


























2016 yılı ülkemiz için gerek eko-

nomik gerekse de siyasi alanda 

dalgalanmalar yaşadığımız, 

zorlu bir yıl olmuştur. Millet ola-

rak zor zamanlardan geçtiği-

miz bu yılda, birlik olma örneğini bütün dünyaya göstererek ne 

kadar güçlü bir ülke olduğumuzu da yeniden kanıtladık. Millet 

olarak, bu zor zamanları atlatmak için yılmadan daha çok çalışa-

rak ve üreterek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmayı seçtik. 

Bu amaçla Birliğimiz, kurulduğu gün-

den bu yana amacından taviz verme-

den, hazır beton sektörüne katkı sağ-

lamak adına eğitimden laboratuvara, 

uluslararası kongre ve fuarlardan 

işçi sağlığı ve güvenliğine kadar çok 

çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak 

üretmeye devam etmiştir. Geçtiğimiz 

yıllarda olduğu gibi bu yıl da Birliği-

miz adına faaliyetlerimizi hızlandırdı-

ğımız, sektörümüze yenilikler kazan-

dırdığımız bir yıl olmuştur.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da beton 

santralleri, iş makineleri, kamyon ve 

çekiciler, transmikserler, pompalar, 

kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton 

kimyasalları, otomasyon sistemleri, 

lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel 

makineler başta olmak üzere çok ge-

niş bir ürün yelpazesini, beton,agrega 

üreticilerine ve inşaat yapımcılarına 

sunulmak üzere düzenlediğimiz Be-

ton Ankara 2016 Fuarı’nı Ankara’da 

gerçekleştirdik. Ankara Sanayi Oda-

sı, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren 

Sendikası, TMMOB İnşaat Mühendis-

leri Odası ve Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından da destek-

lenen fuarımız, Ortadoğu başta olmak üzere Afrika ve Asya’dan 

çok sayıda profesyonel katılımcıyı ağırladı. Fuar etkinlikleri çer-

çevesinde, ilk gün Betonda Kalitenin Önemi Semineri ve Doç. Dr. 

Deniz Gökçe Ekonomi Semineri düzenlendi. Fuarın ikinci günü 

ise fuar katılımcısı firmaların seminerleri, Silindirle Sıkıştırılmış 

Beton Yollar ve Uygulamaları Semineri, Betonda Dayanıklılık, 

Standartlar ve Deneyleri Seminerleri Birliğimiz tarafından dü-

zenlendi.

2015 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nda yapılan değişikliklerin 

kabulü ile 5544 sayılı Mesleki Yeter-

lilik Kurumu Kanunu’nda da önemli 

değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin 

en önemlilerinden biri sektörümüzü 

de yakından ilgilendiren belge zorun-

luluğu getirilen meslekler olmuştur. 

Kanuna göre;  “Tehlikeli ve çok teh-

likeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik 

Kurumu tarafından ulusal standardı 

ve yeterliliği yayımlanan ve Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çı-

karılacak tebliğlerde belirtilen mes-

leklerde, tebliğlerin yayım tarihinden 

itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeter-

lilik Kurumu Kanununda düzenlenen 

esaslara göre Mesleki Yeterlilik Bel-

gesine sahip olmayan kişiler çalıştı-

rılamayacaktır.” Bu kanun uyarınca 

Birliğimiz bünyesinde, THBB Mesleki 

Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi 

(THBB-MYM) kurulmuştur. 24 Mayıs 

2016 tarihinde Betonarme Demircisi 

ve Betoncu ulusal yeterliliklerinde sı-

nav ve belgelendirme yapmak üzere 

 

Yavuz Işık

ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

2016 has been a year in 

which we accelerated the 

activities of our Association 

and provided our sector with 

innovations

2016 has been a thorny year in which we experienced 

fluctuations in both economical and political fields for 

our country. We have demonstrated the example of 

unity to the entire world and proved once again how 

strong a country we are in that year posing difficul-

ties we experienced as the nation. As the nation, we 

preferred to contribute to the economy of our country  

by working and producing more and more undaunt-

edly in order to overcome those difficult times. For 

the same purpose, our Association has continued to 

conduct works in many different fields, ranging from 

trainings to laboratories, from international congress 

and fairs to health and safety of employees, to provide 

the ready mixed concrete sector with contributions 

without compromising its objectives since the day of 

its incorporation. As in the previous years, this year 

has been a year in which we accelerated the activities 

on behalf of our Association and provided our sector 

with innovations.
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yetkilendirilen THBB-MYM, İstanbul’da Betoncu alanında ilk bel-
gelendirme sınavını gerçekleştirmiştir.

Sektörün teknik donanım ve üretim kalitesi açısından gelişmesi-
nin yanı sıra çevre kontrolü ve iş güvenliği açısından da ulusal ve 
uluslararası standartlara uygunluğunun yaygınlaşmasını hedef-
liyoruz. İlkini 2010 yılında düzenlediğimiz ve Avrupa’ya örnek 
olacak bir ilke imza atarak hazır beton sektöründe iş kazalarını 
önlemek, sektörde iş güvenliği açısından farkındalık yaratmak 
ve tesislerin yeterliliğini ölçmek amacıyla bu yıl Mavi Baret İş 
Güvenliği Yarışması’nın üçüncüsünü düzenledik. Denetimler 
sonucunda mayıs ayında 10 hazır beton tesisine “Mavi Baret İş 
Güvenliği Ödülü” verdik. 

Birliğimiz, betonun doğru ve yerinde kullanımını özendirmek, 
malzeme seçimi ve mimari üretim sürecinde yaşanılır çevreler 
ve estetik yapı örneklerini ödüllendirmek amacıyla dört yıl aray-
la Mimarlık Ödülleri düzenlemektedir. Türkiye’deki diğer birçok 
mimari ödülden farklı olarak, THBB 2016 Mimarlık Ödülleri, 3 
aşamalı bir değerlendirme sürecine sahiptir. Bu yıl dördüncüsü-
nü düzenlediğimiz yarışmaya 57 başvuru yapılmıştır. 1. aşama-
da 19 proje daha detaylı tartışmak üzere seçilirken 2. aşamada 6 
yapı finalist olma hakkı kazanmıştır. Jüri üyeleri finalist yapıları 
teker teker gezip yerinde gözlemledikten sonra ödül ocak ayın-
da düzenlediğimiz bir törenle sahibini bulmuştur. Ön elemeyi 
geçen 19 proje ve finalist projelerin yer aldığı sergimiz ise Galeri 
Işık’ta 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamıştır.

Sektörümüzü yalnızca ulusal düzeyde değil uluslararası düzey-
de de en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığımızı her fırsatta 
dile getirmekteyiz. Bu yıl, 1991 yılından bu yana tam üyesi ol-
duğumuz ve 2014 yılından bu yana da Başkanlık Komitesi’nde 
yer aldığımız, çok önemli bir organizasyon olan Avrupa Hazır 
Beton Birliğinin (ERMCO) Başkanı seçildim. 8 Eylül 2016 ta-
rihinde Almanya’da gerçekleştirilen 24. ERMCO Yönetim Ku-
rulu Toplantısı’nda, 70 delegenin oyları ve Fransa, Almanya 
ve Türkiye’den temsilcilerin oluşturduğu Başkanlık Divanı’nın 
kararıyla seçildiğim ERMCO’daki bu görevimizle birlikte Avru-
pa’daki gündemleri daha da yakın takip ederek son gelişmeleri 
ülkemize kazandıracağız ve sektörümüzün sorunlarını da Avru-
pa’daki kurumların gündemine getirip çözüm bulmaya çalışaca-
ğız. Böylece, Türkiye olarak Avrupa hazır beton sektörüne yön 
verirken ülkemiz hazır beton sanayisinin gelişimine de katkıda 
bulunacağız.

Sektörümüzdeki gelişmelerin takip edilmesi ve sektörümüzü et-
kileyecek gelişmelerin önceden fark edilerek gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak amacıyla “Hazır Beton Endeksi” hazırlan-
ması için bu yıl üyelerimiz ile birlikte çalışmalarımızı başlattık. 
Bu endeks çalışması ile hem hazır beton sektöründeki gelişimi 
görmeyi hem de inşaat başta olmak üzere diğer ekonomik faali-
yetlerdeki gelişmeleri izlemeyi hedefledik. 

Hazır beton ve inşaat sektörleri Türkiye ekonomisi açısından 

çok önemlidir. Hazır beton sektörü, 800’den fazla girişimin faa-

liyet gösterdiği, 16 milyar Türk Lirasını bulan cirosu, 38 bini aşan 

istihdam hacmi ve yıllık 107 milyon metreküpü bulan üretimiyle 

inşaat sektörünün en temel koludur. 

Hazır beton sektörünün gelişmesi için, yaptığımız çalışmalara 

bağlı olarak, hedeflerimizi de ortaya koyduk. 2016 dönemi için 

2 farklı analiz gerçekleştirdik: firma başına ciro ve sektörün 

toplam cirosu. Bu yıl sonu itibari ile beklediğimiz firma başına 

net satış rakamı 23,4 milyon TL’dir. Sektörün önceki yıllardaki 

büyüme performansını sergileyebilmesi için her yıl üreticileri-

mizin satışlarını –iyimser senaryo altında- %17 artırmaları ge-

rekmektedir. Ancak inşaat sektöründeki gelişmeler göz önün-

de bulundurulduğunda yapılan simülasyonlar büyüme oranını 

aşağı çekmektedir. Buna göre beklentimiz 2016 senesinde hazır 

beton sektörünün 16,4 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmasıdır. 

2016 yılı için sektörün ciro artış hızını %8 tahmin ediyoruz. An-

cak 15 Temmuz sonrasındaki gelişmelerin, son çeyrekte daralan 

piyasa yapısının ve yine aynı dönemde kurda yaşanan dalgalan-

manın hiç kuşkusuz öngördüğümüz büyüme oranları üzerinde 

etkisi olacaktır.

2016 Aralık ayında FED’in faiz artırımı kararı sonrasında, küre-

sel piyasalar henüz yönünü bulabilmiş değildir. Trump ekono-

misi, Çin’in beklenen büyüme performansı, AB’deki seçimlerin 

etkileri, Brexit’in sonuçları, FED’in kademeli faiz artırımına de-

vam edecek olması gibi unsurların tamamı başta Türkiye olmak 

üzere gelişme yolundaki ülkelerin büyüme politikaları üzerinde 

etkili olacaktır. Türkiye ekonomisi açısından biliyoruz ki son çey-

rekte daralan iç tüketim ile birlikte Türkiye’nin büyüme trendin-

de aşağı yönlü bir hareket oluşmuştur. Bu trendin dışında kalan 

istisnai sektörlerden biri inşaat sektörüdür. Konut kredilerinde 

yapılan faiz indirimi başta olmak üzere alınan birtakım tedbir-

lerin etkisi ile konut sektöründe kısmi bir genişleme ortaya çık-

mıştır. Aralık ayından sonra konut sektöründeki bu trendin daha 

ne kadar devam edeceğini öngörmek oldukça zordur.

İnşaat sektörünün ve dolayısıyla hazır beton sektörünün bü-

yüme performansı üzerinde etkili olacak olan bir diğer unsur 

“kamunun inşaat harcamaları”dır. 2016 yılının ilk üç çeyreğin-

de önemli bir artış göstermeyen bu harcamaların 2017 yılında 

hızlanmasını beklemekteyiz. Bu hareketlenmeye bağlı olarak 

hazır beton sektöründe de gelişme kendiliğinden ortaya çıka-

caktır. Zira Başbakanımız tarafından açıklanan Orta Vadeli Plan 

rakamlarında kamu harcamalarındaki artışın sinyalleri verilmiş-

tir. Türkiye’nin içeride ve dışarıda zor bir dönemden geçtiği şu 

dönemde, bütçe disiplininden aşırı taviz vermeksizin kamu har-

camaları kanalı ile ekonomiyi desteklemesi gerekmektedir. Bu 

gelişmeler doğrultusunda, 2017 yılında sektörümüzde %10 ciro 

artış hızı bekliyoruz.
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arasından 6 projeyi finalist olarak belirledi. Finalist olarak be-

lirlenen; Doğan Holding Genel Müdürlük Yapısı (NSMH); Gün-

gören Tozkoparan Ortaokulu (Uygur Mimarlık); Lüleburgaz 

Şehirlerarası Otobüs Terminali (Sıddık Güvendi, Tuna Han 

Koç, Barış Demir, Oya Eskin Güvendi); Şişhane Park Kentsel 

Meydan ve Yeraltı Otoparkı (SANALarc); T - Evi (Onur Teke) 

ve TAC-SEV Yeni Kampüsü (Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık) 

projelerini yerinde ziyaret eden Seçici Kurul, THBB 2016 

Mimarlık Ödülü’nün sahibi olacak projeye karar verdi. Seçi-

ci Kurul, Güngören Tozkoparan Ortaokulu projesiyle Uygur 

Mimarlık’ı ödüle layık gördü.

Ödülün takdim edilmesi için 4 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 

Nişantaşı’nda yer alan FMV Işık Okulları’nda bir tören düzen-

lendi. Törenin açılışında Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 

ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık bir konuşma yaptı.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin; kaliteli beton üretiminin yanı 

sıra sektörün gelişimi için her konuda çalışmalarını sürdür-

düğünü; birliğin bu kapsamda, inşaat sektöründe güvenliğe, 

estetiğe ve çevre dostu olmaya her zaman büyük önem ver-

diğini ifade eden Yavuz Işık, bu önemin bir göstergesi olarak, 

sektörün öne çıkan firmalarını, üreticilerini ve diğer bileşen-

lerini her zaman desteklemek ve teşvik etmek için Yeşil Nok-

ta Çevre Ödülleri ve Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri düzenle-

yerek sektörün gelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: 

Ömer Selçuk BAZ

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz IŞIK, ödülü kazanan Semra ve Özcan UYGUR’a THBB 

2016 Mimarlık Ödülü’nü takdim etti.
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“Birliğimizin hedeflerinden biri de betonun doğru kullanımını 

vurgulamaktır. Bu amaçla Birlik olarak, sektörümüz açısından 

en önemli başlıklardan biri olduğunu düşündüğümüz, betonun 

bir malzeme olarak estetik açıdan kullanımını özendiren THBB 

Mimarlık Ödülleri’ne ayrı bir önem atfediyoruz.

İlk olarak 2004 yılında düzenlediğimiz THBB Mimarlık Ödülleri’nin 

ikincisini 2008 yılında, üçüncüsü ise 2012 yılında gerçekleştirdik. 

2016 yılında ise Arkitera ile dördüncüsünü düzenlediğimiz THBB 

Mimarlık Ödül Töreni’mizde, betonun doğru ve yerinde kullanı-

mını özendirmek, malzeme seçimi ve mimari üretim sürecinde 

yaşanılır çevreler yaratan ve estetik yapı örneklerini yeniden 

ödüllendirmek amacıyla toplanmış bulunuyoruz. 

Bu sene de yarışmamızın çok değerli katılımcıları oldu, mimaride 

beton kullanımının birçok güzel örneğini gördük. Birbirinden id-

dialı projelerin katıldığı yarışmamızda, jürinin ödül alacak aday-

ları seçerken zorlandığından hiç şüphem yoktur.

Dördüncüsünü düzenlemiş olduğumuz Mimarlık Yarışması bize 

gösteriyor ki, beton kullanılarak yapılabileceklerin sınırı ancak 

insanın hayal gücü kadardır. Önümüzdeki yıllarda birçok yenilik-

ler ve yaratıcı fikirler görmeye devam edeceğimize eminim. Yeni 

yılda da betondaki heyecan verici gelişmeleri ve yenilikleri, beto-

nun kazandığı yeni kullanım alanlarını ve çok yaratıcı beton ya-

pıları görmeye devam edeceğiz. THBB olarak her zaman sektöre 

yön veren yeniliklerin takipçisi ve bir parçası olmaya devam ede-

ceğiz. Yeni ve yaratıcı fikirlerin her zaman en büyük destekçisi 

olacağız. THBB 2016 Mimarlık Ödülleri’ne proje gönderen tüm 

mimarlara teşekkür ediyorum. Ödül kazanan projenin ve finalist 

projelerin sahiplerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Ardından, jüri adına konuşan Ömer Selçuk Baz, değerlendirme 

sürecine dair jürinin izlenimlerini paylaştı. Yapıların hikâyelerini 

müelliflerden dinlemenin, yerinde görerek incelemenin öğre-

tici ve anlamlı bir süreç olduğunu söyleyen Baz, kâğıt üzerin-

deki projeyle yerinde görülen projenin çok farklı olduğunu be-

lirtti. Değerlendirme sürecinde müelliflerden dinledikleri yapı 

hikâyelerinin, projelerin zorlu koşullarda inşa edildiğini gösterdi-

ğini söyleyen Baz, “Bu coğrafyada mimarlık yapmanın ne kadar 

zor olabileceğini bir kez daha gördük.” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra, ödül töreninde önce finale kalan 

5 yapının müelliflerine plaketleri takdim edildi. Ardından, Avrupa 

Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı 

Yavuz Işık, ödülü kazanan Semra ve Özcan Uygur’a THBB 2016 

Mimarlık Ödülü’nü verdi. 

Ödül Töreni’nde ödüllere katkılarından dolayı Seçici Kurul üye-

lerine de teşekkür plaketi takdim edildi. Tören’in ardından ön 

seçim listesindeki 19 projenin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. 

Türkiye Hazır Beton Birliği 2016 Mimarlık Ödülleri Sergisi, 4-14 

Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul Nişantaşı’nda yer alan Galeri 

Işık’ta gezilebilecek.
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brüt olarak kullanıldı. Beton sahip olduğu özelliklerinden dola-
yı benzeri olmayacak nitelikte bir yapı malzemesi. Akışkanlığı 
şekil verilebilir olmakla birlikte, yekpare kullanılabilen tek yapı 
malzemesi olması, güzel yaşlanması ve sürdürülebilir olması ne-
deniyle pek çok projemizde olduğu gibi bu projemizde de temel 
yapı malzemesi olarak tercihimiz oldu. Oluşturduğu yüzeylerin, 
her eylem için altlık oluşturma kapasitesi, betonu emsalsiz kılan 
özelliklerinden. Taşıyıcı görevi görürken iç düzenleme elemanı 
olarak kullanılabilen, yapısal peyzajın da vazgeçilmezi. Birlikte 
kullanıldığı hemen hemen tüm malzemeler ile uyumlu beraber-
lik sergileyebilirken doğanın içinde vakur duruşu da önemli ter-
cih nedenlerimizden.

