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2015 Genel Seçimleri 7 Ha-
ziranda, milletimizin yüksek 
katılımıyla gerçekleşti. Se-

çimlerin ülkemiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını te-
menni ederim. 

Haziran ayı Birliğimiz için oldukça 
hızlı başladı. İlk olarak 3 Haziran’da 
Hilton Otel’de ERMCO Yönetim Ku-
rulu ve Temsilciler Toplantılarını 
gerçekleştirdik. İki alt kademeden 
oluşan Yönetim Kurulu Toplantısı-
nın ana gündemi, beton standartla-
rı konusunda değişiklik önerileri ve 
beton kullanımının yaygınlaştırılması 
için betonun öne çıkarılması gereken 
özellikleriydi. Önümüzdeki dönemde 
ERMCO’nun uluslararası önemli be-
ton kuruluşlarıyla birlikte gerçekleş-
tireceği ve betonun sürdürülebilirlik, 
yangın güvenliği, atık yönetimi ve 
termal kütle başlıklarındaki özellik-
lerini öne çıkaran çalışmalarını daha 
sık göreceğimizi belirtmek isterim.

ERMCO Yönetim Kurulu ve Temsilci-
ler Toplantılarının hemen ardından, 4-5 Haziranda ERM-
CO2015 Kongresini İstanbul Askeri Müze’de gerçekleştir-
dik. Yirmi yıl aradan sonra bir kez daha ERMCO Kongresi’ni 
İstanbul’da gerçekleştirmiş olmak hepimize haklı bir gurur 
ve mutluluk verdi.  Kongreye ilgi oldukça fazlaydı. Başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere, dört kıta otuz ülkeden beton 
üreticileri ve akademisyenler kongrede bir araya geldi. 

Birliğimiz, ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonda 
dört yüzün üzerinde konuğu ağırladı. Ayrıca kongre giri-
şinde kurulan fuar alanında yirmi altı firma, ürünlerini ulu-
sal ve uluslararası katılımcılara tanıtma imkanı yakaladı. 

ERMCO2015 Kongre açılışını, beton alanında dünyaca 
tanınan Prof. Surendra Shah yaptı. 
Prof. Shah “Son 50 Yılda Betondaki 
Gelişmeler” başlıklı konuşmasında 
betonun dayanımı, beton alanındaki 
gelişmeler ve yeniliklerden bahsetti. 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Erdal Bahçıvan ve Ankara Sanayi 
Odası Başkanı Sayın Nurettin Özde-
bir de Kongremizi birer konuşmayla 
selamladılar. Kongremize katılımları 
için kendilerine özel olarak teşekkür 
ederim. 

Kongre süresince, beton sektörü ve 
akademinin çok değerli temsilcileri 
tarafından hazırlanan 61 bildiri su-
nuldu. Bilimsel bildirilerin yanı sıra 
sektörel gelişmeler, sektörün prob-
lemleri ve Avrupa Komisyonu’nun 
betonla ilgili gündemleri kongrede 

öne çıkan diğer başlıklardı. Kongrede gerçekleştirilen su-
numların tamamı akademik bir kaynak oluşturması için ki-
tap haline getirildi ve ülkenin önde gelen üniversitelerinin 
kütüphanelerine ulaştırıldı. 

Kongrenin ilk akşamı, tarihi ve doğal güzelliğiyle öne çıkan 
Suada’da organize ettiğimiz gala yemeğine Birliğimizin 
üyeleri, sektörün önde gelen temsilcileri ve uluslararası 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

Heart of Concrete 

Istanbul: ERMCO2015

ERMCO2015 Congress was held with great 

success, once more in İstanbul after twenty 

years. Participants from thirty countries on four 

continents made presentations on the latest 

trends in concrete production and the urgent 

needs in the field. We are proud to have hosted 

so many notable speakers from all over the 

world. Sixty one papers were submitted to the 

Congress, all of which were collected in a book 

as a future academic resource. We strongly 

believe that these organizations will lead the 

development and the innovation in the field of 

concrete. As Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (TRMCA), we will always be part 

and pioneer of such organizations in the future.

BAŞKAN’IN GÖZÜYLE PRESIDENT’S OPINION
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konuklarımız aileleriyle birlikte katıldı. Galada yaptığım 

açılış konuşmasında bu büyük organizasyonun önemini ve 

İstanbul’da gerçekleşmiş olmasından duyduğumuz mem-

nuniyeti bir kez daha dile getirdim. ERMCO Başkanı Sayın 

Stein Tosterud da açılış konuşmasında organizasyondan 

duydukları memnuniyeti dile getirdi. Fatih Erkoç’un şarkı-

larıyla yer aldığı gece, bütün konuklarımızın eğlendiği ve 

Boğaz’ı yakından görme fırsatı yakaladığı bir an oldu.

Uzun zaman alan, zorlu bir hazırlık sürecinin sonunda ger-

çekleştirdiğimiz kongremiz, dünyanın dört bir köşesinden 

bir araya gelen beton sektörü temsilcileri ve akademis-

yenlere fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve özgürce 

tartışabilecekleri bir ortam sağladı. Beton sektörünün 

gelişmesi ve büyümesi; var olan sorunların aşılması an-

cak bu şekilde mümkün olacaktır. THBB olarak bugüne 

kadar başarıyla yaptığımız gibi, bundan sonra da ulusal ve 

uluslararası bilimsel ve sektörel çalışmaları desteklemeye, 

böyle organizasyonların gerçekleşmesi için öncülük etme-

ye devam edeceğimizi söylemekten mutluluk duyarım. 

Kongre ve öncesinde Hilton’da gerçekleştirdiğimiz ERMCO 

Yönetim Kurulu ve Temsilciler toplantıları bize THBB’nin 

faaliyetlerini Avrupa ülkelerinin faaliyetleriyle karşılaştır-

ma imkanı sağladı. Avrupa’daki birliklerin temsilcilerinin 

yaptığı değerlendirmeler bize gösterdi ki THBB alanında 

lider bir kuruluştur. THBB, yaptığı kalite denetimi, beton 

ve beton bileşenleri testleri ve yıl boyunca aralıksız ver-

diği mesleki yeterlilik eğitimleriyle dünyayla yarışır bir 

konuma gelmiştir. THBB, bu liderlik ve temsiliyet görevini 

sadece üyeleri için değil Türkiye’deki bütün beton üretici-

leri için üstlenmektedir ve üstlenmeye devam edecektir. 

Bu süreçte siz üyelerimizi de yanımızda her zamankinden 

daha fazla göreceğimize eminim.

Son olarak, ERMCO2015 Kongresini büyük bir başarıyla 

gerçekleştirmemizde büyük emekleri olan THBB ailesine 

ve Kongremize destek olan değerli sponsorlarımıza teşek-

kürlerimi sunarım. 

PRESIDENT’S OPINION BAŞKANIN GÖZÜYLE
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17. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) 
Kongresi Sona Erdi

Bu yıl, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin 

İstanbul’da ev sahipliği yaptığı 17. 

Avrupa Hazır Beton Birliği Kongresi 

(ERMCO) 400’ü aşkın katılımcıyla ta-

mamlandı.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin ev sa-

hipliğini yaptığı 17. Avrupa Hazır Beton 

Birliği Kongresi 4-5 Haziran 2015 

tarihleri arasında İstanbul Askeri 

Müze’de gerçekleştirildi. Kong-

reye İngiltere, İtalya ve Almanya 

başta olmak üzere birçok ülkeden 

400’ü aşkın hazır beton sektö-

rü temsilcisi katıldı. Yurtdışından 

38 ve yurtiçinden 23 toplamda 

61 bilimsel bildirinin sunulduğu 

17th European Ready Mixed 

Concrete Organization 

(ERMCO) Congress Ends

Hosted by the Turkish Ready Mixed Con-

crete Association in Istanbul this year, the 17th 

European Ready Mixed Concrete Organization 

(ERMCO) Congress was completed with more 

than 400 participants.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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kongrede, beton çözümlerinin sürdürülebilirliği, betonun 

topluma katkısı, beton konusundaki gelişmeler, betonun 

pazarlanması ve yönetimini ele alan dört farklı oturum iki 

ayrı salonda düzenlendi. 

Kongrede de eş zamanlı olarak betonun üretimine ve test 

edilmesine yönelik malzemelerin, ürünlerin ve ekipmanla-

rın sunulduğu fuarın yanı sıra National 

Geographic’in dünyanın en iyi 25 hari-

kası arasında gösterdiği Jason De Cai-

res Taylor’ın su altı beton heykellerinin 

fotoğrafları da ERMCO 2015 Kongresi 

kapsamında sergilendi. 

 

Hem yurt içinden hem de yurt dışın-

dan akademisyenleri, kuruluşları, be-

ton ve beton ekipmanları firmalarını buluşturan kongre 

4 Haziran’da Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Yavuz Işık’ın açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye 

Hazır Beton Birliği’nin Başkanı olarak, beton sektöründeki 

son gelişmelere yönelik bu önemli kongrede katılımcıları 

ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yavuz 

Işık, kongrenin hem akademik hem de endüstriyel anlam-

da, beton sektöründe yenilik ve geliştirmelere öncülük 

edeceğine içtenlikle inandığını söyledi.

Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Bu kongre aracılığı ile betonun sürdü-

rülebilirliği ve Avrupa ve özellikle Tür-

kiye’deki beton pazarı üzerinde açık ve 

yapıcı bir diyalog yürütmenizi rica ediyo-

rum. Avrupa’nın farklı kısımlarından ve el-

bette Türkiye’den çok değerli sunumları-

mız var. Beton üretimindeki gelişmeler ve 

beton çözümlerinin sürdürülebilirliği gibi 

başlıkların yanı sıra,  beton pazarlaması 

konusunda daha derin bilgi alma imkanı bulacaksınız. 

Yavuz Işık Stein Tosterud

The 17th European Ready Mixed Con-

crete Organization Congress hosted 

on 4-5 June 2015 by the Turkish Ready 

Mixed Concrete Association THBB 

was held at the Military Museum in 

Istanbul, a city which has experienced 

numerous different civilizations and 

cultures through the ages. More than 

400 representatives of the ready mixed 

concrete sector from many countries, 

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Burcu Uygur M. Nurettin Özdebir

Türkiye’deki beton pazarı giderek daha fazla gelişmekte-

dir. Toplumun her bir segmenti için daha iyi ve daha sağ-

lıklı yaşam alanları temin etmek amacı ile kentsel dönüşüm 

projeleri başlatılmıştır. Daha yaşanabilir alanlar oluşturur-

ken ve şehirlerin çehrelerini değiştirirken, bu projeler, ay-

rıca, beton pazarı için de yeni fırsatlar 

yaratmıştır. THBB olarak, sertifikalı be-

ton kullanımı ve bu süreçte daha yeşil 

ve daha güvenli binalar inşa edilmesini 

teşvik etmekteyiz. 

Türkiye’deki beton pazarının gelişme-

sinin bir başka önemli tarafı da, teknik 

turda daha yakından görme imkanını 

bulacağınız Avrasya Tüneli gibi geniş 

ölçekli projelerdir. Tünel tamamlandı-

ğında, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli 

Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak. Önemli 

inşaat projelerinin çoğu İstanbul’da görünmesine rağmen, 

ülkenin her yerinde, İzmit’teki asma karayolu, Mersin ve Si-

nop’taki nükleer santralleri ve Azerbaycan ve Türkiye üze-

rinden Avrupa’ya yeni bir doğal gaz kaynağı temin edecek 

olan yeni boru hatları gibi pek çok diğer büyük çaplı proje 

daha bulunmaktadır. Türkiye’deki, Birliğimizin üyesi olan 

beton üreticileri, bilim adamları ile işbirliği içerisinde ça-

lışmakta ve inanılmaz miktarlarda sorun-

suz beton üretmektedirler. İşlemlerin her 

aşamasında, kendilerini bilimsel ve teknik 

açılardan destekliyoruz.

İstanbul’da bulunacağınız süre içerisinde, 

Birliğimiz THBB’yi tanıma konusunda iyi 

bir imkanınız olacağına inanıyorum. Otu-

rumlar başlamadan önce, birkaç sözcük 

ile Birliğimizi tanıtmama izin veriniz. 1988 

yılında kurulan ve merkezi İstanbul’da 

bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği, Türkiye’deki beton 

sektörünün en prestijli sivil toplum kuruluşudur. THBB, 

Türkiye’deki beton kalitesinin arttırılması ve kontrolü ko-

nusunda önde gelen yetkili kuruluş ve kaynaktır. Başlıca 

particularly the UK, Italy, and Ger-

many participated in the Congress. In 

the Congress where total 61 papers, 

38  from abroad and 23 domestically, 

were presented, four different sessions 

about the sustainability of the concrete 

solutions, contribution of concrete to 

society, developments in the issue of 

concrete, and marketing and manage-

ment of concrete were conducted in 

two separate halls. Included in the 
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amacımız, ülkedeki yüksek kaliteli beton kullanımının yay-

gınlaştırılmasıdır. Bu amaçla, 1995 yılında Kalite Güvence 

Sistemini kurduk ve sertifika programı başlattık. Ülkemiz-

de ulusal ve uluslararası standartların geliştirilmesinde ve 

yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynadık. Günümüzde, 

çabalarımız sayesinde, inşaat sektöründe kullanılan serti-

fikalı beton oranı her gün artmaktadır. 

Gurur duyarak söyleyebiliriz ki, sade-

ce bir sertifikasyon sistemi yürütmü-

yor, aynı zamanda daha iyi ve daha 

güvenli bir dünya için bilimsel araştır-

maları da destekliyor ve öncülük edi-

yoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki 

Teknopark’ta bulunan laboratuvarı-

mız, ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış durumdadır. 

Alanlarında oldukça iyi bir itibar sahibi olan yerli ve ulus-

lararası enstitüler ve bilim insanları ile işbirliği içerisinde, 

teknik personelimiz, yıkım atıklarının geri dönüştürülmesi 

ile daha çevre dostu ve sürdürülebilir beton üretilmesi ko-

nusunda yenilikçi yöntemler bulmaya çalışmaktadır. Ayrı-

ca, daha yeşil ve enerji verimli binaların da yaygınlaştırıl-

masını sağlıyoruz ve bu hedefe ulaşmaya yönelik projeler 

başlatıyoruz. 

Türkiye’deki beton sektörünün önde 

gelen organizasyonu olarak, her za-

man için uluslararası işbirliğine büyük 

önem vermekteyiz. THBB’nin, 1991 

yılından beri ERMCO üyesi olduğunu 

memnuniyetle belirtiriz. O zamandan 

beri, ERMCO faaliyetleri ve münazara-

larında aktif katılımcı olarak yer almış 

durumdayız. Şu anda da, sizlerle, yirmi 

yılın ardından, bir kez daha ERMCO Kongresini ağırlamak-

tan duyduğumuz keyfi paylaşıyoruz. 

Bu kongrenin,  sektörümüzde birçok yeni fikre ve inovas-

Congress were the photographs of the 

underwater concrete statues of Jason De 

Caires Taylor, which were designated as 

one of the best 25 wonders of the world by 

National Geographic magazine.  The Con-

gress also included exhibitions of materials, 

products, and equipment for the production 

and testing of concrete. 

Erdal Bahçıvan Mehmet Ali Taşdemir
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yona öncülük edeceğine inanıyorum. Sizlere, çok başarılı 

ve üretken bir kongre diliyorum.”

Açılış töreninde konuşan ERMCO Yönetim Kurulu Başkanı 

Stein Tosterud, hazır beton sektörü açısından Avrupa’nın 

birçok ülkesinde zorlu bir dönem ya-

şandığını söyledi. Bunun tek istisna-

sının Türkiye olduğuna dikkat çeken 

Stein Tosterud, Türkiye’nin beton ve 

çimento üretiminde sadece bölgede 

değil aynı zamanda dünya çapında bir 

lider olduğunu ifade etti. 

Stein Tosterud konuşmasını şöyle sür-

dürdü: “Türkiye’de konut, altyapı ve 

hizmetler konusunda çok önemli gelişmeler kaydediliyor. 

Bütün bu gelişmeler kapsamında özellikle dünyanın en sev-

diği inşaat malzemesi olan hazır betondan çok yararlanılı-

yor. Hazır beton gelişmenin temel itici güçlerinden biri ve 

THBB de gelişmelerin öncüsü olarak çalışmalarını devam 

ettiriyor. 20 yıldan sonra 3 yılda bir düzenlediğimiz kongre 

yine İstanbul’da düzenleniyor. Aynı zamanda, sektörümü-

zün şu an içinde bulunduğu durumu ve Türkiye’deki parlak 

durumu göz önünde bulundurarak Türkiye’nin kongreye 

ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu 

yıl mevcut durumumuzu değerlendirme-

memiz gerekiyor, daha da önemlisi hangi 

yönde ilerlediğimizi değerlendirmemiz 

gerekiyor. Yeni olan nedir, ne var? Gele-

cekte hazır beton sektörünü neler bekli-

yor? Hazır beton 21. yüzyılda kimlere ne 

sunabilir, bunları düşünmemiz gerekiyor. 

İşte bu yüzden, THBB’nin bu kadar kap-

samlı program hazırlamış olduğunu ve 

bu konuları ele alacak olduğunu görmek-

ten büyük mutluluk duyuyorum. Kongre 

sırasında sunulacak çeşitli konular var. Örneğin beton çö-

zümlerinin devamlılığı, sürdürülebilirliği, beton çözümleri-

nin topluma katkısı gibi konularda yapılacak sunumları din-

 

The Congress brought together acade-

micians, institutions, and companies in 

the concrete and concrete equipment 

sectors from Turkey and abroad and 

began on 4 June with the inauguration 

speeches of Yavuz Işık,  Chairman of the 

Board of Directors of the Turkish Ready 

Mixed Concrete Association, and Stein 

Tosterud, President of ERMCO. In his 

Surrendra P. Shah Hulusi Özkul
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leyerek bu soruların bazılarının yanıtlarını bulabileceğiz. 

Geleceğimizde neler olabileceğini değerlendirebileceğiz. 

17 Kongremizin başarıyla geçmesini diliyorum.”

Açılışta töreninde Kongrenin Ana Spon-

soru IMER-L&T’nin Satış ve Pazarlama 

Sorumlusu Burcu Uygur da bir konuşma 

yaptı. IMER-L&T’nin Türkiye ve Avrupa’da 

en önde gelen transmikser üreticisi oldu-

ğunu ifade eden Burcu Uygur, İmer Grup 

olarak 50 yıldır beton ve inşaat sektörün-

de deneyim sahibi olduklarını söyledi. 

Burcu Uygur konuşmasını şöyle sürdürdü: “IMER-L&T ola-

rak yılda yaklaşık 2 bin transmikser üretiyoruz. Aynı za-

manda boomix konveyör bant, teleskopik oluk üretiyoruz. 

İtalyan ortağımız olan Imer Grubu beton santrali, mini eks-

kavatör, platformlar, alçı-sıva ve şap makinaları olan bir 

kurumdur. Bütün bu transmikserlerimiz en son teknolojiyi 

kullanmakta ve en yüksek kaliteye sahiptir. Aynı zaman-

da üretimimiz Avrupa standartlarına uygundur ve Avrupa 

uygunluk sertifikası sahibidir. Biz aynı 

zamanda Mercedes-Benz Türkiye’nin, 

Man’ın, Ford’un ve Renault’nun lisans-

lı üreticisiyiz. Imer Grup olarak satış 

ve satış sonrası ağımız bütün dünyaya 

yayılmak zorunda. Transmikserlerimizi 

kamyona monte edilmiş veya edilme-

miş biçimde Aksaray’daki fabrikaları-

mızdan ihracat kayıtlı olarak satabi-

liyoruz. Toplam üretimimizin yüzde 43’ü dünyanın çeşitli 

ülkelerine satılmaktadır. 1 Ocak itibariyle Türkiye’deki kam-

yon üreticileri Euro 6 motorlarını içeren kamyon üretebi-

speech Yavuz Işık said : “The ready 

mixed concrete sector is developing day 

by day in parallel with the construction 

sector that keeps developing in Turkey. 

Mega projects like the Eurasia Tunnel, 

the Izmit Tunnel, and the 3rd Bridge 

present substantial opportunities to our 

sector. On the other hand,  the facilities 

of the members of our Association are 
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lecek. Bu bildiğiniz gibi Avrupa standartlarına uyumlu bir 

üretim haline geliyor. Fabrikalarımız Aksaray’da bulunuyor. 

Aksaray Kapadokya bölgesine çok yakındır. Fabrikamızda 

bizi ziyaret ederseniz çok mutlu oluruz. 

Askeri Müze’nin bahçesinde transmik-

serlerimizi görebilirsiniz. Kazanların 

üstüne de özel resimler yaptık, Türkiye 

ile ilgili görüntüler ekledik. Türkiye’de 

güzel bir toplantı geçireceğinizi ümit 

ediyoruz.”

Açılış töreninde Ankara Sanayi Odası 

(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir de bir 

konuşma yaptı.  Ülkemizin deprem riski taşıyan bir ülke 

olduğunu dile getiren Nurettin Özdebir, 1999 yılında da 

acı bir tecrübeyle yapı güvenliğinin ve betonun ne kadar 

önemli olduğunu Türk halkı olarak öğrendiğimizi ve be-

ton üzerinde daha dikkatli ve titiz çalışmaya başlandığını 

söyledi. 1988 yılında kurulan THBB’nin bu işin önderliğini 

ve liderliğini yaptığını ifade eden Nuret-

tin Özdebir konuşmasını şöyle sürdür-

dü: “Aslında beton tekerlekten sonra 

insanoğlunun hayatını şekillendiren en 

önemli buluşlardan bir tanesi. Mobili-

tenin yanında insanların en büyük ihti-

yaçlarından bir tanesi de barınma. Buna 

mümkün olan en az çevresel etki değe-

riyle çözümler geliştiren modern yapıları 

bize kazandıran çimento ve hazır beton 

üreticilerine bu anlamda dünya minnet-

tardır. Ülkemizde yaşanan bu tecrübeyle beraber, özel-

likle derneğimizin çalışmalarıyla beton kalitesinde ciddi 

bir mesafe katedildiği inancındayım. Son yıllarda özellikli 

being continuously inspected by the 

QAS-Quality Assurance System - in 

order to ensure that the productions are 

conducted in accordance with the stan-

dards and that much safer living spaces 

can be created for our people.”

The opening ceremony continued 

with the speeches of Burcu Uygur, 

Sales and Marketing Superintendent 

of IMER-L&T, the Main Sponsor of 
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binalarda çok güzel şeyler yapıyoruz. Derneğimiz sadece 

dernek üyelerine değil Türkiye’de tüm beton sektörüne 

altyapı hizmetleri sağlayan önemli işlevler yapıyor. Önce-

likle beton kalitesini takibi için kurmuş 

oldukları KGS ve buna bağlı kurdukları 

akredite laboratuvarıyla tüm yurtta hiz-

met vermekte, Ar-Ge çalışmaları ve eği-

timlerle sistemin nitelikli eleman ihtiya-

cına da önemli katkılar sağlamaktadır. 

Önümüzdeki 10 yılda Türkiyemizde 250 

milyar dolarlık bir yapı yapılacak. Bu yı-

kılan yapıların atıklarını değerlendirmek 

suretiyle ekonomiye kazandırmak hem 

çevre hem görüntü kirliliği açısından takdir edilmesi gere-

ken önemli bir gelişme. Bütün bunlar bize uzun yıllar sek-

törün büyüyerek devam edeceğini çok ciddi bir potansiyel 

taşıyacağını gösteriyor.”

Kongrenin açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Avrupa Hazır Be-

ton Birliği’nin 11’inci kongresinin 1995 yılında da İstanbul’da 

gerçekleştiğini hatırlatarak 20 yıl 

sonra İstanbul’da yapılan bu kongre-

nin çok sevindirici olduğunu söyledi. 

Avrupalılar için hazır beton sektö-

rünün diğer sanayi sektörleri kadar 

eski olduğunu belirten Bahçıvan, 

Türkiye’de ise hazır beton kullanımı-

nın yaygınlaşmasının 1980’li yılların 

ikinci yarısından itibaren başladığını 

aktardı. Bahçıvan, Türk ekonomi-

sinin hazır beton ile tanışmasının 30-35 yıllık bir hikayesi 

olsa da bu hikayede daha yazılacak pek çok yeni sayfa ol-

duğunu vurguladı. 

the Congress; ASO President Nurettin 

Özdebir; ISO President Erdal Bahçıvan; 

and Prof. Dr. Ali Taşdemir; the first session 

ended with the presentation of the emi-

nent academician prof. Surrendra P. Shah 

entitled “Advances in Concrete Science in 

the Last 50 Years”. The expert contribu-

tors evaluated the Eurasia Tunnel and the 

3rd Bridge Project within the scope of 

the issues of sustainability of concrete and 
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Dünyanın ilk 20 büyük ekonomisi arasında yer alan Türkiye 

ekonomisinin büyük bir potansiyeli olduğunu belirten İSO 

Başkanı Bahçıvan, Türkiye’nin önümüzdeki 20 yılda dünya-

nın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini ve 

bunun için dev altyapı yatırımları, büyük sanayi hamleleri 

ve bütün bunları besleyecek bir çimento ve hazır beton sa-

nayine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Türkiye’de hazır beton üretimine yakın tarihlerde başlandı-

ğını, buna rağmen kapasite ve üretim miktarlarında hızlı bir 

gelişme olduğunu kaydeden İSO Başkanı Bahçıvan, 1990’lı 

yılların başında, sektörde yaklaşık 100 tesisle hazır beton 

üretimi yapılırken, bugün tesis sayısının binin üzerine çıktı-

ğı ve sektörün yarattığı istihdamın 30 

bin kişiyi bulduğu bilgisini verdi.  Bah-

çıvan, Türkiye’nin hazır beton ile ilişki-

sinin yakın döneme denk gelse de elde 

etmiş olduğu bilgi birikimi ve üretim 

kapasitesiyle, bugün Avrupa’nın ve 

dünyanın önde gelen ülkeleri arasında 

yerini aldığını söyledi.

