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Türkiye’de nüfusun yüzde 
70’ten fazlası “deprem tehlikesi 
yüksek” bölgelerde yaşamakta 
ve depreme dayanıksız olan 6,7 
milyon konutun yenilenmesi 
gerekmektedir. Depreme karşı 

dayanıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün gündemde ol-
duğu son yıllarda ileri seviyede analizler yapabilen ve sektörün 
ihtiyaçlarına cevap verebilen bir araştırma merkezi ihtiyacı doğ-
du. Bu doğrultuda önemli bir projeye daha imza atarak, Türki-
ye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji 
Danışma Merkezini kurduk. Merkezimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı-
nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsa-
mında, Yıldız Teknik Üniversitesinin ortaklığıyla hayata geçti. 
İSTAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi de 
projeye iştirakçi olarak katkı sundu. Merkezimiz ile hem beton 
kalitesinin belirlenmesinde ileri seviye testlerin yapılabilirliğini 
sağlamayı hem de inşaat ve hazır beton 
sektörlerinin özel AR-GE ve teknoloji da-
nışmanlığı ihtiyaçlarına cevap vermeyi 
amaçlıyoruz. Merkezimizde üretim ön-
cesi ve sonrasında da hizmet verilerek 
üreticilere tasarım aşamasında ve ürün 
uygunluk kontrol safhasında da destek 
verilebilecek. Merkezimiz, müteahhitle-
re, hazır beton, prekast beton, çimento, 
agrega, kimyasal katkı ve mineral katkı 
üreticilerine, binalarındaki beton kalitesi-
nin tespitinde ileri seviye testlere ihtiyaç 
duyan vatandaşlarımıza ve belediyelere 
hizmet verecek. THBB Beton AR-GE ve 
Danışma Merkezimiz ile ülkemiz beton 
AR-GE’sinde önemli bir konuma yüksel-
di. Merkezimizin ülkemize ve milletimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum.

THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma 
Merkezi olarak ekim ayında İstanbul’da 

düzenlenen MMG 4. AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne katıl-
dık. Ziyaretimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. 
Çetin Ali Dönmez ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul 
İl Müdürü Ümit Ünal başta olmak üzere birçok yetkiliye, katılım-
cıya ve ziyaretçilere Merkezimizi tanıttık.

Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin (Concrete Sustainability Co-
uncil) üyesi ve Bölgesel Sistem Operatörü olarak sürdürülebilir-
lik alanındaki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Son olarak, CSC 
Belgelendirme Kuruluşu olan KGS İktisadi İşletmesi tarafından 
yapılan denetimler sonucunda Akçansa Çimento San. ve Tic. 
AŞ’ye ait Betonsa Kemerburgaz Hazır Beton Tesisi “Altın” belge 
almaya hak kazandı. Birliğimizin üyesi Akçansa’yı kutluyor, bu 
vesileyle hazır beton, çimento, agrega ve prefabrik sektörlerini 
bu sisteme dâhil olmaya davet ediyorum.

Geçtiğimiz aylarda Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK), Beton 
Pompa Operatörü ulusal yeterliliğinden sınav ve belgelendirme 
yapmak üzere Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Mer-

kezimizi (THBB MYM) yetkilendirdiğini 
paylaşmıştım. İlk Beton Pompa Operatö-
rü Mesleki Yeterlilik Sınavı Eskişehir’de 
Selka Hazır Beton Tesisi’nde gerçekleş-
tirildi ve başarılı olan adaylara Mesleki 
Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik 
Kimlik Kartları takdim edildi. İş güvenli-
ğine uygun çalışmak ve sorunlarla kar-
şılaşmamak adına personelinizin Beton 
Pompa Operatörlüğü Mesleki Yeterlilik 
Belgesi almak üzere THBB MYM’ye baş-
vurularını bekliyoruz.

Bu projelerimiz ilerlerken seminer ça-
lışmalarımıza da aralıksız devam ediyo-
ruz.  Üyelerimizin de katkılarıyla kaliteli 
beton üretimi ve beton uygulamalarının 
doğru yapılması amacıyla düzenlediği-
miz “Beton Teknolojileri ve Doğru Beton 
Uygulamaları” seminerlerini eylül ve 
ekim aylarında Kocaeli ve Gaziantep’te 

Beton AR-GE’sinde önemli bir 
konuma yükseliyoruz

Yavuz Işık
ERMCO ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President of ERMCO and THBB

We are rising to a 
significant position in 

concrete R&D  

More than 70% of the population in Turkey 

live in the areas with “high earthquake risk” 

and 6,7 million houses that are unable to resist 

earthquakes must be renewed. In recent years 

that included the agenda of urban transforma-

tion and structures resisting earthquakes, a 

requirement for a research center with the abil-

ity of conducting advanced-level analyses and 

fulfilling the needs of the sector took place. Ac-

cordingly, by undersigning another significant 

project, we founded the Center for Consultan-

cy on Concrete Research, Development, and 

Technology of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association. 

BAŞKAN’IN GÖZÜYLE PRESIDENT’S OPINION
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düzenledik. 23. seminerimizi kasım ayında Balıkesir’de gerçek-
leştiriyoruz.

Faaliyetlerimize devam ederken her fırsatta Birliğimizi tanıtma-
ya, halkımızı ve bütün paydaşlarımızı bilgilendirmeye devam 
ediyoruz. Ekim ayında “Bloomberg HT” kanalının canlı yayının-
da ekonomi, inşaat ve hazır beton sektörleriyle ilgili değerlen-
dirmelerde bulunarak depreme karşı güvenlikli ve sağlıklı ya-
pılaşmanın ve KGS belgeli kaliteli beton kullanımının önemine 
dikkat çektim.

Sektörümüzün gelişimi ve sorunlarımızın çözümü için çalışma-
larımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu doğrultuda, Yöne-
tim Kurulumuza katkı sağlayan komitelerimizden Teknik Komite 
ile Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Toplantılarını eylül ve ekim 
aylarında gerçekleştirdik. Teknik Komite Toplantısında; Elektro-
nik Beton İzleme Sistemi ile ilgili gelişmeler, yeni yayımlanan EN 
13791 Standardı, Makine-Ekipman Çalışma Grubu oluşturulması; 
Çevre ve İş Güvenliği Komitesi Toplantısında ise beton pompa-
sının kurulması esnasında alınabilecek güvenlik aksiyonların 
belirlenmesi, atık beton çamurları, yeni yayınlanan mevzuatlar 
gibi sektörümüzü etkileyen gündem maddelerini görüştük.

Uluslararası platformlarda sektörümüzü temsil etmeye ve poli-
tikalara yön vermeye devam ediyoruz. Ekim ayında Brüksel’de 
yapılan Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) Yönetim Kurulu 
ile Strateji ve Gelişim Komitesi toplantılarına katıldık. Bu top-
lantılarda EN 13791 Standardıyla ilgili ERMCO eğitim videoları, 
araç sürüş saatleri, DigiPLACE Platformu, Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD) aracı, EPD çalıştayı, beton yol kaplamalarıyla ilgili istatis-
tik çalışması, NEPSI Solunabilir Kristal Silika Raporlama Sistemi, 
ECHA Zehir Merkezleri, ERMCO’nun betona eklenen mikro plas-
tiklerin kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili görüşü, Beton Sürdürü-
lebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council), ERMCO 2021 
Kongresi organizasyonu konularını görüştük.

Son aylarda yaptığımız çalışmaları özetledikten sonra ekonomik 
değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye sa-
nayi üretiminde ağustos ayı itibarıyla gerilemedeki 12’inci ayını 
geride bırakmış durumdadır. Sektörel güven endeks değerleri-
miz de oldukça düşüktür. İnşaat güven endeksi 65’tir. 5 aydır 
endeks değeri yükselmektedir. Ancak hizmet ve perakende 
güven endekslerinin 90’ın üzerinde olduğu düşünüldüğünde 
inşaat güven endeksinin hâlen düşük olduğu net bir şekilde an-
laşılacaktır. 

Düzelme emareleri ortaya çıksa da genel hatları ile Türkiye 
ekonomisinin beklenen performansa ulaşmadığını söylemek 
mümkündür. Küresel büyüme oranları 2018 yılının ilk çeyreğin-
den itibaren hem gelişmiş hem de gelişme yolundaki ülkeler için 
azalmaya başlamış olması da bu tabloyu körükleyen bir diğer 
unsurdur.

Gelişmekte olan ülkeler için geçen yılın ilk çeyreğinde %5’in 
üzerinde olan yıllık büyüme oranı 2019 yılının ilk çeyreğinde 
%3,5’e gerilemiştir. Benzer bir düşüşle gelişmiş ülkelerde de 
büyüme oranı yıllık %2’nin altına inmiştir. 2019 yılında dünyada 
beklenen büyüme oranı %3’e gerilemiştir.

Türkiye için beklenen büyüme oranları bu rakamların oldukça 
altında ve negatif düzeyde iken geçen ay IMF, ekonomimizde-
ki birtakım olumsuzluklara dikkat çektikten sonra Türkiye’nin 
beklenen büyüme oranını yükseltti. IMF, Türkiye ekonomisi için 
2019 yılı büyüme tahminini nisan tahmini olan eksi %2,5’ten 
%0,2’ye revize etti. 2020 yılı büyüme tahminini ise % 2,5’ten 
%3’e yükseltti. Bunu yaparken IMF aynı zamanda ekonomimiz-
deki olumsuzluklara da işaret etti: Özel sektör bilançolarındaki 
sorunlar, kredibilitenin onarılması için kapsamlı politika planı 
ihtiyacı. Bunları başarmak için enflasyon ve enflasyon beklen-
tilerinde kalıcı düşüş olana kadar para politikasında beklemeye 
geçilmesi gerektiğini, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için 
yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini belirtti. Yani IMF, 
Merkez Bankasının faiz indirim kararı sonrasında ekonomik bü-
yümede bir artış meydana gelecek ancak kısa vadede enflasyo-
nu dizginleyemezseniz, orta ve uzun vadede ekonomik reform-
ları hayata geçirmezseniz bu büyüme sürdürülebilir değildir, 
diyor. Gerçek şu ki resmî rakamlara göre Türkiye enflasyonda 
kısa zamanda belirli bir yol katetmiştir.

Geçen ay açıklanan Yeni Ekonomik Programda enflasyonla 
mücadelede fiyat yapışkanlığına yani fiyatların değişmeme 
durumuna odaklanılacağı söylenmektedir. Fiyat yapışkanlığını 
ortadan kaldırmak için atılacak adımlar programda ortaya ko-
nulmuştur. Yani ekonomi yönetimi de bugün Türkiye’nin faizde 
ulaştığı noktanın sürdürülebilir olması ve daha aşağı inmesi için 
YEP’te belirlenen enflasyon hedeflerinin yakalanılmasına bağlı 
olduğunun farkındadır.

Önümüzdeki dönemin en önemli ekonomik gündem maddesi 
olacağı görülen enflasyon konusunda son açıklanan TCMB Para 
Politikası toplantı özetinde tüketici fiyatlarının eylül ayında yüz-
de 0,99 artarken yıllık enflasyonun 5,75 puan azalarak yüzde 
9,26’ya gerilediği ifade edilmektedir. Bu dönemde tüketici enf-
lasyonun güçlü baz etkisiyle de birlikte özellikle temel mal ve 
gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilediği aktarı-
lan özette, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon 
beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşullarının çekirdek 
enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonundaki düşüşte belir-
leyici olduğu dile getirildi.

Raporun özeti, Türk lirasındaki istikrarlı seyir devam ederse 
enflasyon beklentisi iyileşecek, bu da ılımlı iç talep ile sürdürü-
lebilir bir ortam yaratacaktır. Geride bıraktığımız ay Barış Pına-
rı Harekâtı, ABD ile yaşanan politik gerilim, Trump’ın yaptırım 
kararlarına rağmen kurda olumsuz bir tablo ortaya çıkmaması, 
Türkiye ekonomisi açısından önemli bir testtir. Bu boyutta bir 
politik ve jeopolitik gerilimde dahi kurda sıçrama yaşanmamış-
ken kasım ayında kurun yükselmesine sebebiyet verecek her-
hangi bir gelişme beklenmemektedir. Enflasyon raporunda yıl 
sonu enflasyon tahmini %13,9’dan %12’ye çekilirken, 2020 bek-
lentisi ise %8,2 olarak korundu. Gelecek yıl için tek haneli enf-
lasyon yönlendirmesi, Merkez Bankasının faiz indirmeye devam 
edebileceğine işaret etmektedir. 

PRESIDENT’S OPINION BAŞKAN’IN GÖZÜYLE
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İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı 

İstanbul Mali Destek Programı kapsamında çalışmaları 

yürütülen “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma 

Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” 

projesi, Türkiye’yi beton AR-GE’sinde 

önemli bir merkez hâline getiriyor.

Yapılan araştırmalar deprem yıkımları-

nın önemli nedenlerinden birinin standart 

dışı beton kullanılması, uygulama ve pro-

je hataları olduğunu ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de nüfusun yüzde 70’ten fazlası-

nın “deprem tehlikesi yüksek” bölgelerde 

yaşadığı ve 6,7 milyon konutun depreme 

dayanıksız olduğu ve yenilenmesi gerektiği 

bilinmektedir.

Depreme karşı dayanıklı yapılaşmanın ve 

kentsel dönüşümün gündemde olduğu son 

yıllarda ileri seviyede analizler yapabilen 

ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen 

bir araştırma merkezi ihtiyacı doğdu. 

Bu gelişmeler doğrultusunda önemli bir pro-

jeye imza atılarak, İstanbul Kalkınma Ajan-

sının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul 

Mali Destek Programı kapsamında  “Türkiye 

Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştir-

me ve Teknoloji Danışma Merkezi” kuruldu.

Özel AR-GE ve teknoloji danışmanlığı 

ihtiyaçlarına cevap verilecek

Merkez, hem İstanbul’un beton kalitesinin belirlenmesinde 
ileri seviye testlerin yapılabilirliğini sağlamayı hem de inşa-

at ve hazır beton sektörlerinin özel AR-GE ve teknoloji da-
nışmanlığı ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlıyor. Merkez, 
sektörün ve bütün paydaşların ortak kullanımına açık ileri 

düzey beton araştırmaları yapabilen, ye-
nilikçi ve uzun ömürlü beton üretim tek-
nikleri geliştiren, nitelikli ve çevreci beton 
üretimi konusunda danışmanlık yapan bir 
merkez şeklinde hizmet verecek. Çevre ko-
nusunda da önemli çalışmaların yapılacağı 
Merkezde sektörün ihtiyaçları göz önüne 
alınarak, atıkların değerlendirilmesi ve al-
ternatif ham maddelerin geliştirilmesine 
yönelik araştırmalar yürütülebilecek. Pro-
je, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) bün-
yesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkın-
ma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı 
İstanbul Mali Destek Programı desteğiyle, 
Yıldız Teknik Üniversitesinin ortaklığıyla 
hayata geçirildi. 

İSTAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bo-
ğaziçi Üniversitesi de projeye iştirakçi ola-
rak katkı sundu. Merkezde üretim öncesi 
ve sonrasında da hizmet verilerek, üretici-
lere tasarım aşamasında ve ürün uygunluk 
kontrol safhasında da destek verilebilecek. 

Üreticilerin yanı sıra vatandaşlar da 
Merkezden faydalanabilecek

Merkez, müteahhitlere, hazır beton, prekast beton, çimento, 
agrega, kimyasal katkı ve mineral katkı üreticilerine, binala-
rındaki beton kalitesinin tespitinde ileri seviye testlere ihti-
yaç duyan vatandaşlarımıza ve belediyelere hizmet verecek. 

Turkish Ready Mixed 
Concrete Association 
attains a significant 
position in Europe 
on Concrete R&D 
and Technology 

Consultancy with 
the “THBB Concrete 
R&D and Technology 
Consultancy Center”  

The studies conducted reveal the fact 

that one of the significant reasons for 

earthquake destructions is the use of 

nonstandard concrete as well as the 

project and implementation errors. It 

is known that more than 70 percent 

of the population in Turkey live in the 

areas “whose earthquake risk is high” 

and over 6,7 million houses are not 

resistant against earthquakes and in 

need of renewal.

Türkiye, “THBB Beton AR-GE ve Teknoloji  
Danışma Merkezi” ile beton AR-GE’sinde  
önemli bir konuma yükseliyor

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye, “THBB Beton AR-GE ve Teknoloji  
Danışma Merkezi” ile beton AR-GE’sinde  
önemli bir konuma yükseliyor

Vatandaşlar kendi mevcut binalarından merkezin imkânları 
ile ya da uzman kuruluşlar tarafından aldırdıkları numune-
lere analiz yaptırabilecek. Merkez 2019 kasım ayında hizmet 
vermeye başlayacak.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma 
Merkezi Projesi hakkında:
Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) Yıldız Teknik Üniver-
sitesi ortaklığı ile sunduğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Be-
ton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” 
projesine 1 Ekim 2018 tarihinde başlandı. İstanbul Kalkınma 
Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek 
Programı kapsamında çalışmaları yürütülen Proje kapsamın-
da, THBB bünyesinde sektörün ve bütün paydaşların ortak 
kullanımına açık ileri beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi 
ve uzun ömürlü beton üretim teknikleri geliştiren ve sektöre 
özel, nitelikli ve çevreci beton üretimi konusunda AR-GE ve 
danışma hizmeti veren bir merkez kuruldu. 

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve 
Teknoloji Danışma Merkezinde yapılabilecek AR-GE çalışma-
ları şöyledir: 

1) Özel Beton Araştırmaları: Uzun servis ömrüne sahip beton 
vb. malzeme deneyleri, özel çevresel etkilere karşı dayanıklı 
betonlar, beton servis ömrü hesaplamaları, 100 yıllık beton 
tasarımı, dürabiliteye bağlı eş değer beton performansı tasa-
rımları vb. çalışmalar, 

2) Çevre: İnşaat yıkıntı atıklarının beton üretiminde yeniden 
değerlendirilmesi, endüstriyel yanma atıklarının beton üreti-
minde değerlendirilmesi, taban külleri, endüstriyel cüruflar 
vb., endüstriyel atık suların ve beton endüstrisi geri kazanım 
sularının beton üretiminde değerlendirilmesi, 

3) Özel Beton Dizayn Çalışmaları: Havayı temizleyen, CO2
, 

NO
2
 gibi gazları adsorplayan özel beton, harç ve sıvaların 

geliştirilmesi, kendi kendini iyileştiren beton tasarımlarının 
geliştirilmesi, antibakteriyel betonlar, harçlar ve sıvalar, hid-
rofobitesi artırılmış betonlar ve su yalıtımı sağlayan beton 
tasarımlarının geliştirilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı beton 
ve harç tasarımları, tarihî yapıların güçlendirilmesi için özel 

tamir harçlarının geliştirilmesi vb. çalışmalar yapılabilecek.

Proje ile Satın Alınan Bazı Ekipmanlar ve Özellikleri

Beton Petrografisi ve Ekipmanları

Beton petrografi ekipmanları, betonun iç yapısını analiz 
ederek beton kompozisyonundan dayanıklılığa kadar birçok 
analizin yapılmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanlar ile hem 
mevcut yapılardan alınan numuneler hem de tasarım aşama-
sındaki betonlara yönelik analizler yapılabilmektedir.

Beton petrografisi ile kullanılan çimento tipini, su/çimento 
oranını, agrega – çimento hamuru ara yüzünü, karbonatlaşma, 
alkali silika reaksiyonları, sülfatlara dayalı etrinjit oluşumunu, 
donma çözülme dayanıklılığı, kullanılan kimyasal katkıların 
hava sürükleme özellikleri, agrega özellikleri, çimento hamu-
rundaki C-S-H jeli ve C-H kristallerinin miktarı, hidrate olmamış 
çimento miktarlarının tahminine ve dolaylı olarak beton servis 
ömrü tahminlerine kadar birçok analiz yapılabilmektedir.

Servo Kontrollü Beton Eğilme Dayanım Test Cihazı
Servo Kontrollü Beton Eğilme Dayanım Test Cihazı, yüksek 
dayanımlı betonun tasarlanması esnasında, kullanılan fark-
lı disiplinlerin ve üretim elemanlarının nihai ürüne ulaştıktan 
sonra ürünün geniş spektrumlu testlere tabi tutularak, ürün 
AR-GE’si sonunda mükemmeliyeti kanıtlanmış ürünü oluştur-
mada önemli bir cihazdır. Bu cihaz, beton kiriş numunelerinde 
eğilme testi sırasında oluşan sehim miktarı ölçümünü ve çat-
lak ağzı genişlik değişimi (CMOD) ölçümünü yapabilmektedir.

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Atomik Adsorpsiyon Test Cihazı
İnşaat yıkıntı atıkları, atık sular, endüstriyel yanma ürünle-
ri vb. malzemelerin beton üretiminde değerlendirilmesinde 
malzeme bileşimindeki betonda tehlikeli olabilecek metal 
analizleri ve betondan çevreye salınan tehlikeli ağır metal 
analizleri yapılabilmektedir. Bu çalışmalar ile çevre dostu ve 
sürdürülebilir beton üretimi üzerine çalışılabilmektedir.

Donatı Haritalama ve Ultrases Cihazı
Donatı haritalama ve ultrases ölçüm cihazları, mevcut yapı-
ların kalitesinin ve depreme dayanıklılıklarının belirlenmesin-
de yenilikçi ve ileri seviye tahribatsız deney metotları olarak 
kullanılmaktadır. Donatı haritalama test cihazı ile bir yapıdaki 
bütün donatıların hızlı ve doğru olarak donatı çapları, donatı 
pas payı ve donatı haritası belirlenebilmektedir. Ultrases test 
cihazı ile mevcut yapılardaki betonların boşluk miktarı, çatlak 
derinliği, porozitesi ve basınç dayanımları tahribatsız olarak 
ölçülebilmektedir.

Donma Çözülme Test Cihazı
Döngüsel olarak donma ve çözülme etkilerine maruz kalan 
betonlarda genleşme, çatlama ve ufalanma sorunları ortaya 
çıkmaktadır. Donma çözülme test ekipmanı ile beton, harç ve 
agregaların fiziksel olarak donma çözülme etkilerine karşı 
gösterdiği direnç tespit edilebilmektedir.

Diğer Cihazlar
Proje kapsamında ayrıca, beton mikseri, çimento mikseri, 
otomatik çimento test presi, beton kesme makinesi, yük hüc-
resi, çimento ve beton kalıpları, sarsma cihazı ve toz tutucu 
ekipmanları alınmıştır. 

Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve 
Teknoloji Danışma Merkezinden hizmet almak için 0 212 483 
73 68-69 numaralı telefonları arayabilir veya arge@thbb.org 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Yerli kamyonda kamu bankaları ile 
benzersiz işbirliği!
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank otomotivde yerli üretimi destekliyor, işinde bir adım önde olmak isteyenler Mercedes-Benz 
kamyon ve çekicilere 500.000 TL’ye kadar kredi kullanımlarında %0,49 faiz oranı ve 60 ay vade ile sahip oluyor! Kampanyadan 
faydalanmak için sizi Mercedes-Benz Bayileri’ne bekliyoruz.

%0,49 kampanya faizi, tüzel kişilerin ticari amaçlı Mercedes-Benz Türk Aksaray fabrikasında üretilmiş sıfır kilometre yerli kamyon ve çekici modellerinin satın alımlarının konu olduğu 500.000 TL tutarlı 
ve 60 ay vadeli kredilerde geçerli olup bir kereye mahsus olarak tahsil edilen 2.625 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde kredinin aylık toplam maliyet oranı %0,53; yıllık toplam maliyet oranı 
%6,6 olmaktadır. Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 9.707 TL’dir. Üstyapıcılar üzerinden yurtdışına ihraç edilecek araçlarda geçerli değildir. 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olan 
kampanya stoklarla sınırlı olup, Mercedes-Benz Türk A.Ş. kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

60 Ay, %0,49 Faiz500 Bin TL



26 Eylül 2019 tarihinde Marmara Deni-

zi İstanbul Silivri açıklarında meydana 

gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle 

ilgili açıklamada bulunan Avrupa Ha-

zır Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye 

Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, 

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre 

acil ve öncelikli denilen 1,5 milyon ko-

nutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde 

sağlanacağını belirterek kentsel dö-

nüşüm kapsamında Türkiye’de depre-

me dayanıksız olan 6,7 milyon konu-

tun acil olarak yenilenmesi gerektiğini 

ve bu konuda başarının anahtarının, 

kaliteli beton kullanımı ve doğru be-

ton uygulamaları olduğunu vurguladı.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton 

uygulamalarının sağlanması için 30 

yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye 

Hazır Beton Birliği (THBB), 26 Eylül 

2019 tarihinde Marmara Denizi İstan-

bul Silivri açıklarında meydana gelen 

5,8 büyüklüğündeki deprem sonra-

sı uyarılarda bulundu. Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı 
depremler olduğu gibi, tedbir alınmazsa gelecekte de sık sık 
oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayaca-
ğımıza dikkat çeken Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda 
bulundu: “2019 yılında yürürlüğe giren yeni Türkiye Deprem 
Tehlike Haritası’nı incelediğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten 
fazlasının “deprem tehlikesi yüksek” bölgelerde yaşamakta 
olduğunu görüyoruz. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 6,7 
milyon konutun depreme dayanıksız olduğunu ve bu konut-
ların yenilenmesi gerektiğini açıklamıştır. Son 58 yıl içerisin-
de depremlerden, 58.202 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 
122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkıl-
mış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak, depremlerden 
her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız hayatını kaybetmekte 
ve 7.094 bina yıkılmaktadır. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine 
göre Marmara Depremi’nin yaşandı-
ğı 17 Ağustos 1999’dan bugüne kadar 
ülkemizde 308.030 deprem gerçek-
leşmiştir. 26 Eylül 2019 tarihinde Mar-
mara Denizi İstanbul Silivri açıklarında 
meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki 
deprem, kentsel dönüşümün önemini 
bir kez daha ortaya koymaktadır. Dep-
rem herhangi bir yerde ve herhangi bir 
zamanda oluşabilir ve depremin önce-
den bilinmesi imkânsızdır. Depremle-
rin oluşturacağı zararları azaltmanın 
en etkin iki yolu ise kaliteli, güvenliği 
kanıtlanmış betonlarla depreme da-
yanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu 
depreme karşı bilinçlendirmektir. Son 
olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm 
Eylem Planı açıklanmış ve 6,7 milyon 
konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 
milyon konutun dönüşümünün 5 yıl 
içerisinde sağlanacağı ifade edilmiştir. 
Kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı-

6,7 million houses must 
be included in the scope of 
the urban transformation 
as soon as possible and 

the key for success in this 
regard is accurate concrete 

applications

In his statement regarding the earthquake 

with an intensity of 5.8 that took place offshore 

the Sea of Marmara in Istanbul, Silivri, on 

26 September 2019, Yavuz Işık, President of 

European Ready Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) and Turkish Ready Mixed Concrete 

Association,  expressed that transformation 

of 1,5 million houses considered urgent and 

indispensable will be ensured in the forthcoming 

five years in line with the Urban Transforma-

tion Action Plan and highlighted the fact that 

within the scope of the transformation, 6,7 mil-

lion houses in Turkey that are not resistant to 

earthquakes must be renewed urgently and the 

key for success in this regard is the use of quality 

concrete and accurate concrete applications.

