


















Her yeni yıla girerken yeni 

umutlar, yeni başarılar bekle-

riz. Bu beklenti, bizi yeni baş-

layacak yıla motive eder, yap-

tığımız işe inancımızı tazeler. Türkiye Hazır Beton Birliği ailesi 

olarak; ülkemizin ve sektörümüzün sağlıklı, başarılı, mutluluk 

dolu bir yıl geçirmesini temenni etmekteyiz.

2014 yılında hazır beton sektörü, ülkemizle birlikte büyüme 

göstermiş ve 107 milyon metreküp be-

ton üretmiştir. Kentsel dönüşüm pro-

jeleri, yüksek hızlı tren, baraj, köprü 

ve geçit projeleri sektörümüzü canlı 

tutmuştur. Sektörümüz büyürken, Ka-

lite Güvence Sistemi’nde görev alan 

arkadaşlarımız 2014 yılında üretilen 

betonun % 65’ini denetleyerek inşa 

edilen her yapının kaliteli olması için 

çaba göstermiştir. Laboratuvarımızda 

görev alan arkadaşlarımız ise beton ve 

beton üretiminde kullanılan su, agre-

ga, çimento gibi ürünleri analiz ederek 

sağlam yapıların harcına bilim katmış-

tır. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak 

ülkümüz; ülkemizde üretilen kaliteli 

betonun geleceğin sağlam temellerini 

oluşturmasıdır.   

Türkiye hazır beton sektörü tam 5 yıl-

dır Avrupa’da beton üretiminde birin-

cilik bayrağını elinde tutmaktadır. Bu 

başarı Avrupalı meslektaşlarımızın da 

dikkatinden kaçmamaktadır. THBB, üyesi olduğu 23 yıl boyun-

ca ilk kez, ERMCO politikalarının oluşmasında çok önemli bir 

yeri bulunan Başkanlık Komitesi’ne dahil edilmiştir. ERMCO 

başkanlık komitesinde siz değerli üyelerimizin çalışmaları ve 

destekleri sesimize ses katacaktır. 

2014 yılı bizim için bu sevindirici gelişme ile kapanırken 2015 yı-

lında da yepyeni başarılar elde edeceğimizi öngörüyoruz. Çünkü 

Beton 2015 Fuarımız 19-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da 

kapılarını ziyaretçilerine açacaktır. Sek-

törümüzdeki yeni gelişmelerin takip 

edilebilmesi ve katılımcı firmalara hedef 

kitleleri ile buluşma imkanı sunmak için 

organize ettiğimiz bu fuara katılımlarınız 

bizi onurlandıracaktır. 

Çalışmalarına çok uzun zaman önce 

başladığımız ERMCO 2015 Kongresi’ni 

de 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İs-

tanbul – Askeri Müze’de gerçekleştire-

ceğiz. Avrupalı meslektaşlarımız ile ül-

kemizde hazır beton üreten siz değerli 

meslektaşlarımızı buluşturacak olma-

nın heyecanını taşımaktayız. 

Türkiye Hazır Beton Birliği olarak, 2015 

yılında da sektörümüzü ilerilere taşı-

mak, ülkemizde kaliteli hazır beton kul-

lanılmasını yaygınlaştırmak için çalış-

malarımıza aralıksız devam edeceğiz. 

2015’in sektörümüzün gelişimi, ülkemi-

zin kalkınması ve ferahı için yepyeni bir 

yıl olacağına inanmaktayız. 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

2015 will be our year 

to celebrate our new 

successes

The ready mixed concrete sector showed a 

growth along with our country and produced 

107 million cubic meters of concrete in 2014. 

The urban transformation projects, high 

speed train, dam, bridge and passage projects 

kept our sector alive. While our sector is 

growing, our colleagues involved in the Qual-

ity Assurance System exerted their efforts to 

ensure that every single building is quality by 

inspecting 65% of the concrete produced in 

2014. 

The Turkish ready mixed concrete sector has 

been ranking first in the concrete production 

in Europe for exactly 5 years. This success 

is of course on the radar of our European 

colleagues as well. THBB (Turkish Ready 

Mixed Concrete Association) has been includ-

ed in the Presidency Committee, which has a 

significant role in the formation of ERMCO 

policies for the first time in 23 years. 

BAŞKAN’IN GÖZÜYLE PRESIDENT’S OPINION

8 HAZIR BETON   November - December





XVII. ERMCO Kongresi

hazırlıkları devam Ediyor

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) işbirli-

ği ile 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstan-

bul Askeri Müze’de düzenlenecek olan 

XVII. ERMCO Kongresi hazırlıkları devam 

ediyor.

Akademisyen ve araştırmacıların yoğun 

ilgi gösterdiği 17. ERMCO Kongresi’ne 

100’ün üzerinde bildiri özeti geldi. Ge-

len bildiri özetleri yapılacak Bilim Kurulu 

toplantısında değerlendirildikten sonra 

seçilen makalelerin yazarlarına bilgi veri-

lecek. Özel makaleler hariç seçilen maka-

lelerin en fazla 4 sayfa olacak şekilde en 

geç 15 Şubat 2014’e kadar teslim edilmesi 

gerekiyor.

Türkiye, ERMCO Kongresi’ne 2. kez 

ev sahipliği yapıyor

1991 yılından bu yana ERMCO’nun üye-

si olan Türkiye Hazır Beton Birliği, 

ERMCO’nun 11. Kongresi’ni 1995 yılında 

İstanbul’da, başarılı bir organizasyon ile gerçekleştirmişti. 

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

rulu Toplantısı ve Teknik Komite Toplan-

tılarına, 2005 yılında ise İstanbul’da ya-

pılan ERMCO Temsilciler Toplantısı’na ev 

sahipliği yaparak ülkemizi en iyi şekilde 

temsil etmişti. 

1995 yılında İstanbul’da başarıyla ger-

çekleştirilen kongreden sonra, XVII. 

ERMCO Kongresi yine Türkiye Hazır Be-

ton Birliği’yle işbirliği içinde İstanbul’da 

düzenlenecek. Böylece Türkiye 2. kez 

ERMCO Kongresi’ne ev sahipliği ya-

pacak. ERMCO ailesi 20 yılın ardından 

Türkiye’nin gelişiminde betonun artan 

önemini değerlendirmek amacıyla 4-5 

Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Askeri 

Müze’de buluşacak.

XVII. ERMCO Kongresi’nde 4 farklı otu-

rum gerçekleştirilecek. Bu oturum başlık-

ları ise şöyle; “Beton çözümlerinin sürdü-

rülebilirliği”, “Beton toplumumuzu inşa 

eder”, “Beton üretimi ve kullanımındaki 

gelişmeler”, “Pazarlama ve yönetim”.

Kongre ile eş zamanlı olarak betonun üretimine ve test edil-

mesine yönelik malzemelerin, ürünlerin ve 

ekipmanların sunulduğu bir sergi de dü-

zenlenecek.

Kongre dili İngilizce olacak. Sunumlar İngi-

lizce veya Türkçe olarak yapılacak, Türkçe 

sunumlar eş zamanlı olarak İngilizce’ye 

çevrilecek.

XVII. ERMCO Kongresi ile ilgili gelişmele-

ri www.ermco2015.com ve www.thbb.org 

adreslerinden takip edebilirsiniz.

The preparations for  

XVII. ERMCO Congress 

are ongoing 

The preparations for the XVII. ERMCO 

Congress, which will be organized  

in Istanbul Military Museum on June  

4th – 5th, 2015 with the cooperation 

between the European Ready Mixed 

Concrete Organization (ERMCO) and 

Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB), are still ongoing. 

The academicians and researchers paid 

utmost interest to the 17th ERMCO 

Congress and sent over 100 abstracts. 

The received abstracts will be assessed in 

the upcoming Science Committee meet-

ing, and then the authors of the chosen 

articles will be informed. Except for the 

special articles, the chosen articles must 

be maximum 4-page long and delivered 

no later than February 15th, 2014.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye Hazır Beton Birliği’nin ha-

zır beton sektöründe çalışan pompa, 

transmikser ve santral operatörleri ile 

laboratuvar teknisyenleri için düzenle-

diği kurslar devam ediyor. Bir okul gibi 

sektörüne eğitimli, bilinçli ve kalifiye 

eleman yetiştiren THBB’nin Eylül, Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarında düzenlediği 11 

kursa 320 kişi katıldı.

4 farklı alanda eğitim verilen kurs takvi-

minde pompa operatörleri için 5, trans-

mikser operatörleri için 12, laboratuvar 

teknisyenleri için 4, santral operatörleri 

için ise 3 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 

İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon olmak 

üzere 4 farklı ilimizde gerçekleştirilecek. 

Ayrıca, talepler doğrultusunda diğer il-

lerde de kurslar düzenlenecek.

2014 – 2015 eğitimleri süresince 

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Pompa ve 

Transmikser Operatörleri Kursları’nın 

Ana Sponsoru, Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Ope-

ratörleri Kursları 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 Sponsoru olarak 

THBB eğitimlerine destek verecek.

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 

kuralları esas alınarak çalışma disiplini 

kazanılması olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eği-

timi için hazırlanan ders programında; 

kullanılan araçların teknik özelliklerinin 

bilinmesi, ileri ve güvenli sürüş teknikle-

rinin öğrenilmesi, ilkyardım kurallarının 

öğrenilmesi konuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için hazırla-

nan ders programında; başta kullanılan 

araçların bakımlarının öğrenilmesi, be-

ton hakkında temel bilgiler öğrenilmesi, arıza durumlarının 

THBB trainings welcomed 

320 people in 4 months

The courses organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for those 

engaged in the ready mixed concrete busi-

ness such as pump, trans mixer and plant 

operators are still ongoing. THBB raises 

qualified, conscious and trained person-

nel for the sector, just like a school; 320 

people attended 11 courses held by THBB 

on September, October, November and 

December.

According to the course schedule, which 

will contain training sessions in 4 differ-

ent fields, there will be 5 courses for pump 

operators, 12 for trans mixer operators, 4 for 

laboratory technicians and 3 for plant opera-

tors. The training sessions will be held in 4 

different provinces, namely Istanbul, Izmir, 

Ankara and Trabzon. Furthermore, more 

courses may be organized  in other cities 

upon request. 

