


















Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte 

4.3 büyüme gösterirken inşaat 

sektörü 5.2 ile ekonominin üze-

rinde bir büyüme gerçekleştirdi. 

İkinci çeyrekte ise ekonomi yüz-

de 2,1 büyürken aynı dönemde 

inşaat sektörü yüzde 2,6 bü-

yüme göstermiştir. Türkiye’de 

inşaat sektörü, GSYH’de payı yüzde 6, istihdamda ise yüzde 7,3 

olan büyük bir sektördür. İnşaat sektörünün diğer sektörlere 

olan çarpan etkisi, ithal girdisinin çok az olması, sektörü ekono-

mi açısından çok önemli bir konuma getirmektedir. Türkiye ge-

nelinde konut satışları 2014 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 25 artarak 105 bini geçmiştir. 2014 yılının ilk 

altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler 

tarafından Yapı Ruhsatı verilen yapıların 

bina sayısı yüzde 24,6, yüzölçümü yüzde 

35,8 oranında artmıştır. Bu verilere baktı-

ğımızda konut stoğunun yüksek olmadığı 

inşaat sektöründe canlılığın devam ettiği 

gözlenmektedir.

Ayrıca yabancılara konut satışları da art-

maktadır. Türkiye’de 2013 yılında yaklaşık 

3 milyar dolar değerinde gayrimenkul ya-

bancılara satılmış, 2014 yılında ise 3 mil-

yar doları aşmasını öngörüyoruz. Bu satış 

rakamı düşük gibi görünse de neredeyse 

tüm bedelin yurt içinde kalması ülkemiz 

ekonomisi için çok önemlidir. Bunun ya-

nısıra satılan gayrimenkullerin emlak vb. 

vergileri ile kamu gelirleri de artmaktadır. 

Konut üretimindeki büyüme, kentsel dö-

nüşüm, 3. Havalimanı, 3. köprü ve Körfez 

Geçiş Projesi gibi uluslararası alanda ses 

getiren projeler ile önemli bir büyüme iv-

mesi yakalayan inşaat sektörünün, önü-

müzdeki yıllar içinde de canlılığını koru-

yacağını öngörüyoruz.

2012 yılında 93 milyon metreküp olan hazır beton üretimi 2013 yı-

lında 102 milyon metreküpe çıkmıştı. Böylece Hazır Beton sektörü 

2013 yılında yüzde 10 büyüme göstermiş, bu rakamlar ile hedefle-

rimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştik. Hazır Beton üre-

timi 2014’ün ilk 6 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 

yaklaşık yüzde 10’un üzerinde bir performans gösterdi. Bu durum, 

kış aylarının şiddetli geçmemesi ve hava koşullarının inşaatların 

tamamlanmasına izin vermesiyle mümkün oldu. Önümüzdeki ay-

larda artış hızının yavaşlamasını ve 2014’ü yüzde 5 – 10 arasında 

bir büyüme rakamı ile tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda kentsel dönüşüm ve kamu alt yapı yatırımla-

rı ile yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz.

13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü’nde yaptığım açık-

lamada da vurguladığım üzere; Türkiye, 

kentsel dönüşüm ile özellikle depreme kar-

şı güvenli ve sağlıklı yapılaşmada önemli 

bir adım atmıştır. Bundan sonra yaptığımız 

binaları sağlam ve güvenli yapalım, ülkemiz 

genelinde en yüksek teknik standartlara 

sahip betonlar üretilsin ve tüketilsin diye 

çalışıyoruz. Ancak üreticilerin bir kısmı 

üyemiz değil, KGS tarafından denetlenme-

mekte ve kontrolsüz hazır beton üretmek-

tedir. Ülkemizde beton üretiminde tek etkin 

denetim KGS tarafından yapılmaktadır. Bu 

denetimlerde, beton üretim tesislerinin ye-

rinde denetiminin yanı sıra habersiz ürün 

denetimleri de yapılmaktadır. Hazır beton-

da kaliteli üretim için KGS’nin uyguladığı 

denetim sistemi esas alınarak tüm tesisler 

ciddi bir şekilde denetlenmelidir.

Yeni yapılarda KGS belgeli beton kullanı-

mı Türkiye yapı stoğunun; uzun ömürlü, 

ekonomik ve depreme dayanıklı olmasına 

katkı sağlayacaktır. Türkiye’de kayıtsız 

şartsız tüm hazır beton firmalarını da bu 

bilinç çerçevesinde Birliğimiz çatısı altın-

da buluşmaya davet ediyoruz.

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President

The construction sector is 

still alive and kicking

While the Turkish economy grew by 4.3 in the 

first quarter, the construction sector achieved a 

growth by 5.2, which is higher than the economic 

growth rate. While the economic growth rate was 

2,1% in the second quarter, the construction sec-

tor grew by 2,6% in the same period. The Turkish 

construction sector is a major sector with its 6% 

share in GDP and 7,3% in employment rates. The 

construction sector’s multiplier effect on other 

sectors and low import rates cause this sector 

have a significant position for the economy. The 

number of houses sold across Turkey exceeded 

105 thousand in August 2014, which is 25% 

higher than the number sold in the same month 

of the previous year. The number of buildings, 

entitled to a Building License by the municipali-

ties, increased by 24,6%, and their surface area 

increased by 35,8% in the first six months of 2014, 

in comparison to the previous year. Considering 

such data, it is seen that the construction is still 

vivid, although the stocks are not so high.  

BAŞKAN’IN GÖZÜYLE PRESIDENT’S OPINION
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Türkiye Hazır Beton 
Birliği’nin hazır beton sek-
töründe çalışan pompa, 
transmikser ve santral ope-
ratörleri ile laboratuvar tek-
nisyenleri için düzenlediği 
kurslar devam ediyor. Bir 
okul gibi sektörüne eğitim-
li, bilinçli ve kalifiye eleman 
yetiştiren THBB’nin Eylül ve 
Ekim aylarında düzenlediği 
5 kursa 170 kişi katıldı.

4 farklı alanda eğitim veri-
len kurs takviminde 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 illerde 
de kurslar düzenlenecek.

2014 – 2015 eğitimleri süresince Mercedes-Benz Türk A.Ş., 
Pompa ve Transmikser Operatörleri Kursları’nın Ana Sponso-
ru, 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 
Sponsoru olarak THBB eğitimlerine destek verecek.

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesleki ve Teknik Eği-

tim Yönetmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafından 

veriliyor. Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise iş 

güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanılması 

olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan 

ders programında; kullanılan araçların teknik özelliklerinin bi-

linmesi, ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenilmesi, ilkyar-

dım kurallarının öğrenilmesi konuları 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 uygu-

lamaların öğrenilmesi konuları hakkında eğitim verilmektedir. 

Laboratuvar Teknisyenleri kursu ders programında; standar-

da uygun beton üretimi yapılması, standarda uygun beton nu-

mune değerlendirmesi yapılması gibi teorik konuların yanında 

laboratuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

4 farklı branş için özel olarak hazırlanan programlarda eğitim 

alan katılımcılar kurs sonunda sınava tabi tutulmakta ve ba-

şarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika veril-

mektedir.

Eğitimlerin kontenjan bilgilerine ve başvuru formlarına web 

sitemizden ulaşılabilmektedir. 

Turkish Ready Mixed 

Concrete Association 

trained 170 individuals in  

2 months

The courses organized by Turkish Ready 

Mixed Concrete Association for the pump, 

trans mixer and switchboard operators 

as well as laboratory technicians are still 

ongoing. Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, raising well-trained, conscious 

and qualified personnel for the sector just 

like a school, trained 170 individuals in its 

courses on September and October.

ETKİNLİKLER ACTIVITIES
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Yeşil Nokta Çevre Ödülleri 

Yarışması’na 19 tesis katıldı

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)’nin hazır beton sektörün-
de, doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teş-
viki amacıyla düzenlediği THBB 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülle-
ri Yarışması’na 10 firmanın 19 hazır beton tesisi başvuruda 
bulundu. Yarışmaya başvuran hazır beton tesislerinde  çevre 
mevzuatı ve THBB Çevre Denetim Listesi kriterlerinin yanısıra 
estetik görünüm ve tesisin yeşillendirilmiş olması da gözönün-
de bulundurulacak. Tesislerde yapılacak denetimlerden sonra 
hazırlanacak raporlar, Türkiye Hazır Beton Birliği Çevre Komi-
tesi tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belirlenecek.

Kurulduğu ilk yıllardan bu yana çevre bilinci yüksek bir sektör 
için çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği; çevreyle uyumlu üretim 
için ‘Yeşil Nokta Çevre Yarışması’nın 5.’sini düzenledi. THBB’ye 
üye firmaların tesislerinin başvurduğu yarışmada adaylar, çev-
reye duyarlı üretim konusunda A’dan Z’ye denetlenecek.

Yeşil Nokta Çevre Yarışması seçmelerinde, hava kalitesinin ko-
runması, gürültü, atık su kontrolü; akaryakıt, yağ ve kimyasal 
madde yönetimi; katı atık yönetimi ve trafik yönetimi gibi ayrın-
tılı çevre kontrolü unsurları denetlenecek. Tesis denetimlerin-
de ayrıca toz emisyon izni, geri dönüşüm sistemleri gibi husus-
lar da dikkate alınacak. Tesisler oluşturulan denetim ekipleri 
tarafından ziyaret edilecek ve incelemelerde bulunulacak. Ha-
zırlanan raporlar, Türkiye Hazır Beton Birliği Çevre Komitesi 
tarafından değerlendirilerek kazanan tesisler belirlenecek.

KAZANANLAR ERMCO’YA BİLDİRİLECEK

Yarışma başvuruları 1 Ekim 2014 tarihinde sona erdi. Bir firma-
nın en fazla 4 tesis ile katılabildiği yarışmaya, 10 firmadan 19 
hazır beton tesisi başvuruda bulundu. Yarışma Komitesi’nin be-
lirleyeceği 10 tesis arasından ilk 3’e girenler Uluslararası Temsil 
Ödülü alarak Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) tarafından 
da Türkiye’yi temsilen ödüllendirilecek. Bugüne kadar, 1998, 
2001, 2007 ve 2012 yıllarında düzenlenen yarışmalarda, Ulus-
lararası Çevre Temsil Ödülü alan tesisler, Avrupa Hazır Beton 
Birliği tarafından 1998 yılında Lizbon’da, 2001 yılında Berlin’de, 
2007 yılında Sevilla’da ve 2012 yılında Verona’da ödüllendirildi.

Her 3 yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Hazır Beton Birliği Kong-

resi bu yıl Türkiye’de THBB ev sahipliğinde 4 – 5 Haziran 2015 
tarihlerinde İstanbul Askeri Müze’de gerçekleşecek. Birlik ola-
rak yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye’ye kazandı-
rılan XVII. ERMCO Kongresi’ne Avrupa hazır beton sektörünün 
önemli temsilcileri katılacak. Türkiye ve özellikle hazır beton 
sektörü açısından büyük öneme sahip kongre, 1995 yılında da 
İstanbul’da başarılı bir organizasyonla gerçekleştirilmişti.

Çevre konusunda hassasiyetini her fırsatta ortaya koyan ve bu 
anlamda fark yaratan 
çalışmalara imza atan 
Türkiye Hazır Beton 
Birliği geçtiğimiz yıl 
da, İstanbul’da çevre-
sel sürdürülebilirliğin 
artırılmasını ve doğal 
kaynakların korunma-
sını sağlamak amacıy-
la “Kentsel Dönüşüm 
Projeleri Kapsamında 
Oluşan İnşaat ve Yıkıntı 
Atıklarının Hazır Beton 
Sektöründe Yeniden 
Kullanım Potansiyeli-
nin Araştırılması Ar-Ge 
Projesi”ni hayata geçir-
mişti. İstanbul Kalkın-
ma Ajansı tarafından 
da desteklenen Proje, 
binaların yıkılması so-
nucu ortaya çıkan in-
şaat yıkıntı atıklarının 
hazır beton üretiminde 
hammadde olarak ye-
niden kullanımını teşvik 
ediyor. AR-GE Projesi 
ile dönüşümden elde edilen tüm çıktılar çevreye zarar veren 
atıklar olmak yerine, başka projelerde kullanılacak yapı malze-
mesine dönüştürülüyor.

19 facilities applied to 

THBB’s 5th Green Spot 

Environmental Awards 

Competition

19 ready mixed concrete plants from 10 

companies applied to the 5th Green Spot En-

vironmental Awards Competition organized 

by Turkish Ready Mixed Concrete Associa-

tion (THBB) for promoting eco-friendly 

production and service in compliance with 

urbanization principles in the ready mixed 

concrete sector. In addition to the criteria 

of THBB Environmental Inspection List 

and environmental legislation, other factors 

such as esthetical appearance and green 

landscaping of the applying ready mixed 

concrete plants will be considered dur-

ing the assessment process. Reports to be 

prepared after the plant inspections will be 

evaluated by the Environmental Commit-

tee of the Turkish Ready Mixed Concrete 

Association, and then the winners will be 

announced. 
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Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyat-
larla %2,1’lik artışla 30.803 milyon TL oldu.

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı 
ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre cari fiyat-
larla %9,7’lik artışla 423.921 milyon TL oldu.

İmalat  sanayi, 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla 
%12,3’lük artışla 69.305 milyon TL, sabit fi-
yatlarla %2’lik artışla 7.835 milyon TL oldu.

Finans ve sigorta faaliyetleri, 2014 yılı ikin-
ci çeyreğinde cari fiyatlarla %8’lık azalışla 
12.545 milyon TL, sabit fiyatlarla %7,1’lik 
artışla 3.710 milyon TL oldu.

GSYH değeri 2013 yılında cari fiyatlarla 
%10,5 artışla 1.565.181 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %4,1 artışla 122.476 milyon TL 
oldu.

Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 
2013 yılında cari fiyatlarla 20.580 TL, ABD 
doları cinsinden 10.807 dolar olarak hesap-
landı.

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH değeri 
2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
% 2,4’lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arın-
dırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre % 0,5 azaldı.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamalarının de-
ğeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla %6,1’lik artışla 
292.388 milyon TL, sabit fiyatlarla %0,4’lük artışla 19.902 mil-
yon TL oldu.

Devletin nihai tüketim harcaması değeri 2014 yılı ikinci çeyre-
ğinde cari fiyatlarla %7,6’lık artışla 61.008 milyon TL, sabit fi-
yatlarla %2,4’lük artışla 3.277 milyon TL oldu.

Gayri safi sabit sermaye oluşumu değeri 2014 yılı ikinci çeyre-
ğinde cari fiyatlarla %10,1’lik artışla 90.500 milyon TL, sabit 
fiyatlarla %3,5’lik azalışla 7.536 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ihracatı değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla %20,8’lik artışla 118.769 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%5,5’lik artışla 8 557 milyon TL oldu.

Mal ve hizmet ithalat değeri 2014 yılı ikinci çeyreğinde cari 
fiyatlarla %8,5’lik artışla 139.873 milyon TL, sabit fiyatlarla 
%4,6’lık azalışla 8.950 milyon TL oldu.

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte %2,6 büyüme gösterdi

2013 yılında inşaat sektörü ikinci çeyrekte %7,5 oranında büyür-
ken 2014 yılının aynı döneminde %2,6 oranında büyüdü. Sektör 
birinci çeyrekte %5,1 oranında, altı aylık dönemde ise %3,8 ora-
nında büyüdü.