İnşaat ve inşaat malzemelerinin 

Türkiye’nin deprem kuşağında olma-

sı nedeniyle ayrı bir önemi olduğunu 

hatırlatan İSO Başkanı Bahçıvan, “Tür-

kiye, deprem kuşağı dediğimiz bu fay 

hatlarından dolayı çok büyük acılar ya-

şamış bir ülke. Ülkemiz, son bir asırda 

büyüklüğü 6 ve üzerinde gerçekleşen 

56 deprem yaşadı. Bu depremlerde 

yaklaşık 82 bin vatandaşımızı kaybet-

tik. En büyük ve en yakın iki deprem 

olan Marmara ile Van depremleri hala 

hafızalarımızda. Başta çimento, beton 

ve inşaat malzemeleri olmak üzere, inşaatın her aşamasıy-

la ilişkimizi bu açıdan özel ve hassas kılan; yaşadığımız bu 

üzücü acılardır… Bir yapının en temel unsuru betonarme 

taşıyıcı sistemleridir, yani yapıyı bir nevi ayakta tutan is-

keletidir. Dolayısıyla beton;  inşaat sektörünün en temel 

girdisidir.  Ülkemizde son yıllarda yaşanan depremler ve 

bu depremlerde yıkılan binalarda yapılan incelemeler, bü-

yük yıkımlarda ve can kayıplarında ne yazık ki standart 

dışı kalitesiz beton kullanımı ve bilinçsiz uygulamaların çok 

önemli bir etken olduğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Grup Esperos klasik mü-

zik konseri verdi. Konserin ardından Prof. Dr. Ali Taşdemir, 

kongrede sunum yapacak olan Surrendra P. Shah’ı tanıttı 

ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  

Prof. Dr. Ali Taşdemir’in konuşmasının ardından hazır beton 

sektörü için çok önemli bir akademisyen olan Surrendra P. 

Shah, “Son 50 Yılda Beton Bilimindeki Gelişmeler” başlıklı 

bir sunum yaptı. Northwestern Üniversitesi’nde profesör 

olan Surrendra P. Shah, sunumunda Betonun Dayanımı, 

Kırılma ve Çatlama, Lif Donatılı Beton, Kendiliğinden Yer-

leşen Beton ve Nano Mikro konularında katılımcıları bilgi-

lendirdi. Surrendra P. Shah’ın sunumuyla 

açılış töreni sona erdi.

 

Öğleden sonraki oturumlarda betonun 

sürdürülebilirliği ve betonun topluma 

katkısı konuları kapsamında, konusun-

da uzman konuşmacılar Avrasya Tüneli 

Projesi’ni ve 3. Köprü Projesi’ni değer-

lendirdi. Kongrenin ilk günü Su Ada’da 

düzenlenen ve Fatih Erkoç’un sahne aldığı 

gala yemeğiyle tamamlandı. 

Kongrenin son günü 3 oturumda ger-

çekleşti. Konusunda uzman birçok isim, 

betonun farklı yapım teknikleri, ülkelere 

göre beton sektörü ve beton sektöründe-

ki pazarlama ve satış stratejileri hakkında 

önemli bilgiler aktardı. 

5 Haziran 2015 tarihinde yapılan Kongrenin kapanış oturu-

munda Prof. Dr. Hulusi Özkul kongreyi değerlendirdi. Otu-

rumun başında 1995 yılında İstanbul’da yapılan ERMCO 

Kongresi hakkında bilgiler veren Hulusi Özkul konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Kongrede 4 tane önemli oturum var. Bi-

rincisi beton çözümlerinin sürdürülebilirliği. Bu oturumda 

29 makale var. En yüksek sayı bu oturumda. İkinci otu-

rumda betonun toplumumuza katkısında 9 makale sunul-

du. Üçüncü oturumu olan beton üretimi ve kullanımındaki 

contribution of concrete to the society 

in the afternoon session. The first day of 

the Congress was completed with a gala 

dinner organized in Su Ada where Fatih 

Erkoç took the stage. 

Three sessions were held on the last day 

of the Congress. Many speakers pro-

vided significant insights into different 

production techniques of concrete, the 

Turkish concrete sector, and marketing 

and sales strategies in the concrete sec-

tor. The Congress ended with a plaque 

ceremony. 

As part of the Congress, a technical 

visit was paid on 6 June to the Eurasia 

Tunnel Project (the Bosporus Tube 

Crossing Project), which will link the 

European and Asian sides of Istanbul 

by means of an undersea motorway 

tunnel. 
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ilerlemelerde 20 makale sunuldu. Son oturum pazarlama 

ve yönetim konularında ise 3 makale sunuldu. Kongrede 

toplam 61 makale sunuldu. Makalelerin 23 tanesi yerli, 38 

tanesi yabancı katılımcılardan geldi. 1995 yılındaki kongre-

de yerli katılımcı sayısı 11’di. Bu sayı şimdi 2 katına çıkmış. 

Bu artış bizdeki beton üretiminin yüksek olmasından kay-

naklanıyor olabilir.”

Kapanış oturumunda ERMCO Başkanı Stein Tosterud, ERM-

CO Genel Sekreteri Francesco Biasioli, ve THBB Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık tarafından Kongrenin Ana Spon-

soru IMER-L&T ve Kongrenin Resmi Sponsorları BASF,  

CHRSYO, KOLUMAN, EPO, SİKA, MAPEI, MERCEDES-BENZ 

ve ZOOMLION CIFA’ya plaket takdim edildi.

17. ERMCO Kongresi kapsamında 6 Haziran 2015 tarihinde 

Avrupa ve Asya yakalarını denizin altından geçen bir kara-

yolu tüneliyle birleştirecek olan Avrasya Tüneli Projesi’ne 

(İstanbul Boğazı Tüp Geçit Projesi) teknik bir gezi düzen-

lendi. 
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IMER L&T

EPO

MEKA

YAPICHEM

CHRYSO

KÜB

SİKA

BORMAK

KOLUMAN

ÖZBEKOĞLU

BASF

İDEA KİMYA

DRACO

YOLTAŞ A.Ş.

BETONSTAR

TRIMBLE CONSTRUCTION LOGISTICS

DOKA

LİEBHERR-MİSCHTECHNİK GMBH

GÖKER

EUROMECC S.R.L.

MAPEI

INFORM SOFTWARE GMBH

SCANTECH

BMS BETON MAKİNE SERVİS LTD. ŞTİ.

PLUSTECHNO

ZOOMLION CIFA

UTEST

ANA SPONSOR

 SPONSORLAR
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Avrupa Hazır Beton Birliği 
Yönetim Kurulu Toplantısı 
İstanbul’da yapıldı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), Avru-

pa Hazır Beton Birliği (ERMCO) Yönetim 

Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 3 

Haziran 2015 tarihinde İstanbul’da yapı-

lan Yönetim Kurulu öncesinde, Strateji ve 

Gelişim Komitesi ile Temsilciler Toplantısı 

da yapıldı. 

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin Avrupalı 

meslektaşlarına Hilton Istanbul Bosp-

horus Hotel’de ev sahipliği yaptığı top-

lantıların ilki olan Strateji ve Gelişim Ko-

mitesi toplantısı saat 13.00’de başladı. 

Açılış konuşmasını Komite Başkanı Steve 

Crompton’un yaptığı toplantının günde-

mini beton sektöründe sürdürülebilirlik 

konusu oluşturdu. 

22. ERMCO Yönetim Kurulu Toplantısı 

ise saat 14.30’da ERMCO Başkanı Stein 

Tosterud’un açılış konuşması ile başladı. 

Gündemin okunması ve kabul edilmesi ile 

başlayan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 

ERMCO’nun 2014 yılı bütçesi ve 2015 yılı 

ödemeleri, ERMCO ECOTEC Komitesi, Av-

rupa Komisyonu, yeni üye ülke katılımı ve 

hakkında bilgiler verildi. 

Strateji ve Gelişim Komitesi Toplantısı ve 

Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından 

Board Meeting of the 

European Ready Mixed 

Concrete Organization 

held in Istanbul

The Turkish Ready Mixed Concrete 

Association (THBB) hosted the 

Meeting of the Board of Directors of 

the European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO). Prior to the 

Board Meeting held on 3 June 2015 in 

Istanbul, Strategy and Development 

Committee and Representatives Meet-

ings were held as well. 
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ERMCO üyeleri Temsilciler Toplantısı’nda 

bir araya geldiler. Toplantıda ERMCO 

komitelerinin çalışmaları hakkında bilgi 

verildi. Toplantıda aynı zamanda 2014 

yılı içerisinde gerçekleşen mali bütçeler 

incelendi. Toplantının bir sonraki düzen-

leneceği ülkenin Almanya olduğunun açık-

lanması ile toplantı sona erdi. 

Sürdürülen yoğun toplantıların ardından 

tüm ERMCO üye ülkeleri akşam yemeğin-

de bir araya gelerek yorgunluklarını attı-

lar. Akşam yemeğinde basın mensupları 

The Strategy and Development Com-

mittee Meeting, the first convention 

of the  meetings hosted by the Turkish 

Ready Mixed Concrete Association 

for its European colleagues at the 

Hilton Istanbul Bosporus Hotel, was 

commenced at 01.00 p.m. The agenda 

of the meeting whose inauguration 

speech was given by Steve Crompton, 

the Chairman of the Committee, was 

the issue of sustainability in the con-

crete sector. 

Yavuz Işık Stein Tosterud
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ile bir araya gelen Türkiye 

Hazır Beton Birliği Yönetim 

Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 

hazır beton sektörünün her 

geçen gün ülkemizde büyü-

me gösterdiğini belirtti. Bu 

büyümede önemli olan noktanın ise betonda kalite olduğunu 

sözlerine ekleyen Yavuz Işık özellikle ev alacak vatandaşların, 

projelerde KGS (Kalite Güvence Sistemi) denetimli betonların 

kullanılıp kullanılmadığının sorgulanması gerektiğini sözleri-

ne ekledi. 

22nd   ERMCO Board Meeting was 

started at 02.30 p.m. with the keynote 

speech of the ERMCO President Stein 

Tosterud. Gündemin okunması ve kabul 

edilmesi ile başlayan Yönetim Kurulu 

Toplantısı’nda, ERMCO’nun 2014 yılı 

bütçesi ve 2015 yılı ödemeleri, ERMCO 

ECOTEC Komitesi, Avrupa Komi-

syonu, yeni üye ülke katılımı ve hakkında 

bilgiler verildi. 

Subsequent to the Strategy and Develop-

ment Committee Meeting and Board 

Meeting, the ERMCO members came 

together in the Representatives Meeting. 

In the meeting, information regarding 

the works of the ERMCO committees 

was given. 

Subsequent to the hectic meetings held, 

all member countries of ERMCO came 

together at a dinner to relieve their 

fatigue. Yavuz Işık, the President of the 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion, who came together with the press 

at the dinner, stated that the ready mixed 

concrete sector is growing in our country 

day by day. Yavuz Işık added that the 

important point in such growth was 

quality in concrete and that especially the 

citizens who wish to have a house must 

inquire whether  QAS- (Quality  Assur-

ance System) inspected concretes are 

used in the projects or not. 
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin 
2014 - 2015 dönemi eğitim takvimi 
sona erdi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin 

2014 - 2015 dönemi eğitim takvimi sona 

erdi. Bir okul gibi sektörüne eğitim-

li, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren 

THBB’nin Ocak - Haziran ayları arasında 

düzenlediği 17 kursa toplam 478 kişi ka-

tıldı. THBB’nin hazır beton sektöründe 

çalışan pompa, transmikser ve santral 

operatörleri ile laboratuvar teknisyen-

leri için düzenlediği kurslar talep olması 

durumunda yaz aylarında da düzen-

lenebilecek. Yeni eğitim dönemi Eylül 

ayından itibaren başlayacak.

2014 – 2015 eğitimleri süresince 

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Pompa ve 

Transmikser Operatörleri Kursları’nın 

Ana Sponsoru, Putzmeister Mak. San. 

Tic. A.Ş. Pompa Operatörleri Kursla-

rı Sponsoru ve Özbekoğlu İth. İhr. İnş. 

Taah. ve Müh. Ltd. Şti. ile WAM EurAsia 

Makine Sanayi, Santral Operatörleri 

Kursları’nın Sponsoru, BASF ve Sika ise 

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu Spon-

soru olarak THBB eğitimlerine destek 

vermektedir.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler 

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği-

ne uygun olarak uzman eğitmenler ta-

rafından veriliyor. Her branşta verilen 

eğitimin ilk konu başlığı ise iş güvenliği 

2014 - 2015 training calendar 

of the Turkish Ready Mixed 

Concrete Association comes 

to an end

2014 - 2015 training calendar of the Turkish 

Ready Mixed Concrete Association has ended. 

Total 478 persons attended the 17 courses orga-

nized between the months of January and June 

2015 by THBB that educates trained, conscious, 

and qualified personnel in the sector like a 

school. The courses THBB organizes for the 

pump, truck mixer, and switchboard operators 

as well as laboratory technicians working in the 

ready-mixed concrete sector might be held in the 

summer months as well on request. New training 

term will start in September.
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kuralları esas alınarak çalışma 

disiplini kazanılması olarak belir-

lenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Opera-

törleri eğitimi için hazırlanan 

ders programında; kullanılan 

araçların teknik özelliklerinin 

bilinmesi, ileri ve güvenli sürüş 

tekniklerinin öğrenilmesi, ilkyar-

dım kurallarının öğrenilmesi ko-

nuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için hazırlanan ders programında; 

başta kullanılan araçların bakımlarının öğrenilmesi, beton hak-

kında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının tespitinin 

yapılması ve beton üretimine etki edecek arıza ve yanlış uygula-

maların öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir. 

Laboratuvar Teknisyenleri kursu (Depreme Dayanıklı Yapılarda 

Beton Betonarme Deneyleri) ders programında; standarda uy-

gun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton numune 

değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında labora-

tuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim 

alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve başarılı 

olanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika verilmektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına Türkiye 

Hazır Beton Birliği web sitesinin eğitimler bölümünden ulaşıla-

bilmektedir. 

During the 2014 – 2015 trainings, 

Mercedes-Benz Türk A.Ş is the Main 

Sponsor of the Pump and Truck Mixer 

Operators Courses, Putzmeister Mak. 

San. Tic. A.Ş is the Sponsor of the Pump 

Operators Courses, and Özbekoğlu İth. 

İhr. İnş. Taah. ve Müh. Ltd. Şti. and 

WAM EurAsia Makine Sanayi are the 

Sponsor of the Switchboard Operators 

Courses, while BASF and Sika provide 

supports as the Sponsors of the Labora-

tory Technicians Courses in the THBB 

trainings.

Santral Operatörleri Kursu 

Sponsoru

2014-2015

Pompa Operatörleri Kursu  

Sponsoru

2014-2015

Santral Operatörleri Kursu

Sponsoru

2014-2015

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu

Sponsoru

2014-2015

Laboratuvar Teknisyenleri Kursu

Sponsoru

2014-2015

Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursu  

Ana Sponsoru

2014-2015
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Yeni Beton Standartları Seminerlerine 
Devam Edildi

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2014 yılında yayınlanan ve 

Aralık 2015’e kadar geçiş sürecinde olan yeni TS EN 206 Beton 

standardı ve bu standardın uygulamasına yönelik tamamlayıcı 

standart olan TS 13515 Standardı ile bilgilendirme seminerlerini 

Türkiye’nin dört bir yanında vermeye devam ediyor. 

İlki 19 Şubat 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen seminerler, 

Mart, Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Antalya, Ankara, İzmir, 

Bursa ve Gaziantep’de sürdürüldü. THBB, seminerlere çevre il-

lerde faaliyet gösteren hazır beton firmalarının yöneticileri ile 

mühendisler, kamu kurumu yetkilileri vb. beton ile ilgili tarafları 

davet ederek geniş kitlelere, TS EN 206 ve TS 13515 standartları 

hakkında detaylı bilgiler aktardı.  

Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Tümer Akakın ve 

Kalite Güvence Sistemi (KGS) İktisadi İşletmesi Müdürü Selçuk 

Uçar tarafından verilen TS EN 206 ve TS 13515 standartları se-

minerleri yoğun bir ilgi ile izlendi. 

New Concrete Standards Seminars 

Continue 

The Turkish Ready Mixed Concrete Association (THBB) continues to 

provide its informatory seminars regarding the new TS EN 206 Con-

crete Standard  published in 2014 and experiencing a transitory period 

until December 2015 and TS 13515 Standard, a complementary standard 

for the application of the said standard, at all corners of  Turkey. 

The seminars held on 19 February 2015 in Istanbul for the first time 

were continued in Antalya, Ankara, Izmir, Bursa, and Gaziantep 

in March, April, and May. THBB provided information to signifi-

cant number of people regarding the TS EN 206 and the TS 13515 

standards by inviting the executives of the ready mixed concrete 

firms that are active in the neighboring provinces and the parties 

concerned with concrete such as the engineers and representatives 

from the public institutions, etc.
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Gayrisafi yurtiçi hasıla 2015 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yı-
lın aynı çeyreğine göre %2,3 oranı ile beklentilerin üstünde 
arttı. Piyasanın beklentisi ekonominin ilk çeyrekte ortalama 
%1,6-1,7 oranında büyüyeceği yönündeydi. 

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmininde, 2015 
yılının birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre sabit fiyatlarla %2,3’lük artışla 30 
milyar 89 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tah-
mininde, 2015 yılının birinci çeyreği bir önceki 
yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla %7,8’lik 
artışla 443 milyar 189 milyon TL oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 yılının birinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla 
%2,7’lik artışla 1 milyar 390 milyon TL, cari fiyat-
larla %17’lik artışla 17 milyar 458 milyon TL oldu.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam 
katma değeri, 2015 yılının birinci çeyreğinde bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre, sabit fiyatlarla değişmedi, cari 
fiyatlarla %3’lük artışla 106 milyar 192 milyon TL oldu.

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değe-
ri, 2015 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, sabit fiyatlarla %4,1’lik artışla 18 milyar 873 milyon TL, 
cari fiyatlarla %9’luk artışla 268 milyar 473 milyon TL oldu. 

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH tahminin-
de, 2015 yılı birinci çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%2,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %1,3 oldu.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2015 yılının birin-
ci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyat-
larla %11,1’lik artışla 316 milyar 311 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%4,5’lik artışla 20 milyar 982 milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2015 yılının birinci çey-
reğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 
cari fiyatlarla %7,9’luk artışla 66 milyar 891 
milyon TL, sabit fiyatlarla %2,5’lik artışla 3 
milyar 211 milyon TL oldu.

Gayrisafi sabit sermaye oluşumu, 2015 yı-
lının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre, cari fiyatlarla %4,6’lık artış-
la 90 milyar 929 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ihracatı, 2015 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre, cari fiyatlarla %2,3’lük artışla 117 mil-
yar 695 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,3’lük 
azalışla 7 milyar 858 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalatı, 2015 yılının birinci 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlar-
la %1,8’lik artışla 136 milyar 795 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%4,1’lik artışla 8 milyar 703 milyon TL oldu.

İnşaat sektörü 2015 yılının ilk çeyreğinde %3,5 küçüldü

2015 yılının ilk çeyreğinde ekonominin lokomotiflerinden biri 
olan inşaat sektörü yüzde 3.5 daralma kaydetti.  2014 yılının 
son çeyreğinde önceki seneye göre yüzde 2 daralan inşaat 
sektörünün 2014 yılı büyüme oranı yüzde 2,2 olarak gerçekleş-
mişti.

Tüketici Fiyat Endeksi

Türkiye, 2015 yılının ilk çeyreğinde  

% 2,3 büyüdü

Turkey grows 

by 2,3% in first 

quarter, 2015

Gross domestic product 
increased above expectations 
by 2,3% in the first quarter of 
2015 compared with the same 
quarter of the previous year. 

Expectation of the market was 
that economy would grow by 

averagely 1,6 to 1,7% in the 
first quarter. 

Kaynak: TÜİK Kaynak: TÜİK
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Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yıllık %8,09 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2015 yılı Mayıs ayında bir önceki aya 
göre %0,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,30, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %8,09 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %8,45 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs ayında yıllık  

%6,52 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılı Mayıs ayın-
da bir önceki aya göre %1,11 artış, bir önceki yılın Aralık ayı-
na göre %5,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %6,52 
artış ve on iki aylık ortalamalara göre %6,98 artış gösterdi. 
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,86 artış, imalat 
sanayi sektöründe %1,53 artış, elektrik ve gaz sektöründe 
%2,73 azalış ve su sektöründe %1,06 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %44,5 azaldı

2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafın-
dan yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %47,5, yüzölçümü 
%44,5, değeri %40,2, daire sayısı %41,2 oranında azaldı. Yapı 
ruhsatı verilen binaların 2015 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Ya-
pıların toplam yüzölçümü 37,1 milyon m² iken; bunun 19,9 milyon 
m2’si (%53,8) konut, 9,8 milyon m2’si (%26,4) konut dışı ve 7,3 
milyon m2’si (%19,8) ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 

%45,4 azaldı

2015 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre belediyeler 
tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina 
sayısı %51,2, yüzölçümü %45,4, değeri %42,0, daire sayısı 
%40,6 oranında azaldı. Yapı kullanma izin belgesi verilen 
binaların 2015 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların 
toplam yüzölçümü 29,9 milyon m2 iken; bunun 18,0 milyon 
m²’si (%60,4) konut, 7,1 milyon m2’si (%23,7) konut dışı 
ve 4,7 milyon m2’si (%15,9) ise ortak kullanım alanı olarak 
gerçekleşti.

Türkiye’de 2015 Nisan ayında 119.317 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2015 Nisan ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %42,7 oranında artarak 119.317 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 23.197 konut satışı ile en yüksek 
paya (%19,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 
14.001 konut satışı (%11,7) ile Ankara, 7.669 konut satışı 
(%6,4) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 
sırasıyla 15 konut ile Hakkari, 19 konut ile Ardahan, 48 konut 
ile Muş ve Bayburt oldu.

Konut satışlarında 52.598 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre %40,1 artarak 52.598 oldu. Toplam konut sa-
tışları içinde ilk satışın payı %44,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 
10.652 konut satışı ile en yüksek paya (%20,3) sahip olurken, 
İstanbul’u 5.308 konut satışı ile Ankara ve 2.969 konut satışı 
ile İzmir izledi.

Bina inşaatı maliyet endeksi ilk çeyrekte yıllık %5,9 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Ocak–Şubat–Mart ayları-
nı kapsayan 2015 yılı birinci çeyreğinde, toplamda bir önceki 
çeyreğe göre %2,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 
ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %9,3 arttı. BİME’de 
2015 yılı birinci çeyreğinde işçilik endeksi bir önceki çeyreğe 
göre %3,3, malzeme endeksi ise %2,1 arttı. Bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %9,3 ve malzeme endeksi 
%4,9 arttı.

İnşaat sektöründe istihdam ilk çeyrekte yıllık %12,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam 
endeksi 2015 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,6 
oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istih-
dam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,5 
oranında azaldı.

İnşaat sektöründe çalışılan saat ilk çeyrekte yıllık %14,4 

azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan 
saat endeksi 2015 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
%3,3 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 

Kaynak: TÜİK
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çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%14,4 oranında azaldı.

İnşaat sektöründe brüt ücret-maaş ilk çeyrekte yıllık 

%1,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-
maaş endeksi 2015 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
%0,1 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 
brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %1,5 oranında azaldı.

İşsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayı-
sı 2015 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 
322 bin kişi artarak 3 milyon 69 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 
0,9 puanlık artış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dö-
nemde; tarım dışı işsizlik oranı 1 puanlık artış ile %12,6 olarak 
tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,9 
puanlık artış ile %18,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 
0,9 puanlık artış ile %10,8 olarak gerçekleşti. 

Sanayi Ciro Endeksi Mart ayında yıllık %6 arttı

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro 
endeksi bir önceki aya göre %3,4 arttı. Sanayinin alt sektörle-
ri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2015 yılı Mart ayında 
bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
%5,6, imalat sanayi sektörü endeksi ise %3,3 arttı. Takvim et-
kisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın 
aynı ayına göre %6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 
temel yıllı) incelendiğinde; 2015 yılı Mart ayında bir önceki yı-
lın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi 
%14,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %6,6 arttı. 

Sanayi Üretimi Nisan ayında yıllık %3,8 arttı 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önce-
ki aya göre aynı kaldı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 
madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %4,5 azalırken, 
imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 arttı. 
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı 
ayına göre %3,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel 
yıllı) incelendiğinde, 2015 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı 
ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,0 aza-
lırken, imalat sanayi sektörü endeksi %4,6 ve elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,1 arttı.

Ekonomik güven endeksi %1,5 arttı

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre 
%1,5 oranında artarak 80,97 değerinden 82,16 değerine 
yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; reel kesim 
(imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven 
endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Reel kesim güven 
endeksi, bir önceki aya göre %1,2 arttı; Nisan ayında 102,70 

olan endeks Mayıs ayında 103,90 değerine yükseldi. Hizmet 
sektörü güven endeksi, Mayıs ayında %0,1 oranında artarak 
100,60 değerinden 100,69 değerine yükseldi. Perakende ti-
caret sektörü güven endeksi, bir önceki aya göre %1,4 arttı; 
Nisan ayında 101,84 olan endeks Mayıs ayında 103,26 değeri-
ne yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi %2,9 oranında ar-
tarak 83,40 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi %1,6 
oranında azalarak 65,35 değerinden 64,29 değerine düştü.