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Türkiye Hazır Beton Birliği 

Avrupa Hazır Beton Birliği Yönetiminde

Hazır betonda 23 yıl bo-
yunca Avrupa standart-
larını ülkemize taşıyan 
Türkiye Hazır Beton Bir-
liği (THBB), şimdi Avrupa 
hazır beton sektöründe 
son sözü söylemeye ha-
zırlanıyor. THBB Yönetim 
Kurulu Başkanı Yavuz 
Işık, 4 Kasım 2014 tarihin-
de Belçika’da gerçekleşti-
rilen Avrupa Hazır Beton 
Birliği Yönetim Kurulu 
toplantısında Başkanlık 

Komitesi üyeliğine seçildi. 

Türkiye Hazır Beton Birliği, 1991 yılında Avrupa Hazır Beton Bir-
liği (ERMCO)’nun tam üyesi oldu. Aradan geçen 23 yıl boyunca 
Avrupa standartlarını Türkiye’ye taşıdı. 

1967 yılında kurulan ERMCO (Avrupa Hazır Beton Birliği) hazır 
beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluş. Üye ülkeler 
arasındaki üretim, standart, kalite,  teknolojik yenilikler gibi 
konulara ilişkin işbirliğini teşvik edip, pekiştirerek hazır beton 
sektörünün gelişmesini sağlayan ERMCO aynı zamanda, söz 
konusu ülkeler arasında diğer alanlarda da yakınlaşma ve iş-
birliği olanaklarının doğmasına zemin hazırlıyor.

THBB, üyesi olduğu 23 yıl boyunca ilk kez, ERMCO politika-
larının oluşmasında çok önemli bir yeri bulunan Başkanlık 
Komitesi’ne dahil edildi. Böylece THBB Yönetim Kurulu Başka-
nı Yavuz Işık Türkiye’yi ve THBB’yi temsilen sektörün dünyada-
ki en önemli kuruluşu olan ERMCO’da Başkanlık Komitesi’nde 
görev alarak, politikaların oluşturulmasında daha etkili olacak.

Yaşanan bu olumlu gelişmeyi değerlendiren THBB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yavuz Işık; “Çeyrek asırdır, ülkemizde kaliteli beto-
nun üretilmesi ve kullanılması için üyelerimiz ile el ele vererek öz-
veriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda Ülkemizi Avrupa’da 
hak ettiği seviyelere taşıdık. Bundan sonra da, sektörümüzü hem 
yurt içinde hem de Avrupa’da çok daha ilerilere taşımak için ça-
lışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz. Avrupa’da elde ettiğimiz 
bu başarının tüm THBB üyesi firmaların başarısı olduğunu tekrar 
hatırlatır, tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunarım” dedi.

THBB, yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde son olarak, 

Avrupa Hazır Beton Birliği 2015 Kongresi’ni de Türkiye’ye ka-

zandırdı. THBB tarafından düzenlenecek olan ERMCO 2015 

(Avrupa Hazır Beton Birliği) Kongresi’nin hazırlıkları son sürat 

devam ediyor. Her 3 yılda 

bir gerçekleştirilen ERM-

CO Kongresi Türkiye’de 

4 – 5 Haziran 2015 tarih-

lerinde İstanbul Askeri 

Müze’de düzenlenecek. 

Kongreye Avrupa hazır 

beton sektörünün önem-

li temsilcileri katılacak.

İlk hazır beton tesisi 

ile 1976 yılında tanışan 

Türkiye’de, hazır beton 

sektörü diğer ülkelerle 

karşılaştırıldığında ol-

dukça yeni. Almanya, 

hazır betonun ilk olarak 

üretildiği ülke ve bundan 

yaklaşık 100 yıl önce ha-

zır beton endüstrisi ku-

ruldu. Türkiye Hazır Beton Birliği, kurulduğu 1988 yılından gü-

nümüze hazır beton sektörüne getirdiği standartlar sayesinde 

birçok başarıya imza attı. Bu başarıların en önemlilerinden biri 

hazır beton üretim miktarı. Türkiye, üretimde son beş yıldır 

Avrupa’da birinci, dünyada ise Çin ve ABD’den sonra üçüncü 

sırada yer alıyor. Avrupa Birliği üye ülkelerinin ürettiği beton 

145 milyon metreküpken Türkiye tek başına 110 milyon metre-

küp üretime sahip. 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association is on 

the board of the European 

Ready Mixed Concrete 

Organization

Having been carrying the European 

standards on ready mixed concrete to our 

country for the last 23 years, Turkish Ready 

Mixed Concrete Association is now prepar-

ing to have the last word in the European 

ready mixed concrete sector. The Chairman 

of the Board of THBB Yavuz Işık was 

elected as a member of Presiding Commit-

tee at the Board meeting of the European 

Ready Mixed Concrete Association, held in 

Belgium on November 4th, 2014.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Üretim yöntemiyle gayri 
safi yurtiçi hasıla tahmi-
ninde, 2014 yılı üçüncü 
çeyreği bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre sabit 
fiyatlarla %1,7’lik artışla 
33 milyar 530 milyon TL 
oldu.

2014 yılının ilk dokuz ay-
lık döneminde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 
sabit fiyatlarla gayri safi 
yurtiçi hasıla %2,8’lik ar-
tışla 93 milyar 733 milyon 
TL oldu.

Finans ve sigorta faali-
yetleri, 2014 yılı üçüncü 
çeyreğinde cari fiyatlarla 
%10,4’lük artışla 13 mil-
yar 754 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %5,2’lik artışla 
4 milyar 208 milyon TL 
oldu.

İmalat sanayi, 2014 yılı 
üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %10,3’lük artışla 65 milyar 
437 milyon TL, sabit fiyatlarla %2,2’lik artışla 7 milyar 298 
milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2014 
yılı üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari 
fiyatlarla %10,6’lık artışla 461 milyar 654 milyon TL oldu.

2014 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dö-
nemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %11,9’luk 
artışla 1 trilyon 296 milyar 774 milyon TL oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2014 yılı 
üçüncü çeyreği bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,8’lik 
artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış 
GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre %0,4 oldu.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının değeri 2014 yılı 
üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla %7,1’lik artışla 301 milyar 

179 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,2’lik artışla 21 milyar 898 

milyon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcaması değeri 2014 yılı üçüncü 

çeyreğinde cari fiyatlarla %15,7’lik artışla 64 milyar 658 mi-

lyon TL, sabit fiyatlarla %6,6’lık artışla 3 milyar 308 milyon 

TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri 2014 yılı üçüncü 

çeyreğinde cari fiyatlarla %9,4’lük artışla 84 milyar 374 mi-

lyon TL, sabit fiyatlarla %0,4’lük azalışla 7 milyar 366 milyon 

TL oldu.

Mal ve hizmet ihracatı değeri 2014 yılı üçüncü çeyreğinde 

cari fiyatlarla %18,5’lik artışla 129 milyar 271 milyon TL, sabit 

fiyatlarla %8’lik artışla 8 milyar 989 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalat değeri 2014 yılı üçüncü çeyreğinde 

cari fiyatlarla %7,6’lık artışla 137 milyar 833 milyon TL, 

sabit fiyatlarla %1,8’lik azalışla 8 milyar 677 milyon TL oldu.

Kaynak: TÜİK

İnşaat sektörü üçüncü çeyrekte %1 büyüdü

İnşaat sektörü 2014 yılının üçüncü çeyreğinde %1 oranında 

büyüdü. Böylece inşaat sektörü son 2 yılın en düşük seviye-

sine geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8,5 büyü-

yen inşaat sektörü, 4 çeyrektir aşağı yönlü bir seyir izliyor.

İnşaat sektörü bu yıl birinci çeyrekte  %5,2, ikinci çeyrekte 

%2,7, üçüncü çeyrekte %1 büyüyerek dokuz aylık dönemde 

%2,9 büyümeye ulaştı.

Türkiye üçüncü çeyrekte % 1,7 büyüdü

Turkey grew by 1,7% in 

the third quarter

According to the estimates of gross 
domestic product (GDP) by produc-

tion approach, the third quarter of 2014 
reached TL 33 billion 530 million with an 

increase of  1,7% in comparison to the same 
quarter of the previous year at constant 

prices.The gross domestic product for the 
first three quarters of 2014 reached TL 93 
billion 733 million with an increase of 2,8% 

in comparison to the same period of the 
previous year at constant prices.

The construction sector grew by 1% in the 
third quarter of 2014. So, the construction 
sector fell to the lowest level of the last 2 
years. The construction sector that grew 

by 8,5% in third quarter of the last year has 
been going down for the last 4 quarters. 

The construction sector showed a growth 
by 5,2% in the first quarter, 2,7% in the 
second, and 1% in third quarter, which 

resulted in a growth by 2,9% in total in the 
last three quarters.
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %9,15 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Kasım ayında bir önceki aya 
göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,65, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre %9,15 ve on iki aylık ortalamalara 
göre %8,80 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %8,36 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Kasım ayında 
bir önceki aya göre %0,97 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına 
göre %7,18 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,36 artış 
ve on iki aylık ortalamalara göre %10,32 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %1,65 düşüş, imalat 
sanayi sektöründe %0,84 düşüş, elektrik ve gaz sektöründe 
%2,19 düşüş ve su sektöründe %1,78 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %39,2 arttı

2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre beledi-
yeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı 
%25,6, yüzölçümü %39,2, değeri %54,4, daire sayısı %33,3 
oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Eylül ayları 
toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 173,1 milyon m² iken; bunun 98,1 
milyon m2’si (%56,6) konut, 46,4 milyon m2’si (%26,8) ko-
nut dışı ve 28,6 milyon m2’si (%16,6) ise ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 124,8 milyon m² (%72,1) ile en yük-
sek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip 
oldu. Bunu 9,6 milyon m² (%5,6) ile kamu eğlence, eğitim, 
hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 151,6 milyon m² (%87,6) ile 
en büyük paya sahip oldu. Bunu 18,8 milyon m² (%10,8) ile 
devlet sektörü ve 2,8 milyon m² (%1,6) ile yapı kooperatifleri 
izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 809 bin 597 dairenin 
761 bin 525’i özel sektör, 37 bin 406’sı devlet sektörü ve 10 
bin 666’sı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

İllere göre 29,6 milyon m2 (%17,1) ile İstanbul en yüksek paya 
sahip oldu. İstanbul’u, 18,8 milyon m² (%10,9) ile Ankara, 7,8 
milyon m² (%4,5) ile Bursa illeri izledi. Yüzölçümü en düşük 
olan iller sırasıyla Muş, Ardahan ve Tunceli oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 165 bin 996 adet (%20,5) ile 
en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 77 bin 375 adet (%9,6) 
ile Ankara ve 34 bin 731 adet (%4,3) ile İzmir illeri izledi. Daire 
sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Muş ve Tunceli oldu.

