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Son yıllarda ülkemizde çok sayı-
da proje yapılıyor. İstanbul Yük-
sek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin 
Eskişehir-İstanbul etabı hizmete 
geçtiğimiz aylarda açıldı. Proje, 
35 adet tünel, 26 viyadük, 52 
köprü, 158 altgeçit, 83 üstgeçit, 
669 menfez, bin 23 sanat yapısı 
ile yaklaşık 8,6 milyar liraya mal 

oldu. Sırada Bursa, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattı var. Bu 
hat Erzincan ve Erzurum’a kadar uzanacak. Bunun yanında An-
kara-Afyon-Uşak-Manisa-İzmir YHT hattı var.

Tamamlandığında ‘dünyanın en büyük havalimanı’ olacağı belir-
tilen 3. havalimanı sahasında çalışmalar devam ediyor. Yıllık 150 
milyon kişiyi ağırlaması hedeflenen havalimanının alt yapı hazır-
lıkları kapsamında dolgu ve sondaj çalışmaları yapılıyor. KDV da-
hil 26 milyar 142 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle 
ihalesi yapılan üçüncü havalimanı, toplamda 76,5 milyon metre-
karelik bir alan üzerine inşa edilecek. 

Türkiye’nin diğer önemli projelerinden biri olan İstanbul - İzmir 
arasını 3.5 saate indirecek Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu’nun 
inşaatına kesintisiz devam ediliyor. Proje kapsamında İzmit Kör-
fez Geçiş Köprüsü’nün denizdeki ayakları tamamlandı. Körfez ge-
çişini 70 dakikadan 6 dakikaya indirecek köprü 3 kilometre uzun-
luğuyla dünyanın en büyük dördüncü köprüsü olacak. Güzergah 
üzerinde yer alan Samanlı, Belkahve tünellerinde de çalışmalar 
yüzde 80 tamamlandı. Otoyolun tamamının 2016’da trafiğe açı-
lacağı ifade ediliyor.

Türkiye’nin deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olacak Ordu-Gi-
resun Havalimanı inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Havalimanı 
inşaatında altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken üst-
yapı çalışmaları ise devam ediyor. 

İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak Ilgaz Dağı’ndaki iki tünelin 
çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. Proje tamamlandığında 
Ilgaz Dağı geçişi 5.4 kilometre kısalacak ve 34 dakikada geçile-
bilen dağ, sadece 8 dakikada aşılacak. Giriş ve çıkışları özel şekil-
lerle projelendirilen, biri 5 bin 370 metre, diğeri ise 5 bin 391 met-
relik iki tüpten oluşan tünellerin yapımı aralıksız devam ediyor.

Rize-Erzurum karayolu güzergahındaki Ovit Dağı’nda yapımı 
süren Ovit Tüneli‘nin 10 bin 600 metrelik bölümü tamamlandı. 
Rize’nin İkizdere ilçesi 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda yapılan 
tünel, 14 bin 300 metre uzunluğu ile Türkiye’nin ve dünyanın ise 
en uzun tünellerinden biri olacak. Çift tüp şeklinde inşa edilecek 
tünel projesinin 800 milyon liraya mal olması planlanıyor. 2015 
yılı sonunda bitirilmesi planlanan tünelle, 250 kilometre olan Ri-
ze-Erzurum karayolu, 200 kilometreye düşecek.

Hepimizin bildiği üzere Türkiye çok büyük ve önemli projelere imza 
atıyor. Kamu yatırımlarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleri ile 
yapılarımız yenileniyor. 
Deprem bölgesinde 
yaşadığımız için bu ça-
lışmaları değerlendirip 
depreme karşı yapılaş-
mayı mutlaka sağlama-
lıyız. Türkiye nüfusunun 
%95’i deprem bölgele-
rinde yaşıyor. Deprem 
yaşamımızın bir parçası. 
Depremin nerede ne za-
man kaç büyüklüğünde 
olacağını bilemeyiz ama 
depreme dayanıklı sağ-
lam yapılar üretebiliriz. 
Türkiye, kentsel dönü-
şüm ile depreme karşı 
güvenli ve sağlıklı yapı-
laşmada önemli bir adım 
atıyor. Bundan sonra 
yaptığımız binaları sağ-
lam ve güvenli yapalım 
ki 1999 depremi gibi 
bir acıyı bir daha yaşamayalım. Bunun için de ülkemiz genelinde 
standartlara uygun betonlar üretilsin ve tüketilsin diye çalışıyoruz. 
Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin ürettiği, Kalite Güvence Sis-
temi Belgeli hazır betonlarla inşa edilen yapılarımız ile depreme 
her geçen gün daha hazır hale geliyoruz. Avrupa standartlarında 
üretimin sembolü olan KGS belgeli betonlar ile inşa edilen her yapı, 
depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı ve güvenilir oluyor.

Kaliteli Betonlarla Depreme 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

With the quality 

concretes, we are 

more prepared for the 

earthquake than ever

As we all know, Turkey is carrying out major 

and significant projects. In addition to the public 

investments, our buildings are renewed with 

the urban renewal projects. As will live in an 

earthquake zone, we must assess such works, 

and ensure an earthquake resistant housing. We 

are becoming more and more prepared for the 

earthquake thanks to the buildings constructed 

with the ready mixed concretes manufactured by 

the Turkish Ready Mixed Concrete Association 

members and certified under KGS - Quality As-

surance System. Each building constructed with 

KGS certified concretes, which is the symbol of 

manufacturing at European standards, is resis-

tant to earthquake and external effects, also safe.

BAŞKAN’IN GÖZÜYLE PRESIDENT’S OPINION
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır Beton 

Birliği (THBB) işbirliği ile 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstan-

bul Askeri Müze’de düzenlenecek olan XVII. ERMCO Kongresi 

hazırlıkları devam ediyor.

Temmuz ayında Kongrenin Türkçe du-

yurusu Türkiye’de hazır beton, çimento, 

agrega ve inşaat sektörleri başta olmak 

üzere ilgili tüm kesimlere gönderilirken, 

Kongrenin İngilizce duyurusu ERMCO tam 

üyelerine ve Amerika, Rusya, Hindistan, 

Japonya başta olmak üzere tüm yazışma-

lı üyelerine gönderildi. Ülkemizin yurtdı-

şında bulunan 109 Ticari Müşavirliği ve 

Ateşeliği kanalıyla da ilgili kurum ve kuru-

luşlara kongrenin duyurusu yapıldı. Kong-

renin duyurusu eposta yoluyla ülkemizde 

ve yurtdışındaki binlerce akademisyene gönderildi. Kongre 

katılımcılarının her türlü bilgiye rahatça ulaşabileceği bilgile-

rin yer aldığı www.ermco2015.com web sitesi hazırlandı. 

Türkiye, ERMCO Kongresi’ne 2. kez ev sahipliği yapıyor

1991 yılından bu yana ERMCO’nun üyesi olan Türkiye Ha-

zır Beton Birliği, ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yılında 

İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirmişti. 

THBB, 1998 yılında Antalya’da yapılan ERMCO Yönetim Ku-

rulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplantılarına, 2005 yılında 

ise İstanbul’da yapılan ERMCO Temsilciler Toplantısı’na ev 

sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmişti. 

1995 yılında İstanbul’da başarıyla gerçekleştirilen kongreden 

sonra, XVII. ERMCO Kongresi yine Avrupa Hazır Beton Birliği 

ve Türkiye Hazır Beton Birliği işbirliği içinde İstanbul’da dü-

zenlenecek. Böylece Türkiye 2. kez ERMCO Kongresi’ne ev 

sahipliği yapacak. ERMCO ailesi 20 yılın ardından Türkiye’nin 

gelişiminde betonun artan önemini değerlendirmek amacıy-

la 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de bu-

luşacak.

XVII. ERMCO Kongresi’nde 4 farklı oturum gerçekleştirilecek. 

Bu oturum başlıkları ise şöyle; “Beton çözümlerinin sürdürü-

lebilirliği”, “Beton toplumumuzu inşa eder”, “Beton üretimi 

ve kullanımındaki gelişmeler”, “Pazarla-

ma ve yönetim”.

Kongre ile eş zamanlı olarak betonun üre-

timine ve test edilmesine yönelik malze-

melerin, ürünlerin ve ekipmanların sunul-

duğu bir sergi de düzenlenecek.

Kongre dili İngilizce olacak. Sunum-

lar İngilizce veya Türkçe olarak yapıla-

cak, Türkçe sunumlar eş zamanlı olarak 

İngilizce’ye çevrilecek.

15 Ekim 2014’e kadar anahtar sözcüklerle 

birlikte 300 kelimeye kadar bildiri özetlerinin gönderilmesi 

gerekmektedir. Özel makaleler hariç makalelerin en fazla 4 

sayfa olacak şekilde en geç 15 Şubat 2014’e kadar teslim edil-

mesi gerekiyor.

XVII. ERMCO Kongresi ile ilgili gelişmeleri www.ermco2015.

com ve www.thbb.org adreslerinden takip edebilirsiniz.

XVII. ERMCO Kongresi  

The preparations 

for XVII. ERMCO are 

ongoing

The preparations for XVII. ERMCO 

Congress, which will be held in Istanbul 

Military Museum on June 4th – 5th, 2015 by 

the cooperation between European Ready 

Mixed Concrete Association (ERMCO) 

and Turkish Ready Mixed Concrete As-

sociation (THBB) are ongoing. 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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BİLDİRİ KONULARI:

1. Beton çözümlerinin sürdürülebilirliği

 Betonun geri dönüşümü 

 Betonun yaşam döngüsü analizi 

 Betonun dayanıklılığı 

 Performans ile beton dayanıklılığının tanımlanması

 Betonun sorumlu tedariki

 Betonun enerji verimine katkısı

 İklim değişikliği ve beton

 Betonun çevresel ürün beyanı

2. Beton toplumumuzu inşa eder

 Beton dünya harikalarını inşa ediyor

 Beton yollar ve kaplamalar

 Betonun mimari kullanımı

 Beton sanatı – en esnek malzeme

3. Beton üretimi ve kullanımındaki gelişmeler

 EN 206 -2013 Beton Standardındaki değişiklikler

 Betonun kalite kontrolü

 Beton tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği

 Özel betonlar (hafif beton, kendiliğinden yerleşen beton vb.) 

4. Pazarlama ve yönetim

 Beton firmasının yönetimi

 Beton pazarlaması

BİLİM KURULU

ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği)

Francesco Biasioli

John Gibbs

Tom Harrison

THBB (Türkiye Hazır Beton Birliği)

Yılmaz Akkaya

Süheyl Akman

Fevziye Aköz

Saim Akyüz

Bülent Baradan

Turhan Y. Erdoğan

Şakir Erdoğdu

Abdurrahman Güner

Mustafa Karagüler

Fahriye Kılınçkale

M. Hulusi Özkul

Erbil Öztekin

Turan Özturan

Kambiz Ramyar

Canan Taşdemir

Mehmet Ali Taşdemir

Mustafa Tokyay

Fikret Türker

İsmail Özgür Yaman

Nabi Yüzer

Asım Yeğinobalı

SON TESLİM TARİHLERİ:

Özetler: 15 Ekim 2014  (Anahtar sözcüklerle birlikte en fazla 300 kelime)

Makale: 15 Şubat 2015  (En fazla 4 sayfa, özel makaleler değişebilir) 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 17 Ağustos depreminin 15. yıl 

dönümünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Türkiye’nin 

depreme hazırlıkta ilerleme kaydettiği ancak daha yapacak çok 

iş olduğuna dikkat çekildi.

THBB’nin açıklamasında şu değerlendirmelere yer verildi:

Dile kolay; 20 bine yakın can kaybına, onbinlerce insanın ya-

ralanmasına, yüzbinlerce insanın evsiz 

barksız kalmasına yol açan Marmara 

depreminin üzerinden tam 15 yıl geçti. 