6,7 milyon konutun bir an önce kentsel 
dönüşüme alınması gerekiyor, bu konuda 
başarının anahtarı doğru beton uygulamalarıdır

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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rılmalıdır. Bugün, Türkiye’de depreme dayanıksız olan 6,7 mil-
yon konutun yenilenmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Kent-
sel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı ve 
doğru beton uygulamalarıdır. Bunun bir an önce gerçekleşme-
sini her şeyden önce bir vatandaş olarak bekliyorum.”

“KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok 
hayat kurtaracaktır”

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla at-
latmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Yapılan 
araştırmalarda deprem yıkımlarının önemli nedenlerinden 
birinin standart dışı beton kullanılması, uygulama ve proje 
hataları olduğu görülmektedir. Depreme dayanıklı yapılara 
ihtiyaç olan ülkemizde hazır beton sektörünün en önemli so-
runu bir kısım üreticinin denetim dışı, kalitesiz üretim yap-
masıdır. THBB olarak önceliğimiz bu üreticilerle ilgili bütün 
kesimleri ve halkımızı bilgilendirmek, THBB Kalite Güvence 
Sisteminin (KGS) önemini anlatmak ve ülkemizde kullanılan 
betonun tamamının kaliteli üretilmesi için çalışmaktır. Hazır 
beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birli-
ğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli ve 
yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin 
yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren KGS ta-
rafsızlığını kanıtlayarak kaliteli beton kullanımının yaygınlaş-
masına katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üretim sürecinin 
tamamını kapsayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve diğer 
dış etkilere dayanıklı binalar üretmek için kaçınılmaz bir şart-
tır. Yeni yapıların oluşturulmasında ve kentsel dönüşüm ça-
lışmalarında kullanılacak KGS belgeli kaliteli hazır beton olası 
bir depremde birçok hayat kurtaracaktır. Kentsel dönüşüm-
de başarının anahtarı, kaliteli beton kullanımı ve doğru beton 
uygulamalarıdır.” dedi.

“Kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda halkımızın bilinç-
lenmesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz”

THBB olarak hem üyeleri hem de beton kullanıcıları için dep-
reme dayanıklı yapı tasarımı ve hazır beton uygulamalarını 
konu alan bilgilendirmeler yaptıklarını ifade eden Yavuz Işık: 
“Birliğimizin kurulduğu günden bu yana Türkiye’de kaliteli ve 
standartlara uygun betonun üretilip kullanılması için yurdun 
dört bir yanında seminerler düzenliyoruz. Beton Bileşenleri, 
Taze Beton, Betonun Yerleştirilmesi ve Bakımı, Betonun Da-
yanımı ve Dürabilitesi, Özel Betonlar, Betonda Kalite Deneti-
mi gibi konuların anlatıldığı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 
periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerde beton 
kullanıcılarına yani müteahhitlere, mimarlara, mühendislere 
ve betonla ilgili kamu idarelerinin yetkililerine, yapı denetim 
kuruluşu temsilcilerine ve beton üreticilerine betonun doğru 
uygulamalarını anlatıyoruz. Son iki yılda 17 farklı ilde 21 semi-

ner gerçekleştirdik. Kaliteli yapılaşma ve deprem konusunda 
halkımızın bilinçlenmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve 
yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Bütün beton üreticilerini standartlara uygun üretim 
yapmak üzere KGS Sistemi’ne davet ediyoruz”

Türkiye’de üretilen betonların yüzde 65’inin Türkiye Hazır 
Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak üretildi-
ğinin altını çizen Yavuz Işık: “Depreme karşı dayanıklı yapı-
laşma için bu oranın çok daha yüksek olması gerekmektedir. 
KGS Sistemi’ne katılan beton tesisleri, yoğun kontroller so-
nucunda daha stabil bir üretim yapmakta, kalite sapmaları 
azalmaktadır. Böylece hem kaliteli hem de ekonomik bir üre-
tim sağlanmaktadır. Standartlara uygun üretimin sağlanması 
sonucunda beton üreticisi ile tüketici arasında güven sağlan-
maktadır. Sektördeki bütün üreticilere tarafsız ve doğru bir 
denetim uyguladığı için KGS Belgeli beton üreticileri özellikle 
tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, bütün beton üreticilerini 
standartlara uygun üretim yapmak üzere KGS Sistemi’ne da-
vet ediyoruz.” dedi.
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesle-
ki Yeterlilik ve Belgelendirme Mer-
kezi (THBB MYM), ilk Beton Pom-
pa Operatörü Mesleki Yeterlilik 
sınavını Eskişehir’de Selka Hazır Be-
ton Tesisi’nde 3 Ekim 2019 tarihinde 
gerçekleştirdi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu gereği tehlikeli sınıfta yer alan 
hazır beton işinde çalışanların, yapa-
cağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını 
belgelemeleri gerekmektedir. Meslek 
Standardı ve Ulusal Yeterliliği çıkan 
beton pompa operatörlüğü gibi mes-
leklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ka-
nunun bu şartını sağlayan en üst se-
viye belgedir. Ayrıca TS 13515 Beton 
Standardı gereği de Ulusal Yeterliliği 
yayımlanmış meslekler için, bu mes-
lek kapsamında çalışan bütün personelin Mesleki Yeterlilik 
Belgesi’ne sahip olması şartı aranmaktadır.

Yıllardır çeşitli eğitim programları ile mesleki yetinin kanıt-
lanmaya çalışıldığı Beton Pompa Operatörlüğü mesleğinde 
5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ulusal 
Yeterlilik dokümanı yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Belgelen-

dirmesi alanında çalışmalarını yürüten Türkiye Hazır Beton 
Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) de Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde 
Beton Pompa Operatörü ulusal yeterliliğinden sınav ve bel-
gelendirme yapmak üzere yetkilendirildi. 

Yetkilendirilmenin ardından sınav ve belgelendirme çalış-
malarına başlayan THBB MYM, ilk Beton Pompa Operatörü 
Mesleki Yeterlilik sınavını 3 Ekim 2019 tarihinde Eskişehir’de 
Selka Hazır Beton Tesisi’nde gerçekleştirdi. THBB MYM’nin 
yaptığı sınav sonrası başarılı bulunan adaylar, Mesleki Yeter-
lilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenecek Mesleki Yeterli-
lik Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı ile çalışacak.

Mesleki Yeterlilik Belgesi” almak için 0216 322 96 70 numa-
ralı telefondan THBB MYM’yi arayabilir veya www.thbb.com.
tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

THBB Mesleki Yeterlilik ve Belge-
lendirme Merkezi hakkında

Sektör çalışanlarına ve beton kullanı-
cılarına yönelik eğitimler ve seminer-
ler düzenleyen Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB) 2015 yılında Mesleki Ye-
terlilik Kurumu Kanunu’na göre sınav 
ve belgelendirme yapmak amacıyla 
Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki ve 
Yeterlilik Merkezini (THBB MYM) kur-
muştur. THBB MYM, Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Be-
toncu ve Betonarme Demircisi Ulusal 
Yeterlilikleri kapsamında 2016 yılında 
akredite edilmiştir. Mesleki Yeterlilik 
Kurumunun (MYK) yetkilendirme de-
netimi başarı ile gerçekleşen THBB 
MYM, sınav ve belgelendirme yapmak 
üzere yetkilendirilmiş ve 2016 yılında 
faaliyetlerine başlamıştır. 2019 yılın-
da “Beton Pompa Operatörü Ulusal 

Yeterliliği” kapsamında akredite olan ve yetki belgesini alan 
THBB MYM, belgelendirme faaliyetlerine başlamıştır. THBB 
MYM’nin İNTES ile birlikte hazırladığı “Beton Santral Opera-
törü” Ulusal Yeterliliğinin Mesleki Yeterlilik Kurumu İnşaat 
Sektör Komitesi tarafından değerlendirilmesinin ardından 
Resmî Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

THBB MYM holds its first 
exam for Professional 

Competence in Concrete Pump 
Operators 

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

Center for Professional Competence and 

Certification (THBB MYM) held its first exam 

for Professional Competence in Concrete Pump 

Operators at Selka Ready Mixed Concrete Plant  

in Eskişehir on October 3rd, 2019.

The candidates considered successful following 

the examination held by THBB MYM will work 

with the Professional Competence Certificate 

and Professional Competence Identity Card to 

be arranged by the Professional Competence 

Authority (MYK).

THBB MYM, ilk Beton Pompa Operatörü  
Mesleki Yeterlilik sınavını gerçekleştirdi
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Kocaeli’de “Beton Teknolojileri ve 
Doğru Beton Uygulamaları Semineri” 
gerçekleştirildi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli’de “Be-

ton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri” dü-

zenlendi. Seminerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

açıklanan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na değinen THBB 

Kalite Güvence Sistemi (KGS) İktisadi İşletmesi Direktörü 

Selçuk Uçar, 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 

milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanmasının 

planlandığını, kentsel dönüşüm çalışma-

larında KGS belgeli kaliteli hazır beto-

nun kullanılmasının ve doğru beton uy-

gulamalarının olası bir depremde birçok 

hayat kurtaracağını söyledi.

Kuruluş tarihi olan 1988 yılından bu 

yana Türkiye’de kaliteli betonun üretilip 

kullanılması için önemli çabalar göste-

ren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 

bu amaçla yapmış olduğu çok sayıda 

etkinliğin yanı sıra “Beton Teknolojileri 

ve Doğru Beton Uygulamaları” konulu 

seminerler düzenliyor. Türkiye’nin çeşit-

li bölgelerinde periyodik olarak gerçek-

leştirilen bu seminerler ile müteahhit-

ler, mimarlar, mühendisler başta olmak 

üzere beton kullanıcılarına; betonla ilgili 

kamu idarelerinin yetkililerine, yapı de-

netim kuruluşu temsilcilerine ve beton 

üreticilerine doğru uygulamaların anla-

tılması hedefleniyor.

THBB’nin 2017 yılında başlattığı semi-

nerler dizisinin yirmi birincisini İnşaat 

Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi iş birliği ile 19 Eylül 2019 

tarihinde Leyla Atakan Kültür ve Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 

Seminer kapsamında, THBB Kalite Güvence Sistemi Direktö-

rü Selçuk Uçar, “Betonda Kalite Denetimleri”; THBB Teknik 

ve Sürdürülebilirlik Direktörü Koray Saçlıtüre, “Türkiye’de ve 

Dünyada Hazır Beton Sektöründeki Son Gelişmeler”; İTÜ İn-

şaat Fakültesinin Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir 

ise “Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler” başlıklı birer su-

num gerçekleştirdi. Seminere inşaat mühendisleri, müteah-

hitler, mimarlar ve beton üreticileri yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan 

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na değinen THBB Kalite Gü-

vence Sistemi Direktörü Selçuk Uçar, “2019 yılında yürürlü-

ğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike 

Haritası’nı incelediğimizde nüfusumuzun 

yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi 

yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunu 

görüyoruz. Son 58 yıl içerisinde dep-

remlerden, 58.202 vatandaşımız haya-

tını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış 

ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış 

veya ağır hasar görmüştür. 17 Ağustos 

Marmara Depremi’nin 20. yılını geride 

bıraktık. Son dönemde İstanbul’un de-

ğişik ilçelerinde yaşananlar kentsel dö-

nüşümün önemini bir kez daha ortaya 

koymaktadır. Son olarak T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından Kentsel 

Dönüşüm Eylem Planı açıklanmış ve 6,7 

milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 

milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içeri-

sinde sağlanacağı ifade edilmiştir.” dedi.

Kentsel dönüşümde kaliteli beton kulla-

nımının sağlanmasının önemine değinen 

Selçuk Uçar; “Yapılan araştırmalarda 

deprem yıkımlarının önemli nedenle-

rinden birinin standart dışı beton kullanılması, uygulama ve 

proje hataları olduğu görülmektedir. Depreme dayanıklı yapı-

lara ihtiyaç olan ülkemizde hazır beton sektörünün en önemli 

sorunu bir kısım üreticinin denetim dışı, kalitesiz üretim yap-

masıdır. THBB olarak önceliğimiz bu üreticilerle ilgili bütün 

kesimleri ve halkımızı bilgilendirmek, THBB Kalite Güvence 

A “Concrete Technologies 
and Appropriate Concrete 

Applications Seminar” held 
in Kocaeli

A “Concrete Technologies and Appropriate 

Concrete Applications Seminar” has been 

held by Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) in Kocaeli. In the 

Seminar Selçuk Uçar, Director of the 

THBB KGS Economic Enterprise, 

mentioned the Urban Transformation 

Action Plan made public by the Ministry 

of Environment and Urbanization and 

said that of the 6,7 million residence, 

transformation of 1,5 million considered 

indispensable is planned to be ensured in 

the forthcoming five years and that the use 

of KGS-certificated quality concrete and 

accurate concrete applications in the urban 

transformation works will save many lives in 

the case of a possible earthquake.
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Sisteminin (KGS) önemini anlatmak ve ülkemizde kullanılan 

betonun tamamının kaliteli üretilmesi için çalışmaktır. Hazır 

beton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birli-

ğimiz, Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli ve 

yüksek dayanım sınıflarında beton üretimi gerçekleşmesini 

sağlamaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin 

yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren KGS 

tarafsızlığını kanıtlayarak kaliteli beton kullanımının yaygın-

laşmasına katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üretim süreci-

nin tamamını kapsayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve 

diğer dış etkilere dayanıklı binalar üretmek için kaçınılmaz bir 

şarttır. Kentsel dönüşümde başarının anahtarı, kaliteli beton 

kullanımı ve doğru beton uygulamalarıdır” dedi.

“Çipli Beton uygulaması ile ilgili gelişmeleri yakından ta-

kip ediyoruz”

Kısaca “Çipli Beton” adı verilen Elektronik Beton İzleme Sis-

temi (EBİS) ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ifade eden 

Selçuk Uçar; “EBİS düzenlemesi, 2019 yılı başında yürürlüğe 

girdi. Sistemin uygulama aşamasında sektörümüzün karşı-

laştığı sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili farklı raporlar ha-

zırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Mü-

dürlüğüne sunduk. Önerilerimizin büyük çoğunluğu Bakanlık 

yetkililerince uygun görüldü ve çalışmalar başlatıldı. Konuyla 

ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.” dedi.

“Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgelendir-

mesine başladık”

Seminer’de Mesleki Yeterlilik Belgelendirmeleriyle ilgili geliş-

melere değinen THBB Teknik ve Sürdürülebilirlik Direktörü 

Koray Saçlıtüre; “Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik 

Merkezimiz (THBB MYM), Betonarme Demircisi ve Betoncu 

ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

yetkilendirildiği 2016 yılından bu yana çalışmalarına devam 

etmektedir. Son olarak, THBB MYM, Beton Pompa Operatörü 

ulusal yeterliliğinden sınav ve belgelendirme yapmak üzere 

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirildi. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlikeli 

(ve bazı durumlarda çok tehlikeli) sınıfta yer alan hazır beton 

sektöründe beton pompa operatörlerinin mesleki yetkinlik-

lerini göstermelerinde uzun yıllardır bir belge karışıklığı ya-

şanmaktaydı. Bu karışıklığın bundan sonra verilecek Mesleki 

Yeterlilik Belgesi ile çözülecek olması sektörümüz açısından 

son derece sevinçle karşılanmıştır. İş güvenliğine uygun 

çalışmak ve sorunlarla karşılaşmamak adına beton pompa 

operatörlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere THBB 

MYM’ye başvurularını bekliyoruz.” dedi.

Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi 

belgelendirmeleri devam ediyor

Seminer’de Türkiye’de ve dünyada hazır beton sektöründeki 

son gelişmeleri aktaran Koray Saçlıtüre, “Türkiye Hazır Beton 

Birliği dünya çapında gelişmeleri en etkin şekilde takip ede-

rek ülkemize kazandırmaktadır. Dünya ile eş zamanlı olarak 

sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak Kaynakların Sorumlu 

Kullanımı Sistemini Türk hazır beton ve çimento sektörlerine 

sunduk. 2018 yılında hazır beton tesisleri ile çimento fabri-

kalarının belgelendirilmesine başlayarak Türk hazır beton 

sektörü olarak sürdürülebilirlik konusunda dünyadaki ilkler-

den birini başardık. Ülkemizde şu an CSC belgeli 2 çimento 

fabrikası ve 4 hazır beton tesisi yer almaktadır. THBB, Beton 

Selçuk Uçar Koray Saçlıtüre
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Sürdürülebilirlik Konseyi Bölgesel Sistem Operatörü olarak 

hazır beton, çimento ve agrega sektörlerine yönelik bilgilen-

dirme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. KGS de ba-

ğımsız olarak denetimlerde bulunarak hazır beton tesisleri ile 

çimento fabrikalarını belgelendirmeye devam ediyor.” dedi.

“Günümüzde inşa edilmekte olan yapılar daha yüksek 

performanslar gerektirmektedir” 

İTÜ İnşaat Fakültesinin Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali 

Taşdemir, Seminerde, beton bileşenleri, betonun üretimi, 

yerleştirilmesi ve bakımı ile ilgili bilgiler vererek “Günümüzde 

inşa edilmekte olan anıtsal yapılar, önemli kamu binaları, 

yüksek binalar, köprüler ve önemli su yapıları giderek daha 

yüksek performanslar gerektirmektedir. Büyük yatırımlara 

mal olan bu yapıların servis ömürleri süresince işlevlerini 

belirli bir güvenlik içerisinde yerine getirmeleri beklenir.” dedi. Mehmet Ali Taşdemir
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Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete 

Sustainability Council) Bölgesel Sistem 

Operatörü olan Türkiye Hazır Beton Birliği 

tarafından ülkemize tanıtılan “Kaynakla-

rın Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sis-

temi” kapsamında ilk “Altın“ belge verildi. 

CSC Belgelendirme Kuruluşu olan KGS 

İktisadi İşletmesi (KGS) tarafından yapılan 

denetimler sonucunda Akçansa Çimento 

San. ve Tic. AŞ’ye ait Betonsa Kemerbur-

gaz Hazır Beton Tesisi “Altın” belge alma-

ya hak kazandı.

Türkiye’de standartlara uygun beton üre-

tilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygu-

lamalarının sağlanması için 30 yılı aşkın 

süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton 

Birliği (THBB), sürdürülebilirlik konusun-

daki gelişmelere öncülük ediyor. Kalite, 

çevre ve iş güvenliği uygulamalarıyla 

sektörün gelişimine büyük katkı sağlayan 

THBB, çevre dengesi ile ekonomik büyü-

meyi birlikte ele alan, doğal kaynakların verimli kullanımını 

sağlayarak çevresel kaliteye önem veren, aynı zamanda ge-

lecek kuşakların ihtiyaçlarını tehlikeye 

sokmaksızın bugünkü ihtiyaçlarını karşı-

layabilen bir model olan sürdürülebilirlik 

konusuna odaklandı. Bu doğrultuda, 2017 

yılında Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin 

Bölgesel Sistem Operatörü olarak atanan 

THBB ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi-

nin Belgelendirme Kuruluşu olmaya hak 

kazanan KGS İktisadi İşletmesi (KGS), 

“Kaynakların Sorumlu Kullanımı Siste-

mi” tarafından belgelendirilmek üzere 

başvuran firmalara yönelik çalışmalarına 

yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement’in 

ortak kuruluşu olan Akçansa Çimento 

San. ve Tic. AŞ, Betonsa markası altında 

işlettiği Kemerburgaz Hazır Beton Tesisini 

“Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Kaynak-

ların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme 

Sistemi” kapsamında belgelendirmek için 

başvurdu. KGS tarafından yapılan dene-

timler sonucunda Kemerburgaz Hazır 

Beton Tesisi, “Kaynakların Sorumlu Kul-

lanımı Sistemi” kapsamında “Altın” belge 

almaya hak kazandı. 

2018 yılında Akçansa, Büyükçekmece Çi-

mento Fabrikası ve Betonsa Gebze Hazır 

Beton Tesisinin “Beton Sürdürülebilirlik 

Konseyi Kaynakların Sorumlu Kullanımı 

Sistemi” kapsamında belgelendirilmesi 

için başvurmuştu. Betonsa Gebze Hazır 

Beton Tesisi,  “Sürdürülebilirlik Konseyi 

Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgesi”  

alan ilk hazır beton tesisi; Akçansa Büyük-

çekmece Çimento Fabrikası da “Sürdü-

rülebilirlik Konseyi Kaynakların Sorumlu 

Kullanımı Belgesi” almaya hak kazanan ilk çimento fabrikası 

olmuştu.

Akçansa (Betonsa) 
achieves CSC 

certification at the level 
GOLD as the first RMC 

producer in Turkey 

Akçansa is the first ready-mixed 

concrete producer in Turkey to 

achieve CSC certification at the level 

GOLD.

After the successful CSC 

certification of its Gebze Ready-

Mixed Concrete plant, Akçansa, a 

joint venture of Sabancı Holding 

and HeidelbergCement and one of 

Turkey’s leading construction material 

producers, decided to certify its 

Kemerburgaz Ready-Mixed Concrete 

facility operated in Istanbul under the 

Betonsa brand.

Akçansa, Türkiye’de “Altın” seviyesinde  
CSC sertifikası alan ilk hazır beton üreticisi oldu

CONCRE
TE

SU

STAINABILITY COUNCIL
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Ford Trucks İnşaat Serisi dayanıklılığıyla, gücü ve verimliliğiyle
mega inşaat projelerinde durmadan çalışır, başladığı her işi bitirir. 

İNŞA AT BİZİMLE BA ŞL AR, BİZİMLE BİTER!
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İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilikçi ve Yaratıcı 
İstanbul Mali Destek Programı kapsamında çalışmaları 
yürütülen “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma 
Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi”, MMG 4. AR-GE 
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde tanıtıldı.

23-24 Ekim 2019 tarihlerinde Lütfi Kır-
dar Sergi Sarayı’nda düzenlenen MMG 4. 
AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde 
İSTKA standını ziyaret eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali 
Dönmez, İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. 
Fatih Pişkin, İSTKA Proje İzleme ve De-
ğerlendirme Birimi Başkanı Nesrin Gen-
cer, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. 
Dr. Mesut Güner, Avrupa Hazır Beton 
Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz 
Işık ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal İSTKA 
standında tanıtılan “THBB Beton AR-GE 
ve Teknoloji Danışma Merkezi” hakkında 
bilgi aldı. 2 gün süren Zirvede Türkiye 
Hazır Beton Birliğinden Aslı Özbora Tar-
han, Dr. Eyüp Eren, Cenk Kılınç ve Arda 
Işık, Merkezde yapılan çalışmalar ile ilgili 
katılımcıları ve ziyaretçileri bilgilendirdi. Türkiye Hazır Beton 
Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, Merkez hakkında 
NTV’nin sorularını yanıtladı. Merkez hakkındaki haber 24 
Ekim 2019 tarihinde NTV haber bültenlerinde yayımlandı.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma 
Merkezi Projesi hakkında:

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) Yıldız Teknik Üniversi-
tesi ortaklığı ile sunduğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 
Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesine 
1 Ekim 2018 tarihinde başlandı. Proje kapsamında, THBB bün-
yesinde sektörün ve bütün paydaşların ortak kullanımına açık 
ileri beton araştırmaları yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü 
beton üretim teknikleri geliştiren ve sektöre özel, nitelikli ve 
çevreci beton üretimi konusunda AR-GE ve danışma hizmeti 
veren bir merkez kurulacak. Proje ile birlikte Türkiye Hazır Be-
ton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma 
Merkezinde yapılabilecek AR-GE çalışmaları şöyledir: 1) Özel 
Beton Araştırmaları: Uzun servis ömrüne sahip beton vb. mal-
zeme deneyleri, özel çevresel etkilere karşı dayanıklı betonlar, 
beton servis ömrü hesaplamaları, 100 yıllık beton tasarımı, 
dürabiliteye bağlı eş değer beton performansı tasarımları vb. 

çalışmalar; 2) Çevre: İnşaat yıkıntı atıkla-
rının beton üretiminde yeniden değerlen-
dirilmesi, endüstriyel yanma atıklarının 
beton üretiminde değerlendirilmesi, ta-
ban külleri, endüstriyel cüruflar vb., en-
düstriyel atık suların ve beton endüstrisi 
geri kazanım sularının beton üretiminde 
değerlendirilmesi; 3) Özel Beton Dizayn 
Çalışmaları: Havayı temizleyen, CO

2
, 

NO
2
 gibi gazları adsorplayan özel beton, 

harç ve sıvaların geliştirilmesi, kendi ken-
dini iyileştiren beton tasarımlarının geliş-
tirilmesi, antibakteriyel betonlar, harçlar 
ve sıvalar, hidrofobitesi artırılmış beton-
lar ve su yalıtımı sağlayan beton tasa-
rımlarının geliştirilmesi, yüksek sıcaklığa 
dayanıklı beton ve harç tasarımları, tarihî 
yapıların güçlendirilmesi için özel tamir 
harçlarının geliştirilmesi vb. çalışmalar 
yapılabilecek.

Bu çalışmaların yanı sıra, sektör paydaşları ile gerçekleştirilen 
teknik komite toplantıları ve üniversitelerden öğretim üyeleri-
nin katıldığı danışma kurulu toplantıları ile Türkiye Hazır Beton 
Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Mer-
kezinde yapılabilecek çalışmaların belirlenmesine başlandı.

THBB Center for 
Consultancy on Concrete 
R&D and Technology was 
introduced at the MMG 4th 
R&D Innovation Summit 

and Exhibition

The “Center for Consultancy on Concrete 

Research, Development, and Technol-

ogy of Turkish Ready Mixed Concrete 

Association” being implemented within 

the scope of Financial Support Program 

for Innovative and Creative Istanbul of 

Istanbul Development Agency (İSTKA) 

was introduced at the MMG 4th R&D 

Innovation Summit and Exhibition.

THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma 
Merkezi, MMG 4. AR-GE İnovasyon Zirvesi ve 
Sergisi’nde tanıtıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan, 
Merkezde yapılan çalışmalarla ilgili NTV’ye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, 
İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, İSTKA Proje İz-
leme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Nesrin Gencer, Yıldız 
Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “THBB Beton 
AR-GE ve Teknoloji Danışma Merkezi” hakkında bilgi aldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit 
Ünal, “THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma Merkezi” hak-
kında bilgi aldı.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz 
Işık “THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma Merkezi” stan-
dını ziyaret etti.
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Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik Merkezi (THBB 
MYM), ilk Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgeleri-
ni verdi. THBB MYM’nin yaptığı sınavda başarılı bulunan aday-
lara, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen 
Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Mesleki Yeter-
lilik Kimlik Kartları 9 Kasım 2019 tarihinde 
Eskişehir’de Selka Hazır Beton Tesisi’nde 
düzenlenen törenle takdim edildi.