Kaynak: TÜİK

Konut satışları yıllık %25,3 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2014 Ekim ayında bir önceki 
yılın aynı ayına göre %25,3 oranında artarak 95.645 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 17.240 konut satışı ile en yük-
sek paya (%18) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 
10.549 konut satışı (%11) ile Ankara, 5 772 konut satışı (%6) 
ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sıra-
sıyla 15 konut ile Ardahan, 18 konut ile Hakkari ve 41 konut ile 
Bayburt oldu. 

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Temmuz–Ağustos–Ey-
lül aylarını kapsayan 2014 yılı üçüncü çeyreğinde, toplamda 
bir önceki çeyreğe göre %1,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre %10,6 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %10,1 arttı.
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Türkiye’nin önde gelen işveren sendikalarından Çimento Endüstri-
si İşverenleri Sendikası (ÇEİS) 50. Kuruluş Yılını Çırağan Sarayı’nda 
düzenlenen bir davetle kutladı.  Kutlamaya Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faruk Çelik’in yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
eski Bakanı Murat Başesgioğlu, İlhan Kesici, ÇEİS eski Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Eren gibi iş ve siyaset dünyasından ünlü isim-
ler katıldı. Gecede Erol Evgin ve Nükhet Duru sahne aldı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik gecede yaptığı 
konuşmada, sendikanın 91 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’ne 50 yıl ta-
nıklık etmiş önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu söyledi. 

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tufan Ünal, gecede yaptığı 
konuşmada 50. Yıl kutlamaları çerçevesinde 
2014 yılı içinde ana faaliyet konularına yönelik 
çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Çi-
mento sektörünün 100 yılı aşkın bir süredir 
ülke ekonomisi içinde önemli bir rol oynadığını 
ve Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisi 
olduğunu kaydeden Ünal sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Çimento Ailesi olarak bizler her zaman 
sendikal hakların, bireylerin çalışma yaşamının 
kalitesini artırmak için tercih edebilecekleri ve 
kullanabilecekleri temel haklardan birisi olduğu 
inancıyla hareket ettik. Memnuniyetle söyleyebilirim ki sendika-
mız muhatap işçi sendikası ile bu anlayış çerçevesinde akdettiği 
toplu iş sözleşmelerinde işçi ve işveren arasındaki güveni ve daha 
da önemlisi çalışma barışını sağlayabilmiştir. Bundan, büyük bir 
mutluluk ve gurur duymaktayız.”

ÇEİS’in en önemli faaliyetlerinden birisinin iş sağlığı ve güvenliği 
olduğunu belirten Tufan Ünal, ÇEİS Yönetim Kurulu’nun “Sıfır İş 

Kazası” vizyonu ekseninde yürütülen bu faaliyetlerin ÇEİS OH-

SAS 18001 PROJESİ ile ivmelendiğini söyledi. ÇEİS üyesi tüm fab-

rikaların,  OHSAS 18001 Standardına uygun bir yönetim sistemi 

kurduğunu ve British Standards Institution (BSI) tarafından ya-

pılan denetimler çerçevesinde belgelendirildiğini kaydeden Ünal  

“Bir sektörün tamamını kapsaması açısından dünyada bir ilk olan 

proje sonrasında ÇEİS, 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından düzenlenen IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Gü-

venliği Bölgesel Konferansı’nda verilen “Örnek İşveren” ödülüne 

layık görülmüş tek işveren sendikasıdır. 

Tufan Ünal, ülke çapında gerçekleştirilen proje-

lerin yanı sıra Avrupa çapında İSG alanında yü-

rütülen projelerde de aktif olarak yer aldıklarını 

ifade ederek “Avrupa Çimento Birliği (CEMBU-

REAU) tarafından yürütülen “Çok Amaçlı Sağlık 

Riski Çalışması” projesine katıldıklarını söyledi. 

Ünal, proje kapsamındaki “ Akciğer Fonksiyon 

Çalışması”na iştirak eden Türk Çimento Sektö-

rünün, 8 ülkeden 5000 çalışanın yer aldığı ve 

2007 – 2012 yılları arasında ölçümlemelerin ya-

pıldığı çalışmada yer alan 2500 çalışanıyla pro-

jeye en büyük katkıyı sunduğunu açıkladı. 

Gecede ayrıca çimento sektörüne 30 yıldan fazla hizmet veren-

lere teşekkür plaketi sunuldu. Plaket alan isimler şöyle: Onur Altı-

nışık, Ercan Bahadır, Bayezit Tekiner, Mürsel Öztürk, Mehmet Ya-

vuz, Selçuk Ertuğ, Salih Üçüncü, Selahattin Mersin, Zeki Sağlam, 

Süleyman Engiz, İsmail Erkovan, Hayrettin Şener, Nuri Yeşilyurt, 

İlker Güner, Ajlan Köküuslu, Çevir Perker, Hidayet Nalçacı, Ahmet 

Vasfi Pekin, Seyhan Cengiz Turhan. 

ÇEİS 50. yılını kutladı

ÇEİS celebrated its 

50th year       

Cement Industry Employers’ 
Association (ÇEİS), one of the 
leading employers’ associations 
of Turkey, celebrated its 50th 

year of foundation with an 
organization held at Çırağan 

Palace. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) Yönetmeliği’nde değişiklikler yaptı. 

25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren yönetmelikte ‘ÇED 

Uygulanacak Projeler’ listesi yeniden düzen-

lendi. Yönetmeliğe tabi projeler hakkında 

‘ÇED Olumlu’, ‘ÇED Olumsuz’, ‘ÇED Gerek-

lidir’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarını 

verme yetkisi Bakanlığa ait olacak. Ancak 

Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda ‘ÇED 

Gereklidir’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kara-

rının verilmesi konusundaki yetkisini, sınırla-

rını belirleyerek yetki genişliği esasına göre 

valiliklere devredebilecek. 

Yeni düzenleme ile Bakanlık gerekli gördüğü 

hallerde proje alanını yerinde inceleyebile-

cek veya inceletebilecek. Askeri projelerle il-

gili ÇED uygulamaları, Milli Savunma Bakan-

lığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından 

belirlenecek. ‘ÇED Olumlu’ veya ‘ÇED Gerekli 

Değildir’ kararı bulunan projelerde yapılacak 

kapasite artışı ve/veya genişletilmesi planla-

nan projeler için uygulanacak ÇED sürecine 

ilişkin yöntem Bakanlıkça belirlenecek. Çev-

rimiçi ÇED Süreci Yönetim Sisteminin yürü-

tülmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık ta-

rafından belirlenecek ve Bakanlığın internet 

sayfasında ilan edilecek.

Bir önceki yönetmelikte Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygula-

nacak Projeler bölümünde yer alan 500 yatak ve üzeri kapasi-

teli hastaneler, toplu konut projeleri (2.000 konut ve üzeri) ve 

Golf tesisleri (50 hektar ve üzeri) projeleri için zorunluluk kaldı-

rıldı. Düzenleme ile 500 dairenin üzerindeki toplu konut proje-

leri için sadece ‘Proje Tanıtım Dosyası’ verilecek. Böylece 500 

konutun altındaki tüm projeler için ÇED muafiyeti tanınmış oldu.

Düzenleme ile golf tesisleri içinde istenen ÇED raporunda de-

ğişikliğe gidildi.3 Ekim 2013 yılında yayımlanan yönetmelikte 

‘ÇED uygulanacak projeler’in yer aldığı EK-1 listesinde yer alan 

‘50 hektar ve üzerindeki golf sahaları’ ifadesi yeni düzenleme 

ile ‘seçme eleme kriterleri uygulanacak projelerin’ yer aldığı 

EK-2 listesine alındı. Bu düzenleme ile yapılacak tüm golf sa-

haları için ÇED raporu yerine Proje Tanıtım Dosyası sunulması 

yeterli olacak. Daha önce 500 yatak ve üze-

rindeki hastaneler ‘ÇED uygulanacak pro-

jeler listesinde’ yer alırken yeni düzenleme 

ile bu zorunluluk ortadan kalktı. Bir önceki 

yönetmelikte seçme eleme kriterlerine tabi 

olan 50-500 yatak kapasiteli hastaneler ve 

hastane ve tıp merkezleri bünyesi dışında 

yer alan diyaliz merkezleri (15 cihaz ve üzeri) 

de listeden çıkarıldı. Böylece bu yapılar için 

istenen Proje Tanıtım Dosyası da artık isten-

meyecek. 

Düzenleme ile daha önce 25 MWh Hidroe-

lektrik Enerji Santralleri (HES) projelerine 

ÇED uygulanırken artık 10 MWh’nin üzerin-

deki tüm HES’ler ÇED kapsamında olacak. 

Düzenlemede rüzgar ve güneş enerjisi sant-

ralleri için de değişiklik yapıldı. Türbin sayı-

sı 20 ve üzeri olan rüzgar enerji santralleri 

ifadesi ‘kurulu gücü 50 MWm ve üzeri rüzgar 

enerji santralleri’ olarak değiştirildi. Kap-

ladığı alan 20 hektar ve üzerindeki güneş 

enerjisi santralleri ifadesi de kurulu gücü 10 

MWe ve üzerindeki güneş enerjisi santralleri 

olarak yeniden düzenlendi.

Yeni ÇED Yönetmeliği Resmi Gazete’de 

Yayımlandı

New Regulation on 

Environmental Impact 

Assessment (EIA) was 

published in the Official 

Gazette       

The Ministry of Environment and 
Urban Planning made some amend-
ments on the Environmental Impact 

Assessment (EIA). 