Bu veriler ile inşaat sektörünün 2014 yılında Gayri Safi Yurt İçi 
Hasıla İçerisindeki payı %6 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden 
arındırılmış verilerde ise özel inşaatlar %2,8 oranında artarken, 
kamu inşaatları %-3,9 oranında azaldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %8,86 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 
%0,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,43, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,54 
artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık %9,84 arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Eylül ayında bir 
önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,24, 
bir önceki yılın aynı ayına göre %9,84 ve on iki aylık ortalamala-
ra göre %9,84 artış gösterdi.

Türkiye ikinci çeyrekte % 2,1 büyüdü

Turkey grew by 

2,1% in second 

quarter

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

proach, the second quarter 
of 2014 reached TL 30.803 
million with an increase of  
2,1% in comparison to the 

same quarter of the previous 
year at constant prices.
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Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; 
madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %0,22 düşüş, imalat 
sanayi sektöründe %0,90 artış, elektrik ve gaz sektöründe 
%0,94 artış ve su sektöründe %0,16 artış olarak gerçekleşti. 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 

Kaynak: TÜİK

Yapı Ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %35,8 arttı

2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler tara-
fından Yapı Ruhsatı verilen yapıların bina sayısı %24,6, yüzöl-
çümü %35,8, değeri %50,4, daire sayısı %27,4 oranında arttı. 
 
Yapı Ruhsatı verilen binaların 2014 yılı Ocak-Haziran ayları top-
lamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 112,6 milyon m² iken; bunun 
63,8  milyon m2’si (%56,7) konut,  29,9 milyon m2’si (%26,5) 
konut dışı ve 18,9 milyon m2’si (%16,8) ise ortak kullanım alanı 
olarak gerçekleşti.

 
Kullanma amacına göre 81,1 milyon m² (%72,0) ile en yüksek 
paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. 
Bunu 6,0 milyon m² (%5,3) ile kamu eğlence, eğitim, hastane 
veya bakım kuruluşları binaları izledi.

 
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 99,5 milyon m²  (%88,3) ile 
en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon m² (%10) ile dev-
let sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapı kooperatifleri izledi. 
Daire sayısına göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 
431’i özel sektör, 21 bin 344’ü devlet sektörü ve 7 bin 745’i yapı 
kooperatifleri tarafından alındı.

 
İllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile İstanbul en yüksek paya sa-
hip oldu. İstanbul’u, 11,0 milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon 
m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller 
sırasıyla Muş, Tunceli ve Ardahan oldu.

 
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en 
yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 41 bin 900 adet (%8,0) ile 
Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri izledi. Dai-
re sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Muş ve Hakkari oldu. 

(r): Yapı İzin İstatistikleri 2012 ve 2013 yılları verileri revize edil-
miştir.

Konut satışları yıllık %25 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2014 Ağustos ayında bir önce-
ki yılın aynı ayına göre %25 artarak 105.624 oldu. Konut satış-
larında, İstanbul 17.349 konut satışı ile en yüksek paya (%16,4) 
sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11.836 konut satışı 
(%11,2) ile Ankara, 5.772 konut satışı (%5,5) ile İzmir izledi. Ko-
nut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 11 konut ile Arda-
han, 12 konut ile Hakkari ve 45 konut ile Bayburt oldu. 

İnşaat sektöründe ciro yıllık %0,7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 
2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,9 oranında 
azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise 
bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,7 oranında arttı.

İnşaat sektöründe üretim yıllık %2,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endek-
si, 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 oranın-
da arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat üretim endeksi 
ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,9 oranında arttı.

İnşaat sektöründe istihdam yıllık %10,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam en-
deksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,4 ora-
nında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam 
endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 oranında 
azaldı.

İnşaat sektöründe çalışılan saat yıllık %11,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat 
endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,8 
oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışı-
lan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 
oranında azaldı.

İnşaat sektöründe brüt ücret-maaş yıllık %3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-
maaş endeksi 2014 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 
%0,6 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat 
brüt ücret-maaş endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 
%3 oranında arttı.
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Tufan Ünal

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı

Ülkemizin önde gelen işveren sendikalarından olan Çimento 

Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) bu yıl 50. kuruluş yıl 

dönümünü kutluyor. Bu sayımızda ÇEİS Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tufan Ünal, ÇEİS ve ÇEİS’in 50 yıl dönümü kapsamında 

düzenlediği etkinlikler hakkında Hazır Beton dergisine bilgiler 

verdi. 2014 yılını değerlendiren ve önümüzdeki yıllara ilişkin 

öngörülerini aktaran Tufan Ünal, çimento sektörünün mevcut 

durumu, sorunları ve çözüm önerileri üzerine görüşlerini de 

dergimizle paylaştı.

THBB: ÇEİS’in bugüne kadar yaptığı faaliyetler hakkında 

bilgi verebilir misiniz?

Tufan Ünal : Ülkemizin önde gelen işveren sendikalarından 

olan, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 28 Kasım 1964 

tarihinde; Anadolu Çimento T.A.Ş. Ankara Çimento Sanayii 

T.A.Ş., Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabri-

kaları A.Ş., Eskişehir Çimento Fabrikaları T.A.Ş., İzmir Çimento 

Fabrikası T.A.Ş., Türk Çimentosu ve Kireci A.Ş. çimento fab-

rikaları tarafından o tarihteki işkolları yönetmeliğinin 16 sıra 

numaralı çimento sanayii işkolunda faaliyette bulunmak üzere 

kurulmuş olup, ÇEİS içinde bulunduğumuz yıl, kuruluşunun 

50. yıl dönümünü kutlamaktadır.

ÇEİS’in amacı; üyelerinin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçe-

vesinde ortak ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini korumak, 

geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, 

işkolunda kurulmuş ve kurulacak olan işyerlerinin verimi ve 

ahenkli çalışmasına yardımcı olmak, üyelerini temsil etmek, 

toplu iş sözleşmesini akdetmek, çalışma barışını kurmak ve 

devam ettirmek, bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulun-

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 

50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

NEWS HABERLER

27September - October   HAZIR BETON   





THBB: Türkiye çimento sektörünün mevcut durumu hak-

kında bilgi verebilir misiniz?

T.Ü.: Ülkemiz çimento sektörünü değerlendirmeye başlama-

dan önce, Sektörün dünyadaki durumuna değinmek uygun 

olacaktır. Dünyada çimento tüketimi, 2013 yılında özellikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışıyla birlikte yaklaşık 4 

milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Başta Çin olmak üzere, ge-

lişmekte olan ülkelerin çimento tüketimindeki büyüme trendi 

genel ekonomik büyümeye paralel olarak devam etmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen çimento tüketimi, 

genellikle kişi başına düşen GSMH’nin üzerinde veya paralel 

artış göstermektedir. Ülkemizde Sek-

törün 2013 yılının 3. çeyreği itibariyle 

GSMH içindeki payı yaklaşık %5,8 sevi-

yesindedir.

Türkiye’de kişi başına düşen çimento tü-

ketimi son 10 yılda yıllık ortalama %7 ar-

tışla 2013 yılında 835 kiloya ulaşmıştır. 

Dünya ortalamalarının 550 kg civarında 

olduğu düşünülürse, ülkemizin bulundu-

ğu seviyenin önemi daha iyi anlaşılacak-

tır. Türkiye’de genç nüfus, artan altyapı 

projeleri ve hedeflenen kentsel dönü-

şüm çimento talebini artırmaya devam 

etmektedir.

Türk çimento sektörü, 2013 yılını, beklentilerin üzerinde bir 

şekilde %12’lik bir büyüme oranıyla kapatmıştır. Bir biri ardına 

gerçekleştirilen büyük inşaat projeleri, dev altyapı yatırımları 

ve nispeten hız kazanan kentsel dönüşüm, inşaat sektörünün 

en önemli kollarından biri olan çimento alt sektörünün büyü-

mesinde büyük rol oynamıştır. 

Çimento sektörü, yarattığı yaklaşık 15 bin kişilik istihdam ve 

108 milyon tonluk çimento üretim kapasitesi ile ülkemize cid-

di bir katma değer sağlamaktadır. 49 entegre fabrika ve 15 

öğütme tesisinden oluşan sektör, 71 milyon tonluk üretim ile 

Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi olmakla birlikte, dünya-

nın da 5. büyük çimento üreticisi konumundadır.

THBB: ÇEİS 50. yıl dönümü dolayısıyla hangi çalışmaları 

yapıyor?

T.Ü.: Sendikamızın 50. Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsa-

mında yapılması planlanan etkinliklerden ilki; 14 Haziran 2014 

tarihinde Efes Antik Tiyatroda Sendikamız sponsorluğunda 

düzenlenen Varşova Senfoni Orkestrası’nın konseri ile “İzmir 

Festivali Açılış Etkinliği”  gerçekleştirilmiştir.

Sendikamızın 50. Kuruluş Yıldönümü faaliyetleri kapsamında 

gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek diğer etkinlikler ise şun-

lardır; 19 Eylül 2014 tarihinde Le Meridien Oteli’nde “Belgeli 

İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi”, 10 Ekim 2014 tarihin-

de Le Meridien Oteli’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası 

Sempozyumu”, 5 Kasım 2014 tarihinde Esma Sultan Yalısı’nda 

“İşveren Sendikacılığının Tarihsel Perspektifi Işığında Gele-

cekteki Yapısı Paneli”, 28 Kasım 2014 tarihinde Çırağan Sara-

yında ”50. Kuruluş Yıl Dönümü Gala Yemeği”.

THBB: 2014 yılının ilk 6 ayını de-

ğerlendirir misiniz? 2014 yılsonu ve 

sonrasına dair öngörülerinizi aktarır 

mısınız?

T.Ü.: 2014 yılı Haziran ayında çimento 

üretiminde geçen yılın aynı ayına oranla 

%2,60 oranında artış yaşanmıştır. Bu 

dönemde üretilen çimentonun yaklaşık 

%11’i ihracata gitmiştir. Yine bu dönem-

de iç satışlarda %10,73 artış yaşanırken, 

çimento ihracatı %31,38 oranında düş-

müştür. Sektör, 2014 yılına çok yüksek 

bir satış artışı ile başlamıştır. Mevsim 

normallerinin üstündeki hava şartları ve devam eden büyük 

inşaat projelerinin bu artışta rolü olduğu düşünülmektedir. İç 

satışta yaşanan yüksek artış oranlarının, Haziran ayı itibariyle 

düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. 

Bölgesel olarak baktığımızda, üretim ve iç satışta en yüksek 

artışlar Doğu Bölgelerde ve Akdeniz’de yaşanırken, İhracatta 

ise tek artış yaşanan bölge Ege bölgesi olmuştur. 

Çimento sektörünün 2014 yılının ikinci yarısında nasıl bir ge-

lişme göstereceği konusunda ise; seçimlerin tüketimi etkile-

mediği açıkça söylenebilir.  2013 yılında, öngörülen yüzde 8’lik 

büyümenin çok üzerine çıkarak yüzde 12’lik bir büyüme elde 

edilmiştir. 2014 yılı beklentilerine gelince; iyimser ve kötümser 

açılar dikkate alındığında genel GSMH büyüme hedefinin üze-

rinde bir gelişmeyi öngörmek mümkündür. 

2013 yılsonunda 2014 için öngörülen büyüme hedefi %6 ci-

varındaydı. Ancak hem makroekonomik hem de inşaat sektö-

ründeki gelişmeler büyüme oranının daha aşağıda olacağını 

göstermektedir. 

ÇEİS intends to protect its members’ work-

related economic, social rights and interests 

within the frame of the legislation, improve 

them, ensure their cooperation, help other 

present and future companies engaged in 

the same business to work efficiently and in 

harmony, represent its members, sign collec-

tive labor agreements, ensure and maintain 

labor peace and operate in Turkey accord-

ingly. In addition to its activities in labor 

relations, ÇEİS also undertook an important 

mission in the cement sector within the field 

of occupational health and safety, vocational 

competences and social responsibility. 
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THBB: Sektörde karşılaştığınız sorunlar ve bu sorunlara 

dair çözüm önerilerinizi aktarır mısınız?

T.Ü.: Sektörün çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik 

konusundaki uyguladığı önleyici yaklaşımları önemle vurgu-

layarak, yapı sektörüne ve ülke ekonomisine sağlanan katma 

değer ön plana çıkartılacaktır. 

Sektörümüz için öncelikli bir konu alternatif enerji ve ham-

madde kaynaklarının geliştirilmesidir. Örneğin kentsel ve en-

düstriyel atıkların değerlendirilmesi bunların başında yer al-

maktadır. 

Sektör olarak, atıktan enerji üretimi oldukça önemsenmekte-

dir. Böylece enerji geri dönüşümü ve doğal kaynak tasarrufu 

da sağlanabiliyor. Bu doğrultuda çimento atık kullanım oran-

larının önümüzdeki yıllarda artması beklenmektedir. Mevcut 

durumda, atık temini ve toplanması konusunda özellikle bele-

diyeler ile yaşanan zorlukların aşılabilmesi önem taşımaktadır.  

Türkiye Ekonomisinin büyümesinin sürdürülebilirliği açısın-

dan, finansman ihtiyacının karşılanması oldukça önemlidir. 

FED’in tahvil alımlarını azaltmaya başlamasının, Türkiye ve 

diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerini olumsuz etkile-

me riski vardır. FED’in para politikasında beklenen değişiklik 

Türkiye’nin cari açığını finanse etmesini zorlaştıracaktır. 

Sektörümüz, sera gazlarının global ölçekte azaltılması yönün-

de çalışmaları desteklemekte, ancak bu gayretlerin ülkemizin 

ve sanayimizin gelişimini engellememesi gerektiği inancını ta-

şımaktadır. Bu çerçevede sektörel çözüm önerilerimiz; Emis-

yon Sınırlama kapasiteleri sektörler özelinde belirlenmelidir, 

Tüm sektörler sera gazı emisyonlarını kurallara uygun olarak 

raporlamalıdır, Atık kullanımını artıracak önlemler alınmalıdır, 

Enerji verimliliği yatırımları desteklenmelidir.

Türkiye’de yenilenmesi gereken 7 milyon konut bulunması, 2B 

yasasının çıkması ile yeni arsa sahiplerinin yatırım yapacağı ve 

mütekabiliyet konusunda yapılacak düzenlemeyle yabancı ya-

tırımcıların Türkiye’ye daha çok yatırım yapar hale gelecekleri 

tahmin edilmektedir. 