Çimento iç satışı Mart ayında yıllık %24,09 düştü

2015 yılı Mart ayında çimento üretiminde geçen yılın aynı 
ayına oranla %24,09 oranında düşüş yaşandı. Bu dönemde 
üretilen çimentonun yaklaşık %13,1’i ihracata gitti. Yine bu 
dönemde iç satışlarda %24,09, çimento ihracatında %0,45 
oranında düşüş yaşandı. Sektör, 2014 yılı Ocak-Şubat döne-
mine oranla kış mevsiminin çok daha sert geçmesi sebebiyle, 
yıla büyük oranda düşüş ile başladı. Mart ayından itibaren ise 
satışlar, istenen düzeyde olmasa da arttı. İhracatta ise ge-
çen yılın rakamları yakalandı. Sektörün önündeki en büyük 
sorunlardan biri klinker stokudur. Ocak ayı sonunda yaklaşık 
7 milyon olan klinker stoku, Şubat sonunda 8,1 milyon ton ve 
Mart sonunda 7,9 milyon tona çıktı. Bölgesel olarak bakıldı-
ğında, tüm bölgelerde düşüş yaşandı.

2001-2015 Ocak-Mart Çimento Verileri (ton)

Çimento Üretim İç Satış Dış Satış

2001 6.222.744 5.456.855 941.822

2002 5.454.321 4.179.818 1.294.572

2003 4.993.859 3.634.386 1.360.429

2004 6.756.102 4.835.721 1.891.187

2005 7.248.938 5.424.455 1.789.314

2006 7.889.686 6.382.017 1.465.602

2007 9.306.885 7.942.145 1.397.511

2008 9.907.809 8.073.092 1.887.566

2009 10.417.424 7.089.512 3.308.434

2010 12.298.012 8.245.688 4.068.761

2011 12.816.664 10.006.887 2.836.286

2012 10.613.716 8.691.646 2.024.474

2013 14.680.435 11.541.123 2.914.966

2014 16.479.100 14.595.252 1.641.648

2015 12.508.796 11.079.686 1.634.311

Kaynak: TÇMB

HABERLER NEWS

32 HAZIR BETON   May - June





İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu - 2014 Yılı Araştırması” sonuçları 
açıklandı. İSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Erdal Bahçıvan’ın açıkladığı verile-
re göre, sanayinin zirvesinde geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da 37 milyar 501 
milyon TL’lik üretimden satışı ile Tüp-
raş yer aldı. Net satışlarını 2013 yılına 
göre yüzde 3,9 artırarak 473 milyar 
TL’ye çıkaran İSO 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu’nun Türkiye sanayi ihracatı-
nın yüzde 40,7’sini gerçekleştirerek ülke ihracatındaki ağırlığını 
ve önemini koruduğu gözlendi. 

En büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, otomotiv ve de-
mir-çelik sektörlerinden olduğu araştırmada, ikinci sırayı 10 mil-
yar 539 milyon TL’lik üretimden satışı ile Ford Otomotiv, üçün-
cülüğü ise 8 milyar 777 milyon TL ile satışı ile Oyak-Renault aldı. 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, rapora göre sa-

nayinin esas faaliyet karları açısından 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun per-
formansında ciddi oranda gerileme 
yaşandığına dikkat çekti. Şirketlerin 
faaliyet karının bir önceki yıla göre 
yüzde 6,4’e gerileyerek 30 milyar T’ye 
düştüğünü vurgulayan Bahçıvan, “Bi-
zim için esas olan sanayicinin faaliye-
tinden elde ettiği kardır. Bu rakamda 
gerileme olması oldukça düşündürücü. 
Sanayicilerin karlılık artışında faaliyet 
dışı imkanlarının olumlu etkisi oldu. 
Ancak ana iştikalinden elde ettiği karlı-

lığın asla geri plana itilmemesi gerekli” diye konuştu.  Bahçıvan, 
araştırmanın “sanayi şirketlerinin teknoloji ve katma değere 
daha çok yönelmeleri gerektiği, finansman yönetiminin, en az 
üretim kadar önem kazandığını ve sanayisiz bir büyümenin sür-
dürülemeyeceği” gerçeklerini ortaya çıkardığını söyledi. 

İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2014 
Raporu’nda Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi 14 firma da yer aldı.

İSO, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu-2014” araştırmasını açıkladı

ISO announces “Turkey’s Top 

500 Industrial Enterprises 

-2014” research 

The results of “Turkey’s Top 500 Industrial 

Enterprises -2014” research of Istanbul Chamber of 

Industry (ISO) were announced. 14 member firms 

of the Turkish Ready Mixed Concrete Association 

took place in ISO’s “Turkey’s Top 500 Industrial 

Enterprises -2014” report.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu – 2014 Raporu’nda Yer Alan THBB Üyeleri

500 Sıra No
Kuruluşlar

Üretimden Satışlar (Net)
(TL)2014 2013

62 61 Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 1.359.866.652

84 87 Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. 983.140.322

182 171 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. 526.146.630

197 189 Limak Batı Çimento San. ve Tic. A.Ş. 494.313.194

226 227 Votorantim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 438.010.323

228 231 Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. 430.922.218

237 256 Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş. 417.295.284

264 281 BATIÇİM Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. 379.685.228

337 267 Nuh Beton A.Ş. 302.964.165

349 388 Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş. 297.511.853

400 445 Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. 264.456.735

437 408 Adoçim Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş. 246.447.572

443 458 Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş. 239.752.967

481 - KİBSAŞ Karadeniz İnşaat ve Beton San. ve Tic. A.Ş. 222.503.957
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Limak Çimento Grubu, 155 mil-
yon dolar tutarında yatırımla 
Ankara’da kuracağı günlük 5,000 
ton çimento üretim kapasitesine 
sahip Limak Anka Entegre Çimen-
to Fabrikası için, Çinli Sinoma ve 
Türk ortağı Sintek yetkililerinin 
katılımıyla Ankara’da gerçekleş-
tirilen törende EPC (anahtar tes-
limi) müteahhitlik sözleşmesini 
imzaladı.

Türkiye’nin ikinci büyük çimento 
grubu olan Limak Çimento’nun, 
Ankara’nın Polatlı ilçesinde kura-
cağı yıllık 1.44 milyon ton klinker 

ve 1.8 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahip olacak yeni 
fabrikası için, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Nihat Özdemir, Çinli Sinoma International Engineering Co., Ltd 
Yönetim Kurulu Başkanı Song Shoushun, Limak Çimento Grubu 
CEO’su Gültekin Aksüyek ve Sintek Madencilik Makine Sanayi 
İnşaat Danışmanlık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Genel Müdürü Onur 
Atakay’ın katıldığı törende EPC müteahhitlik 
sözleşmesi imzalandı.

Limak Anka Entegre Çimento Fabrikası ismini 
taşıyacak olan yeni tesis, 236.000 m2 geniş-
liğe sahip bir arazi üzerine kurulacak. ÇED 
olumlu belgesini 2013 tarihinde alan proje 
için, Türk Çevre Mevzuatı ve Dünya Çevre 
Örgütü verilerine tam uyumlu çevresel stan-
dartlar ve çimento endüstrisinin geldiği son 
noktadaki teknolojik altyapı ve ekipmanları 
sağlanarak, örnek bir proje hüviyetinde tasa-
rım yapıldı.

Yeni fabrikanın inşaatı aşamasında 1.000 
kişiye, operasyon aşamasında ise 200 kişi-
ye  istihdam sağlanacak. Projenin, inşaat ve 
montajının yaklaşık 20 ay sürmesi ve 2017 
yılının ilk çeyreği sonunda tamamlanması 
hedefleniyor. Toplam yatırım tutarının yüzde 

85’i Çin ihracat kuruluşu sigortası aracılığı ile 3 yılı ödemesiz 
olmak üzere, toplam 13 yıl vadeli kredi, kalan yüzde 15’i ise öz 
kaynaklardan sağlanacak.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan Limak Şirketler Gru-
bu Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Bugün Türkiye’nin 
en geniş yüzölçümüne yayılmış, tamamı modernize edilmiş 7 
entegre fabrika, 3 paketleme ve öğütme tesisi,  yüzde 14 pazar 
payı ve 2,200’den fazla çalışan ile ülkenin ikinci en büyük çi-
mento grubu konumuna ulaştık” dedi. 

Çimento grubunun temel hedeflerinden birisinin de uluslara-
rası pazarlarda global ölçekte bir oyuncu olmak olduğunu vur-
gulayan Özdemir, “Global ölçekte bir oyuncu olmak yolunda 
Afrika ve Balkanlarda Çimento Grubu olarak yatırım çalışma-
larımız sürmekte, 2017 yılında 4 ayrı ülke ve 3 farklı kıtada faa-
liyet gösteren bir Çimento Şirketi haline gelmeyi hedefliyoruz. 
Türkiye’de ise yeni lokasyonlarda, kapsamlı ve çok yönlü fizibili-
te yapmadan yatırım kararı vermiyoruz ” dedi. 

Özdemir ayrıca, “Yatırımına başladığımız Anka Fabrikası son 
derece teknolojik ve çevre dostu bir fabrika olacak. Mevcut te-
sislerimizde ve yeni yatırımlarımızda bu değerlere azami özen 
gösteriyoruz” dedi.

Limak Çimento, Ankara’ya 

155 milyon dolarlık çimento fabrikası kuruyor 

Limak Cement 

establishes 155 million-

dollar cement plant in 

Ankara       

The Limak Cement  Group has entered 
into an EPC (turnkey) undertaking 

agreement with the representatives of 
Chinese Sinoma and its Turkish   part-

ner Sintek in a ceremony held in Ankara 
for the Limak Anka Integrated Cement  

Plant with daily 5,000-ton cement  
production capacity that it will establish 

through 155 million- dollar investment.
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Türkiye’de 3. Köprü projesi de dahil olmak üzere birçok pres-

tijli projenin tedarikçisi olan Akçansa, sürdürülebilir yaşam 

ve pazarda fark yaratacak çalışmalara imza atmaya odakla-

nıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği üyesi olan Akçansa, Beton-

sa markasıyla 40’a yakın hazır beton tesisinde KGS – Kalite 

Güvence Sistemi Kalite Uygunluk Belgeli beton üretiyor. Bu 

sayımızda Akçansa Genel 

Müdürü Mehmet Hacıka-

miloğlu, Akçansa ve çalış-

maları hakkında Hazır Be-

ton dergisine bilgiler verdi. 

2014 yılını değerlendiren 

ve önümüzdeki yıllara iliş-

kin değerlendirmelerini 

aktaran Mehmet Hacıka-

miloğlu, düzenledikleri Be-

tonik Fikirler Yarışması ve 

sürdürülebilirlik çalışmala-

rı ile ilgili bilgileri dergimiz-

le paylaştı.

THBB - Akçansa ve çalışmaları hakkında bilgi verebi-

lir misiniz?

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu ola-

rak faaliyet gösteren Akçansa, Türkiye’nin lider yapı malze-

meleri üreticisi konumundadır. İstanbul-Büyükçekmece, Ça-

nakkale ve Samsun-Ladik’teki üç fabrikamızda çimento ve 

klinker üretimi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca İstanbul-Ambarlı, 

İzmir-Aliağa, Yalova, Samsun, Yarımca ve Hopa’da kurulu altı 

çimento terminalimiz var. Hazır beton markamız Betonsa ise 

Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın 

hazır beton tesisinde üretim yapıyor. Agrega üretim faaliyeti-

ni de ‘Agregasa’ markası altında 4 tesiste sürdürüyoruz.

Ülkemizin çimento ihtiyacının yüzde 9’unu tek başımıza kar-

şılarken, faaliyetlerimizi sürdürülebilir büyüme odaklı olarak 

devam ettiriyoruz. 

Akçansa olarak odaklandığımız en önemli iki konu, sürdürü-

lebilir yaşam ve pazarda fark yaratacak çalışmalara imza at-

mak. 

Çimento, üretim maliyetinin yüzde 65’i enerjiden kaynakla-

nan bir hammadde... Bu nedenle kaliteli ve kesintisiz enerji 

tedariki, sektörümüz açısından çok önemli. Biz de yeni pro-

je ve yatırımları hayata geçirebilmek için bu konuya büyük 

önem veriyoruz. 

Son dönemde ürün portföyümüzü, müşterilerimizin ve paza-

rın ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiğimiz ürünler oluşturmaya 

başladı. Çimento sektörüne, müşteriye değer yaratarak kat-

ma değeri paylaşabileceğimiz uzun vadeli bir bakış açısıyla 

yaklaşıyoruz. Türkiye’de 3. Köprü projesi de dahil olmak üze-

re birçok prestijli projede tedarikçi olarak yer alıyoruz. Son 

dönemde, bu pazarların ve bu projelerin ihtiyacı olan özel 

ürünleri ve hizmetleri geliştirmek üzerine yoğunlaştık. Kat-

ma değer yaratmak anlamında spesifik olarak o projede neye 

ihtiyaç duyuluyorsa o ihtiyacı tam olarak karşılayabilecek 

ürünü ve servisi geliştiriyoruz. Müşteri odaklı inovasyonlara 

“Sürdürülebilir büyüme odaklı çalışıyoruz”

Akçansa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu
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yöneliyoruz. Bunun sonucunda, sektörde-

ki liderliğimiz ve başarımız sürdürülebilir 

bir hal alıyor.

Akçansa’nın geleceğine yön veren bir di-

ğer önemli konu da yabancı ortağımız 

HeidelbergCement’in katkısıyla ihracat 

pazarlarında kazandığımız önemli ve ka-

lıcı konum… ABD’ye ihracat yapmaya 

başladık. Sadece Çanakkale’de üretimini 

yaptığımız düşük alkalili çimento ihracatı-

mız ile ABD pazarının en büyük tedarikçisi 

konumundayız. Aynı zamanda Batı Afrika 

ülkeleri, Akdeniz Havzası, Rusya gibi çok 

farklı coğrafyalara ürün ve hizmetlerimizi 

ulaştırıyoruz. Gelecek dönemde yurt için-

de ve yurt dışındaki iddiamızı korumaya 

odaklanıyoruz. Diğer yandan şirketimiz 

için büyük önem taşıyan limancılık iş ko-

lunu büyüterek kârlılığımızı artırmayı he-

defliyoruz.

THBB - 2014 yılının nasıl geçtiğini de-

ğerlendirir misiniz? 

2014 yılında yurt içi çimento ve klinker 

satışlarımız 6,3 milyon ton ile rekor sevi-

yede gerçekleşirken, yurt dışı çimento ve 

klinker satışlarımız da 1,2 milyon ton sevi-

yesine ulaştı. Artan gelirlerine rağmen iş-

letme sermayesi ihtiyacını önemli oranda 

azaltarak 2014 yılında yaklaşık olarak 1,411 

milyon TL ciro elde ettik. 

Öte yandan Türkiye çimento sektörüne 

yön veren bir şirket olarak yeni yatırımla-

rımızı enerji ve sürdürülebilir çevre alanı-

na yönlendiriyoruz. Bu doğrultuda yenile-

nebilir enerji kaynakları ve atık yönetimi 

uygulamalarıyla verimlilik ve sürdürülebi-

lirlik odaklı çalışıyoruz. 2014 yılında top-

lamda 114 milyon TL yatırım harcaması 

gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın %63’ü 

verimlilik, geliştirme, iş sağlığı güvenliği 

ve sürdürülebilirlik odaklı olarak hayata 

geçti.

THBB - 2015 yılı beklentiniz nedir? 

Önümüzdeki yıllarda hedefiniz nedir?

2015 yılında da faaliyet gösterdiğimiz 

alanlarda başarılara imza atarak sürdü-

rülebilir çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaçlarına 

yönelik özel ürün ve hizmetler geliştirece-

ğiz.  

Öte yandan çimento ve hazır beton sek-

törünün büyüyeceğini özellikle altyapı ve 

kamu yatırımlarının artarak devam edece-

ğini tahmin ediyoruz.  Dolayısıyla Akçansa 

olarak bu yıl için de büyüme öngörüyoruz.

2015 ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir 

büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyo-

ruz.

THBB – Uzun yıllardır Betonik Fikirler 

Yarışması’nı düzenliyorsunuz. Bu ya-

rışma nasıl katkı sağlıyor, bilgi verebi-

lir misiniz?

Şirket vizyonumuzun bir parçası olan ‘sür-

dürülebilir büyüme’ kapsamında başarıyı 

odak noktamızda tutuyoruz. Sürdürülebi-

lir başarı için çalışanlarımıza, müşterileri-

mize, yatırımcılarımıza, topluma, çevreye, 

yasal düzenlemelere ve etik değerlere kar-

şı sorumlu davranmak vazgeçilmezlerimi-

zin arasında yer alıyor. 

Bu sorumlukla sürdürülebilirlik alanındaki 

çalışmalarımız için kaynak ayırıyor ve ekip 

olarak bugünden geleceği şekillendirmeye 

olanak sağlayan bir ruhla çalışıyoruz. 

Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projeleri-

mizden biri gençlere yönelik başlattığımız 

“Betonik Fikirler Proje Yarışması” projesi…

Betonik Fikirler Proje Yarışması’yla sürdü-

rülebilir bir gelecek için çimento ve beto-

nun önemine vurgu yaparken, geleceğimi-

zin mimari olan gençlerimizin eğitimine de 

destek sağlıyoruz. Ülkemizin kalkınmasın-

da önemli rol üstlenecek olan gençleri çok 

önemsiyor, onların fikirlerini ve yaratıcılık-

larını destekliyoruz.  

Binlerce öğrencinin katıldığı ve inovatif 

fikirlerin ön plana çıktığı Betonik Fikirler 

Proje Yarışması’na katılan tüm projeler 

sürdürülebilir geleceğe katkı sağlıyor.

“We are working 

with the focus on 

sustainable growth”       

Akçansa, the supplier of numerous 
prestigious projects including the 3rd 
Bridge project in Turkey, is focusing 
on undersigning sustainable life and 
operations that create difference on 
the market. Being a member of the 

Turkish Ready Mixed Concrete As-
sociation, Akçansa produces concrete 

with QAS – Quality Assurance System- 
Quality Conformity Certificate and 
Betonsa brand in approximately 40 
ready mixed concrete plants. In this 
issue of us, Mehmet Hacıkamiloğlu, 
Akçansa General Manager, provided 
information about Akçansa and their 

works to Ready Mixed Concrete maga-
zine. In his assessments regarding 2014 

and the forthcoming years, Mehmet 
Hacıkamiloğlu shared the news about 

the Concrete Ideas Contest they 
organize and their sustainability works 

with our magazine.

THBB – Would you inform us about 
Akçansa and its practices?

Active as a corporation of the Sabancı 
Holding and HeidelbergCement, 

Akçansa is Turkey’s banner-bearing 
construction materials producer. We 
are carrying out cement and clinker 
productions in our three factories 

situated in Istanbul-Büyükçekmece, 
Çanakkale, and Samsun-Ladik. In 

addition, we have six cement terminals 
established in Istanbul-Ambarlı, Izmir-

Aliağa, Yalova, Samsun, Yarımca, 
and Hopa. Betonsa, our ready mixed 
concrete brand, conducts production 

in nearly 40 ready mixed concrete 
plants disseminated along the regions 

of the Black Sea, the Marmara, and 
the Aegean. We are continuing the 

aggregate production activities in four 
plants under the brand of ‘Agregasa.’ 

While we are fulfilling 9 percent of the 
cement demand of our country by our-
selves, we are continuing our activities 

with the focus on growth. 
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THBB - Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarınız hakkın-

da bilgi verebilir misiniz?

Akçansa olarak tüm paydaşlarımızın geleceğini düşünmeyi, 

en önemli ev ödevlerimiz arasında görüyoruz. Bunu da yasal 

yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, topluma ve 

çevreye çözümler sunarak tesislerimizin varlığını sürdürüle-

bilir kılarak sağlıyoruz.

Bu nedenle çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında 

büyük önem taşıyan alternatif yakıt ve hammadde kullanı-

mı alanındaki faaliyetlerimizle Türkiye’de öncü konumda 

bulunuyoruz. Bu çerçevedeki çalışmalarımızı 2014 yılında da 

sürdürdük ve alternatif yakıt kullanım oranımızda %23 artış 

kaydettik. 

Aslına bakarsanız hedefimiz, tüm fabrikalarımızda 2008’de 

%2,84 seviyesinde olan alternatif yakıt kullanım oranını 

2020’de %29’a çıkarmak. Çünkü Akçansa, sürdürülebilirlik 

hedeflerine gönülden bağlı bir şirket. Bu alandaki ilerlememi-

zi her yıl Sürdürülebilirlik Raporu yayımlayarak paydaşlarımı-

zın bilgisine sunuyoruz. 3. Sürdürülebilirlik Raporumuz yakın 

bir dönemde, üstelik bu yıl ilk kez GRI G4 ilkelerine uyumlu 

olarak yayımlandı.

Öte yandan 2014’te BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzala-

dık. Ayrıca dünyanın en prestijli ve yaygın çevre girişimi Kar-

bon Saydamlık Projesi’nin (CDP) 2014 yılı rapor sonuçlarında 

Akçansa, dört yıldır olduğu gibi geçen yıl da gönüllü olarak 

CDP’ye yanıt vererek Türkiye’deki öncü şirketler arasında yer 

aldı. 76 puanla en saydam şirketler arasında bulunuyoruz.
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Dünyanın en büyük sekizinci çimento üreticisi olan Votoran-

tim Cimentos, Sivas fabrikasının kapasitesini arttırma projesi 

kapsamında 29 Mayıs 2015 tarihinde 140 milyon avroluk ya-

tırım kararını duyurdu. Sivas’ın da bugüne kadar gördüğü en 

büyük yatırım olan Sivas Çimento Fabrikası, fabrikanın mev-

cut üretim kapasitesini üç kat arttırarak yıllık 0.6 milyon ton-

dan 1.8 milyon ton çimentoya çıkartacak.

Türkiye’de üretim kapasitesinin tamamını kullanan Voto-

rantim Cimentos, Sivas yatırımının ardından pazardaki gü-

cünü daha da arttıracak. Halen, Votorantim Cimentos’un 

Türkiye’deki toplam 3 milyon ton çimento üretim kapasitesi 

içinde %19 paya sahip olan Sivas Fabrikası’nın bu oranı, yeni 

yatırım ile birlikte yüzde 42’ye yükselecek.

Temeli Haziran ayında atılacak fabrika, sadece yapım aşama-

sında 700 kişiye istihdam sağlayacak ve çimento üretimine 

2017 yılında başlanacak. Votorantim Cimentos’un sektörü-

nün en çok talep gören ürünleri olan CEM I ve CEM II çimen-

to üretimi, çimento pazarındaki gelişmeler ve talep doğrultu-

sunda Sivas Fabrikası’nda yapılacak.

Votorantim Cimentos 2015-2018 

dönemi için 1.61 milyar avroluk 

yatırım paketini açıkladı. Bu ya-

tırım paketi kapsamında, şirket 

Brezilya’da beş, Bolivya’da bir 

yeni fabrika yatırımı ile birlikte 

Sivas’ta olduğu gibi mevcut tesis-

lerinin kapasite artırımını ve mo-

dernizasyonu  hedeflemektedir. 

Votorantim Cimentos’un Sivas’ta 

yapacağı 140 milyon avroluk bu 

yatırım, aynı zamanda bu yatırım 

paketi kapsamında şirketin Ame-

rika kıtası dışındaki en büyük ya-

tırımı olacak.

Votorantim Çimento Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. CEO’su Mustafa Şefik 

Tüzün, “Votorantim Cimentos, Türkiye inşaat sektöründeki 

potansiyeli görmektedir ve bu yatırım Türkiye pazarındaki 

varlığımızı güçlendirmek yönündeki kararlılığımızın en önem-

li göstergelerinden biridir. Sivas yatırımının Türkiye çimento 

sektörüne de büyük bir dinamizm ve rekabet getireceğine 

inanıyoruz” dedi

Avrupa, Afrika ve Asya bölgesinde, Çin hariç tutulduğunda 

Votorantim Cimentos’un toplam üretim kapasitesi içinde Vo-

torantim Türkiye %29’luk paya sahiptir.

Türkiye’de Votorantim Cimentos

Votorantim Cimentos, iştiraki olan 

VCEAA (Votorantim Cimentos Avru-

pa, Afrika ve Asya) ile Avrupa, Afri-

ka ve Asya kıtalarında faaliyet gös-

termektedir. 1933 yılından itibaren 

yapı malzemeleri (çimento, beton, 

agrega ve alçı) sektöründe yer alan 

Votorantim Cimentos, yıllık 54.5 mil-

yon ton çimento üretim kapasitesi 

ve 2014 yılındaki 4.14 milyar avroluk 

satış geliri ile sektörünün en büyük 

şirketlerinden biridir. 

Votorantim Cimentos’un 2012 yılı 

sonunda girdiği Türkiye’de, Anka-

ra-Hasanoğlan, Yozgat, Çorum ve 

Sivas’ta 4 entegre çimento fabri-

kası, Nevşehir ve Samsun’da 2 çi-

mento öğütme paketleme tesisi ile 

yıllık toplam 3.0 milyon ton çimen-

to üretim kapasitesi; İç Anadolu ve 

Karadeniz Bölgelerinde yer alan 16 

hazır beton tesisi; Ankara-Lalahan 

ve Kayseri-Bünyan’da 2 adet agrega 

tesisi bulunmaktadır. 

Votorantim Cimentos Türkiye’ye 

140 Milyon Avro’luk Yatırım Yapacak

Votorantim Cimentos 

to make 140 Million-

Euro Investment in 

Turkey        

Votorantim Cimentos, eighth 
biggest cement producer of the 

world, announced its resolution of 
140 million-euro investment within 
the scope of its project of increas-
ing the capacity of its Sivas plant 

on 29 May 2015. The investment of 
Sivas Cement  Plant, the biggest 
investment so far made in Sivas, 

will increase the current production 
capacity of the plant from annually 

0.6 million-ton to 1.8 million-ton 
cement production by tripling it.

Votorantim Cimentos that uses its 
entire production capacity in Tur-
key will increase its power on the 
market after its Sivas investment. 
The Sivas Plant presently has 19% 
share within entire 3 million-ton 

production capacity of Votorantim 
Cimentos in Turkey and it will be 

increased to 42% thanks to the new 
investment.