The list of “Projects to be Integrated 
with EIA” was reissued in the regulations 
that came into effect, as published in the 
Official Gazette dated November 25th, 

2014 and numbered 29186. The Ministry 
shall be authorized to render the deci-

sions on the projects that are subject to 
the regulation such as “EIA is positive”, 
“EIA is negative”, “EIA is required” or 
“EIA is not required”. However, the 

Ministry may assign governors to render 
the decisions on the requirement of EIA, 
when it deems it is required, under some 
limitations and based on the principle of 

scope of authority. 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri  Ekim ayın-

da 45 ilde 2 bin 87 projede inceleme yaptı. Müfettişler, işçiler 

için hem güvenlik hem de barınma konusunda uygun şartlar 

olmadığı gerekçesiyle bin 610 inşaata mühür vurdu.

Son dönemde yaşanan iş kazalarının ardın-

dan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

denetimlerini artırdı. Bakanlık müfettişle-

rinin geçen ekim ayı içerisinde aralarında 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirle-

rin de bulunduğu 45 ilde, devam eden in-

şaat projelerine yönelik denetimleri, ülke 

genelindeki şok gerçeği ortaya çıkardı. 

Müfettişler, özellikle inşaat sektörünün 

en fazla geliştiği bölgelerde denetimlerde 

bulundu. Ekim ayındaki incelemelerde 2 

bin 87 inşaat denetlendi. Bu inşaatlardan, 

işçilerin güvenlik ve barınma koşulları gibi 

yaşamsal öneme sahip şartların hiçbirisini yerine getirmedik-

leri saptanan bin 610’una mühür vuruldu. Denetlenen proje 

sayısına göre, mühür vurulan inşaatların oranı yüzde 77’yi 

buldu. Bu rakam da, işçilerin hemen her yerde, ölümle burun 

buruna çalıştıklarını gözler önüne serdi.

Bakanlık müfettişlerinin inşaatlardaki denetim-

lerde elde ettikleri bulgular sonrasında hazırla-

dıkları raporlar da, yine yaşanan olumsuzluk-

ları gözler önüne serdi. Buna göre, işçiler için 

hayati önemdeki unsurlardan bir tanesi olan 

ve ölüm olaylarının en çok yaşandığı iskeleler-

le ilgili ortaya çıkan gerçek dikkat çekti. İnşaat 

firmalarının, kurallara göre standartları belli 

olan iskeleler yerine, ya daha ince profilleri, 

ya da ağırlığa dayanıksız malzemeleri kullan-

dıkları tespit edildi. Yine firmaların önemli bir 

bölümünün ise eski ve içten paslanıp çürümeye 

başlamış olan iskele profillerini, boyayıp yeniy-

miş gibi kullanmayı sürdürdükleri de belirlen-

di. Yine ölüm tehlikesi taşıyan bu iskelelerin, 

firmalarca onlarca kat yükseklik çıkılarak ya-

pılan inşaatlarda hiç tereddütsüz kullanıldığı, 

işçilerin de üzerlerine çıkartıldığı raporlarda yer aldı. Ayrıca 

denetimlerde ortaya çıkan bir başka olumsuzluk ise, yüzler-

ce işçinin kaldığı inşaat alanlarındaki barınma yerleri oldu. 

Buraların da, kötü ve hijenden uzak olmalarının yanı sıra dar 

oldukları, ısıtma, soğutma sistemlerinin, 

havalandırmalarının bulunmadığı, yangın 

sırasında acil çıkış kapısı gibi önlemlerin 

de alınmadığı saptandı.

Bakanlık müfettişleri, eksiklikleri bulunan 

inşaatlardaki faaliyetleri durdurmaları-

nın yanı sıra yüksek miktarda idari para 

cezaları da uyguladı. Denetimler sonra-

sında ortaya çıkan tabloyla ilgili en çar-

pıcı değerlendirmeyi Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 

Mehmet Tezel yaptı. Tezel şunları söyledi: 

“Görünen o ki, bu konudaki resim iyi de-

ğil ve kurallara uyulmuyor. Yapı işlerinde işveren, iş sağlığı 

ve güvenliği kurallarına uymuyor. Kurallara uyulmadığı gibi 

malzemelerden de kaçılıyor. Bunun sonucunda da acı kazalar 

maalesef ortaya çıkıyor. Biz denetimlerimizi artırdık. Kimse-

nin gözünün yaşına bakılmıyor. Kurallara uymayanlara müsa-

maha olmayacak.”

45 ilde devam eden inşaat projeleri 

denetlendi

The ongoing 

construction projects in 

45 provinces have been 

audited.       

The inspectors of the Ministry of 
Labor and Social Security examined 2 
thousand 87 projects on October. The 

inspectors red-tagged 610 construc-
tions, as they did not meet the security 
and accommodation requirements of 

the employees.
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Hükümet, imar rantından elde edilen miktarın yüzde 40’ını 

vergi olarak tahsil etmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılacak 

imar planı değişikliklerinde, emsal artışı olan parsellerin, ar-

tan değerinin yüzde 40’ı, kamuya değer artış hissesi olarak 

alınacak. 

Bir arsada mevcut imar durumunda; bazı girişimlerle ya da 

el değiştirdikten sonra imar hakkı yükselişi olursa, ortaya 

çıkacak daha büyük projenin (rantın) kamu lehine vergilen-

dirilmesi amaçlanıyor. Örneğin mevcut imar hakkına göre en 

fazla 5 kat bina yapılabilecek bir arsa “imar değişikliği tale-

biyle” 7 kata çıkarılıyorsa 2 ekstra katın değerinin yüzde 40’ı 

kamuya ödenecek. Ancak mevcut imar planında 5 kat olma-

sına rağmen 3 katlı bir binanız varsa ve yıkıp 5 katlık bir bina 

yaparsanız imar değişikliği olmadığı için kamuya yüzde 40 

pay vermeyeceksiniz.

Hazırlıkları son aşamaya gelen düzenle-

meye göre kamu hizmet alanları bu yeni 

vergilendirmeden muaf olacak.  İmar de-

ğişikliği talebiyle imar değiştiğinde, imar 

hakkında ve değerinde artış olan parsel-

lerin artan değerinin veya hakkının yüz-

de 40’ı, kamuya değer artış payı olarak 

alınacak. Bu bedelin tespitinde; imar planı 

değişikliği sonucunda parselin ve üzerinde 

yapılacak binanın yapılaşma şartlarında ve 

fonksiyonlarda kıymet bakımından meyda-

na gelecek artış dikkate alınacak. Değer 

artış payı bedeli yetkilendirilmiş lisanslı 

taşınmaz değerleme uzmanları veya ku-

ruluşları tarafından raporlandırılarak tes-

pit edilecek. Değerleme uzmanı veya kuruluşunun vereceği 

hizmetin bedeli ilgili idareye yatırılmadan talep edilen plan 

değişikliği onaylanamayacak ve değerleme yapılamayacak. 

Talep edilen plan değişikliğinin ilgili idarece reddedilmesi ve 

onaylanmaması durumu dışında hiçbir hal ve koşulda bu be-

del iade edilemeyecek.

Dış cephe kaplamaları hariç olmak üzere yapının bağımsız 

bölümlerinin brüt alanını artırmayan veya niteliğini değiştir-

meyen tadilatlarla bina dış cephe kaplama tadilatı ruhsatla-

rında hiçbir vergi, resim ve harç alınmayacak. Mevcut yapı-

larda güçlendirme, yangın ve enerji verimliliği konularında 

tedbirlerin alınmasına ilişkin proje onay, yapı ruhsatı ve yapı 

kullanma izni işlemlerinde ilgili idarelerce hiçbir vergi, resim, 

harç ve herhangi bir ad altında bedel veya ücret alınamaya-

cak.

Bir yapının otopark ihtiyacının kendi parselinde karşılan-

ması da zorunlu olacak. Kendi parselinde otopark yapmak 

mümkün değilse otoparkı karşılanamayan bağımsız bölüme 

tahsisli otopark sertifikası olmadan yapı ruhsatı düzenlene-

meyecek. Otopark ihtiyacı, bedele konu edilerek ruhsat ve-

rilmeyecek.

Değer artış payının yüzde 30’u bakanlığın kentsel dönüşüm 

özel hesabına, yüzde 70’i plan değişikliği-

ni onaylayan ilgili idareye parsel malikin-

ce ödenecek. Plan değişikliğinin bakanlık 

tarafından onaylanması halinde, payın 

tamamı bakanlıkça alınacak. Değer artış 

payı olarak alınan miktarlar, kentsel dö-

nüşüm uygulamasına ilişkin hizmetler dı-

şında kullanılamayacak. Değer artış payı 

bedelinin ödenmeyen kısımları her yıl için 

Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan yeniden 

değerleme oranına göre arttırılacak. Be-

delin yarısı ödenmeden, onaylanan plana 

göre uygulamada bulunulamayacak. Kalan 

miktar ödenmeden yapı ruhsatı düzenlen-

meyecek.

İmar planı değişikliklerinde 

artan değere vergi gelecek

The increment value 

resulting from the 

amendments in the 

zoning plan will be 

taxed.       

The government initiated an operation 
with the purpose of collecting tax by 
40% of the total amount gained from 

the zoning revenues. As for the amend-
ments in the zoning plans, the 40% of 

the increment value of the parcels with 
the increasing floor area ratio will be 

collected as development charge.
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Türkiye’de uygunluk değerlen-

dirme (test, muayene ve bel-

gelendirme) sektörünü gelişti-

rerek daha güvenilir ürünlere 

ve hizmetlere erişimin sağlan-

ması amacıyla 2006 yılından 

bu yana uğraş veren Uygunluk 

Değerlendirme Derneği’nin 

(UDDer) yeni Yönetim ve De-

netim Kurulu Üyeleri, Olağan 

Genel Kurul’da yapılan seçimle 

belirlendi.