Tabi burada yatırım konusu açılmışken aslında biz çimento iş-

verenleri için en büyük yatırımın, çalışanlarımıza yaptığımız 

yatırım olduğunun da altını çizmekte yarar görüyorum. Özel-

likle, sektörümüzdeki çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde geldikleri fabrikalarımızdan yine sağlıklı ve güvenli bir 

şekilde evlerine, ailelerine kavuşabilmeleri için uzun yıllardır iş 

sağlığı ve güvenliği alanında faaliyetler düzenliyoruz. 2000’li 

yılların başından itibaren gündemimizin ilk sırasında yer alan 

iş sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışanlarımızca içselleştirilme-

si de aslında çimento sektörünün “güvenlik kültürü”nün her 

geçen gün gelişmesini sağlamaktadır. Aslında, İSG’deki en 

önemsediğimiz konu, toplumsal “güvenlik kültürü”nün yaygın-

laşması ve tüm sektörlerin konuyu sahiplenmesidir. Bu nok-

tada da, eğitim konusunun bu işin olmazsa olmazı olduğunu 

düşünüyorum. Orta ve yükseköğretim seviyesindeki çocuk-

larımızın, gençlerimizin çalışma hayatına girmeden önce İSG 

bilinciyle mezun olması, önümüzdeki yıllarda ülkemizin “gü-

venlik kültürü”nü çok daha ileriye götürecek ve son dönemde 

yaşadığımız elim kazaların tekrarını önleyecek nesiller yetiş-

mesini sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Çimento işletmelerinin özellikle teknik alan-

larda insan kaynağına ilişkin en temel sorunu, kalifiye işgü-

cünün yetersizliğidir. Bu durum, işyerlerine işgücü verimliliği 

ve maliyeti olarak yansımaktadır. İşverenin temel talebi; işe 

alınan işçiler dâhil teknik elemanların gerekli yeterliliklere 

sahip olarak doğrudan üretime katılmalarıdır. Bu açıdan ba-

kıldığında; devletin istihdamın artırılması için belgeli işgücünü 

teşvik ettiği uygulamaları daha da anlam kazanmaktadır. 6111 

sayılı Kanun’la, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek ama-

cıyla işverene sağlanan sigorta prim desteği uygulamasının 

devam etmesini; aynı Kanunla getirilen, mesleki yeterlilik bel-

gesine sahip olan çalışanlara yönelik sağlanan 48 ila 54 ay 

süreli prim teşvikinin halen sektörde çalışan ancak sonradan 

mesleki yeterlilik belgesine sahip olmuş aynı yaş aralığındaki 

çalışanlar için de uygulanmasının sağlanmasını önemli adım-

lar olarak görmekteyiz. Ayrıca, çimento üretim teknolojisine 

ilişkin, sektöre yönelik bir eğitim müfredatının geliştirilmesi, 

meslek okullarımızda böyle bir bölümün açılması ve müfreda-

tımızda böyle bir programın yer alması, çimento sektörü ile 

eğitim dünyası arasındaki arzu edilen uyumu yakalamamıza 

vesile olacaktır. Son olarak belirtmek isterim ki; herhangi bir 

sektörde faaliyet gösteren ve sektörüne yönelik hizmet ver-

mek isteyen temsilci kuruluşların Mesleki Yeterlilik Belgelen-

dirmesi yapması hususunda teşvik edilmesi bakımından bü-

rokratik bazı prosedürlerin basitleştirilmesi, arzulanan nitelikli 

ve belgeli işgücü seviyesinin artırılmasına hizmet edecek bir 

uygulama olacaktır.

THBB: ÇEİS’in önümüzdeki yıllardaki hedefi nedir?

T.Ü.: Çimento Sektörünün çatı kuruluşu ÇEİS, kurulduğu gün-

den bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerini artırarak ül-

kemizin önde gelen sivil toplum kuruluşu olmaya devam ede-

cektir. Özellikle Yönetim Kurulu’muzun “Sıfır Kaza Vizyonu” 

çerçevesinde, önümüzdeki yıllarda “Türk Çimento Sektörü 

Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi olmasının yanı sıra iş 

sağlığı ve güvenliği alanında da en başarılı ülkesidir” diyebil-

mek en büyük misyonumuz olacaktır.
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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 16 Eylül tarihinde 

İstanbul’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Birlik Başka-

nı Mehmet Göçmen, Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı’na 

atanması nedeniyle Birlik Yönetim Kurulu üyeliği ve Başkanlı-

ğından istifa ederek ayrıldı. Aynı gün yapılan toplantıda Voto-

rantim Çimento San ve Tic A.Ş. Türkiye CEO’su ve TÇMB Başkan 

Vekili M. Şefik Tüzün, TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi-

ne getirildi.

TÇMB’nin 21. başkanı olan M. Şefik Tüzün, 28 Şubat 2008 tari-

hinden bu yana TÇMB’de Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli or-

ganlarda yer aldı. Ayrıca Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş Genel 

Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa  temsilcisi olarak TÇMB Yönetim 

Kurulu üyeliğine atandı.

Mustafa Şefik Tüzün Hakkında

1955 yılında Ankara’da doğan Mustafa Şefik Tüzün, ODTÜ Ma-

kine Mühendisliği’nde 1978 yılında lisans ve 1981 yılında yüksek 

lisans eğitimini tamamlamıştır. 1978 yılında Etibank’ta Proje 

Mühendisi olarak baş-

ladığı çalışma hayatına, 

1979 yılında Danimarka 

Üniversitesi’nde Araştır-

ma Mühendisi, 1980 - 1982 

yılları arasında ODTÜ’de 

Araştırma Görevlisi, 1982 - 

1992 yılları arasında GAMA 

Endüstri A.Ş.’de çeşitli ka-

demelerde görev aldıktan 

sonra, 1992 - 1995 yılları 

arasında Set Çimento’da 

görev almıştır. 1995 yı-

lından 2003 yılına kadar 

Genel Koordinatör Yardım-

cısı görevi de olmak üzere 

Yibitaş Lafarge Grubu’nda 

çeşitli görevlerde bulun-

muştur. Aynı zamanda, 

2001 - 2004 yılları arasın-

da Lafarge Türkiye Çimen-

to Grubu Endüstri Başkan 

Yardımcılığı görevini de yü-

rüten Tüzün, 2004 - 2007 

yılları arasında Lafarge 

Kuzey Amerika Alçı Grubu 

Üretim Başkan Yardımcısı olarak ABD’de görev yapmıştır. Yibi-

taş Lafarge Grubu’nun Cimpor Grubu tarafından satın alınması-

nın ardından, 2007 - 2009 yılları arasında Yönetim Kurulu Üye-

si ve Çimento Grubu Başkanlığı ve 2009-2012 yılları arasında 

CEO görevini üstlenmiştir. 2012 yılında Cimpor Türkiye varlık-

larının Votorantim Grubu’na devri sonrası,  Votorantim Türkiye 

CEO ve Yönetim Kurulu Başkan Yrd. görevini devam ettirmekte 

olan Tüzün, evli ve 1 çocuk babasıdır.

TÇMB’nin Yeni Başkanı 

M. Şefik Tüzün oldu

The New Chairman of 

TÇMB is M. Şefik Tüzün            

In the Executive Board meeting of the 
Turkish Cement Manufacturers’ As-

sociation (TÇMB) held in Istanbul on 
September 16th, Mehmet Göçmen, the 
Chairman of the Association, resigned 

from his positions as the Chairman 
and Board member of the Association, 

because he was assigned as the President 
of the Sabancı Holding Energy Group. 
In the same meeting, M. Şefik Tüzün, 

the CEO of Votorantim Çimento San ve 
Tic A.Ş. Turkey and Vice Chairman of 

TÇMB, was assigned as the Chairman of 
TÇMB.

M. Şefik Tüzün, the 21st Chairman of the 
TÇMB, has taken part in various bod-
ies as a Board member in TÇMB since 

February 28th, 2008. Furthermore, Nevra 
Özhatay, the General Manager of Çimsa 
Çimento San. ve Tic. A.Ş, was appointed 
to the membership position of the TÇMB 

Board as Çimsa representative.
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“Yapı Malzemeleri Çalıştayı”, Türk Akreditasyon Kurumu’nun 

ev sahipliğinde 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul’da ger-

çekleştirildi.

Yapı malzemeleri alanı ile ilgili tüm ilgili 

paydaşları bir araya getiren çalıştayda ka-

tılımcı olarak TÜRKAK personeli, TÜRKAK 

teknik uzmanları ve denetçileri, Ekonomi 

Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı yetkilileri, Yapı Malzemeleri ala-

nında faaliyetlerini sürdüren onaylanmış 

kuruluşlar temsilcileri, Uygunluk Değer-

lendirmesi Derneği (UDDer), Onaylanmış 

Kuruluşlar Komitesi (ONKUR), Kalibrasyon 

ve Deney Laboratuvarları Derneği (TURK-

LAB), Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 

(TÇMB), Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) 

ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 

Derneği (İMSAD) temsilcileri yer aldı.

Çalıştaya eğitim amaçlı sunum yapmak ve 

deneyimlerini paylaşmak adına EUROLAB 

Başkanı ve Avrupa Komisyonu Yapı Mal-

zemeleri Danışmanı Jiri Sobola ve EA CPR 

Directive Network Koordinatörü Georgios 

Kallergis konuşmacı olarak katıldı. Jiri 

Sobola, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 

detaylı şartları ve akreditasyon ile ilgili 

alanları konulu, Georgios Kallergis de EA 

çatısı altında akreditasyon ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 

konulu sunumlar yaptı ve deneyimlerini paylaştı.

Ayrıca TÜRKAK Ürün, Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkan 

V. Orbay Evrensevdi, Ekonomi Bakanlığı, 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür-

lüğü, Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi 

Dairesi Başkanı Devran Ayık ve Uzman Sa-

vaş Tarhan ve Uygunluk Değerlendirmesi 

Derneği (UDDer) Başkanı Ayfer Adıgüzel 

ve yetkilileri, Yapı Malzemeleri Yönetmeli-

ği kapsamında kurumlarının/derneklerinin 

çalışmaları hakkında sunum yaptı.

İki gün süren çalıştay boyunca CPR (RE-

GULATION (EU) No 305/2011) ve bunun 

Türkiye’ye uyumlaştırılmış hali olan Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında tüm 

ilgili paydaşların özellikle akreditasyon 

özelinde karşılaştığı problemler tartışıldı, 

bunlara çözüm üretildi, farkındalık ve anla-

şılabilirlik arttırıldı. Ayrıca, hem katılımcı-

lar hem de konuşmacılar yapı malzemeleri 

alanındaki deneyimlerini paylaştı. Çalıştay 

sonunda, yapı malzemeleri kapsamında 

Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve TÜR-

KAK bünyesinde devam etmekte olan ve 

bundan sonra yapılması planlanan çalış-

malar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

TÜRKAK Yapı Malzemeleri Çalıştayı 

düzenledi

TÜRKAK organized 

an Workshop on 

Construction Materials             

The “Construction Materials Workshop” 
was hosted by the Turkish Accredita-
tion Agency and organized in Istanbul 

between September 19th and 20th, 2014.

TÜRKAK personnel, TÜRKAK techni-
cal specialists and auditors, Ministry of 
Economy officers, Ministry of Environ-

ment and Urban Planning officers, 
representatives of the notified bodies 

operating within the field of construction 
materials, Conformity Assessment Asso-
ciation (UDDs), Committee of Notified 
Bodies (ONKUR), Turkish Calibration 

and Experiment Laboratories Association 
(TURKLAB), Turkish Cement Manu-
facturers’ Association (TÇMB), Turk-
ish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) and Association of Turkish Con-
struction Material Producer (İMSAD) 

representatives participated in this work-
shop, which gathered all shareholders in 

this specific field under one roof. 
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UDDer ve TURKLAB ortaklığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliği  

ile  düzenlenen Ürün Güvenliği Semineri 23 Eylül 2014 tarihin-

de Ankara’da gerçekleştirildi.

Seminer; Uygunluk Değerlendirmesi Derneği (UDDer) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayfer Adıgüzel, Kalibrasyon ve Deney Labo-

ratuvarları Derneği (TURKLAB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Dr. Ömer Güzel, Ankara 

Sanayi Odası (ASO) Genel Sekreteri Doç. 

Dr. Yavuz Cabbar, Ekonomi Bakanlığı, 

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdü-

rü Dr. Mehmet Karabay ve Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri 

Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muh-

sin Dere’nin yaptıkları açılış konuşması ile 

başladı.

“Ürün Güvenliği ve Yasal Düzenlemeler”, 

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Güvensiz 

Ürünler ve Yaptırımlar” ve “Üretici ve 

Tüketici Açısından Ürün Güvenliği” başlıklarında mevzuat dü-

zenleyicileri temsilen ilgili Bakanlıklar, akreditasyon süreçlerini 

temsilen TÜRKAK, uygunluk değerlendirmesi alanında Avru-

pa’daki uygulamalar konusunda Avrupa Laboratuvarlar Birliği- 

EUROLAB, üreticileri temsilen İMSAD-Türkiye İnşaat Malzeme-

si Sanayicileri Derneği ve tüketicileri temsilen TÜDEF-Tüketici 

Dernekleri Federasyonu katılımıyla üç ayrı oturum gerçekleşti-

rildi. Oturumlarda ürün güvenliğinin önemi, ürün güvenliğinin 

mevzuatlarla ve uygunluk değerlendirme-

si hizmetleri ile olan ilişkisi, ürün güvenli-

ğinin kontrolü için gerçekleştirilen piyasa 

gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sonuç-

ları paylaşıldı.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde ko-

nulan hedeflerin gerçekleştirilmesi ama-

cıyla; UDDer Yönetim Kurulu Başkanı ve 

TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanı  “Ulu-

sal Ürün Güvenliği Strateji ve Eylem Planı” 

hazırlanması önerisi yaptı ve dernekler 

olarak hazırlanacak ve yürütülecek bu 

plan için her türlü desteği vereceklerini 

belirtti. UDDer ve TURKLAB Yönetim Kurulu Başkanları 2014-

2015 yılı faaliyet planları içerisine farklı illerde sanayi ve ticaret 

odaları ile benzer faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade etti.

Ürün Güvenliği Semineri büyük ilgi ve 

katılımla gerçekleşti

The Seminar on Product 

Safety attracted 

considerable attention 

and participation            

The Seminar on Product Safety was 
organized by the partnership between the 
Conformity Assessment Association (UD-
Der) and TURKLAB in cooperation with 
Ankara Chamber of Industry on Septem-

ber 23rd, 2014 in Ankara.
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Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından 

50. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenle-

nen “Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi” 19 Eylül 

2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Zirveye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üst düzey 

bürokratları, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yöneticileri, Türkiye 

Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Zekeri-

ye Nazlım, ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı 

Tufan Ünal başta olmak üzere iş ve siya-

set dünyasının isimlerinin yanı sıra bu 

alanda çalışan profesyoneller, akademis-

yenler ve Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 

öğrencileri katıldı.

Türkiye’nin “Sürdürülebilir İstihdam” he-

define, mesleki yeterlilik belgeli işgücü-

nün katkısının tartışıldığı zirvede, işveren 

ve çalışan beklentileri de dile getirildi. 

Zirvede, özellikle son günlerde yaşanan 

üzücü iş kazalarının bir daha yaşanmaması için mesleki ye-

terlilik belgesine sahip çalışanların istihdamının önemi bir 

kez daha vurgulandı.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 

Başkanı Tufan Ünal, Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, 

dünyanın beşinci, Avrupa’nın en büyük üreticisi ve aynı za-

manda bölgesinin de en büyük ihracatçısı olan Türk çimento 

sanayinin, 2013 yılında 60.236.020 ton klinker, 71.337.404 

ton çimento ürettiğini, 12.296.410 ton klinker ve çimento ih-

raç ettiğini söyledi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan çimento sek-

törünün bugünlere gelmesinde çalışanlarının büyük rol oy-

nadığını kaydeden Ünal sözlerini şöyle sürdürdü. “Hedefimiz, 

dünyayla rekabet etme noktasında iş sağlığı ve güvenliği 

normlarında, çevre duyarlılığına sahip kaliteli üretim yapa-

bilmek ve değişen teknolojiye ayak uyduran işletmelere sa-

hip olmak kadar, yetkinliklerini ve yeterliliklerini ispat etmiş, 

eğitimli ve belgeli çalışanlara da sahip olmaktır. İşte bu yolda 

2008 yılından beri emin adımlarla ilerliyoruz.” 100 yılı aşkın 

bir süredir ülke ekonomisi içinde önemli bir rol oynayan çi-

mento sektörünün, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsa-

mında çok tehlikeli sınıfta yer aldığını belirten Tufan Ünal, bu 

nedenle çimento işletmelerinin belgeli işgücü istihdam ettiği-

ni ve konuya azami dikkati gösterdiklerini söyledi.

Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir İstihdam Zirvesi’nde açılış 

konuşmalarının ardından Prof. Dr. Üstün Dökmen “ Kaliteli 

Yaşam, Meslekler ve Meslek Seçimleri” 

konulu bir sunum yaptı. “Sürdürülebilir 

İstihdamda Çimento Sektörü Örneği” 

konulu oturumda ise Bursa Çimento Fab-

rikası A.Ş. Genel Müdürü Mürsel Öztürk,  

Akçansa Çimento San.ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdür Yardımcısı Hakan Timur ve BAŞ-

TAŞ Başkent Çimento San.ve Tic. A.Ş. 

Elektrik Bakım ve Otomasyon Teknisyeni 

Ömer Aktaş konuşmacı oldu. 

Zirvenin öğleden sonraki oturumu sanat-

çı Ayhan Sicimoğlu’nun “Hayat Hikaye-

leri” konulu bir performansı ile başladı. 

“Nereden Nereye” başlıklı oturumda ise tarafların beklenti-

lerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Firuzan 

Silahşör, Aşkale Çimento San. T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 

Fatih Yücelik, TÜRKAK Baş Denetçisi Doğan Yıldız, TED Üni-

versitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Petek Aşkar dile 

getirdi.

ÇEİS, 

Belgeli İşgücü=Sürdürülebilir 

İstihdam Zirvesi düzenledi

ÇEİS organized the 

Certificated  

Labor = Sustainable 

Employment Summit        

“The Certificated Labor = Sustainable 
Employment Summit” was organized on 
September 19th, 2014 in Istanbul by the 

Cement Industry Employers’ Association 
(ÇEİS) within the frame of its 50th Es-

tablishment Anniversary events. protocol 
members by High Speed Rail Line. 
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Türkiye Prefabrik Birliği’nin 30. kuruluş yıl dönümünde dü-

zenlenen 2. Prefabrikasyon Günü 16 Ekim 

2014 tarihinde İstanbul’da kutlandı.

Beton Prefabrikasyon sektöründe faa-

liyet gösteren üretici, tedarikçi, projeci, 

ilgili akademisyenlerin ve inşaat sektör 

kuruluşları İstanbul’da yapılan tekne tu-

runda bir araya geldi. Düzenlenen kok-

teylin ardından Altın Kiriş ödül töreni 

gerçekleştirildi. 

Altın Kiriş Ödülleri Sahiplerine Verildi

Altın Kiriş ödülleri 1987 yılından itiba-

ren Türkiye Prefabrik Birliği tarafından, 

Beton Prefabrikasyon Teknolojisini ta-

nıtmak ve gelişimini sağlamak amacıyla, 

Bilimsel Çalışma, Yapı, Ürün, Çevre, Hiz-

met olmak üzere 5 dalda verilmektedir. 

Prefabrikasyon Günü’nün Ödül Töreni 

Bölümünde son dönem Altın Kiriş Ödül-

leri sahiplerine verildi. 

Başarılı Bilimsel Çalışma ve/veya Yayın 

Ödülü’nü İstanbul Teknik Üniversitesi, 

İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden  Prof. Dr. 

Faruk Karadoğan ve Doç. Dr. Ercan Yük-

sel aldı.

Başarılı Yapıt ödülü için 2 değerli yapıya 

ödüller verildi. İlk yapıt Manisa Organize 

Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmiş olan 

Bedriye Mencik Camisi’nin proje mimarı 

Bir+OK Mimarlık Bürosundan Şükrü Ko-

cagöz, işvereni İrfan Mencik ve yapımcı 

kuruluş AKAT Prefabrike’den Yönetim 

Kurulu Başkanı Altay Çizgenakat’a, ikinci 

Başarılı Yapıt Ödülü Sabancı Üniversite-

si Nanoteknoloji Uygulama Merkezi için 

Yapı Merkezi Prefabrikasyon Grubu Ge-

nel Müdürü Fuat Hatipoğlu’na verildi.

Ürün ve Çevre Ödülü dalında bu dönem-

de aday önerilmemiş, Başarılı Hizmet 

Ödülleri sektöre ve Birliğin gelişmesine 

yaptıkları hizmet ve katkılarından dola-

yı Yönetim Kurulu eski başkanları Gür 

Coşkun, Toros Vural ve Merhum Bülent 

Yücesoy’a verildi.

The Celebration of 2nd 

Prefabrication Day            

The 2nd Prefabrication Day, organized on 
the 30th anniversary of the Turkish Pre-

Cast Concrete Association, was celebrat-
ed in Istanbul on October 16th, 2014.

The manufacturers, suppliers, designers 
operating in the pre-cast concrete sector, 

related academicians and construction 
organizations came together at a boat trip 
in Istanbul. Following the cocktail organi-
zation, the Golden Beam award ceremony 

took place. 

The Golden Beam awards have been 
granted since 1987 by Turkish Pre-Cast 
Concrete Association to promote Pre-

Cast Concrete Technology and improve 
the same in 5 different areas, namely, 
Scientific Study, Structure, Product, 
Environment and Service. The latest 

Golden Beam Awards were granted to the 
winners during the Award Ceremony as a 

part of the Prefabrication Day.

2. Prefabrikasyon Günü kutlandı
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Beton bariyerlerin karayolu güvenliğindeki önemi, TÇMB’nin 

Ankara’da düzenlediği uluslararası çalıştayda masaya yatı-

rıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden çalıştaya katılan araştır-

macı ve üst düzey yöneticilerin sunum-

larıyla, Beton Otokorkuluklar’ın Belçika, 

Avusturya, Almanya ve İngiltere’deki 

uygulamaları ayrıntılarıyla anlatıldı. Ka-

rayolu güvenliğinde son teknoloji kulla-

nımının önemine dikkat çeken uzmanlar, 

daha az bakım gerektiren ve gelişmiş 

ülkelerin tercih ettiği beton bariyerlerin 

özellikle motosikletler için daha güvenli 

olduğunun altını çizdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 

15-16 Eylül’de Ankara’da düzenlediği “Be-

ton Otokorkuluklar ve Karayolu Güvenli-

ği” Çalıştayı’na, Karayolları Genel Müdür-

lüğü, Büyükşehir Belediyeleri, Türkiye 

Hazır Beton Birliği, Türkiye Prefabrik Bir-

liği ve çimento ve beton sektörü temsil-

cilerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. İ. Özgür Yaman açılış konuşma-

sında, otokorkulukların, trafik güvenli-

ğindeki önemini vurguladı. Çalıştayın ilk gününde “Otokor-

kuluk Güvenlik Standartları, Sınıflandırılması ve Avrupa’da 

Gelişimi” başlıklı bir konuşma yapan Avrupa Yol Federasyonu 

Başkan Yardımcısı Konstandinos Diamandouros, Avrupa’da 

beton otokorkulukların CE işaretlemesi sürecinden de bah-

setti ve Avrupa refujlerinde beton bariyerlerin tercih edildi-

ğini söyledi.  Çalıştay’a İngiltere’den katılan Taşımacılık Araş-

tırma Laboratuvarı Uzmanı Gavin Williams, otokorkulukların 

geçmişten günümüze olan gelişimini katılımcılara aktardı ve 

İngiltere’de orta refujde beton bariyer zorunluluğunun oldu-

ğunu vurguladı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra trafiğin büyü-

mesi ile bariyerlerin öneminin oldukça arttığını vurgulayan 

Williams; yatırım bedeli, bakım sıklığı, bakım bedeli, ömrü ve 

kaza bedeli gibi konuların önemini anlattı. 

Çalıştay’da konuşan Belçika Wallonia Karayolları Müdürü 

Hüseyin Kadıoğlu, trafik kazalarının yüzde 16’sının bariyer-

lerden kaynaklandığını belirtti. Belçika’da ahşap, ahşap-çelik 

karışımı, çelik ve beton bariyerlerin kul-

lanıldığını ifade eden Kadıoğlu, “Trafik 

kazalarında can kayıplarını önlemek için 

uygun bariyerler, uygun zamanda kulla-

nılmalıdır” dedi. Beton ve çelik bariyer-

lerin kıyaslamasını detaylı şekilde ele 

alan Kadıoğlu, beton bariyerlerin çelik 

bariyerlere kıyasla çok daha uzun ömür-

lü olduğunu ve bakım gerektirmediğini 

detaylı şekilde aktardı.

“Motorsikletler ve Beton Otokorkuluklar” 

adlı sunumunda Araştırma Mühendisi 

Ceki Erginbaş, motosikletliler açısından 

beton ve çelik bariyerlerin farklarını kı-

yasladı. Beton bariyerlerin çelik bariyer-

lere oranla daha güvenli olduğunu belir-

ten Erginbaş, yine de beton bariyerlerin 

motorsikletliler için sağlıklı olmadığını 

vurguladı. 

Çalıştay sonrası memnuniyetlerini dile 

getiren katılımcılar, çalıştayın genişletilerek bir kongre halini 

alması yönündeki taleplerini TÇMB’ye ilettiler.

TÇMB: “Gelişmiş Ülkeler Beton Bariyerleri 

Tercih Ediyor”

TÇMB: “Developed 

Countries Prefer Concrete 

Barriers”            

The importance of the concrete barri-
ers in the highway safety was brought to 
the table in the international workshop, 
organized by TÇMB (Turkish Cement 
Manufacturers’ Association) in Ankara. 

With the presentations made by the 
researches and senior executives from 
different countries of the Europe, the 

implementation of Concrete Guardrails in 
Belgium, Austria, Germany and England 
was discussed in details in the workshop. 
Underlining the importance of the use of 
hi-technology in the highway safety, the 
experts stated that the concrete barriers, 
requiring less maintenance and preferred 
by the developed countries, are safer for 

the motorcycles in particular.  
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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Antalya ve İstanbul 

Şubesi’nin düzenlediği 9. Ulusal Beton Kongresi 16-18 Nisan 

2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak. Türkiye Hazır Beton 

Birliği’nin ana sponsorlarından olduğu Kongre, “Sürdürülebilir 

Beton” başlığı altında düzenlenecek.  

Betonda sürdürülebilirlik kavramında beton bileşenlerinin çevre-

ye zarar vermeyen malzemelerden oluşması ve atıkların beton 

üretiminde değerlendirilmesi, enerji tasarrufu ve beton yapıla-

rın kullanım ömrünün uzatılması gibi yaklaşımlar yer almaktadır. 

Sürdürülebilir beton, bileşenleri olan agrega ve bağlayıcısı büyük 

ölçüde geri dönüşüm atıklarından oluşan bir malzemedir. Günü-

müzde yurdumuzun her köşesinde gündeme gelen kentsel dönü-

şüm atıklarının büyük çevre sorunlarına yol açacağı açıktır. Bu 

nedenle bu atıkların beton üretiminde agrega olarak kullanılması 

soruna bir ölçüde çözüm getirebilecektir. Karbondioksit emisyo-

nu ve enerji tüketimi açısından sorunlu olan çimento kullanımını 

kısacak ve yakıt tüketimini azaltacak çözümler sürdürülebilirlik 

açısından önemlidir. Çimentoya puzolan özellikli endüstri yan 

atıklarının katılması öteden beri uygulanmakta olan bir yöntem-

dir. Ancak puzolanların alkalilerle aktive edilmesi ile oluşturulan 

geopolimer adlı bağlayıcılar son yıllarda geliştirilmektedir. Beton 

ve betonarme yapıların kalıcılık özelliği ile birlikte sürdürülebilir-

liğin temelini oluşturan bu konular üç gün süren kongre boyunca 

derinliğine ele alınacaktır.

Kongrede 3 gün boyunca ele alınacak konular 9 ana başlık altın-

da toplandı. Konu başlıklarından ilki yaşam döngüsü, ikincisi atık 

yönetimi ve betonun geri dönüşümü, üçüncüsü ise sanayi yan 

ürünü olan bağlayıcı malzemeler olacak. Diğer konu başlıkları 

ise alkaliler ile aktive edilen puzolan bağlayıcılar, sürdürülebi-

lirlik için dayanıklılık, sürdürülebilirlik için yüksek performanslı 

betonlar, enerji tüketiminde 

tasarruf yapılması, sürdürü-

lebilir beton yollar ve beto-

nun çevresel etkileri olarak 

sıralanıyor. 

Bildiri tam metinleri 15 Ekim 

2014 tarihine kadar kongre 

sekretaryasına iletildi. Bildi-

ri metinleri 15 Ocak 2015 ta-

rihinde hakemlerin önerileri 

ile düzeltilecek ve 15 Şubat 

2015 tarihinde de kesin-

leşmiş tam bildiri metinleri 

kongre sekretaryasına tes-

lim edilecek.

9.Ulusal Beton Kongresi 

için ayrıntılı bilgiye Kongre 

Sekreteryasından veya be-

tonkongresi.imo.org.tr web 

adresinden ulaşılabiliniyor.

9. Ulusal Beton Kongresi Antalya’da 

düzenlenecek

The 9th National Concrete 

Congress will be 

organized in Antalya            

The 9th National Concrete Congress, ar-
ranged by Antalya and Istanbul branches 
of TMMOB Chamber of Civil Engineers 
will be held on April 16th  - 18th, 2015 in An-

talya. The congress, officially sponsored 
by Turkish Ready Mixed Concrete Asso-

ciation as well, will be named “Sustainable 
Concrete”.

The topics to be handled during the 
congress for 3 days are classified under 

9 main groups. The topics will be as fol-
lows: life cycle, waste management and 

concrete recycling, binding agents as the 
sub-industry products, pozzolanic binding 

agents activated by alkali, durability for 
sustainability, high performance concretes 

for sustainability, saving in energy con-
sumption, sustainable concrete roads and 

concrete’s environmental impacts.
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37-39-42-47-52-58 m bom uzunluğuna sahip beton pompaları
37-39-42-47-52-58 m reach truck mounted concrete pumps

Leica 1D 2D 3D Makina Kontrol Sistemleri
Leica 1D 2D 3D Machine Control Systems

Beton Döşeme Teknolojisi (finisher)
GOMACO The World wide Leader in 
Concrete Paving Technology

MobilmiX Mobil Beton Santralları
MobilmiX Mobile Concrete Mixing Plant

30m3’ten 300m3 kapasiteye kadar sabit beton santralları
Stationary Concrete Mixing Plant capacities of 30 to 300m3/hour

8m3-9m3-10m3-12m3-14m3-16m3

kapasitelere sahip transmixerler
Truckmixers
8m3-9m3-10m3-12m3-14m3-16m3

Ankara Ofis / Office
Cinnah Cad. NO:49/1
Çankaya Ankara Türkiye

Tel: (+90.312) 442 11 57
Fax: (+90.312) 442 11 59

İstanbul Ofis / Office
Köybaşı Cad. NO:48/2
Yeniköy İstanbul Türkiye

Tel: (+90.212) 223 75 23
Fax: (+90.212) 223 73 47

www.goker.com.trİş Makinaları Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Construction Machinery Industry and Trade Corp.

Ankara Fabrika/Factory
Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. NO:43 
OSB Sincan Ankara Türkiye

Tel: (+90.312) 267 09 94
Fax: (+90.312) 267 09 99















Akçansa, B2B Pazarlama’da son trend-

lerin masaya yatırılacağı ‘B2B Pazar-

lama Zirvesi’nin ikincisini, 18 Kasım’da 

gerçekleştirecek.

Akçansa, ilkini geçtiğimiz yıl düzenle-

diği “B2B Pazarlama Zirvesi”nin ikinci-

sinde B2B Pazarlama’da son trendleri 

tartışmaya açmaya hazırlanıyor. 

18 Kasım Salı günü iş ve pazarlama 

dünyasından çok sayıda önemli ismin 

katılımıyla gerçekleşecek olan zirve, 

Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı 

Konferans Salonu’nda düzenlenecek.