Seçici Kurul Değerlendirmesi Raporu’ndan:

Değerlendirmenin çeşitli aşamalarında karşılaştığımız Uygur 
Mimarlık projelerinden birisini nihayetinde geziyoruz. Beton 
üzerine kafa yoran ve bu anlamda çeşitli ürünler veren ekibin 
işlerini, seçim sürecinin farklı seviyelerinde tartışmıştık. Bu 
tartışmalar, mimarlıkta sürekliliğin ve ısrarlı takibin, tecrübe-
nin ne kadar önemli olduğu ekseninde ilerledi. Diğer bir açıdan, 
doğruluğu kanıtlanmış ve çalışan detayların, artık bir nokta-
dan sonra fazlaca tekrar ettiği, gelişimi ve değişimi engellediği 
yönünde bir görüş de masadaydı. Tüm eleştirilere rağmen eki-
bin bu keskin çizgi üzerinde ürettiği 40 küsur nitelikli ve iddialı 
okul dizisini çok anlamlı buluyoruz. Tozkoparan okulunu de-
ğerlendirirken sadece bu yapı üzerinden bu değerlendirmeyi 
yapmakta zorlanıyoruz. Bu yapı dizisi Semra Uygur’un ifade 
ettiği gibi, farklı birimler ve modüllerden oluşmuş sistemlerin 
farklı yoğunluklarda bir araya geldiği bir düzeni tarif ediyor. 
Okuldan okula değişen program ve yoğunlukları tip projeler 
yapmadan, tip sistemler ve yaklaşımlar kullanarak yeniden 
üretmek…Yapı, iç mekânında çok zengin ve çeşitli bir dünya 
sunuyor. Boşluk içerisinde açılan, değişen döşemeler adeta 
üst kotlara doğru uzanan yarı açık sınıflar arası mekânlara dö-
nüşüyor. Üstelik mekân, bu yapı yapma tecrübesi ile birlikte 
nerdeyse hiçbir mimari elemanı içerisinden çıkaramadığınız, 
en az donanımla inşa edilmiş. Duvarlar beton blok elemanlar-
la örülüyor, mekân doğal olarak havalandırılıyor ve oldukça 

aydınlık. Yapı her açıdan oldukça iyi düşünülmüş: Küçük spor 
salonu, teknik mahaller, mekanik ve elektrik koordinasyon… 
Biraz eleştirdiğimiz, uzun zaman zarfında tipleşen ve katıla-
şan detay dünyasını bu yapıda biraz daha anlamlı buluyoruz. 
Yapının iç mekânında yaratılan zengin ve çoğul dünyanın gücü 
maalesef dış mekânlarda, açık alanlarda türeyemiyor. Belki 
“aynı anda çok sayıda yapma durumunun, baş edilemez so-
nucu” diye düşünüyoruz bir yandan. Öte yandan “iç mekânlar 
için üretilen bu sistem dışı mekân içinde üretilemez miydi?” 
diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Bu çerçevede okulun 
mimari tasarım kalitesini, betonun taşıyıcı sistemle beraber 
farklı ölçeklerde, yatay/düşey yüzeylerde, cesaretle ve bece-
riyle kullanması çok etkileyici bulduk. Ayrıca çocukların kulla-
nımındaki bu yapıda beton yüzeylerle iç içe olunması için özel 
bir beceri sunulması ve bunun kullanıcı tarafından benimsen-
mesi, içselleştirilmesini mimarlık mesleği açısından çok önemli 
bir katkı olarak değerlendirdik. 
Uygur Mimarlık’ın son dönemde yaptığı işlerde ve Tozkopa-
ran Ortaokulu’nun da dâhil olduğu bir grup projede bu uygu-
lamaların cesaretle ve önemli bir irade göstererek uygulan-
dığını izledik. Bu tür bir deneyimin, beraberinde bir özgüven 
de oluşturduğunu biliyoruz. Ülkemizde müteahhitlerin çıplak 
beton imalatlı işleri pek uygulamaya yanaşmadıkları bir or-
tamda bu özgüven ile oluşturulmuş nitelikli işlerin mesleği-
miz ve meslektaşlarımız açısından çok önemli olduğunu dü-
şünüyoruz. Mimari açıdan, brüt betonu yüzeyde kaplamadan 
kullanmak çok ciddi bir koordinasyon becerisi ve cesaret 
gerektiriyor. Beton, pek çok farklı malzemeyle birlikte kulla-
nımı, erişilebilirliği, ekonomisi düşünüldüğünde hızlı ve kolay 
bir malzeme. Öte yandan hatalı brüt beton imalatların telafisi 
nerdeyse yok! Yapılan çok sayıda okulda yaklaşık bu seviyede 
bir üretimin olması, tasarım probleminin alışıldık bir mimar-
lık probleminin ötesinde çoklu bir sistem içinde hızlı ve çok 
daha geniş etki alanı bulmasının çok özel bir durum olduğunu 
kabul etmek ve hakkını teslim etmek gerekli. Tüm tartışma-
ların ve değerlendirmelerin sonunda Güngören Tozkoparan 
Ortaokulu’nu oy birliği ile ödüle layık gördük.
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BİLDİRİ KONULARI:

1. BETON BİLEŞENLERİ
 • Agregalar
 • Bağlayıcılar
 • Mineral ve kimyasal katkılar
 • Lifler

2. ÜRETİMDE VE YERİNDE NİTELİK DENETİMİ
 • Üretimde en uygun nitelik denetim düzeyinin belirlenmesi
 • Standart beton numunelerinin boyutlarının küçültülmesi
 • Başlıklama yöntemleri
 • Karot numunelerinin alınması, kesilmesi, düzeltilmesi,  
  başlıklanması

3. ÖZEL BETONLAR, ÖZEL PROJELERDE BETON TASARIM 
VE ÇÖZÜMLERİ
 • Hafif, ağır ve lifli betonlar
 • Çevresel etki sınıflarına dayanıklı beton üretim ve 
   tasarımları
 • Yüksek yapı, baraj ve deniz yapılarında beton üretimi 
 • Performansa dayalı beton tasarımı

4. BETON ÜRETİMİNDE GERİ KAZANIM VE GERİ DÖNÜŞÜM
 • Geri kazanılmış betonların agrega olarak üretimde  
  kullanılabilirliği
 • Geri dönüşüm su ve katı atığının beton üretiminde  
  kullanımı 
 • Çeşitli atık malzemelerin betonda kullanılabilirliği

5. BETON YOLLAR VE KARAYOLU BETON GÜVENLİK 
YAPILARI
 • Beton yollar
 • Beton bariyerler
 • Gürültü bariyerleri
 • Havaalanı betonları

6. BETON SANTRALİ VE SEVKİYAT VERİMLİLİKLERİ
 • Santral verimliliği, tasarımlar
 • Merkezi sevkiyat optimizasyonu
 • Çok tesisli firmalarda beton sevkiyat ağları

7. BETON TEKNOLOJİSİNDE SON GELİŞMELER
 • Yeni çimento esaslı kompozitler
 • Beton uygulamalarında yeni malzeme ve teknolojiler

Kongre Yeri : İstanbul Fuar Merkezi, Salon 9-10-11 Yeşilköy / İstanbul

BİLİM KURULU:

Abdurrahman GÜNER
Ahmet GÖKÇE
Ali Osman ATAHAN
Asım YEĞİNOBALI
Atiye TUĞRUL
Bekir Yılmaz PEKMEZCİ
Burcu AKÇAY ALDANMAZ
Bülent BARADAN
Canan TAŞDEMİR
Emine AĞAR
Erbil ÖZTEKİN
Fahriye KILINÇKALE
Fevziye AKÖZ
Hakan Nuri ATAHAN
Hasan YILDIRIM
Hulusi ÖZKUL
İsmail Özgür YAMAN
Kambiz RAMYAR
Mehmet Ali TAŞDEMİR
Murat ERGÜN
Mustafa KARAGÜLER
Mustafa TOKYAY
Nabi YÜZER
Nilüfer ÖZYURT ZİHNİOĞLU
Oğuz GÜNEŞ
Özgür EKİNCİOĞLU
Özgür ÇAKIR
Özkan ŞENGÜL
Selçuk TÜRKEL
Sinan T. ERDOĞAN
Şakir ERDOĞDU
Turan ÖZTURAN
Ünal Anıl DOĞAN
Yılmaz AKKAYA
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Mesleki Yeterlilik Belgesi 31 Aralık 

2016’dan itibaren zorunlu hale geldi. 

Daha sağlam bir gelecek adına uğraş 

veren Türkiye Hazır Beton Birliği Mes-

leki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi, 

‘Betoncu’ alanındaki çalışmalarını tüm 

hızıyla sürdürüyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği 1988 yılın-

dan bu yana güvenli ve dayanıklı yapı-

ların inşası alanında standartlara uygun 

beton üretilmesi için çalışıyor. Türki-

ye Hazır Beton Birliği bunun yanı sıra 

Mesleki Yeterlilik konusunda da hizmet 

veriyor. 31 Aralık 2016 tarihinde zorun-

lu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgesi 

alanında THBB Mesleki Yeterlilik ve Bel-

gelendirme Merkezi çalışmalarını tüm 

hızıyla sürdürüyor. 

THBB-MYM belgelendirme çalışmala-

rını sürdürüyor

26 Temmuz 2016’da Türkiye İnşaat Sa-

nayicileri İşveren Sendikası (İNTES) ile 

Beton Pompa Operatörü ve Beton Sant-

ral Operatörü mesleki yeterliliklerinin hazırlanması konusunda 

protokol imzalanırken, THBB-MYM’nin sınav ve belgelendirme 

çalışmaları da devam ediyor. 

THBB-MYM, 24 Mayıs 2016 tarihinde Betonarme Demircisi ve 

Betoncu ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere yetkilendirilmişti. Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na 
göre sınav ve belgelendirme yapabilmek amacıyla kurulan 
THBB-MYM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 
Betoncu ve Betonarme Demircisi Ulusal Yeterlilikleri kapsamın-
da 15 Ocak 2016 tarihinde akredite edildi. 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işler kapsamında belirlenen 48 mes-
lekte belge zorunluluğu 1 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe 
girecek. Bu tarihten itibaren, belgelerin denetimi Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri tarafından yapılacak; 
belgesiz işçi çalıştıran işverene her işçi için 500 TL idari para 
cezası verilecek. Cezaların kanuna göre tebliğinden itibaren bir 
ay içerisinde ödenmesi gerekecek. Aynı durum aynı kişi için ye-
niden tespit edildiğinde ise ceza yeniden kesilecek.

Işık: THBB olarak eğitim kalitesini  

yükseltiyoruz

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Tür-
kiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 
“Türkiye Hazır Beton Birliği 1994 yılından 
bugüne pompa ve transmikser operatör-
leri, santral operatörleri ve laboratuvar 
teknisyenleri olmak üzere yaklaşık 16 bin 
kişiye sertifikalı eğitim vererek sektörün 
kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor. Sektör 
çalışanlarına ve beton kullanıcılarına yö-
nelik eğitimler ve seminerler düzenlemeye 
devam eden Birliğimiz, sektörümüze önemli 
standartlar getirecek olan bu konuya büyük 
önem veriyor. Kaliteli beton üretimi hedefle-
rine ulaşmak için eğitim kalitesinin de yük-
selmesi gerekiyor. THBB olarak çalışmaları-
mızı sürdürüp, üzerimize düşeni yapıyoruz. 
Tüm inşaat firmalarının bu konuya önem 
vermelerini bekliyor, çalışanlarını sertifika 
almak üzere eğitimlerimize göndermeye da-
vet ediyoruz.” dedi.

31 Aralık 2017’ye kadar belge masrafı yok

Mesleki Yeterlilik Belgesi, 25 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun ile bazı mes-
leklere zorunlu hale getirildi. MYK tarafından yetkilendirilmiş 
sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınav-
larda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017 tarihine kadar belge 
masrafı ile sınav ücreti işsizlik sigortası fonundan karşılanacak.

Last call from THBB for  

Vocational Competence 

Certificate  

Vocational Competence Certificate 

was mandatory as of 31 December 2016. 

Endeavoring for a more sturdy future, 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion Vocational Competence and Cer-

tificate Center is continuing its works on 

“Concrete Working” at full throttle.

The obligation for certification in 48 

occupations determined within the scope 

of the Dangerous and Very Dangerous 

Businesses will enter into force as of 

January 1, 2017. From that date, the audit 

of the certificates will be conducted by 

the Business Inspectors of the Ministry of 

Labor and Social Security; the employers 

employing workers without certifications 

will be issued an administrative monetary 

penalty of 500 TL for each worker. 

THBB’den Mesleki Yeterlilik Belgesi 
için son çağrı

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye Hazır Beton Birliği, her ay düzenli olarak hazırla-

dığı ve sektördeki faaliyet, güven ve beklentiyi ölçümlediği 

“Hazır Beton Endeksi”nin 2016 Kasım Ayı Raporu’nu açık-

ladı. Ekim ayına göre yüzde 0,8 oranında düşerek 98,96 

seviyesine gerileyen Hazır Beton Endeksi’nin dalgalanma-

sı sürdü. Güven ve Faaliyet Endeksleri 

yüzde 1,1 oranında gerilerken, Beklenti 

Endeksi’nin de yüzde 0,1 düşmesi sek-

tördeki daralmaya işaret etti. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, Hazır Be-

ton Endeksi’yle inşaat ve bununla bağ-

lantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki 

mevcut durum ile beklenen gelişmeleri 

ortaya koydu. Kasım ayında Beklenti, 

Güven, Faaliyet ve bileşik endeks olan 

Hazır Beton Endeksi eşik değer olan 

100’ün altında kaldı. Ekim ayına göre 

tüm endekslerde yaşanan düşüş, sek-

törde kısmi bir daralma yaşandığını 

gösterdi. 

Ekim ayındaki iyileşme de yeterli 

görülmemişti

Ekim ayında eylül ayına göre yüzde 0,6 

oranında yükselerek yüzde 99.71 seviyesine gelen Hazır Be-

ton Endeksi’nde görülen kısmi iyileşme, 100 eşik değerini 

aşamadığı için yeterli görülmemişti. Ekim ayında Faaliyet 

Endeksi dışındaki Güven ve Beklenti Endeksi’nin ortalama-

sının da düşük çıkması gelişmelerin istenilen düzeye ulaş-

madığını göstermişti. Faaliyet Endeksi’nde ekim ayında 

görülen yüzde 1,6’lık yükseliş olumlu bulunsa da yalnızca 

Faaliyet Endeksi’nin 100 eşik değerinin üzerine çıkması, 

ekim ayında hazır beton ve inşaat sektörlerinin kısmen hız-

landığını göstermişti. Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin 4 

aylık gelişme trendi incelendiğinde ise sektörde yükselen 

bir trend yakalanamadığı, oldukça dalgalı bir seyir izlediği 

görülmüştü.

Kasım ayında kur dalgalanması güve-

ni sarstı

Kasım ayında en düşük endeks olan 

Güven Endeksi’nin 99’un altına inmesi, 

sektörün kurdaki dalgalanmadan yoğun 

şekilde etkilendiğini kanıtladı. Güven 

Endeksi’nin düşüşünde, ankete katılan-

ların yüzde 71’inin yeni yatırım yapmayı 

düşünmemesi de yatıyor. Ayrıca katı-

lımcıların yüzde 33’ünün istihdamda 

azalma yaşanacağını düşünmesi Güven 

Endeksi’nin ekim ayına göre yüzde 1,1 

oranında gerilemesine ortam hazırladı.

Ekim ayında Güven Endeksi’ndeki 

artış sınırlı kalmıştı

Güven Endeksi ekim ayında geçtiğimiz 

eylül ayına göre yüzde 0,3 oranında artış göstermişti. Gü-

ven Endeksi’nin diğer endekslere kıyasla daha küçük bir 

artış göstermesinin arkasında özellikle ankete katılanların 

yüzde 57’sinden fazlasının yeni yatırım yapmayı düşünme-

mesi etkili olmuştu. Yeni bir istihdamı düşünenlerin oranı 

yüzde 13 iken istihdamda azalma yaşanacağını düşünenle-

rin oranı yüzde 10’da kalmıştı. 

Hazır Beton Endeksi, 

inşaat sektöründeki daralmanın

devam ettiğini gösteriyor

Ready Mixed Concrete 

Index indicate that 

the shrinkage in the  

construction sector 

continues 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion has announced the 2016 November 

Report of its “Ready Mixed Concrete 

Index” it prepares regularly on a monthly 

basis, in which it measures the activities, 

confidence, and expectations in the sec-

tor. The fluctuation of the Ready Mixed 

Concrete Index that declined to the level 

of 98,96 percent through 0,8 percent 

decrease compared with October has 

continued. The Confidence and Activity 

Indexes declined by 1,1 percent and the 0,1 

percent decrease in the Expectation Index 

marked the shrinkage in the sector.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Kasım ayında satışlar azaldı, faaliyetler 

yavaşladı

Ankete katılanların yüzde 33’ü kasım ayın-

da satışların azaldığını dile getirirken, yüzde 

62’lik kesim ise tahsilât sürecinde bozulma 

yaşandığını belirtti. Bu karamsar tablo Faa-

liyet Endeksi’nin de yüzde 1,1 oranında geri-

lemesine neden oldu. Yaşanan düşüş, kasım 

ayında inşaat faaliyetlerinde ve hazır beton 

üretimindeki durgunluğu gözler önüne ser-

di.

Geleceğe yönelik beklenti zayıf

Önümüzdeki dönem gidişatını göstermesi 

açısından büyük önem taşıyan Beklenti 

Endeksi ise kasım ayını yüzde 0,1 oranında 

gerilemeyle tamamladı. Anket katılımcıla-

rının yüzde 7’si satışların önümüzdeki üç ayda artacağını 

düşünürken, yüzde 65’lik kesim ise azalacağı yönünde gö-

rüş bildirdi. Ekim ayında katılanların yüzde 17’si satışların 

artacağına inandığını söylemiş, yüzde 50 ise azalacağını 

düşündüğünü dile getirmişti.

Ekim ayında Beklenti Endeksi negatif seyretmişti

Beklenti Endeksi ekim ayında eylül ayına göre negatif yön-

de seyretmiş, anket katılımcılarının yüzde 50’sinin önü-

müzdeki aylarda satışların düşeceğini belirtmesi, Beklenti 

Endeksi’nin yüzde 0,2 düşmesine neden olmuştu.

Kasım ayı Hazır Beton Endeksi düşüş çiz-

gisinde

Bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi de 

bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilene-

rek kasım ayını yüzde 0,8 oranında düşüşle 

kapattı. Eşik olarak kabul edilen 100’ün al-

tında seyreden Hazır Beton Endeksi 98.96 

seviyesine geriledi. Hazır Beton Endeksi’nin 

temmuz sonrası dönemdeki hareketli or-

talaması alındığında, aşağı yönlü bir trend 

göze çarpmaktadır. Bu trend sektörde hem 

mevcut hem de beklenen gelişmelerin daral-

maya işaret ettiğini göstermektedir.

    

Ekim ayında Hazır Beton Endeksi 100 ba-

rajına yaklaşmıştı

Ekim ayında yüzde 0,6’lık sınırlı bir artış gerçekleşen Hazır 

Beton Endeksi, yüzde 99.71 noktasına ulaşarak güven sevi-

yesi olarak kabul edilen 100 barajına yaklaşmıştı.

Endeks Değerleri

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden 

anket ile firmalara 10 soru sorulmuştur. Her bir endeksin 

değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak 

yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda ön-

ceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklenti-

nin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmak-

tadır.

Türkiye genelinde her ay hazır beton üreti-

cileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı 

endeks türetiliyor. Hazır Beton Faaliyet En-

deksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir 

aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton 

Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe 

faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve 

sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, 

Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır be-

ton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönem-

de faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına 

ilişkin beklentiler hakkında bilgi edinildi. Ha-

zır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü 

içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Turkish Ready Mixed Con-

crete Association has exhibited 

the current situation in the 

construction sector and the 

manufacture and service sectors 

related with it as well as the 

developments expected with its 

Ready Mixed Concrete Index. 

In November, the Ready Mixed 

Concrete Index, which consists 

of the Expectation, Confidence, 

Activity, and compound indexes 

remained below 100, the thresh-

old value. The decline experi-

enced in all indexes compared to 

October showed that a partial 

shrinkage is being experienced 

within the sector. 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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İktisadi faaliyetler ve ilişikler çeşitlendikçe milli geliri oluşturan 
yeni unsurlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle uluslararası dü-
zeyde milli gelir hesaplama yöntemleri zamanla yenilenmek-
tedir. Tüm dünyada en son 2010 yılını temel alarak oluşturulan 
yeni bir yöntem kullanılmaya başlandı. Bu yeni yöntem daha 
çok teknoloji faaliyetleri alanındaki yeniliklerin yarattığı kat-
ma değeri milli gelire ilave etmeyi sağlamaktadır. Bir başka 

deyişle yeni yöntem yeni iktisadi 
faaliyetleri de ölçerek milli gelire 
eklemektedir. Böylece ülkelerin 
milli gelirlerinde %2 ile 5 arasın-
da artışlar ortaya çıktı.

Türkiye’de de milli gelir hesap-
lamasını yapan Türkiye İstatistik 
Kurumu yeni yöntemi kullanma-
ya başladı. Yeni yöntemin kulla-
nılması ile hesaplanan yeni milli 
gelir eski milli gelire göre temel 
alınan baz yıl için %10,79 arttı. 
Ancak bu artışın sadece 0,79 
puanı yeni yönteme geçiş ile sağ-
landı. Bunun dışındaki artışların 
tamamı Türkiye’nin ölçmediği 
veya kayıt dışı nedeniyle ölçeme-
diği iktisadi faaliyetlerin de milli 
gelir hesabına katılması ile sağ-
landı. Sonuç olarak milli gelirimiz 
yeni yöntem ile değil ama daha 
çok yeni yönteme geçerken kayıt 
dışında kalan ve hesaba katılma-
yan iktisadi faaliyetlerin de milli 
gelire dâhil edilmesi ile arttı.

Türkiye’nin milli geliri 860 

milyar dolara yükseldi

Yeni milli gelir hesaplaması ile bir-
likte Türkiye’nin birçok ekonomik 
göstergesi de yenilendi. Milli gelir 
2015 yılında eski yöntem ile 720 

milyar dolar olurken yeni yöntem ile 860 milyar dolara ulaştı. 
Milli gelir üretim ve harcama yönleri ile hesaplanmaktadır. Bir 
başka deyişle milli gelir artışı hem harcamalarda hem de gelirler 

tarafında da artışa yol açmıştır. Türk Lirası cinsinden değerlen-
dirildiğinde ise milli gelir 2016 yılında eski yöntem ile 2,14 trilyon 
TL olarak öngörülürken, yeni yöntem ile 2,58 trilyon TL olarak 
hesaplandı.