UDDer’in 7. Genel Kurul Toplantısı, 27 Kasım 2014 tarihinde 
T.C. Ekonomi Bakanlığı Uğur Ercan Salonu’nda yapıldı. Yapı-
lan seçimlerde, 2014-2016 yılları arası Yönetim ve Denetim 
Kurulları şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Üyeleri: Selçuk Uçar (Türkiye Hazır Beton 
Birliği-KGS), Nilgün Özdemir (Ekoteks Lab. ve Gözetim),  Nes-
rin Serin (USB Ulusal Sistem Belgelendirme), Alpay İğrek 
(TÇMB-Kalite ve Çevre Kurulu), Devran Ayık (T.C. Ekonomi 
Bakanlığı), İlker İbik (ERA Laboratuvarları), Samim Saner 
(ISACert Denetim Belgelendirme).

Yeni seçilen Yönetim Kurulu yapmış olduğu görev dağılımın-
da Selçuk Uçar’ı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Nilgün Özde-
mir ve Nesrin Serin’i Başkan Yardımcılıklarına, Alpay İğrek’i 

de Sayman Üyeliğe seçerek Başkanlık Divanı’nı oluşturdu.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Hakkında

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer), uygunluk değer-

lendirmesinin ülkemizde 

gelişimini ve tanıtımını 

desteklemek, uygunluk 

değerlendirme faali-

yetlerinin bölgesel ve 

uluslararası düzeyde 

tanınması için çalışma-

lar yapmak, bu alanda 

kamu ve özel sektör 

kuruluşları, yüksek öğ-

retim kurumları, ticaret 

ve meslek odaları, tü-

ketici örgütleri ve diğer 

sivil toplum kuruluşları 

arasındaki koordinasyo-

nu sağlamak amacıyla 

28.06.2006 tarihinde 

kurulan bir sivil toplum 

kuruluşudur. UDDer 

Üyeleri, uygunluk de-

ğerlendirme alanında 

faaliyet gösteren veya 

uygulamaya yardımcı 

olan test, muayene ve belgelendirme kuruluşları ile bu alanda 

mevzuat hazırlayan ve denetleyen kamu kurum ve kuruluşların-

dan oluşmaktadır. UDDer amacı doğrultusunda, kamu kurum-

ları ve diğer paydaşlarla sürekli iletişim halindedir. Uluslararası 

sempozyumlar ve UDDer Akademi markası altında eğitimler 

düzenlemektedir. Çalışma komiteleri vb. organları ile sektörün 

gelişmesi için faaliyetlerde bulunmaktadır. UDDer ile ilgili daha 

ayırıntılı bilgi için www.udder.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği’nin 

Yeni Yönetimi Seçildi

New Boards of the 

Conformity Assessment 

Association were elected       

The members of the new Executive and 
Supervisory Boards of the Conformity As-
sessment Association (UDDer), which has 
been exerting its utmost efforts since 2006 

to ensure an access to more reliable products 
and services by improving the conformity 

assessment (test, examination and certifica-
tion) sector in Turkey, were elected during 
the Ordinary General Assembly meeting.

The new Executive Board elected Selçuk 
Uçar as the Chairman of the Executive 

Board, Nilgün Özdemir and Nesrin Serin 
as the Vice Chairmen, and Alpay İğrek as 

the Treasurer, at the end of the distribution 
of the tasks, the Presidency Council took its 

final shape.

granted by the Competition Authority dur-
ing the sales process that started on June. 
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Yabancılar bu yıl Türkiye’den 5.2 milyon metrekare büyüklü-
ğünde taşınmaz satın aldı. Satılan gayrimenkullerin en büyük 

alıcısı Körfez ülkeleri oldu. Kör-
fez sermayesi 2013’te toplam 
735 bin metrekare mülk alırken, 
2014’te rakam 2 milyon metre-
kareye fırladı.

Mütekabiliyet yasasının 2012’de 
değişmesinin ardından, yaban-
cıların Türkiye’den gayrimenkul 
edinimi hızla artıyor. Yasadan 
önce İngiliz, Alman ve Rusya’dan 
satın alımlar ağırlık kazanırken, 
son yıllarda Körfez Bölgesi’nden 
gelen talep hızla arttı. Körfez 
ülkelerinden gelen yatırımcılar 
2013 yılında 735 bin metrekare-
lik alım yaparken, 2014 yılında 
bu rakam 2 milyon metrekareye 

yaklaştı. Suudi Arabistan yıl boyunca 910 bin metrekarelik ta-
şınmaz alarak ilk sıraya yerleşti.

GYODER’in 14.Gayrimenkul Zirvesi’nde Eva Gayrimenkul De-
ğerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı’nın paylaştığı 
verilere göre, yabancıların gayrimenkul alımında son bir yılda 
önemli değişiklikler meydana geldi. 2014 yılında, Türkiye’den 
gayrimenkul alan yabancıların sıralaması büyük ölçüde de-
ğişti. 2013’te Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Rusya ve 
Hollanda’dan oluşan sıralamada, 2014’te Körfez ülkeleri ağırlık 

kazandı. Buna göre ilk sıraya Suudi Arabistan otururken, sırala-
ma İngiltere, Almanya, Kuveyt ve Rusya olarak değişti.

Geçtiğimiz yıl 402 bin metrekarelik alımla ikinci sırada bulunan 
Suudi Arabistan, bu yıl iki kattan fazla yani 910 bin metrekare 
mülk edinerek ilk sıraya oturdu. 94 bin metrekarelik taşınmaz 
alarak altıncı sırada bulunan Kuveyt de listenin üst sıralarına 
çıktı. Kuveyt, 522 bin metrekare ile dördüncü sıraya yükseldi. 
Birleşik Arap Emirlikleri de 73 bin metrekarelik alımını, 219 bin 
metrekareye yükseltti. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin yabancıya mülk satışı 2.9 milyon met-
rekare seviyesindeydi. Bu yıl 20 bin 57 yabancı Türkiye’den 5.2 
milyon metrekare büyüklüğünde taşınmaz satın aldı. Bu yükse-
lişte, Körfez ülkeleri ön plana çıktı. Körfez’den 5 bin 81 yatırım-
cı, 1.9 milyon metrekarelik alım yaptı. 

Körfez ülkelerinin satın aldığı taşınmaz sayısı bir önceki yıla 
göre metrekare bazında yüzde 167 artış gösterdi. Satın alma 
yapan kişi sayısı yüzde 202 yükseldi.

Araplar’ın bu ilgisi, yabancıların tercih ettiği ilk 10 sıralamasını 
da değiştiriyor. Araplar’ın tercih ettiği iller İstanbul, Yalova, Sa-
karya, Bursa, Kocaeli ve Trabzon olarak öne çıkıyor. 2013 yılında 
Antalya, Muğla, İstanbul’un ardından İzmir ve Aydın geliyordu. 
Yalova, Sakarya ve Bursa’ya olan ilgi, İzmir ve Aydın’ın listede ge-
rilemesine neden oldu. Yatırımcılar en çok İstanbul ile ilgileniyor. 
İstanbul’da Beylikdüzü, Başakşehir gibi bölgelerde yatırım yapı-
yorlar. Anadolu yakasına ise yeni yeni rağbet etmeye başladılar. 
Suudiler Sapanca’da çok aktifler. Kuveytliler Trabzon, Bursa, Sa-
panca, Yalova’yı tercih ediyor.

Yabancılar bu yıl 5,2 milyon metrekare 

gayrimenkul satın aldı

The total area of real 

estate purchased 

by the foreigners 

amounts to 5,2 million 

square meter this year       

The total area of real estate pur-
chased by the foreigners amounts to 

5,2 million square meter this year. 
The major purchaser of the sold real 
estate was the Gulf countries. The 
area of the real estate purchased by 

the Gulf countries was 735 thousand 
square meter in 2013 and it increased 

to 2 million square meter in 2014. 

Kaynak: Meltem Kara, Vatan Gazetesi
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BASF, 2015’te tüm dünyada 150. Kuruluş yılını kutlamaya ha-

zırlanıyor. ‘Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz’ 

sloganıyla faaliyetlerini sürdüren şirket, 150. yılında da insan-

ları ve düşünceleri, bu strateji doğrultusunda bir araya getir-

meyi hedefliyor.

BASF, yıldönümünde şehir yaşamı, akıl-

lı enerji ve gıdayla ilgili küresel zorluklara 

yönelik çözümler geliştirmek amacıyla glo-

bal bir platform olan “Creator SpaceTM’’i 

hayata geçirdi. Yıldönümüyle birlikte tüm 

paydaşlarla çalışmanın yeni yollarını geliş-

tirmek istediklerini belirten BASF İcra Kuru-

lu Başkanı Dr. Kurt Bock, “Creator Space’i, 

BASF’nin tüm paydaşları ile yakınlaşması 

için harika bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

BASF’nin yıldönümü özel etkinliği, resmi ku-

ruluş tarihi olan 23 Nisan 2015’te Ludwigsha-

fen’deki genel merkezde gerçekleştirilecek. 

Etkinlikte, dünyanın dört bir yanındaki BASF 

çalışanları tarafından kaydedilen ve besteci Michael Nyman’ın 

BASF’ye özgü 1.200’den fazla sesten faydalanarak düzenlediği 

‘Sounds for 150’ bestesi de ilk kez konukların huzurunda icra 

edilecek. Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu’da 

toplam 112 binin üzerinde BASF çalışanı da 150. yıldönümünü 

kendi kültürlerine göre farklı şekillerde kutlayacak.

150. yılda Ludwigshafen’den tüm dünyaya…

Üretime ilk olarak 1865 yılında boyayla başlayan, ardından 

gübre, amonyak ve plastik üretmeye başlayan BASF’nin port-

föyü, zaman içinde sürekli olarak gelişti ve bugün kimyasal-

lardan plastiklere, performans ürünlerinden bitki koruma 

ürünlerine, petrol ve doğalgaza kadar birçok ürünü içeren bir 

konuma ulaştı. BASF, bugün neredeyse her sektörden müşte-

risine ürün ve çözümler sunuyor. Bunu Ar-Ge çalışmaları ve 

geliştirdiği inovasyonlarıyla da destekliyor. 