Zirveye, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ah-

met Erdem, Schneider Electric Genel 

Müdürü Bora Tuncer, Olmuksan Inter-

national Paper Genel Müdürü Ergun 

Hepvar, Sabancı Holding Çimento Grup 

Başkanı Hakan Gürdal, Akçansa 

Genel Müdürü Mehmet Hacıkami-

loğlu, Teknoloji ve Trend Editörü M. 

Serdar Kuzuloğlu,  Marka Danışma-

nı Temel Aksoy, Fütürist / M-Gen 

Dijital Ajans Başkanı Ufuk Tarhan, 

konuşmacı olarak katılacak. 

Farklı alanlarda çalışan ve pazar-

lamaya farklı açılardan bakan uz-

manların B2B pazarlamaya dair 

yeni yaklaşımları paylaşacağı zir-

veye, çok sayıda üst düzey yöneti-

cinin katılımı bekleniyor. 

Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğin 

kayıtları ve detayları bu yıl www.

b2bpazarlamazirvesi.com adresin-

den yapılabilecek.

Countdown has started for 

Akçansa B2B Marketing 

Summit            

Akçansa will organize the second B2B Marketing 
Summit, in which the latest marketing trends will 

be discussed, on November 18th. 

Akçansa is preparing to bring the latest trends 
in B2B Marketing into question this year in the 

second B2B Marketing Summit, the first of which 
was organized last year.

The summit will be hosting a great number of 
important individuals from business and market-

ing world on November 18th, Tuesday in Sabancı 
Center Hacı Ömer Sabancı Conference Room.

Many senior executives are expected to participate in 
the summit, where the specialists that are engaged in 
different fields and have different marketing perspec-

tives will be sharing their marketing approaches.

Akçansa B2B Pazarlama Zirvesi için 

geri sayım başladı
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Mercedes-Benz Türk servislerinde görev alan teknisyenlerin bil-

gi ve beceri seviyelerini ölçmeyi ve gelişimlerini teşvik etmeyi 

amaçladığı “Teknisyen Olimpiyatları” programını bu yıl da so-

nuçlandırdı. 

Mercedes-Benz Türk, “Teknisyen 

Olimpiyatları” uygulamasıyla müşte-

rilerinin memnuniyetini daha da üst 

seviyelere taşımayı ve markaya olan 

bağlılık zincirini daha da güçlendirme-

yi amaçlıyor.

Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisle-

rinde görevli “Türkiye’nin en iyi” tek-

nisyenleri Karaköy Liman Restoran’da 

gerçekleşen “Teknisyen Olimpiyatları 

Ödül Töreni”nde bir araya geldiler. 

Olimpiyatlara katılan 559 teknisyen 

arasından üstün başarı göstererek 

seçilen 36 teknisyen düzenlenen ödül 

töreninde başarılarını kutladılar. 

Mercedes-Benz Teknisyen Olimpiyat-

ları ön eleme sınavları bayi ve yetkili 

servislerde “Online” olarak yapıldı. 

Her bir ürün grubundan en yüksek 

puanları alan beşer takım, toplamda 60 teknisyen, finallere ka-

tılmaya hak kazandı.

Türkiye’de 2003 yılından beri düzenlenen “Teknisyen Olim-

piyatları” ile Mercedes-Benz Türk, yetkili servislerinde görev 

alan teknisyenlerini motive etmeyi, bilgi ve beceri seviyelerini 

geliştirmeyi ve teknisyenlerin performanslarını yükseltmeyi 

hedefliyor. Araç ve hizmetlerinde sunduğu kalitede üstünlüğü, 

mühendislikte uzmanlığı, ürün ve hizmetlerindeki geniş yelpa-

zesi ile otomotiv sektörünün öncüsü Mercedes-Benz Türk “Tek-

nisyen Olimpiyatları” uygulamasıyla müşteri memnuniyetini 

her seferinde biraz daha artırarak, müşterilerinin markaya olan 

bağlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda 

Mercedes-Benz Türk, tüm ürün grupları bazında yılda ortalama 

1.200 gün, 9.600 saatlik süre zarfında yaklaşık 500 farklı teknik 

eğitim düzenleyerek teknisyenlerini güçlendiriyor. Bunların ya-

nında, yılda yaklaşık 300 adet de teknik olmayan, kişisel gelişim 

eğitimleri düzenleniyor.

Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetleri Eğitim Bölümü 

tarafından başlatılan ve 2003 yılından beri “Mercedes-Benz 

Teknisyen Olimpiyatları” adı altında gerçekleştirilen yarışmada 

dereceye giren başarılı teknisyenlerin ödülleri Bayi Ağı Geliştir-

me ve Satış Sonrası Hizmetleri  birimleri yöneticileri tarafından 

takdim edildi.

“Mercedes-Benz Türk Teknisyen 

Olimpiyatları 2014” tamamlandı

“Mercedes-Benz 

Turk Technician 

Olympics 2014” is 

completed            

Mercedes Benz Turk con-
cluded its program “Techni-
cian Olympics”, with which 

it intends to measure the 
knowledge and competency of 

its employees and promote their 
improvement, also this year. 

Mercedes Benz Turk intends to 
increase the customer satisfac-
tion and strengthen the brand 

loyalty even more with its 
implementation “Technician 

Olympics”.
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Sika, Türkiye’deki ikinci üretim tesisini Mersin-Tarsus’ta açtı. 

Üretim tesisi, hem iç pazar, hem de başta Ortadoğu ülkeleri 

olmak üzere, yurtdışı ihtiyacına da yanıt verecek.

Fabrika; yapı kimyasalları alanındaki boşluğu dolduracak. 

Ekonomisi ve büyüme oranlarıyla dikkat çeken bir bölgeye 

yapılan bu yatırım, sadece güney ve güneydoğu bölgesine 

değil bütün iç pazara ve Ortadoğu pazarına da ürün sağlamış 

olacak. 

Fabrika açılışına Sika Türkiye Genel Müdürü ve Orta Asya 

Bölge Müdürü Bora Yıldırım ile Güney Avrupa ve Ortadoğu 

Bölge Müdürü Hubert Perrin de Brichambaut’un ev sahipli-

ğinde; Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boro ve 

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sabri Tekli katıldı.

Tarsus’ta devreye alınan fabrikanın Sika Türkiye’nin ikinci 

fabrika yatırımı olduğunu belirten; Türkiye Genel Müdürü 

ve Orta Asya Bölge Müdürü Bora Yıldırım “Sika Türkiye ola-

rak ilk fabrikamız İstanbul’da faaliyette olup, tüm Türkiye’ye 

hizmet vermektedir. Yeni fabrikamız Türkiye’nin güneyine 

ve güneydoğu bölgesine hizmet vermek üzere konumlan-

dırılmıştır. Son dönemde yaşanılan çeşitli olumsuzluklara 

rağmen tereddüt etmeden yeni fabrikamızı hayata geçirdik. 

Türkiye’nin Güney ve Güneydoğusundaki pazarın geleceğine 

çok inanıyoruz. Bu bölgedeki müşterilerimize hem daha ya-

kın olmak, hem de müşterilerimize sunduğumuz kalite, hiz-

met ve servis hızımızı daha da arttırmak üzere yatırımımız 

için bu bölgeyi seçtik” dedi.

Yıllık 180.000 ton kapasite

Devreye aldıkları fabrikanın, iç pazarın ana hedef olması ile 

birlikte aynı zamanda Ortadoğu ülkelerine de ürün suna-

cağını belirten Yıldırım; “Sika 

Türkiye’nin bu yatırımı yap-

mış olması Türkiye’nin güçlü 

ekonomisine olan güvenin bir 

göstergesi ve Türkiye’de hedef-

lediğimiz büyüme stratejisinin 

de güçlü bir kanıtıdır. Tarsus’ta 

devreye alınan fabrikamız yük-

sek teknolojik özellikleri ve oto-

masyon ağırlıklı sistemi ile yıllık 

180.000 ton üretim kapasitesi-

ne sahiptir.” dedi

Beton katkıları, seramik yapış-

tırıcıları, beton zemin yüzey 

sertleştiricileri, yapısal tamir 

harçları gibi toz ve likit ürünle-

rin  üretileceği Tarsus Fabrikası 

ile birlikte Sika’nın yeni yatırım-

larla Türkiye’de üretmeye ve 

büyümeye devam edeceğini vurgulayan Yıldırım, teknoloji 

ve otomasyona çok önem verdiklerini ve bu vizyonda üretim 

yaptıklarını, hatta Tarsus Fabrikası’ndaki üretimi, İstanbul 

merkez fabrikadan tek tuşla bile kontrol edebildiklerini be-

lirtti.

Sika opened it’s second 

production facility in  

Mersin-Tarsus.            

The production facility will meet 
the needs of both domestic market 

and foreign market, especially of the 
Middle Eastern countries. 

The plant will be filling a gap within 
the field of construction chemicals. 

This investment, which was made in 
a region, that attracts attention with 

its economy and growth rates, will 
be providing not only the Southern 
and Southeastern region, but also 
the entire domestic market as well 

as Middle Eastern market with 
products. 

Sika Türkiye’den İkinci Fabrika Yatırımı 

Mersin Tarsus’a

NEWS HABERLER

59September - October   HAZIR BETON   



TürkTraktör, iş makineleri sektöründeki yolculuğuna önemli bir 
yatırımla devam ediyor. Case ve New Holland İş Makinelerinin 
Türkiye distribütörü TürkTraktör, ilk bölge tesisini İzmir’de faali-
yete geçirdi. TürkTraktör İş Makineleri İzmir Bölge Müdürlüğü ilk 
olma özelliğini taşırken, bunu Ankara takip edecek.

CNH Industrial ile tarım ekipmanları alanındaki işbirliğini iş ma-
kineleri alanına da taşıyan TürkTraktör, İş Makineleri İzmir Bölge 
Tesisini 18 Eylül 2014 tarihinde açtı. Yaklaşık 6.400 m2‘lik arazi 
üzerine kurulu tesis; bölgeye satış, satış sonrası hizmetler ve ye-
dek parça satış hizmetleri vermek üzere İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ve çok sayıda davetlinin 
katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle faaliyete geçti. 

Açılış konuşmasına TürkTraktör’ün 60 yıllık köklü geçmişini 
vurgulayarak başlayan TürkTraktör Genel Müdürü Marco Vot-
ta: “2014 yılı, 60. yılımızı kutlamamız sebebiyle TürkTraktör için 
özel bir yıl. Özel olmasının yanında ayrıca sıra dışı bir yıl çünkü 
bugüne kadar yaşadığımız kilometre taşlarına ek olarak hala 
yeni zorlu projelere imza atıyoruz ve geçtiğimiz Haziran ayında 
Adapazarı’nda ikinci fabrikamızı açtık. Bugün de CNHi ile Koç 
Holding’in yeni iş birliği olan iş makineleri operasyonundaki ilk 
direkt satış ve servis hizmeti noktamızın açılışında bir araya gel-
miş bulunuyoruz. Hepiniz İzmir İş Makineleri Tesisimizin açılışına 
hoş geldiniz” dedi. 

Türkiye iş makineleri sektörüne duydukları güveni ifade eden 
Marco Votta: “Bu yeni işbirliği ile CNHi ile Koç Holding arasında 
1967 yılında Fiat traktörlerinin üretimiyle başlayan ortaklıkta yeni 
bir sayfa açılıyor. Amacımız, CNHi’ın iş makinelerindeki sektörel 
bilgi birikimini Koç Holding’in marka değeri ile bir araya getire-
rek tarım sektöründeki başarımızı bu sektöre de taşımak. Bunu 

yaparken en büyük güvencemiz ise Türkiye iş makineleri sektö-

rünün geleceğine olan güvenimiz. Hepimizin bildiği üzere inşaat 

sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri ve Türkiye gibi 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde çok önemli tetikleyici 

rol oynamakta. Bu sayede son yıllarda önemli büyüme kaydeden 

iş makineleri sektörü de 2013 yılı verilerine göre Avrupa’nın dör-

düncü, dünyanın on birinci en büyük pazarı konumunda. Yani, 

geleceğe olan inancımız tam.” dedi.

CNHi ile Koç Holding arasındaki ortaklığa değinen TürkTraktör 

İş Makineleri Direktörü Serhad Taşkınmeriç: “Dünyada yatırım 

araçları alanında yarattığı 30 milyar dolarlık yıllık ciro ile en 

önemli üreticilerden biri olan CNHi ile Türkiye’nin ekonomiye 

katkı anlamında en önemli değerlerinden biri olan Koç Holding, 

TürkTraktör çatısı altında 

Traktör üretimiyle uzun 

yıllardır süre gelen ortak-

lıklarına, CASE & New Hol-

land marka iş makineleri 

Türkiye distribütörlüğü 

operasyonun da katılma-

sıyla yeni bir sayfa açtı-

lar.” dedi.

Müşteri odaklı olmanın 

önemini vurgulayan Taş-

kınmeriç sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Yaklaşık 3200 

m2 kapalı ve 3800 m2 

açık alana sahip bu tesi-

simizle bölgeye satış son-

rası konularında mümkün mertebede en hızlı ve kaliteli hizmet 

anlayışıyla destek vereceğiz. Mevcut makine parkına ve satışı 

planlanan makinelere yönelik yedek parça stoğu yapıldı ve bu 

stok her gün yeni ilavelerle de genişletilmeye devam ediyor. Mo-

bil servis araçlarımız, gerek ürün destek gerekse teknik destek 

mühendislerimizle müşterilerimizin taleplerine anında çözümler 

üreterek hızlı dönüşler sağlayacağız. Yaptığımız yatırımların ya-

nında bunları gerçekleştirebilmek için alanında son derece uz-

man ve tecrübeli bir ekip kuruldu ve bu ekiple beraber şu ana 

kadar pazardaki en yüksek servis ve hizmet standartlarını bu 

tesisimizde veriyor olacağız.”

TürkTraktör, İş Makineleri Yatırımını Bölge 

Tesisleriyle Sürdürüyor

TürkTraktör carries on 

its investment in heavy 

duty machinery with the 

provincial plants            

TürkTraktör continues its journey in the 
heavy duty machinery sector with a major 
investment. TürkTraktör, the distributor 

of Case and New Holland Heavy Duty 
Machinery in Turkey, started its first pro-
vincial plant in Izmir. While TürkTraktör 

Heavy Duty Machinery Provincial Di-
rectorate of Izmir is the first in this field, 

Ankara will follow it.protocol members by 
High Speed Rail Line. 
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Özet

Kendiliğinden yerleşen betonların (KYB) son yıllarda beton 

teknolojisinde gözlenen en önemli gelişme olduğu söylene-

bilir. Gerçekten KYB’lar ile vibratör kul-

lanılmadan çok sık donatılı ve karmaşık 

kesitli elemanların üretimi sağlanmakta, 

böylece üretim hızı ve kalitesi artmakta, 

aynı zamanda gürültü açısından çevre 

ve çalışanlar korunmaktadır. Bu yazıda 

kendiliğinden yerleşen betonların bile-

şim özellikleri ve tasarım ilkeleri, taze 

beton reolojisi, dürabilite özellikleri ve 

bazı uygulama alanlarına değinilecektir. 

1. GİRİŞ

Kendiliğinden yerleşen betonlar (KYB), 

iyi işlenebilir bir betonun taze haldeki 

temel özelliklerinden olan kolay yerleşebilmeyi vibratör uy-

gulamadan gerçekleştirmekte, aynı zamanda ikinci özellik 

olan ayrışma direncini de yüksek oranda sağlamaktadırlar. 

Seksenli yılların sonlarında Japonya’da geliştirilen KYB’lar 

[1] doksanlı yıllarda Dünya’ya yayılmaya başlamış, Türkiye’de 

kullanımı ise 2000’li yıllara rastlamaktadır.