Bu süre içinde, birçok kurum ve sivil 

toplum kuruluşu, deprem konusunda 

uyarılarda ve çözüm önerilerinde bu-

lundu, deprem şûraları toplandı, sözler 

verildi, kararlar alındı. Peki 15 yıl içinde 

nereden nereye gelindi? Türkiye Hazır 

Beton Birliği, Türkiye’nin deprem kar-

nesini açıkladı. Marmara depreminin ardından Düzce ve Van 

depremlerinde hasar gören yapılardan elde edilen sonuçlar; 

kullanılan malzemelerin başta beton olmak üzere standartla-

ra uygun olarak üretilmediğini gösterdi. Ancak Kentsel Dönü-

şüm çerçevesinde bu hatalar telafi ediliyor ve depreme karşı 

dayanıklı yapılar inşa ediliyor. Bu sonuçlardan anlaşılacağı 

üzere Türkiye depreme hazırlık konusunda ilerleme kaydedi-

yor ancak yapacak daha çok iş var!... 

Türkiye’nin büyük bir bölümü deprem 

kuşağında. Marmara depreminin ar-

dından ülkenin dört bir yanından dep-

rem haberleri gelmeye devam etti. 

THBB’ye göre; depreme hazırlığın ilk 

ve asıl hayati adımını oluşturan depre-

me karşı dayanıklı yapılaşmada alına-

cak çok yol olsa da önemli gelişmeler 

kaydedildiği de gözardı edilmemeli. 

Türkiye Hazır Beton Birliği,  kalite-

li yapılaşma bilincini aşılamak, hayat 

kurtarmak ve ‘deprem’ ile yaşamayı 

öğretmek için çalışmalarına devam edi-

yor. Türkiye’de güvenli yapıların inşa 

edilmesi için “Kaliteli Beton Kullanımı” 

misyonu ile hareket eden THBB, dep-

remden korkmak yerine, depremden 

koruyan dayanıklı binalar yapılması ge-

rektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatı-

yor. Depreme dayanıklı yapıları inşa et-

menin yolu ise Deprem Yönetmeliği’ne 

uygun projelerin, doğru malzemeler ile 

standartlar doğrultusunda uygulanma-

sından geçiyor. 

“17 Ağustos Depreminin 

15. Yılında Türkiye’nin 

Karnesi Nasıl?”

“How well did Turkey do 

in the 15th Year of the 

Earthquake occurred on 

August 17th, 1999?”                    

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) made a press release for the 15th anni-

versary of the Earthquake occurred on August 

17th, 1999. In the press release, it was under-

lined that Turkey made a significant progress 

in the earthquake preparedness, yet it still has 

a lot to do.

The press release of THBB includes the fol-

lowing statements:

It is easier said than done; it has been exactly 

15 years since the Marmara earthquake, which 

caused tens of thousands of people to get injured 

and hundreds of thousands of people to be left 

homeless. Meanwhile, many institutions and 

non-governmental organizations issued warn-

ings and offered solutions for the earthquake, 

earthquake councils gathered, promises were 

given, decisions were made. Well then, how well 

did Turkey do in this period of 15 years? Turkish 

Ready Mixed Concrete Association set forth the 

progress made by Turkey thereon.
Yavuz Işık

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye depreme hazır mı?

Türkiye’de sağlam ve sağlıklı kentleşme yolunda önemli adım-

lar atan THBB, depreme dayanıklı yapılar için tüm malzeme-

lerde olduğu gibi hazır betonun da üretim sürecinin tamamını 

kapsayacak şekilde denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu 

süreçte özellikle Kentsel Dönüşüm ile Türkiye’de önemli geliş-

meler kaydedildiğini hatırlatan THBB, “güvenilir üretici” , “bi-

linçli tüketici” vurgusu yaptı.

THBB Başkanı Yavuz Işık; “Türkiye nüfusunun %95’i deprem 

bölgelerinde yaşıyor. Deprem yaşamımızın bir parçası. Depre-

min nerede ne zaman kaç büyüklüğünde olacağını bilemeyiz 

ama depreme dayanıklı sağlam yapılar üretebiliriz. Türkiye, 

kentsel dönüşüm ile depreme karşı güvenli ve sağlıklı yapılaş-

mada önemli bir adım atıyor. Bundan sonra yaptığımız binaları 

sağlam ve güvenli yapalım ki 1999 depremi gibi bir acıyı bir 

daha yaşamayalım. Bunun için de ülkemiz genelinde bu teknik 

standartlara sahip betonlar üretilsin ve tüketilsin diye çalışıyo-

ruz. Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin ürettiği, Kalite Gü-

vence Sistemi Belgeli hazır betonlarla inşa edilen yapılarımız 

ile depreme her geçen gün daha hazır hale geliyoruz. Avrupa 

standartlarında üretimin sembolü olan KGS belgeli betonlar ile 

inşa edilen her yapı, depreme ve dış etkilere karşı dayanıklı ve 

güvenilir oluyor” dedi. 

THBB’nin depreme dayanıklı sağlam yapı üretimi için eğitimler 

başta olmak üzere çok sayıda çalışma yaptığını da vurgulayan 

Yavuz Işık, 2014 yılında bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına 

devam edileceğini de sözlerine ekledi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği uyarıyor

Kalite Güvence Sistemi belgesine sahip hazır beton üreticileri 

yılda 1 sistem denetimi ve yılda 3 kez habersiz ürün denetimin-

den geçiyor. Yani THBB üyesi, KGS Belgesi’ne sahip beton üre-

ticilerinden güvenle beton alınıp, kullanılabilir. Bununla birlikte 

tüketici, kapsamlı ve ciddi bir denetimden geçmiş olan betonla, 

kalitesiz, denetlenmemiş beton arasındaki farkı dışarıdan ba-

karak anlayamayacağı için yanıltıcı sonuçlarla karşılaşabilir. 

THBB, Türkiye’de kayıtsız şartsız tüm hazır beton firmalarının 

kaliteli beton üretmesinin sağlanmasını sosyal sorumluluk bi-

linci ile üstleniyor. Bu bilinç çerçevesinde de beton üretimi ya-

pan firmaların tamamını çatısı altında buluşmaya davet ediyor.

THBB Chairman Yavuz Işık said: “In Turkey, 95% of the popula-

tion lives in the earthquake regions. Earthquake is a part of our 

lives. We cannot know when or where such earthquakes will oc-

cur, or what their magnitude will be; but we can build earthquake 

resistant and safe buildings. Turkey is taking an important step 

for the safe, healthy and earthquake resistant structuring with 

urban renewal. We should construct the further buildings safe 

and durable, so that we will not suffer from a major pain such as 

the one occurred in 1999. For this reason, we are endeavoring 

to make sure that the concretes that comply with these technical 

standards are manufactured and consumed across the country.  

We are becoming more and more ready for the earthquake thanks 

to the buildings constructed with the ready mixed concretes 

manufactured by the Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion members and certified under the Quality Assurance System 

(KGS). Each building constructed with KGS certified concretes, 

which is the symbol of manufacturing at European standards, is 

resistant to earthquake and external effects, also safe”.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Hazır Beton Sektörü 

THBB İftarında Buluştu

Hazır beton sektörü ve 

ilgili tüm sektörler Tür-

kiye Hazır Beton Birliği 

(THBB)’nin geleneksel 

olarak düzenlediği if-

tar davetinde bir araya 

geldi.

11 Temmuz 2014 tarihin-

de İstanbul Ticaret Oda-

sı Sosyal Tesisleri Cemi-

le Sultan Korusu’nda 

verilen iftar davetine 

THBB Yönetim Kurulu 

Üyeleri, THBB Üyeleri, 

ASO Başkanı M. Nuret-

tin Özdebir, İTO Başkanı 

İbrahim Çağlar, sektörümüzden hazır beton firmaları, çimento 

ve agrega firmaları, yan sanayi firmaları ve meslek kuruluşları-

nın temsilcileri, inşaat mühendisliği bölümlerinin öğretim üye-

leri ve basın mensuplarından oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı.

İftarda konuşan THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

THBB’nin bu yıl 25. yılını kutladığını, üyelerinden ve paydaş-

larından aldığı güçle ülkemizde kaliteli betonun üretilmesi ve 

kullanılması için çeyrek asırdır özveriyle çalıştığını söyledi.

THBB kurulduğunda ülkemizde henüz bir hazır beton standardı 

dahi bulunmadığına dikkat çeken Yavuz Işık, “Bugün ise Avru-

pa standartlarının bile üzerindeyiz. Birlik olarak, kaliteli beton 

üretimi her zaman birincil hedefimizdir ve uyguladığımız kri-

terler, hazır beton sektöründe kalitenin çıtasını yükseltmiştir. 

Bundan sonra da Türkiye’de merdiven altı yani kalitesiz beton 

üretiminin durdurulması, kalitesiz betonlarla inşa edilen yapı-

ların sadece depremlerde değil bütün afetlerde daha fazla can 

ve mal kaybına yol açmaması için elimizden geleni yapacağız.” 

dedi.

THBB’nin bu yıl gerçekleştirilen ve devam eden etkinlikleri 
hakkında bilgiler veren Yavuz Işık, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Bu yıl 5.sini düzenleyeceğimiz Yeşil Nokta Çevre Ödülleri 
Yarışması için harekete geçtik ve bu çerçevede ilk duyurumu-
zu yaptık.  Büyük uğraşlar sonucu Avrupa Hazır Beton Birliği 
Kongresi’ni 20 yıl sonra yeniden evimize getirmeyi başardık. 
17. ERMCO Kongresi’ni 4 – 5 Haziran 2015’te İstanbul Askeri 
Müze’de düzenleyeceğiz. Önümüzdeki yıl bünyemizde yer alan 
özerk kuruluşumuz KGS 
yani Kalite Güvence 
Sistemi’nin 20. kuruluş 
yıldönümü. Tüm sek-
töre hizmet verdiğimiz 
Yıldız Teknik Üniversi-
tesi içerisinde bulunan 
Ar-Ge Laboratuvarımız 
3. Köprü’de kullanılan 
betonların fiziksel ve 
kimyasal testlerini ger-
çekleştirerek önemli bir 
rol üstlendi. Geçtiğimiz 
yıl inşaat atıklarını geri 
dönüştürme projesiy-
le büyük bir adım atan 
mühendislerimiz bu 
kez depreme yönelik 
arama - kurtarma eki-
bi oluşturma projesiy-
le İstanbul Kalkınma 
Ajansı’ndan onay aldı-
lar. Bu projeyle birlikte, 
verilecek eğitimler son-
rasında THBB’nin de ar-
tık acil müdahale ekipleri olacak. Biz de, ülkemizde kaliteli ve 
standartlara uygun hazır beton üretilmesi ve kullanılması için 
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin çalışmalarını birçok platformda, 
çeşitli etkinliklerle paydaşlarımıza, kamuoyuna anlatmaya de-
vam edeceğiz. 

The Ready Mixed Concrete 

Sector met in the Ramadan 

feast organized by THBB

The ready mixed concrete sector and all 

other related sectors met in the traditional 

Ramadan feast organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB).

This event, held on July 11th, 2014 in 

Istanbul Chamber of Commerce Facili-

ties Cemile Sultan Korusu, hosted almost 

200 people including THBB Members of 

the Board of Directors, THBB Members, 

Nurettin Özdebir, the Chairman of Ankara 

Chamber of Industry, İbrahim Çağlar, the 

Chairman of the Istanbul Chamber of Com-

merce, sectorial representatives from the 

ready mixed concrete companies, cement 

and aggregate companies, sub-industry 

companies and professional organizations, 

faculty members of the civil engineering 

departments and press members.

Yavuz Işık
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THBB Laboratuvarının 

Akreditasyonu Yenilendi

Hazır beton sektöründe kaliteli ve standartlara uygun hazır be-
ton üretilmesine destek olmak amacıyla 2006 yılından bu yana 
hizmet veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı’nın akreditasyonu yenilendi.

THBB, ilgili standartlara uygun tüm sertleşmiş ve taze beton de-
neyleri, fiziksel ve kimyasal agrega deneyleri, çimento, su, mine-
ral katkı ve kimyasal katkı deneyleri yapmak amacıyla 2006 yı-
lında İstanbul Kavacık’ta Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nı kurdu. 

THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nın deney bölümü ilk kez 2 
Nisan 2009 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tara-
fından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre 20 deneyden ak-
redite edildi. Sektöre daha iyi hizmet verebilmek amacıyla THBB 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, 2013 yılında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulu-
nan yeni adresine taşındı. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin 
yanında bünyesine yeni testler de kazandıran Laboratuvar, 3. 
Köprü inşaatında kullanılan betonun ömrünü tespit etmeye yara-
yan klorür migrasyon katsayısının tespiti gibi önemli projelerde 
de hizmet veriyor.

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı bünyesinde 2007 yılında kalibras-
yon laboratuvarını da kuran Türkiye Hazır Beton Birliği bu labo-
ratuvarda deneylerde kullanılan cihazların ölçümlerinin doğrulu-
ğunu belirliyor. Kalibrasyon yapılmayan bir cihazın doğru ölçüm 

yaptığından söz edile-
meyeceği için hazır be-
ton tesisinde kullanılan 
bütün ölçüm cihazların 
kalibre edilmesi gere-
kiyor.

İlk kez 16 Haziran 2009 
tarihinde TÜRKAK ta-
rafından TS EN ISO/
IEC17025 standardına 
göre akredite edilen 
Kalibrasyon Labora-
tuvarı, kuvvet, boyut, 
terazi ve sıcaklık alan-
larında hizmet veriyor.

2013 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
Davutpaşa Kampüsü 
Teknopark Bölgesi’ne 
taşınan laboratuvar-
da akreditasyon bel-
gesini yenilemek için 
TÜRKAK’a başvuru 
yapıldı. Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları 31 Mart 2014 – 2 
Nisan 2014 tarihleri arasında TÜRKAK tarafından denetimden ge-
çirildi. Başarılı bir denetim gerçekleştiren THBB Yapı Malzemeleri 
Laboratuvarı, Ağustos 2014’te TÜRKAK tarafından 20 deney ve 6 
kalibrasyon faaliyetinden 2. kez akredite edildi.

Kaliteli hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren laboratuvar, in-
şaat ve hazır beton sektöründeki firmalara hizmet veriyor. THBB 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarı deney ve kalibrasyon hizmetlerini 
her geçen gün geliştiriyor ve yeni deneylerle hizmet kapsamını 
büyütmeye devam ediyor.

THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı hakkında bilgi almak ve 
başvuruda bulunmak için www.thbb.org internet sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

The accreditation of THBB 

Laboratory is renewed

The accreditation of the Construction Ma-

terials Laboratory of Turkish Ready Mixed 

Concrete Association (THBB) providing 

services in the ready mixed concrete sector 

since 2006 in order to support the manu-

facturing of ready mixed concrete, which 

complies with the standards and is quality, 

is renewed.

The Laboratory, moved to the Yıldız 

Technical University, Davutpasa Campus, 

Teknopark, applied to TÜRKAK to renew 

its accreditation document in 2013. The 

experiment and calibration laboratories 

were inspected by TÜRKAK between 

March 31st, 2014 and April 2nd, 2014. The 

inspection went well for THBB Construc-

tion Materials Laboratory, and therefore it 

was accredited for the second time for 20 

experiment and 6 calibration activities. 
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THBB Laboratuvarı bir ilke daha imza attı

THBB Yapı Malzemeleri Labora-
tuvarı, yapıların ömrünü tahmin 
edebilen Türkiye’de TÜRKAK 
akreditasyonlu ilk ve tek labora-
tuvar olurken dünyada da önde 
gelen laboratuvarlar arasına 
girdi. THBB Laboratuvarı’nda 
yapılan bu deney sayesinde ya-
pının yıllar sonraki durumu tah-
min edilerek ömrü belirlenebi-
liyor ve üretim aşamasında dış 
etkenlere uygun beton üretimi 
yapılabiliyor.

THBB Laboratuvarı’nda yapılan 
NT Build 492 Hızlı Klorür Geçir-
genliği Deneyi, betonun klorür 
iyonu migrasyonu katsayısının 
belirlenmesi için yapılan, beton-
da uzun süreli dayanıklılık dene-
yidir. Bilindiği üzere betonarme 
yapılarda beton içerisinde de-

mir donatılar bulunmaktadır. Özellikle köprü ayakları gibi su altı 
yapılarda ortamdaki klorür iyonları, beton içerisine nüfus ederek 
demir donatının korozyonuna sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıl-

dığında üretilen betonun difüzyon katsayısı ne kadar düşük olursa 
betonarme yapının çevresel etkilerden zarar görme olasılığı o ka-
dar düşük olacaktır. Bu deney sayesinde yapının ömrü ve çevresel 
etkilerden göreceği zarar tahmin edilebilmektedir.

THBB Laboratuvarı, NT Build 492 deneyinde akreditasyona sa-
hip yurtdışında saygın bir laboratuvar ile karşılaştırma ölçümüne 
katılım gerçekleştirmiş ve başarılı sonuç elde etmiştir. Ayrıca NT 
Build 492 deneyinin TÜRKAK Akreditasyonu denetimi başarı ile 
geçilmiş ve THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ağustos 2014 
tarihinde NT Build 492 deneyinde Türkiye’de ilk ve tek TÜRKAK 
Akreditasyonuna sahip kurum olurken diğer taraftan dünyada da 
NT Build 492 standardına göre akreditasyona sahip birkaç ku-
rumdan biri olmuştur.

3. Boğaz Köprüsü Projesi kapsamında Ocak 2013 tarihinde THBB 
Yapı Malzemeleri Laboratuvarında yapılmasına başlanılan NT 
Build 492 deneyleri aralıksız olarak sürmektedir. Ocak 2013 ta-
rihinden itibaren sadece proje kapsamında 1400 den fazla beton 
numunesine deney yapılmış olup, 9 farklı müşteriye toplam 460 
adet deney raporu hazırlanmıştır.   

THBB Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, yapmış olduğu NT Build 
492 ve diğer deneyler ile 3. Boğaz Köprüsü Projesinde çalışan 
uluslararası firmalar tarafından referans kuruluş olarak gösteri-
len saygın bir kurumdur.    

THBB Laboratory broke 

another new ground

THBB Construction Materials Laboratory 

is the one and only laboratory accredited by 

TURKAK in Turkey, which can estimate the 

lifetime of the buildings, and therefore it is listed 

as one of the leading laboratories of the world. 

With this experiment conducted in THBB 

Laboratory, it is possible to estimate the future 

status of the building, and thereby determine its 

lifetime; which makes it possible to manufacture 

a concrete type conforming to the external ef-

fects during the manufacturing process. 

The NT Build 492 Rapid Chloride Perme-

ability Test performed in THBB Labora-

tory, is a long-lasting durability test, which 

is performed to determine the coefficient of 

the chloride ions migration. 
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Temmuzda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,45, Yurt 

İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,73 arttı. Yıllık enf-

lasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,32, yurt içi üretici fiyat-

larında yüzde 9,46 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin TÜFE 

ve Yİ-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat En-

deksi (TÜFE) aylık yüzde 0,45 arttı.

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki 

aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüz-

de 6,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,32 ve on iki 

aylık ortalamalara göre yüzde 8,35 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,97 ile eğlence ve kültür gru-

bunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı 

Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içe-

cekler ve tütünde yüzde 1,99, haberleşmede yüzde 1,90, lo-

kanta ve otellerde yüzde 1,05, ulaştırmada yüzde 0,71 artış 

gerçekleşti.

Aylık düşüş gösteren tek grup yüzde 3,28 ile giyim ve ayak-

kabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2014 yılı Temmuz 

ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayak-

kabı grubunda yüzde 3,28 oranında düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 13,74 ile lokanta ve oteller gru-

bunda oldu. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda 

ve alkolsüz içecekler (yüzde 12,56), ulaştırma (yüzde 10,29), 

giyim ve ayakkabı (yüzde 10,11), sağlık (yüzde 9,32) artışın 

yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 1,11 ile Zonguldak, Karabük, 

Bartın’da oldu. İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 

Düzey 2’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre en yüksek artış yüzde 6,99 ile Ankara bölgesin-

de, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 

10,57 ile İzmir bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre 

en yüksek artış yüzde 9,34 ile Gaziantep, Adıyaman, Kilis 

bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 62 

maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 234 

maddenin ortalama fiyatlarında artış, 136 maddenin ortala-

ma fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Temmuz 

ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık 

ayına göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüz-

de 9,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,26 artış 

gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimle-

ri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,82 artış, 

imalat sanayi sektöründe yüzde 0,67 artış, elektrik ve gaz 

sektöründe yüzde 0,88 artış ve su sektöründe yüzde 0,39 

artış olarak gerçekleşti.

En yüksek aylık artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürün-

lerinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre endekslerin en fazla 

artış gösterdiği alt sektörler; diğer madencilik ve taşocak-

çılığı ürünleri yüzde 3,52, ağaç ve mantar ürünleri (mobil-

ya hariç) yüzde 2,76, ham petrol ve doğal gaz yüzde 1,84 

alt sektörleridir. Buna karşılık kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 

2,16, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 2,10, ve deri ve ilgili 

ürünler yüzde 0,71 ile bir ay önceye göre endekslerin en faz-

la gerilediği alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Temmuz 

ayında en yüksek aylık ve en yüksek yıllık artış dayanıksız 

tüketim mallarında gerçekleşti.

Enflasyon Temmuz ayında 
     artış  gösterdi
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İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi’nin Eskişehir-İstanbul 
etabı, 25 Temmuz 2014 Cuma günü, Eskişehir, Bilecik ve İstanbul 
Pendik’te gerçekleştirilen törenlerle Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan tarafından hizmete açıldı.

Beraberindeki bakanlar ve diğer protokol üyeleriyle birlikte 
Ankara’dan Yüksek Hızlı Tren ile önce Eskişehir’e gelen Başbakan 
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, 12 yıllık Başbakanlık dönemin-
de asla unutmadığı ve hiç unutamayacağı özel anlar olduğunu bu-
günün de onlardan birisi olduğunu kaydetti.

Unutulmaz bir gurur tablosunu 13 Mart 2009’da Eskişehir’de ya-
şadığını belirten Erdoğan, Ankara-Eskişehir arasına inşa edilen ilk 
YHT hattını kullanarak Eskişehir’e geldiğini ve hattın açılışını yaptık-
larını hatırlattı. YHT’nin 5 yıldır sorunsuz şekilde çalıştığını anlatan 
Erdoğan, Ankara ve Eskişehir’i hızlı tren ile Konya’ya bağladıklarını 
söyledi.

Ankara-İstanbul YHT hattı için çok çalıştıklarını, dağları aştıkları-
nı, nehirlerin üzerinden geçtiklerini bildiren Erdoğan, “Sabotajlara 
rağmen, engelleme, yavaşlatma çalışmalarına rağmen, işte o hattı 
da bitirdik ve bugün onu da hizmete alıyoruz” dedi. Bugünün sa-
dece Eskişehir için değil, Ankara, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Konya 
ve İstanbul için de önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları 
kaydetti: “İlk önce 2009’de Hacı Bayram Veli’nin şehri Ankara ile 
Yunus Emre’nin şehri Eskişehir’i kucaklaştırmıştık. Ardından Haz-
reti Mevlana’nın şehri Konya’yı bu kucaklaşmaya dahil ettik. Bugün 
de Eyüp Sultan Hazretlerini, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, Sul-
tan Fatih’i, bu hayali ilk kez kuran Sultan Abdülhamit’i bu halkaya 
dahil ediyoruz. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti’nin modern başkenti, 
Gazi Mustafa Kemal’in Ankara’sı ile Türk dünyasının kültür başkenti 
Eskişehir’i birleştirmiştik. Sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’nin ka-
dim başkenti Konya’yı bu hatta dahil ettik. İşte şimdi, Osmanlı cihan 

devletinin muhteşem başkenti İstanbul’u bu başkentler ile kucaklaş-
tırıyoruz.”

Başbakan Erdoğan Eskişehir’deki konuşmasının son bölümünde 
ise Eskişehir’deki ilk buharlı lokomotif olan Karakurt’u imal eden 
TÜLOMSAŞ’ta 2017’den itibaren Türkiye’nin Milli Yüksek Hızlı Tre-
ninin üretileceğini söyledi.