Creator SpaceTM programı, yıldönümünün önemli bir öğesi

2050 yılında dokuz milyara ulaşacak dünya nüfusunun 

%70’inin şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. Uluslararası öl-

çekte faaliyet gösteren büyük şirketlerin, küresel sorunlar kar-

şısında çeşitli sorumluluklar üstlenerek yerel konularla ilgili 

çözümlere katkıda bulunması gerekiyor. Gelecekteki şehirler 

neye benzeyecek? İhtiyaç duyulan enerji nereden sağlanacak? 

Herkes için yeterli sağlıklı gıda nasıl sağlanacak? Bu soruların 

yanıtları, bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebiliyor. 

BASF’nin geliştirdiği Creator Space prog-

ramı, odaklanılan enerji, gıda ve şehir ya-

şamına ilişkin zorluklar hakkında bir araya 

gelerek düşünmek ve kişisel olarak, çözüm-

ler üzerinde çalışmak için pek çok fırsat 

sunacak. 2014’ün Eylül ayında yayına giren 

Creator Space online web sitesinde şu an 

2.000’in üzerindeki katılımcı, şehir yaşamı, 

enerji ve gıda konusunda gerçek zamanlı 

olarak fikir alışverişinde bulunuyor. Creator 

Space online web sitesinden elde edilen fi-

kirler ve çözümler, Creator Space turnesi 

gibi diğer yıldönümü faaliyetlerinde de kul-

lanılacak.2015 yıldönümü programı kapsa-

mında Creator Space Turu, her hafta birinde 

olmak üzere toplam altı şehre uğrayacak. Her bir durakta, o 

şehir veya ülke için özellikle önemli olan bir zorluğa yoğunla-

şılacak. Creator Space programının bir parçası olarak BASF, 

ayrıca Ludwigshafen, Chicago ve Şangay’da yüksek seviyeli üç 

bilim sempozyumu düzenlemeyi planlıyor. BASF’nin 150 yılını 

en ilgi çekici, güzel ve duygusal anlarla aktarmak üzere bir de 

belgesel film çekilecek. Filmin fragmanları  www.creator-spa-

ce.basf.com adresinden de seyredilebilecek.

BASF, 150. yılını interaktif bir programla 

kutluyor

BASF is celebrating 

its 150th year with an 

interactive program       

BASF  is getting ready to celebrate 
its 150th anniversary in 2015 across 

the entire world. Operating with the 
motto “We are creating chemistry for 

a sustainable future”, the company 
intends to gather the people and 

ideas under one roof in accordance 
with this strategy in its 150th year 

as well. 
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Ando, göl kıyısının 15 metre kadar aşağısında yer alan bu saha 
yüzünden, binayı kademeli bir şekilde toprağın altına gizleyerek 
kıyının uzantısı haline getirdi.

Zeminin üzerinde kalacak dış duvarlarda, 
duvarların peyzajda göze batmaması ve 
çevredeki sükunetle homojen bir atmosfer 
oluşturması için taş yığınları kullandı.

Ziyaretçiler beton plazaya ulaşmak için 
Sayamaike’deki su yolu boyunca dikilen sakura 
ağaçlarının ardından, sert granit bloklardan 
oluşan duvarların arasından geçiyorlar. Plazanın 
köşesindeki basamaklar her iki tarafında havuz 
ve şelalelerin yer aldığı su avlusuna doğru iniyor. 

Merkez havuzun kenarı boyunca uzanan ve bir su perdesinin 
ardında yer alan gömme yürüme platformu, diğer uçta 
bir rotondaya çıkıyor. Rotondanın iç kısmındaki rampa ise 
ziyaretçilere binanın ara katındaki girişine doğru rehberlik 
ediyor.

Binaların hacmi müzenin ana arkeolojik kalıntısının ölçeği 
kullanılarak belirlenmiştir; 15.4 metre uzunluğundaki ve 62 
metre genişliğindeki, mühendisliğin erken dönemlerine ait olan 
ve eski barajın ikiye böldüğü kalıntı, kurutularak yapı ustasının 
katmanları nasıl eklediğini ve kanalları nasıl dizdiğini göstermek 
için müzede yeniden monte edilmiştir. Kazılarak ortaya çıkarılan 
duvar, sergi salonun üç katı yüksekliğindedir.

Sade kübik volümler, beton düzlemler, rotondalar, rampalar ve 
merdivenler, özenle dökülen beton, ahşap, demir, çelik ve cam… 
su ve ışık.

Tadao Ando’nun saha planı çizimi

Sayamaike Tarih Müzesi hakkında bilgiler

Saha alanı: 15,412.00 m2

İnşaat alanı: 3,773.53 m2

Toplam zemin alanı: 4,948.47 m2

Mimar: Tadao Ando Architects

Proje ekibi: Tadao Ando, Takaaki Mizutani, Kanya Sogo

Yapı mühendisi: Wada

Makine mühendisi: Setsubi-Giken

Müşteri: Sayamaike Tarih Müzesi

Fotoğraflar: arcspace 

Kaynak: http://www.arcspace.com/features/tadao-ando/sayamaike-
historical-museum/

The Sayamaike was 

constructed as an 

agricultural reservoir for 

flood control measures 

but was remodeled into 

a flood control dam.  

During that process, 

various kinds of precious 

heritage were found.
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Dekleva Gregorič Arhitekti’nin geleneksel 

Sloven tarzıyla tasarladığı bu kır evinin 

duvarları, pürüzlü bir doku elde etme 

amacıyla iri taş parçalarıyla bezenmiş 

dökme betondan oluşuyor.

Ljubljana studio Dekleva Gregorič 
Arhitekti; Compact Karst House’u 

Slovenya – İtalya sınırındaki Vrhovlje 

adlı bir yerde yaşayan genç bir aile için 

tasarladı; ev civardaki ağaçlık alanı ve 

İtalyan Kilisesini görecek şekilde bir 

bayır üzerine konumlandırıldı. 

Binanın beton dış cephesi, düzensiz 

biçimli ve renkli taş parçalarıyla bezendi.

Döküm sürecinde betonun içerisine 

yerleştirilen taşlar, duvarlara tam 

bir yığma (kagir) yapı görünümü 

kazandırıyor – Stüdyonun kurucu 

ortaklarından Aljosa Dekleva bunun 

Rural Slovenian cottage 
by Dekleva Gregorič has 
walls of stone set into 

concrete

This take on a traditional Slovenian 

cottage by Dekleva Gregorič Arhitekti 

features cast concrete walls inlaid with 

chunks of stone to create a rugged 

texture.

Ljubljana studio Dekleva Gregorič Arhi-

tekti designed the Compact Karst House 

for a young family in Vrhovlje, a rural 

municipality on the Slovenian-Italian bor-

der, where it is positioned on a slope to 

take in views of neighbouring woodland 

and an Italian church.

The building’s concrete exterior has 

been inlaid with irregularly shaped and 

coloured pieces of stone.

Dekleva Gregoric’in 
betonla bütünleştirdiği taş duvarlı 
Sloven tarzı kır evi 

1970’li yıllarda mimar babası tarafından da kullanılmış bir 

teknik olduğunu söylüyor. 

Deklava duvarı “Yapı ustasının öncelikle bir dizi taşı, taşların 

düz yüzeyleri çerçeve iskeletine denk gelecek şekilde dizdiği 

ve ardından da taş dizilerinin arasına betonu döktüğü 15 

santimetre kalınlığında bir cephe katmanı” şeklinde açıklıyor.

Deklava “Bir veya iki gün sonra çerçeve iskeleti kaldırıldığında, 

yapı ustası son olarak taşların yüzeyini açmak için beton 

fazlalıklarını ortadan kaldırıyor” şeklinde sözlerine devam ediyor. 

Üzerlerine üç büyük pencerenin açıldığı yoğun biçimde 

dizilerek sıkıştırılmış taştan ve betondan duvarlarla, Karst 

yöresine özgü taş duvarlı evlerin modern versiyonunun elde 

edilmesi amaçlanıyor.

Mimar, “Evin tasarımı çağdaşlık ve gelenekçilik arasındaki 

ilişkiye hitap ediyor” diyor. 

Tasarımın bir diğer amacı da, cephenin 

ve çatının aynı malzemeden yapıldığı 

izlemini oluşturmaktır– bu yine Karst 

mimarisine özgü bir özelliktir. Beton 

çatıların, çıkma çatı saçakları olmaksızın 

doğrudan beton duvarların üzerinden 

yükselmesi de bu nedendendir.

Ekibe göre “Dokusu, rengi, malzemesi 

ve dik eğim açısıyla, geleneksel, taşla 

kaplı Karst tipi çatı, betonun modern 

yorumuyla yeniden tanımlanıyor”.

Tahta kalaslarla kaplanan betondan 

çevre duvarı, evin kendi bahçesini 

çevredeki ağaçlık alandan ayırmak için 

mülkün etrafını çeviriyor. Bununla inşaat 

çalışmaları nedeniyle kutsallığı bozulan 

Karst yöresindeki meşe ormanlarının 

takdirle anıldığı mesajı veriliyor.
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Özet

Çimentolu malzemelerin, özellikle de 
betonun kalite kontrolünde geleneksel 
olarak pek çok tahribatlı ve tahribatsız 
yöntemler uygulanmaktadır. Bu yön-
temler betonun genel kalitesi hakkında 
fikir vermeleri açısından oldukça yarar-
lıdır ve yaygın kullanım alanı bulmakta-
dır. Ancak çimentolu malzemelerin içya-
pıları hakkında bilgi edinmek için klasik 
yöntemler pek çok durumda yetersiz 
kalabilmekte, istenen verileri elde ede-
bilmek için farklı yaklaşımların tercih 
edilmesi gerekebilmektedir. Özellikle be-
tonda oluşan çatlak ve diğer hasarların 
kaynağının, betonu oluşturan malzeme-
lerin kalite kontrolünün, çimentolu mal-
zemelerin durabilite potansiyellerinin 
araştırılmasında geleneksel olanlardan 
farklı metod ve teknikleri kullanma zo-
runluluğu vardır. Ayrıca zaman zaman 
karşılaşılan işveren ile yüklenici arasın-
daki malzeme kalitesine yönelik oluşa-
bilecek anlaşmazlıkların çözümünde de 
özel yöntemler sıklıkla büyük önem arz 
etmektedir. Bu teknikler arasında en önemlilerinden bazıları 
mikroskopi ve mikroskopi ile ilintili tamamlayıcı yöntemlerdir. 