KYB’ların en önemli üstünlükleri sıkıştırma aygıtları gerek-

meden sık donatılı ve karmaşık şekilli kalıpları bile kolayca ve 

boşluk bırakmadan doldurabilmesidir. 

Bilindiği gibi geleneksel betonun en önemli aşamalarından 

birisi vibratör kullanılarak sıkıştırılmasıdır. Bunun için yeterli 

özelliklere sahip vibratörlerin yanında 

eğitimli elemanlara da ihtiyaç vardır. 

Yeterli sıklıkta, doğru derinlikte, doğru 

eğimde ve yeterli sürede uygulanmayan 

vibratör betonu tam olarak yerleştire-

mez. Diğer taraftan aşırı süre uygula-

nan vibratör betonun ayrışmasına yol 

açabilir. KYB’lar bu sorunları ortadan 

kaldırmakta, kötü işçilik nedeniyle or-

taya çıkabilecek problemleri önlemek-

tedir. 

Öte yandan geleneksel betonun dökül-

dükten sonraki yerleştirme işlemi be-

lirli bir süre almakta, dökülen betonun 

belirli bölgelerde yığılması nedeniyle 

taşınması gerekebilmektedir. Oysa KYB’lar bir noktadan dö-

külseler bile tüm elemanı döküm noktasını değiştirmeden 

doldurabilmektedir. Böylece KYB ile daha az işçilik ve daha 

kısa sürede daha iyi sonuç alma olanağı doğmaktadır. Bir ya-

pıda döşeme ve düşey elemanların üretiminin geleneksel be-

tonla üretime göre KYB kullanılması durumunda 1/5 oranında 

daha kısa sürede gerçekleşebileceği belirtilmiştir 2]. 

Geleneksel beton ile üretim yapmanın diğer bir sorunu gü-

rültüdür. Gerek şantiyede gerek ise prefabrike üretimde vib-

Kendiliğinden Yerleşen Betonlar*

(*) Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
(1) İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, hozkul@itu.edu.tr

M. Hulusi Özkul 1

Self Compacting Concretes*

Self compacting concretes (SCC) are the most 

important development experienced in concrete 

technology in recent years. In fact, it is possible to 

prepare concrete members with very congested 

reinforcement and complex cross sections with-

out using vibrators; hence the rate and quality 

of production increase and also the protection 

of environment and the workers from the noise 

becomes possible. In this paper the composition 

and design basics, fresh concrete rheology, dura-

bility properties and some fields of applications of 

self compacting concretes will be discussed.
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kadar doldurulduktan sonra kapak düşey olarak kaldırılır ve 

betonun diğer kutuya akması sağlanır.  Beton kendi ağırlığı 

altında bu kutuyu belirli bir yüksekliğe kadar doldurur.  Bu-

rada hem engellerden (çubuklar) geçme yeteneği hem de 

doldurma yeteneği ölçülmektedir.  Deney sırasında iki ölçüm 

yapılır; hem doldurma işlemi bitene kadar geçen süre ölçülür, 

hem de ikinci kabinde betonun yükselme değeri kaydedilir. 

Bu deneyin U kutusu şeklinde olan aygıtla yapılan türü de 

vardır.

Şekil 6. Çift kutu deneyi

4.4 L – Şeklinde kutu deneyi

Bu alet kare kesitli kutu şeklinde bir bölüm ile bunun önünde 

yer alan bir yatay platformdan oluşmaktadır (Şekil. 7). Ku-

tunun alt kısmında bulunan açıklığa 12 mm çaplı ve 34 mm 

aralıkta 3 adet çelik çubuk (donatı) yerleştirilmiştir.  Başlan-

gıçta açıklık kapatılmıştır.  Kutu taze beton ile doldurulduk-

tan sonra kapak yukarıya çekilir ve beton donatılar arasından 

geçerek platform üzerinde akmaya başlar.  200 mm ve 400 

mm lik uzaklıklara ulaşma süreleri ayrı-ayrı ölçülür.  Ayrıca 

betonun kutu içinde kalan bölümünün ve en uçtaki (platform-

da) bölümünün yükseklikleri ölçülür.  Bu deney betonun dol-

durma yeteneği, engel geçiş yeteneği ve ayrışma direnci gibi 

özelliklerini ölçmeye yarar.

4.5 Kısıtlanmış çökme-yayılma deneyi

Yazar ve diğerlerince 7, 16, 20  geliştirilen deney aletinde içte, 

alt ve üstü açık 15 cm çapında ve 30 cm yükseklikte bir silindir 

bulunur ve bunun hemen etrafına 12 mm çapında ve 35 mm 

aralıkla 14 adet çelik çubuk düşey olarak yerleştirilmiştir (Şekil 

8.). İçteki silindir beton ile doldurulduktan sonra düşey doğrul-

tuda yukarıya doğru kaldırılmakta ve betonun çubuklar ara-

sından geçerek yayılması sağlanmaktadır.  Aletin oturtulduğu 

çelik plaka üzerine daha önceden çizilen 50 cm çaplı daire 

yardımı ile betonun başlangıçtaki hızı, toplam yayılma süresi 

ve toplam yayılma miktarı ölçülebilmektedir.  Ayrıca çubuklar 

arasında kalan betondaki iri agrega konsantrasyonu ayrışma-

nın bir ölçüsü olarak değerlendirilebilir.  Bazı betonlar gele-

neksel çökme-yayılma konisinde belli bir yayılma verirken söz 

konusu alette çubuklar (donatılar) arasından geçmesi gerek-

tiği için yayılma miktarı daha düşük kalabilmektedir 21 . Söz 

konusu deney J-halka deneyine benzemektedir.

Şekil 8. Geliştirilmiş çökme-yayılma deneyi [8,18,21].

4.6 Ayrışma Direnci Deneyleri

4.6.1 Perde doldurma deneyi

Aynı zamanda doldurma ve ayrışma hakkında bilgi veren bir 
yöntemdir. Yazar ve arkadaşlarınca geliştirilen kalıp 8,18  
(Şekil 9) 150x20x100 cm boyutlarında olup içine kalıp kısa 
kenarına paralel olacak şekilde 20 mm çaplı, aralarındaki 
uzaklık 16 cm olan 40 adet plastik boru yerleştirilmekte ve 
kalıp bir ucundan pompa ile doldurulmaktadır. Bu uç beton ile 
dolduğunda, en uzak uçtaki beton düzeyi doldurma yeteneği 
hakkında bilgi verirken (Şekil 8), sertleşmiş betondan değişik 
seviyelerde ve doldurma noktasına farklı uzaklıklardaki nok-
talardan alınan karotların basınç dayanımları betonun ayrış-
ması ya da homojenliği hakkında bilgi vermektedir.

Şekil 7.  

L-kutu deneyi
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4.6.2 Kolon yöntemi

Kolon yönteminde kesitleri 100x100 mm veya 100x150 mm 

olan ve yüksekliği 400 mm olan kalıplar ya da 100x150x500 

mm boyutlu kalıplar kullanılabilir. Beton kalıplara yerleştiril-

dikten sonra kalıbın üst ve alt bölgelerinden taze betondan 

numuneler alınır. Bu betonlarda iri agrega konsantrasyonu 

incelenir. Kolonlardaki beton sertleştikten sonra da yöntem 

uygulanabilir. Bu durumda kolonun tepe noktasının 8 mm al-

tında rastlanan ilk iki iri agreganın (çapı 8 mm’den büyük) 

tepe noktasına uzaklığı ölçülür; 10 mm’den küçük ise ayrışma 

direnci yeterli demektir [22].

       

                   

Şekil 9. Ayrışma ve doldurma yeteneği ölçme (Kalıp sadece 

bir noktadan doldurulmaktadır) 8,18 .

4.6.3 Eleme yöntemi 

Taze betondan alınan 10 l’lik numune 5mm göz çaplı bir ele-

ğin içine dökülerek 15 dakika sonunda elekten geçen miktar 

ölçülür (Şekil 10) (EN 12350-11: Sieve segregation test for self 

compacting concrete).

4.6.4 Daldırma yöntemi

Daldırma (penetration) yönteminde toplam ağırlığı 54 g olan 

bir silindirin taze beton içine serbest ağırlığı altında girme 

derinliği ölçülür (Şekil 11).

          

Şekil 10. Eleme Deneyi  Şekil 11. Daldırma (Penetrasyon)  

 Deneyi

4.7 Beton Kalıp Basıncı

Dökümden sonra taze haldeki KYB’ların kalıba uyguladıkları 

basınca yönelik birbiri ile çelişebilen sonuçlar açıklanmıştır.  

KYB’lar çok akıcı oldukları için betonun kalıbına yaptığı ba-

sınç hidrostatik basınca yakın olduğu şeklinde değerlendir-

meler vardır. KYB’lar taze halde iken Bingham sıvısı gibi dav-

randıkları için dökümden sonraki hareketsiz süreçte basıncın 

düşmesi beklenir, ancak herhangi bir ani sarsıntı kayma 

eşiğinin aşılarak sıvı gibi hareket etmesine ve basıncın hid-

rostatik basınç düzeyine çıkmasına yol açabilir [23]. Billberg 

[24] kalıp basıncı üzerine beton dökme hızının etkili olduğu-

nu kaydetmiştir.  Ayrıca kalıpların alttan pompa yardımı ile 

doldurulması durumunda oluşan basıncın, yukarıdan normal 

şekilde doldurmaya göre 2 kat arttığı görülmüştür [25]. 

Leeman ve Hoffmann [26] KYB’ların kalıp basıncını labora-

tuar ve saha koşullarında ölçmüşlerdir. Laboratuvarda 270 

cm ve sahada 470 cm yükseklikte olan kolonlarda deneyler 

yapılmıştır. Çökme-yayılmaları 57-66 cm ve V-hunisinde akış 

süreleri 2-6 s arasında kalan KYB’ların kalıp basınçlarının 

hidrostatik basıncın %87-90’ı arasında değiştiği görülmüş-

tür. En yüksek basınç en yüksek yayılmaya sahip olan beton-

da belirlenmiştir. Aynı kalıplar kullanılarak geleneksel bir be-

ton da denenmiş ve kolonun doldurulmasından hemen sonra 

kalıp basıncı hidrostatik basıncın %55’i olarak ölçülmüştür. 

Betona vibratör uygulandığında basınç, hidrostatik basınç 

değerine çıkmıştır. Ancak geniş elemanlarda vibratörün uy-

gulandığı noktanın uzağındaki bölgelerde basıncın bu dü-

zeye çıkamayacağı söylenebilir. Basınç zamanla düşmüştür; 

KYB’da ilk 20 dakikanın sonunda basıncın %7-20 oranında 

düştüğü belirlenmiştir.

5. KYB’LARIN DAYANIKLILIK 
ÖZELLİKLERİ

Normal Portland çimentosu ve farklı oranlarda puzolan içe-

ren çimentolar ile yapılan 550 kg/m3 dozajlı betonların ya-

yılma değerleri Tablo 4+de verilmiştir [27]. Bu betonlardan 

CEM IV/B 32.5 ve CEM IV/A 32.5 çimentoları ile 
üretilenler kendiliğinden yerleşme özelliği göstere-
memiştir. Bu betonlar 3 yıllık iken yapılan karbonatlaşma 

ve kılcallık deney sonuçları Şekil 12 ve 13’de verilmiştir.
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Özet

Beton en yaygın olarak kullanılan yapı malzemesidir. Beto-

nun üstünlüklerinden biri de sadece çok yönlü bir malzeme 

olması değil, aynı zamanda bir mimari 

malzeme olmasıdır. Beton taşıyıcı yapı 

malzemesi olarak kullanmanın yanın-

da, uzun yıllardır tematik ve estetik 

amaçlarla da kullanılmaktadır. Beton 

plastik bir malzemedir. Karmaşık şe-

killerde dökülebilir, özel yüzey bitişleri 

ve doku verilebilir. Beton üretiminde 

beyaz çimento ve pigment kullanılarak 

renklendirilebilir. Heykelcilikte, yüzey 

kabartmalarında, iç mimari ürünlerin 

ve şehir mobilyalarının tasarımında 

kullanılabilir. Mimari betonların doku-

lu ve desenli, renkli ve düzgün yüzey-

lerinin yapımı özel kalıp tekniklerinin 

kullanılmasıyla mümkündür. Yüzey iş-

leme teknikleri ve özel kalıp sistemleri 

mimarlara daha fazla tasarım olanağı 

sunar. Bu yönleriyle mimari yapılara 

heykelsi bir karakter verir. Mimari be-

ton yapının anlamını değiştirir  ve ona 

yeni değerler yükler. Bu makalede mi-

mari betonun genel özellikleri açıklan-

makta ve buna paralel olarak bu alanda 

yapılmış olan araştırma ve incelemeler 

özetlenmektedir.

1.GİRİŞ

Betonun dış ortamda sürekli olarak görünür olması ve buna 
bağlı olarak arzu edilen özelliklere sahip olabilmesi için mal-

zeme, kalıp, yerleştirme ve son katman 
özelliklerine önem verilmesini gerekti-
ren haline mimari beton adı verilmek-
tedir [1]. ACI 116 kodlu komitenin hazır-
lamış olduğu “ Cement and Concrete 
Terminology – ACI 116R-90” adlı rapor-
da yukarıda verilen tanımı daha da ge-
nişletmek olasıdır. Söz konusu tanım be-
tonun görünür olması halinde istenilen 
özelliklere sahip olabilmesi için nelere 
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak-
tadır. Bilindiği gibi beton genellikle, bir 
yapı malzemesi olarak, betonarme kar-
kas taşıyıcı sistemin bir bileşeni olarak 
kullanılmaktadır. Bu kullanım şekliyle 
betonun yüzey özellikleri daha az vur-
gulanmaktadır. Bununla birlikte taşıyıcı 
malzeme olarak kullanım halinde bile 
yüzey özellikleri betonun niteliği hak-
kında önemli veriler sağlayabilmektedir. 

Mimari beton tanımını yukarıda verilen 
tanımın ışığında yeniden ele alacak olur-
sak; bir betonarme karkas yapının veya 
betonarme bir yapı elemanının yüklen-
miş olduğu diğer fiziksel fonksiyonların, 
örneğin, ses ve gürültü kontrolu, ısı geçi-
şi ve kontrolu,  su geçişi ve kontrolu, ışık 

Mimari Beton Uygulamaları*

* Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
(1) İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, karagulerm@itu.edu.tr

Mustafa Erkan Karagüler1,

Architectural Concrete 

Applications*

Concrete is the most common used building ma-

terial. One of advantages of concrete is not only 

its versatility, but also it is being an architectural 

material. In addition to the usage of concrete as a 

structural material, it is also used in the thematic 

and aesthetic purposes for many years. Concrete 

is a formable material. It can be cast into a variety 

of complex shapes, special surface finishes and 

textures. Concrete can be coloured by using 

white cement and pigments in the production 

phase. It can be used in the creation of sculp-

tures, in the interior architecture and urban furni-

ture design. The production of the textured and 

patterned, coloured with smooth surfaces of the 

architectural concrete is possible by using special 

forming techniques. Usage of special surface 

treatments techniques and forms gives architects 

more design possibilities. These aspects of the 

architectural concrete change meaning of the 

building and give it new values. In this article,  

general properties of architectural concrete are 

described and researches  and studies which 

were conducted in this area are summarized.
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geçişi ve görüntü kontrolu gibi fonksiyonların da beton tara-
fından yüklenmesi hali de göz önüne alınarak mimari beton 
tanımı genişletilebilir. Bu yeni tanım mimari betonun estetik 
yönden değerlendirilmesi yanında; bir yapının, yapı fiziği ku-
rallarına uygun olarak tasarlanması halinde yapıda kullanılan 
betonun yüklendiği fonksiyonlar göz önüne alınarak farklı 
beton türlerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini dü-
şündürmektedir. Bu bakış açısıyla hafifliği ve ısı yalıtım özelliği 
düşünülerek hafif betonlar, su ve nem kontrolunda geçirim-
siz normal betonlar ( aynı niteliğiyle korozyon önlemi olarak 
), yine normal betonlar metrekareye düşen ağırlıklarının ses 
geçişini önlemede yeterli olması nedeniyle, betonarme karkas 
yapılarda ve çevre bileşeni duvarı olarak gürültü kontrolunde, 
süreksiz cam lifleri veya sürekli optik lifler kullanılarak üretilen 
ve ışık geçiren betonlar, bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Mimarlıkta taşıyıcı sistem seçiminde değişik faktörler gözö-
nüne alınmaktadır. Bu etkenler;

Maliyet-süre ilişkisi

Dayanım

Dış ortam koşullarına dayanıklılık

Malzeme temini ve ulaşım koşulları

İşçilik ve yapım tekniği özellikleri

Yangın güvenliği

Tasarımın değişebilirliği ve denetlenebilirliği

Uygulama alanları

Malzemenin geri dönüşümü ve çevre etkileşimi

Enerji kullanımı ve ekoloji

Sürdürülebilirlik

Ülkemizdeki ve dünyadaki kullanımı

Ve Mimari Anlam olarak kabul edilebilir.