Mustafa Şefik Tüzün
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Akçansa tarafından üniversite 

öğrencilerini yaşadıkları şehirle-

ri kendi sürdürülebilir fikirleriyle 

dönüştürmeye teşvik etmek için 

bu yıl altıncı kez düzenlenen Be-

tonik Fikirler Proje Yarışması’nın 

sonuçları, 12 Mayıs 2015 tarihinde 

Sabancı Center’da düzenlenen 

ödül töreninde açıklandı.

Bu yıl da tüm Türkiye’den üni-

versite öğrencilerinin katılımına 

açık olarak düzenlenen yarışma-

ya, 44’ü aşkın üniversitenin 41 farklı bölümünden 316 öğrenci 

başvurdu. Gruplar halinde yarışan öğrenciler, bu yılki ana tema 

gereğince, yaşadıkları şehirleri kendi sürdürülebilir fikirleriyle 

dönüştürebilecekleri projeler geliştirdi. Yarışmaya sunulan pro-

jeler, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Taş-

demir, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Direktörü 

Dr. T. Cüneyt Evirgen, Marka Danışmanı Temel Aksoy ve Mar-

keting Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen Ocakoğlu 

tarafından değerlendirildi. 

Jüri değerlendirmesi sonucunda 6. Betonik Fikirler Yarışması’nın 

birincisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstan-

bul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin birlikte oluşturduğu Grup 

Buy Beton oldu. İkinciliği Erciyes 

Üniversitesi’nden Grup Alfa Kim-

lik alırken, İstanbul Teknik Üni-

versitesi öğrencilerinden oluşan 

Grup Betonarge yarışmayı üçün-

cü olarak tamamladı. Grup Buy 

Beton üyeleri, hem birer iPad 

hem de Akçansa’da staj imkânı 

kazandılar. Ayrıca Heidelberg-

Cement Almanya tesislerine bir 

teknik ziyaret gerçekleştirme 

şansını elde ettiler. 2. ve 3. grup-

lara ise iPad mini hediye edildi. 

Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Akçansa Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hakan Gürdal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 

bilginin yeniden egemen olduğu yeni düzende, gençlere büyük 

rol düştüğünü söyledi. Gürdal, “Günümüzde teknoloji hakimiye-

ti ve gelişmiş üretim yeteneği yeniden ön plana çıktı. Eğitimde 

sağlanabilecek pozitif gelişmeler üniversitelerin bilgi paylaşım 

yeteneklerini ve stratejilerini belirlerlerken, sürdürülebilir bir 

gelecek için de çevre bilincinin yaygınlaşmasında önemli bir rol 

olmaya başladı. Tam bu noktada, geleceğimizi emanet edeceği-

miz genç yetenekleri çok önemsiyor, onların fikirlerini ve yara-

tıcılıklarını destekliyoruz. Bunun en güzel örneği olan Betonik 

Fikirler Proje Yarışması’yla Akçansa, her yıl yıl gençlerimize ve 

sektörümüze katkı sağlamaya devam edecektir” dedi. 

Akçansa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu ise “Betonik Fi-

kirler Proje Yarışması her yıl çığ gibi artan bir ilgiyle gerçekle-

şiyor. Bu yıl yarışmamıza 44’ü aşkın üniversiteden 316 öğrenci 

katıldı. Bu ilgi bize gösteriyor ki, ‘Y’ kuşağı diye tanımladığımız 

gençler; fikrine önem verilmesini isteyen, girdiği ortamda ek-

siklik ve aksaklıkları hemen fark eden, dünyanın geleceği için 

endişelenen ve bunu düzeltmek için istek duyan kişilerden olu-

şuyor.” diye konuştu.

5. Betonik Fikirler Proje Yarışması’nda birinci olan Smartcem 

adlı proje de bu yılki ödül töreninde yer aldı. ‘Enerjik Beton’ ola-

rak da adlandırılan proje, atılan her adımda elektrik üretiyor. 

Betonik Fikirler 

Proje Tasarım Yarışması sonuçlandı

Concrete Ideas Project 

Design Contest 

announced        

Results of the Concrete Ideas Project 
Design Contest organized for the sixth 
time this year by Akçansa to encourage 

the university students to transform 
their hometowns through their own 

sustainable ideas were announced on 12 
May 2015 with an award ceremony held 

at the Sabancı Center.
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Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)’nin, merkezi Brüksel’de bu-

lunan Avrupa Agrega Birliği (UEPG)’ye üyelik başvurusu ka-

bul edildi.

30 ülkede yer alan üyeleri ile UEPG Brüksel’de Avrupa agre-

ga sanayicilerini temsil etmektedir. UEPG, www.uepg.eu yo-

ğun olarak Avrupa’daki ilgili kurumlar ve diğer paydaşlar üze-

rinde sektör için önemli konularda lobi yapmaktadır. Avrupa 

Agrega Birliği’nin vizyonu sürdürülebilir Avrupa için sürdürü-

lebilir sanayidir. Misyonu ise üye ülkeler için güvenilir bir çö-

züm ortağı olmaktır. UEPG’nin temel değerleri, açıklık, şeffaf-

lık ve dürüstlüktür. Çevre yönetimi, biyolojik çeşitliliğin deva-

mı, yerel kaynaklara erişim ve geri dönüşüm konuları üzerin-

de çalışmalar yürütmektedir.

Avrupa agrega sektörü hakkında bilgiler veren AGÜB Yö-

netim Kurulu Başkanı Beşir Kemal Ustaoğlu “2012 yılında 

Avrupa’daki 28 AB ülkesinde toplam agrega üretimi 2,7 mil-

yar ton olmuştur. Bu miktar 230.000 çalışan ile 15.000 şirket 

tarafından işletilen 25.000 taş ocağından sağlanmıştır. Ag-

rega sektörünün Avrupa’daki yıllık cirosu 15 milyar Euro’dur” 

dedi.

Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), TOBB 

Madencilik Meclisi’nde, Madencilik 

Sektörü Başkanlar Konseyi’nde agrega 

madenciliğini temsil etmektedir. Yapı 

Ürünleri Federasyonu üyesi olan AGÜB 

son olarak merkezi Brüksel’de bulunan 

Avrupa Agrega Birliği UEPG’ye üye 

oldu.

Agrega Üreticileri Birliği hakkında

Agrega üreticileri, sektörde standar-

dizyonu ve kaliteyi yaygınlaştırarak, 

yerel yönetimler ve kamuyla yaşanan 

sorunların çözümünü kolaylaştırmak 

amacıyla bir çatı altında toplanarak 

2001 yılında Agrega Üreticile-

ri Birliği’ni kurmuştur. AGÜB’ün 

temel hedefi; deprem kuşağında 

yer alan yurdumuzda Agreganın 

öneminin vurgulanarak standart-

lar ile sektörü ilgilendiren yasal 

düzenlemelerin yapılmasında 

öncülük etmek, sektörün içinde 

bulunduğu bürokratik karma-

şıklığı giderecek girişimlerde 

bulunmak, sektör firmalarının 

üretimde karşılaştıkları teknik 

ve hukuki sorunların çözümüne 

katkıda bulunmak, çevreye say-

gılı ve kaliteli Agrega üretimine 

teşvik etmektir. AGÜB, üyelerinin 

öncelikle yasal hükümlülüklerini 

yerine getirmiş, ruhsat ve izin-

leri alınmış, TSE Belgeli, çevre 

bilinci olan ve gerekli çalışmaları 

yapan kuruluşlar olmasını dikka-

te almaktadır. Bu tür kriterleri 

eksik olan kuruluşlara gereken 

teknik desteği ve eğitimi vermek 

ve böylece sektörde standardın 

yükselmesini sağlamak AGÜB’ün 

en önemli amaçlarındandır.

Türkiye Agrega Madenciliğini Avrupa 

Birliği’nde AGÜB Temsil Edecek

AGÜB to Represent 

Turkey’s Aggregate 

Mining in the EU        

Application of the Aggregates Produc-
ers Association (AGÜB) for a mem-
bership at the European Aggregate 

Association (UEPG) based in Brussels 
was accepted.

With its members from 30 countries, 
UEPG represents the aggregate indus-
trialists of Europe in Brussels. UEPG, 

www.uepg.eu, lobbies intensely in 
significant issues before the respective 

organizations in Europe and other 
stakeholders. 

Beşir Kemal Ustaoğlu, Chairman of 
the Board of Directors of AGÜB, 

who informed about the European ag-
gregate sector, said, “In 2012, total ag-
gregate production in 28 EU countries 

in Europe was 2,7 billion  tons. This 
amount was obtained from 25.000 quar-
ries operated by 15.000 companies with 

230.000 employees. Annual turnover 
of the aggregate sector in Europe is 15 

billion  Euros.”

Beşir Kemal Ustaoğlu
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Türkiye Katkı Üreticileri Birliği 

(KÜB)’nin de üye olduğu Avrupa Beton 

Katkı Birlikleri Federasyonu (EFCA)’nın 

Genel Kurulu İstanbul’da yapıldı.

EFCA’nın yeni dönem başkanlığını 

Hollanda’nın VHB (Vereniging Van fab-

rikanten en leveranciers van Hulpstof-

fen voor mortel en beton) isimli derne-

ği adına, 2017 yılı sonuna dek Henriette 

Dikmans yürütecek.

Genel Kurul sonrası açıklama yapan 

Katkı Üreticileri Birliği Başkanı Bora 

Yıldırım; EFCA üyesi ülke temsilcilerini 

Genel Kurul vesilesi ile İstanbul’da ağır-

lamaktan memnuniyet duyduklarını be-

lirterek, Türkiye’nin dünya beton üretiminde 3., Avrupa’da ise 

1. sırada olduğuna dikkat çekti. 

Beton katkılarında EFCA üyesi ülkelerin 

toplam üretiminin, %40’ı Türkiye’de 

gerçekleşiyor

Yıldırım; Türkiye’nin Avrupa katkı üreti-

cileri arasındaki konumuna dikkat çeke-

rek, katkıyı ithal etmek yerine ihraç eder 

duruma gelindiğini belirtti. Yıldırım ay-

rıca üretilen katkılarda sağlanan stan-

dardizasyon ve kalite artışı sayesinde, 

Türkiye’de üretilen betonun kalite ve da-

yanım sınıfı bakımından da gün geçtikçe 

yükselen bir ivme gösterdiğini ifade etti. 

EFCA’nın yeni başkanı Dikmans ise, 

ürün standardizasyonunun tüm dün-

yada en büyük öncelik olduğuna dik-

kat çekerek, EFCA bünyesinde hazırlanan EPD sisteminden 

(European Environmental Product Declaration - Avrupa Çev-

resel Ürün Beyan Formu), EFCA üyeli-

ğinden dolayı artık KÜB üyelerinin de 

yararlanabileceğini belirtti. 

Dikmans, EPD sistemi içinde, ürünlerin 

yaşam boyu değerlendirme (LCA-life 

cycle assessment) temeline uygunluğu-

nun Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü IBU 

tarafından yapıldığını, denetim içeriğinin 

de hammadde aşamasından ürün oluşu-

muna kadar olan döngüde tüm üretimle-

rin çevre koruma koşullarına uygun ola-

rak yapılmasından oluştuğunu ifade etti. 

EFCA genel kurulu için İstanbul’da bulu-

nan dernek üyeleri genel kurul öncesinde 

de Türkiye Katkı Üreticileri Birliği’nin ev 

sahipliğinde gerçekleşen tekne davetinde 

bir araya gelerek, hem sektöre dair çeşitli 

paylaşımlarda bulundu, hem de yeni işbir-

likleri hususunda görüşme şansı buldu.

Katkı Üreticileri Birliği (KÜB), 

EFCA Üyesi Ülkeleri Ağırladı

Concrete Admixture 

Association (KÜB) hosts the 

EFCA Member States        

General Assembly Meeting of the European 
Federation of the Concrete Admixture As-
sociations (EFCA), to which the Turkish 

Concrete Admixture Association (KÜB) is a 
member as well, was held in Istanbul.

EFCA’s new term presidency will be per-
formed by Henriette Dikmans on behalf of 
the Netherland’s association entitled VHB 

(Vereniging Van fabrikanten en leveranciers 
van Hulpstoffen voor mortel en beton) until 

the end of 2017.
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1st EUROPEAN AND MEDITERRANEAN STRUCTURAL  
ENGINEERING AND CONSTRUCTION CONFERENCE

MAY 24 -  MAY 29 2016  ISTANBUL, TURKEY 
HOSTED BY: YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY 

Turkish Ready Mixed  
Concrete Association  

Uluslararası İnşaat ve Yapı 
Mühendisliği Topluluğu (Inter-
national Structural Enginee-
ring and Construction Society 
– ISEC) 24 - 29 Mayıs 2016 ta-
rihleri arasında İstanbul’da bir 
konferans düzenleyecek.

Uluslararası İnşaat ve Yapı 
Mühendisliği Topluluğu (ISEC), 
bölgesel konferanslarından 
üçüncüsünü Avrupa Akdeniz 
İnşaat ve Yapı Mühendisliği 
Konferansı (European Me-
diterranean Structural En-
gineering and Construction 
Conference 1 - EURO-MED-
SEC-01) adıyla,  24 - 29 Mayıs 
2016 tarihleri arasında Yıldız 

Teknik Üniversitesi (YTÜ) ev sahipliğinde Davutpaşa Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirecek.

YTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün organizasyonunu üst-
lendiği konferansın teması Yapı ve İnşaat Mühendisliğinde 

Teori ve Uygulama Arasındaki Etkileşim (Interaction betwe-
en Theory and Practice in Civil Engineering and Constructi-
on) olarak belirlendi. İnşaat mühendisliği, mimarlık ve yapım 
alanlarında, geoteknik, hidrolik, mekanik, statik, yapı malze-
mesi, ulaştırma, yapı yönetimi, mimarlık konularında çalışma 
yürüten tüm bilim insanlarının ve profesyonellerin konferan-
sa katılması bekleniyor. 

Birinci Avrupa ve Akdeniz İnşaat ve Yapı Mühendisliği Konferan-
sı (EURO- MED - SEC - 01) akademisyenleri ve uygulayıcıları bir 
araya getirmeyi amaçlayan bölgesel bir konferanstır. Bu etkin-
likte, inşaat ve yapı mühendisliği profesyonellerine son yenilik-
leri ve teknik gelişmeleri tartışmaları için bir platform sağlamak 
ve disiplinlerarası entegrasyonu teşvik etmek amaçlanmakta-
dır. Konferans, katılımcılara fikir ve bilgi alışverişi ve gelecekteki 
sorunların tartışılması için mükemmel bir fırsat sunuyor. Kon-
ferans kapsamında teknik turların yanı sıra katılımcılara eşlik 
edenlere yönelik tur ve programlar da düzenlenecek.

Konferansa bildiri ile katılmak isteyenler 30 Temmuz 2015 ta-
rihine kadar bildiri özetlerini gönderilebilecek. Kabul edilen 
bildiriler 15 Eylül 2015 tarihinde açıklanacak. 

Konferansla ilgili detaylı bilgiye https://www.isec-society.
org/EURO_MED_SEC_01/ adresinden ulaşabilirsiniz.

ISEC Konferansı İstanbul’da yapılacak

ISEC Conference to be 

held in Istanbul        

The International Structural Engineer-
ing and Construction Society (ISEC) 
is about to hold a conference between 

24 and 29 May 2016 in Istanbul.

The International Structural Engineer-
ing and Construction Society (ISEC) 

will hold the third of its regional 
conferences under the title of European 

Mediterranean Structural Engineer-
ing and Construction Conference 1 

(EURO-MED-SEC-01) that will be 
hosted by Yıldız Technical University  

(YTÜ) at the Davutpaşa Congress  
Center between  24 and 29 May 2016.
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Mercedes-Benz Finansal Hiz-

metler Türkiye, 33 Avrupa 

ülkesinden 24.000’in üzerin-

de şirketin değerlendirildiği 

2014/2015 Avrupa İş Dünyası 

Ödülleri’nde “Avrupa’da Yılın 

İşvereni” seçildi. Bu yıl 8. kez 

düzenlenen Avrupa İş Dün-

yası Ödülleri’ için Avrupa’nın 

önde gelen iş adamları, siyasi 

liderleri, akademisyenleri ve 

girişimcilerinin oluşturduğu 

saygın jüri tarafından yapı-

lan değerlendirmede,  kendi 

kategorisinde birincilik ödülü 

alan Mercedes-Benz Finansal 

Hizmetler Türkiye, bu başarı-

yı elde eden tek Türk şirketi 

oldu.

RSM International sponsorlu-

ğunda düzenlenen, Mercedes-

Benz Finansal Hizmetler’in “Yılın İşvereni” kategorisinde 

yarıştığı ve toplamda 12 ayrı kategoride değerlendirme ya-

pılan 2014/2015 Avrupa İş Dünyası Ödülleri’nde kazananlar, 

26 Mayıs’ta Londra’da düzenlenen gala gecesinde açıklandı.  

Kendi kategorilerinde başarılı olmuş 709 firma arasından jü-

rinin yaptığı eleme sonucunda toplam 110 şirkete  “Onur Kur-

delesi” ödülü verildi. “Ruban d’Honneur” Onur Kurdelesi ile 

“Yılın İşvereni” kategorisinde “Milli Şampiyon” olarak 12 fi-

nalistten biri arasına girmeyi başaran Mercedes-Benz Finan-

sal Hizmetler Türkiye, Londra’da düzenlenen gala gecesinde 

Avrupa’da “Yılın İşvereni Ödülü”nü alarak Avrupa İş Dünyası 

Ödüllerinin belirlediği 12 kategori şampiyonundan biri oldu.

Ödülünü Danimarka’nın İngiltere Büyükelçisi Claus Grube’nin 

elinden alan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Genel Müdü-

rü Tolga Oktay; “Avrupa İş Dünyası Ödülleri’nde Yılın İşvereni 

Ödülü’nü almaktan ve özellikle de Türkiye’yi Avrupa’nın en 

iyileri arasında temsil etmekten 

dolayı son derece gururluyuz. 

Mercedes-Benz Finansal Hiz-

metler olarak müşteriyi işimizin 

odağında tutabilmek amacıyla 

öncelikli olarak çalışan bağlılı-

ğına önem verdik.  Çalışan bağ-

lılığı için attığımız her adımın 

finansal başarımıza ve müşteri 

bağlılığımıza da katkıda bulun-

duğunu gördük. Yenilik, İş Ahla-

kı ve Finansal Başarı ana pren-

siplerine dayanan, Avrupa iş 

dünyasının en büyük ödül prog-

ramı olarak kabul gören “Av-

rupa İş Dünyası Ödülleri”nde, 

bizler bu başarıyı elde eden tek 

Türk şirketi olmanın gururunu 

yaşıyoruz.” diyerek mutluluğu-

nu dile getirdi. 

Avrupa İş Dünyası Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Adrian 

Tripp; “Yılın İşvereni Ödülü”nü alan Mercedes-Benz Finansal 

Hizmetler Türkiye, yenilikçi yaklaşımı, etik uygulamaları ve 

finansal başarısı açısından bir emsaldir. Tüm finalistler gibi 

Avrupa’da daha güçlü bir iş dünyasının şekillenmesine ve he-

pimiz için daha iyi bir gelecek yaratılmasına katkıda bulun-

maktadır. Şirketin Avrupa’daki diğer işletmeler için de ilham 

kaynağı olacağına eminiz. Kendilerini tebrik ediyoruz.” şek-

linde konuştu.

“Yılın İşvereni” ödülü hem işletmenin hem de çalışanlarının 

ortak faydası için ticari ve rekabetçi başarıyı, uyguladıkları 

insan kaynakları politikalarıyla sürdürdüklerini gösterebilen 

şirkete veriliyor.  Jüri üyeleri, her çalışana eşit fırsat ve kay-

nak sunarak potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşabilmele-

ri için destekleyici bir ortam sunan, değerlere bağlı İK politi-

kası ile iyi yönetilen bir işyeri arıyorlar. 

Avrupa’da Yılın İşvereni: 

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler 

Employer of the Year in 

Europe: Mercedes-Benz 

Financial Services        

Mercedes-Benz Financial Services Turkey 
was chosen “Employer of the Year in 

Europe” in the 2014/2015 European Busi-
ness Awards becoming the first Turkish 

company that attained such achievement.

Mercedes-Benz Financial Services Turkey 
was deemed “Employer of the Year in Eu-
rope” in the 2014/2015 European Business 

Awards where more than 24.000 thousand 
companies from the 33 European countries 
were assessed. Mercedes-Benz Financial 

Services Turkey that received the winner’s 
award in its own category in the evaluation 

conducted by the select jury comprised 
of the leading businesspeople, political 

leaders, academicians, and entrepreneurs of 
Europe became the only Turkish company 

that attained such achievement.

Tolga Oktay ve Claus Grube
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Ford Otosan’ın 68 Milyon TL yatırım ile ha-

yata geçirdiği Sancaktepe Ar-Ge Merkezi 

29 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen tören-

le açıldı.

Açılış törenine, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Fikri Işık’ın yanısıra Koç Holding 

Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. 

Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve 

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 

Y. Koç, Ford Avrupa Operasyonlar Başka-

nı Barb Samardzich, Koç Holding CEO’su 

Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv 

Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan 

Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Oto-

san Genel Müdür Başyardımcısı Will Peri-

am ve Ford Otosan çalışanları katıldı.

Türkiye otomotiv sektörünün Ar-Ge ala-

nındaki en köklü ve geniş kapsamlı faali-

yetlerini gerçekleştiren Ford Otosan’ın 68 

milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiği 

Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde 1.200’ü 

aşkın çalışan, Ford Otosan’a ve Türkiye’ye 

katma değer yaratmaya devam edecek. 

Temeli Temmuz 2013’te atılan ve 38 bin 

metrekarelik bir alan üzerine inşa edilerek 

2014’ün sonunda faaliyete geçirilen mer-

kez; Türkiye’de bir ilk olan Sanal Gerçeklik 

Laboratuvarı’nın (CAVE) yanı sıra motor 

yazılımı yapılan HIL Laboratuvarı ve Tasa-

rım Stüdyosu ile tüm dünyaya Türkiye’den 

araç ve motor geliştirmeye devam edecek.

Törende bir konuşma yapan Koç Holding 

Yönetim Kurulu Üyesi ve Ford Otosan 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, “Tek-

nolojinin hızla ve sınır tanımadan gelişip 

değiştiği, rekabetin giderek yükseldiği 

günümüzde, hem ülkemizin hem de şir-

ketlerin başarılı olabilmesinin en önemli 

araçlarından birinin inovasyon olduğunu 

yaşayarak görüyoruz.” dedi. Törene ka-

tılan Ford Avrupa Operasyonlar Başka-

nı Barb Samardzich da konuklara hitap 

etti. Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin temel 

atma töreninde de bulunduğunu belirten 

Samardzich, “Sancaktepe Ar-Ge Merkezi, 

‘One Ford’ stratejisi doğrultusunda şirketi-

mizin global ürün geliştirme yaklaşımı için 

büyük önem taşıyor.” dedi. 

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise konuşmasına, 

“Türkiye’de en fazla mühendisi tek çatı altında toplayan, bu-

güne kadar inşa edilmiş en büyük Ar-Ge üssünü, Ford Otosan 

Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nin açılışını yapmaktan büyük mut-

luluk duyuyoruz.” diyerek başladı. Yenigün: “Ford Otosan’ın 

bugün bir sanayi şirketi olmasının yanı sıra bir mühendislik 

şirketi olarak anılmasını, 1961 yılında otomotiv sektöründeki 

ilk Ar-Ge çalışmalarını başlatmasına borçluyuz. Bugün Ford 

Otosan, Ford Motor Company’nin Avrupa’daki en büyük ticari 

araç üretim merkezidir. Yılda 415.000 araç üretim kapasitesi 

ile Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketidir” dedi.

Ford Otosan’dan Türkiye’nin 

en büyük Ar-Ge Merkezi

Turkey’s biggest R&D 

Center from Ford Otosan       

The Sancaktepe R&D Center put into 
service by Ford Otosan with 68 Million-
TL investment was inaugurated with a 

ceremony held on 29 April 2015.

At the Sancaktepe R&D Center put 
into service by Ford Otosan that carries 
out the most deep-seated and large-scale 
activities when it comes to R&D in the 
automotive sector in Turkey through 68 
million-TL investment, more than 1.200 
employees will continue to create added 
value for Ford Otosan and Turkey. The 

center, whose foundation was laid in 
July 2013, put into service at the end 

of 2014 on a 38-thousand square-meter 
area, will continue to develop vehicles 
and engines to the entire world from 

Turkey with its Design Studio and its 
HIL Laboratory where engine software 

programs are designed in addition to 
the Virtual Reality Laboratory (CAVE), 

which is a first in Turkey.
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OKT Trailer, “Ge-

leceğim Benimdir” 

isimli sosyal sorum-

luluk projesi kapsa-

mında Mimar Sinan 

Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nin 

proje sınıfını yenile-

yerek eğitim dünya-

sına kazandırdı.

Aydın’da örnek bir 

sosyal sorumluluk 

projesine imza atan OKT Trailer, öğrencilerin daha modern 

ve çağdaş standartlarda eğitim almalarını sağlamak için ye-

nilediği Mimar Sinan OKT Akademi Sınıfı’nı düzenlenen tö-

renle açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Aydın İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Ala-

attin Yalçınkaya, Efeler İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Mustafa 

Özmen, Mimar Sinan Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-

dürü Sami Yavuz, OKT Trailer 

Yönetim Kurulu Başkanı Gök-

han Maraş, Aydın Genç İşa-

damları Derneği Başkanı Gök-

han Pehlivan, öğretmenler, 

veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşma ya-

pan Efeler İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Mustafa Özmen, bir sa-

nayi firması olmasına rağmen 

OKT Trailer’ın eğitime yaptığı yatırım ve desteğin diğer fir-

malara da örnek olması gerektiğini belirterek eğitim camiası 

adına firmaya teşekkür etti. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi öğrencilerinin yenilenen sınıftan en iyi şekilde 

yararlanacağını belirten Okul Müdürü Sami 

Yavuz, OKT Trailer Yönetim Kurulu Başkanı 

Gökhan Maraş’a desteklerinden dolayı te-

şekkür plaketi sundu.