Eskişehir’in ardından Yüksek Hızlı Tren ile Bilecik’e geçen Başbakan 
Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Ankara, Eskişehir ve Konya 
gibi kadim başkentleri YHT ile birbirine bağladıklarını, Bilecik’le, 
Ertuğrulgazi’nin, Şeyh Edebali’nin, Dursun Fakihin şehriyle kucak-
laştırdıklarını belirtti. “İstanbul bu hat sayesinde 1 saat 48 dakika” 
diyen Erdoğan, çok yakında Bursa’yı bu hat ile Bilecik’e bağlayacak-
larını kaydetti.

Ankara-İstanbul YHT hattının açılışı için son durak İstanbul Pendik’e 
gelen Başbakan Erdoğan 
burada yaptığı konuşma-
sında ise bugün Ankara, 
Eskişehir yüksek hızlı tren 
sevincini bir kez daha ya-
şarlarken, Bilecik, Sakarya 
ve Kocaeli’nin yüksek hızlı 
tren ile ilk kez tanıştıklarına 
vurgu yaptı.

Yüksek Hızlı Tren hatlarının 
inşasının devam edeceği-
nin altını çizen Başbakan 
Erdoğan, “Sırada Bursa, 
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-
Sivas hattı var. Bu hattı Er-
zincan ve Erzurum’a kadar 
uzatıyoruz. Bunu yanında 
Ankara-Afyon-Uşak-Mani-
sa-İzmir YHT hattı var. Bu 
projeleri tamamladığımız-
da İstanbul’umuzu toplam 
17 ilimize YHT konforuyla 
bağlamış olacağız. Bu illerin nüfusu 40 milyon. Yani Türkiye’nin ya-
rısından fazlasına tekabül ediyor. 2023’e kadar 8 bin 500 kilometre 
hızlı, 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı, bin kilometre de normal demir 
yolu inşa etmiş ve ülkemize kazandırmış olacağız.” şeklinde konuştu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan da, 35 adet 
tünel, 26 viyadük, 52 köprü, 158 altgeçit, 83 üstgeçit, 669 menfez, 
bin 23 sanat yapısı ile yaklaşık 8,6 milyar liraya mal olan bu projenin 
ülkemizin gurur abidelerinden birisi olduğunu söyledi.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı 

Hizmete Açıldı

The High Speed Rail Line 

between Ankara and 

Istanbul is ready to serve            

Istanbul High Speed Rail Line Project’s 
part between Eskişehir and Istanbul was 

opened to transportation on July 25th, 
2014, Friday with ceremonies held in 

Eskişehir, Bilecik and Istanbul Pendik by 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan. 

Prime Minister Erdoğan reported in his 
speech that there had been some unforget-
table moments in the past 12 years during 
his position as a Prime Minister; and that 
was one of those moments, right after he 

had arrived from Ankara at Eskişehir with 
the accompanying ministers and other 
protocol members by High Speed Rail 

Line. 
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Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan İstanbul - İzmir ara-
sını 3.5 saate indirecek Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu’nun 
inşaatına 24 saat kesintisiz devam ediliyor.

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek otoyol projesi kap-
samında İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün denizdeki ayakları 
tamamlandı. Köprüdeki Kuzey ve Güney Ankraj bloğu kazı ça-
lışmaları da tamamlandı. Körfez geçişini 70 dakikadan 6 daki-

kaya indirecek köprü 3 kilometre 
uzunluğuyla dünyanın en büyük 
dördüncü köprüsü olacak. Köp-
rünün 2015’te hizmete girmesi 
planlanıyor. Güzergah üzerinde 
yer alan Samanlı, Belkahve tünel-
lerinde de çalışmalar yüzde 80 
tamamlandı. Otoyolun tamamı-
nın 2016’da trafiğe açılacağı ifade 
edildi. 

Otoyol tamamlandığında mesafe 
140 kilometre kısalacak. Böylece 
870 milyon TL tasarruf sağlana-

cak. 9.2 milyar dolara (19 milyar TL) mal olacak asma köprü Ja-
pon IHI ve ITOCHU firmaları tarafından inşa ediliyor. IHI dünya-
nın en uzun asma köprüsü olan Japonya’daki Akaşi köprüsü ile 
Türkiye’deki Haliç ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini de inşa 
etmişti. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ve-
rilerine göre toplam 4 bin 579 personel 24 saat esasına göre 

bin 85 iş makinesiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Proje, 

384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üze-

re toplam 433 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında 31 

viyadük, 2 tünel, 199 köprü, 21 gişe alanı, 8 bakım işletme mer-

kezi, 7 servis alanı, 7 park alanı olacak. Proje bittiğinde Gebze 

- İzmit arasındaki trafik yükü de yüzde 30 azalacak. 3 gidiş, 3 

dönüş ve 1 yaya olmak üzere 7 şeritli olacak köpreden geçiş 

ücreti ise KDV hariç 35 dolar olacak. Köprü, İstanbul Boğazı’na 

yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birleşecek.

Projeyle ilgili konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı Lütfi Elvan “İnşallah önümüzdeki yılın 4 ya da 5’nci ayında 

Altınova ile Gemlik arasındaki bölümü açmış olacağız. Hedefi-

mizi buna yoğunlaştırdık.” dedi.

Projenin başlangıç noktası Gebze olup, yapılacak otoyol, Dilo-

vası ile Hersek Burnu arasındaki İzmit Körfezi’ni 3 kilometrelik 

asma köprü ve her iki taraftaki viyadükleri geçerek Orhangazi 

ve Gemlik yakınlarından devam edip, Ovaakça kavşağı ile Bur-

sa Çevre yoluna bağlanacak. Yeni otoyol, mevcut Bursa çevre 

yolundan sonra (Bursa - Karacabey) ayrımı kavşağından ye-

niden başlayarak, Susurluk’un kuzeyinden geçerek Balıkesir’e 

ulaşacak. Devamında Balıkesir’in batısından güneye yönelen 

otoyol Savaştepe, Soma, Kırkağaç ilçelerinin yakınlarından ge-

çerek Turgutlu yakınlarında batıya, İzmir - Uşak devlet yoluna 

paralel ilerleyecek ve İzmir Çevreyolu üzerindeki Anadolu Li-

sesi Kavşağına bağlanacak.

Gebze - Orhangazi - İzmir Otoyolu projesinde 

son durum

Last status of the 

Project Gebze – 

Orhangazi – Izmir 

Highway            

The construction of Gebze – Orhan-
gazi – Izmir Highway, which is one 
of Turkey’s important projects and 

will shorten the transportation time 
between Istanbul and Izmir to 3,5 

hours, goes on continuously. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek. Tra-

fiği büyük ölçüde rahatlatacak Havaray 

projesinde, yolcular havadan taşınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni 

projesi Havaray ile trafik büyük ölçüde 

rahatlayacak. 47.8 kilometrelik 10 ayrı 

hatta günde 200 bin yolcu taşınabile-

cek.

İstanbul’da toplu taşımada yeni bir 

dönem başlıyor. Metrobüs, metro, 

tramvay ve teleferikten sonra İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi ulaşım yatırımla-

rına Havaray Projesi de (Havada giden 

tramvay) eklendi. Kısa mesafe olarak 

10 ayrı hatta düşünülen sistem, mevcut 

trafiği ve yolları etkilemeden havadan 

sefer yapacak. Havaray Projesi’nin etüt 

çalışmaları için ilk ihaleyse önümüzdeki 

ay gerçekleşiyor. Raylı sistemi havaya 

taşıyarak alternatif bir yol ortaya çıkar-

tan İstanbul Havaray Projesi’nin hangi 

semtlerden geçeceği de büyük oranda 

belirlendi. 

Metrobüsle Entegre Çalışacak

Havaray hatlardan 4’ü Anadolu 

Yakası’nda bulunurken, 4’ü de Avrupa 

Yakası’nda yapılacak. Sütunlar üzerin-

de hareket edecek olan havaray, böy-

lece mevcut trafiği ve yolları da etkile-

meyecek. 

Toplu taşımada metro ve metrobüs gibi 

sistemlerle de entegre olacak havaray-

lar, kısa mesafeli ulaşımı büyük oranda 

rahatlatacak.

Duraklar Arası Yolculuk 2 Dakika

Şu anda minibüslerin ulaşımı sağladığı 

bölgelere yapılacak havaraylar sonrası 

minibüslerin kaldırılması gündeme gel-

mesi bekleniyor. Avrupa ülkelerinin yanı 

sıra Japonya ve Çin’de de gözde toplu 

taşıma sistemi olarak kullanılan hava-

rayla günde 40-50 bin yolcu taşınabi-

liyor. Yüksek kapasiteli olanlar günde 

200 bin yolcu kapasitesine ulaşabiliyor. 

Sistemin duraklar arası yolculuk süresi 

ise 2 dakika olacak.

İstanbul’a Havaray Geliyor

Havaray is coming to the 

Istanbul            

Istanbul Metropolitan Municipality will 
break a new ground in Turkey. In the Project 

Havaray (air rail), planned to reduce the traffic 
congestion, the passengers will be transported 

off-the-road. 

With Istanbul Metropolitan Municipality’s 
new project Havaray, the traffic congestion 

will be reduced to a great extent. 200 thousand 
passengers will be transported daily on 10 

different lines on a 47,8 kilometer-long track. 
A new era is starting in Istanbul for public 
transportation. Following bus rapid transit 

system, subway, tram and cable cars, Istanbul 
Metropolitan Municipality added the Project 
Havaray (tram elevated from the road) on its 

transportation investments. 

The system, planned to have 10 different lines 
for short distance transportation, will be travel-
ling through a system that is elevated from the 
road, so it will not be affecting the traffic and 

roads. The first tender procedure will take place 
next month for the survey of Project Havaray. 
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Tamamlandığında “dünyanın en büyük 
havalimanı” olacağı belirtilen 3. ha-
valimanı sahasında çalışmalar devam 
ediyor. Yıllık 150 milyon kişiyi ağır-
laması hedeflenen havalimanının alt 
yapı hazırlıkları kapsamında dolgu ve 
sondaj çalışmaları yapılıyor, yüzlerce 
hafriyat kamyonu yoğun şekilde çalı-
şıyor. KDV dahil 26 milyar 142 milyon 
avroluk yapım, işletme ve devir bede-
liyle ihalesi yapılan üçüncü havalima-
nı, toplamda 76,5 milyon metrekarelik 
bir alan üzerine inşa edilecek. 

2018’de bitirilmesi hedefleniyor

Projenin ilk etabının 70-90 milyon 
yolcu kapasiteli olması beklenirken, 
tüm etaplar tamamlandığında proje 
150 milyon kapasiteyle dünyanın en büyük havalimanı ola-
cak. Yeni havalimanı tamamlandığında 165 yolcu köprüsü, 
terminaller arasındaki ulaşımın raylı sistemle yapıldığı 4 ayrı 
terminal binası, 3 teknik blok ve hava trafik kontrol kulesi, 
8 kontrol kulesi, her türlü uçak tipinin operasyonuna uygun 
müstakil 6 pist, 16 taksi yolu, 500 uçak park kapasiteli top-
lam 6,5 milyon metrekare büyüklüğünde apron, şeref salonu, 
kargo ve genel havacılık terminali, devlet konuk evi, yakla-
şık 70 bin araç kapasiteli açık ve kapalı otopark, havacılık 
tıp merkezi, oteller, itfaiye ve garaj merkezi, ibadethaneler, 

kongre merkezi, güç santralleri, arıt-

ma ve çöp bertaraf tesisleri gibi yar-

dımcı tesislerden oluşacak. 

Yapım maliyetinin 10 milyar 247 mil-

yon avro olması öngörülen havalima-

nının 2018 sonunda tamamlanması 

hedefleniyor.

76.5 milyon metrekare alan üzerine 

inşa ediliyor 

Havalimanı 76,5 milyon metrekarelik 

bir alan üzerine inşa ediliyor. Bölge 

üzerinde 1 milyon 471 bin metrekare 

genişliğinde kapalı alan bulunacak. 