Bu faktörler gözönüne alınarak yapım sistemi, taşıyıcı sistem 
ve malzemesi seçimi daha bilimsel olarak yapılabilir. Bu se-
çim yapılırken kullanılan yöntemin yanında mimarın sezgisi 
ve deneyiminin de önemi büyüktür. Bu seçimde özellikle ta-
şıyıcı sistem malzemesinin yapıya yüklemiş olduğu mimari 
anlam çok önemlidir. Burada ahşabın, çeliğin ve betonarme-
nin  (beton)  yapıya yüklemiş olduğu anlamlar mimarı yönden 
farklı yorumlanmaktadır.

Betonu ister yerinde döküm olsun, ister önyapımlı olsun mi-
mari yönden farklı anlamda gruplayan değerlendirmeler de 
vardır. [2] Buna göre;

Taşıyıcı sistemin ( Strüktür) öne çıktığı mimari yapılar,
Yüzeylerin öne çıktığı mimari yapılar,
Heykelsi formların öne çıktığı mimari yapılar,

olarak üç grupta ele alınmaktadır. 

Taşıyıcı sistemin öne çıktığı yapılar yerinde döküm veya pre-
fabrike olmak üzere iki önemli grupta toplanırlar. Yerinde dö-
küm sistemlerin bir plastik sanat ürünü olarak öne çıktıkları 
buna karşılık; önyapımlı sistemlerin bir çerçeve ve birleşim 
oluşturma sanatı olarak ele alınması gerektiği belirtilmek-
tedir  [2] . Yerinde döküm sistemlerle üretilen betonarme 
yapılar sürekli bir form oluşturmaktadırlar. Bu form yapıya 
farklı bir anlam ve karakter vermektedir. Önyapımlı sistem-
lerin geçişli karakterinden (derzli yapı)  dolayı, bir davranış 
farklılığı olarak, yerinde döküm sistemlerin monolitik yapısı 
sonucu ortaya çıkan  çatlaklar ve bunun sonucu meydana ge-
len bozulmalar bu sistemde daha az görülmektedir. Bunun en 
önemli sonucu, önyapımlı betonarme sistemlerin parçalı ve 
ekli yapısının rötre ve diğer nedenlerle oluşan deformasyon-
ların meydana getirebileceği çatlakları en aza indirgemesi ve 
yine bunun sonucu olarak yapının durabilitesinde görülen ar-
tıştır ( Şekil 1 ve 2 ).

Şekil 1. Notre Dame-du-Haut, Ronchamp, France ve National 
Theatre Okinawa [3,2]

Yüzeyin öne çıktığı mimari yapılarda, mimarlar, form ve 
strüktürü önemsemekle birlikte yapının yüzey özellikleriyle 
daha fazla ilgilenmek, kalıp özelliklerini bir negatif film gibi 
yüzeye yansıtmakla, yüzeyde ışık ve gölge oyunlarının oluş-
masını sağlamışlardır. Yüzey üzerinde yapılan işlemlerle ya-
pıya daha farklı anlamlar yüklemişlerdir  [2] (Şekil 2.).

Şekil 2. Paul Rudolph Endo Labora-
tories, New York, 1964 [4]

Betonarme mimarinin estetik yön-
den yorumlanması konusunda 
öncü bir çalışma olarak 1955 yılın-
da P.A Michelis, betonarme kons-
trüksiyon üzerinde daha yönteme 
dayalı incelemeler ve yorumlar 

yapmıştır. Bunu izleyen yıllarda Euro Saarinen’in uygulanan 
TWA terminal binası betonarmenin heykelsi ve estetik yo-
rumlamasına önemli bir örnektir.(Şekil 3.)  
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Bu türden örnekler 1990’lı yıllardan itibaren artmaya baş-
lamıştır. Santiago Calatrava’nın Kanarya adaları, Tenerife 
şehrinde yapmış olduğu opera binası bu türün en güncel ör-
neklerindendir.  Ana binayı örten kanat veya dalga şeklinde 
yorumlanabilecek ve işlevi olmayan büyük konsol parça bu 
anlamda yorumlanabilir [2] ( bkz Şekil 4.)

Şekil 3. 
Euro Saarinen’in TWA 
Binası [3]

Şekil 4. Santiago Calatrava’nın Kanarya adaları, Tenerife’de-
ki opera binası [5]

2. MİMARİ BETON

2.1 Tanım ve Genel Özellikler 

Mimari Beton tanımı için ülkemizde farklı dillerden yapılan 
çeviriler sonucunda “Brüt Beton”, “Çıplak Beton” ve “Görü-
nen Beton” adlandırmaları kullanılmaktadır. 

Burada anlatılmak istenen, betonun türü ve/veya kullanıldığı 

yapı elemanı ne olursa olsun, özellikle dış kabukta (dış cep-

he), yapının iç yüzeyinde (iç cephe ve mekanlarda) ve dış or-

tama açık veya kapalı yerlerde kullanılan çeşitli obje ve yapı 

elemanlarında doğrudan dış ortamla temas halinde ve bitiş 

malzemesi olarak kullanılması anlaşılmalıdır. Betonun  plastik 

bir malzeme olması, döküldüğü kalıbın şeklini kolayca alması, 

kalıp astarları kullanılarak veya sonradan uygulanan işlemler 

sonucunda yüzeyine özel dokular verilebilmesi, betonun mi-

mari bir malzeme olması yanında, her türlü tasarım ürünün-

de kullanılması sonucunu doğurmuştur. Bu alanlar endüst-

riyel ürün tasarımı, heykelcilik, iç mimari ve şehirsel donatı 

ürünleri tasarımı gibi uygulama alanlarında yoğunlaşmıştır. 

Mimari betonlar; her şeyden önce yapının mimari anlamını 

değiştirmektedir. Bu nedenle, normal betondan beklenen iş-

lenebilme, dayanım, dayanıklılık özelliklerine estetik unsurun 

da eklenmesi gerekmektedir. Burada istenen estetik özellik-

ler uygun kalıp malzemesi ve döküm tekniklerinin kullanıl-

masını, beton karışımında özel çimento türleri ve bileşenler 

kullanılmasını gerektirmektedir. Mimari beton elde etmek 

için özel bir özen gösterilmesi, bu beton türünün daha pahalı 

olmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte sıva, boya ve diğer 

kaplama malzemelerinin kullanılmaması durumu gözönüne 

alınırsa mimari betonların daha ucuza malolması olasıdır. Mi-

mari yönden istenen etkinin sağlanabilmesi için yapı elemanı 

ve betonun tasarım ayrıntılarına önem vermek, üretimde titiz 

bir çalışma yapmak gereklidir. Renk ve doku özelliklerini sağ-

layabilmek için kullanılacak çimento cinsi, agregalar ve renk-

lendiriciler özenle seçilmeli, taşıma ve yerleştirme işlerine 

özel önem gösterilmelidir. Tüm bu özenli çalışmalar maliyetin 

artmasına neden olabilir. Mimarın betondan beklentilerinin 

sağlanabilmesi için; mimar, kontrol ve yüklenici arasında iyi 

bir uyum sağlanmalıdır. Mimari beton konusunda yapılan ça-

lışmalar ele alınacak olursa bu konuda yapılmış olan çalış-

malarda, Karagüler, M., Hazır Beton dergisinde konuyu [6], 

Mimarlıkta Beton-Mimari Beton başlığı altında genel olarak 

ele almış ve öncelikle taşıyıcı sistem seçimi ve mimar ilişki-

sine değinmiş , sistem ve malzeme seçiminde mimarin bilgi, 

deneyim ve sezgisinin önemini vurgulamıştır. Normal beton 

dışında kalan hafif beton gibi malzemelerin de yapı fiziği açı-

sından ele alındığı taktirde mimarların ve mimari betonun ilgi 

alanına girdiği vurgulanmıştır. Makalede mimari betonun bi-

leşenleri, kalıp özellikleri, dokulu beton yüzeyler, görünür ag-

regalı betonların özellikleri ve üretim yöntemleri anlatılmıştır. 

Mimari beton kullanımının mimari tasarımda yeni olanaklar 

sağladığı, betonun yapıya yüklemiş olduğu anlamın yanında, 

estetik nitelikler kazandırdığı, mimarların yaratıcı çabaları ile 

her türlü ürün tasarımında bu malzemeyi kullanmakta öncü 

görevleri olduğunu vurgulamıştır [6].
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2.2 Mimari Beton Bileşenleri ve Üretim Yöntemleri

Mimari beton üretiminde kullanılan malzemeler normal be-

tonlar için kullanılan bileşenlere benzemekle birlikte, temel 

bileşenleri çimento, su, renklendirici unsurlar, agregalar ve 

diğer kimyasal katkılar olarak sıralanabilir. Nitelikli bir mimari 

beton üretmenin diğer unsurları ise uygun üretim yöntemi ve 

özel kalıp teknikleri kullanmak, beton yüzeyine özel işlemler 

uygulamak şeklinde sıralanabilir [4,5,6]. 

2.2.1 Bağlayıcı Malzemeler – Çimento ve Özel Çimentolar

Mimari betonda kullanılan çimento türü üretilen betonun 

kullanım yerine göre değişkenlik gösterir. Genellikle normal 

portland çimentosu kullanmak, çimentonun gri yeşil rengi 

çoğu kez mimarlar tarafından uygun bulunduğu için yay-

gındır. Bazı uygulamalarda ise normal portland çimentosu 

kullanmak agregaların görünürlüğünü azalttığı için tercih 

edilmezler. Bu durumda beyaz portland çimentosu kullan-

mak daha parlak renklerin elde edilmesini, yerine göre ise 

agregaların belirginleşmesini sağlar. Özellikle son yıllarda 

mimari bir akım olarak beyaz beton kullanımı artmıştır. Hazır 

beyaz beton konusunda yapılan bir çalışmada; Kırca ve Şahin 

bu tür betonun kullanım yerleri, özellikleri ve üretim tekniği 

hakkında ayrıntılı bilgiler ve bu konudaki uygulama örnek-

lerini vermişlerdir. Deneysel çalışmalarında 250 ve 550 kg 

arasında beyaz çimento kullanarak tasarladıkları betonlarda 

C50 sınıfına kadar beton üretilebileceğini belirtmişlerdir [7]. 

Bir diğer bildiride ise, beyaz betonun kullanımı ve özellikleri 

hakkında bilgiler verilmektedir. Bir uygulama için üretilen ha-

zır beyaz betonun bileşim özellikleri verilmekte, C30 beton 

üretildiği ve bu betonun maliyetinin normal portland çimen-

tosu kullanılarak üretilen eşdeğer bir betona göre 2.5 misli 

pahalı olduğu belirtilmektedir [8]. Beyaz çimentoya uygun 

nitelikte pigment katılmasıyla elde edilen renkli betonlar ise  

geniş uygulama alanı bulmaktadır. Renkli betonlar yapıda ku-

lanımları yanında, saha betonlarında (Baskı betonu),  beton 

plaka üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür be-

tonlar atmosferik kirlenmelerden etkilenebilir. Bu durumda 

yüzey temizleme teknikleri gerektiğinde uygulanmalıdır. Yeni 

bir uygulama olan kendi kendini temizleyen betonlar bu ge-

reksinimi önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır [9,10,11].

2.2.2 Renklendirici Unsurlar 

Renklendirme işleminde en çok uygulanan yöntem karıştır-

ma işlemi sırasında betona uygun nitelikte pigment katmak-

tır. Betonda kullanılan çimento, beyaz çimento olması halin-

de istenilen sonuçlar elde edilebilecektir. Bununla birlikte ara 

renk tonlarını elde edebilmek için normal portland çimentosu 

ve beyaz çimento beraber kullanılabilir. Bu durumda dene-

me karışımları ile renk araştırması yapılmalıdır. Karıştırma 

sırasında pigmentlerin beton içerisinde iyi dispersiyonu sağ-

lanmalıdır. Pigmentler mineral kökenli oksitlerdir. Diğer kim-

yasal katkılarla birlikte kullanımı halinde pigmentlerin dis-

persiyonunu arttırdığı ve pigmentlerin yüzeyde ayrışmasını 

azalttığı için su azaltıcı katkıların kullanılması önerilmektedir. 

Bazı durumlarda uygun katkılarla karıştırılmış pigmentlerin 

harmanı olan renklendirimiş katkılar da kullanılmaktadır. Pig-

ment ekonomisi sağlamak için bazen renklendirme işlemi, 

yüzey bitirme işlemi sırasında sadece yüzeye uygulanır. Yü-

zeyin aşınma direncini arttırmak için son işlem olarak yüzeye 

sertleştiriciler uygulanır. Bu işlemlerle birlikte yüzeye doku 

uygulaması yapmak daha estetik bitişler elde etmenin yanın-

da yüzeyin kayma direncini de arttırmaktadır [4,6].  Mimari 

betonlarda, renkli beton üretmek amacıyla farklı oranlarda 

ve türde inorganik pigment kullanmanın harç ve beton özel-

liklerine etkisi, pigment kullanılmadan üretilen harç ve beton 

özellikleriyle karşılaştırmalı olarak deneysel bir çalışmada in-

celenmiştir. Deney sonuçlarına göre; pigment katkısının art-

ması serbest rötrenin azalmasına neden olmaktadır. Pigment 

katkısının eğilme dayanımını artırıcı yönde etki ettiği, basınç 

dayanımının ise % 6-17 arasında değiştiği görülmüştür. Özel-

likle sarı pigment katılması halinde optimal bir değer olarak 

kabul edilen %3 pigment katkısı halinde bu azalma %17 de-

ğerini bulabilmektedir. [9,10,11]. Bir başka çalışmada ise ken-

diğinden yerleşen betonlarda inorganik pigment katkısının 

harç ve beton özelliklerine etkisi karşılaştırmalı olarak ince-

lenmiştir. Taze beton üzerinde işlenebilme, sertleşmiş beton-

lar üzerinde rötre ölçümleri, fiziksel ve mekanik deneyler, 

renk sabitliği deneyi yapılmıştır. Pigment katkısının kılcallık 

katsayısı ve su emmeyi artırdığı, rötreyi azalttığı, eğilme çek-

me dayanımlarının pigment katkısından etkilenmediği buna 

karşılık siyah, sarı ve mavi pigmentlerde sırasıyla %8, %11 

ve % 18 düşüşlere neden olduğu görülmüştür. Diğer kırmı-

zı ve yeşil pigmentlerin düşüşe neden olmadığı görülmüştür 

[12,13]. Bir diğer çalışmada; boksit cevherinden alüminyum 

üretimi sırasında ortaya çıkan kırmızı çamurun kalsinasyon 

işlemi sonucunda elde edilen renkleri araştırılmış, bu malze-

me renklendirici olarak parke taşı üretiminde kullanılmıştır. 