Yeni hesaplama ile birlikte ekonomik büyüme hızı da arttı

Türkiye ekonomisi için %3’lere düşen ortalama ekonomik bü-
yüme, orta gelir tuzağı ve düşük tasarruf oranları gibi yapısal 
ekonomik sorunlar bulunmaktaydı ve hükümet de bu yapısal 
sorunların çözümü için sürekli önlemler almaktaydı. Ancak 
yeni hesaplama yöntemi ile son beş yılın ekonomik büyüme 
ortalaması %6,5’e, kişi başı milli gelir 11 bin doların üzerine 
ve yurtiçi tasarruflar da %25’e yükseldi. Özellikle ekonomik 
büyüme hızında önemli artışlar yapıldı.

Milli gelirde ortaya çıkan artışın önemli bölümü inşaat 

sektöründen kaynaklandı

Yeni kullanılmaya başlanan hesaplama yöntemi ile milli gelir 
2015 yılı için cari fiyatlarla %19,5 oranında büyüdü. Bu büyü-
menin büyük bölümü kayıt dışında kalan inşaat faaliyetlerinin 
milli gelire dâhil edilmesinden kaynaklandı. Yapılan revizyon 
ile inşaat harcamaları genişledi ve inşaat sektöründeki büyü-
me hızları yükseldi. Buna bağlı olarak inşaat sektörünün milli 
gelir içindeki payı da arttı.
Toplam inşaat harcamaları 2015 yılında eski yöntem ile 175,1 
milyar TL olarak ölçülmüş iken revizyon sonrası inşaat har-
camaları büyüklüğü 379,9 milyar TL’ye yükseldi. 2016 yılında 
ise inşaat harcamalarının 450 milyar TL’ye yaklaşacağı ön-
görülmektedir.

Yeni hesaplama yöntemi ile geçmiş yıllara ait inşaat sektörü 
büyüme oranları yukarı yönlü revize edildi. 2016 yılına ilişkin 
çeyrek verileri de yenilendi. İnşaat sektöründe büyüme üçün-
cü çeyrekte yavaşladı ve 2016 yılı üçüncü çeyreğinde %1,4 
oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler %5,1 ve %15,7 
olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sek-
törü %7,4 büyüdü. 2015 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektö-
rü %4,9 büyümüştü.

İnşaat sektörünün milli gelir içindeki payı arttı

İnşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin mil-
li gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir 
içindeki payı da yükseldi. 2015 yılında cari fiyatlarla inşaat sektö-
rünün milli gelir içindeki payı %4,4’den revizyon sonrası %8,2’ye 
yükseldi. 2016 yılında payın %8,5 olacağı öngörülmektedir.

Milli gelir hesaplama yöntemi değişti

Method of calculating 

the national income 

has changed 

New elements that constitute the 
national income come into sight 
as long as economical activities 

and relations diversify. Hence, the 
methods of calculating the national 

income at international level are 
renewed in the course of time. 

Turkish Statistical Institute that 
conducts the national income 

calculation in Turkey has started 
to use the new method. The new 

national income calculated upon the 
use of the new method has increased 

by 10,79% in view of the respective 
base  year as compared with the old 

national income. However, only 
0,79 points of such increase has been 

ensured through the transition to 
the new method. All increases apart 
from it have been provided through 

the inclusion of the economical 
activities that Turkey does not 

calculate or it is unable to calculate 
because of their unrecorded nature 

into the national income as well. 
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Milli gelir inşaat sektörü hesaplarında kamu ile özel sek-

tör ayrımı kalktı

Milli gelir hesaplamalarında kamu ile özel sektörün sabit 
sermaye yatırımları ile inşaat harcamaları eski hesaplama 
yönteminde ayrı görülüyordu ve böylece kamu ile özel sektör 
performansı ayrı değerlendirilebiliyordu. Ancak yeni yöntem 
ile yapılan hesaplama ve açıklamada kamu ile özel sektörün 
sabit sermaye yatırımları ve inşaat sektörü harcamaları ayrı-
mı yer almamaktadır. Böylece inşaat sektöründe sürükleyici 
iki kesimin performanslarını ayrı izleme ve değerlendirme 
olanağı da kalmadı.

Tüketici fiyat endeksi kasım ayında yıllık %7 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı kasım ayında bir önceki aya 
göre %0,52, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,78, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %7 ve on iki aylık ortalamalara göre 
%7,79 artış gerçekleşti.

Kaynak: TÜİK

Yurt içi üretici fiyat endeksi kasım ayında yıllık %6,41 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2016 yılı kasım ayın-
da bir önceki aya göre %2, bir önceki yılın aralık ayına göre 
%6,76, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,41 ve on iki aylık 
ortalamalara göre %3,93 artış gösterdi.

Kaynak: TÜİK

Ekonomik güven endeksi kasım ayında 86,5 oldu

Ekonomik güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 
%7,4 oranında artarak 80,56 değerinden 86,55 değerine 
yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim 
(imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki ar-
tışlardan kaynaklandı.

İnşaat sektörü güven endeksi 76,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endek-
si bir önceki ayda 75,75 iken, aralık ayında %0,5 oranında 
artarak 76,15 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven en-
deksindeki bu artış; gelecek üç aylık dönemde “toplam ça-
lışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının 
artmasından kaynaklandı. “Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren girişim 
yöneticisi sayısı ise azaldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya 
göre; toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %4 artarken, 
alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi %4,3 azaldı.

Mevcut inşaat işleri seviyesi aralık ayında 8,4 puan geriledi

Mevcut inşaat işlerinde ekim ve kasım aylarında görülen 
gerileme aralık ayında hızlanarak devam etti. Mevcut işler 
özellikle mevsimsellik ile daha hızlı gerilerken genel piyasa 
koşulları da işlerde gerilemeye yol açmaktadır. Mevcut inşaat 
işleri seviyesi aralık ayında geçen yılın aralık ayındaki mevcut 
işler seviyesinin de 11 puan altında gerçekleşti.

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi aralık ayında 2,7 puan düştü

Alınan yeni inşaat işleri seviyesi aralık ayında 2,7 puan düştü. 
Alınan yeni inşaat işlerinde mevsimsellik ile birlikte gerileme 
hızlandı. Kasım ayında görülen sınırlı artış sürekli olamadı. 
Aralık ayında alınan yeni inşaat işleri siparişleri geçen yılki 
aralık ayı seviyesinin de 4,5 puan altında gerçekleşti.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi ekim ayında %0,5 arttı

2016 yılı ekim ayında inşaat malzemeleri sanayi üretimi bir 
önceki yılın ekim ayına göre ağırlıklı ortalama olarak %0,5 
arttı. İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde temmuz ayında 
yaşanan keskin gerileme ağustos ayında durmuş, eylül ayın-
da ise yine önemli bir gerileme yaşanmıştı. Ekim ayında ise 
üretimde çok sınırlı bir artış gerçekleşmişti. Böylece yıllık 
üretim de zayıflamaya devam etti.
Ekim ayındaki gerileme ile birlikte 2016 yılı Ocak-Ekim döne-
minde inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2015 yılı Ocak-Ekim 
dönemine göre %0,5 arttı. Yılın ilk aylarında yaşanan hızlı 
büyüme ivmesi önemli ölçüde azaldı. 2016 yılı ekim ayında, 
izlenen 26 üründen 16’sında üretim geçen yılın ekim ayına 
göre arttı. 10 üründe ise üretim geçen yılın altında kaldı.
Yılın ilk on ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre 14 ürü-
nün üretimi artarken 12 ürünün üretimi geriledi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %6,1 arttı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların 2016 yı-
lının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %5, yü-
zölçümü %6,1, değeri %11,7, daire sayısı %8,1 oranında arttı. 
Yapı ruhsatı verilen binaların 2016 yılı Ocak-Eylül ayları top-
lamında; yapıların toplam yüzölçümü 143,5 milyon m2  iken; 
bunun 79,6 milyon m2 si konut, 35,1 milyon m2 si konut dışı ve 
28,8 milyon m2 si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 

%0,3 azaldı

Belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen ya-
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Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez, deniz 

tabanı altından geçen iki katlı karayolu tü-

neliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 

20 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 

Yıldırım’ın katıldıkları bir törenle hizmete 

açıldı. 

Avrasya Tüneli, 700 mühendis ve 

12.000’den fazla kişinin 14 milyon adam/

saat çalışmasıyla, planlanandan 8 ay önce 

tamamlandı. Konumu, teknik üstünlükleri 

ve çok yönlü özellikleri ile “tünel inşaat-

çılığında” çığır açarak dünyanın ilgisini 

çeken Avrasya Tüneli,  kıtalar arası yolcu-

luğu 5 dakikaya indirdi. Törende konuşan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un 

iki yakası arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesinti-

siz araç ulaşımı mümkün hale geldi.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

konuşmasının ardından kurdele kesilerek 

Tünelin resmi olarak açılışı gerçekleşti-

rildi. Avrasya Tüneli 22 Aralık Perşembe 

günü saat 07.00’den itibaren trafiğe açıl-

dı.

Avrupa Yakası Kumkapı tünel girişinde 

düzenlenen açılış törenine Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak 

üzere Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştır-

ma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ah-

met Arslan ve çok sayıda Bakan, Güney 

Kore Büyükelçisi Yun-Soo Cho, İstanbul 

Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yapı 

Merkezi Holding Yönetim Kurulu Baş-

kanı Ersin Arıoğlu, SK E&C CEO’su Yong 

Chul Choi, ATAŞ Yönetim Kurulu Başka-

nı Başar Arıoğlu, ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış törenine yaptığı konuşma-

Avrasya Tüneli hizmete girdi

The Eurasia Tunnel put into 

service      

The Eurasia Tunnel that connects the continents of 
Asia and Europe by means of a two-floor motorway 

tunnel extending beneath the seabed for the first time 
was inaugurated for services in a ceremony attended 
by President Recep Tayyip Erdoğan and Prime Min-

ister Binali Yıldırım on December 20, 2016. 

The  Eurasia Tunnel was completed eight months 
before its scheduled date upon the works of 700 engi-
neers and over 12.000 employees  for 14 million man/
hour. The  Eurasia Tunnel that attracts the attention 
of the world  because of its position, technical master-

ies, and multidimensional properties by marking a 
new epoch in “tunnel construction” has reduced the 

intercontinental travel to five minutes. 
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sında, Avrasya Tüneli’nin yaklaşık dört yılda tamamlandığını ve birçok 

ilke imza attığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Günde 100 bin araç dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden rahat 

bir şekilde burayı kullanacak. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal 

oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. 

Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un iki yakası arasında dışarıdaki 

iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale 

geldi.”

1 Ocak’a kadar toplanan gelirler şehit ailelerine bağışlanacak

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretini 15 TL olarak açıklayan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, 1 Ocak’a kadar elde edilen gelirin şehit ailelerine ulaştırılmak 

üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-

na bağışlanacağını söyledi.”

“Bu eser için devletin kasasından tek 

kuruş çıkmadı”

Avrasya Tüneli’nin inşası için kamu kay-

naklarının kullanılmadığını vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eser için 

devletin kasasından tek kuruş çıkmamış-

tır. Tünelin inşasını ve işletmesini üstlenen 

firmanın bir bölümü öz kaynak bir bölümü 

kredi olarak projenin finansmanını kendi-

leri sağlamıştır. Yaklaşık 25 sene boyunca 

kamu payı ve vergilerle hazineye yılda 180 

milyon lira gelir getirecek tünelin işletme-

si bu sürenin sonunda tamamen devlete 

geçecektir.” diye konuştu. Erdoğan şöyle 

devam etti:

“Harem ve Çatladıkapı arasındaki Tünel ve geliştirilen yaklaşım yolla-

rı sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe arası 15 dakikaya iniyor. Bu sayede 

zamandan ve yakıttan sağlanacak tasarrufu ben sizlerin takdirine bı-

rakıyorum. İlk etapta ocak sonuna kadar sabah 07.00 ile akşam 21.00 

arasında hizmet verecek olan bu Tünel gerekli sistem düzenlemeleri ve 

diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyon yapıldıktan sonra inşallah 30 Ocak 

itibariyle de 7 gün 24 saat işletmeye geçecektir.”

Avrasya Tüneli Müzesi de tamamlandı

Müzede, teknolojinin yanı sıra insan gücünün ve yaratıcılığının ürünü 

olan bu muhteşem eserin baş döndürücü inşaat süreci, en ileri dijital 

haritalama teknikleriyle anlatılıyor. Avrasya Tüneli Müzesi, etkileşimli 

dokunmatik tablolar, sanal-gerçeklik gözlükleri, etkileşimli dokunmatik 

yüzeyleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekecek. Tümüyle sürükleyici “sur-

round vision” projeksiyon ortamında, bu süreci dijital şekilde anlatma 

teknikleri öne çıkıyor. 

Avrasya Tüneli’nin ilklerle ve başarılarla dolu nefes kesen hikâyesi, 

2017’de ekranlara getirilmek üzere bir belgesel filmde de anlatılacak.

Avrasya Tüneli’nde ilklere ve rekorlara imza atıldı

• 18 stadyumluk beton, 10 Eyfel Kulesi kadar demir kullanıldı

• Büyük bir depreme karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla monte edi-

len sismik bilezikler, 106m derinlikte ve 13,7m çapta kullanılması ile 

‘dünyadaki ilk’ uygulama oldu. 

• 788 olimpik havuz dolduracak kadar kazı yapıldı. 18 stadyum yapa-

cak kadar beton, 10 Eyfel Kulesi yapacak kadar demir kullanıldı. 80 

bin metreküp segment üretildi. 60 binden fazla deney yapıldı.

• Tünel yapısındaki yangın motosikleti, özel çekici, yangın ve devriye 

araçları ile tüneldeki olumsuz olaylara bir kaç dakika içinde ulaşılacak.

• İş güvenliği kuralları eksiksiz uygulandı ve 14 milyon saatlik toplam 

çalışma, can kaybı yaşanmadan tamamlandı.

Mega Proje, Mimar Sinan’dan çizgiler taşıyor

Avrasya Tüneli’nin iç mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım 

kemerlerinde ve portal girişlerinde, Mimar Sinan’ın eserlerinde yer 

alan ‘gülbezek’, ‘çarkıfelek’ gibi motif ve çizgilerden esinlenen dış yüzey 

uygulamaları, eserin içinde saklı mühendislik başarısını ve sağlamlığı 

dışa vuruyor. Tarihe saygılı tasarım, “yeşil” konsept, kesintisiz ışıklan-

dırma ve akıllı sistemler ile estetik ve fonksiyonellik en ileri seviyeye 

ulaştırıldı.

Türk ekonomisine büyük katkı

Yüzde 95’ini Türk çalışanların oluşturduğu projede günde 1.800 kişi-

ye istihdam sağlanıyor. Tünel sayesinde yılda toplam 160 milyon TL’lik 

(38 milyon litre) yakıt tasarrufu sağlanacak. Bu sayede otomobillerden 

kaynaklanan emisyon yılda 82 bin ton azalacak.

Boğaz geçişlerinde sağlayacağı ek kapasite ve yolculuk sürelerindeki 

kısalma ile yılda yaklaşık 52 milyon saat zaman tasarrufu sağlanacak.

Avrasya Tüneli’nin araç geçiş ücretlerinden elde edilecek gelirin kamu 

ile paylaşımı ve ödenen vergiler sayesinde yılda yaklaşık 180 milyon TL 

devlet geliri sağlanacak.

Dünyanın en saygın ödüllerine layık görüldü

• Engineering News Record (ENR) ‘2016 Yılının En Başarılı Tünel Projesi’

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘2015 - En İyi Çevresel ve 

Sosyal Uygulama Ödülü’

• Uluslararası Tünel ve Yeraltı Yapıları Birliği (ITA)‘2015 - Yılın Projesi’

Making a speech at the cer-

emony, President  Recep Tayyip 

Erdoğan  said, “Thanks to the 

Eurasia Tunnel, it has been 

possible to conduct uninter-

rupted vehicle transport without 

being affected by the outside 

climate conditions between the 

two sides of Istanbul.” Subse-

quent to the speech of President 

Erdoğan, the official inaugura-

tion of the Tunnel took place 

with a ribbon cutting ceremony. 

The Eurasia Tunnel was opened 

for the traffic as of 07.00 a.m. on 

Thursday, December 22. 
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Rekabet Kurumu, hazırladığı Çimen-

to Sektör Araştırması Raporu için 

İzmir’de bir çalıştay düzenledi. Çalış-

taya katılan Avrupa Hazır Beton Birli-

ği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, hazır beton sektörü 

hakkında bilgiler vererek rapor hakkında 

değerlendirmelerini paylaştı.

20 Aralık 2016 tarihinde İzmir’de düzen-

lenen Çalıştay sektör temsilcileri ve aka-

demisyenlerin katılımıyla yapıldı. 

Toplantının açılışında konuşan Rekabet 

Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, 

çimentonun konut maliyeti içinde yüzde 

2,5-4 arası bir payının bulunmasına rağ-

men maliyetleri etkilediğini, ürünün top-

lam maliyet içindeki payının az ya da çok olmasının değil burada 

bir problem olup olmamasının önemli olduğunu söyledi. Çimen-

toya yönelik sektör incelemesinin artan şikâyet sayılarına bağlı 

başlatıldığını, sorunları ortaya koyan raporun tüm paydaşların 

bilgisine ve değerlendirmesine sunulduğunu aktaran Torlak, bu 

toplantıda raporu müzakere edeceklerini bildirdi.

Çimento Sektör Raporu için sektöre yönelik 49 dosya kapsa-

mında yaklaşık 200 iş yerinde inceleme yaptıklarını ifade eden 

Torlak, şöyle konuştu:

Rekabet Kurumu “Çimento Sektör Araştırması 

Raporu” çalıştayı düzenledi

The Competition Authority 

holds a “Cement Sector 

Research Report” workshop      

The Competition Authority has held a work-
shop in Izmir for the Cement Sector Research 

Report that it has drawn up. Attending the 
workshop, Yavuz Işık, Chair of the Boards of 

Directors of European Ready Mixed Concrete 
Organization (ERMCO) and THBB provided 
information regarding the ready mixed concrete 

sector and shared his views about the report.

The workshop held through the participation 
of the representatives of the sector and acade-

micians in Izmir on December 20, 2016. 

“Çimento sektörüne yönelik araştırma raporunda in-

celemeye alınan dosyaların yüzde 18’lik kısmında ‘ih-

lal var’ kanaati oluştu. Rekabet ihlali gibi ağır bir iddia 

açısından bakıldığında azımsanmayacak, sektörün bir 

rekabet sorununun varlığına dikkati çeken bir oran 

olarak görüyoruz. Soruşturma süreçleri tamamlanan 

bu dosyalar neticesinde yaklaşık 156 milyon lira idari 

para cezası uygulanmıştır. Bu cezanın yüzde 81’lik kıs-

mı son 4 yıllık süreci kapsıyor. Bu veri, artan şikâyet 

sayılarıyla birlikte düşünüldüğünde, idari para cezası 

yaptırımlarının problem çözme noktasındaki etkinliği-

nin sorgulanmasına neden olmaktadır.”

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Şefik Tüzün ise son 5 

yılda konut fiyatlarının çimento fiyat-

larının üzerinde arttığını, çimentodaki 

fiyat artışının enflasyonun altında kal-

dığını söyledi.

Şefik Tüzün, “Çimento sektörü oldukça 

rekabetçidir ve işaret edilen bulgular 

sadece çimento değil bunun gibi oli-

gopol yapı sergileyen tüm pazarlarda 

rastlanabilecek hususlardır.” dedi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendi-

kası Başkanı Tufan Ünal ise çimento 

satış fiyatları bakımından Türkiye’nin 

dünyada sondan ikinci sırada yer aldı-

ğını belirterek, son 12 aylık dönemde 

fiyatların ortalama yüzde 2,2 arttığı-

nın görüldüğünü bu verilerin çimentoya yönelik rekabet ihlali 

eleştirilerinin haklı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Açılış konuşmaları ve Çimento Sektör Araştırması Raporu’nun 

sunumundan sonra, sektörle ilgili kurumların katılımıyla ra-

porda öne çıkan hususların basına kapalı bir şekilde irdelen-

diği bir çalıştay yapıldı. Çalıştaya katılan Avrupa Hazır Beton 

Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

hazır beton sektörü hakkında bilgi vererek rapor hakkında 

değerlendirmelerini paylaştı.
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İstanbul’un en yüksek noktalarından Çamlıca Tepesi’nde yükselen 

ve tamamlanmak üzere olan Cumhuri-

yet tarihinin en büyük camisi Çamlıca 

Camisi’ne ulaşımı kolaylaştırmak için 

raylı sistem yapılmasına karar verildi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 

Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ger-

çekleştirildi. Meclis Genel Kurulu’nda 

Çamlıca’ya raylı sistem hattı inşa edil-

mesine ilişkin imar plan değişikliği 

oy çokluğuyla kabul edildi. Çamlıca 

Camisi’ne ulaşım için önce Mecidiye-

köy-Çamlıca teleferik projesi tasar-

lanmış ancak bu proje temmuz ayında 

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 

(İBB) tarafından iptal edilmişti. Teleferik 

projesi yerine Altunizade metrosunun 

3,5 kilometre uzatılarak camiye metro 

ile ulaşım sağlanacağı ilan edilmişti.

Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan baş-

layacak hat, Küçükçamlıca Mahallesi’nden Ferah Mahallesi’ne oradan 

da Çamlıca Camisi’ne kadar uzanacak. 

4 istasyondan oluşacak hattın durakla-

rı şöyle:

“Birinci istasyon ‘Altunizade İstasyo-

nu’ olup, Küçükçamlıca Mahallesi’nde, 

Altunizade köprülü Kavşağında yer 

alacak. İkinci istasyon Kısıklı Mahal-

lesindeki ‘Çamlıca Tepesi İstasyonu’ 

olacak. Üçüncü istasyon Ferah Mahal-

lesinde yer alacak. Dördüncü istasyon 

ise Çamlıca Camisi İstasyonu olacak”.

Hat, Altunizade Köprülü Kavşağı’ndan 

metrobüs ve Üsküdar-Ümraniye metro 

hattıyla entegre olacak. Bu metro hat-

tından Marmaray, Kadıköy-Kaynarca 

Metrosu ve şehir hatlarına ulaşım sağ-

lanabilecek. Hattın açılmasıyla iş gidiş 

ve çıkış saatlerinde özellikle Kısıklı’da 

oluşan trafik yoğunluğunun toplu ula-

şım ile rahatlaması planlanıyor.

Çamlıca Camisi’ne metro geliyor

Subway brought to the Çamlıca 

Mosque       

A resolution has been taken to build a rail system to facili-
tate the transport to the Çamlıca Mosque that is rising on 

Çamlıca Hill, one of the highest points of Istanbul, that 
is about the be completed, and that will be the biggest 

mosque of the history of the Republic.

According to the news of Milliyet, the ordinary Novem-
ber meeting of the Istanbul Metropolitan  Municipality 

(İBB) Assembly has been held. The change in the zoning 
plan regarding the construction of the rail system line 

in Çamlıca was accepted by the majority of the votes in 
the Assembly General Meeting. For the transport to the 
Çamlıca Mosque, the Mecidiyeköy-Çamlıca lift project 
had been designed but it was cancelled by the Istanbul  
Metropolitan Municipality Assembly (İBB) in June. It 
was announced that the transport to the mosque would 

be provided by means of a subway line extending the 
Altunizade subway by 3,5 kilometers instead of the lift.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Ahmet Arslan, 2 etap halinde 

gerçekleştirilecek ve 6 ilçeden geçecek 

olan 3. Havalimanı metro hattı ihalesi-

nin sonuçlandığını duyurdu. 25 Kasım 

2016 tarihinde Akşam gazetesinde 

yer alan haberde, Ulaştırma, Denizci-

lik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Ars-

lan, “Bugün Gayrettepe’den İstanbul 

Havalimanı’na gidecek raylı sistemin 

ihalesi yapıldı. İhale bedeli 999 milyon 

769 bin 962 euro. Yani yaklaşık bir mil-

yar euro.” dedi.

12 Eylül’de Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-

berleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname’nin 15. 

maddesi çerçevesinde 2014 yılı Yatırım Programı’na alınan “3. 

Havalimanı Raylı Sistem Hattı Etüd-Proje” işi kapsamında 34 ki-

lometre uzunluğunda Gayrettepe-Yeni Havalimanı ile 31 kilometre 

uzunluğunda Halkalı-Yeni Havalimanı olmak üzere toplam 65 kilo-

metre olarak planlanan raylı sistem hattının, birinci aşaması olarak 

belirlenen Gayrettepe-Yeni Havalimanı kesimine ilişkin projenin, 

ÇED Belgesi ve fizibilite etüdü işlerinin tamamlandığını söylemişti.

Söz konusu hattın yapımının Bakanlıkça üstlenilmesine ilişkin Ba-

kanlar Kurulu Kararının 1 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlandığını 

anımsatan Arslan, “2018 yılı içinde açılışı planlanan İstanbul Yeni 

Havalimanı Projesi’ne yetiştirilmesi amacıyla yaklaşık 4 milyar 816 

milyon 744 bin 896 lira yatırım bedelli Gayrettepe-Yeni Havalimanı 

Raylı Sistem hat kesimi inşaat, elektromekanik ve araç alımı işle-

rinin 2016 yılı yatırım programına alın-

masına yönelik Kalkınma Bakanlığına 

gönderilen yazımızla YPK Kararı alın-

masını talep ettik. YPK kararı alındığı 

takdirde ihale işlemlerine başlanıla-

cak.” diye konuşmuştu.

3. Havalimanı raylı sistem bağlantı pro-

jesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-

me Bakanlığı tarafından yapılacak. Söz 

konusu Bakanlar Kurulu kararı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-

di. Böylelikle Gayrettepe-İstanbul Yeni 

Havalimanı ve Halkalı-İstanbul Yeni 

Havalimanı hatları Bakanlık tarafından 

yapılacak. Mayıs ayında ÇED süreci 

ile duyurduğumuz ve Şişli, Kağıthane, 

Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ile Kü-

çükçekmece ilçelerinden geçecek metro hattının proje bedeli top-

lam 4 milyar 845 milyon 600 bin TL olarak belirlendi.

Toplam 66 kilometre uzunluğunda olacak metro hattı Gayrettepe 

3. Havalimanı yönünde yaklaşık 33 kilometre, 3. Havalimanı Halkalı 

yönünde ise 33 kilometre olarak planlandı. Kent merkezi ile 3. Ha-

valimanı arasında ulaşım metro hattı ile 30 dakika olacak.

Projeye konu 7 Haziran 2014’te temeli atılan 3. Havalimanı ile böl-

gede oteller, yerleşim merkezleri açılacağından bir toplu ulaşım 

ihtiyacı oluşacak. Bu sebeple de proje tamamlandığında yıllık 94 

milyon yolcuya hizmet veren Atlanta Uluslararası Havalimanı ge-

çerek en yüksek yolcu kapasiteli havalimanı olması beklenen 3. 

Havalimanı için kolaylık olacak. Metro hattında toplam 13 istasyon 

yer alacak. 7 istasyonluk ilk etap 2016-2018 tarihleri arasında ve 

6 istasyondan meydana gelen 2. etap ise 2018-2021 

tarihleri arasında tamamlanacak.

Diğer hatlar ile yapılması planlanan entegrasyon-

lar şu şekilde; Yenikapı – Hacıosman Metrosu ile 

Gayrettepe’de;  Hızlı Tren ile Havalimanı’nda; Sul-

tangazi-Arnavutköy Hattı ile Arnavutköy’de;  Kirazlı-

Metrokent-Kayaşehir Metrosu ile Kayaşehir’de; Bakır-

köy-Kirazlı-Olimpiyatköy Metrosu ile Olimpiyatköy’de; 

Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyatköy Tramvayı ile 

Olimpiyatköy’de;  Kirazlı-Halkalı Metrosu ile Halkalı’da; 

Marmaray Projesi ile Halkalı’da.

3. Havalimanı Metro Hattı durakları ise şöyle; Gay-

rettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, 

3. Havalimanı 2, 3. Havalimanı 1, Arnavutköy 1, Arna-

vutköy 2, Kayaşehir Metrokent, Olimpiyatköy, Halkalı 

Stadı, Halkalı.

3. Havalimanı metro hattı ihalesi yapıldı

3rd Airport subway line tender 

held       

Ahmet Arslan, Minister of Transportation, Maritime 
Affairs, and Communication, has announced that the 

tender for the 3rd Airport subway line that will be 
put into service in two phases and pass through six 
districts has been concluded. In the news published 
in the Akşam on November 25, 2016, Ahmet Arslan, 
Minister of Transportation, Maritime Affairs, and 

Communication, said, “Today, the tender of the rail 
system that will travel from Gayrettepe to Istanbul 
Airport was conducted. The tender amount is 999 

million 769 thousand 962 Euros; approximately one 
billion Euros.”
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Artvin’de yapımına 2013 yılında başlanan, sınıfında Türkiye’nin 

en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında yüz-

de 58,7 fiziki gerçekleşme sağlandı.

7 Kasım 2016 tarihinde Milliyet gazetesinde yer alan habere 

göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünce 

yaptırılan ve temeli 26 Şubat 2013’te atılan barajda, 2,13 mil-

yar metreküp su depolanacak. Öz kaynaklarla Türk mühen-

dislerince inşa edilecek Yusufeli Barajı, tamamlandığında ülke 

ekonomisine yılda yaklaşık 450 milyon liralık katkı sağlayacak.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Deriner Barajı gibi çift eğrilik-

li ince kemer tipinde inşa edilecek Yusufeli Barajı ve HES’in, 

tamamlandığında Türkiye’nin birinci, 

dünyanın ise üçüncü en yüksek ba-

rajı olacağını söyledi.

Yusufeli Barajı ve HES inşaatında, 

bugüne kadar 528 milyon 189 bin 

lira harcanarak yüzde 58,7 fiziki 

gerçekleşme sağlandığını ifade eden 

Vali Doğanay, “Ülkemizde yıllık üre-

tilen toplam hidroelektrik enerjisi 

90 milyar 773 milyon kilovatsaat/

yıl olup, Yusufeli Barajı bu enerjinin 

yüzde 2’sini üretecektir. Günlük 1 

milyon liralık üretim yapılacak ve ba-

raj, 6 yılda kendisini amorti edecek.” 

dedi.

Barajın gövde çalışmalarına 2017 

yılının ilk çeyreğinde başlanacağını 

belirten Vali Doğanay, kret altı kazılarına 2 Temmuz 2015’te 

başlandığını ve yüzde 86’lık fiziki gerçekleşme sağlandığını, 

2017 yılı ilk çeyreğinde baraj gövde betonuna başlanacağını 

dile getirdi.

Vali Doğanay, barajın yapımı tamamlandığında milli ekonomi-

ye yıllık 450 milyon liralık katkı sağlayacağını ve yaklaşık 650 

bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.

Yusufeli Barajı’nın Çoruh Nehri üzerinde bulunan ve yapımı ta-

mamlanarak enerji üretimine başlanan Muratlı, Borçka, Deri-

ner ve Artvin barajlarının ekonomik ömürlerini uzatacağına da 

işaret eden Doğanay, “Yusufeli Barajı, 270 metre yüksekliğiyle 

Eyfel Kulesi’nden 30 metre kısa olup, Türkiye’nin en yüksek 

binası İstanbul Sapphire’den ise 9 metre daha yüksek olacak. 

Gövdede kullanılacak 2 milyon 900 bin metreküplük betonla 

bin 700 adet 5 katlı, her katta 150 metrekareden oluşan 4 dai-

reli bina yapılabilir. Bu da 35 bin adet 150 metrekarelik konuta 

denktir.” diye konuştu.

Doğanay, 29 Mayıs 2018’de hizmete açılması planlanan Yusu-

feli Barajı’nda 2,13 milyar metreküp su depolanacağına dikkati 

çekerek, “Çoruh Nehri ana kolu üzerindeki Yusufeli Barajı ve 

HES, 558 megavat kurulu güce sahip olacak ve yıllık 1 milyar 

888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.” ifadesini kullandı.

Baraj kapsamında karayolu standartlarına uygun 52 kilomet-

resi 44 tünelden oluşan toplam 68 kilometre uzunluğunda 

yeni devlet yolu yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten 

Vali Doğanay, şöyle devam etti: “4,7 

kilometrelik kısmı köprü (19 adet) ol-

mak üzere toplam 68,2 kilometrelik 

yeni devlet yoluyla buna bağlı köy 

yolları yapılacak. 29 Nisan 2016’da 

Karayolları, inşaat çalışmalarına 

başlamış olup, baraj iş bitim tarihine 

yetiştirmek amacıyla yol çalışmaları 

hızla devam etmektedir.”

Vali Doğanay, Yusufeli yeni yerleşim 

yeriyle ilgili altyapı çalışmalarının 

DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Mü-

dürlüğü tarafından yürütüldüğünü 

ifade ederek, yeni yerleşim yerinde 

bugüne kadar yüzde 60 fiziki ger-

çekleşme sağlandığını bildirdi. Doğa-

nay, altyapı çalışmalarının tamam-

lanmasının ardından üstyapı çalışmalarının TOKİ tarafından 

gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yusufeli Barajı, Türkiye’nin en yüksek  

barajı olacak

Yusufeli Dam to be Turkey’s 

highest dam       

The construction of the Yusufeli Dam that was 
started in Artvin in 2013 and that will be Turkey’s 

highest dam in its class and of HEPP has been  physi-
cally realized by 58,7 percent.

According to the news published on Milliyet on 7 
November 2016, 2,13 billion cubic-meter  water will be 
stored at the dam, which is being constructed by the 
Ministry of Forestry and Waterworks DSİ Director-

ate General, and whose foundation was laid on 26 
February  2013. Once the Yusufeli Dam that will be 
constructed with domestic funds by Turkish  engi-
neers is complete, it provide the approximately 450 

million-lira contribution to Turkey’s economy.
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Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF), Kırıkkale Üniversi-

tesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerine “Beton ve Beton Bileşen-

leri Semineri” düzenledi. YÜF üyesi birliklerin katıldığı seminerde 

üniversite öğrencilerine betonun geleceği ve inşaat sektöründeki 

gelişmeler anlatıldı. Seminerde, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

adına THBB Deney Laboratuvarı Müdürü Cenk Kılınç, “Hazır Beton 

Üretimi ve Beton Uygulamaları” başlıklı bir sunum yaptı.

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu 

(YÜF) 8 Aralık 2016 tarihinde Şehit 

Aydın Çopur Konferans Salonu’nda  

Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühen-

disliği Topluluğunun isteğiyle İnşaat 

Mühendisliği öğrencilerine “Beton ve 

Beton Bileşenleri Semineri” düzenledi. 

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı 

Doç. Dr. Ertuğrul Çam’ın açılış konuş-

masıyla başlayan seminerde, çimento, 

agrega, beton ve prefabrik beton sek-

törüyle ilgili teknolojik gelişmeler ele 

alındı. 

400 civarında öğrencinin katıldığı se-

minerde Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği (TÇMB) Teknik Danışmanı Prof. Dr. Özgür Yaman, “Çimen-

to, Beton ve Beton Yol Teknolojisindeki Gelişmeler” hakkında bilgi 

verirken; Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Deney Laboratuvarı 

Müdürü Cenk Kılınç, “Hazır Beton Üretimi ve Beton Uygulamaları”; 

Agrega Üreticileri Birliğinden (AGÜB) Maden Mühendisi 

Çağlar Tanın, “Yaşanabilir Kentlerin Ana Ham maddesi: 

Agregalar”; Türkiye Prefabrik Birliğinden (TPB) Teknik 

Sorumlu Alper H. Uçar, “Beton Prefabrikasyon”; Beton 

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB) Ar-Ge Laboratuvarı Yö-

neticisi  Ersin Taşdemiroğlu “Kimyasal Beton Katkıları” 

ve Kireç Sanayicileri Derneği (KİSAD) Genel Sekreteri 

Coşkun Gönültaş,  “Yapıda Kirecin Kullanımı ve Önemi” 

hakkında bilgiler verdi.

“İngiltere ve İrlanda da olduğu gibi ülkemizde de zo-

runlu olmalı”

Etkinliğin kapanış oturumunda ülkemizde tek taraflı araç-

ların neden olduğu kazalara, bu kazaların sonucunda 

oluşan can ve mal kayıplarının beton bariyerlerin kulla-

nılmasıyla önlenebileceğine dikkat çekildi ve CE güvenlik 

sertifikalı beton bariyerlerin İngiltere ve İrlanda’da olduğu gibi ülke-

mizde de zorunlu kılınması gerektiği vurgulandı Etkinlik, Kırıkkale 

Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin soruları ile son buldu. 

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu hakkında

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF) 22 Şubat 2005 tarihin-

de, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Ki-

reç Sanayicileri Derneği (KİSAD), Türki-

ye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve 

Türkiye Prefabrik Birliği (TPB) tarafın-

dan, yapı ürünleri sektörünün rekabet 

gücünün artırılarak uluslararası ekono-

mik sistemde daha etkin hale getirilme-

si hedefiyle kurulmuştur.

Federasyonun amacı, betona dayalı 

yapı malzemeleri üreten kuruluşlara ve 

mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve 

ekonomik yönlerden rehberlik etmek, 

yapı malzemeleri ve ticaretinin mesleki 

ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli 

ve verimli tarzda çalışmasını sağlamak ve uluslararası entegras-

yon hedefi doğrultusunda Türk sanayi ve hizmet kesiminin rekabet 

gücü artırılarak, uluslararası ekonomik sistemde belirgin ve kalıcı 

bir yer edinmesi için çalışmaktır.

YÜF, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri ile bir 

araya geldi

YÜF comes together with the 

Kırıkkale University students       

Construction Products Producers Federation (YÜF) 
has held a “Concrete and Concrete Components 

Seminar” for the Kırıkkale University Civil Engineer-
ing students. The future of concrete and the develop-
ments in the construction sector were lectured to the 

students at the seminar attended by the YÜF-member 
associations. In the seminar, on behalf of Turkish 

Ready Mixed Concrete Association (THBB), Cenk 
Kılınç, THBB Test Laboratory Manager, made a 
presentation under the title of “Ready Mixed Con-

crete Production and Concrete Applications.”
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Akçansa, çimento ve betonun önemine vurgu yapmak ve ha-

zır betondaki farkındalığı artırmak amacıyla “Betonik Fikirler 

Proje Yarışması”nı sekizinci kez gerçekleştiriyor.

Üniversitelerin tüm fakültelerinden lisans ve yüksek lisans 

öğrencilerine açık olan yarışmanın bu yılki teması, “Yürü 

Fikir Yürü” olarak belirlendi. Öğrenciler, sosyal sorumluluk, 

pazarlama, sürdürülebilirlik, ürün geliştirme, verimlilik alan-

larında birçok disiplini barındıran inovatif ve uygulanabilir 

fikirlerini yarıştıracak.

Akçansa’nın bu yıl 8. kez düzenlediği “Betonik Fikirler Proje 

Yarışması”nın başvuruları 1 Kasım 2016 tarihinde başladı. 

Türkiye’deki üniversitelerin tüm fakültelerinden lisans ve 

yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuru-

ları 31 Aralık 2016 tarihinde sona erdi.

Son proje teslim tarihinin 28 Şubat 2017 olarak belirlendiği 

yarışmaya öğrenciler farklı fakülte ve bölümlerden en az 2, 

en çok ise 4 kişilik gruplar halinde katıldı. Yarışma sonucunda 

birinci olan grubun üyelerine MacBook Air, ikinci grup üyele-

rine Apple Watch, üçüncü grup üyelerine ise Drone 12 Mayıs 

2017 tarihinde düzenlenecek törende hediye edilecek.

Akçansa, Betonik Fikirler Proje Yarışması ile üniversite öğrenci-

lerini yaşadıkları şehirleri kendi sürdürülebilir fikirleriyle dönüş-

türmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Betonik Fikirler, geçtiğimiz yıl 

104 farklı üniversiteden 880 kişi katılımıyla rekor kırmıştı.

Akçansa, Betonik Fikirler Proje Yarışması’nın 

sekizincisini düzenliyor

Akçansa organizes the 8th of the 

‘Concrete Ideas Project Contest     

Akçansa is realizing the 8th of the “Concrete Ideas Project 
Contest” that it organizes for underlining the importance of 
cement and concrete and raising awareness in ready mixed 

concrete. 