Bu bildiride yukarıda belirtilen kullanım alanlarında uygula-
nan optik ve elektron mikroskopisi yöntemleri ile ilgili genel 
bilgi yanında, bu yöntemlerin kullanımının getirdiği avantaj-

lar, yöntemlerin karşılaştırılması, uygu-
lama sırasında dikkat edilmesi gereken 
hususlar tartışılmıştır. Mikroskopi yön-
temlerine ek olarak, önemli tamamlayı-
cı tekniklerden biri olan spektrometrik 
mikroanaliz yöntemine ana hatlarıyla 
değinilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Mikroskopi, mikroa-
naliz, beton, içyapı, karakterizasyon

1. GİRİŞ

Geleneksel olarak beton kalitesi tah-
ribatlı ve tahribatsız olmak üzere iki 
şekilde kontrol edilegelmiştir. Yaklaşık 
son yirmi yıldır mikroskopik yöntemler 
ile beton mikroyapı karakterizasyonu 
ve kalite kontrolü, gerekli ekipman kul-
lanım imkanlarının da giderek artmasıy-
la daha yaygın bir şekilde kullanılmak-
tadır. Beton ve çimentolu malzemeler 
mikroskopisi 1800’lü yılların sonlarında 
Le Chatelier ve Tornebohm’un klinker 
mineralleri üzerine yaptıkları çalışma-

lardan günümüze kadar yavaş da olsa bir gelişim gösteren 
yöntemlerdir. Sonrasında Mather çiftinin standardizasyon, 
Idorn’un ince kesit kullanımını yaygınlaştıran çalışmaları, 
Chatterji ve Jeffery’nin elektron mikroskopisi kullanımı ve 
Walker ve Marshall’ın floresan mikroskopisi uygulamaları be-
ton mikroskopisi tarihini oluşturan kilometre taşlarıdır[1].

Çimentolu Malzemelerin 

Karakterizasyonunda  

Mikroskop Kullanımı

(*) Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
(1) Delft University of Technology, Section of Materials and Environment, Faculty CiTG, Delft, The Netherlands, o.copuroglu@tudelft.nl

Oğuzhan Çopuroğlu1

Use Of Microscopy in 

Characterization of 

Cementitious Materials

Traditionally cementitious materials have been 

characterized by destructive and nondestructive 

techniques. These methods are of great impor-

tance for understanding the overall quality of 

concrete and are widely used. However, in order 

to investigate the microstructure of cementitious 

materials, those traditional methods fall often 

short and therefore alternative methods and 

approaches can be needed. Particularly, for inves-

tigating the source of cracks and other damage in 

concrete, properties of concrete forming materi-

als, quality control of concrete, and durability 

potentials of the cementitious materials, methods 

and techniques other then the traditional ones 

are needed. Moreover, material related disputes 

between structure owners and contractors 

do often require specialized techniques for a 

resolution. Among those specialized techniques, 

microscopy and microscopy related supporting 

techniques play an essential role.
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Düşük büyütme faktörlü objektif kullanımıyla betonun genel 
yapısı, homojenliği, agrega boyut, şekil ve dağılımı hakkında 
fikir edinilebilmektedir (Şekil 5A). Yine düşük büyütmelerde, 
floresan  ışık modu kullanılarak çatlak dağılımı, betonun sı-
kıştırılma efektifliği ve sürüklenmiş hava ile ilgili parametre-
leri elde etmek mümkün olmaktadır.

Polarize ışık mikroskopisi ile gerçekleştirilebilecek beton 
mikroyapı analizleri iki ana grupta incelenebilir. Bunlar: 1) Be-
tonun servis süresince gösterebileceği performansın kesti-
rilmesi; ör: malzemeyi oluşturan bileşenlerin kalite kontrolü, 
tayini ve/veya sınıflandırılması 2) Betonun geçmişe yönelik 
özellikleri; ör: betonda oluşan hasarların kökenlerinin orta-
ya çıkarılması veya betonun orjinal bileşenlerinin ve bunların 
karışım oranlarının tespiti. 

Kullanılmış olan çimento tipinin belirlenmesi amaçlandığında 
polarizasyon mikroskopisi sıklıkla kullanılan bir yöntemdir [17]. 
Mikroskop yardımıyla çimento tipi belirlenmek istendiğinde 
özellikle alite, belite gibi klinker mineralleri belirlenmeli, daha 
sonra varsa puzolanik katkılar incelenmelidir. Özellikle klinkeri 
oluşturan alit ve belit kristalleri, anizotrop yapılarda olup, çap-
raz polarizasyon yardımıyla ince kesitte kolaylıkla tayin edilebil-
mektedir (Şekil 5B). Ancak diğer önemli klinker kristaleri olan 
C

3
A ve Brownmilleritin (C

4
AF) incelenmesi istendiğinde, alttan 

aydınlatmalı polarizasyon mikroskobu yerine üstten aydınlat-
malı cevher mikroskopu kullanmak ve mineralleri HCl çözeltisi 
gibi kimyasallarla renklendirmek çok daha başarılı sonuçlar ver-
mektedir. Konuyla ilgili detaylar çimento ve klinker mikroskopisi 
kapsamına girmekte olup, ileri bilgi ve tartışmalar ilgili kaynak-
larda bulunabilir [17]. Puzolanik malzemelerin betonda kullanıl-
maya elverişli olanları esas olarak amorf yapıda olup, çift kırılım 
girişim (interferans) rengi göstermezler. Bu malzemeleri tayin 
etmenin bir diğer yolu da morfolojilerini incelemektir. Cüruf ta-
neleri ve doğal volkanik puzolanlar konkoidal kırılma özellikleri 
gösterirken, uçucu küllerin yuvarlak tane morfolojisi tek polari-
zasyon altında oldukça belirgindir (Şekil 5C).

Çimento hidratasyon ürünleri, özellikle kristalin olanlar PM 
ile incelenebilmektedir. Özellikle portlandit (Ca(OH)

2
)  krista-

linin yapısının ve beton içindeki dağılımın belirlenmesi, mal-
zemenin kondisyonu ile ilgili yararlı bilgiler verebilmektedir 
(Şekil 5D). Kompozit çimentolara nazaran, normal portland 
çimentolu betonlarda zengin portlandit kompozisyonu gözle-
nirken, betonda S/Ç oranı yükseldikçe, portlandit kristalleri-
nin boyutlarının da büyüdüğü gözlemlenir. Öte yandan C-S-H 
fazının ayrı ayrı lifleri, optik mikroskopun çozünürlünün çok 
ötesinde olup, büyük çoğunlukla amorf yapıda olduğundan, 
optik olarak izotrop özellik gösterir. Bu nedenle çimento ha-
muru, çarpraz  polarizasyon altında karanlık bir yapı sergiler 

(Şekil 5D). Hidratasyon sırasında ortaya çıkan birincil etrenjit 
kristalleri anizotrop olmalarına rağmen, boyutça küçük ve 
dağınık olmalarından dolayı PM ile gözlemlenmeleri olduk-
ça güçtür. Ancak durabilite sorunu yaratan ikincil reaksiyon 
ürünleri genelde masif formasyon oluşturduklarından, belir-
lenmeleri nispeten kolaydır. 

Bu reaksiyon ürünlerinin en önemlilerinden olan ikincil etren-
jit, genelde çatlak içleri ve hava boşluklarında masif olarak 
bulunur. Önemli özelikleri; iğnemsi, ışınsal yapıda olması, 
çapraz polarizasyon altında doğru sönme göstermesi ve dü-
şük çift kırılım değerine (0.006) sahip olmasıdır. Etrenjitle 
aynı mineral ailesine mensup tomasit kristali de benzer mor-
folojiye sahip olmasına görece daha büyük çiftkırılım değeri-
ne (0.036) sahiptir ve eğik sönme gösterir [6] (Şekil 5E).

Beton mikroskopisinin belki de en yaygın şekilde kullanımına 
alkali silis reaksiyonu (ASR) ile ilintili çalışmalarda rastlan-
maktadır. Özellikle ASR açısından potansiyel risk taşıyan ag-
regaların belirlenmesinde kullanılan standart metodlardan 
biridir [18]. Kuvars, kalsedon, tridimit, riyolitik cam ve opal 
gibi silisce zengin pek çok mineral ve katı fazlar, polarize ışık 
mikroskopisi yardımıyla incelenebilmekte ve oluşturabile-
cekleri riskler tanımlanabilmektedir. Bu yöntemin kullanımın 
getirdiği bir diğer avantaj da hızlandırılmış ASR test yöntem-
lerine nazaran çok daha hızlı karakterizasyon imkanı verme-
sidir. Öte yandan, betonda oluşmuş hasarın ASR ile bağlantısı 
polarize ışık mikroskopisi ile son derece hızlı ve güvenilir bir 
biçimde bulunabilmektedir. Tipik olarak ASR ürünü amorf bir 
jeldir; betondaki çatlaklar içerisinde bulabildiği gibi, reaktif 
agrega bünyesinde de oluşabilmektedir [19]. ASR jeli ince ke-
sitte tipik olarak (kurumuş ve çatlamış kil benzeri) konkoidal 
çatlaklar şeklinde görülür (Şekil 5F). ASR ürünleri amorf jelin 
yanısıra özellikle yaşlı betonlarda okenit, nekoit, mountainit 
gibi doğada nadir rastlanan minerallere dönüşmüş şekilde de 
gözlemlenebilir (Şekil 5G). Kristal ASR reaksiyon ürünlerini 
tespit etmek, bu fazların genleşme özellikleri yitirmiş olduk-
ları gözönüne alındığında betonun kalan servis ömrünü de-
ğerlendirmek açısından önemlidir.