Türkiye’de standartlara uygun beton üre-
tilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygu-
lamalarının sağlanması için 1988 yılından 
bu yana uğraş veren Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB), sektörün gelişimine yönelik 
projeleri de hayata geçiriyor. Bugüne kadar 
kalite, çevre, iş güvenliği ve sürdürülebi-
lirlik konularında hazır beton ve ilgili sek-
törlere öncülük eden Türkiye Hazır Beton 
Birliği (THBB), Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu’na göre sınav ve belgelendirme 
yapmak amacıyla 2015 yılında kurduğu Tür-
kiye Hazır Beton Birliği Mesleki Yeterlilik 
Merkezi (THBB MYM) ile mesleki yeterlilik 
belgelendirmesi alanındaki çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
gereği tehlikeli sınıfta yer alan hazır beton 
işinde çalışanların, yapacağı işle ilgili mes-

leki eğitim aldığını belgelemeleri gerekmektedir. Meslek Stan-

dardı ve Ulusal Yeterliliği çıkan mesleklerde Mesleki Yeterlilik 

Belgesi, Kanunun bu şartını sağlayan en üst seviye belgedir. 

Ayrıca TS 13515 Beton Standardı gereği de Ulusal Yeterliliği 

yayımlanmış meslekler için, bu meslek kapsamında çalışan bü-

tün personelin Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olması şartı 

aranmaktadır.

Yıllardır çeşitli eğitim programları ile mesleki yetinin kanıtlan-

maya çalışıldığı Beton Pompa Operatörlüğü mesleğinde 5544 

Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu kapsamında Ulusal Yeterlilik 

dokümanı yayımlandı. Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi ala-

nında çalışmalarını yürüten Türkiye Hazır Beton Birliği Mesleki 

Yeterlilik Merkezi (THBB MYM) de Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından 29 Mayıs 2019 tarihinde Beton Pompa Ope-

ratörü ulusal yeterliliğinden sınav ve belgelendirme yapmak 

üzere yetkilendirildi. 

Yetkilendirilmenin ardından sınav ve belgelendirme çalışma-

larına başlayan THBB MYM, ilk Beton Pom-

pa Operatörü Mesleki Yeterlilik sınavını 

3 Ekim 2019 tarihinde Eskişehir’de Selka 

Hazır Beton Tesisi’nde gerçekleştirdi. THBB 

MYM’nin yaptığı sınav sonrası başarılı bu-

lunan adaylara, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK) tarafından düzenlenen Mesleki Ye-

terlilik Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Kimlik 

Kartlarının takdimi için 9 Kasım 2019 tari-

hinde Eskişehir’de bir tören düzenlendi. Sel-

ka Hazır Beton’un Alpu Yolu Tesisi’nde dü-

zenlenen törene, Selka Hazır Beton Genel 

Müdürü Adil Teke, Selka Hazır Beton Kalite 

Müdürü Çağla Akçay, Selka Hazır Beton Te-

sis Müdürü Turan Esmer, Türkiye Hazır Be-

ton Birliği Genel Sekreteri Aslı Özbora Tar-

han ve THBB MYM Personel Belgelendirme 

Müdürü Didem Nur Bülbül katıldı. Törende, 

Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekre-

teri Aslı Özbora Tarhan tarafından THBB 

MYM’nin yaptığı sınavda başarılı bulunan 

adaylara Mesleki Yeterlilik Belgeleri ve Mes-

leki Yeterlilik Kimlik Kartları takdim edildi.

THBB MYM confers 
the first  Professional 

Competence 
Certificates for 
Concrete Pump 

Operators 

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association Center for Professional 

Competence (THBB MYM) has 

granted the first  Professional Com-

petence Certificates for Concrete 

Pump Operators. The candidates 

considered successful in the examina-

tion held by THBB MYM were pre-

sented with the Professional Compe-

tence Identity Cards and Professional 

Competence Certificates drawn up 

by Professional Competence Agency 

(MYK) in a ceremony held at Selka 

Ready Mixed Concrete Plant in 

Eskişehir on November 9, 2019.

THBB MYM, ilk Beton Pompa Operatörü Mesleki 
Yeterlilik Belgelerini verdi
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12 Kasım 1999’da meydana gelen Düzce 

Depremi’nin 20’nci yıl dönümü vesile-

siyle açıklamada bulunan Avrupa Hazır 

Beton Birliği (ERMCO) ve Türkiye Hazır 

Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, stan-

dart dışı beton kullanımı ile uygulama 

ve proje hatalarının depremlerde yıkı-

ma neden olduğunu ve KGS belgeli ka-

liteli hazır betonun olası bir depremde 

birçok hayat kurtaracağını ifade ederek 

mevcut binalarda halkımızın sağlıklı ve 

güvenilir deprem performans analiz ra-

poru almasını sağlamak için çalışmala-

ra başladıklarını açıkladı.

Türkiye’de standartlara uygun beton 

üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton 

uygulamalarının sağlanması için 30 yılı 

aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır 

Beton Birliği (THBB), 12 Kasım 1999’da 

Düzce’de yaşanan deprem felaketinin 20’nci yıl dönümünde 

açıklamada bulundu. Ülkemizdeki deprem gerçeğini hatırlatan 

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, şu açıklamalarda bulundu: “2019 yılında yü-

rürlüğe giren yeni Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı inceledi-

ğimizde nüfusumuzun yüzde 70’ten fazlasının deprem tehlikesi 

yüksek bölgelerde yaşamakta olduğunu görüyoruz. T.C. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kentsel Dönüşüm Eylem Pla-

nı açıklanmış ve 6,7 milyon konuttan acil, öncelikli denilen 1,5 

milyon konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde sağlanacağı ifade 

edilmiştir. Son 58 yıl içerisinde depremlerden, 58.202 vatan-

daşımız hayatını kaybetmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve yaklaşık 

olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç 

olarak, depremlerden her yıl ortalama 1.003 vatandaşımız ha-

yatını kaybetmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır. T.C. İçişleri Ba-

kanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem 

Dairesi Başkanlığı verilerine göre Düzce Depremi’nin yaşandığı 

12 Kasım 1999’dan bugüne kadar ülkemizde 310.212 deprem 

gerçekleşmiştir. Bütün bu veriler göstermektedir ki depreme 

dayanıksız yapıların acil olarak yenilenmesi gerekmektedir.”

THBB olarak mevcut yapılarda dep-
rem performans analiz raporu ver-
meye başlıyoruz
Standart dışı beton kullanımı ile uygu-
lama ve proje hatalarının depremlerde 
yıkıma neden olduğunu ifade eden Ya-
vuz Işık “Kaliteli yapılaşma ve deprem 
konusunda halkımızın bilinçlenmesi 
adına üzerimize düşeni yapmaya de-
vam ediyoruz. Uzun zamandır mevcut 
yapılar için deprem performans analizi 
raporu hazırlamamız konusunda vatan-
daşlarımızdan yoğun talep alıyorduk. 
Halkımızın sağlıklı ve güvenilir deprem 
performans analiz raporu almasını 
sağlamak için çalışmalara başladık. İs-
tanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 
alınan yeni cihazlarla önemli bir AR-GE 
laboratuvarı konumuna yükselen La-
boratuvarımız ve deneyimli ekibimizle 
hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakın-
da konutlar, endüstriyel tesisler, önem 

derecesi yüksek hastane, cami, okul gibi yapılarda Deprem Per-
formans Analiz Raporlaması yapacağız. Böylece tüm mevcut 
yapıların depreme dayanıklılığını ölçeceğiz ve hatta yapı hizmet 
ömürlerini tespit edebileceğiz.” dedi.

Kaliteli beton kullanımı ve denetim ile depremi az hasarla at-
latmanın mümkün olduğunu vurgulayan Yavuz Işık: “Hazır be-
ton alanında kaliteyi garanti altına almayı hedefleyen Birliğimiz, 
Kalite Güvence Sistemi (KGS) denetimleri ile kaliteli, yüksek da-
yanım sınıflarında ve dayanıklı beton üretimi gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Beton üretim tesislerinin yerinde denetiminin 
yanı sıra habersiz ürün denetimleri de gerçekleştiren KGS taraf-
sızlığını kanıtlayarak kaliteli beton kullanımının yaygınlaşmasına 
katkı sağlamaktadır. Hazır betonun üretim sürecinin tamamını 
kapsayacak şekilde denetlenmesi, deprem ve diğer dış etkilere 
dayanıklı binalar üretmek için kaçınılmaz bir şarttır. Yeni yapıla-
rın oluşturulmasında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kulla-
nılacak KGS belgeli kaliteli hazır beton olası bir depremde birçok 
hayat kurtaracaktır. Ülkemizde üretilen betonların yüzde 65’i 
Türkiye Hazır Beton Birliği üyeleri tarafından KGS belgeli olarak 
üretilmektedir. Depreme karşı dayanıklı yapılaşma için bu ora-
nın çok daha yüksek olması gerekmektedir. Bütün beton üretici-
lerini standartlara uygun üretim yapmak üzere KGS Sistemi’ne 
davet ediyoruz.” dedi.

Controlled and quality-
certificated ready mixed 

concrete will save many lives 
in a possible earthquake

Giving a statement for the 20th anniversary of 

the Düzce Earthquake that took place on 12 

November 1999, Yavuz Işık, President of Turk-

ish Ready Mixed Concrete Association and 

European Ready Mixed Concrete Organization 

(ERMCO), explained that the use of nonstan-

dard concrete as well as the application and 

project mistakes cause destruction in the case of 

earthquakes and that ready mixed concrete with 

quality and KGS certification will save many 

lives in a possible earthquake, adding that they 

had started works to ensure our people receive a 

healthy and reliable performance analysis report 

for current buildings.

Kalite belgeli ve denetimli hazır beton olası bir 
depremde birçok hayat kurtaracaktır
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Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Başkanı Yavuz 
Işık, Bloomberg HT kanalının canlı yayınına konuk oldu.

8 Ekim 2019 tarihinde Bloomberg HT kanalında Güzem 
Yılmaz’ın sunduğu “Fokus” programına konuk olan ERMCO 
ve THBB Başkanı Yavuz Işık, ekonomi, inşaat ve hazır beton 
sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bu-
lunarak depreme karşı güvenlikli ve sağlıklı 
yapılaşmanın ve KGS belgeli kaliteli beton 
kullanımının önemine dikkat çekti.

Katıldığı programda “İnşaat ve onun en 
önemli tedarikçisi hazır betona geçmeden 
önce Türkiye’deki ekonomik büyüme veri-
lerinden, Türkiye’deki ekonomik durumdan 
bahsetmek istiyorum” diyerek konuşmasına 
başlayan Yavuz Işık, “Bilindiği üzere, son üç 
çeyrektir Türkiye ekonomisi küçülmektedir. 
Önce yüzde 2,8, arkasından 2,4 sonra da 1,5 
daralmıştır. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisi 
global krizden sonra ilk kez üç defa üst üste 
daralma görmüştür. Bundan en çok etkile-
nen sektörlerin başında da inşaat sektörü 
ve enerji sektörü gelmektedir. İnşaat sektö-
rünün bir çarpan etkisi var. Türkiye’yi omuz-
layan, Türkiye ekonomisini sırtlayan inşaat 
sektörünün, Türkiye ekonomisi büyüdüğü 
zaman çarpanı 1,5’tir. Yani Türkiye ekono-
misi 4 büyürse inşaat sektörü 6 büyüyor, 
6 büyürse 9 büyüyor. Şimdi de tam tersi 
dört çeyrektir inşaat sektörü daralmaktadır. 

Önce yüzde 6,3 daha sonra 7,8 sonra 9,3 ve son olarak çift ha-

neli bir daralmaya girmiştir. 2019’un ikinci çeyreğinde inşaat 

sektörü 12,7 daralmıştır. Hiç kuşkusuz bu da hem hazır beton 

üretimine hem de inşaat sektörünün imalat sanayisine çok cid-

di şekilde bir darbe vurmuştur.” dedi.

İnşaat ve hazır beton sektöründeki verileri değerlendiren Yavuz 

Işık, “Konut tarafında ağustos ayından sonra bir toparlanma ve 

artış söz konusu. Her ay yaptırdığımız Hazır Beton Endeksi’nde 

faaliyetlerde bir miktar artış olduğunu görüyoruz. Beklenti ve 

Güven Endeksi hâlen istediğimiz gibi değil ama 16 aydan sonra 

faaliyetler 100 parametrenin üstüne çıktı. Bu da oldukça sevin-

diricidir. Hiç şüphesiz Türkiye ekonomisindeki makro dengeler, 

özellikle enflasyon ve faiz inşaat sektörünü yakından ilgilendir-

mektedir. İç talepteki daralmayı azaltmak için faiz indirimi şart-

tır. Faiz indirimi olmadan, faiz olması gereken seviyeye inmeden 

beklenen bir canlılık olmayacaktır.” dedi.

Depreme karşı dayanıklı yapılaşma konu-

sunda değerlendirmelerde bulunan Yavuz 

Işık şöyle konuştu: “Türkiye topraklarının 

yüzde 70’i deprem tehdidi altındadır. Dep-

rem insanları öldürmüyor, çürük binalar 

insanları öldürüyor. Bu binaların kaliteli, 

standartlara uygun, güvenlikli yapılabilmesi 

için KGS denetimli hazır beton kullanılması 

gerekmektedir. Böylelikle depreme karşı 

mücadele edebiliriz. Televizyonlarda izliyo-

rum. Hepsi birbirine karışıyor. Depremi üç 

aşamada incelemek gerekir. Birinci planda, 

kaliteli, standartlara uygun olan, iyi uygu-

laması olan binalar yapmak; ikinci planda 

deprem anındaki birtakım alınacak tedbir-

ler; üçüncüsü depremden sonra yapılacak 

işlerdir. Depremi en az zararla, can ve mal 

kaybıyla geçirebilmek için önce dayanıklı, 

sağlam, standartlara uygun beton üretme-

miz ve bunun da iyi bir şekilde denetlenmesi 

gerekir. Türkiye Hazır Beton Birliğinin bura-

da çok önemli bir misyonu var. Bizim Kalite 

Güvence Sistemimiz bu işi ziyadesiyle yap-

maktadır.”

ERMCO and THBB 
President Yavuz Işık 
appears as a guest on 

Bloomberg HT 

Yavuz Işık, President of European 

Ready Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) and THBB Turkish 

Ready Mixed Concrete Association, 

has appeared as a guest in live airing 

of Bloomberg HT channel.

Appearing as a guest in “Fokus” 

program hosted by Güzem Yılmaz 

on Bloomberg HT channel on 

8 October 2019, ERMCO and 

THBB President Yavuz Işık made 

assessments regarding the economy 

as well as the construction and  

ready mixed concrete sectors and 

invited attention to the importance 

of safe and healthy structuring and 

the use of KGS-certificated quality 

concrete against earthquakes.

ERMCO ve THBB Başkanı Yavuz Işık, 
Bloomberg HT’ye konuk oldu
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 
sektörümüzü uluslararası platformlar-
da temsil etmeye devam ediyor. THBB 
son olarak 16 Ekim 2019 tarihlerinde 
Brüksel’de yapılan Avrupa Hazır Beton 
Birliğinin (ERMCO) Yönetim Kurulu ile 
Strateji ve Gelişim Komitesi toplantıla-
rına katıldı.

16 Ekim 2019 tarihinde yapılan ERMCO 
Yönetim Kurulu Toplantısı ve ERMCO 
Strateji ve Gelişim Komitesi (ESD) top-
lantısına Avrupa Hazır Beton Birliği ve 
THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, ERMCO Teknik Müdürü ve THBB 
Genel Sekreteri Aslı Özbora Tarhan 
katıldı. 

ERMCO Yönetim Kurulu toplantısın-
da konuşan Avrupa Hazır Beton Birli-
ği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık, Belçika Hazır Beton Birliğine (FEDBETON) 
ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti. ERMCO Genel 
Sekreteri Francesco Biasioli, ERMCO çalışmaları ve üyelikler 
konusunda bilgi verdi. 

ERMCO Strateji ve Gelişim Komitesi (ESD) toplantısında ya-
pılan çalışmalar ile ilgili Komite Başkanı Marco Borroni ve 
Komite Sekreteri Grazia Bertagnoli bilgi verdi. Ardından, 
ERMCO Sürdürülebilirlik Komitesinin (ESC) fa-
aliyetleri ve 14 Ekim 2019 tarihli toplantı karar-
ları ile ilgili Komite Başkanı Jean-Marc Potier, 
ERMCO Teknik Müdürü Aslı Özbora Tarhan ve 
ERMCO Halkla İlişkiler Müdürü Grazia Bertag-
noli bilgi verdi. Toplantıda ERMCO Teknik Komi-
te (ETC) çalışmaları ve 14 Ekim 2019 tarihli ko-
mite kararları ile ilgili ise Komite Başkanı Olaf 
Assbrock bilgi verdi.

ERMCO toplantılarında EN 13791 standardıyla 
ilgili ERMCO eğitim videoları, araç sürüş saatle-
ri, DigiPLACE Platformu, Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD) aracı, EPD çalıştayı, beton yol kaplamala-

rıyla ilgili istatistik çalışması, NEPSI Solunabilir Kristal Silika 
Raporlama Sistemi, ECHA Zehir Merkezleri, ERMCO’nun be-
tona eklenen mikro plastiklerin kullanımının kısıtlanmasıyla 
ilgili görüşü, Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sus-
tainability Council) gibi konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca 
ERMCO’nun ECP (Avrupa Beton Platformu), GCCA (Global Çi-
mento ve Beton Birliği), EUPAVE (Avrupa Beton Yolllar Birli-
ği) and CECE (Avrupa İnşaat Malzemeleri Komitesi) gibi diğer 
kuruluşlara yaptığı katkılar, ERMCO 2021 Kongresi organizas-
yonuyla ilgili bilgiler verildi.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) hakkında
Dünyada hazır beton endüstrisi geliştikçe, bu alanda örgütlenen 
ulusal ve uluslararası kuruluşların sayısı da artmış ve bu sayede 
ülkeler arasındaki iş birliği olanakları giderek gelişmiştir. 1967 
yılında kurulan ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği) hazır beton 
alanındaki en büyük uluslararası kuruluştur. ERMCO, Avrupa 
Standartlar Komitesi (CEN) ve Avrupa’nın diğer ilgili komitele-
rinde özellikle standartlaştırma, belgelendirme ve çevre alan-
larında hazır beton sektörünü temsil etmektedir. ERMCO, üye 
ülkeler arasındaki üretim, standart, kalite, teknolojik yenilikler 
gibi konulara ilişkin iş birliğini teşvik edip, pekiştirerek hazır be-
ton sektörünün gelişmesini sağladığı gibi, söz konusu ülkeler 
arasında diğer alanlarda da yakınlaşma ve iş birliği olanakları-
nın doğmasına zemin hazırlamaktadır. Merkezi Brüksel’de bu-
lunan ERMCO, Avrupa ülkelerindeki ulusal beton birliklerinden 
temsilcilerinin bulunduğu Teknik, Sürdürebilirlik, Strateji ve Ge-
lişim Komiteleri aracılığıyla etkinliklerini yürütmektedir. 

Meetings of 
European Ready 
Mixed Concrete 

Organization 
(ERMCO) held in 

Brussels 

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) continues 

to represent our sector in 

international platforms. THBB 

has lastly attended the Board 

of Directors, Strategy and 

Development Committee 

meetings of European Ready 

Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) held in Brussels on 

October 16, 2019.

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) toplantıları 
Brüksel’de yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği, Gaziantep’te “Beton Teknolojileri 

ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri” düzenledi.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB)  2017 yılında başlattığı 

seminerler dizisinin yirmi ikincisi TMMOB 

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şu-

besi iş birliği ile 19 Ekim 2019 tarihinde 

Gaziantep’te yapıldı. Seminere inşaat mü-

hendisleri, müteahhitler, mimarlar ve be-

ton üreticileri yoğun ilgi gösterdi.

“Beton Pompa Operatörü Mesleki Yeter-

lilik Belgelendirmesine başladık”

Seminer’de Mesleki Yeterlilik Belgelendir-

meleriyle ilgili gelişmelere değinen THBB 

Teknik ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ko-

ray Saçlıtüre; “Türkiye Hazır Beton Birliği 

Mesleki Yeterlilik Merkezimiz (THBB MYM), 

Betonarme Demircisi ve Betoncu ulusal 

yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme 

yapmak üzere yetkilendirildiği 2016 yılın-

dan bu yana çalışmalarına devam etmek-

tedir. Son olarak, THBB MYM, Beton Pom-

pa Operatörü ulusal yeterliliğinden sınav 

ve belgelendirme yapmak üzere Mesleki 

Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki-

lendirildi. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’na göre tehlikeli (ve bazı durumlar-

da çok tehlikeli) sınıfta yer alan hazır beton 

sektöründe beton pompa operatörlerinin mesleki yetkinlik-

lerini göstermelerinde uzun yıllardır bir belge karışıklığı ya-

şanmaktaydı. Bu karışıklığın bundan sonra verilecek Mesleki 

Yeterlilik Belgesi ile çözülecek olması sektörümüz açısından 

son derece sevinçle karşılanmıştır. İş güvenliğine uygun 

çalışmak ve sorunlarla karşılaşmamak adına beton pompa 

operatörlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almak üzere THBB 

MYM’ye başvurularını bekliyoruz.” dedi.

Kaynakların Sorumlu Kullanımı Belgelendirme Sistemi 

belgelendirmeleri devam ediyor

Türkiye Hazır Beton Birliğinin dünya çapında gelişmeleri en 

etkin şekilde takip ederek ülkemize kazandırdığını ifade eden 

Koray Saçlıtüre konuşmasına şöyle devam etti: “Dünya ile eş 

zamanlı olarak sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak Kay-

nakların Sorumlu Kullanımı Sistemini Türk hazır beton ve çi-

mento sektörlerine sunduk. 2018 yılında hazır beton tesisleri 

ile çimento fabrikalarının belgelendirilme-

sine başlayarak Türk hazır beton sektörü 

olarak sürdürülebilirlik konusunda dünya-

daki ilklerden birini başardık. Ülkemizde 

şu an CSC belgeli 2 çimento fabrikası ve 

4 hazır beton tesisi yer almaktadır. THBB, 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi Bölgesel 

Sistem Operatörü olarak hazır beton, çi-

mento ve agrega sektörlerine yönelik bil-

gilendirme çalışmalarını yoğun bir şekilde 

sürdürüyor. KGS de bağımsız olarak dene-

timlerde bulunarak hazır beton tesisleri ile 

çimento fabrikalarını belgelendirmeye de-

vam ediyor.”

Betonun daha ileri düzey teknik özellik-

leri bildirerek hazır beton talep edilebilir

İTÜ İnşaat Fakültesinin Eski Dekanı Prof. 

Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Seminerde, be-

ton bileşenleri, betonun üretimi, yerleşti-

rilmesi ve bakımı ile ilgili bilgiler vererek 

“Günümüzde beton alıcısı sadece basınç 

dayanımını ve işlenebilirliği değil betonun 

daha ileri düzey teknik özelliklerini bildire-

rek hazır beton talebinde bulunabilir.” dedi.

“Concrete 
Technologies and 

Appropriate Concrete 
Applications Seminar” 

held in Gaziantep 

A “Concrete Technologies and 

Appropriate Concrete Applications 

Seminar” has been organized by 

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) in Gaziantep. 

In the seminar organized for 

quality concrete production 

and accurate performance of its 

application, the representatives 

of the public institutions and 

organizations in Gaziantep and 

neighboring provinces, civil 

engineers, contractors, architects, 

representatives of the construction 

inspection institutions, and 

authorized personnel of the 

ready mixed concrete facilities 

participated.

“Beton Teknolojileri ve Doğru Beton 
Uygulamaları” Semineri Gaziantep’te 
gerçekleştirildi
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ERMCO
EUROPEAN READY MIXED CONCRETE ORGANIZATION

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Teknik Komite ve Sürdü-

rülebilirlik Komitesi Toplantıları 14 Ekim 2019 tarihinde video 

konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantılara, ERMCO Teknik 

Müdürü - Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Aslı Öz-

bora Tarhan, KGS Direktörü Selçuk Uçar, ERMCO-THBB Tek-

nik Komite Üyesi Yasin Engin ile birlikte ERMCO ve ERMCO 

üyesi ülkelerden temsilciler katıldı.

14 Ekim 2019 tarihinde video konferans yöntemiyle yapılan 

ERMCO Teknik Komite Toplantısında, CEN/TC 104 Toplantı-

ları, betonun dürabilitesinin performansa dayalı olarak be-

lirlenmesi, yapılarda dayanımın değerlendirilmesi - EN 13791 

Standardı, ERMCO’nun eğitim videoları, EN 206 standardı ve 

uygunluk kriteri konuları görüşüldü. Bir sonraki Komite top-

lantısının 24 Mart 2020 tarihinde Italya Verona’da yapılması 

kararlaştırıldı.

Aynı tarihte gerçekleştirilen ERMCO 

Sürdürülebilirlik Komitesi toplantısında 

ise; EN 15804 (Yapıların Sürdürülebi-

lirliği - Mamullere İlişkin Çevresel Be-

yanlar - Yapı Mamullerinin Mamul Ka-

tegorisi için Ana Kurallar), EN 15978’in 

(Yapılarda Sürdürülebilirlik - Binaların 

Çevresel Performansının Değerlendi-

rilmesi - Hesaplama Yöntemi) gelişimi, 

inşaat mühendisliği çalışmalarının de-

ğerlendirme methodu, ürün kategori 

kuralları ve EN 16757’nin revizyonu, 

ERMCO’nun betona eklenen mikro plas-

tiklerin kısıtlanmasıyla ilgili görüşü, Kü-

resel Çimento ve Beton Birliğinin (Glo-

bal Cement and Concrete Association) 

Çevresel Ürün Beyanı (EPD) aracı, Çev-

resel Ürün Beyanı çalıştayı, NEPSI So-

lunabilir Kristal Silika Raporlama Sistemi, ECHA - Acil sağlık 

müdahaleleri konusunda uyumlaştırılmış bilgi, Beton Sürdü-

rülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council), Konsey 

Direktifi 2013/59/EURATOM gibi konular görüşüldü. Yapılan 

görüşmelerin ardından bir sonraki Komite toplantısının 24 

Mart 2020 tarihinde İtalya Verona’da yapılması kararlaştırıl-

dı. ERMCO Komitelerinin gündeminde yer alan konuların gö-

rüşülmesinin ardından alınan kararlar 16 Ekim 2019 tarihinde 

yapılan ERMCO Yönetim Kuruluna sunuldu..