The theme of the contest for which the graduate and 
undergraduate students of all the faculties in universities 

are eligible has been determined as “Walk Idea Walk.” The  
students will compete with their innovative and applicable 
ideas containing many disciplines in the fields of social re-

sponsibility, marketing, sustainability, product development, 
and productivity. 
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Batıçim fabrikasında borlu çimento üretimini gerçekleştiren 

Batı Anadolu Grubu, bor katkılı çimentonun hem çok daha 

güvenli ve dayanıklı, hem de daha çevreci olduğunu vurgula-

yarak, borlu çimentonun gelecekte ülke ekonomisine büyük 

katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Bor madeninin içerisinde bulundu-

ğu ürünün fiziksel etkilere, sıcaklı-

ğa ve yanmaya karşı dayanıklılığını 

artırdığına; ayrıca üretim sırasında 

enerji tasarrufu sağlayarak yüzey 

uygulamalarında da bakteri ve man-

tar oluşumunu engellediğine deği-

nen Batı Anadolu Grubu İcra Kuru-

lu Üyesi Feyyaz Ünal konuşmasına 

şöyle devam etti:

“Tüm bu nitelikleriyle, uygulama 

esnasında açığa çıkardığı ısı, su ve 

gaz geçirgenliği düşük, kimyasalla-

ra karşı da geçirimsiz bir beton elde 

edilen borlu çimento, yapı ve inşaat 

alanında önemli uygulama alanları-

na sahip olabilir.

Uygulama esnasında açığa çıkardığı 

ısının düşük olması özellikle kütle be-

tonlarında soğutma ihtiyacını önem-

li oranda azaltmaktadır. Bu artısı 

ve uzun yıllar dayanımından dolayı 

özellikle baraj gövdelerinin imalında 

tercih edilecek çimentodur. Ayrıca viyadük, tünel, köprü inşa-

atları, beton yollar, rıhtım ve sahil betonları en ideal uygulama 

alanlarıdır. Hastanelerin röntgen odalarında ve atık depolama 

alanlarında ise radyasyon kalkanı olarak güvenlik sağlamakta-

dır. Bir nükleer santralin güvenli standartlara sahip olması için 

de en ideal çimentodur. 

Bor atıklarının değerlendirilmesi ile hem borlu hem de nor-

mal çimento üretilebildiğine dikkat çeken Ünal: “Bu şekilde 

bir yandan atık hammaddelerin kullanılmasıyla düşük mali-

yetli çimento üretilebilecek, diğer yandan da atıkların bir sa-

nayi ürününe dönüştürülmesi ile ülke ekonomisine katkıda 

bulunulacaktır. 

Borlu çimento üretiminde, atmosfere salınan karbondioksit 

miktarı yüzde 25-30 oranında düşüktür. Dolayısıyla borlu çi-

mento üretimi, küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda 

mücadeleyi sağlamaya yönelik imzalanan Kyoto protokolü-

nün getirdiği sorumluluklar çerçe-

vesinde sektör için büyük öneme 

sahiptir.” dedi.

Bor madeni rezervleri açısından 

dünyanın en zengin ülkesi olan Tür-

kiye, fiili bor üretiminde de yüzde 

47 payla ilk sırada yer alıyor. Ünal, 

borun işlenmesi sırasında ortaya çı-

kan atık borların borlu çimento üre-

timinde kullanımının yaygınlaşması 

gerektiğine işaret ederek sözlerine 

şöyle devam etti:

“Henüz ülkemizde yaygınlaşmayan 

bor katkılı çimento ile çok daha 

dayanıklı ve güvenli yapılar inşa 

edebiliriz. Batıçim’de üretimini ger-

çekleştirdiğimiz borlu çimentonun 

düzenli satışını gerçekleştirebil-

memiz için yeterli talebin oluşması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda biz 

de kullanım alanlarını genişleterek, 

borlu çimentonun tanıtımı üzerine 

yoğunlaşmayı hedefliyoruz.”

“Yapı sektöründe geleceğin stratejik ürünü:  

Borlu çimento”

“The strategic product of the 

future in the construction sector: 

cement with boron compound”     

The Batı Anadolu Group that produces cement with 
boron compound in its Batıçim plant has underlined 
that cement with boron additive is both much more 

reliable, resistant, and environment-friendly, and 
invited attentions to the fact that cement with boron 

will provide substantial contributions to the economy 
of the country in the future.

Feyyaz Ünal, Member of the Executive Board of the 
Batı Anadolu Group, mentioned that boron increases 

the endurance of the product containing it against 
physical impacts, heat, and burning, and that it pre-
vents the formation of bacteria and fungi on surface 
applications during production by providing energy 

savings, and continued as follows:

“The cement with boron compound from which con-
crete with low permeability for heat, water, and gas 
that it emits during application and impermeability 
against chemicals is obtained might have significant 

areas of application in the field of construction thanks 
to all such characteristics of it.
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Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari araçların güvenli alım satımı 

için hizmete açtığı TruckMarket merkezi satış noktası, 2. el 

ağır ticari pazarının yoğun olduğu İstanbul Sancaktepe’de 

açıldı. Sancaktepe’de açılışı gerçekleştirilen en büyük Truck-

Market satış noktası, açılışa özel 

olarak düzenlenen açık artırmaya 

da ev sahipliği yaptı. TruckMarket, 

tüm marka ve model araçlara eks-

pertiz hizmeti, test sürüşü imkanı, 

anlaşmalı finans kuruluşlarınca ha-

zırlanabilen kredi olanakları ve hızlı 

teslimatıyla fark yaratıyor.

Ford Trucks’ın 2. el ağır ticari alım-

satım markası TruckMarket’in 

merkezi satış noktası, İstanbul 

Sancaktepe’de, Ford Trucks bayi-

leri ve müşterilerinin de katılımıyla 

hizmete açıldı. Ford Trucks’ın kendi 

satış noktası olarak ilk TruckMarket 

olma özelliğini taşıyan yeni satış 

noktası, ağır ticari araçlarda 2. el alım ve satımda müşterile-

rine kurumsal bir tesis olarak hizmet verecek. 10.000 m2’lik 

bir alanda açılan, 300 araç kapasite-

li TruckMarket’te müşteriler araçları 

görerek ve test ederek alabilme şan-

sına sahip olacak. 

TruckMarket’in Sancaktepe’deki mer-

kezi satış noktası, özellikle İstanbul’da 

hızla gelişmekte olan ağır yük sanayi-

nin ve inşaat sektörünün büyük ilgisi-

ni çekecek. TruckMarket’in stoğunda 

bulunan tüm marka ve model araçlara 

anında erişme imkanı sunulurken, tek 

noktadan ekspertiz ve servis hizmeti, 

sektörde bir ilk olan 2. el araçlarda 

trafiğe kapalı alanda test sürüşü im-

kanı, anlaşmalı finans kuruluşlarından 

tek noktada anında kredi sonuçlandır-

ma, merkez lokasyonunda satış önce-

si kontrol ve hızlı teslimat gibi olanak-

lar, 2. el araç satın almak isteyenler 

için güvenilir bir adres olacak.

TruckMarket müşterileri Sancaktepe satış merkezinde test 

sürüşü yapabilecek ve hızlıca kredi onayını alarak satış işlem-

lerini tamamlatabilecek. 

Sektörde ilk defa uygulanan araç ta-

nıma sistemi sayesinde müşteriler, 

sahada bulunan araçların önünde 

yapıştırılan etiketlerdeki karekodla-

rı cep telefonlarından okutarak 1-2 

sn. içinde araç hakkında tüm bilgile-

re ulaşabilecek.

2. elde en yaygın bayi ve servis 

ağına sahip olan TruckMarket, bir 

önceki yıla göre yüzde 40 büyüdü. 

TruckMarket, 24 Ford Trucks 4S pla-

za standartlarında hizmet verilme-

si, her markadan araç alım ve satım 

yapılması; test sürüşü, karekodlu 

araç tanıma sistemi, ekspertiz, ga-

ranti, kiralama, finans gibi olanaklar 

sunuyor. Ayrıca müşterilere sunulan ek hizmetler içinde tır 

üstü sevk, kasko ve bakım hediyesi de bulunuyor.

Ford Trucks’tan 2. elde kurumsal güvence

Corporate assurance in second 

hand by Ford Trucks       

The central sales spot of TruckMarket put into 
service by Ford Trucks for the safe purchase and 

sale of the second hand heavy-duty vehicles has been 
inaugurated in Istanbul’s district of Sancaktepe where 

the second hand commercial market is intense. The 
TruckMarket sales spot, the biggest one ever opened 

in Sancaktepe,  also hosted the auction performed 
specifically for the inauguration. TruckMarket creates 

difference with its expertise service for the vehicles 
with all brands and models, with the possibility of 

a test drive,  with its loan opportunities that can be 
drawn prepared by the contracted finance institutions, 

and with its fast delivery.
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Karbon elyaf takviyeli malzeme, uzmanlar tarafından gelecek-

teki olası büyük çaplı bir depremde, binlerce binanın yıkılmasını 

önleyecek çözüm olarak değerlendiriliyor.

Karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) teknolojisi kullanılarak 

Yalova’da tam ölçekli binalar üzerinde bir deprem simülasyonu 

yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak bir çalış-

maya imza atıldı. Türkiye’de özel sektör-üniversite işbirliklerine 

örnek olacak proje kapsamında bir araya gelen uzman ekip, 

karbon elyaf kompozitlerle güçlendirilmiş bir binanın olası bir 

depremde nasıl başarıyla ayakta kaldığını karşılaştırmalı olarak 

gösteren bir test gerçekleştirdi.

Test, 1999 yılında 18.000’den fazla kişinin hayatına mal olan 

Türkiye’nin en büyük deprem felaketlerinden birine sahne olan 

bölgelerden biri olan Yalova’da gerçekleştirildi. Test sonunda 

karbon elyaf takviyeli bina güçlen-

dirme çözümü uzmanlardan tam not 

aldı. Ekip, gelecekteki depremlerde 

can kaybını ve bina hasarlarını azalt-

mak için test sonucunda ulaşılan ay-

rıntılı verileri inceleyecek.

Test kapsamında The Dow Chemi-

cal Company ve Aksa Akrilik Kimya 

Sanayii A.Ş.’nin 50/50 ortak girişimi 

olan DowAksa, Yalova Valiliği tara-

fından tahsis edilen arazi üzerinde 

iki adet tam ölçekli bina inşa etti. 

Aynı temel ve yapı malzemelerinin 

kullanıldığı binalar, 2007 Deprem 

Yönetmeliği’nden önce inşa edilmiş, 

Türkiye’de bina yapımında uzun yıl-

lardır yaygın olarak uygulanan yön-

temlerle inşa edildi.

Hedefi, geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş bir binanın güçlü 

sismik etkilere dayanacak şekilde nasıl güçlendirilebileceğini 

ölçmek olan test için, bir bina yüksek mukavemetli CFRP (kar-

bon elyaf takviyeli polimer) teknolojisiyle güçlendirilirken, ikinci 

bina ise olduğu gibi bırakıldı.

Gelişmiş sensörlerin yerleştirilmesiyle tamamlanan saha hazırlık-

larının ardından, sismik şok simülasyonunu elde etmek için hidro-

lik pistonlar kullanıldı. İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. 

Alper İlki’nin liderliğinde yaklaşık 25 mühendisin katılımıyla ta-

mamlanan test sonunda, karbon elyaf takviyeli malzeme ile güç-

lendirilen bina ayakta kalırken, güçlendirilmeyen bina ise yıkıldı.

Üç katlı iki ayrı yapı üzerinde sismik kuvvetleri simüle etmek için 

gerçekleştirilen test, bu yöntemle bu ölçekte gerçekleştirilen 

dünyadaki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Profesör İlki testi 

şöyle değerlendirdi: “Yalova Valiliği tarafından da desteklenmiş 

olan bu proje, ülkemizde yapı ve deprem mühendisliği alanında 

sanayi-üniversite işbirliğinde gerçekleştirilmiş olan en önemli 

ve örnek teşkil edebilecek çalışmalardan biri olmuştur.”

Karbon elyaf takviyeli epoksi esaslı kompozit malzemeler, ge-

leneksel güçlendirme sistemlerine alternatif olarak geliştiril-

miştir. Çekme dayanımları çelikten fazla olan bu tür kompozit 

malzemelerin en büyük avantajları hafif olmaları, korozyona 

uğramamaları ve kolaylıkla uygulanabilmeleridir. Bu malzeme-

lerin bir diğer önemli özelliği de konunun uzmanları tarafından 

yürütülen güçlendirme çalışmaları sırasında yapıların normal 

işlevlerine aralıksız olarak devam 

edebilmeleridir. Güçsüz yapıların bir 

kısmının veya tamamının yıkımını ve 

yeniden inşasını gerektiren gelenek-

sel iyileştirme veya rekonstrüksiyon 

tekniklerinden farklı olarak, bu malze-

me mevcut alt katmanın hemen üze-

rine uygulanabilmektedir. Bu sayede, 

kurulum süresi ve masraflarından 

önemli ölçüde tasarruf sağlamakta-

dır. Kurulum esnasında esnek bir ku-

maş ile kaplama biçiminde uygulanan 

malzeme, daha sonra bir reçine mat-

risi ile doyurulmakta, böylece çeliğin 

elli katını aşan kuvvet-ağırlık oranına 

sahip güçlü, dirençli bir yapıya sahip 

olmaktadır.

Yalova’da yapı güçlendirme teknolojisi test edildi

Building reinforcement 

technology tested in Yalova       

The material with carbon fiber reinforcement is 
considered the solution that will prevent thousands of 
buildings from being torn down in the case of a pos-

sible large-scale  future earthquake by experts.

A joint study with Istanbul Technical University has 
been undersigned to conduct an earthquake simula-
tion on the full-scale buildings in  Yalova by means 

of using the carbon fiber reinforced polymer (CFRP) 
technology. The expert team that has come together 

through the scope of the project, which can set an 
example for private sector-university collaborations 

in Turkey, has conducted a test that demonstrates in 
comparison how a building reinforced with carbon 
fiber composites can survive a possible earthquake 

successfully.
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Araştırmacılar, aşındırma veya başka yollarla yapıya zarar ve-
ren maddelerin tespiti için çok katmanlı bir “akıllı deri” geliştirdi. 
Deri, çıplak gözle görülmeyen çatlak ve diğer yapısal kusurları da 
tespit edebiliyor. (Yapısal Sağlık Takibi, “Aşındırıcı Elemanlar ve 
Çatlamanın Tespiti için Fonksiyonel Katmanlı Akıllı Deri”)

Çok katmanlı akıllı derinin klorür ve çatlakları tespit ettiği bir de-
ney örneği. Üstteki görseller, beton kiriş üzerindeki akıllı derinin, 
çatlaklardan önceki ve sonraki fotoğraflarını gösteriyor. Üst sol 
görseldeki daire, gizlenen klorür solüsyon 
birikintisinin yaklaşık olarak konumunu be-
lirtiyor. İkinci ve üçüncü sıralardaki görseller 
sırasıyla, (klorür ve çatlak hassasiyetli) bakır 
ve (çatlak hassasiyetli) gümüş katmanın EIT 
rekonstrüksiyonlarını gösteriyor. Çatlaklar-
dan önce (sol sütun), bakır katman klorür 
birikintisinin bulunduğu bölgede klorürden 
kaynaklanan hasarı gösteriyor, gümüş kat-
manda ise bir değişiklik yok. Çatlamadan 
sonra (sağ sütun), bakır katman hem klorür 
hasarını hem de çatlakları gösteriyor, gü-
müş katmansa yalnızca çatlakları.

Çalışmayı anlatan makalenin eş yazarı ve 
Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi İnşaat, 
Yapı ve Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Mohammad Pour-Ghaz: “Neredey-
se her yapının yüzeyine uygulanabilecek ve 
yapının sağlamlığını gerçek zamanlı olarak 
uzaktan takip edebilecek bir deri geliştirdik. 
Böylelikle potansiyel sorunlar felaketlere 
dönüşmeden çok önce tespit edilebilecek.” 
dedi.

Akıllı deri, yapının üzerine boya gibi sürü-
lebilecek veya montaja hazırlanıp yüzeye 
duvar kağıdı gibi yapıştırılabilecek üç kat-
mandan oluşuyor. Birinci katman iletken ve 
yalnızca çatlakları tespit etmek için kullanılıyor. İkinci katman, bi-
rinci ve üçüncü katmanlar arasında yastık görevi görüyor. Üçün-
cü katman ise hem çatlakları hem de belirli kimyasalları tespit 
etmek için geliştirildi. Üçüncü katman, belli iyonların varlığında 
iletkenliği değişen nanopartikülleri bünyesinde topluyor. Bu kat-
man, metal nanopartiküllerin dizimini değiştirerek, herhangi bir 
kimyasala tepki verecek şekilde geliştirebiliyor.

Eğer kullanıcılar yapıdan yayılan bir kimyasalı takip etmek ister-
lerse – mesela bir muhafaza deposundan gelen kimyasal sızıntı 
– üçüncü katman içe doğru yönelerek, yapının yüzeyine temas 
etmeli. Dışarıdan gelen kimyasallar içinse, üçüncü katman dışa 
bakmalı.

Akıllı deri şu şekilde çalışıyor: Önce yapının çevresine elektrotlar 
uygulanıyor. Sonrasında akıllı deri yapıya, elektrotların üzerine 
uygulanıyor. Sonra, bir bilgisayar programı elektrotlardan ikisi-

ne aynı anda, olası elektrot kombinasyonla-
rı arasında dolaşan zayıf bir akım yolluyor. 
Akım iki elektrot arasındayken, bir bilgisayar 
hem birinci hem de üçüncü katmandaki tüm 
elektrotların elektriksel potansiyelini izle-
yip kaydediyor. Bu veriler akıllı derinin her 
iki katmandaki uzamsal yayılmış elektriksel 
iletkenliğini hesaplamak için kullanılıyor. 
Araştırmacılar, akıllı derinin birinci ve üçün-
cü katmanlarında yapılan iletkenlikteki deği-
şim ölçümlerini kullanarak hasarı ve hedef 
kimyasalların varlığını algılayıp, yerini tespit 
edebilecek bir takım algoritmalar geliştir-
di.  Yapılan bir kavram ispatı çalışmasında, 
araştırmacılar akıllı derilerini donatılı be-
tonda denediler. Gerçek hayattaki yapıların 
olası kusurlarını taklit edebilmek için, beto-
nu aşındırıcı elemanlara ve gerilime maruz 
bıraktılar. Bu çalışma için derinin üçüncü 
katmanı, donatılı betonda aşınmaya neden 
olabilecek klorürleri tespit etmesi için geliş-
tirildi. Çalışmayı değerlendiren Pour-Ghaz: 
“Deri çok iyi çalıştı. Birkaç yüz mikrometre-
ye kadar küçük çatlakları tespit edebildik ve 
klorürün deriyle temas ettiği her anı doğru 
bir şekilde ölçebildik. İnsanların sorunları 
erkenden tespit edebilmelerini istiyoruz. Bu 
kavram ispatı beton üzerinde yapılmış olsa 

da –doğru uygulandığında- metallerden polimerlere tüm yapı 
malzemelerinde kullanılabilir.” dedi.

Araştırmacılar akıllı deriyi, gerçek hayattaki yapıları daha gerçek-
çi yansıtan büyük yapılarda deneme aşamasındalar.

Kaynak: www.nanowerk.com/nanotechnology-news/new-
sid=44767.php

Yapıdaki çatlak ve zararlı kimyasalların 

tespitinde yeni yöntem

‘Sensing skin’ detects 

cracks, harmful 

chemicals in structures       

(Nanowerk News) Researchers have 
developed a multi-layered “sensing skin” 
to detect corrosive or otherwise harmful 

substances in structures. The skin can 
also detect cracks and other structural 

flaws that are invisible to the naked 
eye (Structural Health Monitoring, “A 
Functionally Layered Sensing Skin for 
Detection of Corrosive Elements and 

Cracking”).

“We’ve created a skin that can be applied 
to the surface of almost any structure and 
be used to monitor the structure’s integ-
rity remotely and in real time, identify-

ing potential problems long before they 
become catastrophic,” says Mohammad 

Pour-Ghaz, an assistant professor of 
civil, construction and environmental 
engineering at North Carolina State 
University and co-author of a paper 

describing the work.

NEWS HABERLER

61November - December • 2016 • Kasım - Aralık   HAZIR BETON   



Geri dönüşüm uzmanları Angelika 

Mettke ve Walter Feess Avrupa’nın 

en cömert çevre koruma ödülünü 

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim 

Gauck’tan aldı. Nedeni de “At git-

sin” bakış açısıyla savaşmak için 

buldukları yeni yöntem.

İnşaattaki devam etmekte olan ar-

tış, ithalat ve özel tüketimle beraber 

Almanya’nın ekonomisinin bel ke-

miklerinden biri haline geldi. Her za-

man düşük olan ev kredisi faiz oran-

ları ve mülteciler için az maliyetli 

evler, inşaat otoritelerini, mimarları 

ve iş adamlarını beklediklerinden de 

çok meşgul ediyor.