Karbonatlaşma ve karbonatlaşma derinliği ölçümü polarize 
ışık mikroskopisinin en kesin sonuç verdiği durabilite konula-
rındandır. Fenolftalein metodu ile kıyaslandığında çok daha 
doğru sonuçlar verdiği gibi, yer yer oluşan derinlemesine kar-
bonatlaşma penetrelerini de büyük bir doğrulukla elde etmek 
mümkündür. Karbonatlaşmış çimento hamurunun en belirgin 
optik özelliği çapraz polarizasyon altında oluşan karbonat mi-
nerallerinin gösterdiği yüksek dereceli interferans rengidir 
(Şekil 5H). Özellikle düşük büyütmeli objektif kullanıldığında 
karbonatlaşma derinliği %100 doğrulukla saptanabilir. 
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sabit olarak tutulan yük de artırılmalıdır. Zaman içinde yükle-
me-boşaltma yapılarak betonun sabit yük altındaki şekil değiş-
tirme artışı ve boşaltıldıktan sonraki zaman bağlı gevşemesi 
ölçülmelidir.  Ölçülen şekil değiştirmeler, birbirine paralel ola-
rak bağlanmış bir Maxwell ve Kelvin cismi ile modellenebilir. 
Bu model sayesinde, betonun ani elastik şekil değiştirmelerini 
temsil eden elastisite modülünü ve zamana bağlı şekil değiştir-
melerini temsil eden içsel viskozite katsayısını hesaplamak ve 
birbirinden ayırmak mümkün olur. 

Yapı elamanında sıcaklık farklılıkları nedeniyle meydana gele-
cek şekil değiştirmeleri, betonun sertleşme sürecinde yapılan 
adiyabatik veya yarı-adiyabatik ısıl gelişimlerinin ölçülmesiyle 
hesaplamak mümkündür. Bu şekil değiştirmelerin oluşmasın-
da ve gelişiminde kullanılan çimento cinsi, miktarı, betonun 
birim ağırlığı, yapı elemanının boyutları ve çevresel koşullarda 
(yaz, bahar veya kış şartları gibi) etkilidir.

Isıl, bünyesel rötre ve sünme şekil değiştirmelerinin zaman 
bağlı olarak ölçülmesinden sonra, bu şekil değiştirmeleri 
gerilmeye çevirebilmek için betonun elastisite modülünün 
ölçülmesi gerekmektedir. Betonun erken yaşlardan itibaren 
elastisite modülü, elastil bölgede kalan yükleme-boşaltma 
işlemleri ile hesaplanabilir. Çatlama anında betondan yük bo-
şaldığı için, ölçülen şekil değiştirmeleri boşalma sırasındaki 
elastisite modülü ile çarpmak gereklidir. Yükleme altından 
bulunan elastisite modülü, boşalma sırasındaki elastisite mo-
dülünden daha düşüktür.

Şekil değiştirmeleri elastisite modülü ile çarparak bulunan 
çatlak oluşturacak gerilmelere, beton çekme dayanımı ile 
karşı koyar. Bu nedenle betonun erken yaşlardan itibaren 
çekme dayanımı, yarma deneyi ile tesbit edilebilir. Betonun 
yerindeki özellikleri, ortam sıcaklığına bağlı olduğundan, be-
ton dayanımının sıcaklığa bağlı olarak nasıl değiştiği de be-
lirlenmelidir. Bu amaçla betonun sahada karşılaşılması muh-
temel en küçük ve en yüksek sıcaklıklar arasında dayanım 
gelişimi ölçülerek aktivasyon enerjisi hesaplanır. Bu değer ve 
betonun yerindeki sıcaklığı bilindiğinde, arrhenius olgunluk 
fonksiyonu kullanılarak betonun yerindeki dayanımını tah-
min etmek mümkündür.

6. SONUÇ

Betonun erken yaş şekil değiştirmeleri ve mekanik (dayanım 
ve rijitlik) özelliklerindeki değişimler ölçülerek yapı elemanı-
nın kendi içindeki sıcaklık farklılıkları veya komşu elemanlar 
arasındaki sıcaklık farklılıkları nedeniyle erken yaş çatlama 
riski hesaplanabilir. Kullanılan malzeme özellikleri, beton 
özellikleri ve çevresel şartların yanısıra, betonun döküldüğü 
ve kalıbın söküldüğü günler arasındaki farklar, kullanılan ka-
lıbın kalınlığı ve ısıl iletkenlik katsayısı ve, kalıp sökümünden 
sonra eleman yüzeyinde ısı yalıtımı uygulanıp uygulanma-
dığı, yalıtım uygulanmışşa, bunun kalitesi ve hangi süreyle 

uygulandığı da bu risklerin yüklenici tarafından kontrol edil-
mesine yardımcı olur. Döküm sırasında mevsime bağlı gece-
gündüz ortam sıcaklıkları ve rüzgar hızı tahminlerinin doğru 
yapılması, temel elemanlarında kullanılan kütle betonlarının 
ısıl gelişimlerinin zaman içinde doğru tahmin edilmesi için 
zemin özgül ısı kapasitesi (kJ/kg/°C) ve zemin ısıl iletkenli-
ği (kJ/m/h/°C) değerlerinin uygun seçilmesi gerekmektedir. 
Elemanların boyutlarının yanısıra, uzama veya kısalma ha-
reketlerinde yapısal sınır koşulları (hareket kısıtlılığı) uygun 
biçimde seçilmelidir. Özellikle komşu olacak elemanlar ara-
sında çatlak riskini en aza indirecek şekilde döküm tarihlerini 
belirlemek mümkündür. 

Bunların yanısıra, yerindeki betonun ısı gelişimi üzerinde 
taze beton sıcaklığı önemli rol oynamaktadır. Büyük kütleli 
elemanların dökümünde, agrega ve suyu soğutmak, çimen-
toyu dinlendirmek oluşan ısının kontrolünde önemli faydalar 
sağlar. Karışım agrega granülometrisi ve agrega şekli, en az 
çimento hamuru kullanacak şekilde seçilmelidir. Su/çimento 
oranının ve çimento cinsinin ısı gelişiminde önemli rol oyna-
dığı hatırlanmalıdır.

Malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili alınan her türlü önle-
me rağmen erken yaş sıcaklık farklılıkları yüksek oluyorsa, 
beton sıcaklığının soğutma boruları veya ısıtma kabloları ile 
içerden kontrolü sağlanmalıdır.

Bilgisayar programları ile yapı benzeşim modelleri çözülerek 
betonda çatlak oluşturacak gerilmelerin betonun çekme da-
yanımına oranı belirlenmelidir. Bu oranının alınacak önlem-
ler ile suyla temas eden yapılarda 0,7’yi, diğer yapılarda 1,0’i 
aşmaması gerektiği, konuyla ilgili yapı şartnameleri tarafın-
dan belirtilmiştir. Betonda oluşacak sıcaklık farklılıklarının 
öngörülmesi, kontrol altında tutulması ve takip edilmesinin 
yanısıra, oluşacak en yüksek sıcaklık değeri de kontrol altın-
da tutulmalıdır. Kullanılan malzemelere bağlı olmakla bera-
ber, konuyla ilgili şartnameler bu değerin 65oC’nin üzerine 
çıkmasını uygun bulmamaktadır. Bu değerin üzerinde beton-
da oluşması muhtemel gecikmiş etrenjit hasarı (içsel sülfat 
hasarı) yapının ileri yıllarda kullanım dışı kalmasına neden 
olabilir.

Alınacak tüm önlemlere rağmen, betonun çatlamasının ka-
çınılmaz olduğu durumda, çatlak genişliklerinin beton geçi-
rimliliği ve yapı dayanıklılığı açısından önem taşıdığı hatır-
lanmalıdır. Çatlak riski kontrolü, oluşan çatlakların yerinin ve 
zaman içinde genişliklerinin takibini de içermektedir. Çatlak 
genişliklerinin zaman içinde, betonun kendiliğinden kapan-
ması mümkün değerlerin üzerine çıkması halinde, çatlakların 
enjeksiyon veya tamir malzemeleri ile onarılması gerekmek-
tedir. Bu durumda, yapının hizmet ömrüne uygun tamir mal-
zemeleri ve yöntemler uygulanmalıdır. Bu yüzden, erken yaş 
çatlaklarının tamirinde kullanılacak malzeme ve yöntemlerin 
de öntestleri, yapı üretimine başlamadan önce yapılarak uy-
gunluğu kontrol altına alınmalıdır.
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Beton heykeller

Concrete sculptures are 

deployed underwater  

Jason De Caires Taylor is a sculptor, 

born in 1974.  What makes Taylor differ-

ent than others was his first exhibition 

of underwater sculptures in the West 

Indies in 2006. National Geographic 

included this work of the artist among 

the top 25 wonders of the world. 

Jason De Caires Taylor, 1974 doğumlu bir 
heykeltıraş. Taylor’ı diğer heykeltıraşlar-
dan ayıran özelliği ise ilk kez 2006 yılın-
da yaptığı heykelleri Batı Hint Adaların’da 
deniz altına batırarak sergilemesi 
oldu. Bu çalışması ile sanatçı,  National 
Geographic’in dünyanın en iyi 25 harikası 
listesinde yerini aldı. 

Jason De Caires Taylor, Batı Hint Ada-
larının ardından Bahama Adaları ve Ka-
narya Adalarında da deniz altı heykel 
parkları kurdu. Jason De Caires Taylor, heykellerini yapar-
ken çimento, kum ve betondan yararlanıyor. Sürdürülebilir 
pH nötr malzemeler kullanılarak yapılan heykeller, suda 
yaşayan canlıların koloni kurarak içinde yaşayabilecekleri 

yapay bir sualtı yüzey yapısı oluşturuyor. 

Sanatçı Bahamalar’daki son eseri olan Ok-
yanus Atlası çalışmasındaki amacını ise şu 
şekilde açıklıyor: “Günümüzde aşırı avcılık, 
doğal yaşam alanlarının kaybı, okyanus asit-
lenmesi, küresel ısınma ve su kirliği de dahil 
olmak üzere sayısız tehdit unsurundan do-
layı adeta çöküşün eşiğine gelen okyanus-
larımız ve mercan resiflerimizle bu heykel 
gelecek, nesillerden taşımalarını istediğimiz 
yükü ve bu çöküşü önlemek için yerine ge-

tirmemiz gereken ortak sorumluluğu sembolize etmektedir.”

Denizaltı heykel parkları hakkında detaylı bilgi www.underwa-
tersculpture.com web adresinde yer alıyor. 
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