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) hakkında

Dünyada hazır beton endüstrisi geliştikçe, bu alanda örgüt-

lenen ulusal ve uluslararası kuruluşların sayısı da artmış 

ve bu sayede ülkeler arasındaki iş birliği olanakları giderek 

gelişmiştir. 1967 yılında kurulan ERMCO (Avrupa Hazır Be-

ton Birliği) hazır beton alanındaki en 

büyük uluslararası kuruluştur. ERMCO, 

Avrupa Standartlar Komitesi (CEN) ve 

Avrupa’nın diğer ilgili komitelerinde 

özellikle standartlaştırma, belgelen-

dirme ve çevre alanlarında hazır beton 

sektörünü temsil etmektedir. ERMCO, 

üye ülkeler arasındaki üretim, standart, 

kalite, teknolojik yenilikler gibi konulara 

ilişkin iş birliğini teşvik edip, pekiştire-

rek hazır beton sektörünün gelişmesini 

sağladığı gibi, söz konusu ülkeler ara-

sında diğer alanlarda da yakınlaşma ve 

iş birliği olanaklarının doğmasına zemin 

hazırlamaktadır. Merkezi Brüksel’de bu-

lunan ERMCO, Avrupa ülkelerindeki ulu-

sal beton birliklerinden temsilcilerinin 

bulunduğu Teknik, Sürdürebilirlik, Stra-

teji ve Gelişim Komiteleri aracılığıyla et-

kinliklerini yürütmektedir. 

ERMCO Technical 
Committee and 

Sustainability Committee 
meeting held  

European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) Technical 

Committee (ETC) and Sustainability 

Committee (ESC) meeting were held 

via video conference method on October 

14, 2019. Aslı Özbora Tarhan, ERMCO 

Technical Manager and THBB Secretary 

General; Selçuk Uçar, Director of the 

THBB KGS Economic Enterprise; Yasin 

Engin, member of the ERMCO and 

THBB Technical Committee; along with 

the representatives from ERMCO and 

ERMCO-member countries, attended the 

meeting.

ERMCO Teknik Komite ve Sürdürülebilirlik 
Komitesi toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) daha 

önce hazırlamış olduğu kısa eğitim filmle-

rine yenilerini ekleyerek çalışmalarına de-

vam ediyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği,  2018 yılında 

başlattığı eğitim filmleri serisine her biri 

üçer dakikadan oluşan üç yeni film daha 

ekledi. Mercedes Benz Türk AŞ sponsor-

luğunda hazırlanan “Transmikserin İnşaat 

Sahasında Güvenli Sürüş” eğitim filmi ile 

inşaat sahasında transmikserlerin güvenli 

sürüşü gösterilerek iş kazalarının azaltıl-

ması ve sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

UTEST Malzeme Test Cihazları ve Makineleri İmalatı Dış Tica-

ret AŞ sponsorluğunda, çekilen “Doğru Numune Alımı, Muha-

fazası, Taşınması, Kür Edilmesi ve Preste Kırılması” eğitim fil-

mi çekildi. Bu film, laboratuvarlar tarafından yanlış numune 

alınması, yanlış muhafazası, yanlış taşınması, yanlış kür edil-

mesi ve preste yanlış kırılması işlemlerinin yanlış yapılması 

ve bu yanlış işlemlerin sebep oldukları olumsuz sonuçların 

sıfıra indirilmesi hedefiyle hazırlandı.

Bir diğer film olan “Hazır Beton Sektöründe Yağ Seçiminde 

Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Nelerdir?” Castrol sponsor-

luğunda gerçekleştirildi. Diğer filmlerde olduğu gibi burada 

da çok önemli bir konuya değinen film hazır beton sektörün-

de yağ seçiminde dikkat edilmesi gereken kuralların neler ol-

duğunu en güzel anlatan çalışmalardan biri olarak görülüyor.

Çalışmaların bitmesi ile birlikte hazırlanan eğitim filmlerinin, 

THBB seminerleri ve etkinliklerinde katılımcılara gösterilme-

si ve isteyen herkesin her an ulaşabilmesi için, bütün THBB 

sosyal medya hesaplarında paylaşılması planlanıyor.
THBB continues 
to shed light to 
the sector with 
its short films 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

(THBB) continues its 

endeavors, adding new ones 

to the short educational 

films that it has made 

earlier.

THBB hazırladığı kısa filmler ile sektöre ışık 
tutmaya devam ediyor

“Transmikserin İnşaat Sahasında 
Güvenli Sürüş” 

Eğitim Filmi Sponsoru

“Hazır Beton Sektöründe Yağ 
Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken 

Kurallar Nelerdir?” 
Eğitim Filmi Sponsoru

“Doğru Numune Alımı, 
Muhafazası, Taşınması, Kür 

Edilmesi ve Preste Kırılması” 
Eğitim Filmi Sponsoru
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Komitele-

ri, hazır beton sektörünün gelişimi ve sorun-

ların çözümü için çalışmalarına ara verme-

den devam ediyor. THBB Komiteleri sektörü 

ilgilendiren gelişmeleri takip ederek aldığı 

kararlar ile Yönetim Kuruluna katkı sağlıyor. 

Bu kapsamda çalışmalarını yürüten komi-

telerden THBB Teknik Komite Toplantısı 11 

Eylül 2019, THBB Çevre ve İş Güvenliği Ko-

mitesi Toplantısı ise 11 Ekim 2019 tarihinde 

THBB Kavacık Ofisi’nde yapıldı.

THBB Teknik Komite toplantısında bir 

önceki Komite kararlarının değerlendiril-

mesinin ardından gündemdeki maddeler 

görüşüldü. Toplantıda; İstanbul Kalkınma 

Ajansı Mali Destek Programı çerçeve-

sinde “Türkiye Hazır Beton Birliği Araş-

tırma, Geliştirme ve Teknoloji Danışma 

Merkezi” projesinin hazır beton ve inşaat 

sektörlerinin ihtiyaçlarının sektör temsil-

cilerinden alınan bilgiler ve Danışma Ku-

rulu önerileri ışığında değerlendirilmesi 

ve projenin ilerleyişi; Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) 

ile ilgili gelişmeler, yakında yayımlanacak olan EN 13791 Stan-

dardı, Doğru Beton Uygulamaları Seminerleri, Beton Pompa 

Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi, Makine-Ekipman Alt Ko-

mitesi oluşturulması konuları görüşülerek kararlar alındı.

THBB Çevre ve İş Güvenliği Komitesi top-

lantısında bir önceki Komite kararlarının 

değerlendirilmesinin ardından gündem-

deki maddelerin görüşülmesine geçildi. 

Toplantıda, hazır beton sektöründeki iyi 

uygulama örnekleri, beton atıklarının ber-

tarafı konusu, Atıksu Arıtma Tesislerinde 

Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliği, 

önümüzdeki dönem iletişim faaliyetlerinde 

kullanılmak üzere betonun çevresel etkile-

rinin ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi, beton 

pompasının kurulması esnasında alınabi-

lecek güvenlik aksiyonların belirlenmesi, 

Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete 

Sustainability Council) ile ilgili gelişmeler 

görüşülerek kararlar alındı. Komite top-

lantılarında alınan kararlar THBB Yönetim 

Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak.

THBB Komiteleri hakkında

THBB bünyesinde Teknik Komite, Çevre 

ve İş Güvenliği Komitesi, Tanıtım ve Halk-

la İlişkiler Komitesi ve Üye ve Dış İlişkiler 

Komitesi bulunmaktadır. THBB’nin Ana Tüzüğü gereği oluş-

turulan bu komitelerde THBB’nin faaliyetleri planlanmakta, 

sektörümüzün sorunları tartışılmakta ve çözüm önerileri 

getirilmektedir. Bu özelliği ile komiteler, Yönetim Kurulu’na 

yardımcı bir yürütme ve çalışma kurulu özelliği taşımaktadır. 

Meetings of THBB 
Technical Committee 
and Environment and 
Occupational Safety 

Committee held  

Turkish Ready Mixed  Concrete  

Association (THBB) Committees 

are continuing nonstop to work on 

the solution of the problems and the 

improvement of the ready mixed  concrete  

sector. THBB Committees provide 

contribution to the Board of Directors 

with their decisions they take by keeping 

track of the developments that concern the  

sector. The meeting of THBB Technical 

Committee was held on 11th September 

2019 and that of THBB Environment and 

Occupational Safety Committee was held 

on 11th October 2019 at THBB’s head 

office in Kavacık, Istanbul.

THBB Teknik Komite ile Çevre ve İş 
Güvenliği Komitesi toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her 

ay merakla beklenen inşaat ve bununla 

bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerin-

deki mevcut durum ile beklenen gelişme-

leri ortaya koyan “Hazır Beton Endeksi” 

2019 Ekim Ayı Raporu’nu açıkladı. Güven 

Endeksi’nin en düşük endeks olması, ka-

lıcı iyileşmenin hâlen gerçekleşmediğine 

işaret etti. Bununla birlikte geçen yılın 

aynı ayına kıyasla sektörde önemli bir 

canlanmanın söz konusu olduğunu gös-

teren Rapor, son 2 yıllık inşaat faaliyetle-

rinde ilk kez iki ay üst üste devam eden 

bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.

THBB’nin hazırladığı Hazır Beton En-

deksi 2019 Ekim Ayı Raporu’na göre 

eylül ayında başlayan hareketlilik ekim ayında da devam etti. 

Ancak, sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik güve-

ni yükselmekle beraber eşik değerin altında kalmaya devam 

etti. Beklenti Endeksi’nin eşiğin altında kalması ve aşağı yön-

lü hareketi, yılın son iki ayında inşaat sektörünün ne yönde 

hareket edeceğine ilişkin soru işareti doğurmaktadır. Güven 

Endeksi’nin en düşük endeks olması, kalıcı iyileşmenin hâlen 

gerçekleşmediğine işaret etmektedir.

Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu’na göre, bütün en-

deksler önceki yılın aynı dönemine göre artış sergiledi. Geçen 

yılın aynı ayına kıyasla geride bıraktığımız ekim ayında sek-

törde önemli bir canlanma söz konusudur. Son 2 yıllık faaliyet 

incelendiğinde inşaat faaliyetlerinde ilk kez iki ay üst üste de-

vam eden bir hareketlilik olduğu görülmektedir. 

Hazır Beton Endeksi 2019 Ekim Ayı Raporu’nun sonuçlarını 

değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB 

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Sektör oyuncularının in-

şaat sektörüne yönelik güveni yükselmekle beraber eşik de-

ğerin altında kalmaya devam etmektedir. Son iki yıllık inşaat 

faaliyetlerini incelediğimizde ilk kez iki ay üst üste devam eden 

bir hareketlilik yaşandığını görüyoruz.” dedi.

İnşaat sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Yavuz Işık, 

“Bugüne kadar tecrübelerimiz bize göstermiştir ki inşaat sek-

töründeki hızlanma ve yavaşlama genel ekonomiye göre daha 

önce gerçekleşiyor. Sektörün, yurt için-

de faizlerin düşük olduğu dönemlerden 

ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan 

ilgisinin yüksek seyrettiği dönemlerden 

oldukça verimli bir şekilde faydalandı-

ğını görüyoruz. Ancak, risk iştahının ve 

ekonomik güvenin zayıfladığı zamanlar-

da ise sektörün kırılganlaştığına şahit 

olduk. Daha tam olarak etkileri yansı-

mamış olmakla beraber son gerçekleşen 

faiz indirimleri neticesinde eylül ayında 

konut satışlarında %15’lik bir artış mey-

dana gelmiştir. Küresel ticarete ilişkin 

iyimserliğin artması, Türkiye’nin jeopo-

litik riskinin azalması, Merkez Bankamı-

zın faiz indirimleri, kredi derecelendirme 

kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin beklen-

tilerinin iyileşmesi, Türk lirasının değerini korumaya devam 

etmesi inşaat sektörü oyuncularının beklentilerini bir nebze 

karşılayacaktır.” dedi.

Mobility in construction 
experienced two months 
successively for the first 

time in the last two years…

Turkish Ready Mixed  Concrete  Association 

(THBB) has announced its “Ready Mixed  

Concrete Index” 2019 October Report that 

reveals the current state and expected develop-

ments in the construction sector and related 

manufacturing and service sectors and that 

is expected curiously every month. The state 

of the Confidence Index as the lowest index 

marked the fact that permanent improvement 

has not taken place yet. 

İnşatta, son 2 yıldır ilk kez 2 ay üst üste 
hareketlilik yaşandı...

Grafik 1: Endeks Değerleri 

Grafik 2: Endeks Değerlerindeki Değişim (Önceki Yılın Aynı 

Ayına Göre, %)
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İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) Yenilik-

çi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı 

kapsamında çalışmaları yürütülen “Türkiye 

Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştir-

me ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesinin 

3. ve 4. Danışma Kurulu Toplantıları yapıldı.

12 Eylül 2019 tarihinde Yıldız Teknopark Mi-

mar Sinan Toplantı Salonu’nda gerçekleştiri-

len 3. Danışma Kurulu Toplantısı’na Yıldız Tek-

nik Üniversitesinden Prof. Dr. Sabriye Pişkin, 

Prof. Dr. Mehmet Burçin Pişkin, Doç. Dr. Emek 

Möroydor Derun; İstanbul Teknik Üniversite-

sinden Prof. Dr. Hulusi Özkul; Boğaziçi Üniver-

sitesinden Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu; 

İSTAÇ AŞ’den Gökberk Solmaz; Türkiye Hazır 

Beton Birliğinden Aslı Özbora Tarhan, Sel-

çuk Uçar, Dr. Eyüp Eren, Cenk Kılınç ve Arda 

Işık katıldı. 9 Ekim 2019 tarihinde Yıldız Tek-

nik Üniversitesi Teknopark Pisagor Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilen 4. Danışma Kuru-

lu Toplantısı’na ise Yıldız Teknik Üniversitesin-

den Prof. Dr. Sabriye Pişkin, Prof. Dr. Mehmet 

Burçin Pişkin, Doç. Dr. Emek Möroydor Derun; İstanbul Teknik 

Üniversitesinden Prof. Dr. Hulusi Özkul; Türkiye Hazır Beton 

Birliğinden Aslı Özbora Tarhan, Dr. Eyüp Eren, Cenk Kılınç ve 

Arda Işık katıldı. Toplantılarda sektörden gelen AR-GE talepleri 

değerlendirildi ve proje ilerlemesi hakkında sunum yapıldı.

THBB Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma 

Merkezi Projesi hakkında:

Türkiye Hazır Beton Birliğinin (THBB) Yıldız Teknik Üniversi-

tesi ortaklığı ile sunduğu “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 

Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” projesine 

1 Ekim 2018 tarihinde başlandı. Proje kapsamında, THBB bün-

yesinde sektörün ve bütün paydaşların or-
tak kullanımına açık ileri beton araştırmaları 
yapabilen, yenilikçi ve uzun ömürlü beton 
üretim teknikleri geliştiren ve sektöre özel, 
nitelikli ve çevreci beton üretimi konusunda 
AR-GE ve danışma hizmeti veren bir merkez 
kurulacak. Proje ile birlikte Türkiye Hazır 
Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve 
Teknoloji Danışma Merkezinde yapılabilecek 
AR-GE çalışmaları şöyledir: 1) Özel Beton 
Araştırmaları: Uzun servis ömrüne sahip be-
ton vb. malzeme deneyleri, özel çevresel et-
kilere karşı dayanıklı betonlar, beton servis 
ömrü hesaplamaları, 100 yıllık beton tasarımı, 
dürabiliteye bağlı eş değer beton performansı 
tasarımları vb. çalışmalar; 2) Çevre: İnşaat yı-
kıntı atıklarının beton üretiminde yeniden de-
ğerlendirilmesi, endüstriyel yanma atıklarının 
beton üretiminde değerlendirilmesi, taban 
külleri, endüstriyel cüruflar vb., endüstriyel 
atık suların ve beton endüstrisi geri kazanım 
sularının beton üretiminde değerlendirilmesi; 
3) Özel Beton Dizayn Çalışmaları: Havayı te-

mizleyen, CO
2
, NO

2
 gibi gazları adsorplayan özel beton, harç ve 

sıvaların geliştirilmesi, kendi kendini iyileştiren beton tasarım-
larının geliştirilmesi, antibakteriyel betonlar, harçlar ve sıvalar, 
hidrofobitesi artırılmış betonlar ve su yalıtımı sağlayan beton 
tasarımlarının geliştirilmesi, yüksek sıcaklığa dayanıklı beton 
ve harç tasarımları, tarihî yapıların güçlendirilmesi için özel ta-
mir harçlarının geliştirilmesi vb. çalışmalar yapılabilecek.

Bu çalışmaların yanı sıra, sektör paydaşları ile gerçekleştirilen 
teknik komite toplantıları ve üniversitelerden öğretim üyeleri-
nin katıldığı danışma kurulu toplantıları ile Türkiye Hazır Beton 
Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Danışma Merkezinde ya-
pılabilecek çalışmaların belirlenmesine başlandı.

The third and fourth 
Advisory Board 
Meetings of the 
THBB Center for 

Concrete R&D and 
Consultancy held 

The third and fourth Advisory 

Board Meetings of the THBB 

Center for Concrete R&D and 

Consultancy” project being 

implemented by Istanbul 

Development Agency (İSTKA) 

within the scope of Financial 

Support Program for Innovative 

and Creative Istanbul have been 

held. The R&D demands from 

the sector were assessed and a 

presentation for the progress 

of the project was made in the 

meetings.

THBB Beton AR-GE ve Danışma Merkezi 
projesinin 3. ve 4. Danışma Kurulu 
Toplantıları yapıldı
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Türkiye Hazır Beton Birliği
2019 Ekim – 2020 Ocak meslek içi 
kurs takvimi açıklandı
Türkiye Hazır Beton Birliğinin, hazır beton sektöründe çalışan 
transmikser, pompa ve santral operatörleri ile laboratuvar tek-

nisyenleri için düzenlediği eğitimler 
devam ediyor. Bir okul gibi sektö-
rüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye ele-
man yetiştiren THBB, 2019 Ekim – 
2020 Ocak aylarında toplam 12 kurs 
düzenleyecek. Devam eden aylarda 
düzenlenecek kursların tarihleri 
daha sonra açıklanacak.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs 
takviminde transmikser operatörle-
ri için 3, pompa operatörleri için 3, 
santral operatörleri için 3, labora-
tuvar teknisyenleri için ise 3 eğitim 
düzenlenecek. Eğitimler İstanbul’da 
gerçekleştirilecek. Ayrıca, talepler 
doğrultusunda diğer illerde de kurs-
lar düzenlenecek.

THBB tarafından düzenlenen eği-
timler Mesleki ve Teknik Eğitim Yö-
netmeliğine uygun olarak uzman 
eğitmenler tarafından veriliyor. Her 

branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği kuralları 
esas alınarak çalışma disiplini kazanılması olarak belirlenmiştir.

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders 

programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bilinmesi, 

ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi konuları işlenmek-

tedir.

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan ekipman bakımlarının öğrenilmesi, beton hakkın-

da temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin yapıl-

ması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygulamaların 

öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir.

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda 

Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda uygun 

beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune değer-

lendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında laboratuvar 

ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim alan 

katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı olan-

lara Millî Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilmektedir.

Talepler doğrultusunda da açılacak kurslar ile ilgili güncel takvi-

me Türkiye Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümün-

den veya https://egitim.thbbii.com.tr/kurstakvimi/ internet adre-

sinden ulaşılabilmektedir.

Eğitim ile ilgili taleplerinizi egitim@thbb.org adresine ya da 0216 

413 61 80 numaralı faksa gönderebilirsiniz.

Turkish Ready Mixed 
Concrete Association 

October 2019 – January 
2020 Vocational 
Course Calendar 

announced 

Trainings organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for the 

truck mixer, pump and batching plant 

operators and laboratory technicians 

working in the ready mixed concrete 

sector are ongoing. Total twelve courses 

will be held in October 2019 – January 

2020 in the training calendar of THBB 

that educates trained, conscious, and 

qualified personnel in the sector like a 

school. The dates of the courses to be 

organized in the subsequent months will 

be announced later on.
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Taleplere göre düzenlenecek olan program daha sonra açıklanacaktır.

Türkiye Hazır Beton Birliği 2019 Ekim – 2020 Ocak Meslek İçi Kurs Takvimi
Tarih Kurs Şehir

7 - 11 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

14 - 18 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

21 - 25 Ekim 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

4 - 12 Kasım 2019 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

18 - 22 Kasım 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

25 - 29 Kasım 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

02 - 06 Aralık 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

09 - 17 Aralık 2019 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

23 - 27 Aralık 2019 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Santral İşleri İstanbul

6 - 10 Ocak 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Transmikser Operatörlüğü İstanbul

13 - 17 Ocak 2020 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Beton Pompa Operatörlüğü İstanbul

20 - 28 Ocak 2020 Depreme Dayanıklı Yapılarda Beton ve Betonarme Deneyleri İstanbul

Beton-Betonarme Deneyleri Kursları Sponsorları 2018-2019

Santral Operatörleri Kursları Sponsorları 2018-2019

Transmikser ve Pompa Operatörleri Kursları Ana Sponsoru 2018-2019

Yakıt Ekonomisi Sponsoru 2018-2019
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Gelişmekte olan ülkeler için geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 

5’in üzerinde olan yıllık büyüme oranı 2019 yılının ilk çeyre-

ğinde yüzde 3,5’e geriledi. Benzer bir düşüşle gelişmiş ül-

kelerde de büyüme oranı yıllık yüzde 2’nin altına indi. 2019 

yılında dünyada beklenen büyüme oranı yüzde 3’e geriledi.

Türkiye için beklenen büyüme oranları bu 

rakamların oldukça altında ve negatif düzey-

de iken geçen ay IMF, Türkiye ekonomisinde-

ki birtakım olumsuzluklara dikkat çektikten 

sonra Türkiye’nin beklenen büyüme oranını 

yükseltti. IMF, Türkiye ekonomisi için 2019 yılı 

büyüme tahminini nisan tahmini olan eksi yüz-

de 2,5’ten yüzde 0,2’ye revize etti. 2020 yılı 

büyüme tahminini ise yüzde 2,5’ten yüzde 3’e 

yükseltti. IMF aynı zamanda Türkiye ekono-

misindeki olumsuzluklara da işaret etti: Özel 

sektör bilançolarındaki sorunlar, kredibilitenin 

onarılması için kapsamlı politika planı ihtiyacı. 

Bunları başarmak için enflasyon ve enflasyon 

beklentilerinde kalıcı düşüş olana kadar para 

politikasında beklemeye geçilmesi gerektiği-

ni, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek için 

yapısal reformlara odaklanılması gerektiğini 

belirtti.

Geçen ay açıklanan Yeni Ekonomik Programda 

enflasyonla mücadelede fiyat yapışkanlığına yani fiyatların 

değişmeme durumuna odaklanılacağı söylenmektedir. Fiyat 

yapışkanlığını ortadan kaldırmak için atılacak adımlar prog-

ramda ortaya konulmuştur. Yani ekonomi yönetimi de bugün 

Türkiye’nin faizde ulaştığı noktanın sürdürülebilir olması ve 

daha aşağı inmesi için YEP’te belirlenen enflasyon hedefleri-

nin yakalanılmasına bağlı olduğunun farkındadır.

Önümüzdeki dönemin en önemli ekonomik gündem maddesi 

olacağı görülen enflasyon konusunda son açıklanan TCMB 

Para Politikası toplantı özetinde tüketici fiyatlarının eylül 

ayında yüzde 0,99 artarken yıllık enflasyonun 5,75 puan aza-

larak yüzde 9,26’ya gerilediği ifade edilmektedir. Bu dönem-

de tüketici enflasyonun güçlü baz etkisiyle de birlikte özellik-

le temel mal ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş 

sergilediği aktarılan özette, Türk lirasındaki istikrarlı seyrin 

yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep 

koşullarının çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflas-

yonundaki düşüşte belirleyici olduğu dile getirildi.

Raporun özeti, Türk lirasındaki istikrarlı seyir 

devam ederse enflasyon beklentisi iyileşecek, 

bu da ılımlı iç talep ile sürdürülebilir bir ortam 

yaratacaktır. Geride bıraktığımız ay Barış Pı-

narı Harekâtı, ABD ile yaşanan politik gerilim, 

Trump’ın yaptırım kararlarına rağmen kurda 

olumsuz bir tablo ortaya çıkmaması, Türkiye 

ekonomisi açısından önemli bir testtir. Bu bo-

yutta bir politik ve jeopolitik gerilimde dahi 

kurda sıçrama yaşanmamışken kasım ayında 

kurun yükselmesine sebebiyet verecek her-

hangi bir gelişme beklenmemektedir. Enf-

lasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini 

yüzde 13,9’dan yüzde 12’ye çekilirken, 2020 

beklentisi ise yüzde 8,2 olarak korundu. Gele-

cek yıl için tek haneli enflasyon yönlendirmesi, 

Merkez Bankası’nın faiz indirmeye devam ede-

bileceğine işaret etmektedir. 

ABD Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Donald 

Trump’a yönelik azil sürecinin prosedürlerini 

resmileştiren karar tasarısını onaylaması ve beklenen tica-

ret anlaşmasına dair Çin tarafından şüpheli yaklaşımların de-

vam etmesi küresel ekonomik belirsizliklerin ana kaynakları 

olacaktır. Kısa vadede doların gücünü artıracak bir etmen 

görünmemekle birlikte küresel büyümeye ilişkin olumsuz 

beklentiler arttıkça dolara olan talebi artıracaktır. Bu da 

kısa vadede olmasa da doların değerini artıracaktır. Ancak 

Türkiye ekonomisini diğer gelişen piyasalardan kısa vadede 

negatif ayrıştıracak bir husus bulunmadığı için Türk lirasının 

değerinde özel bir aşınma beklenmemektedir.

Tüketici Fiyat Endeksi ekim ayında yıllık yüzde 8,55 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2019 yılı ekim ayında bir önceki aya 

göre yüzde 2,00, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 

Faiz indirimlerinin devam etmesi bekleniyor

Reduction of 
interests is 
expected to 

continue

If the stable progress in the 
Turkish lira continues, the ex-
pectation for inflation will be-
come better, which will create 
a moderate domestic demand 

and a sustainable environment. 
The fact that no negative pic-
ture appeared in the currency, 
despite Trump’s decisions for 
sanctions, the political tension 
with the USA, and the Barış 
Pınarı Operation of the last 

month, is an important test for 
the economy of Turkey. 
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10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki 

aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ekim ayında yıllık yüzde 

1,70 artış gösterdi

Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı ekim ayında 

bir önceki aya göre yüzde 0,17, bir önceki yılın aralık ayına 

göre yüzde 6,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,70 

ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi.