Eğitimin, tüm insanlığın olmazsa olmaz bilgi 

kültürü olduğunu ifade ederek konuşmasına 

başlayan OKT Trailer Yönetim Kurulu Baş-

kanı Gökhan Maraş, “İnsanoğlunun kendi-

sine, ailesine ve yaşadığı topluma faydalı 

olabilmesi için öncelikle eğitim ve öğretime 

ihtiyaç vardır. Bundan dolayıdır ki, gelişmiş 

ülkeler maddi olanaklarının büyük çoğunlu-

ğunu eğitim kurumları için ayırmaktadırlar. 

OKT Trailer olarak ticari hayatımıza başla-

dığımız günden itibaren en önemli sermaye-

miz insan kaynağıdır. Şirketimiz, nitelikli in-

san gücü yetiştirilmesi kapsamında bir çok konuda hizmet içi 

eğitimler vermektedir. Bununla beraber, eğitim odaklı sosyal 

sorumluluk projelerimiz ile sosyal kalkınmaya da katkı sağla-

maya devam ediyoruz” dedi.

Genç neslin daha nitelikli yetişmesinin hayati önem taşıdığı-

nı ve ülkenin refah seviyesinin artmasının eğitimden geçtiği-

ne inandıklarını ifade eden Maraş, “Bu sebeple Mimar Sinan 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bizim için ayrı bir yeri 

ve önemi vardır. Okulumuzla iş birliği sayesinde Mimar Sinan 

Akademi Sınıfı’nı oluşturduk. Öğrencilerimizin bundan son-

ra daha çağdaş standartlarda eğitim ve öğrenim hayatları-

na devam edeceklerdir. Buradan sizlere bir müjde daha ver-

mek istiyorum. Okulumuzdaki sosyal sorumluluk projelerimiz 

önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir. Eylül ayında 

gerçekleştireceğimiz lansman ile projelerimizi sizler ile pay-

laşacağız. Bu çalışmalarımızda bizlere verdiği destekten do-

layı Sayın Müdürümüz Sami Yavuz’a teşekkür eder, sınıfımı-

zın; okulumuza ve Aydınımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından karne hediyesi olarak OKT 

Akademi Sınıfı’na kavuşan öğrencilere karneleri de verildi.

OKT Akademi Sınıfı Törenle Açıldı

OKT Academy Class 

Inaugurated with a 

Ceremony        

OKT Trailer innovated the project class 
of Mimar Sinan Vocational and Technical 

Anatolian High School for the world of 
education, within the scope of the social 

responsibility project entitled “My Future 
is Mine.” Having undersigned an exemplary 
social responsibility project in Aydın, OKT 
Trailer inaugurated the Mimar Sinan OKT 
Academy Class that it innovated for ensur-

ing that the students can receive educa-
tion in more modern and contemporary 

standards in a ceremony it held. 

Gökhan Maraş
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Dünya çimento tüketimi 2014 yılında, % 4.5 büyüme gös-

tererek, 2013 yılındaki 4 milyar metrik tondan 4.3 milyar 

metrik tona yükseldi.

Gelişmiş dünyadaki çimento 

tüketiminin artışının çoğu 

Kuzey Amerika’ya atfedil-

mektedir. 7.4 milyon metrik 

tondan fazla bir beklenen 

büyüme ile Kuzey Ameri-

ka bölgesinin, süren ulusal 

ekonomik büyüme nedeni 

ile diğer gelişmiş ülkelerin 

pek çoğundan daha hızlı bir 

şekilde genişlemeye devam 

etmesi beklenmektedir.

Çin’deki çimento pazarı, ge-

lişmiş dünyanın tamamının 

büyüklüğünün neredeyse 

10 katıdır. Hindistan pazarı, 

gelişmiş dünyanın çimento 

tüketiminden biraz fazladır. Hindistan ve Çin bir arada, 

dünya tüketiminin %67’den fazlasına sahiptirler. Yıllar sü-

ren düşüşün ardından, gelişmiş ekonomilerdeki çimento 

tüketimi, 2014 itibarı ile 9.2 milyon metrik ton artış göster-

miştir. 2015 yılında, sektörün 9 metrik ton daha büyümesi 

ve 2016 ve sonrasında ise daha hızlı büyümesi beklenmek-

tedir.

Avrupa ve gelişmiş pasifik bölgeleri, 2014 yılındaki geri ka-

lan büyümeyi gerçekleştirmişlerdir. Euro Bölgesindeki tü-

ketimdeki düşüşler sona ermektedir; 2014 yılında, sadece 

1.5 milyon metrik ton azalma kaydedilmiştir. Bu da, önce-

ki iki yıl içerisindeki, yıllık 12 milyon metrik ton azalmaya 

göre olan değişimi ortaya koymaktadır. Euro Bölgesinde 

2015 yılında düşük bir büyüme olacağı (+210 bin metrik 

ton), ardından  da 2016 yılı ve sonrasında, daha güçlü ka-

zançlar elde edileceği öngörülmektedir. Düşük ekonomik 

iyileşmenin ardında, bu senaryo, bazı Euro Bölgesi ekono-

milerindeki konut ve konut dışı sektörlerdeki sıkıntıların 

kademeli olarak iyileşmesini yansıtmaktadır.

Gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerindeki çimento tüke-

timi 2014 yılında tahminen %4.6 veya kabaca 173 milyon 

metrik ton büyüme göstermiştir. Çin ve Hindistan bu ar-

tışın çoğunu temin etmiştir. Azalmakta olsa da, nispeten 

güçlü olan, Çin ve Hindistan’daki bu büyümenin, dünya 

çimento tüketiminin üçte ikisinden fazlasını kapsadığı tah-

min edilmektedir. Çin çimento pazarı, dünya tüketiminin 

%59’dan fazlasını yapar. Hindistan ise, dünya çimento tü-

ketiminin %7’sini oluşturmaktadır. Bu iki Pazar, bir arada, 

dünya çimento tüketimi trendlerini domine etmektedir.

Sonuç olarak, dünya çimento tüketiminin 2015-2018 ara-

sında sürekli büyüme sağlaması beklenmekte ancak bu 

daha önce umulandan daha düşük bir hızla gerçekleşecek-

tir. Dünya  çimento tüketiminin 2015’te %2.2, 2016’da %3.7 

büyümesi ve  2017- 2018 döneminde ise, yaklaşık %4.0’lük 

bir büyüme düzeyinde kalması öngörülmekte.

Kaynak: www.cement.org/think-harder-concrete-/blog/

think-harder-blog/2015/06/04/world-cement-outlook-

north-america-drives-growth

Dünyada Çimento Tüketimi

%4,5 Arttı

World Cement Outlook: 

North America Drives 

Growth   

World cement consumption grew an 
estimated 4.5% in 2014, from 4.0 billion 
metric tons in 2013 to 4.3 billion metric 

tons. Most of the gains in developed 
world cement consumption is attribut-

ed to North America. With an expected 
growth of more than 7.4 million metric 

tons, the North American region is 
expected to continue to expand at a 

faster pace than most other developed 
countries due to continued national 

economic growth.
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Beton, güneş enerjisini yansıtmak gibi iyi bir iş yapmak-

tadır. Bu, 45 beton karışımında güneş yansıtma endeksi-

ni (SRI) ölçen bir Portland 

Çimento Birliği (Portland 

Cement Association) çalış-

masından elde edildi.

Daha açık (beton gibi) renk-

li materyaller daha yüksek 

güneş yansımasına sahip. 

Isıyı güneşten yansıtırlar ve 

havayı çok fazla ısıtmazlar. 

Ağaçların ve binaların sağ-

ladığı gölgeler ve bitkilerin 

yüzeyindeki su da, havanın 

serin tutulmasına yardımcı 

olur.

Siyah çatılar ve koyu renk-

teki yollar gibi daha koyu 

renkli yüzeyler, genellikle  

düşük güneş yansıtmasına sahiptirler. Isıyı güneşten ab-

sorbe ederler ve konveksiyon ile havayı ısıtırlar; bu genel-

likle, çevreye olan etkisi bakımından istenmeyen bir işlem 

olarak görülür. Bu, yaygın olarak, kentsel alanlarda, ısı 

kazanımı gibi, ısı adaları denen, ani ve lokal bir etki yara-

tabilir.

Test

PCA SRI çalışması, 45 beton karışımının güneş yansıtması-

nı, ASTM C 1549, Portatif Solar Reflektometre Kullanarak 

Ortam Sıcaklığına Yakın Güneş Yansımasının Belirlenmesi 

Standart Test Yöntemine göre ölçtü. Bu betonlar, tipik ola-

rak, Amerika Birleşik Devletlerindeki dış düzleme işlerinde 

yararlanılan bir dizi beton ve beton bileşenini temsil ettik-

leri için tercih edildiler. 

Tipik karışım tasarımlarının test edilmesinin ardından, 

araştırmacılar, en kötü durum senaryosunu test etmek 

için, her bir bileşeninin en koyusundan oluşan bir karışım 

hazırladı (çimento, kum, agrega ve uçucu kül).

 

Bir dizi güneş yansımasını gösteren, düzleme be-

tonu örnekleri.

Karışımın bileşenlerine bakılmaksızın, Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki beton, ısı adalarını azaltmakta ve LEED 

Yeşil Bina Sıralama Sistemi’nde puan almaya hak kazan-

maktadır. (Zaman zaman albedo denilen) güneş yansıt-

ması, bir düzeye düşen güneş enerjisinin yansıtılan mik-

tara olan oranıdır. 0 (reflektif olmayan) ila 1: (yüzde 100 

reflektif) skalasında, bir solar spektrum reflektometre ile 

ölçülür. Genellikle, daha açık renkli görünen materyaller 

daha yüksek güneş yansıtıcılığına sahipken, koyu renkliler 

ise daha düşük güneş yansıtıcılığına sahiptir. Araştırmada, 

ASTM C 1549’a göre test edilmiş 45 beton türünün hepsi 

en azından 0.3 güneş yansıtıcılığına ve en az 29 SRI de-

ğerine sahiptir ve LEED gerekliliklerini karşılamakta ya da 

geçmektedir.

Kaynak: www.cement.org/for-concrete-books-learning/

concrete-technology/concrete-construction/concrete-as-

solar-reflectance-material

Beton, Güneşi Yansıtıyor

Concrete Shines as 

Solar Reflectance 

Material   

Concrete does a very good job of 
reflecting solar energy. That is the 

finding from a Portland Cement As-
sociation (PCA) study which measured 
the solar reflectance index (SRI) of 45 

concrete mixes. Lighter colored materi-
als (such as concrete) generally have a 
higher solar reflectance. They reflect 

heat from the sun and do not warm the 
air very much. Shade, from trees and 
buildings, and the natural process of 

evaporation of water from the surface 
of plants also help keep the air cool.
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Mimarlar: Emre Arolat Mimarlık

Yer: İstanbul, Türkiye

Alan: 700.0 m2

Proje Yılı: 2012

Fotoğraflar: Thomas Mayer

 

İstanbul dışındaki bir banliyö olan 

Büyükçekmece’de bulunan San-

caklar Camii, kendisini forma yöne-

lik mevcut mimari tartışmalardan 

uzaklaştırarak ve sadece dinsel bir 

mekanın özüne odaklanarak, cami 

tasarımının temel konularını ele al-

mayı hedeflemektedir.

Proje alanı, işlek bir anayol ile ban-

liyö yerleşiminden ayrılan kır manzaralı bir arazidedir. Camiin 

üst avlusunda bulunan parkı çevreleyen yüksek duvarlar, ka-

otik dış dünya ile halka yönelik 

parkın dingin atmosferi arasında-

ki belirgin sınırı ifade etmektedir. 

Parktan dışa uzanan uzun gölge-

lik, dışarıdan görünen tek mimari 

öğedir. Bina, bu gölgeliğin altında 

bulunmaktadır ve üst avludan,  

parkın içindeki yolu takip ederek 

ulaşılabilmektedir. Bina, topog-

rafi ile bütünüyle harmanlanmış 

durumdadır ve kişi camiye girmek 

için manzara içinde, tepeden aşa-

ğı ve duvarlar arasından ilerledik-

çe, dış dünya geride kalmaktadır. 

Camiin, basit bir mağara benzeri 

mekan olan iç kısımları dua etmek 

ve Tanrı ile baş başa kalmak için 

dramatik ve hayranlık uyandıran 

bir yer halini almaktadır. Kıble 

duvarı boyunca bulunan dar ara-

lıklar ve kırılmalar ibadet alanının 

yönlülüğünü arttırmakta ve gün 

ışığının ibadet alanına girmesine 

izin vermektedir.

Proje, insan-yapımı ve doğal olan 

arasındaki gerilimle sürekli oyna-

maktadır. Manzaranın doğal yokuşunu izleyen doğal taş mer-

divenler ve gölgeliği oluşturmak üzere 6 metre uzanan ince 

betonarme kısım, bu ikili ilişkinin güçlendirilmesine yardımcı 

olmaktadır.

Kaynak: www.archdaily.com/516205/sancaklar-mosque-em-

re-arolat-architects

Sancaklar Camii

Sancaklar Mosque       

 Sancaklar Mosque located in 
Buyukçekmece, a suburban neighbor-
hood in the outskirts of Istanbul, aims 

to address the fundamental issues of 
designing a mosque by distancing itself 

from the current architectural discus-
sions based on form and focusing solely 

on the essence of religious space.
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Mimar Tomoaki Uno tarafın-

dan Japonya’da çağdaş bir 

betonarme ev tasarlandı. 

Mimar Tomoaki Uno, bu be-

tonarme ev projesi hakkın-

da şu bilgileri veriyor: Yo-

kuştan yararlanılarak, bu 

bina inşaat O/M zeminine 

gömülmüştür. Binanın zemi-

ne gömülmesi ile fazladan 

iyi yalıtılmış bir ev elde edil-

miştir. Öncelikle, alanın niteliği belirlenmiştir ve tıpkı bir inşaat 

bloğu gibi yerleştirilmiştir. Mutfak, American Black Cherry ta-

rafından yapılmıştır. Kitaplık, bodrum zemininde Oak tarafın-

dan yapılmıştır. Diğer projelerimiz için Tomoaki Uno Mimarlık’ı 

ziyaret edin.

Kaynak: http://architectureinteriordesigns.com/minamiyama-

house-by-tomoaki-uno-architects/

Minamiyama Evi

Minamiyama House by 

Tomoaki Uno Architects       

Contemporary concreate home 
designed by Tomoaki Uno Architects 

in Japan. Description by Tomoaki 
Uno Architects Using the slope, this 
constructing has been buried within 

the floor O/M of the constructing. By 
constructing buried within the floor, 

was additionally to be nicely-insulated 
home. First of all, the quantity of the 

area was determined, and the location 
was put just like the constructing block. 

Kitchen is made by American Black 
Cherry. Bookshelf is made by Oak in 

basement flooring. Visit Tomoaki Uno 
Architects
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Seattle merkezli 

bir şirket olan Ol-

son Kundig Arc-

hitects, bu ham 

beton eve yer aç-

mak için ve Kuzey 

Amerikan adasın-

daki devasa kaya 

parçalarını del-

mek için dinamit, 

yonga makinesi 

ve testere kullan-

mıştır. Adını Fran-

sızcada taş anla-

mına gelen Pierre kelimesinden alan ev, müşterinin Seattle 

sahilleri yakınındaki San Juan Adalarından birinde yer alan 

mevcut mülkü üzerindeki bir ana kaya üzerine yapılmak üze-

re tasarlanmış tek katlı bir evdir.

Olson Kundig Architects şirketi 

yöneticilerinden olan ve projenin 

baş mimarı olan Tom Kundig, “Evin 

kaya içerisine yerleştirilmesi, bir 

bölgenin en az verimliliğe sahip 

alanına bina inşa etme, en verimli 

alanları ise tarım için boş bırakma 

geleneğini sürdürüyor” dedi.

Ev, kayanın iki kesiti arasına otur-

tulmuştur. Duvarları işlenmemiş 

taşa karşı duran yumuşak bir yüze-

ye sahip çıplak betondan yapılmış, 

çatı ise binanın manzarayla bütün-

leşmesini sağlamak üzere çimenlik 

ile kaplanmıştır. 

Taşın izleri, mağara benzeri banyo-

ya büyük kayalardan birinin içeri-

sine açılan tünelle ulaşıldığı ve bir 

aynanın tavandaki bir delikten 

sarktığı evin iç mekânlarında da 

devam ediyor. Geniş oturma ve 

yemek odaları binanın uzunlu-

ğunu arttırıyor ve burada eşit-

leştirilmiş yüzeyi olan oyulmuş 

bir kayadan oluşan bir şömine 

yer alıyor. Ebeveyn yatak odası 

bir tarafta yer alıyor ve burada, 

cilalı kısımlarının suyun üç ayrı 

havuza çağlayarak akmasının 

sağlandığı başka bir büyük kaya 

parçasından yapılmış olan lava-

bo yer alıyor. Evin tüm odaları 

antika parçalar, sanat eserleri ve özel tasarım aydınlatma 

aksesuarları ile döşenmiştir. Alan kazısından artakalan bir 

kaya parçası, inşaat esnasında kullanılmak üzere kırma taşa 

(kırma agrega) dönüştürülmüş.

Pierre 2010 yılında tamamlandı ve Amerikan Mimarlar Ensti-

tüsü Onur Ödüllerini kazanan 26 projeden biri oldu.

Kaynak: www.dezeen.com/2014/01/16/the-pierre-concrete-

house-olson-kundig-architects/ 

Kayaların arasından yükselen 

beton ev

Concrete house cuts 

into a rocky outcrop       

Seattle firm Olson Kundig Architects 
used dynamite, chippers and saws to 
bore through the huge boulders of a 

rocky outcrop on a North American is-
land to make room for this raw concrete 

house. Named after the French word 
for stone, the Pierre is a single-storey 

residence designed to cut into the pro-
truding bedrock of the client’s existing 

property, located on one of the San Juan 
Islands off the coast of Seattle.
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Mimar  Matt Gibson, 

Melbourne banli-

yölerinden birinde 

yer alan beton ve 

taş evin tasarımı 

için Brezilya’daki 

yüz yıl ortası mo-

dernist mimariden 

ilham aldı. Hem 

Sydney hem de 

Melbourne’da stüd-

yoları bulunan Gib-

son, taşçılık üzerine 

uzmanlaşmış bir ticari bina yapımcısı ve ailesi için beton ev 

tasarladı. Bu müşteri, beton ve taş paletten yapılmış bir ev 

talep etmiş, ancak çalışmalarında genellikle çarpıcı formları, 

çıkıntılı hacimleri ve ham beton yüzeyleri kullanan Oscar Nie-

meyer, Lucio Costa ve Paulo Mendes Da Rocha gibi Brezilyalı 

Modernistlerin mimarisi örnek alınarak yapılmasını istemiştir.

Stüdyo, “Beton evde beton, ana yapı 

malzemesi ve binanın mimarisinin 

tanımlayıcı öğesi olarak kullanır ve 

bu şekilde sahibini ve onun işçiliğini 

ifade eder. Talep edilen orta yüz yıl 

modernist vurgusu ile bileşimsel palet 

– dış mekânda müşterinin özel olarak 

getirdiği taşların kullanımı ile birlikte 

– müşterinin ihtiyaçlarına özel olarak 

tasarlanmıştır” diye ekledi.

Evde, yan yana yerleştirilmiş beton, 

ahşap ve taştan yapılmış olan ve ya-

tay olarak uzanan bir çift iki katlı blok 

yer alıyor. Yatak odaları ve giriş nok-

taları sokağa bakarken, üst ve alt katlardaki yaşam alanları, 

arka bahçeye en yakın bloğa konumlandırılmış. Ev, sokağın ke-

narından 10 metre uzaklıkta yer alıyor. Işık geçirmez bir ahşap 

perde, mahremiyeti sağlamak üzere zemin seviyesinde evin ön 

cephesi boyunca uzanıyor. Evin girişi ve aynı 

zamanda müşterinin aracını yeraltı otopark 

alanına indirmek için kullanılabilecek olan 

devasa asansör bu cephede yer alıyor. Be-

ton bir blok alt katın üzerine hafifçe sarkıyor. 

Derin oyulmuş çerçevelere gömülü iki adet 

geniş pencere, bloğu önden ve arkadan des-

tekliyor.

Ekip, “konik beton form hem önden hem de 

arkadan görünümleri maksimize eden bir 

objektif sağlarken, doğu ve batı cepheleri 

penceresizdir ve komşuların görüş açısını 

engellemektedir” şeklinde konuştu.

İçeride ise entegre beton baca çıkıntısı olan 

iki kat yüksekliğindeki oturma odası, konu-

tun tam merkezinde yer alıyor. Camlı kapı-

lar lobiyi, Avusturalyalı peyzaj mimarı Rick 

Eckersley tarafından tasarlanmış olan arka 

bahçeye bağlıyor. Bu bahçede beton veran-

daya yerleştirilmiş bitki düzenlemesi yerleri 

ve aynı zamanda bir tenis kortu ve yüzme 

havuzu yer alıyor.

Ekip sözlerine şöyle devam etti: “Dikey ve 

yatay materyal bağlantıları iç mekân boyun-

ca işlenmiştir. Pratik amaçlarla kullanılmış 

olan ve ahşap, taş ve betonun arasına ser-

piştirilmiş olan beyaz alçı, müşterinin yaşam 

tarzı, mobilyaları ve sanat eserlerine doğal 

bir fon oluşturuyor. Şeklen basit, yüksek ve havadar olan ana 

mekânlar, özellikle Brezilya Modernizmi olmak üzere orta yüz 

yıl Modernist materyallerini hatırlatıyor.”

Kaynak: www.dezeen.com/2015/06/17/matt-gibson-concrete-

stone-house-builder-brazilian-modernism-melbourne-

australia/

Melbourne’da beton ve taş ev

Concrete and stone 

house in Melbourne       

Architect Matt Gibson drew 
inspiration from mid-century 

Modernist architecture in Brazil 
for the design of this concrete 

and stone house in a Melbourne 
suburb. Gibson, who has studios 
in both Sydney and Melbourne, 

designed Concrete House to 
provide the home for the family of 
a commercial builder specialising 

in masonry.
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Luigi Rosselli Mimarlık Ofisi tarafından tasarlanmış olan Avust-

ralya Gordons Bay’da bulunan, modern evin her bir terası ta-

mamen farklı bir manzara sunuyor.

Luigi Rosselli Mi-

marlık Ofisi proje 

hakkında şu bilgi-

leri veriyor:

S kademelerinin, 

yeryüzündeki her 

bir kimseyi diğerin-

den ayırdığı söyle-

nir. Gordons Evi, çok 

sayıda kişiye yönelik 

bir yapı oluşturma 

amacı ile karmaşık 

ilişkiler ağına yöne-

lik, S kademelerinin nasıl bir tartışma oluşturacağı sorusunu sor-

makta, yapının türünü konteksti ile kusursuz bir şekilde entegre 

etmektedir. Körfeze bakan tepe yamacına yerleşmiş olan tasa-

rım, üç diziden oluşmaktadır ve her bir derece, alternatif olarak 

sınırdan, altı kademe ile dengelenmiştir. Her bir zemin öğesinin 

alternatifli oryantasyonu, lokasyonun meydana getirdiği, tama-

men farklı sorunlara da çözüm getirmektedir. Depo zeminine, 

bitişik yoldan çabuk giriş sağlamak üzere eğim verilmiştir ve 

böylece konutun girişindeki manzaralı alan maksimize edilmiştir. 

Kat zemini, alternatif olarak kuzeybatıya, Clovelly dağlık burun 

ve körfez yönüne doğru açı kazanır. Bu da, inşaatın güney tara-

fındaki genel halka açık yoldan görülen manzaralar için fazladan 

koruma sağlar ve geliştirir. İlk zemin kat, hep birlikte görünen ve 

üst ve alt kısımlarda gölgelik oluşturan bir dizi çatı terası ve dir-

sekli çıkıntı temin etmek üzere yeniden 

kesilmiştir. Bu düzen, komşunun yerine 

girilmemesini ve evin standardından da 

taviz verilmemesini sağlamaktadır. Al-

ternatif diziler, etkileyici, iki tepeli, sa-

tın alanın çeşitli tablolarını barındıran 

galerili ve konutun ortasından havayı 

çeken merdiveni kuşatmaktadır. Son aşama-

da, evde, inşaatın takviyesinin uygun şekilde 

yapılmasına izin verecek şekilde, standart dışı 

beton levhalar ve kenar kirişlerinden yararla-

nılmıştır. Pencereler ve kişiselleştirilmiş duvar 

cephe kaplaması, eşit şekilde, agresif denizke-

narı ortamına karşı güvenlik sağlayan elipsoit 

alüminyum panjurlu pencereler ile oluşturul-

muştur. Bu tedarik malzemeleri grubu, yeni 

ve yeniden değerlendirilmiş kalas ve kumtaşı 

kullanımı ile birlikte, ortamı zarif bir hale ge-

tirmektedir. Yapı, Terragram tarafından ta-

sarlanan peyzajla donatılmış ve geliştirilmiştir. 

