt Bülbülü, 47)Akgerdanlı Ötleğen, 48) Maskeli Ötleğen, 49) Çıtkuşu, 50) Benekli Sinekkapan,  
51) Uzun Kuyruklu Baştankara, 52) Büyük Baştan Kara, 53) Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu, 54) Sığırcık,  
55) Alakarga, 56) Saksağan, 57) Küçük Karga, 58) Kuzgun, 59) Gri Leş Kargası, 60) Serçe, 61) Kocabaş, 62) 
İspinoz, 63) Florya, 63) Karabaşlı İskete, 64) Saka, 65) Tarla Kirazkuşu, 66) Bahçe Kirazkuşu, 67) Karabaşlı 
Kirazkuşu, 68)Ak Mukallit, 69) Ağaç İncirkuşu, 70) Sülün.
Bu türlerden Yeşilbaş, Halkalı Küçük Cılıbıt, Saz Tavuğu, Kınalı Keklik ve Kuyrukkakanın Maden Yapı 
ruhsatlı sahada düzenli  olarak üredikleri gözlenmiştir.
Gerçekten de inşaat ve sanayinin gelişmesi sonrasında, hayvanlar için korunaklı alanların azalmasından 
dolayı, agrega ocakları birçok hayvan türü için yaşamlarını idame ettirecekleri ve türlerinin gelişimlerini 
sağlayacakları bir yer haline geliyor. Konu ile ilgili Avrupa’da yapılan araştırmalar özellikle bazı kuş türle-
rinin agrega ocaklarında yuva yaptıklarını doğruluyor. Hatta bu kuş türlerinin üremelerinin sağlanması 
için agrega ocaklarına özel izinler verildikleri de belirtiliyor. Türkiye’de de biyologlar ve diğer disiplinler-
den bilim insanlarının bir araya gelerek agrega ocaklarında bu tür çalışmalar yapması, biyolojik çeşitlilik 
bakımından önem arz etmektedir.

Kapak Fotoğrafının Konusu
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Çakıroğlu  
Avukatlık Bürosu

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

Üsküdar - İstanbul

Aytaş Ayhanlar 
Madencilik A.Ş.
Değirmendere Mevkii 

Tavşanlı Köyü 
Gebze - Kocaeli

Darbazlar Madencilik ve 

Nakliyat
10576. Sk. No:1, Fevziçak-
mak Mahallesi, 42050 Ho-

rozluhan Osb Bukas Ticaret 
Merkezi/Karatay/Konya

Kibsaş A. Ş. 
GOSB Altı Pelitli Köyü  

Gebze - Kocaeli 

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

Mamak - Ankara

Serka İnşaat Tic. 
A.Ş.

Büyükdere Cad. YKB Plaza 
No: 31 C Blok K: 12  

Levent - İstanbul

Tekkoç Madencilik 
Ltd. Şti. 

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

Bahçelievler - İstanbul

Çim Beton A.Ş.
Kemalpaşa Cad. No: 19 

İşıkkent - İzmir

Betaşsan Ltd. Şti.
Anadolu Mah. Kader Sok.  

No: 7/A  
Yıldırım - Bursa

Enveks A.Ş.
Köybaşı Cad. No: 74 / 3  

Yeniköy 
Sarıyer - İstanbul

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

No: 6/1-2  
Küçükyalı - İstanbul

Onur Taahhüt ve 
Taş. Ltd. Şti. 

Ankara Çevreotoyolu 
İncek Mevkii 5. km 
Gölbaşı - Ankara

Simgemat 
Madencilik

Fuat Kuşçuoğlu Cad. Simge 
Tesisleri No: 75 Yunuseli 
16180 Osmangazi-Bursa

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

Soyak Binası K: 3  
Mecidiyeköy - İstanbul 

Çağdaş İnşaat
Yalıkavak Yolu 48400 

Ortakent 
Bodrum - Muğla

Alyans İnşaat ve  
Ticaret A.Ş.

Üvezli Köyü Mevkii 
Şile-İstanbul

Danış Madencilik 
Harf İnşaat San.  

Tic. A.Ş.
Ayazağa Mah. Cendere Yolu 

Taşocağı Mevkii No: 34  
Şişli - İstanbul

Kansu Madencilik
Gazi Mah. Sepetçiyeri Mev-

kii Çanakkale Yolu 4 km  
Ezine - Çanakkale

MTK Madencilik
Altınoluk İskele Mah.  

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

Sakarya Öztaş İnşaat San. ve 
Tic. Ltd. Şti.  

Arabacı Alanı Mah. Çark 
Cad. No: 284/E 

Serdivan - Sakarya

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

1. Cad. No: 74
Dilovası - Kocaeli

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

Biga Maden  
Kemalpaşa Mahallesi, Yalı 

Cad. No:10, 17000 Merkez/
Çanakkale

Akçansa Çimento
Kısıklı Cad. No: 38 

Altunizade 
Üsküdar-İstanbul

Çimko Çimento
Akçakoyunlu Köyü 
Burunucu Mevkii 

Pazarcık  
Kahramanmaraş

General Makine 
Ltd. Şti. 

Yazıbaşı Sanayi Bölgesi  
Balkan Caddesi No: 34 

Yazıbaşı - Torbalı - İzmir

Maden Yapı A.Ş.
Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

ORKAL A.Ş.
Fındıklı Köy Yolu 3. Km 

Orhangazi/ Bursa

Su-Taş Madencilik
Cebeci Mah. 2807 Sokak 

No: 4 Sultangazi -  
İstanbul

Uysal İnşaat ve 
Kırmataş Tesisleri 

Havran - Balıkesir

BKA Hukuk  
Bürosu

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

Çobançeşme, Bahçelievler/
İstanbul

Akdeniz Petrol ve 
İnş. A.Ş.