Yetkililer, şu ana kadar 2015’in ta-

mamından % 26,1 daha fazla inşaat 

ruhsatı verdi. Alman Sanayi Fede-

rasyonu (BDI) lobisi endüstrisi her 

yıl 350.000-400.000 civarında 

yeni apartmana ihtiyaç duyulacağı-

nı tahmin ediyor. 

Bir diğer taraftansa, birçok yıkılan 

bina var ve bunların birçoğunda 

molozlar çöpe atılıyor. Bir inşaat 

mühendisi ve Bradenburg Teknoloji 

Üniversitesinde akademisyen olan 

Angelika Mettke ve girişimci Walter 

Hees, bunu kaynakların israfı olarak 

görerek, betonu yeniden kullanabil-

mek için çeşitli yaklaşım ve metotlar 

bulmak için işe koyuldu. 

Bir güneybatı kasabası Kircheim 

Unter Teck’ten olan Feess, Baden-

Württemberg eyaletindeki şirketin-

Alman Çevre Ödülü beton geri dönüşümüne 

verildi

German Environmental Award 

goes to concrete recycling      

The recycling experts Angelika Mettke and Walter 
Feess will receive Europe’s most generous environ-
mental protection award from German President 

Joachim Gauck. They found a new way to combat the 
throwaway mentality.

A continuing construction boom has joined exports 
and private consumption as a pillar of Germany’s 

economy. Historically low mortgage interest rates and 
the need for affordable housing for refugees are keep-
ing building authorities, architects and tradespeople 

more than busy.

So far this year, authorities have awarded 26.1 percent 
more building permits than they did in all of 2015. 

Germany’s BDI industry lobby continues to anticipate 
an annual demand of 350,000-400,000 new apart-

ments per year.
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de beton, asfalt ve bina molozlarını geri dönüştürüyor. Şirketi 

Almanya’da, AB tarafından geri dönüştürülmüş betonun bina 

yapımında kullanımı izni verilen ilk şirket. Şimdi, o ve Mett-

ke Alman Çevre Ödülü’yle çabalarının karşılığını aldı. Alman 

Çevre Vakfı (DBU) jürisinin yaptığı açıklamaya göre: “Eğer 

bu yaratıcılık ve adanmışlık tüm inşaat endüstrisi tarafından 

kabul görseydi, hammadde talebinin yaklaşık üçte biri geri 

dönüşümle sağlanabilirdi.”  

Betonda patlama

Duvar veya zemin temellerini sıvı betonla yapmak, taşları 

tek tek bir araya getirmekten çok daha hızlı bir yöntem. Katı 

formda, beton, ısıyı tutuyor; soğuğu aktarıyor; ateşe olduğu 

gibi rutubete karşı da koruma sağlıyor; ayrıca şekil verilebilir; 

uzun süre dayanıklı ve gözü rahatsız etmeyen bir görünüme 

sahip. Doğal taşlar, kilitli tuğlalar ya da ahşap yerine beton 

tercih etmek kaynakların korunmasını da sağlıyor ve böylece 

doğal bitkiler ve yaşam alanları da korunmuş oluyor.

Beton, çakıl, kum, bağlayıcı maddeler ve sudan oluşan çimen-

to esaslı bir karışımdır ve herhangi bir inşaat alanında çimen-

to karıştırıcısı içinde üretilebilir. Bu da taşıma maliyetinden 

tasarruf demektir.

Bunun dışında çevreye verdiği zarar minimum olsa da, be-

ton üretimi, en yoğun enerji harcayan üretim süreçlerinden 

biridir. Çimento üretimi için kireç taşı, kil, kum ve demir cev-

herinin önce öğütülüp sonra da 1.000°C (1.800°F) yakılması 

gerekiyor.

Bu süreç yüksek enerji tüketimine ve atmosfere zararlı kar-

bondioksit gazı salınımına da neden oluyor. 2012’de küresel 

CO
2
 salınımının yaklaşık yüzde 4’ü 

beton üretiminden kaynaklanmış-

tı.

Bir “Üzüntü Kaynağı”

Bir bina yıkıldıktan sonra, be-

ton kırsal alana dökülüyor. Doğu 

Almanya’da büyüyen Angelika 

Mettke, bunu bir “üzüntü kayna-

ğı” olarak görüyor. Berlin Duvarı 

yıkıldıktan sonra yıkı güllelerinin 

eski doğudaki “Platte” olarak bi-

linen prefabrik, çok katlı beton 

apartmanları yıkmalarını izlemiş. 

Mettke, “Beton döşemelerde çok 

miktarda ham madde ve enerji bu-

lunmakta ve özellikle bu yüzden 

onları tedarik zincirinde tutmak ko-

nusunda bu kadar endişeliyim, bilhassa bina inşasında.” dedi.

Sorun şu ki, beton yüzeyinden yağ, yakıtlar ve boya gibi çev-

reyi kirleten maddeleri emebiliyor, bu yüzden de kontamine 

oluyor. Feess, az kirlenmiş değerli ham maddelerin iyileşti-

rilip tedarik zincirine kazandırılması için bir yıkama sistemi 

geliştirdi.

Geri dönüştürülmüş beton, yeni dökülmüş betonla aynı özel-

liklere sahiptir. Bu pratikte de kanıtlandı. Örneğin, Berlin’in 

dünyaca ünlü Charite Hastanesi’ne ait laboratuvar binası ne-

redeyse tamamen geri dönüştürülmüş betondan inşa edildi. 

Berlin Senatosu, gelecekte çok katlı binaların geri dönüştü-

rülmüş beton kullanmasına karar verdi. Bir taraftan da, Doğu 

Almanya’da 30 konut, spor salonu ve halka açık bina, dönüş-

türülmüş beton döşemelerden yapıldı. Bir saha deneyinde, 

Mettke, sel ihtimali olan alanlarda beton elementleri yeniden 

kullanmanın toprak setlerin stabilitesini artırdığını gösterdi. 

Würzburg’da, Mettke ve Feese Cumhurbaşkanı Joac-

him Gauck’tan ödüllerini aldı. 500.000 Euroluk ödülü, 

Fairphone’un kurucu Bas van Abel’le paylaştı. Hollandalı van 

Abel, adil koşullar altında üretilen bir akıllı telefon geliştirip 

piyasaya sundu.

DBU jürisi ve Alman Çevre Bakanlığı Meclis Sekreteri Rita 

Schwarzelühr-Sutter’a göre: “Mevcut “kullan-at” zihniyeti 

gelecek için bir seçenek değil. Bu yılki ödülü kazananlar giri-

şimci ruhlarıyla ilerlemenin yeni yollarını ve yeni bakış açıla-

rını bize gösterdi. Ödülün üç kazananı da, değerli kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı için yaratıcı öncüler.” 

Kaynak: www.dw.com/en/german-environmental-award-goes-

to-concrete-recycling/a-36191085
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Amerika’ya bu yıl ekim ayında rekor düzeyde yağmur yağ-

dı ve bu kadar yağmur yerel dere 

ve nehirlerin taşmasına yol açtı. 

Fakat suya yalnızca yağmur karış-

mıyor. Zehirli akıntı, yollarımızdan 

geliyor.

Seattle 520. Karayolu’ndaki fır-

tına suyundan alınan bir örnek, 

yağ, egzoz, gaz ve lastik tozu par-

çacıklarıyla doluydu. Bu maddeler 

yollardan suya sonra da fırtına 

akıntılarına karışıyor ve buradan 

da dere ve nehirlere akabiliyor. En 

bariz örneklerden biri Renton’daki 

Cedar Nehri’nin bir bölümü gibi 

şehirleşmiş bölgelerdeki nehirler-

dir. 

Zehirli akıntılar bilim adamları için ciddi bir sıkıntı oluştur-

maktadır. Washington Devlet Üniversitesindeki (WSU) Pu-

yallup Araştırma ve Yayım Merkezinden araştırmacılar bir 

çözüm üzerine çalışıyor.

Normal bir park alanı gibi görünen yerler aslında geçirgen 

kaplamalardan yapılır. Ekotoksikolojist John Stark, Gaze-

teci Jeff Dubois’ya aradaki farkı anlattı. Normal betonda, 

hortumdan gelen su yoldan çıkıp emilebileceği bir yer bu-

lana kadar, zehirli kimyasalları da beraberinde götürerek 

akar. Geçirgen betonda ise, su doğrudan emilir. Altta bir kat 

ezilmiş taş tabakası bulunur ve bu tabaka kirliliğe yol açan 

maddeyi ayırır. Yani, suyu, yeraltına geri dönerken veya ya-

kındaki bir dereye akarken temizler.

WSU Puyallup’un Somon Laboratuvarında, Stark ve ekibi, 

kirliliğe neden olan maddelerin balıklarda kalp gelişimini 

etkilediğini ve nörolojik problemlere hatta ölüme bile sebe-

biyet verebildiğini gösterdi. Şu anda, Coho somonunda “yu-

murtlama öncesi ölüm” adı verilen bir şeyi araştırıyorlar.

Yaptıkları araştırmayla ilgili değerlendirmede bulunan 

Stark: “Şehirlerde bulunan nehirlere geliyorlar ve yumurt-

layamadan ölüyorlar. Buna hangi kimyasalların neden ol-

duğuna emin değiliz fakat bunun fırtına suyundan geldiğini 

biliyoruz.” dedi.

WSU Puyallup’taki geçirgen kap-

lama sistemi hem beton hem de 

asfalt olabiliyor. Bilim adamları 

malzemelerin dayanıklılığıyla ilgili 

yaptıkları araştırmalarda, gele-

neksel kaplamalar kadar dayanıklı 

olmadıklarını gördüler fakat araş-

tırmacılar Boeing’le bir araya ge-

lerek 787’nin kanatlarından bazı 

karbon fiberler kullanarak malze-

meyi güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak:

w w w. k i r o7. c o m /n e w s / l o c a l /

researchers-working-on-solution-

to-toxic-runoff/462369778

Araştırmacılar geçirimli beton ile zehirli atıklara 

çözüm bulmaya çalışıyor

Researchers working on solution 

to toxic runoff      

There was record rainfall in October this year, and all 
that rain caused local creeks and rivers to rise, but it’s 
not just rain that’s going into the water. Toxic runoff 
is coming from our roads.  A sample of storm water 

taken from a drain beneath SR 520 in Seattle was full 
of particles of oil, exhaust, gas and tire dust. It’s being 
washed off roads and down into storm drains and can 
work its way into creeks and rivers.  One of the most 

obvious examples is with urban rivers, like a section of 
the Cedar River in Renton.  Toxic runoff is a serious 

concern for scientists. Researchers at Washington 
State University’s Puyallup Research and Extension 

Center have been studying a solution.  What looks like 
a normal parking lot is actually made of permeable 

pavement.
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1. Özet

Deniz ortamında bulunan betonarme 

elemanlar değişik fiziksel ve kimyasal et-

kilere maruzdur. Bunlar arasında, sülfat 

etkisi, karbonik asit etkisi, beton içinde-

ki kirecin yıkanarak uzaklaşması, klorür 

korozyonu, donma-çözülme, tuz kristali-

zasyonu, dalgaların ve yüzen parçacık-

ların aşındırıcı etkileri sayılabilir. Genel 

olarak en çok hasarın, ıslanma-kuruma 

bölgesinde bulunan elemanlarda oluş-

tuğu söylenebilir. Tasarımda çimento 

tipi, bağlayıcı dozajı, su/bağlayıcı oranı, 

mineral katkı kullanımı gibi faktörlerin 

yanında pas payı kalınlığı gibi uygulama 

detayları dayanıklılık anlamında büyük 

önem arz eder. Deniz suyunda klorür ve 

sülfat iyonlarından kaynaklanan karma 

bir etki söz konusu olduğu için, beton bir 

taraftan sülfat etkisinden dolayı tahrip 

olma riski taşırken diğer taraftan da klorür iyonlarının (be-

tonarme sistemler için) donatıyı tahrip etme riski söz konu-

sudur. 

Deniz ortamında hangi tip çimento kullanılmasının uygun 

olacağı konusunda tartışmalar mevcuttur. Klorür iyonlarını 

bağlama, dolayısıyla korozyon riskini azaltma kabiliyetinden 

dolayı C
3
A miktarının göreceli olarak daha yüksek olduğu çi-

mento kullanılması uygun görünmesine rağmen, sülfat etki-

sine dirençli bir betonda C
3
A miktarının mümkün olduğunca 

az olması gerektiği bilinen bir gerçektir. 

Bu noktada baskın etkinin ne olduğuna 

karar vermek önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada çimento tipi (CEM I 42.5R, 

CEM II 42.5R, CEM I-SR 5) başta olmak 

üzere, su/bağlayıcı oranı ve uçucu kül 

kullanımının betonun klorür işleme de-

rinliği üzerindeki etkisi gerçek deniz or-

tamında bekletilen numuneler üzerinde 

incelenmiştir. Deney sonuçları söz ko-

nusu parametrelerin betonun geçirim-

liliği üzerinde önemli etkisi olduğunu 

göstermiştir. 

GİRİŞ

Yapılar, inşa edildikleri zamandan iti-

baren dış ortamdan gelen mekanik, 

fiziksel ve kimyasal faktörlerin etkisin-

de kalır, zaman içinde başlangıçtaki 

özelliklerini yitirir ve hasara uğrarlar. Deniz ortamında ya da 

denize yakın kesimlerde inşa edilen yapılar da bu faktörle-

rin biri veya birkaçının birlikte yer aldığı etkilere maruz kalır. 

Deniz ortamından, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen 

betonarme yapılarda ortaya çıkan en büyük problem koroz-

yondur. Bu problem doğru tasarlanmış, geçirimsiz, kaliteli bir 

betonun donatıyı fiziksel ve kimyasal olarak korumasıyla ber-

taraf edilebilir. Fiziksel koruma, zararlı maddelerin donatıya 

ulaşmasının engellenmesiyle, kimyasal koruma ise yüksek 

pH’lı bir ortam yaratılması ile gerçekleşir. Betonun bu olumlu 

Gerçek Deniz Ortamındaki Betonlarda  

Bağlayıcı Tipi ve Su/Bağlayıcı Oranının Klorür 

İşleme Derinliğine Etkisinin İncelenmesi*

(1) Bursa Beton A.Ş.
(2) Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
* Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen 17. ERMCO Kongresi’nde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:  

Deniz suyu, çimento tipi, korozyon, dürabilite, bağlayıcı dozajı, C
3
A miktarı, klorür işleme derinliği 

Hilmi Aytaç (1), Hüseyin L. Sevin (1), 

Ahsanollah Beglarigale (2), Hüseyin Yiğiter (2) 

ve Halit Yazıcı (2)

Effect of Binder Type and 

Water/Binder Ratio on 

Chloride Penetration Depth of 

Concrete Exposed to Actual 

Marine Environment 

Reinforced concrete  e lements  in  marine 

environment  are  exposed to  var ious 

physica l  and chemical  in f luences .  In 

general ,  i t  can be  stated that  the  e le -

ments  in  the  wett ing-dry ing regions 

are  exposed to  highest  rate  of  damage. 

Since  there  i s  a  combined e f fect  gener -

ated by  chlor ide  and sulphate  ions  in 

sea  water ,  the  concrete  whi le  on one 

hand bears  the  r isk  of  destruct ion due 

to  sulphate  e f fect ,  on  the  other  hand 

there  i s  a  r isk  for  the  re inforcement  to 

be  corroded by  chlor ide  ( for  re inforced 

concrete  systems)  ions  as  wel l .  
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özelliğine rağmen, tasarım ve uygulamada yapılan hatalar, 

korozyonu günümüz betonarme yapılarının servis ömürlerini 

belirleyen en önemli faktörü haline getirmiştir. Özellikle tek-

rarlı ıslanma-kuruma etkisine maruz deniz yapılarında, beton 

içine sızan klorür iyonları, suyun buharlaşması sonucu beton 

içerisinde kalmakta, tekrar sayısı arttıkça klorür yoğunluğu 

da artmaktadır. Bu durumda deniz suyundaki iyon konsant-

rasyonundan daha fazla klorür, beton içerisinde birikebil-

mektedir [1-6]. Bunun neticesinde ortaya çıkan korozyon, 

donatı kesitini yetersiz hale getirmekte, diğer taraftan gen-

leşme yaratan korozyon ürünleri ve sülfat saldırısı betonda 

ciddi tahribat yapmaktadır.

Ülkemizin sahil şeridinde haya-

ta geçirilen birçok projenin şart-

namesinde doğrudan doğruya 

sülfata dayanıklı çimento kulla-

nılması ile ilgili kriterler yer al-

maktadır. Oysa ki deniz suyunun 

içerdiği yüksek sülfat konsant-

rasyonu gerekçe gösterilerek, 

sülfata dayanıklı çimento kul-

lanımının şart koşulması doğru 

değildir. Bu tip bir çimento yalın 

sülfat etkilerine karşı tavsiye 

edilmesine rağmen, deniz suyu 

etkisi gibi karma bir kimyasal 

saldırı durumunda betonarme 

donatısının korozyonu açısın-

dan doğru bir çözüm olmamak-

tadır. TS EN 206 standardının 

F.1 no’lu çizelgesine bakıldığın-

da, deniz suyu kaynaklı klorürün 

sebep olduğu korozyon riski için 

özel bir çimento kullanılması ge-

rektiği ifade edilmemiş, sadece 

max. su/çimento oranı, min. çi-

mento dozajı ve min. dayanım 

sınıfı ile ilgili kriterler verilmiş-

tir. Yine aynı çizelgede, zararlı 

kimyasal ortamlar için sülfata dayanıklı çimento kullanımı 

zorunluluğu, sülfat etkisinin şiddetli olması koşuluna bağ-

lanmıştır [7]. Konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 

ise deniz suyuna maruz yapılarda doğrudan doğruya sülfata 

dayanıklı çimento kullanılması ile ilgili bir bilgiye rastlanılma-

makta, orta derecede C
3
A içeren çimentoların optimum çö-

züm olduğu görülmektedir. Amerikan Beton Enstitüsünün bir 

raporunda çimentonun C
3
A içeriğinin %4’den az olmaması 

durumunda donatı korozyonunun önleneceği; %10’dan fazla 

olmaması halinde ise sülfata karşı direnç göstereceği belir-

tilmiştir [8]. Diğer bir raporda C
3
A içeriğinin %5-8 arasında 

olduğu çimento kullanılması durumunda, %5’den az C
3
A içe-

riğine sahip çimentoya göre, korozyondan kaynaklanan çat-

lak oluşumunun daha az gerçekleştiği belirtilmiştir [9]. Baş-

ka bir çalışmada ise, deniz suyu etkisindeki bir ortamda C
3
A 

içeriği %0,6, % 8,8 ve % 14,1 olan çimentolar kullanıldığı bir 

araştırmaya yer verilmiş ve dürabilitesi en yüksek betonun 

sülfata dayanıklı çimento ile değil, %8,8 C
3
A içerikli çimento 

ile yapılan beton olduğu belirtilmiştir [10]. 

Yapılan araştırmalar çimentodaki C
3
A bileşeninin sülfatlarla 

oluşan reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan etrenjitin, klorür 

iyonlarının bulunduğu ortamda genleşmeye yol açmadığını 

ve deniz suyunda çözündüğünü göstermiştir. Ayrıca sülfat 

etkisi açısından zararlı olan C
3
A bileşeni aynı zamanda çi-

mentoya klorür bağlama özelliği kazandırmakta ve böylece 

donatının klorür iyonlarından etkilenme riski azalmaktadır 

[11]. Dolayısıyla düşük C
3
A içerikli çimentoların kullanılması 

korozyon problemine neden olabilir. Bunun neticesinde yapı 

veya yapı elemanı, sülfat etkisinden korunmak istenirken do-

natı korozyonu nedeniyle beklenmedik kısa sürelerde işlevini 

yitirerek kullanılmaz hale gelebilir. Bu sebeple çok düşük C
3
A 

içerikli sülfata dayanıklı çimentoların deniz ortamında kulla-

nımı tercih edilmemektedir [1]. 

Klorür iyonlarını bağlama, dolayısıyla korozyon riskini azalt-

ma kabiliyetinden C
3
A miktarının göreceli olarak daha yüksek 

olduğu çimento kullanılması uygun görünmesine rağmen, 

sülfat etkisine dirençli bir betonda C
3
A miktarının mümkün 

olduğunca az olması gerektiği ortadadır. Bu noktada baskın 

etkinin ne olduğuna karar vermek önem taşımaktadır. Hazır 

beton kullanıcısı, yukarıda bahsedilenler çerçevesinde, deniz 

ortamına yakın yerde inşa etmeyi düşündüğü yapı için sül-

fata dayanıklı çimento kullanımını gündeme getirmekte ve 

kalıcılıkla ilgili değerlendirmelerini korozyon problemini göz-

den kaçırarak tamamen sülfat üzerinden yapmaktadır. Oysa-

ki yukarıda da belirtildiği üzere deniz suyu etkisinde servis 

ömrünü etkileyen baskın faktör sülfat değil, klorür kaynaklı 

donatı korozyonudur.