Ekonomik Güven Endeksi 89,8 oldu

Ekonomik Güven Endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında 

yüzde 4,5 oranında artarak 89,8 oldu. Ekonomik Güven En-

deksi’ndeki artış, Tüketici, Reel Kesim (İmalat Sanayi), Hiz-

met, Perakende Ticaret ve İnşaat Sektörü Güven Endeksle-

rindeki artışlardan kaynaklandı. Ekim ayında Tüketici Güven 

Endeksi 57 değerine, Reel Kesim Güven Endeksi 104,2 değe-

rine, Hizmet Sektörü Güven Endeksi 90,7 değerine, Peraken-
de Ticaret Sektörü Güven Endeksi 102,3 değerine ve İnşaat 
Sektörü Güven Endeksi 65,1 değerine yükseldi.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi 65,1 oldu
Mevsim etkilerinden arındırılmış İnşaat Sektörü Güven En-
deksi bir önceki ayda 60,1 iken, ekim ayında yüzde 8,3 ora-
nında artarak 65,1 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya 
göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam ça-
lışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 9,1 ve yüzde 
7,9 artarak 48,4 ve 81,8 değerlerini aldı.

Sektör oyuncularının inşaat sektörüne yönelik güveni 
yükselmekle beraber eşik değerin altında kalmaya devam 
etmektedir
Türkiye Hazır Beton Birliğinin hazırladığı Hazır Beton Endeksi’nin 
2019 Ekim Ayı Raporu’nda eylül ayında başlayan hareketlilik 
ekim ayında da devam etti. Ancak, sektör oyuncularının inşaat 
sektörüne yönelik güveni yükselmekle beraber eşik değerin al-
tında kalmaya devam etmektedir. Beklenti Endeksi’nin eşiğin al-
tında kalması ve aşağı yönlü hareketi, yılın son iki ayında inşaat 
sektörünün ne yönde hareket edeceğine ilişkin soru işareti do-
ğurmaktadır. Güven Endeksi’nin en düşük endeks olması, kalıcı 
iyileşmenin hâlen gerçekleşmediğine işaret etmektedir.

Mevcut İnşaat İşleri Seviyesi ekim ayında 2,7 puan arttı 
Ekim ayında mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,7 
puan daha artmıştır. Eylül ayındaki sıçrama sonrası artış eğili-
mi sürmüştür. İnşaat işleri mevcut seviyesi ocak ayındaki sert 
düşüş ardından artış eğilimine girmiş ve mayıs ayına kadar yük-
selmiş, haziran ayında uzun bayram tatili ve siyasi beklentiler ile 
mevcut işlerde düşüş gerçekleşmişti. Temmuz-Ekim dönemin-
de ise mevcut inşaat işleri seviyesi 13,5 puan artış göstermiştir. 
Mevcut inşaat işleri seviyesi geçen yıllar ile karşılaştırıldığında 
hâlen düşük kalmakla birlikte toparlanma eğilimi sürmektedir. 
Makro ekonomik göstergeler ile mali göstergelerde sağlanan 
göreceli istikrar ve özellikle faiz oranlarındaki düşüşler inşaat 
sektöründeki işleri de olumlu etkilemektedir.

Yeni Alınan İnşaat İşleri Seviyesinde 4,0 puan artış yaşandı 
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2019 yılı temmuz 
ayında ilk kez aylık bazda artış gösterdikten sonra ağustos 
ve eylül aylarında da yükselmişti. Artış ekim ayında da 4,0 
puan olarak gerçekleşmiştir. Yeni alınan inşaat işlerinde to-
parlanma ivme kazanmaya başlamıştır. Dip seviyeden dönüş 
olmuş ve uzaklaşılmaya başlanmıştır. Yeni alınan iş siparişleri 
seviyesi geçen yılın eylül seviyesine yaklaşmıştır. Ancak kalıcı 
iyileşme mevcut performans ile zaman alacaktır.

Konut Satışları eylül ayında yüzde 15,4 arttı 
Konut satışları aylık bazda 2019 yılında ilk kez ağustos ayında 
artmıştı. Eylül ayında da toplam konut satışları bir önceki yılın 
aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 146.903 olmuştur. Böy-
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lece 2019 yılının ilk dokuz ayında konut satışları 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 13,8 gerileyerek 991.041 adetten 
853.805 adede inmiştir. Yılın son çeyrek dönemine ilişkin ola-
rak konut kredi faizlerindeki düşüş beklentisine bağlı olarak 
iyimserlik sürmektedir. Konut alımlarına yönelik teşvikler yıl 
sonuna kadar devam etmektedir. Ancak satın alma gücündeki 
kalıcı zayıflama ihtiyaç sahiplerinin konut talebini, konut fiyat-
larındaki gerileme ise yatırım amaçlı konut talebini sınırlama-
ya devam etmektedir.

Yeni Konut Satışları eylül ayında yüzde 6,1 geriledi 
Türkiye genelinde ilk el konut satışları eylül ayında yüzde 6,1 
gerileyerek 51.393 adet olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2019 
yılının ilk dokuz ayında yeni konut satışları yüzde 27,8 düşerek 
460.568’den 332.761’e inmiştir. Yeni konut satışları konut sto-
kunun eritilmesi ve yeni konut başlangıçları için önemli olmakla 
birlikte stokları eritme hızı düşük kalmaya devam etmektedir. 

İpotekli Konut Satışları eylül ayında 57.811 olarak 
gerçekleşti 
Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile yapı-
lan satışlar veya bir başka deyimle ipotekli satışlar önemli rol 
oynamaktadır. Eylül ayında ipotekli konut satışları geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 410,2 artarak 57.811 adede yükselmiş-
tir. 2019 yılı eylül ayında ipotekli konut satışlarında önemli bir 
sıçrama yaşanmıştır. 2016 yılı ocak ayından bu yana en yük-
sek aylık ipotekli konut satışı gerçekleşmiştir. Konut kredi faiz 
oranlarının düşme eğilimine girmiş olması ile ipotekli satışlar-
da artış yaşanmaktadır. İpotekli konut satışları yılın son çeyrek 
dönemimde de konut kredi faizlerindeki düşüşe bağlı olarak 
yüksek gerçekleşmeye devam edecektir. 

İnşaat Malzemesi Sanayi Üretimi ağustos ayında yüzde 
13,1 azaldı
Türkiye İMSAD’ın Ekim 2019 Sektör Raporu’na göre, inşaat mal-
zemeleri sanayi üretimi 2019 yılının ağustos ayında 2018 yılının 
ağustos ayına göre yüzde 13,1 azalmıştır. Böylece yeni yılın ilk 
sekiz ayında da üretimde gerileme yaşanmıştır. 2019 yılının ilk 
sekiz ayında ise üretim yüzde 18,6 gerilemiştir. Bu dönemde yak-
laşık beşte birlik bir üretim kaybı ortaya çıkmıştır. Bu gerileme-
de iç pazardaki keskin daralma etkili olmaya devam etmektedir. 
İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edememekte-
dir. 2019 yılının ağustos ayında 22 alt sektörden 3’ünde üretim 
geçen yılın aynı ayına göre artarken, 19’unda gerilemiştir. 2019 
yılının ilk sekiz ayında ise 22 alt sektörün tamamında üretim bir 
önceki yılın ilk sekiz ayına göre düşmüştür. 2019 yılının ilk se-
kiz ayında üretimde en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör 
yüzde 46,7 ile hazır beton sektörü, yüzde 45,1 ile fırınlanmış kil-
den inşaat malzemeleri ve yüzde 27,7 ile inşaat amaçlı beton 
ürünleridir. Yılın ilk sekiz ayında 2 sektörde üretim gerilemesi 
yüzde 40’ın, 5 sektörde yüzde 20’nin ve 12 sektörde ise yüzde 
10’nun üzerinde gerçekleşmiştir. Tek haneli gerileme yaşanan 
üç alt sektör ise musluk ve vanalar, düz camlar ile soğutma ve 
havalandırma donanımlarıdır.

İşsizlik oranı yüzde 13,9 seviyesinde gerçekleşti
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 
2019 yılı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişi oldu. İşsizlik 
oranı 3,1 puanlık artış ile %13,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı 
dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %16,5 
olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 7,2 
puanlık artış ile %27,1 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 3,2 
puanlık artış ile %14,2 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı %46,4 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı temmuz döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 mil-
yon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık azalış ile yüzde 
46,4 oldu. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 
bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İs-
tihdam edilenlerin yüzde 19,8’i tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüz-
de 5,5’i inşaat, yüzde 55,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Ön-
ceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün 
istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün 
payı 0,1 puan, hizmet sektörünün payı 1,2 puan artarken inşaat 
sektörünün payı 1,4 puan azaldı.

Çimento iç satışı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 33,10 
azaldı
2019 yılı ilk 8 ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla 
yüzde 29,2‘lik bir düşüş yaşanmıştır. Yine 2019 yılı ilk 8 ayında 
büyük bir artışla üretilen çimentonun yaklaşık %19,9’u ihraca-
ta konu olmuştur. 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde iç satış-
larda yüzde 37,0 azalma yaşanırken, çimento ihracatında ise 
yüzde 44,4’lük artış gerçekleşmiştir. 2018 yılının ilk aylarında 
mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesi sebe-
biyle, geçen sene ilk 6 ayda satışlar beklenenden fazla artış 
göstermiştir. Ancak hem bu mevsimselliğin getirdiği olumsuz 
durum, hem de geçen yılın son 5 ayında görülen küçülmenin 
etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma devam etmiştir. İç 
satışlar aylık bazda 16 ay, devre bazında 13 aydır küçülmekte-
dir. Yılın kalan bölümünde, baz etkisi sektörümüz lehine gelişe-
ceğinden, küçülme oranlarının azalması beklenmektedir. Böl-
gesel bazda iç satışlarda en az küçülen bölgeler Güney Doğu 
Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmuştur. 

2005 – 2019 Çimento Verileri (ton)
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“Güriş olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz”

1958 yılında kurulan Güriş, kuruluşundan bu-
güne kadar, Türkiye’nin önde gelen taahhüt 
firmalarından biri olmayı sürdürmekle beraber 
grup firmaları; inşaat, demir çelik, dövme-işle-
me, döküm sanayi, enerji, madencilik, turizm 
ve makine imalat ve ithalat alanlarında da faa-
liyet göstermektedir. Güriş Holding 30’dan faz-
la iştiraki ile 7.000’i aşkın personeli istihdam 
etmektedir.

2018 ağustos sonrasında ülkede yaşanan fi-
nansal sorunlar nedeniyle faaliyet alanlarımız-
dan biri olan inşaat sektörü, 2019 yılında %50 
civarında küçülmüş olup, bu küçülmeye bağlı 
olarak sektörlere göre farklılık göstermekle 
birlikte iş ve inşaat makineleri sektöründe de    
%75 pazar daralması yaşanmıştır. Ancak, Güriş 
İş Makinaları Endüstri AŞ 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla Alman 
malı Schwing beton pompalarının Türkiye mümessilliğini de al-
mış, kriz ortamında bile yatırım yaparak Türkiye’nin geleceğine 
olan güvenini göstermiştir. Schwing beton pompaları, beton 
pompalama esnasında yakıt tüketiminde ciddi oranda tasarruf 
yaparak hem çevreci hem de yatırımcısına önemli bir ekonomik 
katkı sağlamaktadır. Schwing beton pompalarının tamir ve ba-
kımlarında %100 orijinal parça kullanarak, pompa sahiplerine 
24 saat servis hizmeti verilmeye başlanmıştır. Müşteri memnu-

niyeti odaklı hizmet veren Güriş İş Makinaları 

Endüstri AŞ yılda 100’e yakın beton santral 

üretimi yapmakta, bu üretimini yurt içi firma-

lara vermekle birlikte, Orta Asya, Orta Doğu, 

Avrupa ve Afrika olmak üzere 40’tan fazla 

ülkeye ihracat yapmakta olup bu ülkelerde 

de 24 saat servis hizmet kalitesini ön planda 

tutmaktadır.

Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ, hidrolik kaya 

delici ve hidrolik kaya kırıcıda Japon Furuka-

wa firmasının 30 yıldır Türkiye distribütörü 

olup, hidrolik kaya delicide %30 ve hidrolik 

kaya kırıcıda da %20 pazar payını muhafaza 

etmektedir.

Güriş İş Makinaları Endüstri AŞ, sosyal anla-

yış ve dayanışma ile 2019 yılı içerisinde per-

sonel istihdamını muhafaza etmiştir.

81 milyon nüfus ile büyük ve güçlü bir ekonomisi olan 

Türkiye’nin 2020 yılı içinde sektörel olarak yukarıya doğru 

ivme kazanacağı ve 2021 yılından itibaren de sektörel faaliyet-

lerin normalleşeceği öngörüsüyle Güriş olarak yatırımlarımıza 

hız kesmeden devam edeceğiz. Bu süreçte, hizmet kalitemizi 

daha da arttırarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkar-

mayı hedefliyoruz.

“As Güriş, we keep 
on investing”

Founded in 1958, Güriş has 

continued to be one of Turkey’s 

leading undertaking firms since 

the day of its incorporation and 

its group subsidiaries are acting 

in the fields of construction, iron-

steel, forging-processing, casting 

industry, energy, mining, tour-

ism, machinery production, and 

import. With its over 30 affiliates, 

the Güriş Holding employs more 

than 7,000 personnel.

Hüseyin Savur 
Güriş İş Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Müdürü
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Deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin 
“Deprem Tehlike Haritası” incelendiğinde 
nüfusun yüzde 70’ten fazlasının “deprem 
tehlikesi yüksek” bölgelerde yaşadığı 
görülmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı da 6,7 milyon konutun depre-
me dayanıksız olduğunu ve yenilenmesi 
gerektiğini açıkladı. Depreme karşı daya-
nıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün 
gündemde olduğu son yıllarda ileri sevi-
yede analizler yapabilen ve sektörün ih-
tiyaçlarına cevap verebilen bir araştırma 
merkezi ihtiyacı doğdu. 

Bu gelişmeler doğrultusunda önemli bir 
projeye imza atılarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ko-
ordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) 

Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek 
Programı desteğiyle “Türkiye Hazır Be-
ton Birliği Beton Araştırma Geliştirme 
ve Teknoloji Danışma Merkezi” kuruldu. 
Merkez, hem İstanbul’un beton kalitesinin 
belirlenmesinde ileri seviye testlerin ya-
pılabilirliğini sağlamayı hem de inşaat ve 
hazır beton sektörlerinin özel AR-GE ve 
teknoloji danışmanlığı ihtiyaçlarına cevap 
vermeyi amaçlıyor. Merkez, sektörün ve 
bütün paydaşların ortak kullanımına açık 
ileri düzey beton araştırmaları yapabilen, 
yenilikçi ve uzun ömürlü beton üretim tek-
nikleri geliştiren, nitelikli ve çevreci beton 
üretimi konusunda danışmanlık yapan bir 

merkez şeklinde hizmet verecek. Çevre konusunda da önemli 
çalışmaların yapılacağı Merkezde sektörün ihtiyaçları göz önü-

“THBB Center for 
Consultancy on Concrete 
R&D and Technology will 

fulfill the needs of our 
country and the sector”    

When the “Earthquake Hazard Map” 

of Turkey that is an earthquake-prone 

country is scrutinized, it appears that 

more than 70 percent of the population 

live in the areas “whose earthquake risk 

is high.” 

“THBB Beton AR-GE ve Teknoloji Danışma 
Merkezi, ülkemizin ve sektörün ihtiyaçlarına 
cevap verecek”

Ümit ÜNAL T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü
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ne alınarak, atıkların değerlendirilmesi ve alternatif ham mad-
delerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yürütülebilecek. 

Müteahhitlere, hazır beton, prekast beton, çimento, agrega, 
kimyasal katkı ve mineral katkı üreticilerine, binalarındaki be-
ton kalitesinin tespitinde ileri seviye testlere ihtiyaç duyan 
vatandaşlarımıza ve belediyelere hizmet verecek olan “Tür-
kiye Hazır Beton Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Tekno-
loji Danışma Merkezi” hakkında T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, Hazır Beton dergisinin 
sorularını yanıtladı.

— Öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 
1968 Sivas doğumluyum. Trakya Üniversitesi Mimarlık lisans, 
Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık ABD Yüksek Lisans 
mezunuyum. Sultanbeyli Belediyesi İmar Müdürlüğü, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Planlama Müdürlüğü, 

İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreter 
Yardımcılığı görevlerinin ardından 2017 
yılından itibaren İstanbul Sanayi ve Tek-
noloji İl Müdürlüğü görevini yürütüyo-
rum.  Evliyim ve dört çocuk babasıyım. 

— T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İs-
tanbul İl Müdürlüğü olarak çalışmala-
rınız nelerdir?
İstanbul Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
olarak Bakanlığımızın sorumluluk alanı-
na giren tüm çalışmaları ilimiz özelinde 
hayata geçiriyoruz.  Bakanlık ve İl Müdür-
lüğü olarak ulusal inovasyon ortamında 
sanayimizi rekabet gücü ve katma değeri 
yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen, yük-
sek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturmak amacıyla politika 

üretme, uygulama süreçlerinde yol gösterme, süreci teşvik 
etme ve finansal olarak destekleme noktalarında hizmet su-
nuyoruz. Bakanlığımız yüksek teknolojiye ve yerli üretime 
odaklanmış durumdadır. Bu hedef doğrultusunda çıkarılan 
üretim reform paketi ile AR-GE ve tasarımda bir sıçrama ya-
şanmıştır. 2019 yılı kasım ayında ülkemizde toplamda 1.026 
AR-GE merkezi bulunmaktadır, 349 tasarım merkezi ve 65 
teknoloji geliştirme bölgesi aktif bir biçimde çalışmalarına 
devam etmektedir. 130 bin personeliyle çalışmalarını sür-
düren bu merkezlerde devam eden ve tamamlanan toplam 
proje sayısı 100 bine yaklaşmıştır. AR-GE ve teknoloji alanın-
da gerçekleştirilen yatırımlar sonucunda patent ve marka 
sayımız da hızla artmış durumdadır. İl Müdürlüğümüzün bu 
konudaki yoğun çalışmaları ile ilimizde AR-GE merkezi sayısı 
412’e, Tasarım Merkezi sayısı 164’e ulaşmış olup, 7 adet aktif 
teknoparkımız bilim ve teknoloji konusunda ülkemize liderlik 
etmeye devam etmektedir. İl Müdürlüğümüz tüm bu çalışma-
ların merkezinde gerekli bilgilendirme ve bilinçlendirme ça-
lışmalarını sürdürmektedir. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği 

kapsamında paydaşlarımız ile aktif bir şekilde faaliyetlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. 

Bu çalışmaların yanı sıra, İl Müdürlüğümüzce vatandaşlarımı-
zın güvenli ürün kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 2019 
yılında Piyasa Gözetim ve Denetim çalışmaları kapsamında 
13 bin ürün için denetim gerçekleştirilmiştir. Yine 2019 yılının 
ilk 9 ayında Metroloji, Ölçüler ve Ayar Birimimizce 265 bin 
533 adet ölçü ve ölçü aletlerinin ilk ve periyodik muayeneleri 
yapılmış,  Sanayi Sicil birimimizin sahada da aktif çalışmaları 
ile ilimizde kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi sayısı bugün 31.430’a 
ulaşmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) kâr amacı güt-
meyen kuruluşları inovasyon içeren projelerini destekleyen 
önemli çalışmalar yürütüyor. 

— İSTKA’nın Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek 
Programı kapsamında “Türkiye Hazır Beton Birliği Beton 
Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Merkezi” ku-
ruldu. Bu merkez hakkındaki düşüncelerinizi alabilir mi-
yiz? 
İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul’un ihtiyaçlarına yönelik 
şehrimize ve halkımıza fayda sağlayacak önemli projelere 
destek vermektedir. Kâr amacı gütmeyen çatı kuruluşlar ara-
cılığı ile gerçekleştirilen bu projeler, ilimizin potansiyelinin 
daha iyi noktalara taşınmasında lokomotif olmaktadır. Bugün 
Avrupa’nın en çok beton üreten ülkesiyiz. İnşaat sektörümüz 
yalnızca ülkemize değil yurt dışına da hizmet vermektedir. 
Ülkemiz açısından inşaat sektörünün bir diğer önemi ise dep-
rem kuşağında yer almamızdan dolayı kentsel dönüşüm süre-
cinin aktif olarak sürmesidir. Dolayısı ile inşaat sektöründeki 
üretim kalitesinin ve üretim teknolojilerinin dünya standart-
larının üzerinde olması bir gerekliliktir. Hazır betonda kalite-
nin temini, yalnızca inşaat sektörünün değil tüm vatandaşla-
rımızın takip ettiği bir konudur ve ülke ekonomisi açısından 
da büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan “Türkiye Hazır Beton 
Birliği Beton Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Danışma Mer-
kezi” ülkemizin ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecektir. 
Bu merkezin bir diğer önemli özelliği ise Bakanlığımızın son 
dönemde öncelik verdiği teknolojik üretimi sağlamaya yöne-
lik işletmelere vereceği danışmanlık hizmetidir. Böylece sek-
tördeki üretim bilim ve teknolojiye dayalı olarak yapılacaktır.  

— Son olarak, sektörümüze neler söylemek istersiniz?
Türkiye hazır betonla Avrupa’dan sonra tanışmıştır ancak 
bugün Avrupa lideridir. Özellikle son otuz yılda üretim mikta-
rını hızla artıran Türkiye, Çin ve ABD’nin ardından dünyanın 
üçüncü en büyük hazır beton üreticisi olmuştur. Bu hızlı bü-
yüme süreci yalnızca hazır beton ve inşaat sektörünün kal-
kınmasına destek sunmuyor, aynı zamanda ülke ekonomisine 
de tartışılmaz bir güç kazandırıyor. İstihdam ettiği sektörün 
ülkemiz için kazançlarının yanı sıra ihtiyaçları da elbette gün-
demimizdedir. Bu bağlamda sektörün önünü açacak her türlü 
girişim ve desteği vermeye hazırız. 

The T.R. Ministry of En-

vironment and Urban De-

velopment also announced 

that 6,7 million houses 

are not resistant against 

earthquakes and in need 

of renewal. In recent years 

that included the agenda 

of urban transformation 

and structuring that resists 

earthquakes, a requirement 

for a research center that 

can conduct advanced-level 

analyses and fulfill the needs 

of the sector took place.

NEWS HABERLER

43September - October • 2019 • Eylül - Ekim   HAZIR BETON   



Çimento üretim süreci, dünyadaki sera 

gazı emisyonunun yaklaşık %8’ine yol 

açan bir sera gazı kaynağıdır. MIT’de 

bir araştırma ekibi bu emisyonları ta-

mamen ortadan kaldırabilecek ve hat-

ta bu süreçte başka yararlı ürünler de 

ortaya çıkarabilecek yeni bir üretim 

yöntemi buldu.

Bulgular bugün PNAS dergisindeki bir 

makalede, MIT’de Kyocera Malzeme 

Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Yet-

Ming Chiang, yüksek lisans öğrencisi 

Andres Bedel, doktorasını bitirmiş 

Leah Ellis ve diğer araştırmacılar ta-

rafında yayımlandı.

Chiang, “Günümüzde, üretilen her 1 ki-

logram çimento için 1 kilogram karbon-

dioksit salınıyor.” dedi. Bu, her yıl 3 ila 4 

gigaton (milyar ton) çimento ve karbon-

dioksit emisyonu demek. Bu miktarın 

daha da artması bekleniyor. Dünyadaki 

binaların sayısının 2060 yılında şimdi-

kinin iki katına çıkacağı düşünülüyor. 

Chiang’a göre bu da “her 30 günde yeni 

bir New York inşa etmeye” eş eğer ve 

artık emtia üretimi de çok ucuz. Kilog-

ram başına sadece 13 sent tutuyor ki bu 

da şişelenmiş su maliyetinden bile daha 

ucuza geliyor. 

New approach suggests 
path to emissions-free 

cement

MIT researchers find a way to eliminate 

carbon emissions from cement production.

It’s well known that the production of 

cement — the world’s leading construction 

material — is a major source of greenhouse 

gas emissions, accounting for about 8 per-

cent of all such releases. If cement produc-

tion were a country, it would be the world’s 

third-largest emitter

MIT araştırmacıları karbon emisyonu 
olmadan çimento üretme yöntemi buldu

Fotoğraf: Felice Frankel

HABERLER NEWS

44 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2019 • September - October



Bu nedenle, malzemenin maliyetini çok artırmadan, karbon 
emisyonunu azaltmanın yollarını bulmak hayli zorlayıcı olu-
yor. Chiang ve ekibi geçtiğimiz yılı alternatif çözümler araya-
rak geçirdiler ve mevcut fosil yakıtlara bağlı düzenin yerini 
elektrokimyasal sürecin alabileceği fikrinde uzlaştılar.  

Alışılagelen Portland çimentosu, kullanılan en yaygın çimen-
to türüdür. Kömürün yanmasıyla ortaya çıkan kum ve kili 
öğütülmüş kireç taşıyla beraber, yüksek sıcaklıkta pişirerek 
elde edilir. Bu süreç iki farklı şekilde karbondioksit açığa çıka-
rır: Kömürün yanması ve kireç taşının pişirilmesi esnasında. 
Bunların ikisi de toplam emisyona hemen hemen aynı katkıyı 
yapar. Chiang’a göre, yeni yöntem her iki kaynağı da ortadan 
kaldıracak ya da etkilerini büyük ölçüde azaltacak. Temel 
elektrokimyasal süreci laboratuvarda ispat etmiş olsalar da, 
sürecin endüstriyel düzeyde işe yarayabilmesi için daha çok 
çalışmaları gerekecek.

Öncelikle, yeni yaklaşım ısıtma sürecinde kullanılan fosil ya-
kıtlar yerine temiz ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiş 
elektriği sürece dâhil ederek, fosil yakıtların kullanımına son 
verebilir. Chiang’a göre, “Bugün birçok coğrafyada yenilene-
bilir elektrik en ucuz elektriği sağlıyor ve maliyeti her gün 
daha da düşüyor.” Ayrıca, yeni yöntemle de aynı çimento 
üretilebiliyor. Ekip, birçok araştırma grubunun farklı şekil-
lerde yapmaya çalıştığı gibi, yeni bir çimento türünü sektöre 
kabul ettirmeye çalışmanın, Portland çimentosunun dünya 
çapında ne kadar yaygın kullanıldığını ve inşaatçıların nispe-
ten denenmemiş yeni malzemeleri kullanmak konusunda ne 
kadar isteksiz olacağını göz önünde bulundurarak, çok zor 
olacağının farkına vardı. 