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

Seyhan - Adana 

Dağıstan Maden 
Agrega İnş. Tic. San. 

Ltd. Şti. 
Beşevler M. Fevzi Çakmak 

Caddesi No: 31/3 
Çankaya - Ankara

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

No: 158  
Adapazarı , Sakarya

Madkim Maden ve 
Kimya Ltd. Şti.

Suçıkan Deresi  
Tavşanlı Köyü  

Gebze - Kocaeli

Özyurt Madencilik 
İnş. San. Tic. A.Ş.
Eski Edirne Asfaltı Lastikçi 

Durağı No: 612  
G.O.Paşa - İstanbul

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

Cevatpaşa Mah. Piri Reis 
Cad. Mürvet Bayar Apt. 

B/20 Çanakkale

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

Ltd. Şti.  
108 Sokak No: 51/50 Kara 

Nakliyeciler Sit.  
Bornova - İzmir

Bursa Beton  
Sanayi ve Tic. A.Ş. 

Ulubatlı Hasan Bulvarı  
No: 106 

Osmangazi - Bursa

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

Yeşilyurt 
Finike - Antalya

Dalbay Taş İmalatı 
San. Tic. Ltd. Şti. 

Cengiz Topel Cad.  
No: 192/27 

Küçükköy-İstanbul

Kancataş Turizm 
Taş Maden ve Yapı  

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

Taşocakları Gebze - Kocaeli 

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

Ltd. Şti. 
Cebeci Mah. Cebeci Yolu  

Taşocakları Mevkii  
Sultangazi - İstanbul

R.K.D. Enerji  
Ltd. Şti. 

Balgat Mah. Ziyabey Cad. 
No: 40/10 Balgat -  
Çankaya / Ankara

Tamtaş Yapı 
Malzemeleri A.Ş. 

Samsun Karayolu  
35. km 06780  

Elmadağ - Ankara

Yazlar İnşaat ve 
Tic. Ltd. Şti. 

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

Kartal - İstanbul

AGÜB ÜYELERİMİZ
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ETKİNLİK TAKVİMİ

MARBLE 24. Uluslararası Doğal Taş ve  
Teknolojileri Fuarı
İzmir
www.izmirfair.com

BETON İzmir 2018
İzmir  
www.kalitefuarcılık.com

Bauma 2018
China 
www.bauma-china.com

Hillhead Quarry
İngiltere 
www.hillhead.com

Bauma Conexpo India
Delhi
www.bcindia.com

World Of Concrete Europe 2018
Fransa 
www.wordofconcreteeurope.com

28-31

25-28

27-30

26-28 

11-14 

23-28
Mart 2018

Nisan 2018

Kasım 2018

Haziran 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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Metso Minerals
Çeneli Kırıcı

Yeni METSO çeneli kırıcı, taş ocakları ve madenlerdeki sabit 
kırıcı gereksinimlerinden ödün vermeyecek şekilde, mobil ve 
taşınabilir uygulamaların özel gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde tasarlanmıştır. Agrega, madencilik ve geniş ölçekli  ta-
ahhüt işlerinize mükemmel uyum sağlayacak şekilde kullanıma 
sunulmuştur.
Gerçek saha tecrübelerinden yola çıkarak geliştirtmiştir
Kırıcımız, müşterilerimizle birlikte elde edilen saha tecrübele-
rine göre geliştirilmiştir. Kavite (Kırma Odası), kinematikler ve 
işletme parametreleri, Metso C Jaw çeneli kırıcılılarının bilinen 
değerini ve muhteşem verimliliğini garanti etmek üzere tanım-
lanmış ve optimize edilmiştir. Kırıcı yükseklik optimizasyonu 
ile olabilecek en dik kırma odası kesiti ortaya çıkmıştır. Kavite 
üst kısmındaki mükemmel “yakalama açısı” ve kavite alt kıs-
mındaki agresif “yatay strok” bir araya gelerek yüksek kırma 
kapasitesini ve yüksek küçültme oranını birlikte sunar. Üstün 
dayanıklılık ve üretkenlik bir araya geldiğinde, son üründe en 
düşük ton-başına-maliyet ortaya çıkar.

Kolay kurulum
Çeneli Kırıcı tümleşik motor şasesi, volan muhafazası ve özel ola-
rak geliştirilmiş kompozit malzemeden tahrik grubu dahil olmak 
üzere birçok bağlantılı opsiyona sahiptir. Bu sayede kırıcı ünitesi-
ni tek başına ya da yeni tesisiniz veya mevcut tesisiniz için, eksik-
siz bir kırıcı modülü olarak kurabilirsiniz.
Kırıcının kendisi kurulduğu şase üzerinde vida bağlantısına gerek 
kalmadan, kurulduğu şase üzerine aktarılan dinamik yükleri azal-
tacak şekilde emen, montaj yastıkları üzerine yerleştirilir.

Kolay işletme ve bakım
METSO çeneli kırıcı kolay bakım ve işletme koşulları için tasar-
lanmıştır. Kırıcı üzerinde kolay ve güvenli şekilde erişilebilecek 
birkaç bakım noktası bulunmaktadır. Kırıcı ile birlikte verilen 
kaldırma gereçleri ile çene astarlarının ve yanak astarlarının ba-
kımı kolaylıkla yapılırken, kırıcı operatörü ile bakım personelinin 
güvenlikleri de sağlanmış olur.

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

 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

Faydaları
• Güvenilirlik

• Üretkenlik

• Kolay kurulum

• Güvenlik
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