Bu çalışmada kullanıcının çimento seçimi ile ilgili yaşadığı iki-

lemlere cevap bulabilmek amacıyla çimento tipi başta olmak 

üzere, su/bağlayıcı oranı ve uçucu kül kullanımının, gerçek 

deniz ortamındaki betonlarda klorür işleme derinliğine etkisi 

araştırılmıştır.

There are discussions on which type 

of cement would be the best for use 

in marine environment. Although it 

seems that use of cement type with 

relatively high amount of C3A would 

be more suitable due to its capability 

of binding chloride ions and there-

fore to reduce the risk of corrosion, 

it is a known fact that a concrete 

with resistance to sulphate effect 

should have as low C3A content as 

possible.  

In this study, the effects of cement 

type (CEM I 42.5R, CEM II 42.5R, 

CEM I-SR 5), water/binder ratio 

and use of fly ash on the chloride 

penetration depth of concrete were 

investigated on samples kept in 

actual marine environment. The 

results of the experiments revealed 

that the given parameters have 

remarkable effects on permeability 

of the concrete. 

Key words: Sea water, cement type, 

corrosion, durability, C3A, chloride 

penetration depth.
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 Şekil 1-5. Montaj öncesi ve sonrasında ıslanma-kuruma düzeneği ve deney numuneleri
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Tüm karışımlardan, çevrim öncesinde basınç dayanımlarını 

belirlemek amacıyla her bir yaş için 150 mm ayrıtlı, 3’er adet 

küp; deniz suyuna maruz kaldıktan sonrasındaki farklı çev-

rim sürelerinde klorür işleme derinliğini ölçebilmek için ise 

20’şer adet 75x75x285 mm ebatlarında kiriş numune alın-

mıştır.  Çimento tipi ve kül kullanımına bağlı olarak dayanım 

gelişimlerinin farklı olacağı bilinen bir gerçektir. Numune-

lerin ıslanma-kuruma çevrimine girmeden önce birbirinden 

çok farklı dayanıma sahip olmasının, çimento tipi ve kül 

kullanımının etkisinin sağlıklı bir şekilde görülmesini engel-

leyebileceği düşünülmüştür. Dolayısıyla dayanımların sabit 

bir mertebede tutulması hedeflenmiş ve bu amaçla 28 gün 

standart kür işleminden sonra, ilerleyen yaşlarda dayanım-

ları benzer duruma getirebilmek için su kürü farklı şekilde 

uygulanmıştır. Örneğin dayanım gelişimi hızlı olan bir karı-

şımın, kür havuzundan çıkartılarak (oda sıcaklığında havada 

bekletme) dayanım ilerleme hızının azaltılması amaçlanmış, 

dayanım gelişimi yavaş olan karışımlar ise bu süreçte kür 

havuzunda beklemeye devam etmiştir. Dayanım değerine 

göre havuzdan çıkartılan küp numuneleriyle eş zamanlı 

olarak kiriş numuneleri de havuz dışına alınmıştır. Dayanım-

ların belli mertebeye gelmesinden sonra kiriş numuneleri 

liman sahasına götürülerek platforma yerleştirilmiş ve çev-

rimler başlatılmıştır. Belirli çevrimlerden sonra kiriş numu-

nelerde eğilme deneyi yapılmış ve eğilme sonrasında ortaya 

çıkan kesit üzerine 0.1 N AgNO
3 

çözeltisi püskürtülmüştür. 

Renk değiştiren bölgeler klorür işleme derinliği değeri ola-

rak kaydedilmiştir [12-13]. 

Islanma-kuruma çevrimleri öncesinde elde edilen basınç da-

yanımları C25/30 sınıfı için Şekil 6’da, C40/50 sınıfı için ise 

Şekil 7’de görülmektedir. Tüm değerler küp numunelerden 

elde edilen değerlerin ortalamasıdır.

Şekil 6. C25/30 sınıfı numunelere ait basınç dayanımı gelişimi

Şekil 7. C40/50 sınıfı numunelere ait basınç dayanımı gelişimi

Şekil 6 ve 7’de grafiklerin sürekliliğinin bozulduğu bölümler 
su kürünün olmadığını, numunelerin oda sıcaklığında bekle-
diğini göstermektedir. 

C25 sınıfı betonların 28 günlük dayanımlarına bakıldığında, 
en düşük ve en yüksek değer arasında ~9 MPa fark varken, 
çevrim öncesinde bu fark ~4.5 MPa’a inmiştir. C25 sınıfında 
bu mertebenin dayanım anlamında benzer olduğu kabul edil-
miştir. C40 sınıfı betonlarda ise 28. günde en düşük ve en 
yüksek değer arasındaki ~7 MPa fark, çevrim öncesinde de 
aynı değeri almıştır. Bu mertebenin de C40 sınıfı için daya-
nım benzerliği anlamında uygun olduğu düşünülmüştür. Tab-
lo 5’te betonların deniz suyuna maruz bırakılmadan önceki 
basınç dayanım değerleri görülmektedir.

Tablo 5. Kürünü tamamlayan betonların deniz suyu etkisine 
maruz bırakılmadan önceki basınç dayanımı değerleri (MPa)

C25
CEMI

C25
CEMII

C25
SR

C25
CEMIFA

C25
CEMIIFA

C25
SRFA

44,8 46,2 43,7 43,8 43,2 41,5

C40
CEMI

C40
CEMII

C40
SR

C40
CEMIFA

C40
CEMIIFA

C40
SRFA

62,0 57,9 56,7 57,3 56,1 55,0

Her iki beton sınıfında da, beklenildiği gibi UK kullanılan ka-
rışımların erken yaşlardaki dayanımları düşük bulunmuştur. 
İlerleyen yaşlarda ise UK kullanılan ve kullanılmayan karışım-
ların dayanımları benzer hale gelmiştir.

3. Bulgular ve değerlendirme

Beton bünyesine klorür girişinin tespit edilmesi ve klorür pro-
filinin belirlenmesi için referans yöntem, değişik derinliklerde 
kimyasal analiz ile klorür muhtevasının belirlenmesidir. Ancak 
bu yöntem oldukça zaman alıcı bir metottur. Diğer yandan renk-
lendirme yöntemi ile klorür işleme derinliğinin tespit edilmesi 
oldukça kullanışlıdır. Çözeltinin püskürtülmesinden sonra yü-
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zeyden derinlere inildikçe klorürlerce kirlenmiş bölge gri-beyaz 
renk alırken, henüz klorürlerin ulaşamadığı bölge kahverengi-
siyah renk almaktadır (Şekil 8). Gri-beyaz renkli klorür cephesi 
çelik donatı için riskli bölge olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 8. Kiriş numune en kesitlerinde klorür işleme derinlikleri

C25/30 sınıfı numuneler için klorür işleme derinliği değerleri 
Şekil 9’da görülmektedir. 

Şekil 9. C25/30 sınıfı betonların klorür işleme derinlikleri

Her bir çevrim için UK içermeyen betonlara klorür daha fazla 
işlemiş, UK’li betonlarda klorür işleme derinlikleri daha düşük 
kalmıştır. Bu sonuçlarda UK’nin klorür bağlama özelliğinin ve 
puzolanik reaksiyon neticesinde azalan geçirimliliğin etkili ol-
duğu düşünülmektedir.

UK’li ve UK’siz karışımlarda en yüksek işleme derinlikleri SR 
tipi çimentoda gerçekleşmiştir. Tüm çevrim sayılarında, sabit 
bir çevrim sayısı için çok değişken değerlerin elde edilmesi ba-
sınç dayanımından bağımsız olarak bağlayıcı tipinin önemini 
ortaya koymaktadır.

50 çevrim sonunda (2,5 ay) klorür işleme derinliği en az 
CEMIIFA’da, en fazla SR’de gerçekleşmiştir. Bu kadar kısa bir 
sürede SR çimentosunun işleme derinliği CEMIIFA’nın tam iki 
katıdır. Bu kısa sürede bağlayıcı tipinin etkisi net bir şekilde 
görülebilmiştir.

200 çevrim (10 ay) sonunda en düşük işleme derinlikleri 
C25CEMIFA ve C25CEMIIFA’da gerçekleşmiştir. Bu iki karışım 
hemen hemen aynı performanstadır. SR çimentosu ise en yük-
sek işleme derinliğine sahiptir (37,5 mm). Bu sonucun 75x75 
mm en kesitli numunelerden elde edildiği düşünüldüğünde, 
numune kesitinin tamamına klorür işlediği sonucuna varıl-
maktadır. Burada C25SR karışımının 37,5 mm değerine daha 
önceki bir süreçte ulaşma ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. 
Ayrıca 200 çevrim sonrasında klorür işleme derinliğinin sabit-
lenmesi, klorürün ilerlemediği anlamına gelmemekte, büyük 
ihtimalle klorür işlemeye devam etmektedir. Numune en kesit 
ebatları 75x75 mm olduğundan, 37,5 mm’den daha fazla klorür 
işleme derinliği ölçülemeyeceği için böyle bir algı oluşmuştur. 
C25SR karışımında klorürün bu kadar kısa sürede tüm kesite 
işleme gerekçesinin, ortamda klorürle reaksiyona girebilecek 
yeteri kadar C

3
A bulunmaması olduğu düşünülmektedir.

C25CEMI ve C25CEMII karışımlarının işleme derinlikleri ise 
450 çevrimde max. değere (37,5 mm) ulaşmış, kesitin tamamı-
na klorür işlemiştir. Bu iki karışımda da C25SR karışımına göre 
gecikmeli de olsa tüm kesite klorür işlemiştir. C25SR’ye göre 
daha fazla olan C

3
A miktarlarının, bu iki karışıma bir miktar 

daha süre kazandırdığı söylenebilir. C25SR karışımında olduğu 
gibi büyük ihtimalle daha sonraki süreçlerde de klorür işleme 
süreci devam etmektedir. 

C25CEMIFA ve C25CEMIIFA karışımlarına bakıldığında 200 çev-
rimden 300 çevrime geçişte çok az bir artış görülmüştür. Bu 
ufak artışın ihmal edilebilir seviyede olduğu düşünüldüğünde, 
UK’li karışımlarda 200-600 çevrim arasındaki 20 ay boyunca 
işleme derinliklerinin sabit kaldığı görülmektedir. Bu karışımlar 
içerisinde 20 mm ile C25SRFA en yüksek değeri almıştır. 

450 çevrimden (22,5 ay) sonra UK’siz karışımlarda çimento ti-
pinden bağımsız olarak kesitin tamamına klorür işlerken, UK’li 
karışımlarda ise klorür işleme derinliği, max. işleme derinliği-
nin yaklaşık yarısı mertebesindedir. 

C25CEMI ile C25CEMII, C25CEMIFA ile C25CEMIIFA karışımları 
tüm çevrim sürecinde birbirine çok yakın performans sergilemiştir.

C40/50 sınıfı numuneler için klorür işleme derinliği değerleri 
Şekil 10’da görülmektedir. 

Şekil 10. C40/50 sınıfı betonların klorür işleme derinlikleri
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C40/50 sınıfındaki betonlarda klorür işleme derinlikleri, 
C25/30 sınıfına göre beklendiği gibi daha düşük elde edil-
miştir. 200 çevrim sonrasında, C40SR karışımında uçucu kül 
kullanılmamasına rağmen C25SRFA ile hemen hemen aynı 
mertebede değer elde edilmesi (~20 mm), dayanımın etkisini 
göstermesi açısından önemlidir.

C40/50 sınıfı karışımların klorür işleme derinliği değerlerine 
göre sıralanması C25/30 sınıfı betonlara çok benzemektedir. 
Mineral katkı kullanılan karışımlarda C25/30 sınıfında olduğu 
gibi daha düşük klorür işleme derinlikleri elde edilmiştir. 

UK’li ve UK’siz karışımlarda en yüksek klorür işleme derinli-
ği C25/30 sınıfında olduğu gibi SR içeren karışımlarda elde 
edilmiştir.

C40CEMI ile C40CEMII, C40CEMIFA ile C40CEMIIFA karışım-
ları C25/30 sınıfında olduğu gibi birbirine çok yakın perfor-
mans göstermişlerdir.

C40SR karışımı haricindeki diğer karışımlarda klorür işleme 
derinliklerinin C25/30 sınıfına göre daha dar bir aralıkta kal-
dığı görülmektedir. Dolayısıyla dayanımın yüksek olmasının, 
bağlayıcı tipinin etkisini bir miktar geri planda bıraktığı söyle-
nebilir. Diğer bir deyişle betonlar yüksek dayanımlı ve dolayı-
sıyla daha geçirimsiz oldukları için bağlayıcı tipinin etkisinin 
görülmesi, C25/30 sınıfına göre zorlaşmıştır.

50 çevrim sonunda tüm karışımlardaki klorür işleme derinlik-
leri birbirine yakın değerler almıştır. Bu da yine beton dayanı-
mının yüksek olması nedeniyle bağlayıcı tipinin etkisinin net 
görülememesine bağlanabilir. Çevrim sayısı arttıkça bağlayı-
cı tipine bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

4. Sonuçlar ve öneriler

Bu çalışmada deniz suyuna maruz betonarme yapılarda do-
natı korozyonuna neden olan klorürün, farklı bağlayıcı tipi 
içeren betonlara ne miktarda işlediği araştırılmış, elde edilen 
sonuçlara göre hangi bağlayıcı tipinin seçilmesi gerektiği ko-
nusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmadan aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir:

Uçucu küllü karışımlar, uçucu kül kullanılmayan karışımlara 
göre klorür işlemeye karşı daha dirençlidir. Mineral katkıların 
klorür bağlama özelliği ve puzolanik reaksiyon neticesinde 
azalan geçirimlilik, klorür işleme derinliğinin düşük değerler 
almasındaki en önemli etkenlerdir. Hızlı klorür geçirimlilik 
testi sonuçları ile literatürde bilinen bu sonuç, gerçek deniz 
ortamında bekletilmiş örneklerde de gözlenmiştir. 

Klorür işlemeye karşı en dirençli betonlar CEM I ve CEM II 
çimentoların kullanıldığı uçucu küllü karışımlardır. Bu karı-
şımlarda SR tipi çimentoya göre C

3
A miktarlarının yüksek ol-

masının, daha fazla klorür bağlamaya imkân verdiği, böylece 
direncin arttığı düşünülmektedir.

Klorür işlemeye karşı direnci en düşük betonlar, uçucu kül 

kullanılmayan sülfata dayanıklı çimentolu karışımlardır.

SR içeren karışımlar UK’li ya da UK’siz karışımlar içerisinde 
klorür işlemeye karşı direnci en düşük karışımlardır.

Buna göre klorüre karşı direnç için aşağıdaki sıralama yapı-
labilir:

CEMIFA  CEMIIFA > SRFA > CEMI  CEMII > SR

Yukarıdaki sonuçlar beton sınıfından bağımsızdır. 

Beton dayanımı arttıkça klorür işlemeye karşı direnç art-
maktadır. Bu durum bağlayıcı tipinden bağımsızdır. Ayrıca 
dayanım arttıkça bağlayıcı tipinin klorür işleme üzerindeki 
etkisi azalmıştır. Diğer bir deyişle düşük dayanımlı betonlar-
da bağlayıcı tipinin etkisi daha çarpıcı bir şekilde görülmekte-
dir. Buna göre daha yüksek dayanımlı betonların kullanılması 
durumunda (C50/60 ve üzeri), bağlayıcı tipinin öneminin de 
azalacağı söylenebilir. Sonuçlar su/bağlayıcı oranının azal-
ması ile artan geçirimsizlikle betonun dayanıklılık özelliğin-
deki gelişmeyi göstermektedir. 

Islanma-kuruma çevrimlerinin ilk aşamalarında çok hızlı bir 
şekilde klorür işleme söz konusudur. Dolayısıyla maruz kal-
manın ilk devreleri çok kritiktir. Sonraki süreçlerde klorür 
işleme hızı azalmakta hatta bazı karışımlarda hiç artış ol-
mamaktadır. 40 MPa gibi oldukça iyi bir değerin üzerinde 
dayanıma sahip olan tüm betonlar (C25 serisi), sadece 2,5 
ay içerisinde 10 ila 20 mm derinliğinde klorür geçirmiştir. Ör-
neğin, yerine yerleştirilen betonun C35/45 sınıfında olması 
durumunda, laboratuvar ortamında bile en erken 1 haftada 
erişilebilecek olan bu dayanım mertebesine (40 MPa üzeri), 
inşaat yerinde daha uzun bir sürede ulaşılacağı açıktır. Bu 
zaman zarfında beton klorür etkisine karşı çok hassastır. Do-
layısıyla deniz suyuna maruz yapıların özellikle ıslanma-kuru-
ma bölgelerinde kalan kesimleri için erken yüksek dayanıma 
yönelik tasarım yapılmalıdır.

Uçucu kül, öğütülmüş yüksek fırın cürufu ve silis dumanı 
gibi mineral katkılar kullanılmadan yalnızca sülfata dayanık-
lı çimento kullanılması donatı korozyonu açısından risklidir. 
43,7 MPa (bkz. Tablo 5) dayanıma sahip olan bir beton, 10 ay 
gibi kısa bir sürede 37,5 mm’lik bir klorür işleme derinliğine 
ulaşmıştır ki bu oldukça çarpıcıdır. Dolayısıyla bu tip çimen-
to ile birlikte bir mineral katkı kullanılması oldukça faydalı 
olacaktır. Mineral katkı yanında beton sınıfını arttırmak, su/
bağlayıcı oranını düşürmek, C40/50 ve üzeri beton sınıfını 
kullanmak ve pas payının mümkün olduğunca büyük tutul-
ması önerilir.

Deniz suyuna maruz yapılarda bağlayıcı tipi ne olursa olsun 
pas payı mümkün olduğunca fazla olmalıdır. Ülkemizdeki be-
ton sınıflarının mertebesi, mineral katkının tedarik olanakları, 
uzun yıllara dayalı bir maruz kalma ve erken yaşlarda beton 
dayanımının düşük olması gibi faktörler düşünüldüğünde, de-
niz suyu etkisinde özellikle ıslanma-kuruma bölgesinde kalan 
yapı elemanları için en az 50 mm pas payı kullanılmalıdır. Mi-
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neral katkı kullanılmaması durumunda ve pas payı kalınlığı 
çatlak kontrolü açısından mümkün değilse daha yüksek be-
ton sınıfları kullanılmalıdır. 

Literatürde belirtilen, C
3
A miktarının düşmesiyle klorür ge-

çirimliliğinin artması bu çalışmayla doğrulanmıştır. Sülfata 
dayanıklı çimento içerisinde çok az miktarda yer alan C

3
A, 

ortamdaki klorürlerin tamamını ya da büyük bir kısmını bağ-
lamaya yetmediği için, sülfata dayanıklı çimentonun en kötü 
performansı sergilemesine yol açmıştır. Bu durum mineral 
katkı kullanımı ve basınç dayanımından bağımsız olarak ger-
çekleşmiştir.

Yukarıdaki sonuçlar ıslanma-kuruma etkisinin yoğun olduğu 
yapı elemanları için geçerli olup, böyle bir etki yoksa ya da 
örneğin tamamen deniz suyuna gömülü bir yapı elemanı söz 
konusuysa, maliyeti düşürebilmek için daha ekonomik tasa-
rımlar ve uygulamalar yapılabilir. 

Deniz suyuna maruz yapılarla ilgili projelerin şartnamelerin-
de mutlak bir kriter olarak yer alan sülfata dayanıklı çimen-
to kullanımı bu şartnamelerde zorunlu olmaktan çıkarılmalı, 

malzeme tipine bağlı bir tasarım yerine alternatif hammad-
delerin kullanımının önünü açan toplam performans yakla-
şımına gidilmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Yalın sülfat 
etkisi için etkili bir çözüm olan sülfata dayanıklı çimento, klo-
rür etkisinin de yer aldığı birleşik bir etki durumunda yetersiz 
kalmaktadır. Ayrıca bu tip çimentoyla mineral katkı kullanıl-
ması da yeterli olamamaktadır. Tüm bu gerekçelerle, sadece 
bağlayıcı tipi açısından bir değerlendirme yapıldığında, C

3
A 

miktarı bağıl olarak daha yüksek olan CEM I ve CEM II tipi 
çimentoların mineral katkılarla olan kombinasyonlarının kul-
lanılması klorür bağlama açısından önemlidir. Dayanım sınıfı 
açısından bakıldığında ise yüksek dayanımlı beton sınıflarının 
sağladığı geçirimsizlik özelliği deniz ortamında uzun ömürlü 
betonarme yapıların inşası için büyük bir avantajdır. 
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Özet

Sürdürülebilir beton üretiminin temel 
unsurlarından biri, beton santrallerinde 
geri dönüşüm suyunun kullanılmasıdır. 