Yolda mevcut olan kumtaşından masif istinat 

duvarı üzerine yerleştirilmiş verimli bahçede, 

yenilebilir ürünler ve kerestelik ağaçlar bulun-

maktadır. Zeytinler, sarmaşık kafesli trunçgil-

ler, yeşillikler ve sağlıklı bitkiler mutfaktaki en-

vantere katkı sağlamakta ve arka bahçedeki 

ısmarlama kümes etrafında dolaşan tavuklara 

kırıntılar sunmaktadır. Güney taraftaki halka 

açık yol, endemik bitkiler ve çalılardan oluşan zemin kaplamaları 

ile önemli ölçüde ıslah edilmiştir. Evin işlevselliği, bir A.P kW fo-

tovoltaik dizi, devasa yağmur suyu tankları, fotovoltaik kavuru-

cu su ve havuz ısıtması ile desteklenmiştir. Bu evde, satın alanla 

mimar arasında yapılan anlaşmada klima gerekli kılınmadığın-

dan, klima bulunmamaktadır. Zengin çatı saçakları ve konutun 

sürekli çevresel izlenimini en aza indirecek termal kütlesel temiz 

hava akışı işlevi bulunmaktadır. Görünürde kolay duran beton 

levhaların ve alüminyum panjurlu pencerelerin katmanlar haline 

oluşturulması, derecelerin değişiklik oluşturan geometrisi, ayırt 

edici giriş kapısı, metal merdiven ve düzensiz taş işleri ile oluş-

turulan düzensizliklerle zenginleştirilmiştir. Bu düzensizlikler, 

yapının insani yüzüne dönüşmektedir. 

Kaynak: http://architectureinteriordesigns.com/gordons-bay-

house-by-luigi-rosselli-architects/

Gordons Bay Evi

Gordons Bay House       

Every terrace of modern home in 
Gordons Bay, Australia, designed 
by Luigi Rosselli Architects, offers 

a barely totally different view..
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İnş.Yük.Müh. Yasin ENGİN

  Sıcak Havanın Tarifi
Sıcak hava, TS 1248 (Anor-
mal Hava Şartlarında: Be-
tonun Hazırlanması, Dö-
kümü ve Bakımı Kuralları) 
Standardına göre art arda 3 
günlük hava sıcaklığı ortala-
masının 30 oC’nin üzerinde 
olması şeklinde ifade edilir. 
Ortalama sıcaklık beton dö-
küm yerinde; saat 07.00’de, 
10.00’da, 13.00’te, 16.00’da 
ve 19.00’da ölçülen hava sı-
caklıklarının aritmetik orta-
lamasıdır.
Sıcak hava koşullarının sa-
dece hava sıcaklığı ile de-
ğil, aşağıdaki koşulların bir 
kombinasyonu olarak de-
ğerlendirilmesi gerekmek-
tedir [1]:

1. Ortam sıcaklığı

2. Beton sıcaklığı

3. Bağıl nem

4. Rüzgâr hızı

5. Güneş ışınlarının etkisi

Sıcak Havanın Betona Etkileri
Sıcak hava koşulları, betonun kalitesini ve performans bek-
lenen özelliklerini olumsuz yönde etkileyebilir ve karıştırma, 
yerleştirme ve kür işlemlerinde sorunlara neden olabilir. Bu 
sorunların çoğu, hidratasyon hızının ve taze beton içindeki 
suyun buharlaşma hızının artması kaynaklıdır [2].

Hava sıcaklığı arttıkça;

Beton sıcaklığı yükselir,

Su ihtiyacı artar,

Kıvam kaybı artar,

Priz süresi kısalır,

Plastik ve kuruma rötrelerine bağlı çatlama eğilimi artar,

Soğuk derz oluşumu riski artar,

Hava içeriğinin kontrolü zorlaşır.

Tüm bu etkenler betonun dayanım ve dayanıklılık (dürabilite) 
özelliklerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, sıcak hava 
koşullarının beton üzerindeki olumsuz etkileri izlenmeli ve 
gerekli önlemler alınmalıdır. Son yıllarda küresel ısınma ne-
deniyle hava sıcaklıkları giderek artmakta ve sıcaklık etkisi-
nin süresi de uzamaktadır. Şekil 1’deki grafikte son yıllardaki 
ortalama sıcaklıktaki belirgin artış görülmektedir. 1971-2010 
yılları arasında yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 23.5  oC’dir.

Şekil 1: Uzun yıllara dayalı yaz mevsimi ortalama sıcaklık sapması [3]

Betonda Buharlaşma ve Terleme
Betonda su kaybı buharlaşma nedeni ile meydana gelir. Bu 
kayıp ya buharlaşmayı engelleyici önlemler ile ya da kaybo-
lan suyun betona geri verilmesi ile telafi edilebilir. Buharlaş-
ma hızını etkileyen 3 ana etken vardır:

1. Ortam sıcaklığı

2. Bağıl nem

3. Rüzgâr hızı

Effects of Hot Weather on 

Concrete

TS 1248 defines the hot weather as “the 

average value of the air temperature in 

three consecutive days is over 30 oC”. Hot 

weather conditions for concrete do not 

only depend on air temperature, but also 

depend on humidity, wind speed, fresh 

concrete temperature and sun (solar) radia-

tion. Hot weather conditions have crucial 

impacts on fresh and hardened concrete 

properties like strength, flowability, setting 

time and air content. It is better to analyze 

the weather conditions before concrete 

pouring and then take necessary precau-

tions. The best and effective results can be 

achieved by the cooperation of concrete 

producer and the constructor. 

Sıcak Havanın Betona 

Etkileri

Yüksek hava sıcaklığı 
ile birlikte nemsiz ve 
rüzgârlı hava beton 
dökümü için en elveriş-
siz ortamın oluşması-

na neden olur.
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Terleme hızı ve süresi; betonu sıkıştırma yöntemine, beton 
kesitinin kalınlığına ve betonun içeriğine (reçetesine) göre 
değişir. Terlemede su/çimento, daha doğru bir ifade ile su/
bağlayıcı oranı en önemli parametredir. Terleme ile ilgili bilin-
mesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir [4].

Aşırı vibrasyon işlemi ile terleme hızı artar. 

Kalın kesitli elemanlarda terleme daha fazla olur.

Terleme miktarı az olan betonlarda yüzey daha erken kurur.

Yüksek dayanımlı betonlarda ince malzeme içeriği daha 

fazla olduğundan terleme az olur.

Kuru zemine yerleştirilen betonda terleme daha az olur.

Çimento özgül yüzeyi (çimento inceliği) arttıkça terleme 

azalır.
 Buharlaşma hızı ile terleme hızının dengede olması ideal bir 
durumdur [bknz. Şekil 2]. Ancak, buharlaşma hızının kritik 
seviyenin üzerinde olması durumunda beton yüzeyinde Şekil 
3’te görüldüğü gibi plastik büzülme (plastik rötre) meydana 
gelir. Yüzeyde oluşan çatlaklar betonun geçirimliliğini arttı-
racağı gibi estetik görünümü de bozar.               

Şekil 4’te gösterilen grafik ile 1 m2 beton yüzeyinde 1 saatte 
meydana gelecek buharlaşma hızı tespit edilebilir. Ayrıca, bu-
harlaşma hızı aşağıdaki formülle de hesaplanabilir. Rüzgârın 
olmadığı ya da rüzgâr hızının çok az olduğu ve yüksek bağıl 
nem olan durumda hava sıcaklığının beton sıcaklığından yük-
sek olması buharlaşma hızının negatif olmasına neden olur. 
Bu durumda beton yüzeyinde yoğuşma meydana gelir.

ÖNEMLİ NOT

Terleme henüz tamamlanmadan yapılacak yüzey 
mastar ve yüzey bitirme işlemleri sonucu beton yü-
zeyinde su/çimento oranı yüksek bir tabaka oluşur ve 
tozuma, kabuk atma gibi istenmeyen durumlar mey-

dana gelebilir.

ÖNEMLİ NOT

 
B

maks
= 1.0 kg/m2 /saat

2 /saat ve üstü değerlerde önlem alınmalıdır.

maks
 değeri daha da 

ÖNEMLİ NOT

Hava sıcaklığı 23 oC, bağıl nem %90, beton sıcaklı-
ğı 36 oC ve rüzgar hızı 28 km/saat iken 1 m2  beton 
yüzeyinden 1 saat içinde yaklaşık 1.8 kg buharlaşma 

meydana gelir. Bu durumda önlem almak gerekir.

Plastik rötre
çatlaklar

Şekil 3: Buharlaşmanın terlemeden fazla/hızlı olduğu durum

Şekil 2: Buharlaşma ve terleme denge durumunda

Şekil 4: Beton sıcaklığı, hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgâr hızının 
beton yüzeyinde olan buharlaşma hızına etkileri [1]
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1 m2’lik beton yüzeyinden bir saatlik süre içinde buharlaşacak 
su miktarı aşağıdaki formül ile bulunabilir ve elde edilen so-
nuca göre önceden gerekli tedbirler alınabilir.

B  = 5 x ([Tc
 
+ 18]2.5 – r[Ta + 18]2.5 )  x (V + 4) x 10 -6

 B  = 1 m2 ’den bir saatte buharlaşan su miktarı oranı

 r   = Bağıl nem, %

 Ta = Hava sıcaklığı, oC

 Tc = Beton sıcaklığı, oC

 V  = Rüzgar hızı, km/saat

Hava Sıcaklığı -  Su İhtiyacı İlişkisi
Şekil 5’te görüldüğü gibi hava sıcaklığı arttıkça betonun su 
ihtiyacı artmaktadır. Çimento dozajı sabit tutulduğu durumda 
ise dayanım ve dayanıklılık için en kritik değer olan su/çimento 
oranı yükselmektedir. Bu durumda beton dayanımında ciddi 
anlamda düşüş görülmektedir. Su/çimento oranındaki 0.05’lik 
artış beton dayanımda 5 MPa değerinde düşüşe neden olabilir.                                

Şekil 5: Hava sıcaklığı—su ihtiyacı ilişkisi [6]

Beton Sıcaklığı - Kıvam İlişkisi  
Beton sıcaklığındaki artış betonda kıvam kaybına neden olur 
[bknz. Şekil 6]. Bu nedenle priz geciktirici, su azaltıcı ve kı-
vam koruyucu kimyasal katkılar kullanılmasında fayda vardır.

 

Şekil 6: 

Beton sıcaklığı— 

kıvam ilişkisi [7]

Hava Sıcaklığı - Priz Süresi İlişkisi
Şekil 7’de hava sıcaklığı ile priz süresi arasındaki ilişki 
gösterilmiştir. Hava sıcaklığındaki 5 oC’lik bir artışın priz sü-
resini %20-25 oranında düşürdüğü görülmektedir.

 

Şekil 7: 

Hava sıcaklığı—priz 

süresi ilişkisi [7]

Şekil 8’de görüldüğü gibi beton sıcaklığındaki artış priz baş-
langıcı ve priz sonu sürelerini düşürmektedir. Ancak, katkılı 
çimento(KÇ) kullanımı ile bu durumun önüne geçilebilir. Ayrı-
ca, priz geciktirici katkı kullanımı ile priz süreleri uzatılabilir.

Şekil 8: Beton sı-

caklığı—priz süresi 

ilişkisi [6]

Beton Sıcaklığı - Basınç Dayanımı İlişkisi
Beton sıcaklığının artması betonun erken yaş dayanımını art-
tıran bir etkendir. Bunun ana nedeni hidratasyon reaksiyo-
nunun sıcaklık artışı ile hızlanması ve daha fazla hidratasyon 
ürününün oluşmasıdır. Betonda erken dayanımı sağlayan C

3
S 

hidratasyonu sıcaklığın artması ile hızlanır ve çimento ta-
neciği etrafında daha fazla ve daha yoğun C-S-H jeli oluşur. 
Beton sıcaklığının artması erken yaş dayanımının aksine ni-
hai dayanımın normal koşullara göre daha düşük olmasına 
neden olur. Bunun nedeni ise erken yaşta sıcaklık nedeniyle 
oluşan ürünlerin çimento taneciklerinin etrafında çok yoğun 
ve geçirimi düşük bir tabaka oluşturmasıdır. Oluşan ürün-
ler üniform (tekdüze) bir şekilde dağılmamaktadır ve suyun 
hidrate olmamış çimentoya ulaşımını engellemektedir [4]. 
Bunun sonucunda dayanım gelişimi yavaşlamaktadır [bknz. 
Şekil 10]. 

Su/çimento oran ndaki
0.05’lik art beton

dayan mda 5 MPa de erinde
dü ü e neden olabilir.
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Şekil 9: Farklı sıcaklıklarda kür edilen numunelerin dayanım gelişimi[8]

 Şekil 9’da farklı sıcaklıklarda küre tabi tutulan aynı betona ait 
numunelerin dayanım gelişimi gösterilmektedir. Bir günlük 
dayanım değerlerine bakıldığında en yüksek dayanım 49 oC’de 
kür uygulanan numunede, en düşük dayanım ise  23 oC’de kür 
uygulanan numunede görülmüştür. Yedi günlük dayanıma 
bakıldığında 49 oC’de küre tabi tutulan numune en düşük 
dayanımı, 32oC’de küre tabi tutulan numune ise en yüksek da-
yanımı vermiştir. Yirmi sekiz günde ise 1 günlük dayanımın ter-
sine en yüksek dayanım 23 oC ile en düşük sıcaklıkta küre tabi 
tutulan numunede görülmüştür.  Yirmi sekiz günden sonraki 
dayanım gelişimi de benzer şekilde devam etmiştir. 

 Şekil 10: Hızlı ve normal hidratasyonda C-S-H oluşumu

Şekil 11: Kütle betonda sıcaklık kontrolü

Sıcak hava koşullarında alınan beton numuneleri 16-72 
saat arasında 15 oC – 25 oC sıcaklık aralığındaki bir ortamda 
muhafaza edilmelidir. Kalıptan çıkarıldıktan sonra ise 18 oC – 
22 oC arasında suda korunmalıdır [9]. Özellikle yaz mevsimin-
de uygun koşullarda muhafaza edilmeyen numuneler yanıl-
tıcı değerler vermektedir. Şekil 10’da ilk iki saat daha yüksek 
sıcaklığa maruz kalan betonun 28 günlük dayanım değerinin 
düştüğü görülmektedir. Bu durumda numune dayanımı ol-
ması gereken beton dayanımından daha düşük olabilir. Şekil 
12’den çıkarılacak önemli bir sonuç farklı sıcaklıklarda numu-
ne muhafazası sonucu beton üreticisi ile yapı denetim labo-
ratuvarı sonuçlarının ciddi fark gösterebileceğidir. Özellikle, 
şantiye ortamında numune alma ve saklama koşullarının zor 
olduğu düşünülürse tesiste alınan numunelerin dayanımı 
daha yüksek olabilir. Yanlış uygulama durumlarında yetkililer 
uyarılmalıdır.

Şekil 12: Şantiyede iki saat farklı sıcaklığa maruz kalan betonların 

dayanımları [6]

Yukarıdaki şekilde sadece 2 saat 35 oC sıcaklığa maruz kalan 
betonun, 30 oC’den düşük sıcaklığa maruz kalan betonlara 
göre 28 ve 180 gündeki dayanım kaybı görülmektedir.

ÖNEMLİ NOT
Yaz mevsiminde kütle beton dökümlerinde tabaka kalınlığı 1 m’den fazla ise 

tek seferde döküm yapılmamalıdır. Malzeme sıcaklığı düşürülmeli ve beton 

dökümünden sonra uygun bakım yapılmalıdır. Beton tabakasının alt, orta 

ve üst kısmında sıcaklık değerleri ölçülmelidir. Kütle beton dökümlerinde 

dikkat edilecek en önemli iki husus betondaki en yüksek sıcaklık değeri ve 

sıcaklık farkıdır. Şekil 11’de görüldüğü gibi betonun iç sıcaklığının 70 oC’nin 

üzerinde olması istenmez. Bu durum gecikmiş etrenjit formasyonu oluşu-

muna neden olabilir. Betonun iç sıcaklığı ile yüzey sıcaklığı (yüzeyin yaklaşık 
oC’den fazla fark olmaması gere-
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 Şekil 13’te ilk 24 saat 35oC’de tutulan betonda hava sıcaklı-
ğının 1 ve 28 günlük basınç dayanımına etkisi net bir biçimde 
görülmektedir. 
 

 

    
Şekil 13: Hava sıcak-
lığı  - basınç dayanı-
mı ilişkisi [1]

 

Beton Bileşenlerinin Beton Sıcaklığına Etkisi
Beton bileşenlerine ait sıcaklıklar ortalama beton sıcaklığını 
farklı oranlarda etkilemektedir. Bileşenlerin özgül ısı değer-
leri ve ağırlıkça oranları belirleyici etkenlerdir. Beton bileşen-
lerinin sıcaklığının kontrolü özellikle sıcak hava koşullarında 
oldukça faydalıdır. 

Su: Özgül ısısı diğer bileşenlere göre daha yüksek olmasına 
rağmen ağırlıkça daha düşük oranda kullanılması nedeniyle 
su sıcaklığındaki birim değişiklik beton sıcaklığını çok fazla 
değiştirmez. Ancak su sıcaklığının diğer malzemelere göre 
daha kolay ve daha fazla düşürülebilmesi en önemli üstün-
lüktür. Bu nedenle beton sıcaklığını düşürmekte su sıcaklığı-
nın kontrolü oldukça etkin yöntemdir. Hatta bazı durumlarda 
suyun bir miktarı yerine buz kullanılması çok daha etkin bir 
yöntemdir.

Agrega: Suya oranla agreganın özgül ısısı daha düşüktür. 
Ancak, beton içinde ağırlıkça en çok kullanılan bileşen agrega-
dır. Bu nedenle birim sıcaklık değişimi çok etkilidir. Agregaların 
gölgede tutulması, yağmurlama sistemi ile ıslatılması, kapalı bir 
yerde depolanması ile istenen sıcaklık değerlerine ulaşılabilir. 
Islatma ile yapılan soğutma çalışmasında agrega rutubeti mut-
laka hesap edilmeli ve beton tasarımı buna göre yapılmalıdır. 
 

Çimento: Çimento sıcaklığındaki değişiklik beton sıcaklı-
ğını az etkiler. Bunun nedeni çimentonun özgül ısı değerinin 
ve betondaki miktarının düşük olmasıdır. Diğer önemli bir 
husus, dökme çimento genel olarak yakındaki bir fabrikadan 
temin edilir ve çimento yalıtımlı silolarda depolanır. Proses 
gereği yüksek sıcaklıklarda öğütülen ve depolanan çimento-
nun sıcaklığını düşürmek oldukça zordur.
 
Tablo 1 ve Tablo 2’de beton bileşenlerinin sıcaklıkların beton 
sıcaklığına etkisi gösterilmektedir. Hazır beton ve prekast 
üreticilerinin kullandıkları suyu yalıtımlı depolarda muhafaza 
edilmesi ve mümkünse suyun soğutulması etkili yöntemler-
dir. Ayrıca agregaların kapalı stok alanlarında güneş ışığına 
maruz kalmadan depolanması veya ıslatılmaları önerilir. Bu 
yöntemin tozumayı da engellediği bilinmektedir.
 
Beton sıcaklığı aşağıdaki formül ile kolayca hesaplanabilir [8].

T
a 

: Agrega sıcaklığı(oC)
T

c
 : Çimento sıcaklığı(oC)

T
w
 : Su sıcaklığı (oC)

W
a
 : Agreganın kuru kütlesi(kg)

W
c
 : Çimentonun kütlesi(kg)

W
w
 : Suyun kütlesi(kg)

W
wa

 : T
a
 sıcaklığındaki agrega üzerindeki serbest su ve agrega 

tarafından emilen suyun kütlesi(kg)

Tablo 1: Örnek bir beton karışımının toplam ısısı

ÖNEMLİ NOT

Yapılan araştırmalar sonucu ilk 24 saat 38  oC’de 
küre tabi tutulan beton numunelerinin 28 günlük 

ÖNEMLİ NOT
oC – 20oC arasında olması 

idealdir; ama bu durum her zaman sağlanamamak-
tadır. Beton sıcaklığı TS EN 206-1 standardına göre 

oC olmalıdır.  2012 yılının Haziran ayında 

Yönelik Tamamlayıcı Standard” kütle beton haricin-
oC’yi aşmaması ge-

rektiğini belirtmektedir. Çimento dozajı düşük olan 
betonlarda yerleştirme sıcaklığının 10 oC’nin altında 

olmaması gerekmektedir.

Bileşen

Kütle,
kg

( m )

Özgül ısı, 
kJ/kg

( c )

1oC’lik değişim 
için gerekli  
ısı enerjisi

( mxc )

Başlangıç 
sıcaklığı,  

oC
( T )

Malzemedeki 
toplam ısı 
enerjisi

( Q )

1 2 3 (1x2) 4 5 (3x4)

Çimento 300 0.92 276 80 22,080

Su 150 4.184 628 30 18,828

Agrega 1900 0.92 1748 30 52,440

Toplam 2350 2652 93,348
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Tablo 2: Örnek bir beton karışımının toplam ısısı (buz içerikli) 

Bileşen

Kütle,
 kg
 

( m )

Özgül 
ısı,         

kJ/kg
 

( c )

1oC’lik 
değişim için 
gerekli ısı 
enerjisi
( mxc )

Başlangıç 
sıcaklığı, 

oC
 

( T )

Malzemedeki 
toplam ısı 
enerjisi

( Q )

  1 2 3 (1x2) 4 5 (3x4)

Çimento 300 0.92 276 80 22,080

Su 120 4.184 502 30 15,090

Agrega 1900 0.92 1748 30 52,440

Buz 30 4.184 126 0 0

Toplam 2350   2652   89,610 
- buzun ergime 

enerjisi
(30kgx335kJ/kg) 

= 79,560

Beton Üretiminde Alınması Gereken Önlemler

Agrega gölgede stoklanmalıdır(doğrudan soğutulması pra-

tik ve ekonomik değildir).

Agregalara düzenli olarak su püskürtülerek sıcaklık düşürü-

lebilir.

Su, yalıtımı olan beyaz renkli tanklarda ve mümkünse yer 

altında tutulmalıdır.

Su, 1 oC’ye kadar soğutulabilir(çiller sistemi).

Karışım suyuna buz katılabilir ya da su sıvı azot ile soğutu-

labilir.

Katkılı çimento tercih edilebilir.

Taşıma esnasında kaybolan su hesaplanıp beton bileşim he-

sabı bu duruma göre düzeltilmelidir.

Akışkanlaştırıcı ve priz geciktirici kimyasal katkılar kullanıl-

malıdır.

 Beton Dökülmeden Önce Alınması Gereken Önlemler

Beton dökülecek zemin ıslatılıp suya doygun hale getirilir. Bu sa-

yede taze betondaki suyun zemin tarafından emilmesi engellenir.

Kalıplar ve donatılar ıslatılır.

Aşırı rüzgâr var ise döküm yeri etrafına rüzgâr kırıcı paneller 
yerleştirilebilir.

Gölgelik kullanılarak beton güneş ışığından korunabilir.

Tüm işçiler ve gerekli donanım beton dökümü için hazır olmalıdır.

Gün içinde sıcaklığın düşük olduğu saatlerde beton dökümü 
yapılmalıdır.

 
Beton Taşınırken Alınması Gereken Önlemler 

  Hazır beton gitmesi gereken yere zamanında ve en kısa me-

safeden gitmelidir. Bunun için önceden planlama yapılmalıdır.

Transmikser tamburu açık renkte olmalıdır. Kazan devri yük-

sek olmamalıdır.
 
Beton Dökümü Esnasında Alınması Gereken Önlemler 

Taze beton sıcaklığı kontrol edilmelidir.

Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.

Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. 

Bitirme işlemi yüzeyde terleme suyu biter bitmez hemen ya-
pılmalıdır.

 
Beton Dökümü Sonrası Alınması Gereken Önlemler 

Betonun buharlaşma nedeniyle kaybedeceği su betona geri ka-
zandırılmalıdır. Bunun içinde en etkin bakım yönetimi su ile kür-
dür. Ayrıca, kimyasal kür katkıları da kullanılabilir. Beton yüzeyi 
membran ile kapatılarak buharlaşma engellenebilir. Düşey ele-
manların kalıpları su ile ıslatılabilir. Kolon ve perdenin havaya açık 
baş kısımları naylon bir membran ile kapatılabilir. Döşemelerin en 
az bir hafta, düşey elemanların ise 3-4 gün süre ile kür edilmesi 
önerilir. Kullanılan suyun uygun olduğu kontrol edilmelidir. 
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Tablo 1’e göre beton sıcaklığı ısı enerjisi formülüne 

Betonda 1oC’lik düşüş için yapılması gerekenler 
(Q=m.c.
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Özet

“EN 13791: Basınç Dayanımının Yapılar ve 
Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde 
Tayini Standardı”, CEN (Avrupa Standar-
dizasyon Komitesi) tarafından bir süredir 
gözden geçirilmekte ve yeni standardın 
2016 yılında yayınlanması planlanmak-
tadır. Standartta yapılan değişiklikler 
oldukça önemlidir ve bu değişiklikler iki 
ana konuyu kapsamaktadır: EN 1990 Ek 
D’yi kullanarak yapısal değerlendirme 
amaçlı karakteristik yerinde dayanımın 
belirlenmesi ve arz edilen beton kalite-
sinin standartta belirtilmiş olan basınç 
dayanım sınıfına uygunluğunun tespiti-
dir. Hiçbir standart bir ders kitabı değil-
dir ve bu nedenle kurallar ve prensipler 
standart içinde tam olarak açıklanamaz. 
Bu yazıda, revize edilen (güncellenen) 
EN 13791’de yer alan ana konuların arka 
planı açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle 
karakteristik yerinde basınç dayanımının 
karot ve dolaylı (tahribatsız) test verileri 
ile birleştirilerek değerlendirilmesi ve ya-
pının belirli bölgelerinde yerinde basınç 
dayanımı tayini gibi durumların arka planı üzerinde durulmuş-
tur. Ayrıca, betonun standartta belirtilen şartlara uyumlu olup 
olmadığını değerlendirmek için kullanılan farklı yaklaşımların 
arkasındaki mantık da açıklanmaya çalışılmıştır.