Bu boyutlarıyla havalimanı dünyanın 

en büyüğü olacak. Havalimanı, 6 ba-

ğımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 

bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 150 milyon yolcu 

kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak. Proje, kamu kay-

naklarıyla değil özel sektörün kaynaklarıyla, yap-işlet-devret 

modeliyle inşa ediliyor. 

Üçüncü havalimanı ihalesinin açık artırmasında 25 yıllık kira 

bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon avro artı 

yüzde 18’lik KDV tutarı ile (yaklaşık 26 milyar 140 milyon 

avro) Limak İnş. San. ve Tic. AŞ/Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. 

AŞ/Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ/Mapa İnş. ve Tic. AŞ/Kalyon 

İnş. San. ve Tic. AŞ Ortak Girişim Grubu vermişti.

3. havalimanı inşaatında 

dolgu ve sondaj çalışmaları yapılıyor

The filling and drilling 

works are continuing in the 

construction of the 3rd airport            

The operations in the construction site of the 
3rd airport, which is reported to be ‘the greatest 

airport of the world’ once it is completed, are 
ongoing. Filling and drilling works are being 
carried out under the infrastructural works of 
the airport, which is expected to host 150 mil-

lion people annually; hundreds of earth-moving 
trucks are being operated intensively. The 

airport, the contract of which was awarded for a 
VAT inclusive build-operate-transfer cost of 

€26 billion 142 million, will be built on an area 
of 76,5 million square meters in total.  
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Rize-Erzurum karayolu gü-

zergahındaki 2 bin 640 ra-

kımlı Ovit Dağı’nda yapımı 

süren Ovit Tüneli‘nin 10 bin 

600 metrelik bölümünün ta-

mamlandığı açıklandı.

Rize’nin İkizdere ilçesi 2 bin 

640 rakımlı Ovit Dağı’nda 

yapımı planlanan tünel, 14 

bin 300 metre uzunluğu ile 

Türkiye’nin en uzun, dünya-

nın ise en uzun tünellerinden 

biri olacak. Çift tüp şeklinde 

inşa edilecek tünel projesi-

nin 800 milyon liraya mal 

olması planlanıyor.

Tünel sayesinde Karadeniz 

ile Doğu ve Güneydoğu Ana-

dolu bölgeleri arasında kış aylarında aşırı kar ve çığ tehlikesi 

nedeniyle aksayan ulaşım,  kesintisiz ve güvenli hale gelecek. 

Tünelin giriş kotu 1919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre ve tünel 

içi boyuna eğim yüzde 2,13 olacak. 2015 yılı sonunda bitirilmesi 

planlanan tünelle, 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolu, 

200 kilometreye düşecek.

Rize Valisi Ersin Yazıcı, yaptığı açıklamada, Ovit Tüneli Projesi’nin, 

Türkiye’nin önemli ve ciddi yatırımlarından biri olduğunu belirte-

rek, “Çığ tünelleri ile yaklaşık 14,3 kilometrelik bir tünel olacak.  

Tünelin bazı noktalarında derinlik 850 metreye kadar ulaşacak. 

Her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor” dedi.

Yılların hayali olan Ovit Tüneli’nin 2015 yılı sonuna doğru bite-

ceğini ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:

“Ovit Tüneli iki tüpten oluşmakta. İkizdere tarafından 2,5, İspir 

tarafından da 2,8 kilometre ilerleme sağlandı. Toplamda her 

iki tarafta 10,6 kilometre delme işlemi tamamlanmış durumda. 

Ovit Tüneli, Rize’miz için önemli bir yatırım. Ovit Tüneli ile Ka-

radeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile buluşmuş ola-

cak. İyidere bölgesinde büyük bir lojistik alan oluşacak. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu’nun her türlü ihtiyacı karşılanmış ola-

cak. Rize’mizde böyle büyük bir lojistik alanın oluşması, ilimizi 

ekonomik açıdan yukarılara taşımış  olacak. Rize’nin gelecekte-

ki konumunu farklı bir yere taşıyacak.”

Vali Yazıcı, Rize-Erzurum arasındaki ulaşımın en sıkıntılı bölge-

sinin Ovit Dağı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu tünelle artık bir sıkıntımız kalmayacak. Rize’mize ekonomik 

açıdan çağ atlatacak bir proje. Açılacak bu tünel sayesinde it-

halat ve ihracatın kolaylaşmasıyla Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

de ekonomik hayatında farklı bir canlanma olacaktır. Doğu 

Karadeniz’de yayla turizmi, özellikle Arap ülkelerinden ciddi ma-

nada turist gelmesini sağlıyor. Yabancı turistlerimizi Doğu Ana-

dolu Bölgesi ile de buluşturabiliriz. Doğu bölgemizin de turizm 

anlamında farklı özellikleri var. Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun 

turistlik özellikleri, bu tünelin açılmasıyla buluşmuş olacak.”

Türkiye’nin en uzun tüneli Ovit’te 

10,6 kilometre yol alındı

10,6 km-long progress by 

Ovit, the longest tunnel 

of Turkey            

It is reported that 10 thousand 600 meter-
long part of Tunnel Ovit, which is under 
construction at Mount Ovit with an alti-
tude of 2 thousand 640 meters on Rize-
Erzurum highway route is completed. 

This tunnel, planned to be constructed 
at Mount Ovit with an altitude of 2 thou-
sand 640 meters in Ikizdere, Rize will be 
the longest tunnel of Turkey, also one of 

the longest tunnels of the world, as it will 
be 14 thousand 300 meters in length. The 
tunnel project, which will be designed in 

double-tube form, is estimated to cost TL 
800 million. 
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İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayacak Ilgaz Dağı’ndaki iki tü-

nelin çalışmalarının yüzde 40’ının tamamlandığı bildirildi. Tü-

nellerin girişi ve çıkışı “köpek balığı ağzı” görünümünde inşa 

edilerek, ulaşımdaki kolaylığın yanı 

sıra ilgi çekici görsellik oluşturulması 

amaçlanıyor.

Özellikle kış aylarında sürücülerin 

kabusu olan Ilgaz Dağı’nda, ulaşımın, 

Çankırı ve Kastamonu tarafında bu-

lunan iki şantiyedeki çalışmalarının 

tamamlanmasıyla daha güvenli ve 

hızlı sağlanması planlanıyor.

Çalışmalar tamamlandığında Ilgaz 

Dağı geçişi 5.4 kilometre kısalacak ve 

34 dakikada geçilebilen dağ, sadece 

8 dakikada aşılacak. Giriş ve çıkışla-

rı özel şekillerle projelendirilen, biri 

5 bin 370 metre, diğeri ise 5 bin 391 

metrelik iki tüpten oluşan tünellerin 

yapımı aralıksız devam ediyor.

Firmanın sorumlu mühendislerinden Ersin Beylik, 300 kişinin 

üzerinde insanın tüneli bir an önce bitirmek için var gücüyle 

çalıştığını söyledi. Beylik, tünelin görselliğiyle de öne çıktığını 

vurgulayarak, “Tünellerin giriş ve 

çıkış kısımlarına yapacağımız köpek 

balığı ağzı şekli, Türkiye’de ilk olacak. 

Bunun tünele güzellik katacağına 

inanıyoruz. Benzer uygulama ülke-

mizde yok” diye konuştu. 

Çalışmalarının tamamlanmasıyla sü-

rücülerin araçlarıyla “köpek balığının 

açık ağzının” tasvir edildiği tünelden 

geçerek farklı yolda ilerlemenin key-

fini yaşayacaklarını anlatan Beylik, 

“Zor şartlarda çalışmalarımızı aralık-

sız sürdürüyoruz. Burada vardiyalar-

la 24 saat çalışılıyor. Şu andaki çalış-

malarla işin yüzde 40’ını tamamladık. 

2 bin 200 metre ilerledik. Tüneli Çan-

kırı ve Kastamonuluların hizmetine 

almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ilgaz Tünelinin yüzde 40’ı tamamlandı

40% of the Tunnel Ilgaz is 

completed            

40% of the works concerning two tunnels at the 
Mount Ilgaz, which will connect Central Anatolia to 
the Black Sea region, was reported to be completed. 
The exterior part of the exit and entry of the tunnels 

will be constructed as a “shark’s mouth”, so that it 
will constitute an attractive visuality, in addition to 

its benefits in terms of transportation. 

Once the works are completed, the pass through 
Mount Ilgaz will be shortened down by 5.4 

kilometers, and the duration, to pass through the 
mountain, will go down from 34 minutes to 8 min-
utes. The construction of two tunnels, which have 

specially designed entry and exit parts, one of which 
is 5 thousand 370 meters, and the other is 5 thousand 

391 meters in length, is continuously going on. 
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Mercedes-Benz Türk A.Ş. ve Çağdaş Yaşa-
mı Destekleme Derneği işbirliğiyle hayat 
bulan “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinin 
geleneksel “yaz buluşması” bu yıl da ger-
çekleşti. 2014 buluşmasında 5 ilden 25 öğ-
renci 1 hafta boyunca İstanbul’un tarihi ve 
kültürel güzelliklerini ziyaret etti.

Her Kızımız Bir Yıldız bursiyerleri “2014 yaz 
buluşması” kapsamında, Dolmabahçe Sara-
yı, Koç Müzesi ve Miniatürk’ü ziyaret ederek 
İstanbul’un sosyal ve kültürel zenginlikleri-
ni daha yakından tanıma fırsatını buldular. 
Başarılı öğrenciler ayrıca Mercedes-Benz 
Türk’ün Hoşdere OtobüsFabrikası’nı uz-
manlar eşliğinde gezdiler. Yıldız kızlar ayrı-
ca her yıl olduğu gibi Mercedes-Benz Türk 
yöneticileri, bayileri ve basın mensupları ile 
biraraya geldiler. 

5 ilden 25 başarılı öğrenci geldi

Her Kızımız Bir Yıldız projesi, olanakları kı-
sıtlı, ancak çalışkan ve kısa sürede meslek 
sahibi olmak isteyen ilköğretim okulu me-
zunu kız öğrencileri mesleki eğitime teşvik 
etmeyi amaçlıyor. Başarılı eğitim-öğretim 
dönemi geçiren kızlar, geleneksel yaz bu-
luşması kapsamında İstanbul’u ziyaret 

etme fırsatı buluyor. Her yıl farklı illerden 
davet edilen öğrenciler, bu yıl Aksaray, 
Balıkesir, Hatay, İzmir ve Samsun’dan se-
çildiler. 

200 öğrenci ile başladı 3000 öğrenciyi aştı

2004 yılında 200 kız öğrenci ile başlayan 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 
Mercedes-Benz Türk’ün yanı sıra yan sa-
nayi firmaları, bayiler ve Mercedes-Benz 
Türk çalışanlarının da desteği ile bugüne 
kadar 3155 öğrenciye meslek lisesi bursu 
verildi. Başlangıcından günümüze 1551 
bursiyer meslek lisesinden mezun oldu. 
560 bursiyer üniversite sınavını kazandı 
ve 97 yıldız kız üniversiteden mezun oldu.

Ödüle doymayan proje

Kamuoyunun da takdirini kazanan “Her 
Kızımız Bir Yıldız” projesi, 2006 yılında 
Platin Dergisi’nden “En İyi Sosyal So-
rumluluk” kategorisinde  “Zirvedekiler” 
, 2007 yılında Türkiye Halkla İlişkiler 
Derneği’nden (TÜHİD),  “Eğitim Kategori-
sinde En İyi Sosyal Sorumluluk” ve “Altın 
Pusula” ve “ODD Satış İletişim Ödülleri, 
2010 Gladyatörleri – Yılın Sosyal Sorumlu-
luk Projesi” ödüllerini kazandı.

Her Kızımız Bir Yıldız Projesi’nin 

Yıldızları İstanbul’da

The stars of the Project 

‘Her Kızımız Bir Yıldız’ 

(Each girl is a star) is in 

Istanbul            

The traditional ‘summer meeting’ of the 
Project “Her Kızımız Bir Yıldız” realized 
with the cooper-ation between Mercedes-

Benz Türk A.Ş and the Association for 
Supporting Contemporary Life was, once 

again, organized this year. 25 students 
from 5 different provinces visited the 

historical and cultural beauties of Istanbul 
in the meeting of 2014. 