Yeni yöntem, birçok kişinin lise kimya derslerinden aşina oldu-
ğu elektrolizör kullanımını merkezine alıyor. Süreç şu şekilde 
işler: Bir batarya, bir bardak su içinde iki elektrotla bağlanır; 
elektrik, suyu bileşen atomlarına parçaladıkça bir elektrotta 
oksijen baloncukları, diğer elektrotta hidrojen baloncukları 
oluşur. Yani, elektrolizörün oksijen açığa çıkartan elektrotu 
asit üretirken, hidrojen açığa çıkaran elektrotu baz üretir.

Yeni yöntemde, toz haline getirilmiş kireç taşı asit içinde bir 
elektrotta çözülür yüksek saflıkta karbondioksit salınır. Diğer 
taraftan, genellikle kireç olarak bilinen kalsiyum hidroksit 
diğer elektrottan katı hâlde dışarı atılır. Kalsiyum hidroksit 
daha sonra, çoğunlukla kalsiyum silikattan oluşan, çimentoyu 
üretmek için başka bir aşamada işlenebilir.

Saf, konsantre bir sıvı formundayken karbondioksit kolayca 
ayrıştırılabilir ve benzinin yerini almak üzere sıvı yakıt gibi 
katma değerli ürünler üretmek için kullanılabilir veya yağ 
geri kazanımı gibi uygulamalarda ve hatta gazlı içecek ve 
kuru buz üretiminde kullanılabilir. Chiang; bütün bu sürecin 
sonunda çevreye karbondioksit salınmamış olur, dedi. Buna 
karşılık, konvansiyonel çimento fabrikalarından yayılan kar-

bondioksit; azot oksitler, kükürt oksitler ve karbon monoksit 
gibi gazlarla tekrar kullanılmayacak kadar kirletiliyor.
Ellis; hesaplamaların, bu süreçte ortaya çıkan hidrojen ve 
oksijenin, örneğin bir yakıt hücresinde, tekrar birleştirile-
bileceğini ya da işlemin geri kalanının ihtiyacı olan enerjiyi 
sağlamak için yakılabileceklerini ve bu süreçte de su buharı 
dışında hiçbir madde salınmayacağını söylüyor.

Yeni yöntemde kullanılan temel kimyasal reaksiyonların bir 
örneğinde, elektroliz nötr suda gerçekleşir. Boyalar, asit 
(pembe) ve bazın (mor) pozitif ve negatif elektrotlarda na-
sıl üretildiğini gösterir. Bu işlemin bir varyasyonu, kalsiyum 
karbonatın (CaCO3) kalsiyum hidroksite (Ca(OH)2) dönüştü-
rülmesinde kullanılabilir. Bu da daha sonra herhangi bir sera 
gazı emisyonu açığa çıkarmadan Portland çimentosu yap-
mak için kullanılabilir. 

Laboratuvar sunumlarında, ekip kalsiyum karbonattan kireç 
üreterek gereken önemli elektrokimyasal adımları, küçük 
ölçekte de olsa, gerçekleştirdi. İşlem, çözeltide kireç ortaya 
çıkarken cam kabın içinde askıda duran beyaz parçacıklar 
ortaya çıkardığı için, sallanmış bir kar küresi gibi görünüyor.

Teknolojisi basit ve (prensipte) kolayca geliştirilebilir durum-
da fakat günümüzde ortalama bir çimento fabrikası yıllık 
700.000 ton çimento üretiyor. Makalenin baş yazarı Ellis, 
“Böyle bir endüstriye nasıl girebilir ve kalıcı olabilirsin?” diye 
soruyor. Ona göre bir yöntem, her seferinde sistemin tamamı 
yerine bir parçasını değiştirmek ve “kademeli bir şekilde” ya-
vaş yavaş yeni parçalar eklemek.

Chiang’e göre ekibin ortaya koyduğu ilk sistem; “Mümkün 
olan en iyi yaklaşım için gereken strateji olmasa da, insanları 
elektrokimyasal sektör hakkında daha çok düşündürüp, yeni 
fikirler üretmeye itecektir. Henüz oturmuş bir çözüm değil, 
önemli bir ilk adım.”
Kaynak: http://news.mit.edu/2019/carbon-dioxide-emissi-
ons-free-cement-0916
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İnşaat sektöründe tahribatsız deney (NDT) teknolojisi, ima-

lat ve montaj aşamalarında kullanılan bütün malzemelerin 

ve birleştirme işlemlerinin en yük-

sek kalitede olmasını sağlamada 

önemli bir rol oynamaktadır. NDT 

teknolojisinin inşaat sektöründeki 

uygulamaları, bina teşhislerinden 

beton yapı testlerine kadar çok çe-

şitlidir.

Tamamen ve Kısmi Tahribatlı  

Yıkım Deneyi Karşılaştırması

Beton sertleştikten hemen sonra, 

inşaatçılar için yapının çeşitli özel-

liklerini bu süreçte zarar vermeden 

yeterince değerlendirebilmek çok 

önemlidir. NDT eski yapıları test et-

mek için de kullanılabilirken, yeni beton yapılar da tamamen 

tahribatsız veya kısmi tahribatlı deney yöntemleri kullanıla-

rak değerlendirilebilir.

İsminde de belirtildiği gibi tamamen tahribatsız deney yön-

temleri, test sırasında betona zarar verilmesi gerekliliğini 

ortadan kaldırır. Bu tür deneyler, analizde kullanılmak üzere 

yeterli bir örnek elde etmek için sadece beton yapı yüzeyinin 

hafifçe hasar görmesini gerektirir. Buna karşılık, beton yapı-

lar üzerinde karot, çekilme ve çekme testleri içerebilen kısmi 

tahribatlı testler yapı yüzeyinin hasar görmesine neden olur 

ve analizden sonra onarımını gerektirir. 

Beton Analizinde NDT Yöntem Çeşitleri

Yukarıdaki deneylere ek olarak, beton analizi için diğer NDT 

yöntemleri arasında görsel muayene, geçirgenlik testleri, 

penetrasyon direnci testleri, radyografik testler, yarı hücre-

li elektrik potansiyeli testleri, tomografik modelleme, darbe 

yankı testi ve çok daha fazlası bulunur. Belirli bir NDT testi-

ni bir başkası yerine kullanma kararı tamamen analiz edilen 

malzemenin özelliğine bağlıdır. Örneğin, bir ultrasonik darbe 

hızı testi, inşaat işçilerinin beton yapının basınç mukavemeti, 

düzgünlük ve homojenliğini daha iyi anlayabilmeleri için be-

tonun ses hızı üzerinde kesin ölçümler elde etmelerini sağlar.

Beton yapıları analiz etmek için kullanılan NDT yöntemlerinin 

her biri çeşitli NDT ekipmanları kullanır. Örneğin, ultrasonik 

geçiş hızı testleri bir ultrasonik geçiş hızı ölçüm aletinin kul-

lanılmasını gerektirirken, penetrasyon direnci testleri, belirli 

bir beton yapının yüzey alanı kuvvetini değerlendirmek için 

bir Windsor sondasına ihtiyaç duyabilir.

Ekipman Sağlamlığını Denetleme

İnşaat firmalarının şantiyede kullanılan ekipmanın sağlam-

lığını periyodik olarak denetlemeleri çok önemlidir. İnşaat 

şirketleri, ekipman analizi için NDT kullanarak, ekipmanların 

güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir ve ayrıca ciddi 

hasarlar meydana gelmeden önce herhangi bir hatayı tespit 

edebilirler.

Uluslararası bir denetim, doğrulama, deney ve belgelendir-

me şirketi olan SGS, inşaat şirketlerinin ekipmanlarının sağ-

lamlığını denetlemek için kullanabilecekleri yüksek etkili NDT 

yöntemleri sunan bir şirkettir. Duyusal teknolojideki son ge-

Non-Destructive 
Testing in 

Construction

Within the construction industry, 

nondestructive testing (NDT) 

technology plays an important role 

in ensuring that all materials and 

joining processes used during the 

fabrication and erection phases are 

of the highest quality. The applica-

tions of NDT technology within 

the construction industry are vast, 

ranging from building diagnoses to 

the testing of concrete structures.

Tahribatsız Deney Teknolojisiyle betona 
hasar vermeden deneyler yapılabiliyor
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lişmeler SGS’nin yenilikçi NDT çözümlerine entegre olan ger-

çek zamanlı ve sensör tabanlı izleme sistemleri geliştirilmesi-

ni sağlamıştır. SGS tarafından sağlanan NDT çözümleri 7/24 

şirket varlıklarını izler. Bu sayede inşaat işçileri acil durum 

anında herhangi bir arızadan haberdar edilir. Sonuç olarak, 

şirketler bakım yatırımlarını daha etkili bir şekilde yönetebilir 

ve ekipman onarımları sırasında meydana gelebilecek isten-

meyen aksama sürelerini en aza indirebilirler. 

NDT’nin İnşaatta Gelecekteki Kullanım Alanları

NDT yöntemlerinin inşaat endüstrisinde güvenliği artırma 

hususundaki avantajlarına rağmen, bu deney teknikleri ma-

alesef bazı sınırlamaları da beraberinde getiriyor. Örneğin, 

köprü testi için kullanılan mevcut NDT metotları, 1960 ve 

1980 arasında inşa edilen birçok köprüde yaygın bir sorun 

olan tendon kanallarının konumunu ve derzini belirleyeme-

mektedir. 

Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için birkaç üstün NDT 

yöntemi önerilmektedir. Örneğin, tendon kanallarını lokalize 

eden, ayrıca grup hatalarını oldukça doğru ve hızlı bir şekil-

de belirleyen çeşitli otomatik çok amaçlı tarayıcı sistemler 

bulunmuştur. Ek olarak, Robot RoSY I ve RoSY II gibi birkaç 

tırmanma robotu sistemi bina koruma ve bakım prosedürle-

rinde daha yüksek düzeyde sağlamlık ve doğruluk sağlamak 

için radar ve darbe yankı teknolojisi ile geliştirilmiştir.

Kaynak: www.azobuild.com/article.aspx?ArticleID=8357
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BPN Mimarlık, İngiltere, Warwickshire, Moreton Paddox ka-
sabasında tamamen betondan yapılmış, bir kısmı su altında 
bulunan bir ev inşa etti. 
Hayalet Ev olarak adlandırılan bu yapı, yoldan sadece kısmen 
görülebilmesi için zemine gömüldü.

Mimarlık ofisi ev sahibine, “Mülkünüze göz attığınızda, ilk iz-
lenimlerinizin dışında daha görecek çok fazla şey olduğunu 
fark edeceksiniz.” dedi.
Evin ismi aynı zamanda hem yapıda kullanılan saydam camların 
yarattığı güzelliğe hem de havuzdaki yansımaya atıfta bulunuyor.

“Hayalet Ev” brüt yüzeyli betonun güzel 
kullanımıyla büyülüyor

BPN Architects 
designs Ghost 
House to have 

“ethereal 
presence”       

BPN Architects has built 
a partially sunken house 

“purely from concrete” in the 
village of Moreton Paddox, 

Warwickshire, UK.
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Ev, çarpıcı olması için, suyun altında bulunan avluya varma-
dan önce yansıtma havuzundan geçerek ana girişe ulaşılabi-
lecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu kapalı alanın üç tarafı, çelik çerçeveli pencerelerle çevril-
miştir. Eve, beton duvara yapılmış “mütevazı bir giriş” şeklin-
de adlandırılan sade, siyah bir kapıdan girilmektedir.

Giriş doğrudan su altında kalan başka bir avluya bakan, çift 
katlı bir cam duvarın önündeki açık plan oturma ve yemek 
salonuna açılmaktadır.
BPN Mimarlık’ın proje mimarı Phill Shepherd, “Eve vardığınız-
daki hisleriniz ve evin tasarlanış biçimi, içine girdikçe sizi hava-
ya sokar.  Her zaman ya bir ışık kuyusunun altında ya da bir av-
lunun manzarasını seyrederken bulursunuz kendinizi.” diyor. 

Ana yaşam alanı, bir ucunda yemek alanı, diğer tarafında kane-
peler bulunan merkezi bir ada mutfağı etrafında şekillenmiştir.
Evin ana girişinin her iki tarafındaki bir çift simetrik katlanmış 
çelik merdiven doğrudan ebeveyn yatak odasına çıkarken, 
zemin kattaki giriş avlusunun etrafında iki tane daha misafir 
odası ve bir sinema odası bulunmaktadır.

Evin tamamı yerinde yapım betonla inşa edilmiş ve bütün 
alanlarda beton brüt olarak bırakılmıştır.
Shepherd, “Müşterimiz, Tadao Ando ve dünyanın dört bir ya-
nından gelen ve tamamen betondan ev inşa eden diğer mi-
marların çalışmalarından ilham aldı.” dedi. 
 “Beton yüzeylerin bitirilişinde, yalnızca yerinde döküm be-
tonla ulaşılabilecek bir güzellik var.”
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Ev, Moreton Paddox köyünde son 50 yılda mimarlar tarafın-
dan tasarlanmış örnek evler arasına giriyor.
Shepherd durumu “İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bölge-
de mimarlar tarafından tasarlanmış, güzel mimariye sahip ev 
yaptırmak gibi bir gelenek ortaya çıktı.” şeklinde açıkladı.
“Hayalet Ev, komşularından biçim ve materyal özelinde fark-
lılık gösterse de bölgenin gelişiminin bir parçası olarak onla-
rın arasında, bir 21. yüzyıl yapısı olarak yerini alıyor.” 

Hayalet Ev, kırsal bölgelerde sıra dışı evler inşa edilmesi-
ne izin veren Ulusal Planlama Politikası Çerçevesinin 55. 
maddesi doğrultusunda imar iznini aldı. Shepherd, Birleşik 
Krallık’ta bu gibi özel yapım evlerin inşaatının teşvik edilmesi 
gerektiğine inanıyor.

“Birleşik Krallık’ta daha fazla insanı, nasıl yaşamak istiyorlar-
sa ona göre özel tasarlanmış evlerini yaptırmaları için teşvik 
etmeliyiz.” dedi. 
“Maalesef mevcut planlama sistemi ve toplu konut üreticisi 
zihniyeti, insanların evlerinin tasarımında özgün ve yaratıcı 
olma fırsatlarını kısıtlıyor.”

Fotoğraf: Felix Mooneeram
Kaynak:www.dezeen.com/2019/09/13/bpn-architects-
ghost-house-moreton-paddox/
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Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Mars’ta Malzeme Tedari-

kinde Yaşanan Zorluklar Dünya için İnşaat Seçeneklerini Ge-

liştiriyor” isimli makalede yazarlar Matthew Troemner ve Gi-

anluca Cusatis, Mars’ta koloni kurma çalışmalarının ilgi çekici 

hikâyesini ele aldı. Troemner ve Cusatis, Mars’ta hayatın nasıl 

olabileceğinin çok gerçekçi bir resmini çizerek, bu -kelimenin 

tam anlamıyla - ıssız yerde astronotların ihtiyaç duyabilecek-

leri neredeyse bütün malzemeleri yanlarında götürmeleri 

gerektiğini belirtti. Regolit inşaat malzemesi olarak kullanıla-

bilir, fakat regolit haricinde Mars’ta bir şey bulmak mümkün 

değil. Yine de, regolitin varlığı tek başına yeterli olabilir, çün-

kü yakında çok değerli bir malzeme olduğunu kanıtlayabilir. 

Bunun yanı sıra bol miktarda kükürt bileşiğine de rastlandı.

Araştırmacılar, Mars’a gelen ziyaretçilerin sadece hafta sonu 

kalmak yerine, daha uzun zaman di-

limlerini geçireceklerini düşünerek, 

“kapsamlı habitatlar” için potansiyel 

olduğunu fark ettiler. Ayrıca, NASA’nın 

3 Boyutlu Basılı Habitat Projesi doğrul-

tusunda, bir habitatın bir yıl (365 gün-

bir dünya yılı) boyunca dış faktörlere 

dayanabilmesi gerektiğini de belirtti-

ler. Bu, ağırlık ve basınç farkları, inşaat 

süresinin belirsizliğinden doğabilecek 

ihtiyaçların ve yangın gibi beklenmedik 

olumsuz olayların dikkate alınması an-

lamına gelir. Ayrıca göz önünde bulun-

durulması gerekenler:

• Mars rüzgârları

• Kum tepeleri

• Sıcaklık değişimleri

• Gök taşı çarpmaları

Araştırmacılar, “Bu şekilde bir dayanıklılıkla, habitat iskelet-

leri muhtemelen en önemli yapı bileşeni olacak. Buna bağlı 

olarak, yerel ya da yerinde yapım ol-

mak üzere kaynak kullanımındaki se-

çim önem taşıyacak.” dedi.

Regolit; astronotlar için, demir oksit 

ve alüminyum oksit içeren, çoğunlukla 

silikon dioksitten yapılmış kum benzeri 

bir malzemeye sahip olmak anlamına 

geliyor. Bundan sonra kalsiyum ok-

sit, magnezyum oksit, kükürt trioksit, 

sodyum oksit ve iz mineralleri gelir. 

Bununla birlikte, daha da ilginç olanı, 

yolculuğun sonunda uzay aracı için işe 

yararlığı kalmayan otonom robot par-

çalarının inşaat malzemesi olarak geri 

dönüştürülebilir olmasıdır. 

Tekrar regolite dönecek olursak: 3D 

yazıcılar inşaat için ilave bağlayıcı 

maddelere ihtiyaç duymadığından, ta-

mamen uygulanabilir bir yöntem olma-

3D Printing on Mars: 
Creating Habitats with 

Realistic Materials

In the recently published ‘Martian Mate-

rial Sourcing Challenges Propel Earth 

Construction Opportunities,’ authors 

Matthew Troemner and Gianluca Cusatis 

tackle the ongoing and fascinating subject 

of colonizing Mars. Painting a very realistic 

picture of what it would be like to arrive 

there, Troemner and Cusatis explain that 

in virtual desolation, astronauts would need 

to take nearly all necessities with them. 

And while regolith would be available as 

a construction material, obviously there is 

not much else; in fact, it is promising that 

regolith in itself is available as it could prove 

to be extremely valuable. There are also 

plentiful supplies of sulfur compounds.

Mars’ta 3 Boyutlu Baskı: 
Gerçekçi Malzemelerle Habitat Yaratmak
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sı bekleniyor. Fakat yazarlar yine de sürecin 1.100°C’ı aşan 

sıcaklıklara ihtiyaç duyan, enerji yoğunluklu bir süreç oldu-

ğunu hatırlatıyor. Diğer yandan, kükürtlü beton çok miktarda 

bulunduğu için yeni bir kullanım alanında rol alabilir. Araş-

tırmacılar ayrıca Dünya’da kükürt betonunun dayanıksızlığı, 

yanıcı oluşu ve kokusu nedeniyle kullanışlı olmadığını hatır-

latıyor. Fakat Mars’ta iken, bu eksiklikler büyük oranda deza-

vantaj olmaktan çıkıyor.

“Marston”un gezegene ait habitatı oluşturacak geniş ölçekli 

3D baskıyı yaygınlaştıracak malzeme olduğu düşünülmekte. 

Bununla birlikte, sülfür ve regolitin ısıtılıp karıştırılmasıyla 

elde edilen bu malzeme tamamen sıcaklığa bağlıdır.

Araştırmacılara göre: “Bu tür malzemeler kolayca muhafaza 

edilebiliyor ancak katılaşmış bir dış tabaka oluşuncaya kadar 

şeklini koruyamıyor”. Az sayıda yerinde yapım kaynak kulla-

nımı bu problemi düzeltmek için kullanılabilir ama asıl çözüm 

uzay aracından bu maddeyi çıkarmak da olabilir.

Basınç dayanım testi öncesi ve sonrasında silindirik  

Mars betonu

İnşaat, çığır açan (kelimenin tam anlamıyla) yeni malzeme 

kullanım şekliyle, otomasyonda önemli bir yer alacak.

Araştırmacılar, “Mars’ta kurulacak kolonilerle ilgili atılan afili 

manşetlere rağmen, şu anda geliştirilmekte olan teknoloji ve 

malzemeler, burada, Dünya’da daha yakın bir zamanda, daha 

önemli bir rol oynayabilir.” şeklinde görüş belirtti. 

Mars’ta koloniler kurmak oldukça popüler bir konu ve uzak 

gezegenlerde yaşama düşüncesinin çoğu dünyalı için büyüle-

yici olduğu düşünüldüğünde sebebini anlamak çok zor değil. 

Habitatlara yönelik malzemeler çok büyük bir öneme sahip 

ve araştırmacılar, Mars topraklarından sağladıkları simülas-

yon kaynaklarıyla ay tozu ve robotik imalat gibi diğer konu-

larla ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. 

Bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bize ulaşın; 

3DPrintBoard.com’daki bu ve diğer 3D baskı başlıklarına gö-

rüş bildirin.  

Kaynak / Fotoğraflar: Martian Material Sourcing Challenges 

Propel Earth Construction Opportunities

Kaynak: https://3dprint.com/254037/3d-printing-mars-

creating-habitats-realistic-materials/

Bazalt agrega ve LDPE lifleri ile sülfürlü beton oluşturma
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Yerel mimarlık ofisi Candalepas As-

sociates Avustralya Sydney’de de-

koratif beton kubbeli cami inşaatını 

tamamladı.

Punchbowl banliyösünde bulunan bu 

dini yapı 300 kişinin ibadetine imkân 

sağlıyor. İslam mimarisinin estetik 

özelliklerinden ilham alan yapı, bal 

peteği şeklindeki beton ibadet alanı 

ile benzerlerinden ayrılıyor.

Candalepas Associates, camiyi birbiriyle bağlantılı fakat ayrı 

iki avludan oluşan dikdörtgen bir düzende tasarladı.

Bu alanlar, namaz öncesi abdest almaları için kadınlara ve 

erkeklere ayrı alanlar sağlar.

Traditional Islamic 
architecture informs 
ornamental concrete 
vaulting in Punchbowl 

Mosque

Local architecture studio Can-

dalepas Associates has com-

pleted a mosque with a decorative 

concrete-vaulted roof in Sydney, 

Australia.

Punchbowl Cami, geleneksel İslam 
mimarisinden dekoratif beton kubbeye 
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Erkek ziyaretçiler sol taraftan girerek, zemin katta bulunan 
yamuk şeklindeki abdest odalarına inerler. Ana ibadet alanı-
na giriş çıkışlar tenteyle örtülü bir alandan yapılır.

Karşı taraftaki sol giriş, kadınları minareden de ulaşılabilen 
birinci ve ikinci kattaki ibadet salonlarına götürür.

Bu üst katlardaki salonlar ahşap kaplı kubbe ve pencerenin 
altındaki ibadet alanına bakar ve “kadın ziyaretçileri caminin 
kalbinde” konumlandırır.

Penceredeki ahşap çıtalar sayesinde kadınların siluetleri aşa-
ğıdan görünebilir.

“Kubbenin altında duran, alanın ortasına doğru yükseltilmiş 
salon, kadınlara mekân açısından üstünlük sağlar. Çevreye ve 
merkeze aynı derecede önem vererek, geleneksel tek mer-
kezli düzen; akıcı, çoğulcu ve katılımcı bir havada yeniden 
tasarlanır.”

Ziyaretçiler, ibadet alanının güney-batı iç duvarlarında yer 
alan ve onları Mekke’ye yönlendiren süslü ve merdivenli ya-
pının karşısında konumlanırlar. 102 adet yerinde dökülmüş 
modelin yarı kubbeli formu mukarnasın, yani geleneksel İs-
lam mimarisinde görülen süslü kemerlerin petek yapısına 
benzetilmiştir.
“Caminin geometrisinin kritik unsurlarından biri de, zemin 
kattaki girişlerden yükselen ve ana ibadet alanının dikey ge-
ometrisini bozan taraklı duvardır.”
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Gün ışığı demetleri, betonarme mukarnasların her birinin 
ortasında bulunan 30 milimetrelik deliklerden içeri girer. 
Bunlar, 5 namaz vaktinde alanı aydınlatacak şekilde tasar-
lanmıştır.

İbadet alanının üstünde, içeriyi gün ışığıyla beslemesi için ta-
van pencereli, kontrplak kaplı kubbe yer alır. Stüdyo, “Kubbe, 
prototipleştirilmiş bir dizi denemenin sonucunda ortaya çık-
tı.” dedi. 

“Kesitteki geometri, çember çamı kaplamalı düz marin kontr-
plak levhalarıyla tabakalara ayrılan kubbenin gökyüzünü tas-
vir edecek bir şekil almasını sağlar. Şeklin kenarlarını teğet 
geçtiği noktalarda, levhaların pürüzsüz yüzeyleri genişler.”

Alana girişler, kubbeli ana ibadet alanının etrafında bulunu-
yor. Küçük olan ilk avlu, sokaktan camiye ana giriştir. Caminin 
yanında konumlandırılmış bu alan, camiye giriş çıkışlarda sir-
külasyon alanı olarak işlev görür.

Projenin merkezine doğru açılan ikinci avlu daha büyük ve 
daha kapalıdır. İbadet alanından açılan avlu, dini bayramlar 
ve kültürel etkinlikler için ek dış mekân olarak kullanılabilir.

20 yıldan fazla bir süredir birkaç etaba ayrılan inşaatın ikinci 
etabı 175 öğrenci kapasiteli bir okul ve daha geniş olan avlu-
nun çevresine konumlanacak ofis projeleri içeriyor.
Projeyi finanse eden Avustralya İslam Misyonu (AIM) 1973 yı-
lında Sydney’de kurulmuş toplum tabanlı bir organizasyondur.

Projede Emeği Geçenler:
Mimari Ekip: Angelo Candalepas and Associates 
Müşteri: Avustralya İslam Misyonu 
Erken Yapısal Tasarım: Taylor Thomson Whitting (NSW) 
İnşaat Mühendisi: Wood ve Grieve Engineers 
Müteahhit firma: Infinity Constructions Group 
Kalıp: Hillsform Formwork 
Soğuk Demirci: Precision Reo 
Beton Dökümü: RMA Constructions 
Marangozluk ve Doğrama: UTJ Interiors, Top Knot Projects

Kaynak: www.dezeen.com/2019/06/26/punchbowl-
mosque-candalepas-associates-sydney-australia/
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Mimaride 10 yeni beton örneği

Dünyanın her yerinden mimarları 

buluşturan Archinect, kayıtlı şirket-

ler ve mimarların seçkin projelerini 

derledi. Archinect.com’un Yazı İşleri 

ve Prodüksiyon Müdürü Alexander 

Walter tarafından seçilen mimaride 

10 yeni beton örneğine bu sayımızda 

yer veriyoruz.