Giriş

“EN 13791: Basınç Dayanımının Yapılar ve 
Öndökümlü Beton Bileşenlerde Yerinde 
Tayini Standardı”, 2006 yılında CEN (Av-
rupa Standardizasyon Komitesi) tarafın-
dan onaylanıp 2007 yılında yayınlanmış 
ve 5 yıllık gözden geçirme süreci sonun-
da standardın güncellenmesine karar ve-
rilmiştir. Standardın 2006 versiyonunda 
yerinde yani yapıdaki test sonuçlarına 
dayanarak EN 206-1’de yer alan beton 
basınç dayanım sınıfı tespit edilmektedir; 
ancak standardın yeni versiyonunda ana 
hedefin beton basınç dayanım sınıfının 
tespit edilmesi değil, ana hedefin 2:1 boy/
çap oranındaki karot verilerine bağlantılı 
olarak karakteristik yerinde basınç daya-
nımının tespit edilmesi gerektiği şeklinde 
karara varılmıştır. EN 1990 Ek D ile uyum-
lu olan bu veri, tasarım için gereklidir [1].

Standardın başlıca iki amacı vardır. 
Bunlardan biri yapısal analiz ve yeniden 
tasarım için veri sağlamaktır. Bir diğer 
önemli amaç ise arz edilen betonun 
kendisi için standartta belirtilen basınç 

dayanım sınıfına uyup uymadığını, yerinde (yapıda) testler ile 
değerlendirmede gerekli olan prosedür ve şartları sağlamak-
tır. Komite bu iki amacı tek bir standart içinde birlikte tutma-
ya karar vermiştir.

Yapılarda Beton Basınç Dayanımının 

Değerlendirilmesi *

(*) 17. ERMCO Kongresi’nde sunulmuştur.
(**) Profesör, ERMCO Çevre ve Teknik Komite Başkanı

T A Harrison ** 

Çeviren: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin

Assessment of Concrete 

Compressive Strength in 

Structures

EN 13791: Assessment of in-situ compressive 

strength in structures and precast concrete compo-

nents is being revised by CEN and will be probably 

released in 2016. The changes to this standard are 

significant and it now covers two main topics: the 

determination of the characteristic in-situ strength 

for structural assessment purposes using EN 1990, 

Annex D; and where there are issues over the qual-

ity of concrete supplied, whether the concrete con-

formed to its specified compressive strength class. 

A standard is not a textbook and consequently the 

‘rules’ are not fully explained. This paper describes 

the background to a number of the key issues ad-

dressed in EN 13791. In particular the background 

to the procedures for combining core and indirect 

test data to determine the characteristic in-situ 

strength and the in-situ strength at specific loca-

tions. The reasoning behind the different approach 

used to assess whether the concrete conformed to 

its specification is also explained.
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EN 13791’in 2006 versiyonu ortak değerlendirme prosedür-
leri ile ilgili herhangi bir ayrıntı içermemektedir ve bu yüzden 
güncellenmekte olan standardın içeriği artmıştır. Yeni konu-
lar şunlardır:

küçük çaplı karotlar;

betonun iki farklı popülasyona ( beton sınıfına) ait olup ol-

madığının kontrolü;

aykırı değerler için test;

sadece karot test sonuçlarından karakteristik yerinde ba-

sınç dayanımının belirlenmesi;

kombine edilmiş (birleştirilmiş) karot ve dolaylı test sonuç-

larından karakteristik yerinde basınç dayanımının belirlen-

mesi;

betonun standartta belirtilen basınç dayanım sınıfına uygun 

olup olmadığını tespit etmek için sıçrama sayısı kullanılarak 

tarama testi yapılması;

beton kalitesinin incelendiği yerlerde uygunluğu onaylan-

mış yapı elemanları ile inceleme altındaki benzer yapı ele-

manlarının karşılaştırılmasına yönelik göreli (relative) test 

yapılması;

yapıdaki incelemeye yönelik daha fazla kılavuzluk

EN 13791:2006’da yapılan değişiklikler çok önemlidir. Bu ne-
denle değiştirilen standardı yeni bir standart olarak dikkate 
almak en iyisidir. Yeni standartta sadece 2006 versiyonun-
da yer alan Ek B bölümü değişmeden yer alacaktır. Güncel-
lenen EN 13791 Standardındaki tüm referanslar Şubat 2015 
taslağına gönderme yapmaktadır.

EN 13791’i güncelleyen görev grubu, CEN’e kullanıcılara rehber-
lik yapması için revizyonun arka planını açıklayan ve örnekler 
içeren teknik bir rapor hazırlanması konusundan izin talebinde 
bulunmuştur. Bu talebin onaylanması beklenmektedir.

2. Küçük Çaplı Karotlar

Bir yapıdan karot alındığında demir donatılara zarar ver-
mekten (kesmekten) kaçınılır, ancak bu özellikle 100 mm 
çapında karot alımında her zaman mümkün olmayabilir. EN 
13791:2006 versiyonunda 50 mm çapına kadar karot alımına 
ve değerlendirilmesine izin verilmesine rağmen 100 mm’den 
farklı çaptaki karotlar için bir kılavuzluk (açıklama) sağlan-
mamıştır. Bu görev ulusal hükümlere (eklere) bırakılmıştır. 
Teknik olarak küçük çaplı karotların, özellikle 2:1 boy/çap 
oranında olanların dayanımı daha fazla değişkendir. 

Deneyimler, pratikte 2:1 veya 1:1 boy/çap oranında karotla-
rın kullanıldığını göstermektedir. Eurocode standartların-
da, beton tasarımı 2:1 silindir dayanımına göre yapıldığı için 

yerinde basınç dayanımının çapa bakılmaksızın 2:1 boy/çap 
oranında karot ile ifade edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 
1:1 oranındaki karot basınç dayanımının EN 206’da belirtilen 
ortalama silindir ve küp basınç dayanımı oranı olan 0.82 
sabit katsayısı ile 2:1 boy/çap oranındaki karot dayanımına 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Pratik nedenlerden dolayı 
başlıklama sonrası boyda küçük bir toleransa müsaade edil-
mektedir; ancak başlıklanmış numunedeki hedef boy, çapın 
ya iki katı ya da aynısı olmak zorundadır. En büyük agrega 
çapına göre karot çapında sınırlamalar da mevcuttur.

2:1 boy/çap oranındaki karotlar için dönüştürme katsayısı 
olmamasına rağmen 1:1 karotlar daha çok popülerdir. Küçük 
çaplı karotlardaki yüksek değişkenlik sorunu ile başa çıkmak 
için 80 mm’den düşük çaplarda 1:1 boy/çap oranı sağlanma-
lıdır ve bir bölgeden alınan belirli sayıdaki karotların ortala-
ması tek bir test sonucu olarak değerlendirilmelidir. 80 mm 
veya daha büyük çaplardaki karotlar için 1:1 ve 2:1 oranına 
izin verilir ve test sonucu tek bir karotu temel alır.

Mevcut EN 13791 versiyonuna göre numunelerin test öncesi 
laboratuvar ortamında (havasında) bir süre bekletilerek ku-
rutulması gerekmektedir. TG11 fikir birliği içinde karotların 
rutubet (nem) içeriğinin yerinde yani yapıdaki durumda ol-
ması gerektiğini belirtmektedir, çünkü sonuç olarak yerinde 
basınç dayanımı tespit edilmektedir Bu nedenle karot alın-
dıktan sonra yüzeyi kâğıt bir havlu ile kurutulmalı, etiket-
lenmeli ve kapalı uygun bir kap ( örneğin ağzı kapatılabilen 
naylon poşet veya kap) içinde korunmalıdır.

3. Betonun İki Farklı Popülasyona Ait Olup Olmadığının 

Denetlenmesi

Test bölgelerinin dikkatli seçimi tek bir popülasyonda iki 
farklı dayanım sınıfı olması riskini en aza indirse de, test böl-
gesinin birden çok basınç dayanım sınıfı içermesi ihtimalini 
engelleyemez. Çoğunlukla farklı elemanlara ait verilerin 
incelenmesine dayanan bir durum olduğu için bunun tam 
olarak nasıl üstlenileceği belirtilmemiştir. Eğer veriler iki 
farklı popülasyona ait olduklarına dair bir izlenim veriyorsa, 
veriler ayrılır ( farklı gruplara bölünür) ve bu durumun doğ-
ru olup olmadığı istatistiksel olarak test edilir. Bunun nasıl 
yapıldığına dair bir örnek EN 13791 kılavuz dokümanında ve-
rilecektir.

4. Aykırı Değerlerin Kontrolü

Güncellenen EN 13791, istatistiksel aykırı değerleri kontrol 
etmek için yapılacak bir testi içermektedir. Aykırı değerler, 
ortalama değerden yaklaşık 3 standart sapma kadar farklı (± 
3s) ve Gauss dağılımı içinde meydan gelme ihtimali binde bir 
(1/1000) olan sonuçlardır. Belirli koşulları sağlayan veri kü-
mesi için testin iki kez uygulanması tatmin edici olmaktadır. 

ARTICLE MAKALE 

75May - June   HAZIR BETON   



Eğer ikiden fazla aykırı test sonucu varsa, bu durum betonun 
iki farklı popülasyonu kapsadığının bir  göstergesi olabilir. 

Aykırı sonuçların ele alınmasına yönelik kılavuzluk standart 
tarafından yapılmaktadır. Bu sonuçların veri analizinden çı-
karılması varsayımı yoktur. 

Her durumda aykırı bir sonucun nedeninin ve nasıl ele alın-
ması gerektiğinin düşünülmesine ve dikkate alınmasına ihti-
yaç vardır. Örneğin; aykırı sonuç yapıdaki geçici (daha sonra 
kaldırılacak) bir elemandaki betonun zayıf bir bölgesini tem-
sil ediyorsa, bu sonuç karakteristik yerinde basınç dayanımı 
değerlendirilmesinden çıkarılmalıdır.

Öte yandan hava sürüklenmiş betonda tespit edilen çok yük-
sek basınç dayanımı gibi bir aykırı sonuç betondaki hava sü-
rüklemenin yeterli olmadığının bir göstergesi olabilir. Yeni 
standart aykırı sonuçları değerlendirebilecek bir yöntem 
(araç) içermektedir. Böylece verileri inceleme ile görevlendi-
rilmiş organizasyon ya da kişi aykırı sonuçlar ile ne yapması 
gerektiği hakkında karar alabilecektir.

5. Karot Test Verilerinden Karakteristik Yerinde Basınç 

Dayanımının Belirlenmesi

Sadece karakteristik yerinde basınç dayanımını belirlemek için 
karot test verileri kullanıldığında karot alınan yerler yerinde 
betonun ortalama kalitesini temsil edecek şekilde seçilir. 

Karakteristik yerinde dayanımı belirleyen yaklaşım EN 1990 
Ek D’ye paralel olarak değiştirilmiştir. Sadece EN 13791’de 
eşitliğin log-normal versiyonu kullanılmamıştır. Eşitlik için 
%95 güvenilirlikte t-testi istatistik analizi temel alınmıştır:

f  = fc,m 0.05 n n))

Genellikle karot testi veri sayısı düşük olduğu için numunenin 
gerçek olamayacak kadar düşük standart sapma (s

n
) verme ris-

ki vardır. Bu nedenle, en küçük sapma değeri olarak 3.0 N/mm2 
belirtilmiştir ve bu değer ortalama dayanımdan bağımsızdır.

6. Birleştirilmiş Karot Ve Dolaylı Test Sonuçlarından 

Karakteristik Yerinde Basınç Dayanımının Belirlenmesi

EN 13791 revizyonu, veri çifti sayısına bağlı olarak karot testini 
ve dolaylı testleri birlikte kullanmak için üç farklı prosedürü 
(yöntemi) içermektedir. Veri çifti, aynı yerde ölçülen karot test 
sonucu ve sıçramalı çekiç veya ultrases geçiş hızı testi gibi do-
laylı test sonucuna ait verilerdir. 12 veya daha fazla sayıdaki 
veri çifti ile iki sonuç kümesi (karot ve dolaylı test) arasında bir 
korelasyon kurulmaktadır. 6 ile 11 adet arası veri çifti, ortalama 
değerlerin EN 13791’de verilen standart eğriye dönüştürülme-

sinde (kaydırılmasında) kullanılır. 3 ile 5 adet arasında veri çifti 
olduğunda ise istatistiksel olmayan bir prosedür kullanılmak-
tadır. EN 13791:2006 versiyonu bazı standart eğrileri sağla-
maktadır, ancak yeni standartta bu eğriler İsveçli bir firmadan 
sağlanan kapsamlı test verileri temel alınarak değiştirilmiştir.

EN 13791:2006, ultrases geçiş hızı ve sıçrama sayısı gibi do-
laylı test sonuçlarını, yerinde basınç dayanımına dönüştüren 
ortalamaları sağlasa da tahmini yerinde dayanımı yerinde 
karakteristik basınç dayanımına dönüştürülmesine dair bir 
kılavuzluk yapmamaktadır. Bu tür veri işlemeler göründüğü 
kadar basit olmamaktadır. Bu durumu pratik bir örnek ile 
göstermek en iyisidir. Bir yapı sıçramalı çekiç testi ile ince-
lenmektedir ve seçilen karotlarla sıçrama sayısı ve yerinde 
basınç dayanımı arasında bir korelasyon kurulmaktadır. Ka-
rot test verilerine göre karakteristik yerinde basınç dayanımı 
sadece 14 N/mm2’dir, ancak hem karot testi hem de yerinde 
basınç dayanımı tahmini için sıçramalı çekiç testi (karot testi 
verisi olmayan yerlerde) ile yapılan değerlendirmede karak-
teristik yerinde basınç dayanımı 18.9 N/mm2 gelmektedir. Bu 
iki durum aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı gerçek ka-
rakteristik yerinde basınç dayanımını vermemektedir.

Korelasyon belirlenirken, yapılması güvenli ise bütün dolaylı test 
sonuçlarını kapsayacak şekilde karot alınması gerekliliği vardır. 
Bu iki prosedür (dolaylı test ve karot testi) sonuçları arasında en 
iyi korelasyon bu şekilde sağlanmaktadır. Korelasyonda ekstra-
polasyon limiti 5 N/mm2’dir. Şekil 1, tipik bir veri kümesini gös-
termektedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, düşük dayanım gös-
teren dolaylı test sonuçlarının olduğu yerlerde daha çok karot 
alınmıştır. Aralığın tümünde veriler mevcuttur; ama karot veri 
kümesi sonuçları, popülasyonu temsil etmemektedir (ortalama 
beton kalitesini temsil edemez). Bu veri kümesi bir bütün ola-
rak popülasyondan daha yüksek bir standart sapma verir. √(1 
+ (1/n)) terimi ile birleştirildiğinde, sonuçlar gerçek olamayacak 
kadar düşük karakteristik yerinde dayanım vermektedir.

Şekil 1: 

İnceleme altındaki bir yapı elemanında dayanımın dağılımı
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Öte yandan, karot testi sonucu olmayan yerlerde (dolaylı 
testler ile) yerinde dayanımı belirlemek ve ortalama değer 
ile standart sapmayı hesaplamak için korelasyon eğrisi kul-
lanmak gerçekçi olmayacak mertebede yüksek karakteristik 
yerinde basınç dayanımı belirlenmesine neden olur. Şekil 2, 
gerçek veri çiftlerinin korelasyon eğrisi etrafında yayıldığın 
göstermektedir. Tek bir dolaylı test sonucunun olduğu her böl-
gede test verileri korelasyon eğrisi eşitliği kullanılarak tahmini 
yerinde dayanıma dönüştürülmüştür ve bu değerler korelas-
yon eğrisi üzerinde yer almaktadır. Gerçekte bu sonuçlar ko-
relasyon eğrisinin etrafında yayılmış olmalıydı. Sonuç olarak 
korelasyon eğrisi kullanarak sonuçların dağılımı tahmin altıdır 
ve karakteristik yerinde basınç dayanımı ise tahmin üstüdür.

Güncellenen EN 13791’de belirtilen eşitlikle, karakteristik 
yerinde basınç dayanımı hesaplamasında kullanılan transpo-
ze dolaylı test sonuçlarındaki değişkenliğin tahmin altı duru-
mu dikkate alınır. Bu yapıldığında ise karakteristik dayanım 
daha önce belirtilen 14 N/mm2 ile 18.9 N/mm2 arasında bir 
değer olan 16.5 N/mm2 sonucunu vermektedir. 

Dolaylı test değeri ve yerinde basınç dayanımı arasındaki kore-
lasyon ortalamadan ortalamaya bir ilişki içindedir. Bunun anlamı 
gerçek dayanımın tahmini dayanımdan %50 olasılıkla düşük ol-
masıdır. Bu nedenle belirli bir bölgedeki yapı performansının de-
ğerlendirilmesinde böyle bir tahmini değerin kullanımı güvenilir ol-
mamaktadır. Az sayıdaki veri çiftine dayalı bir korelasyon ile %90 
güvenilirlik limiti yeterince güvenilir sonuç vermemektedir [2]. Bu 
yüzden EN 13791 belirli bir bölgedeki yerinde basınç dayanımının 
belirlenmesinde istatistikçiler tarafından bilinen tahmin limitinin 
(prediction limit) kullanılmasını gerekli görür [bknz. Şekil 2].

Şekil 2: %90 güvenilirlik limitinin güvenli olmadığını gösteren eğriler

(INEC’in izni ile)

Gerçekçi bir ilişki kurmak için yetersiz sayıda veri çifti oldu-
ğunda standartta verilen eğriler kullanılabilir. Veri çiftleri için 
ortalama yerinde dayanım ve ortalama dolaylı test sonucu 
belirlenir. Daha sonra standart eğrisi dikeyde bu noktadan 
geçecek şekilde kaydırılır. Kaydırılan eğri tek bir dolaylı test 
ölçümü yapılan tüm yerlerdeki yerinde dayanımın belirlenme-
si için kullanılır. Karakteristik yerinde dayanımı belirlemek için 
verilerin bu şekilde kullanılması korelasyon kurmak ile aynıdır.

Belirli bir bölgedeki basınç dayanımının belirlenmesi gerekti-
ğinde tahmin limiti gereklidir, ancak gerçekçi bir tahmin limiti 
elde etmek için yeterli veri mevcut değildir. Sonuç olarak be-
lirli bir bölgedeki dayanım EN 13791’de verilen ampirik (de-
neysel) kuralları temel almaktadır.

3 ile 5 arasında veri çifti olduğunda istatistiksel olmayan 
basit bir yaklaşım uygulanır. Dolaylı test ardından ortalama 
kaliteye sahip bölgeler tespit edilir ve buralardan karot alı-
nır. Karot değerlerinin ortalaması karakteristik yerinde da-
yanımdan en fazla %15 oranında dağılmalıdır (uzakta olmalı-
dır). Bu kural arz edilen betonun kalitesi üzerinde sorunların 
(şüphelerin) olduğunda uygulanmaz. 

Karakteristik yerinde dayanım veya yapı içinde belirli bir böl-
gedeki basınç dayanımı belirlendiği zaman değerlerin ve pro-
sedürlerin güvenli tasarım değerlerine neden olacağı ile ilgili 
hiçbir varsayım yoktur. Betonun standartta belirtilen basınç 
dayanım sınıfına uyup uymadığı denetlenirken uygun olduğu 
varsayılır. Birkaç karotun alındığı küçük hacimli betonlarda 
ortalama dayanım, kabul edilebilir dayanım dağılımı içinde 
yer alıyorsa betonun dayanım sınıfını sağladığı kabul edilir.

7. Arz Edilen Betonun Kalite Sorunu

EN 13791 Madde 9 arz edilen betonun kalitesindeki sorunlu 
(şüpheli) duruma yöneliktir. Eğer beton üreticisi uygunsuzlu-
ğu belirtir ise Madde 9 uygulanmaz. Bu durumda karakteris-
tik yerinde basınç dayanımının belirlenmesi için Madde 8’de 
verilen prosedürler ve eğer gerekli ise belirli bölgelerdeki ye-
rinde basınç dayanımı verileri uygunsuzluğun yapı üzerinde-
ki etkisinin değerlendirilmesinde girdi olarak kullanılır.

Üreticinin uygunluk kontrolü ve tanımlama testleri arasında 
farklılıklar olduğu yerde “sıfır hipotezi” betonun şartları sağ-
lamasını ifade eder ve test sonuçları bu hipotezin doğru olup 
olmadığını belirlemek için kullanılır. Sıfır hipotezi, belirli bir 
popülasyonda kayda değer bir farkın ve numune alma ya da 
deneysel hata kaynaklı farkın olmadığını gösterir.

İnceleme altındaki beton, bir “hisse” (ya da bölüm) olarak ka-
bul edilir ve bu hissenin ortalama kalitesi, hissenin ortalama 
dayanımının karot testi ya da birleştirilmiş karot testi ve do-
laylı test sonuçlarının kullanılmasıyla belirlenir. Yerinde da-
yanım, test örneklerine ait eşdeğer dayanıma dönüştürmek 
için 1.18 (=1/0.85) katsayısı ile çarpılır ve bu değer belirtilmiş 
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olan basınç dayanım sınıfı ile kıyaslanır. 0.85 katsayısı, test 
numunelerinin dayanımı ve yerinde basınç dayanımı arasın-
daki farka atfedilen kısmi güvenlik katsayısının bir parçasıdır. 
25 m3 gibi küçük hacimlerde ve C20/25 beton basınç daya-
nım sınıfından yüksek sınıflı beton kullanıldığında hissenin 
dayanımı kabul edilebilir en düşük dayanım ile kıyaslanır.

1,18 fc,m f

Basınç dayanım sınıfı C20/25’den az olduğu durumda yuka-
rıdaki formülde belirtilen “f ” aralığı azalır. Bu kriter, 
betonu kabul edilebilir dayanım alanı içinde kabul eder. Bü-
yük hacimli betonlarda, en azından karakteristik dayanımın 
sağlanmasının beklenmesi mantıklıdır. Bu yüzden kriter aşa-
ğıdaki gibi olur:

1,18 f f

8. Alternatif Yaklaşımlar

Karotlar yerinde dayanım için en güvenilir ölçümü verse de 
EN 13791’de yer alan diğer yöntemlerden birini kullanmak 
daha pratik, hızlı ve ucuzdur. EN 13791, karot testi içermeyen 
iki seçeneği sağlamaktadır: 

1) sıçramalı çekiç ile tarama yapmak 

2) karşılaştırmalı (göreli)test

9. Sıçrama Sayısı Kullanarak Tarama Testi Yapılması

EN 13791, Almanya’da yaygın olarak kullanılmakta olan sıçra-
ma sayısını tarama testi olarak kabul etmiştir. Tarama testi ye-
rinde tatbik edilen sıçrama sayısı ile arz edilen betonun basınç 
dayanımı arasında güvenli bir ilişki kurar. Yapıdaki beton iste-
nilen kriterleri sağlıyorsa betonun ait olduğu basınç dayanım 
sınıfına uygun olduğu farz edilir. Ancak, bu kriterlerin karşı-
lanmaması betonun uygunsuzluğu adına sadece yetersiz bir 
delildir. Bu durumda diğer değerlendirme prosedürleri (yön-
temleri) kullanılır. Şekil 3’te bu kriterlerin temeli belirtilmiştir.

Şekil 3: Beton küp dayanımı ile sıçrama sayısı arasındaki ilişki
(Proceq’in izniyle)

10. Karşılaştırmalı (Göreli) Test

Yeni EN 13791 Standardı, başarılı bir şekilde uygulanan bir 
prosedür olan karşılaştırmalı (göreli) testi içermektedir. Bu 
test, inceleme altındaki yapı elemanlarının kalite kontrolden 
geçmiş benzer yapı elemanları ile karşılaştırılmasına dayan-
maktadır. Bu prosedürde sıçrama sayısı ya da ultrases geçiş 
hızı verilerinin kullanımı ideal olmaktadır.

Sıfır hipotezinde, iki farklı yapı elemanı aynı beton kalitesine 
sahip olduğu için az sayıdaki verinin farkı ispatlama ihtimali 
düşüktür. Sonuç olarak, EN 13791 en az 20 veri çiftinin sağ-
lanmasını önermektedir. 20 veri çiftinin karşılaştırması ile 
ilgili kriterler standartta yer almaktadır, ancak daha fazla sa-
yıdaki verilerin karşılaştırmasında ortalama değer farkı için 
standart istatiksel testler kullanılmalıdır.

11. Daha Fazla Kılavuzluk

EN 13791 revizyonu tasarlanırken daha fazla kılavuzluk (rehber-
lik) ihtiyacı saptanmıştır. Test sonucu elde etmek için gerekli 
olan prosedürler (yöntemler) arasındaki açık fark, karakteristik 
yerinde dayanım, belirli bir bölgedeki dayanım veya aykırı so-
nuçların saptanması (normatif metin) ve bu veriler ile ne yapıl-
ması gerektiği (bilgilendirici eklerde) EN 13791’de yer almaktadır.

Standarttaki yeni eklerinde birisi, yapıdaki beton ile test nu-
muneleri arasındaki farkı izah etmektedir. CEN TC250/SC2, 
Avrupa Beton Tasarımı Komisyonu’nun beton kısmi güvenlik 
katsayısına nelerin dâhil olduğunu doğrulaması beklenmek-
tedir, çünkü Eurocode’da belirtilen betona dair katsayılar, 
ilişkili katsayıların temel analizine değil; mevcut tasarım yön-
temleri ile kalibrasyona dayanmaktadır. Yapıdaki betonun 
uygun olarak değerlendirilmesi düşük ihtimalli olduğu için 
bu durum akademik bir konudan ötedir, ancak yapı analizi 
penceresinden bakmak da yetersizdir. Bu konular üzerinde 
birlikte çalışılarak bir çözüm bulunabilir. Her katsayının neleri 
içerdiğini açıkça anlatan daha iyi standartlar hazırlanmalıdır.

EN 13791 taslağını hazırlayan görev grubu, revizyonun arka 
planını ve hesaplama örneklerini içeren CEN teknik raporu 
hazırlamayı planlamıştır.