The scholarship holders of the Project 
“Her Kızımız Bir Yıldız” had the chance to 

visit Dolma-bahce Palace, Koc Museum 
and Miniaturk; also get to know the social 

and cultural diversity of Istanbul better 
under the scope of “2014 summer meeting” 

for a week. The successful students also 
visited the Mercedes-Benz Turk Hosdere 

Bus Factory, under the supervision of 
experts. The girls came together with 

Mercedes-Benz Turk managers, vendors 
and press members, just like every year. 
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İnşaat Mühendisi Yasin Engin

Soğuk hava nedir?
Art arda üç günde günlük ortalama hava sıcaklığının +5oC’ 

nin altında olması ve bu periyotta hiçbir yarım gün hava 

sıcaklığının +10oC’ nin üs-

tünde olmaması durumuna 

“soğuk hava” denir. Orta-

lama hava sıcaklığı günlük 

en yüksek ve en düşük hava 

sıcaklığın ortalamasıdır.

Beton sıcaklığı ile hava sı-

caklığı karıştırılmamalıdır. 

TS EN 206-1 standardına 

göre en düşük taze beton 

sıcaklığı +5oC’dir. Ancak, 

beton sıcaklığının +10oC’nin 

altında olması tavsiye edil-

mez. Bu nedenle döküm 

öncesinde, sırasında ve 

sonrasında beton sıcaklığı 

kontrol edilip kaydedilme-

lidir.

Soğuk hava, beton açısından neden önemlidir?

Soğuk havada başarılı beton dökümü yapabilmek için önce-

den soğuk havanın beton üzerinde etkileri iyice bilinmelidir. 

Beton taze halde iken beton sıcaklığı –1oC’nin altına düşmesi 

durumunda beton don tehlikesi ile karşılaşır. 

Eğer don olayı gerçekleşirse beton dayanımı en az % 50 
oranında azalır ve beton dayanıklılığı (durabilite) olumsuz 
şekilde etkilenir.  

Betonun en azından 3.5-4 MPa basınç dayanımına ulaşıncaya 
dek donması engellenmelidir. Bu dayanım normal beton sı-
caklığında (10oC -20oC) ve su/çimento oranının 0.6’dan düşük 
olması durumunda ilk 24 saatte sağlanabilir.

Şekil 1: Beton sıcaklığının dayanıma etkisi

Beton içindeki su donunca ne olur?

· Beton içindeki boşluklardaki su -1oC’de donmaya başlar.

· Bir miktar su donduğunda donmamış sudaki iyon konsant-
rasyonu yükselir ve donma noktası düşer.

· -4oC’de yeteri kadar su donar ve hidratasyon reaksiyonu 
tamamen durur. Suyun donma sonucu oluşturduğu hacimsel 
genleşme betonda telafi edilemeyecek hasarlara neden olabilir.

Concrete  

In Cold Weather

“Cold weather” is the situation where 

average atmospheric temperature is 

below +5oC for three days in a row and 

there are no 12 hours where atmospheric 

temperature is over +10oC during this 

period. Average atmospheric temperature 

is the average of the highest and lowest 

temperatures within one day. Concrete 

temperature and atmospheric temperature 

should not be mixed. According to TS EN 

206-1 standard the lowest fresh concrete 

temperature is +5oC. However, concrete 

temperatures below +10oC are not recom-

mended. Therefore, it is necessary to 

control and record concrete temperatures 

before, during and  

after pouring.
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Resim 1: Soğuk havada betonun geç priz alması istenmeyen 
durumlara neden olabilir.

Soğuk havada beton dökümünde başlıca hedefimiz nedir?

İlk 48 saat betonu “dondan” korumak ve sonrasında gerekli 
önlemleri almaktır.

Soğuk havada dökülecek beton nasıl olmalıdır?

· Düşük su/çimento oranı

· Düşük kıvamlı beton ( 10 cm altı)

· Çimento miktarı 50-100 kg/m3 artırılabilir

· C
3
S miktarı fazla çimento tercih edilebilir

· Yüksek erken dayanımlı çimento tercih edilebilir

· Priz hızlandırıcı, antifriz ve gereken yerde hava sürükleyici 
katkı kullanmak

· Beton bileşenleri önceden ısıtılabilir

Beton bileşenlerinin beton  sıcaklığına etkileri:

Beton sıcaklığını artırmak için karıştırma işleminden önce su 
ve agrega ısıtılabilir. Su sıcaklığı 60-65 oC’ye kadar ısıtılma-
sı yeterlidir. Suyun daha sıcak olması durumunda çimento-
da topaklanma görülebilir. Suyun ısıtılması yeterli olmaz ise 
agrega ısıtılabilir. Genelde agrega sıcak su buharı ile ısıtılır 
ve bu nedenle agregadaki nem oranı değişir. Karışım tasa-
rımında bu detay atlanmamalıdır. Beton sıcaklığı aşağıdaki 
formülle hesaplanır:

T =    0.22(TaMa + TcMc) + TsMs + TsaMsa

                   0.22(Ma + Mc) + Ms + Msa

T = taze beton sıcaklığı, °C (°F)
Ta, Tc, Tw, and Tsa = sırayla agrega, çimento,su ve agrega-

daki serbest su sıcaklıkları, °C (°F)
Ma, Mc, Mw, and Msa =sırayla agrega, çimento,su ve agrega-
daki serbest su kütleleri, kg (lbs)

Betonun taşınması esnasında sıcaklık kaybı:

Bu konu hakkında İsveç Çimento ve Beton Araştırma 
Enstitüsü’nün bir çalışması vardır. Transmikserde taşınan bir 
betonun 1 saat içindeki sıcaklık kaybı aşağıdaki formül ile he-
saplanır:

T = 0.1 ( t
r
 – t

a
 )

T:1 saatlik taşıma esnasında  sıcaklık düşüşü, oC
t

r
: Sahada istenilen beton sıcaklığı, oC

t
a
:Hava sıcaklığı, oC

Örnek: 

Hava sıcaklığı 0 oC ve sahada beton sıcaklığının 15 oC ol-

ması istendiği durumda:

T : 0.1 ( 15 – 0) = 1.5 oC
Şantiyeden çıkan betonun en az 16.5 oC derece olması gerek-
mektedir.

Şekil 2: Beton bileşen sıcaklıkları ve beton sıcaklığı ilişkisi

Soğuk havada katkı kullanımı:

Priz hızlandırıcının görevi:

· Prizi hızlandırmak

· Hidratasyon ısısını artırmak

· Erken-yaş dayanımını artırmak

K
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lığ
ı, 

o
C

Agrega ve Çimento Sıcaklığı Ağırlıklı Ortalaması, oC

Karışım

Agrega: 1360 kg
Agrega Nem: 27 kg
Çimento: 256 kg
Su: 108 kg
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Özet 

Günümüz beton teknolojisinde akışkanlaştırıcı kimyasal kat-
kı kullanımı işlenebilirlik açısından sağladığı kolaylıklarla ve 
ekonomik faydalarıyla bir zorunluluk 
haline gelmiştir. Kendiliğinden Yerleşen 
Betonun (KYB) kullanımıyla vibrasyon 
olmaksızın, işçilik kusurlarının azaltı-
labilmesi, üretimin hızlanması, çalış-
ma koşullarının iyileşmesi gibi pek çok 
avantaj, üreticiyi KYB kullanımına yö-
neltmektedir.

Bu çalışmada 2 farklı süper akışkanlaş-
tırıcı katkının (polikarboksilat esaslı) 3 
farklı KYB tasarımındaki taze ve sert-
leşmiş hal performansları deneysel ola-
rak incelenmiştir. Hazırlanan karışımlar 
üzerinde taze halde; yayılma çapı, 500 
mm’ye yayılma süresi ve L kutusu geçiş 
yeteneği ölçümleri yapılmıştır. Sonra-
sında alınan örnekler kullanılarak fark-
lı yaşlarda basınç, yarmada çekme ve 
eğilme deneyleri gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca, ultrases geçiş hızları da haftalık 
aralıklarla 28 güne kadar ölçülmüştür. 
Taze ve sertleşmiş beton deneylerinden 
elde edilen sonuçlar ışığında; kullanılan 
süper akışkanlaştırıcı katkıların kendili-
ğinden yerleşebilirliğe ve mekanik özel-
liklere etkileri tartışılmıştır.

1. Giriş

Ülkemizde Kendiliğinden Yerleşen Betona (KYB) olan talep 

son yıllarda artış göstermiştir. Kendiliğinden yerleşebilirliğin 

getirdiği daha homojen beton üretimi, 

işçilik kaynaklı sıkıştırma kusurlarının 

azalması ve üretim hızı artışı gibi avan-

tajların KYB’nin gelecekte kullanım 

oranını daha da arttıracağı öngörül-

mektedir [1]. Özellikle yüksek yapılar-

da, betonarme onarım ve güçlendirme 

işlerinde önemli miktarlarda KYB kulla-

nımı söz konusudur [2]. Ancak KYB’nin 

üretimi ve kalite kontrolü aşamalarında 

geleneksel betona kıyasla daha fazla 

bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmesi 

bu betonun yaygınlaşmasını güçleştir-

mektedir. KYB’nin geleneksel betona 

kıyasla daha akıcı olması nedeniyle sa-

hada uygulanması aşamasında yüksek 

kalıp basıncı problemine karşın bazı ön-

lemler alınması gerekmektedir. Yüksek 

tiksotropiye sahip KYB kullanıldığında 

kalıp basıncı, düşük tiksotropiye sahip 

KYB’ye kıyasla daha hızlı azalmaktadır. 

Bu bir avantaj gibi görünse de, yüksek 

tiksotropi pompalanma güçlüğü ve ön-

ceden dökülen betonla kaynaşma prob-

lemlerine de yol açabileceği için KYB’de 

optimum tiksotropi derecesinin sağlan-

masında yarar vardır [3-4].

Kendiliğinden Yerleşen Beton 

Üretiminde Polikarboksilat Esaslı Süper 

Akışkanlaştırıcı Katkıların Kullanımı

1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, İzmir, burak.felekoglu@deu.edu.tr
2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, İzmir, kamile.tosun@deu.edu.tr

Burak Felekoğlu1 

Kamile Tosun Felekoğlu2

The use of polycarboxylate-

based superplasticizers for self-

compacting concrete production

The use of plasticizing chemical admixtures has 

become a necessity in terms of workability and 

economic benefits in today’s concrete technology. 

Application of Self Compacting Concrete (SCC) 

without any vibration brings many advantages 

such as reduced workmanship, accelerated pro-

duction and improved working conditions which 

leads manufacturer to use SCC.

