
TAŞ OCAĞI ve KIRMA-ELEME İŞLETMECİLİĞİ 

 

Yol, baraj, santral vb. mühendislik yapılarına ait altyapı ve üstyapı projeleri ile 

yapılaşma alanlarında kullanılan agregalar, dere-teras veya taş ocaklarından kırılarak elde 

edilmektedir. Söz konusu işlerde su, bitüm, çimento ile karıştırılarak veya kırma-eleme işlemi 

sonunda elde edilmiş ürünün tüvenan kullanıldığı projelerde taş ocağı ve kırma-eleme 

işletmeciliği ile ülke kaynaklarının verimli kullanılması, çevresel etki değerlendirme koşulları 

ve kullanıldıkları üretimlerde kalite ve yüksek performans beklentisi amaçlanmalıdır. 

Agrega Üreticileri Birliği verilerine göre agrega üretimi 2012 yılında yaklaşık 400 

milyon ton civarı gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilecek büyük ve önemli 

mühendislik yapıları ile kentsel dönüşüm projeleri göz önünde bulundurulduğunda 2013 yılı 

ve sonrasında agrega ihtiyacı 2012 yılı üretiminin çok üzerinde olacaktır. 

“YTMK Taş Ocağı ve Kırma-Eleme İşletmeciliği Çalışma Grubu” çalışmalarında 

öncelikle Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen taş ocağı ve kırmaeleme 

tesislerinde mevcut işletim profillerinin çıkartılması sonrasında yapılmakta olan çalışmalar 

aşağıda verilmektedir; 

 Kullanılacak malzeme özelliklerine göre doğru/uygun taş ocağı seçimi ve işletilmesi, 

 Kırma-Eleme-Depolama sistemlerinde klasik ve gelişmiş yöntemlerin üretim, çevre 

ve maliyet açısından değerlendirilmesi, 

 Agrega üretim süreci, problemleri ve uygun üretim koşullarının oluşturulması 

başlıkları ile tanımlanabilecek El Kitabı, Rehber vb. yayın veya doküman 

oluşturulması başlıkları altında toplanacaktır. 

Taş Ocağı ve Kırma-Eleme İşletmeciliği Çalışma Grubu çalışma konusu ile ilgili altı 

adet toplantı ve bir adet taş ocağı, kırma-eleme-asfalt plenti tesisisin yerinde incelemesini 

yapmış, çalışma grubu içerisinde gerçekleştirilen görev dağılımları sonucunda; 

 Taş Ocağı Etüdü ve Yazım Rehberi 

 Taş Ocağı İşletmeciliği Rehberi 

 Agrega Kırma-Eleme Sistemleri Rehberi 

başlıkları ile taslak üç adet doküman hazırlanmıştır. Bu dokümanlardan, Taş Ocağı Etüdü ve 

Yazım Rehberi ile yol yapım ve üstyapı işlerinde kullanılacak taş ocaklarında, agreganın 

kullanılacağı imalata göre doğru/uygun taş ocağı seçimi, etüdü ve değerlendirmesi ile ilgili 

kullanılabilecek ortak bir rehber oluşturulması amaçlanmıştır. Taş Ocağı Etüdü ve Yazım 

Rehberi; 

 Etüdün Amacı 

 Etüt Alanının Tanıtımı 

 Etüt Alanı ve Yakın Çevresinin Genel Jeolojisi 

 Etüt Alanının Jeomorfolojisi 

 Etüt Alanının Yapısal Jeolojisi ve Tektoniği 

 Etüt Alanının Depremselliği 

 Taş Ocağı Genel Bilgileri 

 Taş Ocağı Detay Bilgileri 

 Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalar 

 Laboratuvar Çalışmaları 

başlıkları ile oluşturulacak bilgileri içerecektir. 

 

 

 



Çalışma Grubu olarak hazırlanmış ikinci taslak çalışma, Taş Ocağı İşletmeciliği başlığı 

altında olup, bu çalışma ile Taş Ocağı İşletme Rehberi'nin; 

  Ocak İşletmeciliği 

 İşletme Öncesi Hazırlık Çalışmaları 

 Hazırlık Çalışmaları 

 İlgili Kanun ve Yönetmelikler 

 

  Açık Ocak İşletmeciliği 

 Uygun Delici Seçimi 

 Patlatma Tasarımının Oluşturulması 

 Basamak Patlatması Hesap Yöntemi 

 Patlatmanın Çevresel Etkileri 

başlıkları altında oluşturulması hedeflenmiştir. 

Çalışma Grubunun hazırlamakta olduğu üçüncü taslak çalışma, “Yol Üstyapı 

Malzemelerinin Üretiminde Kullanılan Agrega Kırma-Eleme Sistemleri Rehberi” adı ile 

oluşturulacaktır. Bu çalışma, doğru kırma-eleme sistemlerinin seçilmesi, doğru dizayn 

edilmesi ve doğru yöntemlerle işletilmesi, uygun agrega stoklama şartlarının sağlanması, iş 

güvenliğinin arttırılması ve çevresel olumsuz etkinin en aza indirgenmesi için alınacak 

tedbirler konularında ve alternatif çözümler ile birlikte saha tecrübelerini de içerecek şekilde 

ana hatları ile bir rehber oluşturulmasını amaçlamıştır. Bu rehber; 

 Agrega Üretiminde Hedefler ve Başarılı Bir Konkasör İşletmeciliği İçin Temel 

Gerekler 

 Tesis Yeri Seçimi 

 Kırıcı Tipleri, Uygun Kırıcı Seçimi, Sınıflandırma ve Tesis Dizaynı 

 Agrega Stoklama Şartları 

 Çevresel Etkiler ve Alınabilecek Tedbirler 

 İş Sağlığı ve Güvenliği 

 İdeal İşletme Örneği 

başlıkları ile oluşturulacaktır. 
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