12. Sonuç

Güncellenen EN 13791, bu şekli ile onaylanırsa yapılarda ve 
öndökümlü beton bileşenlerinde yerinde basınç dayanımı 
değerlendirmesine yönelik çok daha kapsamlı ve faydalı bir 
standart olacaktır.
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Özet

Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) uygulamasının birçok üs-
tün özelliği vardır. Diğer geleneksek kaplama yöntemlerin-
den daha hızlı, ekonomik ve dayanıklı bir uygulamadır. İlk 
yapım maliyeti asfalt yol ile rekabet edebilir seviyede iken; 
düşük bakım, onarım maliyeti ve uzun süreli hizmet ömrü sa-
yesinde uzun vadeli maliyeti asfalta oranla oldukça düşüktür. 
Bu nedenle müşteriler, uzmanlar ve uygulamacılar gittikçe 
artan bir şekilde SSB uygulamasına yö-
nelmektedir.

SSB yol kaplaması, asfalt kaplamaya 
oranla daha gürültülü ve daha az kon-
forlu bir sürüş kalitesine neden olduğu 
için büyük otoyol inşaatlarında sınırlan-
dırılmıştır. Ancak, elmas taşlama gibi 
yüzey pürüzlendirme (dokulandırma) 
teknikleri, daha yüksek hız yapılan yol 
uygulamaları için SSB yüzeyinin önem-
li ölçüde iyileşmesini ve daha uygun bir 
kaplama olmasını sağlamaktadır. 

Bu yazıda, yüksek hızlı yol inşasında 
ekonomik çözüm sağlayan yüksek performanslı ince as-
falt aşınma tabakası ile SSB uygulamasını birleştiren kom-
pozit (bileşik) kaplama uygulaması işlenmektedir. Yazıda, 
yapım teknikleri ve otoyol inşaatında kompozit kaplama 
yönteminin faydalarını öne çıkaran şartname gereklilikleri 
özetlenmektedir.

1. Giriş

SSB, basınç ve eğilme dayanımı bildiğimiz yapısal betona 
benzeyen hidrolik olarak bağlanmış yani çimento içeren bir 
malzemedir. Sıfır çökme kıvamı (slamp) olan bu malzeme, as-
falt finişerleri (serici) ile yerleştirilmekte, yoğun ve rijit (gev-
rek) bir kaplama elde etmek için silindir ile sıkıştırılmaktadır. 
Bu hızlı inşaat yöntemiyle yollar asfalt kaplama ile neredeyse 
aynı süre içerisinde trafiğe açılabilmektedir. 

Asfalt kaplamalar esnek kaplama ola-
rak tasarlanırken, SSB kaplamalar rijit 
(gevrek) olarak tasarlanmaktadır. SSB 
uygulaması ve karışım tasarımı yakla-
şımı asfalta benzemektedir, ancak ya-
pısal tasarımı geleneksel beton yol ile 
aynıdır. 

SSB yeni bir uygulama değildir. 1930’lu 
yıllardan beri uygulanmaktadır ve ör-
nekleri mevcuttur. Ancak, yaygın olarak 
kullanımı ilk kez 1970’lerde Kanada’da 
tomruk endüstrisinde görülmüştür. SSB 
kaplamasının hızlı inşası, dayanımı ve 

dayanıklılığı ulaşım yollarının yapımında çok daha ekonomik 
bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. 

SSB kaplaması kullanımı Kuzey Amerika’da artarak devam 
etmektedir, ancak 2010 yılına kadar Birleşik Krallık ‘ta baraj 
inşaatı dışında bu uygulama kısıtlandırılmıştır. 2010 yılı itibari 
ile bazı tedarikçiler Birleşik Krallık ’ta yol kaplaması pazarını 
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Roller Compacted Concrete (RCC) has many 

attributes; it is a fast, economical and durable 

alternative to traditional methods of pavement 

construction. Increasingly clients and speci-

fiers are turning to RCC as first build costs are 

competitive with asphalt whilst whole life 

costs are substantially lower thanks to reduced 

maintenance and greater longevity of concrete 

pavements.
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domine eden asfalta oranla daha ekonomik 
ve dayanıklı bir alternatif olan SSB uygula-
masının faydalarını araştırmaya başlamış-
tır.

Günümüzde ise birçoğu endüstriyel ve park 
alanı uygulaması olan sayısız proje SSB kap-
laması uygulanarak tamamlanmıştır. Oto-
yollarda ise SSB uygulaması fazla gürültü, 
patinaj direnci ve sürüş konforu gibi konu-
lar nedeniyle sınırlandırılmaktadır. Bu yazı, 
kompozit bir uygulama olarak asfaltın yüzey 
özellikleri ile SSB kaplamasının faydalarının 
bu sorunlara karşı potansiyel bir çözüm ol-
duğunu ana hatları ile açıklamaktadır.

2. Silindirle Sıkıştırılmış  
 Betonun Özellikleri
2.1 Dayanım 

C28/35 üstü dayanım sınıfı düşük çimento 
dozajı ile ( genelde <300 kg/m3 ) sıkıştırıl-
mış ve kür edilmiş betonda rahatlıkla sağ-
lanabilmektedir. Dayanımda nadiren sorun 
çıkmaktadır.

2.2 Donma-çözülme direnci

SSB hava sürüklenmiş bir beton değildir. 
Elde edilen tecrübeler sonucu donma-çö-

zülme riski olduğu durumlarda hava sürük-
leme ihtiyacı görülmemiştir. Buna rağmen 
beton içeriğindeki agregaların donma-çö-
zülme direncine sahip olması gerekmek-
tedir. Ayrıca, kapalı bir yapı oluşması için 
yeterli miktarda ince malzemeye de ihtiyaç 
vardır. Şartnamenin gerektirdiği şekilde 
SSB sıkıştırılmalıdır. Bu sayede potansiyel 
direnç pratikte sağlanmış olur. 

2.3 Aşınma direnci

Yüksek aşınma direnci elde etmek için yük-
sek aşınma direnci değerine sahip agrega 
içeren yüksek basınç dayanımında beton 
kullanılmalıdır.

2.4 Yüzey özellikleri

Şekil 1’de tipik yüzey bitirmeler görül-
mektedir. Yüzey bitirme beton karışımı-
nın içeriğine bağlıdır. Kuru karışımlarda 
fırçalanmış (taranmış) yüzey bitirme elde 
etmek mümkün değildir. Sonuç olarak 
SSB kaplamasında beton ve asfalt yol 
yüzeylerinden elde edilen patinaj direnci 
özellikleri sağlanamaz. SSB kaplamasında 
bu direnç daha düşük olmaktadır. 

However the use of RCC is limited 

in major highway construction as 

the surface regularity of RCC can 

make for a noisier and less comfort-

able ride than an asphalt pave-

ment. There are techniques such as 

diamond grinding that considerably 

improve the surface characteristics 

of RCC making them more suitable 

for higher speed highway applica-

tions. However this paper examines 

the use of composite pavements 

which combine RCC construc-

tion with high performance thin 

asphalt wearing surfaces to provide 

economical solutions for high speed 

road construction. 

he paper outlines construction tech-

niques and specification require-

ments highlighting the benefits of 

composite construction in highway 

construction. 

Keywords: Concrete, RCC, 

asphalt, thin surfacing, highways, 

roads, composite construction, 

durability, performance

Şekil 1: Tipik yüzey bitirme: D
max 

= 20 mm (sol) and D
max 

=10 mm (sağ) 
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Bu özellikler SSB yol kaplamasını özellikle endüstriyel zemin-
lerde, ağır yüke maruz park alanlarında ve düşük hız yapılan 
yollarda popüler bir seçenek yapmaktadır. Ancak, SSB uy-
gulaması patinaj direnci, gürültü ve sürüş kalitesi açısından 
otoyollarda kısıtlandırılmıştır.

2.5 Patinaj direnci

Bu konu hakkında 1950’lerden 1970’lere kadar önemli araş-
tırmalar yapılmıştır. Patinaj, araç lastiği ile yol arasında viraj 
alma ya da fren yapma gibi manevra kabiliyetinin yetersiz 
olma durumudur (White, 2011). Yol yüzeyi, lastik tipi, araç ve 
sürücü davranışı önemli etkenlerdir. Bu bölümde yol yüzeyi 
özellikleri üzerinde durulmaktadır.

Araştırmalar sonucu yol yüzeyinde patinaj direncini etkile-
yen iki önemli etkenin olduğu bulunmuştur. İlk olarak, yüksek 
hız yapılan yollarda yüzeyin makro dokusu ya da görünür pü-
rüzlülüğü ana etkendir. Yeterli yüzey dokusu ile suyun büyük 
çoğunluğu yol yüzeyinden ve lastik ara yüzeyinden uzağa 
drenaj edilebilir. Yetersiz yüzey dokusu olduğunda su yüzey-
de kalın bir tabaka oluşturur. Hızlı hareket eden araçlar yol 
yüzeyi yerine, yüzeyde biriken bu su tabakasının üzerinde 
hareket ederler. Buna da kızaklama denir. Aracın yüzey ile 
temas etmediği bu durumda patinaj direnci ve manevra kabi-
liyeti ihmal edilebilir düzeydedir.

Şekil 2: Düşük yüzey dokusu ve şiddetli yağmur sonucu Lewis Hamil-
ton çakıl yola doğru kızaklamış (kaymış) (2007 European Grand Prix)

İkinci olarak, daha düşük hızlarda yol yüzeyinin mikro dokusu 
önemli bir etkendir. Makro doku suyun büyük bir çoğunlu-
ğunun drenajını sağlasa da ince bir su tabakası yüzeyde kal-
maktadır. Yeterli mikro doku ile araç lastiği bu su tabakasını 
kırmakta (yarmakta) ve yol yüzeyi ile kuru temas yapılabil-
mektedir. Diğer taraftan, yetersiz mikro doku olduğunda ise 
lastik ile yol yüzeyi arasında kuru temas oluşmamakta ve pa-
tinaj direnci önemli ölçüde azalmaktadır.

Yol yüzeyi yeterli makro ve mikro dokuyu sağlamak zorunda-
dır. Şekil 3´te makro ve mikro doku gösterilmiştir.

Şekil 3: Yol yüzeyinde makro ve mikro dokuyu gösteren diyagram

Yüzey sürtünmesi hız arttıkça azalır. Yüzey makro doku-
su sürtünme kaybı büyüklüğünü sınırlandırır ve bu yüzden 
makro doku yüksek hızlı patinaj direnci için vekil olarak 
tanımlanır. 

İnce yüzey tabakalı sistemler için Karayolları Şartnamesi 
(Karayolları Kurumu 2009a), yüksek hız yapılan yollarda yü-
zey makro dokusunun başlangıçta 1,3 mm’den az olmamasını 
ve makro dokunun en az iki yıl boyunca 1,0 mm’nin üstünde 
olacak şekilde korunmasını şart koşar. SSB kaplaması, tam 
değeri yüzeydeki agrega boyutuna bağlı olmakla birlikte ge-
nelde 0.6 mm’den fazla bir makro dokuya sahiptir. 

SSB karışımında kullanılan agrega düşük hızda fren için ge-
rekli mikro dokuyu sağlayacak şekilde seçilebilir, ancak yü-
zey elmas taşlama tekniği ile pürüzlendirilmediyse makro 
doku yüksek hızda fren performansı için yeterli olmayabilir. 

2.6 Gürültü

Birleşik Krallık’ın çoğu yeri yoğun nüfusludur ve nüfusun 
önemli bir bölümü ana yollara yakın yaşamaktadır. Bu neden-
le gürültü önemli bir sorundur. Düşük hızlarda trafik gürül-
tüsü motor, şanzıman ve egzoz kaynaklıdır. Yüksek hızlarda 
ise gürültü Şekil 4’te gösterildiği gibi esas olarak yol yüzeyi 
ve araç lastiği arasındaki etkileşim tarafından oluşmaktadır.

Şekil 4: Çeşitli hızlarda hafif araçlar tarafından oluşan gürültü  
(F. Besnard et al, 2003)
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Yol yüzeyinin gürültü oluşumuna katkısı makro doku ile ilgi-
lidir. Makro doku, 50 mm ile 500 mm arasında dalga boyuna 
sahip yüzeyin “yüzey düzgünlük derecesi”ni gösteren görü-
nür pürüzlülüktür.

Gürültü lastik ve yol arasında havanın sıkışması sonucu oluş-
maktadır. Havanın kaçış yolunun kısalması daha düşük gürül-
tünün meydana gelmesine neden olur. Genelde, daha büyük 
makro doku daha kısa kaçış yolu sağlar ve sonuçta daha az 
gürültü meydana gelir. Makro doku, pozitif veya negatif ol-
sun, gürültü de önemli bir etkiye sahiptir. 

Pozitif doku olduğunda lastik sürekli olarak yüzeyde çıkıntılı 
olan agregalara çarpar ve bu da lastik duvarında titreşime 
ve ilave gürültü oluşumuna neden olur. Öte yandan, negatif 
doku olduğunda lastik ve yol etkileşim alanında hava basıncı 
azalır. Yüzeydeki boşluklar bir miktar sesi soğurabilir (absor-
be edebilir) ve ses kaçışı düşük frekansta olur.

SSB kaplamasında düşük makro doku, asfalta oranla yüksek 
hızlarda daha fazla lastik gürültüsü meydana geleceğini gös-
terir. Gürültü seviyesi elmas taşlama tekniği ve kanal açma ile 
azaltılabilir. Ancak, yine de bu teknoloji yüksek performanslı 
asfalt çözümlerinin performansını yakalayamaz.

2.7 Sürüş kalitesi

Sürüş kalitesi, yol yüzeyinin sürücüye sağladığı sürüş kon-
forunun derecesi olarak tanımlanabilir. Bu özellik; yüzey 
düzgünlüğü, araç hızı ve aracın araç içindeki insanları yol 
yüzeyindeki pürüzlülükten koruma yeteneğinden oluşan bir 
kombinasyondur. Düzlük, 500 mm’den büyük dalga boyların-
da yüzey düzenliliği derecesidir.

Otomobil tasarımı ve süspansiyon sistemleri genellikle, yük-
sek ağırlık merkezi ve yumuşak süspansiyon gerektiren “kon-
for” ile düşük ağırlık merkezi ve sıkı süspansiyon gerektiren 
“tutuş” arasında uygun bir yer arar. Kamyon tasarımı ve süs-
pansiyon sistemleri ayrıca yük taşımaya da yöneliktir. Bu da 
sürüş konforunu azaltmaktadır.

Ancak, süspansiyon sistemleri aracı sadece yüzeydeki mik-
ro, makro ve mega doku kaynaklı düzensizliklerden yalıtır. 
Uzun dalga boylu düzgünsüzlük süspansiyon tarafından 
güçlendirilebilir. Bu durumun asıl sonucu artan sürücü 
yorgunluğudur. Ayrıca, bu durum sırt ağrısı ve sürüş kont-
rolünde azalma ile de sonuçlanabilmektedir (Granlund ve 
Lindström, 2004).

Yüzey düzgünlüğü, iyi bir yüzey uygulaması kullanılarak uygun 
kaplama türünün doğru bir şekilde uygulanması ile sağlanır. 

Karayolları Şartnamesi (Karayolları Kurumu 2009b) yeni inşa 
edilen yolların yüzey derecesi için toleranslar belirtmiştir. 
Buna ek olarak, boyuna yüzey düzgünlüğü 3 metre uzunlu-
ğunda her iki tarafında küçük sabit tekerlekler olan bir kafes 
ile belirlenir. Bu donanımın ortasında bir çift sabit olmayan 
aşağı yukarı hareket edebilen tekerlek vardır. Bu tekerlekler 
çukur ve tümseklere göre hareket etmektedir.

SSB kaplamasında boyuna yüzey düzgünlüğü şartlarını sağlamak 
oldukça zordur ve bu durum asfalt ve beton yol gibi geleneksel 
yol kaplamalarına nazaran daha az konforlu sürüşün nedenidir. 

3. Kompozit (Bileşik) Yöntem
SSB bir yol kaplaması malzemesi olarak uygulama hızı, eko-
nomiklik, yakıt sarfiyatını azaltan yüksek sertlik, düşük ömür 
maliyeti ve çevresel faydalar gibi birçok avantaja sahiptir.

Öte yandan asfalt kaplamalar patinaj direnci, düşük gürültü 
ve gelişmiş sürüş kalitesi gibi avantajlara sahiptir.

Kompozit (bileşik) bir çözüm olan SSB kaplaması üzerinde yüksek 
performanslı ince asfalt aşınma tabakası uygulaması sayesinde 
her iki malzemenin güçlü yanlarından faydalanılmakta ve bu mal-
zemelerin olumsuz taraflarının üstesinden gelinebilmektedir.

4. SSB Kompozit Kaplama Yapımı için Tasarım 

SSB ve ince asfalt yüzey kaplamalı kompozit tasarım; trafik 
hacminden, maksimum hızdan ve zemin koşullarından etkilen-
mektedir. Yolun toplam kalınlığı, beton basınç dayanımı, asfalt 
kaplamanın tipi ve kalınlığı ve SSB kaplamasının altındaki alt 
temel malzemeler dikkate alınması gereken faktörlerdir.

Birleşik Krallık’ta SSB kaplaması tasarımı için özel bir kılavuz 
mevcut değildir, ancak Karayolları Kurumu’nun tasarım mo-
deli trafik hacmine dayalı kaplama kalınlığı hesaplamasında 
kullanılabilmektedir.

Şekil 5’te gösterilen tasarım çizelgesi kullanılabilir, ancak bu 
çizelge SSB’den daha düşük dayanımlı çimento bağlayıcılı 
taneli malzemelere yöneliktir. Bu yüzden asfalt kaplama için 
tavsiyeler aşırı kalın olmaktadır.

Yüksek performanslı modifiye polimer yüzeyli SSB kaplama 
uygulaması genel performansı muhafaza ederken daha dü-
şük kalınlığa müsaade etmektedir.

Şekil 5: Kompozit kaplama için tasarım çizelgesi

5. Asfalt Yüzeyin Özellikleri
Taş mastik asfalt (SMA), yüksek PSV (polished stone value)  
değeri olan kaba agregalar ile bu agregaların arasındaki boş-
lukları dolduran mastik bitüm, dolgu (filler), kum ve selülöz 
liflerin oluşturduğu iç içe geçmiş bir sistemdir. Yerleştirildiğin-
de ve sıkıştırıldığında birçok katmanda yoğun olan bir yüzey 
oluşur. Ancak, bu yüzey açık ve negatif dokuludur. Bu sayede 
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patinaj direnci ve deformasyon direnci sağlanır. Daha sessiz 
bir yüzey elde edilir. 

İnce yüzeyli sistemler, dayanıklılık ve eğilme özelliklerini geliş-
tiren polimer modifiyeli bitüm esaslı asfalt karışımlardır. Taş 
mastik asfalta ve çok ince açık asfalt betonuna benzemekte-
dir. Patinaj direnci, düşük gürültü ve deformasyon direnci gibi 
özellikleri de benzerdir. İnce yüzeyler bir sistem olarak temin 
edilir. Tasarımları, üretimleri ve uygulanmaları istenilen yüzey 
özelliklerinin başarı ile sağlanmasında oldukça önemlidir.

Kompozit SSB kaplaması uygulamasında bakım ve onarım 
adına sadece aşınmış yüzeyin yer değiştirmesi gerekir. Yü-
zeyin altındaki tabakalar için dayanıklılık sorunu olmaz. İnce 
yüzeyli sistemler çok hızlı değiştirilebilir. Bu sayede trafiğin 
engellenme süresi azalır. Ayrıca, yol yapım işi ile ilgili diğer 
kullanıcıların da maliyetleri azalır.

İnce yüzey sistemlerinin kullanımı yüzey kalınlığının 50 
mm’den daha az olmasına izin vermektedir. 

6. SSB Kompozit Kaplama Uygulaması

SSB, sulu bir yüzeye yerleştirilmemelidir ve şiddetli yağış 
durumunda uygulanmamalıdır. Erken yaşta donma riskini 
azaltmak için SSB uygulaması hava sıcaklığı 5 C’den düşük 
ise yapılmamalıdır. 

SSB genellikle asfalt finişeri ile yerleştirilir. Geleneksel asfalt 
finişerleri betonu tokmaklayarak ya da titreştirerek sıkıştırır. 
Daha donanımlı makinalar ise hem tokmaklayarak hem de 
titreştirerek sıkıştırma işlemi yapar. Geleneksel finişerler ile 
istenilen yoğunluğun %80-85’i sağlanırken daha donanımlı 
finişerlerde bu oran %90’ın üzerine çıkmaktadır. Sıkıştırma-
nın geri kalanı silindir ile yapılmaktadır. 

Tokmaklama ve titreştirme kombinasyonu yapan donanımlı 
finişerler ile kalın tabakalı SSB uygulaması yapılabilmektedir. 
Geleneksel asfalt finişerler ile kalın tabakalar, 100 mm - 150 
mm arasında iki farklı tabaka olarak elde edilebilir. SSB’nin 
serilmesi, yerleştirilmesi ve sıkıştırılması gibi detaylı bilgiler 
ERMCO SSB Rehberi’nden temin edilebilir.

Kompozit yöntemin tüm faydalarından yararlanmak için SSB 
ile asfalt arasındaki bağın (yapışmanın) çok iyi olması gerek-
mektedir. Bunu sağlamak için son silindir uygulamasından 
hemen sonra taze SSB yüzeyine katyonik bitümlü emülsiyon 
sürülmelidir. Bu uygulamayı takiben ince asfalt kaplaması uy-
gulamasından hemen önce sıcak polimer modifiyeli katyonik 
bitümlü emülsiyon uygulanmalıdır. Bu uygulama bir makine 
vasıtası ile 0.35 kg/m2 oranında yapılmaktadır.

SSB ve asfalt arasındaki bağın dayanımı ölçülebilir. Şekil 6’da 
bu konuda yapılmış bir çalışmanın verileri görülmektedir. Bu 
çalışmanın sonucunda 0.7 MPa olması gereken en düşük bağ 
dayanımının aşıldığı teyit edilmiştir.

Şekil 6: Asfalt yüzey bağ dayanımı

Zamanla SSB kaplamasının derzleri doğrultusunda asfalt yü-
zeyde çatlaklar oluşabilmektedir. Bu nedenle asfalt tabakada 
SSB kaplamasındaki derzler ile aynı doğrultuda kapalı derz 
yapılması tavsiye edilmektedir. 

7. Sonuç
Yüksek hız yapılan otoyollarda ince asfalt aşınma tabakalı SSB 
kompozit uygulaması sadece SSB ya da sadece esnek kapla-
ma uygulaması kaynaklı kısıtlamaların üstesinden gelebilmek-
tedir. Bu kompozit yöntem; beton yolun rijitlik, dayanıklılık ve 
düşük maliyet özellikleri ile ince asfalt tabakanın düşük gürül-
tü ve yüksek patinaj direnci gibi özelliklerini birleştirmekte ve 
sonuçta üstün bir yol kaplaması ortaya çıkmaktadır.
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Türkiye İş Bankası Müzesi, tarihin 

önemli dönüm noktalarından biri olan 

Çanakkale Savaşları’nın 100’üncü yılı 

vesilesiyle “Derinlerden Siperlere: 

Çanakkale 1915” sergisine ev sahip-

liği yapıyor. Ziyaretçileri Çanakkale 

Boğazı’nın derinliklerinden Gelibo-

lu’daki siperlere uzanan bir tarih yol-

culuğuna çıkarıyor. 

Savaşa dair askeri objeler, yerli ve 

yabancı arşivlerden derlenen fotoğ-

raflar ve belgelerin yer aldığı sergide, 

deniz ve kara savaşları ayrı bölüm-

lerde anlatılıyor. Deniz bölümünde 

savaşın en şiddetli anlarına tanıklık 

eden denizaltı ve gemilerin birbirleri-

ne karşı kullandıkları torpidoların, 18 

Mart’ta işgalci güçlere karşı kazanı-

lan zafere önemli katkısı olan Nusret 

gemisinin döşediği mayınların, vatan 

From the Depths to the 

Trenches at the Isbank 

Museum: Çanakkale 1915 

Museum of Turkish Isbank is hosting the “From the 

Depths to the Trenches: Çanakkale 1915” exhibition 

for the centenary of the Wars of Çanakkale, one of 

the significant milestones of history. It sends the 

visitors out into a historical journey from the depths 

of the Dardanelles of Çanakkale to the trenches in 

Gallipoli. . 

SANAT ART

84 HAZIR BETON   May - June



ART SANAT

85May - June   HAZIR BETON   



toprağını savunan topların replikaları izlenime sunuluyor. 

Kara bölümünde ise savaşta kullanılmış askeri obje ve mal-

zemelerin sergilendiği vitrinler ve bir siper canlandırması yer 

alıyor. Savaşın taraflarına ait askeri malzeme ve özel eşyalara 

çarpıcı asker anıları ve mektupları eşlik ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün el yazısıyla imzaladığı, daha 

önce kamuoyuyla paylaşılmamış 3 askeri emir de serginin ilgi 

çeken belgeleri arasında yerini alıyor. 10, 11 ve 12 Mayıs 1915 

tarihli emirlerde Mustafa Kemal savaşa ilişkin takdir, görüş ve 

emirlerini diğer kumandanlara iletiyor. Toplamda 6 adet olan 

fırka emirleri, hem birebir transkripsiyonları hem de sadeleş-

tirilmiş versiyonlarıyla sergileniyor.  

Sergideki ekran ve projeksiyonlarda Çanakkale Savaşları üze-

rine farklı belgesellerin, tarihi görüntülerin de gösterimleri 

yapılıyor. Kiosklarda ise Avustralya, İngiltere ve Türk arşivle-

rinden özenle seçilmiş fotoğraflar açıklamalarıyla birlikte su-

nuluyor.  

Çanakkale Savaşları’nın adeta seyrini değiştiren Nusret ma-

yın gemisinin, düşman gemilerinin projektörlerine aldırma-

dan Karanlık Liman’a mayınlarını bırakmasının yıldönümü 

olan 7 Mart’ta açılan sergi, 15 Ağustos’a kadar gezilebilecek. 

Sergi ile ilgili detaylı bilgiye www.isbank.com.tr web sitesin-

den ulaşılabiliniyor. 
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