The fresh and hardened state performance of 

2 different super plasticizers (polycarboxylate 

based) in 3 different SCC design has been 

experimentally investigated in this study. The 

spread-flow diameter, 500 mm spread-flow 

time, L-box passing ability measurements 

were performed at fresh state. The compres-

sive, splitting tensile and flexural strength 

tests were carried out by using the specimens 

taken after fresh tests. Also the ultrasonic pulse 

velocities were measured at weekly intervals 

until 28 days. The role of superplasticizers on 

providing self-compactability and effects on 

mechanical properties are discussed according 

to the fresh and hardened concrete test results. 
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Küp, silindir ve prizma formunda örnekler kullanılarak KYB 
karışımlarının sırasıyla basınç, yarmada çekme ve eğilme da-
yanımları farklı yaşlarda test edilmiştir. Basınç dayanımı 3. , 
7. , 28. günde, yarmada çekme ve eğilme dayanımları ise 7. ve 
28. günlerde test edilmiştir. Tek eksenli basınç dayanımı de-
neyi 300 ton kapasiteli ELE Autotest 3000 presi kullanılarak 
680 kgf/s yükleme hızıyla gerçekleştirilmiştir. Silindir örnek-
lerin yarmada çekme deneyleri aynı preste 94 kgf/s yükleme 
hızıyla yapılmıştır. Prizmatik örneklerin eğilme dayanımları 
45 cm açıklıkla 3 noktalı yükleme yapılarak 20 kgf/s hızıyla 
gerçekleştirilmiştir. Silindir formundaki örneklerden 28 gün-
de kırılacak olanlar üzerinde haftalık aralıklarla ultrases geçiş 
hızı (USGH) ölçümleri yapılmıştır. Bu amaçla Proceq Pundit 
Lab+ cihazı kullanılmıştır (Şekil 3). Örnekler kür havuzundan 
çıkartılıp 1-2 saat laboratuvar ortamında bekletildikten sonra 
ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3. Silindir örneklerde ultrases hızı ölçümü

2.3. Deney sonuçları ve değerlendirme 

Taze beton deney sonuçlarının değerlendirilmesi 

Tüm seriler için beton üretiminden hemen sonra (T=0 anında) 
yapılan nihai yayılma çapı ve 500 mm’ye yayılma süresi ölçüm-
leri Şekil 4a’da sunulmuştur. Bir miktar taze beton ayrılıp 1 saat-
lik bekleme sonrasında yapılan ölçüm sonuçları da Şekil 4b’de 

görülmektedir (T= 1 saat). Grafiklerde sütun değerleri yayılma 
çapını, noktalar ise T500 sürelerini göstermektedir. T=0 anında 
tüm serilerde 700 mm hedef yayılma çapının üzerine çıkılmış-
tır (Şekil 4, kırmızı çizgiler). Genel olarak aynı yayılma çapı için 
gerekli süper akışkanlaştırıcı katkı ihtiyacının A katkısında daha 
düşük olduğu söylenebilir. Örneğin I.seri dökümlerinde hem A 
katkısı hem de H katkısı %1.52 kullanıldığında yayılma çapları A 
katkılı KYB’lerde ortalama 40 mm daha fazla olmuştur. A katkı-
lı ve S/Ç oranı 0.49 olan I.seri deneylerinde başlangıç yayılma 
çapı 1 saat sonunda 770 mm’den 720 mm’ye gerilemiştir. KYB 
özelliği 1 saat sonunda da büyük ölçüde korunmaktadır (Şekil 
4’de, IA serisinde; sadece %6.5 kıvam kaybı). Aynı S/Ç oranı ile 
üretilen H katkılı KYB’nin yayılma çapı ise 1 saat sonunda 730 
mm’den 300 mm’ye düşmüştür. Bu önemli düşüş H katkısının 
kullanıldığı dozajda (A katkısı ile aynı: %1.52) ilk andaki kendi-
liğinden yerleşebilirliğini koruyamadığını göstermektedir (Şekil 
4’de, IH serisinde; %59 kıvam kaybı).

II. seri dökümlerinde I.seriye göre S/Ç oranı azaltılmıştır 
(0.43), dolayısıyla başlangıç yayılma çapı için gerekli katkı 
ihtiyacı artmıştır. A katkısı %2.80 oranında kullanılarak 770 
mm başlangıç yayılma çapı değeri elde edilmiş ve 1 saatlik 
bekleme süresi sonunda yayılma çapı 700 mm’de kalmıştır. 
Kendiliğinden yerleşebilirliğini koruduğu gözlenen IIA kodlu 
KYB’de kıvam kaybı kabul edilebilir mertebededir (Şekil 4’de, 
IIA serisinde; %9 kıvam kaybı). S/Ç oranı 0.43 olan ve H kat-
kısı kullanılarak hazırlanan KYB’de A katkısı ile aynı miktar-
da süper akışkanlaştırıcı katkı kullanıldığında benzer şekilde 
kıvam kaybı gözlenmiştir. 1 saat sonunda yayılma çapı 300 
mm’ye düştüğü için bu seriden numune alınmamıştır. Bu ne-
denle, sözü edilen kıvam kaybının, katkı dozajını aşırı arttı-
rarak önlenip önlenemeyeceğinin tespiti amacıyla H katkısı 
dozajı %4.20’ye çıkarılarak döküm tekrarlanmıştır. Başlan-
gıç yayılma çapı da 855 mm olarak ölçülmüştür. Üretilen be-
ton son derece düşük viskoziteli ve ayrışma potansiyeli olan 
bir KYB’dir. Ancak 1 saatlik bekleme süresi sonunda 810 mm 
yayılma çapı vermiş ve aşırı katkı kullanımının kıvam kaybını 
%5 mertebesinde tuttuğu gözlenmiştir (Şekil 4, IIH serisi). 

Şekil 2. Çökme-yayılma ve L kutusu deneyleri 
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Özet

Betonarme, 19. yüzyılın ikinci yarısında icat edilmiş olmasına 

rağmen betonun çeliği koruyucu özelli-

ği ve inşaat teknolojisine getirdiği yeni 

olanaklar nedeni ile günümüzde yapı 

üretim teknolojisinin esas taşıyıcı mal-

zemesi haline gelmiştir. Beton ile çeliğin 

birbirine yapışmasının/aderansının iyi, 

termik genleşme katsayılarının birbirine 

yakın ve her ikisinin de yük taşıyor ol-

ması nedeni ile bu iki malzeme kullanıla-

rak monolitik yapı sistemleri üretilebil-

mektedir. Beton, bazik özelliği ile çeliği 

korozyona karşı çok iyi korur.  Ancak, 

çeşitli çevresel etkilerle meydana gelen 

donatı korozyonu sonucu beton-çelik 

arayüzünde aderans kaybı olur; beton 

ile çelik birlikte çalışamaz hale gelir, yapı 

güvenliği zaafa uğrar. Hasarların en aza 

indirilmesi için betonun basınç dayanımı 

yüksek,  geçirimliliği düşük, örtü betonu 

kalınlığı yeterli ve sürekli olmalı, tasarım 

ve uygulamanın en az hata ile gerçek-

leştirilmesine azami özen gösterilmeli, 

gerekli bakım ve onarım zamanında ve 

eksiksiz olarak yapılmalıdır. Bu öneriler 

konu ile ilgili kaynaklardan yararlanıla-

rak irdelenmiştir.  

1. GİRİŞ

Beton ve çelik çubuklardan oluşan kompozit yapı malzemesi-
ne donatılmış beton anlamına betonarme denir. Betonarme, 

matris fazı beton, lif fazı çelik çubuklar 
olan kompozit bir malzemedir; ancak 
içine çelik konulan her beton, betonar-
me değildir. Örneğin çelik konstrüksi-
yonda yükleri taşıyan çelik profillerin 
dış etkilerden ve yangından korunması 
amacı ile betonla kaplanarak üretilen 
ferbeton elemanlar, ya da rötreyi kısıt-
lamak amacı ile ince tellerle takviye edi-
len kütle betonları ve ferrosement ele-
manlar betonarme kapsamına girmez 
[1].   Beton ve çelik çubuklardan oluşan 
bir yapı elemanının, betonarme olarak 
davranabilmesi için; bu iki malzemenin 
birbirine iyice bağlanarak dış kuvvetle-
re karşı ortak çalışmalarının sağlanmış 
olması, çubukların betona kenetlenmesi 
gerekir; kenetlenmeyi sağlayan kayma 
gerilmelerine aderans denir;  eleman-
lardaki kesit zorlarının beton ile çelik 
arasındaki geçişi aderans sayesinde 
gerçekleşir Aderans gerilmesine, donatı 
ile beton arasındaki düz yüzeyli çubuk-
larda donatı ile çubuk arasındaki adez-
yon (yapışma) ve sürtünme kuvvetleri, 
nervürlü çubuklarda ise buna ilave ola-
rak çubuk üzerindeki çıkıntıların betona 
yaslanması ile sağlanan diş kuvvetleri 
etki eder [2].  Aderans gerilmesi, do-
natıda gerilme ve moment nedeni ile 

Betonarme Korozyonu*

* Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
(1) Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, fevziyeakoz@gmail.com
(2) Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, cozgur@yildiz.edu.tr

Fevziye Aköz1,

Özgür Çakır2

Corrosion of Reinforced 

Concrete*

Although reinforced concrete has invented in 

the second half of the 19th century, due to the 

steel protective properties of concrete and get-

ting new facilities in construction technologies 

make reinforced concrete the main structural 

material in construction manufacturing tech-

nology. Monolithic structural systems can be 

produced by using both of these materials due 

to the well adhesion similar thermal expansion 

coefficient and load carrying properties of con-

crete and steel. Although concrete ensures well 

protection on steel against corrosion due to the 

basic properties, however, various environ-

mental impacts; loss of adhesion between the 

concrete-steel interface as a result of reinforce-

ment corrosion causes concrete and steel work 

separately and construction safety suffers from 

weakness. In order to minimize the damage; 

corrosion mechanism must be known, con-

cretes having high compressive strength and 

low permeability must be produced, design 

and application with a minimum error should 

be given  at least the required maintenance and 

repair works must be made completely in time. 

These suggestions considered by using the 

related literature.
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Betonarme yapının servis ömrünün korozyon seviyesi ve 
Cl- konsantrasyonu bakımından değerlendirildiği Şekil 5’de 
[20] görüldüğü üzere çatlağın oluştuğu başlangıç dönemi (t

1
) 

ve çatlağın arttığı gelişme dönemi (t
2
) olmak üzere iki ana 

dönemde ele alınabilir. Başlangıç dönemi (t
1
), boşluklu mal-

zemeye klorür penetrasyonuna ve klorür iyonlarının donatı 
etrafında birikimine karşılık gelir ve bu süreç, örtü betonu-
nun geçirimliliğine, sürekliliğine ve kalınlığına bağlı olarak 
korozyonu başlatmak için gerekli klorür konsantrasyonun-
dan etkilenmektedir. Gelişme dönemi (t

2
) ise, klorür iyonla-

rının donatının yüzeyine ulaşmasına, Cl- konsantrasyonunun 
kritik düzeye ulaşması ve çelik yüzeyinin depasivasyona 

uğratması anlamına gelmektedir. Gelişme dönemini takiben 
korozyonun geliştiği ve yapıda bölgesel hasarların oluştuğu 
görülmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi betonarme elemanlarda donatı 
korozyonunun gözlenen en belirgin göstergesi, beton örtü-
nün çatlamasıdır ve bu olay, korozyon başlangıç süresi için 
esas alınan önemli parametrelerden biridir. Örneğin deniz 
yapılarında beton yüzeyinde ilk çatlağın oluştuğu an kritik-
tir ve onarım kaçınılmazdır [4].   Bu amaçla, (5) bağıntısında 
görüldüğü gibi ilk çatlağın süresi (t) esas alınarak, betonda 
0,3-0,4 mm’lik çatlağa neden olan donatı çapındaki azalma-
ya ilişkin basit nümerik modeller geliştirilmektedir [22]. 

Donatı korozyonu ile ilgili bağıntıların çıkarılmasında, (7) ba-
ğıntısındaki Faraday kanunundan [23] yararlanılarak donatı 
çapında meydana gelen kayıp ile elektrokimyasal akım verile-
ri arasında matematiksel ilişkiler kurulmaktadır. Bu bağıntıda 
W

L
; ağırlık kaybı (g), i.t; akım şiddeti.zaman (C:Coulomb), M

W
; 

elektroaktif metalin molekül ağırlığı, n; elektrokimyasal reak-
siyonda alınıp verilen elektron sayısı, F (96487 C/g-eşdeğer 
ağırlık); Faraday sabitidir. 

Andrade ve arkadaşları tarafından, donatı çapındaki kaybın 
belirlenmesi için Faraday Kanununu esas alan (7) bağıntısı 
önerilmiştir [24]. Bağıntıda, 

s
 (mm); donatı çapındaki ka-

yıp,  I
corr

 (μA/cm²); korozyon akım yoğunluğu, t (yıl); zaman, 
a  ((mm/yıl)*(cm²/μA)) birim dönüştürme çarpanıdır. Betonda 
kritik çatlama süresinin (t

cr
) önceden tahmini için laboratu-

varda hızlandırılmış deneylere gereksinim vardır.