Bu gri suyun yoğunluğunun belirlenme-
sinde kullanılan geleneksel yöntemler 
ne kesin ne de gerçek zamanlıdır. Bu se-
beple geri dönüşüm suyunun kullanımı 
istenen düzeyde olamamaktadır.

Bu yazıda bahsi geçen yeni sistem; gri 
suyun yoğunluğunu bilimsel olarak öl-
çebilmekte, kirli ve temiz suyu karıştıra-
rak istenen yoğunlukta bir harman suyu 
oluşturabilmekte ve bu karışımı beton 
santralinde kullanılmak üzere sevk ede-
bilmektedir.

Bu sayede geri dönüşüm suyu %100 
oranda kullanılabilmektedir.

1.  Giriş
Beton üretiminde ortaya çıkan geri dönü-
şüm suyunun (Gri su, kirli su ya da proses 
suyu) yeniden kullanımı yeterli düzeyde değildir.

TS EN-1008 Ek-A, beton üretiminde gri su kullanımı ile ilgili 
oranlar ve şartlar hakkında bilgi içermektedir. Ne var ki, bilinen 
uygulamalar gerçek zamanlı yoğunluk ölçümüne imkân ver-
memekte ve bulguların yazılım aracılığıyla kullanımını sağlaya-
mamaktadır. Haliyle, yoğunluktaki değişimler sebebiyle beton 
kalitesinin sabit tutulmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Eğer 
atık suyun yoğunluğu bilimsel ve gerçek zamanlı olarak ölçüle-
bilir, temiz su ile homojen olarak karıştırılarak istenen yoğunluk 

seviyesine getirilebilir ve beton üretimin-
de kullanılabilir ise santrallerdeki atık 
su %100 oranında geri dönüştürülerek, 
sürdürülebilir beton üretimine büyük bir 
katkı sağlanabilir.

2. Amaç
Amaç, geri dönüşüm suyunu beton üre-
timinde kullanmaya imkân veren yeni 
bir sistemin tanıtılmasıdır.

Sistemin özelliği gerçek zamanlı ölçüm 
yaparak, karışım suyunu istenen yo-
ğunluk seviyesine getirerek kullanıma 
sunabilmesidir.

3. Geleneksel Yöntemler
Hali hazırda kullanılan yöntem, geri dö-
nüşüm suyunun temiz su ile seyreltile-
rek harman suyu olarak kullanılmasın-
dan ibarettir. 

Bu karışım geleneksel olarak %10 ile 
%40 arasında bir oranla beton üreti-
minde kullanılmaktadır. 

Kullanım oranı karışımın yoğunluğunda ve üreticinin tecrü-
belerine bağlı olarak değişebilmektedir.

4. Yoğunluk Ölçümü

En yaygın yoğunluk ölçüm metotları;
• Karışımın belirli bir hacminin tartılması (Bkz. Şekil 1)
• Dansimetre kullanımı (Bkz. Şekil 2)
Ancak her iki yöntemin de zayıflıkları bulunmaktadır.
Tartım metodu kişinin hassasiyeti ile sınırlıdır. 

Beton Santrallerinde Geri Dönüşüm Suyunun 

Tamamen Kullanılmasını Sağlayan Bir Sistem*

(1)  Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. ve Müh. Ltd. Şti.
(2)  Modern Beton San. ve Tic. A.Ş.
(3)  Vur-Mak Vuruşkan Mak. San. Tic. A.Ş.
* Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen 17. ERMCO Kongresi’nde sunulmuştur.

Mustafa Şen (1), M. Çağrı Şen (1), Ayla Şalap (1),

Ender Derin (2) ve Çoskun Sarıkayaoğlu (3)

A New System Enabling 

Complete Use of Recycled 

Water in Batching Plants 

The use  of  recycled water  in  concrete 

batching plants  i s  one  of  the  key  factors 

for  susta inable  concrete  product ion¹ . 

Current  methods  for  determining the 

densi ty  of  grey  water  are  nei ther  pre-

c ise  nor  rea l - t ime,  therefore  the  use  of 

recycled water  i s  not  at  des ired leve l .

The new system presented in  this  paper 

i s  able  to  sc ient i f ica l ly  measure  the 

densi ty  of  grey  water ,  prepare  a  mixture 

of  grey  water  and fresh  water  at  des ired 

densi ty  and send this  mixture  to  the 

batching plant  to  be  used as  batch 

water . 

Thereby  100% usage of  recycled water 

i s  made poss ible .
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Dansimetre ise numunenin temiz kısmından ölçüm 
yapmaktadır. Çünkü parçacıklar bir saniyeden az bir süre 
içerisinde dibe çökmektedir, homojenlik sağlanamamaktadır.

Şekil 2: 

En önemli problem ise her iki yöntemin de gerçek zamanlı 

ölçüm yapamaması ve iyi bir numune alımının çok zor olma-

sıdır. Ölçüm zaman aldığından, tam olarak o anda üretimde 

kullanılan su ile birebir aynı olma ihtimali bulunmamaktadır.

İdeal ölçüm metodu, su içindeki parçacıkların homojen olarak 

dağıtıldığı durumda ölçüm yapabilmelidir. Alınan numune de 

kullanılan karışımı tam olarak temsil etmelidir.

5. Geleneksel Yöntemlerin Sonuçları

TS EN-1008 yoğunluğun mümkün olduğunca sık ölçülmesini 

söyler.

Pratikte ise ölçümler vardiya başına 3 ila 10 kez gerçekleşir 

ve özellikle de en yüksek yoğunluk değerlerine ulaşıldığı dö-

nemlerde yapılır. 

Ölçümler gerçek zamanlı olmadığı ve numuneler karışımı 

tam olarak temsil etmediği için;

• Elde edilen verilerin düzeltme faktörleri ile manipüle edilir.

• Hesaplamalar en kötü senaryo üzerinden yapılır.

• Maliyeti artırıcı birçok güvenlik faktörü kullanılır.

Yukarıdakilerin tümü üretim maliyetinin artması ile 

sonuçlanmakta ve yine de sorunu çözememektedir. Çünkü 

numune ve ölçüm güvenirliğindeki belirsizlik devam 

etmektedir.

• Nihayetinde beton üretiminde; 

• Kontrolsüz ve sabit olmayan su kalitesi,

• Bazı durumlarda üretim kalitesinde oluşabilecek riskleri 

elimine etmek için yüksek maliyetler,

• Operasyon maliyetlerine eklenen çamur elden çıkarma 

maliyetleri ile devam edilmektedir.

6. Özet
• Sürdürülebilir beton üretimi için geri dönüşüm suyunun 

kullanımı şarttır.

• Geri dönüşüm suyu bağlamında sürdürülebilir beton 

üretimi henüz varılamamış bir hedeftir.

• Geri dönüşüm suyunun endüstriyel olarak kullanımı için 

yoğunluğun belirlenmesi gereklidir.

• Yoğunluk ölçümü için düzgün bir numune alımı pratikte 

neredeyse imkânsızdır.

• Geleneksel yöntemlerle yoğunluk ölçümü gerçek zamanlı 

olarak yapılamamaktadır. 

7. Yeni Sistem
Geri dönüşüm suyunun yoğunluğu bilimsel yöntemlerle ve 

elektronik ortamda ölçülmektedir.

Bu ölçüm sayesinde sistemin aşağıdaki şekillerde çalışması-

na imkân verir;

i. Ayarlanmış bir yoğunluk değerindeki karışım suyunu 

hazırlama ve bunu harman suyu olarak santrale 

gönderirken, ilgili verileri de santral PLC sistemine aktarma

veya

ii. Karışımı hazırlayarak yoğunluk bilgisini santral PLC 

sistemine su ile birlikte gönderme. Bu durumda beton 

reçetesi için gerekli hesaplamalar PLC tarafından yapılır.

Şekil 1: Tartım Yöntemiyle Yoğunluk Ölçümü
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1950 ve sonrasında, tüm dünyada, eko-
nomik değişimin paralelinde mimarlık 
konusunda da kaotik sayılabilecek ge-
lişmeler yaşanmıştır. 19. yüzyıl, batıda 
binlerce yıllık tarımsal uygarlıktan en-
düstri uygarlığına geçişin yaşandığı, 
toplumsal sınıfların köklü değişimler 
geçirdiği ve bunun sonucunda da sanat 
anlayışında büyük değişimlerin meyda-
na geldiği bir zaman dilimi olmuştur. 19. 
yüzyılın sonlarına gelindiğinde içinde 
bulunulan endüstri çağına ve gün geç-
tikçe hayata etkisi gözle görülür dere-
cede artan teknolojik gelişmeye uygun, 
tarihi üsluplardan kaynaklanmayan 
ve etkilenmeyen, yepyeni bir mimarlık 
anlayışı yaratma fikri gitgide ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Mimarların farklı 
bakış açılarıyla ortaya koydukları ya-
ratma çabalarından doğan akımlarının 
yanı sıra dönemin koşullarına çözüm 
bulma zorunluluğu da bazı mimari akımları yaratmıştır. Bunlar-
dan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da ortaya 
çıkan, savaş yüzünden tahrip olan şehirler ve tamamen ortadan 
kalkan binaların yarattığı boşlukların ve bu şehirleri yeniden inşa 
etme gerekliliği ile ortaya çıkan Late Modern olarak nitelendiri-
lebilecek Brütalizm’dir.
Brütalizm kelimesi, Fransızca bir tabir olan béton brut işlenme-
miş beton anlamına gelmektedir. Açıklamasından da anlaşıla-
cağı gibi Brütalist mimarinin ana malzemesi, ekonomik, pratik 
ve kolay bulunan bir malzeme olmasıyla öne çıkan betondur. 
Bu malzeme tercihinin temel sebebi; savaş sonrası doğan ihti-
yaç ve bu ihtiyacı en ucuz karşılama yolunun beton olmasıdır. 
Malzemenin ucuzluğu ve işlenmesinin kolaylığı, hem kısa süre-
de hem de ucuza birçok binanın yapılmasını mümkün kıldığın-
dan savaş sonrası dönemin kurtarıcı akımı durumundadır. 50’li, 
60’lı ve 70’li yıllarda altın çağını yaşayan ve en önemli eserleri-
nin inşa edildiği brütalist akım, başta beton olmak üzere koyu 
renkli işlenmemiş malzemelerin yanısıra boyasız çelik ve camın 
öne çıkaran bir yaklaşım olarak da açıklanmaktadır. Bu akımın 
yapılarında 90 derecelik açılara bağlı kalmakla beraber, herhan-
gi bir binada, o binayı oluşturan çeşitli işlevlerin, kendilerini dışa 
vurma/dışarıdan algılanabilir kılma zorunluluğu şarttır. Yapıdaki 
fonksiyonlardan bir veya daha fazlasının abartılması ile yapının 

tanınabilirliğinin sağlanması olarak da 
ifade edebileceğimiz brütalizm, mimari 
tasarlamada “kimliği bileşenleriyle be-
lirtme” felsefesinden hareket eden ve 
sorumluluk, gerçeklik, objektiflik, kons-
trüksiyona bağlılık, bakınca tanınabil-
me, okunabilme vb. kavramlara daya-
nır ve malzeme kullanımında da aynı 
tutumu önerir. Özellikle Avrupa’da ör-
neklerine sıklıkla karşılaşılabilecek olan 
brütalist binaların ortak noktalarından 
bir tanesi ise binaların baş döndürücü 
boyutları olmasıdır. Basit mimari mal-
zeme kullanılarak inşa edilen brütalist 
mimari örnekleri genellikle tekrarlanan 
geometrik şekillere sahiptir. 
1980’li yıllarla birlikte brütalist mimari 
de tarihten silinmeye yüz tutmuştur. 
Ancak akımın son yıllarında, yapılan 
eleştirilerin de etkisiyle bazı brütalist 
mimarlar, devasalık eğiliminden vaz-

geçmiş ve projelerine yavaş yavaş daha yumuşak ve yuvarlak 
hatları sokmaya başlamışlardır. Bununla birlikte, brütalizmin 
günümüzdeki nadir örnekleri, bu devasa versiyondan çok bildiği-
miz anlamdaki brütalist binaları elden geçirip, onları ekstra renk 
ilaveleriyle daha modern bir dokunuş eklemeye çalışmaktadır.
Brütalizm akımının hafızalarda yer etmiş, uygulamaya geçen ör-
nekleri şöyledir:

Basel Sanat ve Tasarım Okulu

Basel, İsviçre, 1961

Mimarlar: Baur, Baur, Bräuning, Durig

The movement created by 

concrete: Brutalism 

Developments that can be considered chaotic were 

experienced in the field of architecture in line with 

the economical change in the entire world in 1950 

and later on. The 19th century has been the time 

frame, in which the transition from the agricultural 

civilization of thousands of years to industrial 

civilization was experienced, the social classes had 

deep-seated changes, and, as a result, substantial 

alterations in the understanding of art took place. 

At the end of the 19th century, an idea of creating 

a brand new understanding of architecture that is 

suitable for the industrial age experienced and the 

technological advancements whose impact into life 

increased visibly day by day and that did not stem 

from and affected by the historical styles has started 

to come to surface gradually. 
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Bugün sanat okulunun öğrencileri tarafından kullanılan avlu-
nun etrafını saran dört binadan oluşan yapının duvarları ve 
tavanı beton origami adı verilen katlı bir görünüme sahiptir. 
Yapının bir duvarının boydan boya pencere olması içeri sızan 
ışığın beton üzerine yansımasını muhteşem kılmaktadır.

Kule Ev

Shibuya, Tokyo, Japonya, 1966

Mimar: Takamitsu Azuma

Mimarının, yapısını “bitmeyen dikey oda” olarak tanımla-
dığı, dev bir kayayı andıran bu altı katlı yapı, 20 metrekare 
gibi küçük bir alana inşa edilmiştir. Toplam kullanım alanı 65 
metrekare olan yapının çatısı ve garajı bulunmaktadır. Beton 
odalarda ferahlık ve aydınlanma hissine ağırlık verilmiş bu 
yapının katları, dışarıdan da görünen beton merdivenlerle 
birbirine bağlanmaktadır.

Orange County Adliyesi

New York, ABD, 1967

Mimar: Paul Rudolph

Yapı üç beton pavyondan oluşmaktadır. Avluya bakan cum-
baları bulunan bu yapının iç mekanları iyi aydınlatılmıştır. Bu 
bina 2011 yılında New York’u vuran İrene Kasırgası sırasında 
zarar görmüş, 2015 yılında kasıtlı bir biçimde tahrip edilmiş-
tir. New York’lu Mimar Gene Kaufmann’ın satın alıp restore 
etme talebi ise Orange bölgesi yönetimi tarafından bu brütal 
eserin korunması amacıyla reddedilmiş ve yapının kamuya 
ait olarak kalınması sağlanmıştır.

Trellick Kulesi 

Londra, İngiltere, 1972

Mimar: Ernö Goldfinger

Londra Belediyesine ait ünlü mimari yapılardan biri olan bu 
31 katlı dev beton yapı endişe verici unsurlara sahip olması 
nedeniyle diğer yapılardan ayrışmaktadır. Binada yer alan 
217 daire asansörden ve servis kulesinden ayrı inşa edilmiş-
tir. Daireler her 3 katta bir havada asılı beton köprüler ile 
asansöre bağlanmaktadır. 

Centro de Expo Kulesi 

Salvador, Bahia,Brezilya, 1974

Mimar: Joao Filgueiras Lima

Bu yapı sergi binası olarak tasarlanmış ve hayata geçirilmiş-
tir. Beton gövdesi pürüzlü yüzeyden oluşmakta ve çelik di-
reklerle desteklenmiştir. Ters çevrilmiş bir piramit gibi duran 
bir amfi tiyatrosu, ince direkler üzerinde duran merdivenleri 
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bulunan bu yapıda havada duran salonun bir ucundaki sahne 
diğer ucundaki piramit galeriyle dengelenmiştir

Yol İşleri Bakanlığı Binası

Tiflis, Gürcistan, 1975 

Mimar: George Çakhava

Aynı zamanda Gürcistan Yol İşleri Bakanı olan bu yapının 
mimarı 1920’lerin Rus mimarlarından etkilenerek, binanın 
birbirine geçen anıtsal strüktürlerinin doğaya kök saldığını 
düşünerek tasarlamıştır. Günümüzde Gürcistan Bankası tara-
fından kullanılan bu yapının amacı, binanın katlarının tıpki bir 
ağacın dalları gibi dışarı uzanmasını sağlarken olabildiğince 
az alan kullanmak olarak belirtilmiştir. 

Rus Konsolosluğu 

Havana, Küba, 1985

Mimar: Aleksandr Rochegov

Havana’nın Beşinci Caddesi’nde yer alan bu bina, Stalin’in 
“Yedi Kız Kardeş” gökdelenlerinden bir tanesidir. Dikenli tel-
ler ve camın ardından parlayan elmas olarak nitelendirilen bu 
brütal yapının bugünkü sahibi Hilton Oteller zinciridir.

Hemeroscopium Evi 

Madrid, İspanya, 2008

Mimar: Ensamble Studio

Ensamble Studio’nun sahiplerinin evi olan bu yapı, hüner gös-
terişi için yapılmıştır. Yapıda dev beton gövdeyi cam bir duvar 
taşımaktadır. İnşaası bir yıl süren binanın, prefabrik strüktürü 
sadece yedi günde yerleştirilmiştir. Ev sahibesinin “güven-
li alanın dışında bir mimari” olarak nitelendirdiği bu yapıda 
dikkat çeken temalardan biri de beton unsurlar ve strüktürün 
öne çıkarıldığı dev yüzme havuzudur.

Boston Belediye Binası

Boston, Massachusetts, 1968

Mimar: Gerhard Kallmann
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Ters çevrilmiş devasa beton bir keke benzetilen bina, tasarım-
cısı tarafından “mükemmel ve eşsiz, üstelik kültürleri ve tarih-
leri hatırlatıyor” olarak yorumlanmıştır. Le Corbuisier tarzın-
da, binlerce ton beton kullanarak yapılan bu bina, Kallmann ve 
partneri McKinnell tarafından antik çağlara ait klasik bir anıtın 
modern versiyonunu inşa etmek amacı gütmüştür.

Centre Georges Pompidou

Pompideu, Paris, Fransa, 1977

Mimarlar: Renzo Piano, Richard Rogers

Bu akımın temel inşaat malzemesi beton olsa da, benzer şe-
kilde soğuk ve ham bir görüntü veren açıkta bırakılmış tuğ-
lanın kullanıldığı brütalizm örneklerine rastlamak da müm-
kündür.   Brütalizmin modern bir varyantı olarak akla gelen 
ilk ve en etkileyici örneklerden biri Renzo Piano  ile Richard 
Rogers›ın eseri olan Centre Georges Pompidou. Mimarlar 
burada, çelik  ve cam gibi malzemeyi tamamen çıplak 
bırakarak, binanın tamamına modern ve brütal bir güzellik 
katmayı başarmışlardır.

Residential

Lübnan Beyrut, 2015

Mimarlar: Bernard Khoury

Şekil ve malzemelerin tekrarlanması ve vurgulanması Brü-
talist yapıların ön plana çıkan özelliklerindendir. Mimar Ber-
nard Khoury’ye ait olan, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki bu 
bina brütalist cazibenin en güzel örneklerinden biridir.

Jenaro Valverde Marin Binası 

San Jose, Kosta Rika, 1976

Mimar: Alberto Liner Diaz

Coğrafi konumu göz önüne alındığında, Brütal mimari eserle-
rine rastlamanın beklenmeyeceği bir yer olan Kosta Rika’da 
yer alan bu yapı günümüzde Sosyal Güvenlik İdaresi tarafın-
dan kullanılmaktadır. Binanın çevresinin renkli çiçeklerle ve 
palmiye ağaçlarla bezenmesi, binanın kuvvetli karakterini 
daha da etkileyici kılmaktadır. 

Kaynaklar: 

http://kirmizitilki.com/2016/11/04/brutalist-mimarinin-en-
etkileyici-10-ornegi/
https://www.homify.com.tr/yeni_fikirler/7497/bruetalist-
mimari
https://tr.wikipedia.org/wiki/Modern_mimarl%C4%B1k
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