Tacuri Evi / Quito, Ekvator (Gabriel Rivera Mimarlık)

Fotoğraf: BICUBIK Fotoğrafçılık

Jetavana Budist Tapınağı / Chuncheon, Güney Kore (studio_
GAON)

Fotoğraf: Yongkwan Kim

OKU, Mexico City (Michan Mimarlık)

Fotoğraf: Yoshihiro Koitani, Pepe Escárpita

10 new examples 
of concrete in 
architecture

In case you haven’t checked 

out Archinect’s Pinterest 

boards in a while, we have 

compiled ten recently pinned 

images from outstanding 

projects on various Archinect 

Firm and People profiles.
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ROW DTLA, Los Angeles, Kaliforniya (Rios Clementi Hale Studios)

Buda Değirmen ve Tahıl Şirketi / Buda, Teksas (CTA | Cushing 

Terrell)

Xinzhai Kahve Köşkü / Yunnan, Çin (Trace Mimarlık Ofisi)

Fotoğraf: Su Shengliang

Canal Park Pavilions / Vaşington (STUDIOS Mimarlık ile OLIN)

Sol Plaatje Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Merkezi / Kimber-
ley, Güney Afrika (Designworkshop)

Endless urban dining oasis / Pekin, Çin (maison H)
Fotoğraf: Martijn de Geus, Wei Yi

PRIMORDIAL (Sergio López ve Nicolás Cuéllar Camarena iş 
birliği ile TANAT)  Fotoğraf: Sergio López
Kaynak:https://archinect.com/news/article/150141401/10-new-

examples-of-concrete-in-architecture
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Özet
Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yollar esnek (asfalt) üstyapı 

kaplamaları ile benzer serme ve sıkıştırma işlemlerine sahip 

olmasından ve ayrıca geleneksel beton yollara göre daha hızlı 

imal edilmesinden dolayı ülkemizde özellikle kent içi yollarda 

belediyeler ve il özel idareleri tarafından 

artık önemli bir alternatif olarak değer-

lendirilmektedir. Ancak bu özel beton 

türü için saha koşullarını laboratuvar 

koşullarına tam olarak yansıtacak bir sı-

kıştırma prosedürünün zorluğu sebebi ile 

sahadan alınan ve laboratuvar ortamında 

imal edilen numuneler arasında mekanik 

özellikler bakımdan oluşabilecek farklılık-

ların boyutu önemli bir araştırma konusu-

dur. Bu çalışma kapsamında böyle bir kar-

şılaştırma yapılmak üzere; Bursa Beton 

AŞ tarafından Bursa’nın Kestel ilçesinde 

yapılmış olan beton santrali saha içi SSB 

yol uygulaması için iki farklı çelik tambur-

lu silindir tonajı (2 ve 10 ton) ve iki farklı 

en büyük agrega boyutu (12 ve 22 mm) ile 

oluşturulan SSB sahasından kesilerek alı-

nan kiriş numuneleri ve karotlar ile labo-

ratuvar koşullarında üretilen numuneler 

ODTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarla-

rında test edilerek karşılaştırılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre laboratuvar koşul-

larında üretilen kiriş numunelerinin, sa-

hadan alınan kiriş numunelerinden yak-

laşık %20 oranında daha yüksek eğilme 

dayanımına sahip olduğu görülmüştür. 

Ayrıca hem kiriş numunelerinin eğilme 

dayanımlarında hem de karotların basınç 

dayanımlarında maksimum agrega boyutu küçük olan (Dmax
 12 

mm) numuneler daha yüksek değerler vermiştir. 

1.GİRİŞ
Silindirle sıkıştırılmış betonlar (SSB) sağlamış olduğu hızlı, eko-
nomik ve sürdürülebilir üstünlükleri sayesinde başta baraj, ha-

vaalanı, endüstriyel depo, askeri alan ve 
yol üstyapı inşaatları olmak üzere birçok 
alanda her geçen gün biraz daha tercih 
sebebi olmaktadır. Çimento, agrega ve 
su gibi geleneksel betonla aynı malzeme 
içeriğine sahip olmasına rağmen gele-
neksel betondan farklı olarak SSB’lerde; 
daha düşük dozajlı çimento (bağlayıcı 
malzeme) ve daha az su kullanılırken 
daha iyi tane boyut dağılımına sahip ince 
ve iri agregalar kullanılmaktadır. Kullanı-
lan agregalar SSB’lerin hacimce yaklaşık 
%75 ile 85’ini oluşturmaktadır. Bu şekilde 
geleneksel betonla karışım oranı olarak 
ayrıldığı en temel nokta içerdiği yüksek 
oranda ince agrega kullanımıyla daha iyi 
sıkıştırılması, daha sıkı bir içyapı elde edil-
mesi ve böylece daha kuru ve katı kıvamlı 
betonlar olmasıdır [1]. Tüm bu sebepler-
den dolayı SSB’ler taze halde iken çökme 
(slump) değeri göstermez ve isminden de 
anlaşılacağı üzere taze halde iken silindir-
leri taşıyabilecek kadar katı kıvama sahip 
olup, agregaların hamur içerisinde dağı-
labileceği kadar da yaştır. Genellikle sı-
kıştırma işlemi için titreşimli çelik tambur 
ya da lastik tekerlekli silindirler kullanılır. 
1970’li yıllardan itibaren titreşimli sıkıştır-
ma ekipmanlarında görülen gelişmelere 
paralel olarak bu teknoloji başta Kanada 
ve ABD olmak üzere diğer ülkelerde de 
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A Comparison of The Mechanical 
Performance Between Site and 

Laboratory Prepared Roller 
Compacted Concrete (RCC) 

Roads

Because the laying and compacting proce-

dures of Roller Compacted Concrete (RCC) 

are similar to the ones of flexible pavements 

(asphalt) especially, and since the produc-

tion period of RCC is faster than traditional 

concrete roads, RCC is now considered as an 

alternative pavement in city roads for Turkey. 

However, since it is hard to produce RCC 

in the laboratory using a compacting method 

that represents the one used at worksite, it is 

highly important to investigate the differenc-

es between those two methods. In this work, 

specimens taken from a pilot RCC road 

produced by Bursa Beton AŞ using two dif-

ferent roller compactors (2 and 10 tons) with 

two different maximum aggregate sizes (12 ve 

22 mm)  were compared to laboratory made 

specimens. The tests were carried out in 

METU Construction Materials Laboratory 

and revealed that laboratory made specimens 

have %20 higher flexural strength. Moreover, 

specimens with smaller maximum aggregate 

(Dmax 12 mm) size showed higher compressive 

and flexural strength.

Emin Şengün1, B. Alam2, Hüseyin Levent Sevin3, 
Ahmet Hilmi Aytaç4, İsmail Özgür Yaman5
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kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, 1970’li yıllardan itibaren bu 
teknolojiden faydalanılmasına rağmen, henüz tam anlamıyla 
saha şartlarını laboratuvar koşullarına yansıtabilecek bir sıkış-
tırma metodolojisi ve karışım oranlaması geliştirilememiştir [2]. 
Beton tasarım yönteminin (karışım oranlama metodu) belirlen-
mesinde dünyada en yaygın olarak kullanılan iki farklı yöntem 
vardır. Bunlar; zemin sıkıştırma yöntemi ve klasik beton karışım 
yöntemidir. Özellikle, SSB yol uygulamalarında tercih edilen ze-
min sıkıştırma yöntemi ile yapılan karışım oranlamasının temeli-
ni, betonun maksimum kuru yoğunluğunu elde etmek için beto-
nun sahip olması gereken en uygun (optimum) su muhtevasının 
belirlenmesi oluşturur.

Sahada kullanılan çelik tamburlu sıkıştırıcıların laboratuvar 
numunelerinin hazırlanmasında kullanımı imkânsız olduğu için 
özellikle akademik çalışmalarda sahadaki sıkıştırma derecesini 
ve dayanımı daha gerçekçi verebilecek daha kolay ve daha ve-
rimli deney teknikleri denenmiştir.  Bunlardan bazıları ise çekiçli 
vibratör, darbeli çekiç, modifiye proktor, sarsma tablası, hava 
basınçlı çekiç ve yoğurmalı sıkıştırıcıdır (gyratory compacter) [3]
[4][5]. Ayrıca bunların dışında, gerçek saha koşullarını yansıta-
bileceği düşünülen sadece çalışmacılara özgü olan özel tasarım 
ekipmanları da geliştirilmiştir [6][7]. SSB’ler, mekanik özellikleri 
bakımından geleneksel betonla genellikle benzer sonuçlar ver-
mesine rağmen sahada göstereceği performans büyük ölçüde 
karışım oranlarına ve sıkıştırma kalitesine bağlıdır [8][[9]. Son 
dönemde yapılan uygulamalara bakıldığında SSB’lerin 28. gün 
basınç dayanımlarının ortalama 30-40 MPa arasında değiştiği 
ancak bazı durumlarda yaklaşık 60 MPa’lara kadar çıktığı görül-

müştür [1]. Diğer taraftan SSB kiriş numunelerinin laboratuvar 

ortamında hazırlanmasının ya da saha koşullarında kesiminin 

zor olmasından dolayı eğilmede çekme dayanımları ile ilgili bil-

giler oldukça kısıtlıdır [ACI, 1995]. Genellikle dayanımların 3,4 

MPa ile 6,9 MPa arasında değiştiği belirtilmektedir [1].  

Bu çalışma kapsamında Bursa Beton AŞ tarafından Bursa’nın 

Kestel ilçesinde yapılmış olan hazır beton santrali yatırımı 

kapsamında santral içi ve dışı SSB yol uygulamasına veri teş-

kil edebilmesi için bir dizi ön çalışmalar yapılmıştır. Yapılan 

bu çalışmalar sırasında SSB’ler üzerinde yerinden kesilerek 

kiriş numuneleri elde edilmiştir. Ayrıca, aynı beton karışımı 

laboratuvar koşullarında da kalıba doldurularak kiriş üreti-

mi yapılmış ve yerinden kesilerek alınan kiriş dayanımlarıyla 

karşılaştırılmıştır. Diğer taraftan karot numuneleri de alına-

rak basınç dayanımları incelenmiştir.

2. ÖN ÇALIŞMALAR
Karışım tasarımına karar verilmesi adına bir takım ön dene-

meler Bursa Beton AŞ tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

karışım tasarımı sırasında laboratuvar koşullarında farklı sı-

kıştırma tekniklerinin numunenin mekanik özelliklerine etki-

sini görmek için sarsma tablası ve vibratörlü çekiç olmak üze-

re iki farklı sıkıştırma ekipmanı kullanılmıştır. Gerçekleştirilen 

14 farklı karışım tasarımı ile üretilen SSB numuneleri üzerin-

de 1, 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanımları ile 100x100x500 

mm3lük kiriş numuneleri üzerinde 3, 7 ve 28 günlük eğilme 

dayanımları elde edilmiştir (Tablo 1-2). 

Tablo 1: Sarsma tablası ile SSB karışım tasarımı denemeleri ve mekanik özellikleri

KARIŞIM NO 1 2 3 4 5 6

CEM I 42.5 R kg/m³ 300 300 300 300 260 260

UÇUCU KÜL kg/m³ 0 0 40 40 90 90

SU kg/m³ 100 100 104 104 98 98

SU/BAĞLAYICI - 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

0/5 mm kum kg/m³ 1.043 1.043 911 1.019 1.008 1.008

5/12 mm çakıl kg/m³ 525 631 714 1.019 711 1.017

12/22 mm çakıl kg/m³ 527 422 409 0 306 0

ÇÖKME cm  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2

BASINÇ 
DAYANIMI 
(N/mm²)

1 gün 15,5 14,4 10,9 9,0 6,9 4,2
3 gün 40,4 43,0 22,2 24,2 15,0 9,9
7 gün 51,5 45,8 40,3 31,7 15,0 8,9

28 gün 58,4 54,5 44 37,4 22,8 17,8
SERTLEŞMİŞ BHA kg/m³ 2.402 2.336 2.345 2.233 2.079 2.111

KİRİŞ EĞİLME 
DAYANIMI 
(N/mm²)

3 gün  - 6,0 5,2 4,1 4,0  -
7 gün  - 6,6 7,9 5,6 5,4  -

28 gün  - 8,1 8,8 6,4 4,7  -
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Yapılan çalışmalar sonucunda vibratörlü çekiç ile sıkıştırılarak 

hazırlanan numunelerin aynı karışım oranına sahip sarsma 

tablası ile hazırlanan numunelere göre daha iyi basınç ve eğil-

me dayanımı verdiği görülmüştür. Sarsma tablasında yapılan 

sıkıştırmaların her zaman eş düzeyde olmamasından kaynakla-

nan birim ağırlık değişimi dayanımların da değişmesine neden 

olmuştur. Birim ağırlığın düşmesine bağlı olarak dayanımlar 

da düşmüştür. Sarsma tablasında yeterli bir sıkıştırma ger-

çekleşmediği için tasarım parametreleri üzerinden bir sonuca 

gitmek ve tasarımın uygunluğuna karar vermek pek mümkün 

değildir. Çimento dozajı, uçucu kül kullanımı, s/b oranı gibi 

parametrelerin mekanik özelliklere etkisini incelemek için vib-

ratörlü çekiçle yeterince sıkışmış olan karışımlar üzerinden 

hareket etmek daha gerçekçidir. Vibratörlü çekiç uygulama-

sında elde edilen birim ağırlıklar geleneksel beton için uygun 

değerler aralığındadır. Birim ağırlıkta sarsma tablasındaki gibi 

bir düşüşün yaşanmaması, düşük dayanım elde edilmesinin 

de önüne geçmiştir. Vibratörlü çekiç uygulaması sonuçlarına 

göre uçucu kül kullanımının 28 günlük dayanım değerlerinde 

kayda değer bir değişikliğe yol açmadığı görülmüştür.

Tablo 2: Vibratörlü çekiç ile SSB karışım tasarımı denemeleri ve mekanik özellikleri

KARIŞIM NO 7 8 9 10 11 12 13 14

CEM I 42.5 R kg/m³ 300 300 300 260 260 260 300 260

UÇUCU KÜL kg/m³ 0 0 0 90 90 90 0 90

SU kg/m³ 100 100 100 98 98 98 100 98

SU/BAĞLAYICI - 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

0/5 mm kum kg/m³ 1.043 1.043 1.043 1.008 1.008 1.008 1.043 1.008

5/12 mm çakıl kg/m³ 631 841 1051 609 812 1015 841 812

12/22 mm çakıl kg/m³ 422 211 0 408 204 0 211 204

ÇÖKME cm  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2  1-2

BASINÇ 
DAYANIMI 
(N/mm²)

1 gün 18,6 19,6 20,4 16,9 16,9 19,1 25,1 21,1

3 gün 47,8 48,2 49,5 43,5 38,4 47,8 45.0 42,1

7 gün 55,5 55,0 54,7 51,7 53,4 50,9 51,8 47,1

28 gün 58,7 59 61,4 61,5 61,2 66,1 57,2 60,5

SERTLEŞMİŞ  BHA kg/m³ 2.507 2.498 2.490 2.466 2.454 2.478 2.496 2.475

KİRİŞ EĞİLME 
DAYANIMI 
(N/mm²)

3 gün 7,7  - 6,7 7,5  -  - 6,9 7,6

7 gün 7,7  - 8,9 7,6  -  -  -  -

28 gün 7,9  - 8,4 7,8  -  - 7,4 7,3

3. SAHA UYGULAMASI
Tasarım çalışmalarından elde edilen tecrübeler ışığında saha 

uygulamasına geçilmiştir.  Her biri 30 m x 5 m ebatlarında 

olan 3 kısımda, en büyük agrega boyutu ve sıkıştırmada kul-

lanılan farklı silindir yüklerinin etkileri incelenmiştir (Tablo 3). 

Beton imalatına ön çalışmalardan elde edilen verilerle baş-

lanmasına rağmen saha uygulamasında suyun bir miktar art-

tırılması ihtiyacı doğmuş, dolayısıyla su/bağlayıcı oranı 0,35 

olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 3: Karışım oranları

 I. KISIM
2 tonluk 
silindir

Dmax: 22

 II. KISIM
10 tonluk 
silindir

Dmax: 22

 III. KISIM
10 tonluk 
silindir

Dmax: 12

CEM I 42.5 R kg/m³ 300 300 300

SU kg/m³ 105 105 105

SU/
BAĞLAYICI

- 0,35 0,35 0,35

0/5 mm kum
kg/m³ 828 828 1.033

% 40  40 50

5/12 mm 
çakıl

kg/m³ 828 828 1.033

% 40 40 50

12/22 mm 
çakıl

kg/m³ 419 419 -

% 20 20 -

Alt temel kalınlığı 0/25 mm’lik kırma agrega malzemesi ile 

30 cm, SSB plaka kalınlığı ise 20 cm olarak kararlaştırılmış-

tır. Tablo 3’te de görüldüğü üzere I. ve II. kısımda en büyük 

agrega boyutu 22 mm iken, III. kısımda 12 mm’dir. Ayrıca I. 

kısım 2 ton silindirle sıkıştırılırken II. ve III. kısım 10 tonluk si-

lindirle sıkıştırılmıştır. Tüm kısımlarda çelik tamburlu silindir-

ler sonrasında 25 tonluk lastik tekerlekli silindir uygulaması 

yapılmıştır.

Tüm kısımlardan 500x100x120 mm3 boyutlu kiriş numuneleri 

ile 75 mm x 75 mm boyutlu karot numuneleri sahadan kesi-

lerek alınmıştır. Yerinden alınan 500x100x120 mm3 boyutlu 

24 adet kiriş ile laboratuvar koşullarında vibratörlü çekiç ile 

sıkıştırılarak kalıplara yerleştirilen 5 adet 500x100x100 mm3 

kiriş numunesi ve karotlar ODTÜ Yapı Malzemeleri Laboratu-

varına getirilmiştir (Şekil 1-2). Şekil 1: Sahadan yerinden kesilerek alınan kiriş ve karot nu-
munelerinin bir bölümü

Şekil 2: Vibratörlü çekiçle sıkıştırılan kiriş numuneleri
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4. LABORATUVAR DENEY SONUÇLARI
Kiriş numunelerine, ODTÜ Yapı Malzemeleri Laboratuvarında MTS Landmark 250 kN’luk test cihazında dört noktalı eğilme 

deneyi yapılmıştır (Şekil 3). 

Tablo 4: Eğilme dayanımları

Kiriş Numuneler Genişlik (mm) Yükseklik (mm)
Birim ağırlığı 

(kg/m3)
Eğilme Dayanımı 

(MPa)

7 
gü

n

Sahadan Alınan 
Numuneler

I. KISIM Ortalama 101,6 134,5 2.351,0 4,6

CoV 2,3% 1,8% 1,6% 3,8%

II. KISIM Ortalama 101,4 130,4 2.424,2 4,5

CoV 2,9% 1,0% 1,7% 4,0%

III. KISIM Ortalama 101,7 121,1 2379,6 4,8

CoV 3,0% 6,4% 0,9% 7,0%

Laboratuvar Ortalama 101,6 103,6 2.439,3 5,8

CoV 0,6% 0,3% 0,8% 4,1%

28
 g

ün

Sahadan Alınan 
Numuneler

I. KISIM Ortalama 104,3 129,9 2.403,4 4,4

CoV 3,0% 3,2% 0,7% 4,0%

II. KISIM Ortalama 99,6 127,8 2399,3 4,6

CoV 5,0% 2,2% 0,9% 16,6%

III. KISIM Ortalama 98,0 117,7 2.409,0 4,9

CoV 3,7% 3,5% 2,4% 8,1%

Laboratuvar Ortalama 101,2 102,5 2.409,9 5,4

CoV 0,3% 0,5% 1,8% 4,0%

Tablo 4’te laboratuvar koşullarında vibratörlü çekiçle imal edilen SSB kiriş numunelerinin 7 ve 28. gün ortalama eğilme daya-
nımlarının, sıkıştırma yönteminden bağımsız olarak sahada kesilen SSB kiriş numunelerinden daha yüksek çıktığı görülmekte-
dir. Ayrıca, III. kısımdan alınan kiriş numuneleri I ve II. kısıma göre bir miktar daha yüksek eğilme dayanımı vermiştir.

Şekil 3: Dört noktalı eğilme deneyi
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Tablo 5: Karot basınç dayanımları

Karot Numuneler Birim ağırlığı (kg/m3) Basınç Dayanımı (MPa)

7 
gü

n Sahadan Alınan 
Numuneler

I. KISIM Ortalama 2.386,4 32,7

CoV 0,4% 17,8%

II. KISIM Ortalama 2.353,9 21,7

CoV 0,9% 9,7%

III. KISIM Ortalama 2.360,4 32,4

CoV 1,1% 7,3%

28
 g

ün Sahadan Alınan 
Numuneler

I. KISIM Ortalama 2.398,2 33,5

CoV 1,0% 22,9%

II. KISIM Ortalama 2.367,2 22,7

CoV 0,7% 19,2%

III. KISIM Ortalama 2.354,4 33,7

CoV 0,4% 8,9%

Tablo 5’te görüldüğü üzere I. ve III. kısımlardan elde edilen daya-

nımlar 7 ve 28 gün için benzer iken, II. kısımdan alınan karotların 

dayanımları düşük çıkmıştır.  II kısımda her ne kadar daha yük-

sek ağırlıkta bir sıkıştırma ekipmanı kullanılmış olsa da, bu ağır 

ekipman beton yolun kenarlarında herhangi bir kısıtlayıcı engel 

olmaması nedeni ile betonun sıkıştırılamamasına yol açmıştır. 

Ancak bu durum III. kısımda herhangi bir olumsuzluğa yol aç-

mamıştır.  Buradan da görüleceği üzere beton karışımında kulla-

nılan agrega dağılımı ile kullanılan sıkıştırma teknikleri arasında 

bir etkileşim söz konusudur ve bu husus araştırma konusudur. 

Deneme uygulamalarının ardından elde edilen veri ve tecrü-

beler neticesinde Bursa Beton AŞ tarafından Bursa’nın Kestel 

ilçesine yapılan hazır beton santrali yatırımı kapsamında, 60 m 

uzunluğa ve 10 m genişliğe sahip yeni bir SSB yol uygulaması 

daha gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). 2 tonluk silindir kullanılması-

nın yeterli olacağı anlaşıldığından uygulamada tercih edilmiştir. 

5. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Daha az çimento içeriği ile hızlı imalatı sayesinde ekonomik 

ve sürdürülebilir avantajını 1970’li yıllardan itibaren titreşimli 

sıkıştırma ekipmanlarında görülen gelişmelere paralel olarak 

geliştirilen SSB’ler, başta Kanada ve ABD olmak üzere özel-

likle baraj, havaalanı, endüstriyel depo ve yol üstyapı inşaat-

ları olmak üzere birçok alanda popülerliğini iyice artmıştır. 

Ancak yaş hâlde çelik tamburlu silindirle sıkıştırılacak kadar 

katı kuru kıvama sahip SSB’lerin saha şartlarını laboratuvar 

koşullarına indirgeyecek ve gerçeğe yakın sonuçlar verebile-

cek, her kesimce kabul edilebilen bir tasarım metodolojisine 

ve sıkıştırma ekipmanına ihtiyaç duyması önemli bir araştır-

ma konusu oluşturmaktadır. 
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Şekil 4: Bursa Beton AŞ Hazır Beton Tesis girişi SSB yol uy-

gulaması (Haziran 2016)

Bursa Beton AŞ tarafından Bursa’nın Kestel ilçesinde yaklaşık 
60 m uzunluğa ve 10 m genişliğe sahip yolun SSB ile yapılması 
ve ayrıca uygulama öncesinde de belli bir takım ön tasarımla-
rın ve uygulamaların yapılması SSB hakkında önemli bir veri 
sağlamıştır. 

Ön çalışmalar sırasında aynı içeriğe sahip numunelerden vibra-
törlü çekiçle sıkıştırılanlar, sarsma tablası ile sıkıştırılanlardan 
daha iyi basınç ve eğilme dayanımı vermiştir. Sarsma tablasında 
yeterli bir sıkıştırma gerçekleşmediği için tasarım parametreleri 
üzerinden bir sonuca gitmek ve tasarımın uygunluğuna karar 
vermek mümkün görünmemektedir. Çimento dozajı, uçucu kül 
kullanımı, s/b oranı gibi parametrelerin mekanik özelliklere et-
kisini incelemek için vibratörlü çekiçle yeterince sıkışmış olan 
karışımlar üzerinden hareket etmek daha gerçekçidir. Ayrıca ön 
çalışmalar sonucunda en büyük agrega büyüklüğü değeri kü-
çüldükçe mekanik özelliklerde iyileşmeler olduğu görülmüştür. 

Yerinde sahadan alınan kiriş numuneleri ile aynı karışım ta-
sarıma sahip laboratuvar koşullarında vibratörlü çekiçle (el 
kompaktörü) sıkıştırılan kiriş numuneleri karşılaştırıldığın-
da, laboratuvar koşullarında imal edilen kirişler daha yüksek 
eğilme dayanımı vermiştir. 

Karot basınç dayanım değerlerine bakıldığında 7 günlük ve 
28 günlük dayanım değerlerinin birbirine çok yakın olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durumun, SSB’nin çok düşük miktarda 
su içermesi ve sıkışma etkisiyle birlikte hızlı bir hidratasyon 
sürecine girmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Bu çalışma özellikle saha davranışı ile laboratuvar koşullarında 
üretilen SSB’lerin mekanik özelliklerini karşılaştırılması adına 
oldukça önemlidir. Çünkü SSB’ler üzerine yapılan akademik ça-
lışmalarda en büyük sıkıntılardan birisi gerçek manada sahayı, 
laboratuvar koşullarına yansıtacak uygun karışım tasarımı ve sı-
kıştırma metodolojisinin geliştirilememiş olmasıdır. Bu çalışma-
da sahadan alınan kiriş numunelerinin eğilme dayanımlarının, 
laboratuvar koşullarında üretilen kiriş numunelerinin eğilme da-
yanımlarından yaklaşık %20 oranında daha düşük çıkması her 
koşulda gerçekleşmeyebilir. Sınırlı bir çalışmaya dayanılarak 
ortaya konulan bu değer araştırmacalara fikir verebilir ancak 
genelleştirilmesi doğru değildir. Konu üzerinde daha fazla araş-

tırma yapılarak en doğru ilişkinin belirlenmesi gerekmektedir. 
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Özet
Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), konvansiyonel beton ile 

aynı ham maddeleri içermekle beraber uygulaması asfalt yol 

projeleri ile benzerlik göstermektedir. SSB; köy yolları, kent 

içi yollar, bağlantı yolları, sokaklar, park yerleri gibi dayanıklı-

lığın, sürdürülebilirliğin, yapı ve işletme 

maliyetinin estetik ve yüzey konforun-

dan daha çok tercih edildiği yerlerde en 

uygun kaplama malzemesi olarak öne 

çıkmaktadır. SSB, ayrıca endüstriyel 

ve askeri projeler için de kullanılmak-

tadır. SSB 1970’li yıllardan beri ABD ve 

Kanada’da asfalta karşı önemli bir al-

ternatif yol malzemesi olarak yerini al-

mıştır. Türkiye’de karayolu ağı ağırlıklı 

olarak asfalt yollardan oluşmaktadır. 