2.2 Betonun Korozyonu 

Betonun korozyonuna başta; tasarım ve yapım sırasındaki 
konstrüksiyon hataları ve beton özellikleri olmak üzere pek 
çok faktör etki eder. Korozyon olayına alkali-agrega reakti-
vitesi (AAR) gibi iç korozyon olayları dışında çoğunlukla dış 
ortamdaki su ve zararlı sular neden olur [3]. Zararlı suların 
veya havanın betonda oluşturduğu kimyasal nedenlere da-
yanan korozyon hasarı, ıslanma-kuruma, donma-çözülme, 
erozyon, kavitasyon gibi fiziksel faktörlerin etkisi ile daha 
büyük boyutlara ulaşır. 

2.2.1 Beton Özellikleri 

Betonun dayanımını ve dayanıklılığını betonun bileşenleri, 
çimentonun türü ve dozajı, porozitesi, permeabilitesi, boşluk-
ların boyutu ve dağılımı, yaşı, olgunluğu, betonun nem oranı, 
ortamın sıcaklığı ve nemi, tras, uçucu kül, cüruf, silis dumanı 
gibi puzolan malzemeler ve kimyasal katkıların kullanımı ve 
kürü etkiler [25].  Ayrıca su ve çözeltilerin etkisi, karbonat-
laşma ve puzolan malzeme kullanımı ile serbest kirecin bağ-
lanması sonucu ortamın pH’sının düşmesi, oksijen difüzyonu 
gibi çok fazla etken betonun ve donatının korozyonuna ne-
den olur ve olayı hızlandırır. 

a) Çimentonun türü ve dozajı 

Çimento, mineral kökenli hidrolik bir bağlayıcıdır ve özel-
likleri çimentonun inceliğine ve bileşenlerinin oranına göre 
değişir [26] . Ayrıca içine farklı oranlarda, farklı puzolanlar 
katılması ile farklı özellikte çimentolar üretilmektedir. Örne-
ğin sülfatlara dayanıklı çimento üretiminde trikalsiyumalümi-
nat (3CaO.Al

2
O

3 
= C

3
A) oranına sınırlama getirilir ve puzolan 

katılarak bu oranın düşmesi sağlanır.  Betonun dayanımı ve 
dayanıklılığı çimento dozajı ile doğru orantılıdır; bu nedenle 
standartta (TS-EN206-1) beton sınıfına göre minimum değer-
ler verilmiştir. 

b) Beton içindeki boşluklar [27]

Agrega tanelerinin bünyesi içindeki boşluklar, bu boşluklar, 
agreganın mensubu olduğu doğal taşın özelliklerine bağlıdır 
ve beton geçirimliliğindeki etkisi ihmal edilebilir düzeydedir.

Agrega taneleri arasında kalan boşluklar; betonun iyi yerleş-
tirilememesi nedeni ile çimento hamurunun agrega taneleri 
arasına giremediği durumda, agrega taneleri arasında mey-
dana gelen bu boşluklar taze beton özelliklerine ve işçiliğe 
bağlı denetlenebilir boşluklardır.

Betonun farklı oturmasının yol açtığı boşluklar; taze betonun 
oturmasının herhangi bir nedenle engellenmesi ve özellikle 
iri agrega tanelerinin donatıya veya kalıba sürtünmesi ne-
deni ile askıda kalması sonucu, iri agrega tanelerinin altında 
meydana gelen bu boşluklar, betondaki çeper etkisi dikkate 
alınarak azaltılabilir.

t = 
  

      (6)

WL=
nF

itM W   (7)

 s = a.Icorr.t   (8)
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donatılarda hasarlı bölge etrafında korozyon oluşmuştur. Ko-
rozyon oluşan bölgelerin boyu ölçülmüş, donatı korozyonuna 
cüruf katılmasının, oranının ve Cl- konsantrasyonun etkisi çok 
açık görülmüştür (Şekil 16).

5. BETONARME KOROZYONUNA KARŞI 
ALINACAK ÖNLEMLER

Korozyon, elektrolit denen sıvı içindeki potansiyeli farklı 

iki metalin/elektrotun bir iletken ile birleştirilmesi sonucu 

anottan katoda kütle taşınması; kimyasal yolla kütle kaybı-

dır. Anot ile katot arasındaki uzaklık atom boyutunda ise üni-

form korozyon, uzak ise ve ortam asidik ise oyuklanma türü 

korozyon oluşur. Korozyonun engellenmesi için elektrot ile 

elektrolitin ayrılması, metaller arasındaki potansiyel farkın 

sıfırlanması yani farklı iki metalin bir arada kullanılmama-

sı, metaller arasında bir iletkenin bulunmaması, elektrolit 

oluşmasının engellenmesi, bunun için ortamın sıcaklığının 

ve bağıl neminin düşük olması temel prensiptir. Betonarme-

nin korozyonunun önlenmesinde de bu temel prensiplerden 

yararlanılır.

Betonarmede korozyon oluşumu bazı farklarla metallerdeki 

galvani pili oluşumuna benzer. Betonun homojen olmadığı 

durumlarda donatı üzerinde kendiliğinden anot ve katot 

bölgeleri oluşmakta, donatının kendisi elektronları ileten 

iletken, beton da iyonları taşıyan elektrolit görevini gör-

mektedir. Betonarmede bir katota karşılık gelen birden çok 

anot bölgesi bulunabilir, anot ile katot aynı donatı üzerinde 

ve birbirinden atom boyutu kadar uzaklıkta olabileceği gibi 

farklı donatılar üzerinde ve birbirinden metrelerce uzakta 

da bulunabilir. Beton elektrolit ortamı oluşturmasına rağ-

men bazik özelliği ile donatıyı korozyona karşı çok iyi koru-

yan bir malzemedir. Bu nedenle beton içine gömülü çeliğin 

(donatının) korozyonunda alınacak ilk önlem, kaliteli bir be-

ton üretmektir; kaliteli betonun göstergesi de dayanıklılık-

tır. Dayanıklı beton, tasarım dayanımını güvenle sağlayan, 

minimum boşluklu, akışkan geçirimliliği düşük, kimyasal 

etkilerle kolayca çözülmeyen ve aşınmayan bir betondur.  

Geçirimsizlik, betonun dış etkilere karşı dayanıklılığında en 

önemli özelliktir. Ayrıca serbest kirecin (Ca(OH)
2
) karbonat-

laşması ve/veya betona puzolan malzeme katılması nedeni 

ile ortamın pH’sının düşmesi ve/veya ortamda belirli sınırı 

aşmış serbest Cl-’nin varlığı donatı korozyonuna yol açan ve 

hızlandıran olaylardır. Bu nedenle betonarmede donatının 

korozyonunu beton özellikleri ve ortam koşulları belirle-

mektedir.

5.1. Betonarmenin korozyonunu geciktirmek için yapı, perme-

abilitesi düşük, yoğunluğu yeterli beton ile üretilmelidir. 

Yapılan deneysel çalışmalardaki potansiyel ölçümlerin-

den ve hesaplanan akım değerlerinden; uygun malzeme 

ve iyi işçilik ile üretilmiş betonun, konsantrasyonu yüksek 

klorür çözeltileri ile uygulanan ıslanma-kuruma etkisinde 

bile donatıyı korozyondan koruduğu görülmüştür. 

5.2. Betonun pH’ı düşürmesine rağmen doğal puzolanlar 

(tras), kalsine edilmiş kil, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, 

silis dumanı gibi endüstri atığı puzolanlar betonun porozi-

tesini ve geçirimliliğini azalttığı, serbest kirecin erimesini 

engellediği ve betonun performansını artırdığı için donatı 

korozyonunu sınırlandırmaktadır. 

5.3. Yüksek performanslı beton ve iyi işçilik ile üretilen beto-

narme elemanda örtü betonu kalınlığı yeterli ve sürekli 

ise O
2
 difüzyonu azalacağı için betondaki su miktarı fazla 

olsa bile korozyonun tehlikeli sınırlara ulaşması engelle-

necektir. Yapılan deneysel çalışmalarda; örtü betonunda 

herhangi bir nedenle çatlak veya hasar oluşması duru-

munda beklendiği gibi; korozyonun başladığı ve hızlandı-

ğı görülmüştür. Bu durum, zamanında ve eksiksiz yapıla-

cak bakım ve onarımın önemini açıkça göstermektedir. 

5.4.  Liman, iskele, açık deniz petrol platformları gibi deniz 

yapılarında, köprülerde, viyadüklerde, tünellerde,  petrol 

boru hatlarında, çok katlı binaların yeraltı suyuna maruz 

kalan derin temelleri gibi yapılarda yüksek performanslı 

beton ve iyi işçilik ile üretilmesi yeterli değildir; korozyon 

inhibitörlerinin kullanılmasına, katodik koruma gibi ilave 

önlemlere ihtiyaç vardır. Hasar gören ve/veya anot duru-

muna gelmesi muhtemel donatıya doğru akım uygulana-

rak katoda dönüştürülür ve anodun potansiyeli katodik 

bölgeye kaydırılarak korozyonun tamamen durdurulması 

amaçlanır. Bu uygulamada, beton yüzeyini örten elektrik-

sel iletkenliğe sahip iletken örtü malzemelerinden yarar-

lanılır, bu uygulama ile başlamış korozyonun da kontrol 

altına alınabilmesi mümkün olmaktadır.

Sonuç olarak, yapının korozyondan korunması ve sonradan 

yapılacak pahalı onarımların önüne geçilmesi için ulusal 

ve uluslararası standart ve şartnamelerden yararlanılmalı, 

ancak bunların her koşul için yeterli olamayacağı dikkate 

alınarak tasarım aşamasından başlayarak korozyon olasılığı 

dikkate alınmalıdır. Üretimde kullanılacak malzemelerin ye-

terliliği yapının yer alacağı ortamın koşulları dikkate alına-

rak araştırılmış olmalıdır. 
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5 Ekim tarihine kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde
‘Yersiz Yurtsuz’ 

Yurt içi ve yurt dışında bir çok sergiye katılan ve ödüller alan 

İstanbul Aydın Üniversitesi Grafik Tasarımı Öğretim Görevli-

si Medine Irak’ın 5. kişisel sergisi ‘Yersiz 

Yurtsuz’ 22 Temmuz- 5 Ekim tarihleri 

arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nde sa-

natseverlerle buluşacak.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin ev sahipliği-

ni yaptığı 25 yağlıboya ve 5 desenden 

oluşan sergi; deniz yoluyla göç eden ve 

yerinden yurdundan edilen insanların 

hayatlarına tanıklık ediyor. Medine Irak, 

sergisinde yer alan eserlerinde gelenek-

sel bir dil kullanıyor. Hem tarihi sürecin-

de hem de güncel olarak önemli olan 

“göç” konusunu ele alıyor.

Eser-mekan ilişkisi

Deniz yoluyla yapılan göçü anlatan ser-

ginin Rahmi M. Koç Müzesi’nin Denizcilik bölümünde yer 

alması sanat eserlerini mekanla uyumlu hale getiriyor. Yur-

dundan ayrılmak zorunda kalan yaşamlara 

dokunan sergi tema bakımından güncel ha-

yatlara tanıklık yaparken, müzede bulunan 

eserlerle beraber konunun tarihi bağını da 

koruyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, pazartesi hariç her 

gün, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ve 

resmi tatillerde ise (1 Ekim - 31 Mart) 10:00-

18:00 (1 Nisan - 30 Eylül) 10:00-20:00 saat-

lerinde ziyaret edilebilir. Müzeye giriş üc-

reti yetişkinler için 12,5 TL, öğrenciler için 

ise 6 TL’dır. 

Detaylı bilgiye http://www.rmk-museum.

org.tr internet adresinden ulaşılabiliniyor. 

‘Yersiz Yurtsuz’ 

(Deterritorialized) will 

be exhibited in Rahmi 

M. Koç Museum until 

October 5th  

The fifth personal exhibition “Yersiz 

Yurtsuz” of Medine Irak, who is a 

Faculty Member from the Istanbul Aydın 

University Department of Graphical 

Design, participated in many national 

and international exhibitions, and won 

awards, will be exhibited for the art lov-

ers in Rahmi M. Koç Museum between 

July 22nd and October 5th. 
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