Uzun yıllardır Türkiye’de beton yolları 

yaygınlaştırma konusunda yapılan tüm 

çalışmalar istenen sonucu verememiş-

tir. 2015 yılında Samsun’da yoğun bir 

biçimde SSB yol uygulamalarına baş-

lanmış ve zamanla SSB yollara karşı 

eğilim artmıştır. SSB yol uygulamaları 

Türkiye için oldukça yenidir. Bu nedenle 

hem beton üreticileri hem de uygula-

macılar için betonun üretimi, nakliyesi, 

yerleştirmesi, sıkıştırılması ve kürü gibi 

süreçleri içeren tasarım ve uygulama 

rehberine ihtiyaç duyulmaktadır.

1. GİRİŞ
Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), konvansiyonel beton ile 

aynı ham maddeleri içermekle beraber uygulaması asfalt 

yol projeleri ile benzerlik göstermektedir. SSB damperli 

kamyonlarla taşınan, beton ya da asfalt sericileri (finişer) ile 

yerleştirilen, ağır titreşimli çelik tambur 

ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılan 

kuru kıvam (çökmesi olmayan) bir beton 

çeşididir.

SSB geleneksel (konvansiyonel) beton 

ile benzer mekanik özelliklere sahiptir. 

SSB ile geleneksel beton arasındaki te-

mel farklar aşağıda belirtilmiştir[1].

• SSB tasarımında ince agrega oranı 

daha yüksektir. Agrega en büyük tane 

çapı (D
max

) daha küçüktür.

• SSB’nin çökme değeri 0 cm’dir, yani 

çökme olayı gerçekleşmez.

• SSB beton transmikseri ile taşınmaz. 

Bunun için damperli kamyon kullanıl-

maktadır.

• SSB uygulamasında harici vibratör 

kullanılmaz. Sıkıştırma işlemi finişer (se-

rici) ile başlar ve esas olarak çelik tam-

bur ve lastik tekerli silindir ile yapılır.

Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), kon-

vansiyonel beton ile aynı ham maddeleri 

içermekle birlikte; özellikle nakliye, yerleş-

tirme ve sıkıştırma açısından asfalt beton 

uygulamasına benzemektedir (Tablo 1).

TÜRKİYE’DE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ
BETON YOL UYGULAMALARI*

1) yasin.engin@akcansa.com.tr 2) ismail.gokalp@akcansa.com.tr 3) erdal.onkol@akcansa.com.tr 
4) hukmu.agac@akcansa.com.tr 5) hakan.ekim@akcansa.com.tr / Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul
(*) Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen Beton İstanbul 2017 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.

Roller Compacted Concrete 
Pavement Applications in 

Turkey

Roller-compacted concrete (RCC) has the same 
basic ingredients as conventional concrete but 
in application especially in terms of transporta-
tion and placement it highly resembles hot mix 
asphalt projects. RCC is best suited for rural 

roads, local roads, streets or parking lots where 
high durability, sustainability, low maintenance 
and low initial cost are preferable than surface 

smoothness and appearance. It can be also used 
for military and industrial applications. RCC has 

been an alternative solution for roads in USA 
and Canada since 1970s. In Turkey, the majority 

of roads are asphalt roads. For a long time, all 
activities to promote concrete roads in Turkey 

could not give the expected results. In 2015, RCC 
applications were started in Samsun and by the 

time the interest and attention in RCC have been 
increasing. RCC application for road projects 
in Turkey is in its early age. For this reason, a 

design and application guide for RCC including 
concrete production, transportation, placement, 
compaction and curing is very necessary for both 

concrete producers and appliers. 

Yasin Engin1, İsmail Gökalp2, Erdal Önkol3,
Hükmü Ağaç4, Hakan Ekim5

Tablo 1: Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB), konvansiyonel beton ve asfalt betonun kıyaslaması[1]

Konvansiyonel Beton Asfalt Beton

SSB
Aynı ham maddeler Benzer ham maddeler

Benzer kür ve derz yapım süreçleri Benzer yerleştirme ve sıkıştırma süreçleri
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2. SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ BETON 
YOLUN TARİHİ, FAYDALARI VE 
KULLANIM ALANLARI

2.1. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolun Tarihi

SSB yolların erken örnekleri 1930 ve 1940’lı yıllara dayanmak-

tadır[1]. SSB’nin yollarda yaygın olarak kullanımı 1970’lerde 

Kanada’da tomruk endüstrisinde başlamıştır. Hızlı, ekonomik 

ve pratik bir uygulama olması nedeniyle tercih edilen SSB 

dayanıklılığın estetiğin önünde olduğu uygulamalarda tercih 

edilmiştir. 1980’den itibaren teknik ve ekonomik nedenlerden 

ötürü SSB kullanımı artmıştır[2].

2.2. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolun Faydaları

Yollarda SSB kullanımının en bariz faydası geleneksel (kon-

vansiyonel) betona göre daha hızlı ve düşük maliyetle inşa 

edilebilmesidir. İlk yapım maliyeti açısından yapılan karşılaş-

tırmalı maliyet çalışmalarında eş değer kesitte SSB yol birim 

fiyatının hem konvansiyonel betonla hem de asfalt betonu ile 

yapılan yollardan düşük olduğu tespit edilmiştir. Toplam fay-

da oranı genellikle yerleştirme yöntemine ve beton hacmine 

bağlı olmaktadır[1].

SSB geleneksel betona kıyasla daha az çimento içerebilmek-

tedir. SSB ile yapılan yol kaplamalarında kalıplara, kesme do-

natılarına, bağlantı demirlerine, çelik donatıya (hasır) ihtiyaç 

duyulmamaktadır. SSB uygulamalarında bitirme (yüzey dü-

zeltme) işlemi gerekli değildir.

SSB’nin diğer faydaları aşağıda belirtilmiştir[1].

• SSB’de daha düşük hacimde çimento hamuru olduğu için 

daha az büzülmeye ve  gerilmeye maruz kalır.

• SSB ağır endüstri, madencilik, askeri ve yoğunlaşmış yük-

lerin olduğu sahalarda büyük dingil yüklerine bozulmadan 

dayanabilecek yüksek eğilme, basınç, kayma dayanımları-

na sahip olacak şekilde tasarlanır.

• Su/çimento oranının düşük olması nedeniyle düşük geçi-

rimliliğe sahiptir. 

• SSB betonlar kimyasal bozulmalara ve donma-çözülmeye 

karşı yüksek dayanıklılık sağlar. 

• SSB yollarda bakım onarım maliyeti düşüktür.

• Açık yüzey renginden dolayı SSB yollar, depolama ve park 
alanları için ışıklandırma ihtiyacını azaltır. 

• Araba ve hafif kamyonet gibi hafif araçlar nihai sıkıştırma 
sonrası SSB yol üzerinde düşük hızda seyahat edebilir. 

• Asfalt yol kaplamlarında kullanılmayan ince agregalar SSB 
karışımlarında kullanılabilmektedir.

2.3. Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yolun Kullanım Alanları

SSB yüksek dayanıklılık, sürdürülebilirlik, düşük ilk yapım 
ve bakım maliyeti gibi unsurların yüzey düzgünlüğü ve gö-
rünüşten (estetik) daha çok tercih edildiği köy ve şehir içi 
yollar, yerel yollar, sokaklar veya otoparklar için uygun bir 
yöntemdir. Askeri ve endüstriyel uygulamalar için de kullanı-
labilmektedir. SSB’nin kullanıldığı diğer uygulamalar aşağıda 
belirtilmiştir[2]:

• Ticari otopark alanları

• Endüstriyel depolama alanları

• Atık transfer alanları

• Konteyner limanı ve rıhtım depolama alanları

• Kamyon ve yük terminalleri

• İnşaat hızının önemli olduğu askeri uygulamalar

• Havaalanları

3. TÜRKİYE’DE SİLİNDİRLE SIKIŞTIRILMIŞ 
BETON YOL UYGULAMALARI
SSB, Türkiye’de bilinmeyen bir beton türü ve uygulama değil-
dir. SSB ilk kez 1982-1983 yıllarında Karakaya Barajı’nın yapı-
mında kullanılmıştır. Baraj inşaatlarında hâlen kullanılmaya 
devam etmektedir. Bu kapsamda DSİ’nin “SSB Teknik Şartna-
mesi” de mevcuttur.

Türkiye’de yolların çoğunluğu Tablo 2’de görüldüğü gibi as-
falt ve sathi kaplama yollardır. Uzun süredir Türkiye’de beton 
yolları yaygınlaştırmak için yapılan tüm faaliyetler beklenen 
sonuçlara ulaşamamıştır. 2004 ile 2016 yılları arasında sade-
ce 20 km’lik beton yol inşa edilmiştir.

2009 yılında SSB, Antalya ve Denizli’deki bazı şehir içi yollar 
için kullanılmıştır. O dönemde Denizli’de yaklaşık 500.000 m2 
SSB yol uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamalar Türkiye’de 

ilk SSB yol uygulamalarıdır[3]. 

Tablo 2: Kaplama türüne göre Türkiye’nin yol durumu ve uzunluğu (km) [4]

Yol sınıfı Asfalt Betonu Sathi Kaplama Parke Stabilize Toprak Geçit Vermez Toplam

Devlet Yolları 14.393 16.399 71 45 17 288 31.213

İl Yolları 2.702 27.327 191 699 614 1.532 33.065

Otoyollar 2.289 2.289

Toplam 19.384 43.726 262 744 631 1.820 66.567

MAKALE ARTICLE

70 HAZIR BETON   Eylül - Ekim • 2019 • September - October



2005-2015 yılları arasında Türkiye’de köy ve kırsal alanlar 
için 3.000 km’lik beton yol inşa edilmiştir. Bu dönemde inşa 
edilen asfalt ve stabilize yolların toplam miktarı ise yakla-
şık 200.000 km’dir[5]. 2015 yılında, köy yollarında SSB uy-
gulaması Samsun’da başlamış ve daha sonra Tekirdağ ve 
Kocaeli’de devam etmiştir. Şu ana kadar Samsun’da yaklaşık 
750 km beton yol inşa edilmiştir ve bunun yaklaşık 200 km’si 
SSB yoldur. 2023 yılına kadar sadece Samsun’da 3.000 km 
beton yol yapımı hedeflenmektedir. 

4. ÜRETİM VE UYGULAMA REHBERİ
SSB yol uygulamaları için bir ulusal rehber bulunmadığından, 
Türkiye’deki SSB uygulamalarından elde edilen deneyimler 
bir kılavuz olarak bu bölümde sunulmaktadır. 

4.1. Beton Özellikleri

SSB karışımı kuru kıvamlı olması ve agrega yoğunluğunun 
fazla olması nedeniyle geleneksel betondan farklıdır. Bu fark-
lılıklar aşağıda belirtilmiştir[6].

• SSB daha düşük su içeriğine sahiptir.

• SSB’nin çimento hamuru hacmi daha düşüktür.

• SSB genellikle çelik veya fiber donatı içermez. 

• Bazı katkı maddeleri kullanılabilmesine rağmen, SSB uygu-
lamalarında katkı kullanımı şart değildir.

• SSB tasarımında ince agrega içeriği daha yüksektir. Agre-

ga en büyük tane çapı (D
max

) daha küçüktür.

Samsun ve Tekirdağ’da yol yapımında kullanılan SSB’nin 

özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Beton dayanım sınıfı: C30/37

Çevresel etki sınıfı: Belli bir çevresel etki sınıfı yok. Su/çi-
mento oranı tüm çevresel etki sınıflarını karşılamaktadır. 
Donma-çözülme riski söz konusu ise bu etkiye göre tasarım 
yapılmalıdır. 

Çimento içeriği: 300 - 315 kg / m3

Çimento tipi: CEM I 42,5 R

Mineral katkı: Samsun ve Tekirdağ’daki uygulamalarda kul-
lanılmamıştır. Ancak, yüksek fırın cürufu ve uçucu kül kulla-
nımı mümkündür.

Su / çimento: 0,33

Kıvam (çökme): 0 cm

Kaba ve ince agrega içeriği: %52 - %55 iri agrega (%10, 11,2 
– 22,4 mm agrega) ve %45 - %48 ince agrega

D
max

: 22,4 mm

Kimyasal katkı: Samsun ve Tekirdağ’daki uygulamalarda 
kullanılmamıştır. Genel olarak su azaltıcı katkı kullanımına 

gerek duyulmamaktadır. Donma-çözülme riski varsa hava sü-
rükleyici katkı kullanılmalıdır.

Şekil 1: SSB’nin gözle kontrolü

Tasarımı yaparken agrega gronolümetrisinin düzgün oluş-
turulması gerekmektedir. Agreganın temiz olmasına dikkat 
edilmelidir. 0,25 mm elekten geçen malzeme %7’den fazla 
olmalıdır. Tane çapı 16 mm’den büyük agrega kullanımı fazla 
olmamalıdır. Aksi takdirde ayrışma meydana gelebilir ve sı-
kıştırma istenilen seviyede gerçekleşmez.

4.2. Betonun Karıştırılması

TS 13515’e (TS EN 206 ulusal eki) göre geleneksel betonun mi-
nimum karıştırma süresi 30 saniyedir. SSB kuru kıvam bir beton 
türü olduğu için uygulamada karıştırma süresi en az 40 sani-
ye olmalıdır. Karıştırma süresi ve performansı mikser tipine ve 
beton özelliklerine doğrudan bağlıdır. Çift milli karıştırıcıların 
performansı tatmin edici düzeydedir. Tava (pan) veya tek milli 
karıştırıcılar da üretimde kullanılabilir. Betonun ideal karıştırma 
süresini değerlendirmek için homojenlik testi yapılmalıdır.

SSB üretimi beton santral kapasitesininin, santral tipine bağlı 
olarak %30-%50 oranında azalmasına neden olur. Yani sa-
atte 120 m3 üretim kapasitesi olan bir santralin kapasitesi 60 
m3/saat seviyesine kadar düşebilmektedir. Bu durum beto-
nun sevkiyatı ve birim maliyet açısından oldukça önemlidir. 
Kapasitenin azalması ve daha uzun karıştırma süresi üretici-
ye ilave maliyet getirmektedir.

4.3. Betonun Taşınması

SSB damperli kamyonlarla taşınır. Beton sevkiyat planı çok 
iyi organize edilmelidir, çünkü asfalt finişerin önü Şekil 3’te 
görüldüğü gibi uygulama esnasında boş bırakılmamalıdır. Yol 
kaplaması projelerinde süreklilik önemlidir. Özellikle kullanı-
lan malzeme beton ise soğuk derz istenmeyen bir durumdur. 

Damperli kamyonun üstü her durumda branda ile kapalı ol-
malıdır. Betonun kıvam özellikleri hava koşullarından dolayı 
etkilenebilir. Branda bu etkiyi en aza indirmektedir. Sıcak hava 
koşullarında nakliye esnasında SSB içeriğindeki suyun buhar-
laşması veya soğuk/yağışlı hava koşullarında betonun su içe-
riğinin değişmesi kesinlikle istenmeyen bir durumdur. SSB uy-
gulamalarında kıvam toleransı geleneksel betona oranla çok 
daha hassastır. 
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Betonun nakliye süresi 1 saati aşmamalıdır. Eğer priz geciktirici 

katkı kullanılırsa bu süre kabul edilebilir bir miktarda uzatılabilir.

Hafif kamyonların taşıma kapasitesi 12 m3 ile 16 m3 arasında-

dır. Yük (beton) miktarı kamyonun dingil sayısı ve istiap haddi 

nedeniyle değişebilir.

Bir diğer önemli nokta, karıştırıcıdan betonun boşaltılması ve 

kamyonların yüklenmesidir. Şekil 2’de görüldüğü gibi yükle-

me işlemi beton transmikerlerindeki uygulamaya benzemek-

tedir. Beton santrallerinin çoğu damperli kamyona yükleme 

için uygun değildir. Karıştırıcı altındaki park etme ve yükleme 

alanı kamyonlar için dar olabilmektedir. Bu nedenle, SSB üre-

timine başlamadan önce gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

Şekil 2: Damperli kamyona beton yüklenmesi 

4.4. Betonun Yerleştirilmesi

SSB, Şekil 4’te görüldüğü gibi asfalt tipi finişerler (serici) 

kullanılarak yerleştirilir. SSB’nin yerleştirilmesi için asfalt 

tipi finişerlerde bazı modifikasyonların yapılması gereke-

bilir. Genelde köy yolları sathi kaplama veya toprak yoldur. 

Uygulama sathi kaplama üzerine yapılacaksa zeminin kötü 

olduğu durumda yol tekrar kazılıp iyileştirme ve sıkıştırma 

yapılmakta, zemin kötü değilse doğrudan üstüne uygulama 

yapılmaktadır. Hem toprak zeminde hem de iyileştirilmiş sat-

hi kaplamada beton dökülmeden önce yüzeyin mutlaka suya 

doygun hâle getirilmesi gerekmektedir. 

Eski kaplamanın veya alt zeminin üzerine SSB yerleştirme-

den önce yüzey ıslatılmalıdır. Doygun bir yüzey elde etmek 

için bu yeterlidir. Çok fazla su kullanmak SSB’nin kıvamını et-

kiler ve su/çimento oranını kısmen artırabilir. Yüzey ayrıca 

temiz olmalı ve yabancı maddeler içermemelidir.

Şekil 3: Betonun kamyondan finişer  önüne boşaltılması

Şekil 4: SSB’nin yerleştirilmesi

4.5. Betonun Sıkıştırılması

SSB’nin sıkıştırılmasında titreşimli çelik tamburlar ve lastik 

tekerlekli silindirler kullanılır. Sıkıştırma süresi kritiktir. Za-

manında sıkıştırma yapılmalıdır. Aksi takdirde sıkıştırma per-

formansı yetersiz olabilmektedir. Beton yüzeyin sıkıştırılmış 

kalınlığı çoğunlukla en az 15 cm’dir. Bu ebatta sıkıştırılmış bir 

kaplama elde etmek için yaklaşık 18 cm SSB yerleştirilmeli-

dir. Uygulamada sıkıştırılmış kalınlık daha düşük ve geniş bir 

aralıkta çeşitlilik gösterebilir. Sıkıştırmadan sonra başlangıç 

kalınlığı %15-25 oranında azalmaktadır.

Uygulamada öncelikle lastik tekerlekli silindir kullanılır ve ar-

dından titreşimli çelik tambur kullanılır (Şekil 5-6). Daha ka-

lın kesitler için daha çok sıkıştırma gerekebilir. SSB projeleri 

için deneyimli operatörler çalıştırılmalıdır. Sıkıştırma seviyesi 

%95’in altında olmamalıdır. Uygulamada aşırı titreşimin yü-

zey çatlaklarına neden olabileceği görülmüştür.
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Uygulamalarda silindirlerin %30-40 eğimde istenilen perfor-

mansı gösterdiği tespit edilmiştir. Finişerin serim yönü değiş-

tirilerek uygulama yapılabilir. Rampa aşağı silindir ile sıkıştır-

ma yapıldığında yığılmalar oluşabilmektedir.

Şekil 7’de sıkıştırma performansının beton basınç dayanı-

mı üzerindeki etkisi görülmektedir Beton birim ağırlığı SSB 

yoldan alınan karot numunelerinden hesaplanmıştır. Beton 

birim ağırlığının yani sıkıştırma performansının basınç daya-

nımını oldukça etkilediği çok nettir.

Tipik olarak 10 tonluk bir silindirin, kaplama üzerinden 4-6 

defa geçişi 15-25 cm kalınlığındaki SSB’nin %98 oranında sı-

kışmasını sağlamaktadır[1].

Şekil 7: Kuru birim ağırlık ve basınç dayanımı ilişkisi

SSB’nin sıkıştırılmasında ana problemlerden biri Şekil 8’de 

görüldüğü gibi kısıtlanmamış yan kenarlardır. SSB kaplama 

silindir ile sıkıştırılmaya maruz kaldığında yanal yönde ha-

reket etme eğilimi gösterir. Bu alanlar doğrudan dingil yükü 

taşımasa da yol estetiğini bozmaktadır. Betonun kenarını 

şekillendirmek ve sıkıştırmak için, Şekil 9’da gösterildiği gibi 

finişerin her iki tarafına bir plaka yerleştirilebilir. Geçici bir 

kenar kısıtlaması kullanmak veya banketi 30 cm genişletmek 

çözüm olabilmektedir.

Şekil 8: Kısıtlanmamış yan kenarlar

Şekil 9: Kenar plakalarıyla modifiye edilmiş asfalt finişeri

4.6. Derzler

Birçok SSB uygulamasında derz uygulanmaz. Ancak; çatlak 

oluşumunu kontrollü şekilde azaltmak ve estetik bir görünüm 

sağlamak için derz yapılabilir. 

4.7. Betonun Bakımı ve Kürü

Bakım ve kür süreci SSB’nin nihai dayanımı ve dayanıklılığı 

açısından son derece önemlidir. Kür betonun tasarım daya-

nımına ulaşması, tozuma ve çatlak oluşumu gibi yüzey bo-

zukluklarının azaltılması için kritik önem taşımaktadır. SSB 

Şekil 5-6: SSB’nin sıkıştırılması
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içeriğinde az miktarda su olması kürü daha da önemli kılmaktadır[1]. Nihai sıkıştırmadan sonra mümkün olduğunca su veya 

kimyasal katkılarla beton yüzeyine kür uygulanmalıdır(Şekil 10).

Açık yüzey dokusunun derecesine ve yüzeyin emiciliğine 
bağlı olarak kimyasal kür uygulamasının miktarı konvansiyo-
nel betona oranla 1,5 ila 2 kat fazla olabilir[2].

4.8. Yol Yapım Hızı
Bir adet asfalt finişeri, bir adet titreşimli çelik tambur ve bir 
adet silindir ile çalışan bir ekip günde ortalama 500 metre 
uzunluğunda SSB yol inşa edebilmektedir. 12 m3 SSB, 5 daki-
ka gibi kısa bir süre içinde yerleştirilebilmektedir. Serici önü 
sürekli beslenebilirse, 8 saat içinde 1.000 m3 beton kolayca 
yerleştirilebilmektedir. Bu miktar beton ile genişliği 7 m ve ka-
lınlığı 15 cm 1.000 m yol inşa edilebilir. Uygulamada bu değere, 
ancak çok sayıda damperli kamyonla sevkiyat yapılabiliyorsa 
ulaşılabilmektedir. SSB yol nihai sıkıştırma işleminden sadece 
birkaç saat sonra hafif trafik için hizmete açılabilmektedir. Şe-
kil 11’de tamamlanmış SSB yol uygulaması görülmektedir.

Şekil 11: Tamamlanmış SSB yol (Samsun)

4.9. Testler
SSB performansını belirlemek amacıyla yapılan temel testler; 
basınç dayanımı (taze betondan alınan numuneler ve yerin-
de alınan karot numuneleri), eğilme dayanımı, birim ağırlık, 
hava içeriği, donma-çözülme direnci, aşınma direnci, kayma 
direnci ve yapışma direncidir. 

Şekil 10: Betonun kimyasal malzeme (sol) ve su (sağ) ile kürü

Şekil 12’de görülen karot numunelerinden elde edilen basınç 
dayanımları sadece betonun performansını değil, sıkıştırma 
performansını da göstermektedir.

Şekil 13’te görülen nükleer yoğunluk ölçüm cihazı ile nem ve 
tahribatsız yoğunluk ölçümü yapılmaktadır. Yoğunluk ölçü-
mü için doğrudan iletim veya saçılma yöntemleri kullanılır. 
Operatör ilgili yöntemi, malzeme tipi ve deney yapılan taba-
kanın kalınlığına göre belirlemektedir.

Şekil 14’teki kayma direnci ölçüm cihazı ile yol kaplamasının 
yüzey sürtünmesi ve kayma direnci ölçülmektedir.

Şekil 12: Beton karot numuneleri

Şekil 13: Beton yoğunluğunun nükleer cihazla ölçümü
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Şekil 14: Kayma direnci ölçüm cihazı

5. DEĞERLENDİRME
SSB özellikle köy ve şehir içi yollar için ideal bir kaplama tü-

rüdür. Yerel yönetimler ve belediyeler son iki yılda SSB yol 

uygulamalarına yoğun ilgi göstermektedir. Bunun başlıca 

nedenleri SSB’nin hızlı, pratik ve düşük maliyetli bir yön-

tem olmasıdır. Yol yapım malzemesi olarak SSB kullanımı 

Türkiye’nin daha az miktarda bitüm ithalatı yapmasına katkı-

da bulunabilir. Çimento ve hazır beton üretiminde Avrupa’da 

ilk sırada dünyada ise ilk 5 ülke içinde yer alan Türkiye’nin 

yerli bir kaynağı kullanması stratejik bir önem de taşımakta-

dır. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma asfalt yol birim maliye-

tini etkilemektedir. 2016 yılının ocak ayında İzmit rafinerisi 

çıkışlı bitüm 160/220’nin ortalama fiyatı 350 TL/ton iken 

2017 yılında bu rakam 1.200 TL/ton’a yükselmiştir[7]. 3 kat-

tan fazla olan bu artışın yol yapım maliyetlerine etkisi olduk-

ça yüksektir. Türkiye’nin 2015 yılı bitüm tüketimi yaklaşık 2,7 

milyon tondur[8]. Ocak 2017 fiyatı ile bu miktar çarpıldığında 

3.240.000.000 TL’nin ithal edilen bir malzemeye harcandığı 

gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

SSB yol uygulamasının önemli avantajlarından birisi de asfalt 

yol ekipmanlarının kullanılabiliyor olmasıdır. Yıllarca asfalt 

yola karşı alternatif bir yöntem olarak öne sürülen beton yol 

özellikle asfalt müteahhitleri tarafından tepki görmüştür. Tür-

kiye, asfalt yol yapımında sadece ithal ürün olan bitüme değil, 

ayrıca yüzlerce asfalt müteahhitine ve binlerce asfalt yol ekip-

manına da bağımlıdır. Oysa SSB yol uygulamaları asfalt müte-

ahhitleri tarafından asfalt yol ekipmanları ile yapılabilmektedir. 

Samsun ve Tekirdağ’daki uygulamalar asfalt müteahhitlerinin 

SSB’ye karşı çok olumlu bir tavır aldığını da göstermiştir.

SSB yol uygulamalarına yönelik tasarım ve projelendirme 

rehberine acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 2017 yılında Kara-

yolları Genel Müdürlüğü tarafından beton yol şartnamesi ya-

yınlanmıştır. SSB’nin kapsam dışı olduğu bu şartname güzel 

bir başlangıç olmuştur. Sonuç olarak hem SSB hem de kon-

vansiyonel beton yollar Türkiye’nin üzerinde çok daha fazla 

durması gereken stratejik gündem konularıdır. 
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