Renk özellikleri geleneksel pigmentlerle kıyaslanmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre kırmız atık çamurun işlenerek renkli 

beton üretiminde kullanılabileceği belirtilmiştir [14].
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2.2.3 Su ve Agrega

Beton karışımında kullanılan su, normal betonlar için kullanı-

lan su ile benzer, yani zararlı bileşenler içermeyen nitelikte 

olmalıdır. Beton agregası olarak normal nitelikte agregalar 

kullanılabileceği gibi, beyaz veya renkli beton üretiminde, gö-

rünür agregalı beton üretiminde, beyaz veya renkli agrega-

lar kullanmak gerekli olmaktadır. Bu amaçla mermer, granit 

ve kuvars kumu gibi doğal taşlar ve renkli cam seramikler 

kullanılarak farklı renk ve renk tonları elde edilebilir. Renkli 

cam seramik kullanımında alkali agrega reaksiyonu şüphesi 

olduğu, demir bileşen içeren agregaların ise yüzeyde lekelen-

meye yol açabileceği unutulmamalıdır [6]. 

2.3 Üretim Yöntemleri, Kalıp, Kalıp Astarları ve Kalıp 

Ayırıcı Yağlar

Mimari beton üretiminin normal beton üretiminden önemli 

bir farkı olmamakla birlikte betonun bileşenlerinin sağlanma-

sı, karıştırma, taşınma, yerleştirme ve yüzey işleme teknikle-

rine özel önem verilmesi gereklidir. Mimari beton üretimi için 

kullanılan tüm araçlar temiz tutulmalı, başka üretim türleri 

için kullanılmamalıdır. Karıştırma işlemi homojenlik sağla-

nacak sürede ve normalden daha uzun sürede, yerleştirme 

işleri ise yeterli vibrasyon sürelerinde ve 30-40 cm’lik taba-

kalar halinde uygulanmalıdır. Bu sürenin hava kabarcıkları-

nın çıkması için yeterli bir sürede olması gereklidir. Mimari 

betonların üretiminde en önemli bileşenlerden biri de kalıp 

malzemesidir. Bu tür betonların tümünde yüzey özellikleri 

çok önemlidir. Bu nedenle kalıp malzemesi ve kalıp ayırıcı 

kimyasallar önem kazanmaktadır. Kalıp malzemesi olarak ; 

Masif ahşap, çelik, cam lifi takviyeli plastik, PVC, elastik do-

kulu poliüretan, kontrplak, plastik kaplı kontrplak olabilir. 

Burada asıl kalıbın içine yerleştirilen ve yüzeye doku vermek 

için kullanılan kalıp astarlarının asıl taşıyıcı kalıp içerisinde 

yer alan ayrı bir katman olduğu unutulmamalıdır. Kalıp yüze-

yi su emici bir malzemeden oluşmuşsa, kalıp; betonun suyu-

nu emeceğinden yüzeyde su/çimento oranı gereğinden daha 

düşük olacak, bu ise renk koyulaşmasına neden olacaktır. Bu 

olaya hidratasyon renk bozulması adı verilir. Kalıp daha az su 

emiyorsa veya hiç emmiyorsa, bu tür kalıplar yüzeyde daha 

fazla hava kabarcığı oluşmasına ve yüzeyin daha açık renkli 

olmasına neden olurlar [6].

Brüt beton, dokulu beton veya renkli beton olsun, yüzeyin düz-

gün olması ve hidratasyon renk bozulması oluşması istenmiyor-

sa kalıpların sızdırmaz bir şekilde inşaa edilmesi gereklidir[6]. 

Bir başka makalede ise Karagüler [15] brüt beton, renkli beton 

ve dokulu beton üretimi için kalıp, kalıp gergisi kullanımı, kalıp 

astarı ve kalıp ayırıcı yağların niteliklerinin ne olması gerektiği-

ni ve kalıp malzeme türlerini belirtmiş, kalıp malzeme türünün 

beton yüzeyine olması muhtemel etkilerinin ne olabileceğini 

anlatmıştır. Uygun kalıp ve kalıp astarı kullanmanın, önemi vur-

gulanmıştır. Bu tür kalıplar kullanılarak üretilebilen mimari yapı 

ve elemanlar, çevre düzenleme elemanları sıralanmıştır. 

2.4  Dokulu Beton Yüzeyler

Mimari betonun tanımı yanında, genişletilmiş tanımı yukarı-

da verilmiştir. Geleneksel anlamda bu tanım “Brüt Beton” ta-

nımı ile sınırlıdır. Bu tür betonlar genel olarak düzgün yüzeyli 

ve betonun doğal gri yeşil rengi esas alınarak üretilmişlerdir. 

Günümüzde ise beyaz çimento kullanılarak üretilen beyaz 

betonlar da bu kapsamda ele alınmaktadır. Geleneksel Brüt 

betonda yüzey işlemleri minimum olup yüzeyde oluşan doku-

lar çoğu kez kalıp yüzeyinin verdiği doku ile sınırlıdır. Burada 

zaman zaman gölge ışık oyunları elde etmek için, örneğin, 

ahşap kalıp tahtasını düzensiz ve itinasız olarak kullanmak 

mimarın bilinçli bir tercihi olabilir. Bununla birlikte burada 

elde edilen sonuç özel bir çaba gerektirmemektedir. Burada 

sözü edilen, mimari beton - brüt beton uygulamaları ve be-

tonun renklendirilmesi dışında, beton yüzeyinin özel olarak 

işlenmesi ayrı bir estetik çabadır ve arzu edilir. Dokulu yüzey 

oluşturmak, bu estetik işlevi yanında yüzey doku ve rengin-

deki değişmeleri daha rahat gizlemek ve ortadan kaldırmak 

gibi, bir işlevi de yüklenirler.

Dokulu yüzey elde etmenin başlıca üç yöntemi vardır: 

[6,15,16,17,18]

Dokulu kalıp yüzeyleri veya kalıp astarları kullanmak

Görünür agrega yüzeyi elde etmek

Yüzeyi mekanik yöntemlerle işlemek.

Amerikan Önyapımlı ve Öngerilmeli Beton Enstitüsü, konu 

ile ilgili hazırlamış olduğu yayınında, dokulu, renkli yüzeyde 

eleman üretimine daha sistematik ve ayrıntılı olarak yaklaş-

makta, bu yöntemle yapımı zor, karmaşık şekilli elemanların 

tekrarlı üretimlerini sağlayarak ekonomik ve dayanıklı beto-

narme eleman üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır[19].

  

2.4.1 Dokulu Kalıp Yüzeyleri veya Kalıp Astarları 

Kullanmak

Düzgün ve esnek karakterde kalıplar kullanılmaktadır. Kalıp 

malzemesi olarak cam lifi takviyeli plastik, PVC, elastik doku-
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lu poliüretan, kauçuk gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Bu tip kalıplar değişik geometrik yapıda ve tekrar eden de-

senlerin üretilmesine olanak verirler. Yerinde dökme veya 

önyapımlı sistemlerde defalarca kullanılabilirler. Bu sistemle 

üretilen paneller hem yapıların cephelerinde, hem de çevre 

düzenlemelerinde kullanılabilirler [5,6,19].

2.4.2 Görünür Agrega Yüzeyi Elde Etmek 

Görünür agrega beton yüzeyi elde etmek için betonun ka-

lıpsız üst yüzünde veya kalıpla temas eden yüzünde olmak 

üzere iki yöntem uygulanır. Bu yöntemler normal veya kır-

mataş agregaların görünür olarak kullanılmasıyla renk, şekil 

ve doku farklılığına sahip yüzeyler elde edilir. Kalıpsız üst yü-

zeyde görünmeleri istenen agregalar üst yüzeye serpiştirilir 

ve kütle içine itilirler. Betonun sertleşmesinden hemen sonra 

basınçlı su jeti ve tel fırçalar ile yeterince sertleşmemiş olan  

harç fazı temizlenir. Bu işlem sonucu iri agregalar yüzeyde 

açığa çıkar ve görünür hale gelir. Kalıpla temas eden yüzey-

lerde farklı yöntemler kullanılır. Bunlar kalıp yüzeyine bir 

geciktirici katkı maddesi sürmek, üzerine betonu dökmek ve 

kalıp alınınca yüzey üzerinde yıkama ve fırçalama işlemlerini 

yapmak şeklindedir. İkinci yöntemde kalıp dibine yerleştirilen 

agregaların üzerine bir kafes teli yerleştirilir ve betonlanır. 

Bir süre sonra teli geçen zayıf nitelikli harç tel fırça ile temiz-

lenerek agregalar görünür hale getirilir. Üçüncü yöntemde 

ise kalıp yüzeyinin dibine kum serilir ve üzerine iri agregalar 

yerleştirilir, daha sonra üzerine beton dökülür. Agregaların 

arasındaki kumlu harç temizlenerek agrega görünür hale ge-

tirilir. Bu yöntemlerle elde edilen cephe panoları, yer karosu 

ve merdiven basamağı gibi ürünler gerek yapıda, gerekse 

çevre düzenlemelerinde kullanılmaktadır [4,15,19].

2.4.3 Mekanik Yöntemlerle Yüzeyi İşlemek

Yüzey düzeltmede kullanılan işlemler; yüzeye bir aşındırıcı 

püskürtmek, yüzeyi el tarağı veya mekanik aletlerle 

taraklamak, kimyasal veya mekanik yolla aşındırmak, spiral 

kullanmak gibi işlemlerdir. Püskürtme işlemi için yüzeyin 

sertliğine uygun olan; kum, çelik cürufu, pirinç kapçığı ve 

ceviz kabuğu gibi farklı sertlikte aşındırıcılar kullanılır. Bu 

işlemler yapılırken betonun basınç dayanımının 14 N/mm2 

değerini aşması gereklidir. Taraklama işleminde el ile veya 

pnömatik araçlar kullanılarak yüzeyden yaklaşık 5 mm’lik 

bir tabaka sıyrılarak alınır. Taraklama aşamasında ise beton 

dayanımı 28 N/mm2 değerini aşmalıdır. Aşındırma işlemleri 

ise; beton yeterli dayanıma ulaştıktan sonra  elle veya su jeti 

yardımıyla yapılabilir. [15,19]. 

2.4.4 Mimari Yüzey Koruyucular

Mimari beton uygulamalarında geniş bir alan bulan bir diğer 

önemli uygulama ise mimari yüzey koruyucularıdır. Bu ta-

nıma uygun farklı malzemeler olmakla birlikte burada sözü 

edilen, inşaatın yapımı sırasında veya farklı dönemlerde 

yapı cephesine uygulanan yüzey temizleme işlemlerinden 

sonra kullanılan, şeffaf ve malzemenin rengini değiştir-

meyen su iticileridir. Bu tip yüzey koruyucular brüt beton, 

renkli beton, görünür agregalı beton veya dokulu beton gibi 

mimari beton yüzeyler üzerine uygulanabilir. Bu tip malze-

meler, kılcal su emmeyi önlemeleri, yüzeye iyi penetre ol-

maları, alkaliye ve UV ışınlarına dayanıklı olmaları, su buharı 

diffüzyonunu engellememeleri, yüzeyin renk ve dokusunu 

değiştirmemeleri nedeniyle tercih edilirler. Bu tür malze-

melerin yüzeyde bir film tabakası oluşturmak yerine kılcal 

boşlukların içini ince bir tabaka ile kapladıkları ve dolayısıy-

la yüzeye hidrofobik bir karakter, yani su iticilik kazandır-

dıkları bilinmektedir. Bunun sonucunda malzemenin yüzeyi 

su ile ıslatılamamaktadır. Bu tür su iticiler suyun ıslatma 

açısına etki ederek suyun yüzeyden kolayca uzaklaşmasını 

sağlamaktadırlar. Bunun yanında malzeme içerisinde buhar 

diffüzyonunu engellememektedirler. Bu özelliğe doğal ola-

rak sahip canlı ve bitki türleri olduğu bilinmektedir. Buna en 

iyi örnek Lotus bitkisinin yaprağının yüzeyidir. Bu tür etki 

ile bitkinin yüzeyine gelen toz parçaçıkları ve kirlilikler yağ-

mur suyu damlaları ile uzaklaştırılmaktadır. Bu tür su itici 

olarak düşük viskoziteli şeffaf sıvılar olan; silan, siloksan 

veya silan-siloksanlar kullanılmaktadır. Beton yüzeylerde 

kullanılmak üzere penetrasyon yeteneği fazla olan ve alka-

liye dayanıklı su iticiler üretilmişlerdir.  Bu malzemelerin mi-

mari beton yüzeylerde kullanılmasıyla; suyun varlığı halinde 

oluşan şişme ve büzülmeler, donma ve çözülme hasarları, 

suda çözünebilir tuzların neden olduğu çiçeklenme, pas ve 

kir lekeleri, hava kirliliği sonucu oluşan kimyasal korozyon 

önlenmektedir. Suyun varlığı halinde oluşan korozyon azal-

maktadır. Ortamdan suyun uzaklaştırılması ile ısı iletkenlik 

katsayısı artmamakta ve bunun sonucunda yapı kabuğun-

da enerji tasarrufu sağlanmaktadır [20,21].  Betonun yüzey 

özelliklerini iyileştirmenin, daha kalıcı ve yenilikçi bir çözüm 

yolu olarak kendi kendini temizleyen betonlar geliştirilmiş-

tir. Bu konuda yapılmış olan bir tez çalışmasında ve ilgili bir 

bildiride [22,23] beyaz çimento, TiO
2
 katkılı beyaz beton, 

kendiğinden yerleşen beton ve TiO
2
 katkılı beyaz beton ol-

mak üzere dört farklı beton tipi üretilmiştir. Yüzey özellikle-

rinin; fiziksel özellikler, durabilite özellikleri ve fotokatalitik 

özelliklere etkisini araştırmak üzere her bir beton tipi için, 
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metal (çelik), ahşap (mdf) ve plastik (akrilik) olmak üzere 

üç farklı kalıp tipinde üretim yapılmıştır. Her beton türünde 

taze harç deneyleri ( çökme ve yayılma, birim hacım ağırlık), 

sertleşmiş harç deneylerinden 28,60 ve 90. günde kılcal su 

emme, su emme, karsten tüpü deneyi, ilk 42 gün rötre de-

neyi uygulanmıştır. Mekanik deney olarak 3,7,14, 28, 60 ve 

90. günde eğilme – çekme ve basınç dayanımı tayini deney-

leri gerçekleştirilmiştir. Silindir örnekler üzerinde 28. günde 

yarma-çekme ve şekil değiştirme deneyleri uygulanmıştır. 

Durabilite deneyi olarak ıslanma – kuruma, donma – 

çözülme, kimyasal eskitme ve açık hava etkisiyle görünüş 

(renk) değişikliği tayini deneyi yapılmıştır. Fotokatalitik 

özelliklerin araştırılması için  Rhodamine-B deneyi ve 

Phenantroquinone ile temizleme özelliklerinin incelendiği 

deneyler yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar kap-

samlı olarak sunulmuştur. Rhodamine-B deneyinde UV 

altında bekletilen serilerde 28. günün sonunda en yüksek 

renk açılması % 43 ile TiO
2
 katkılı normal beton örneklerde 

olurken, kendiğinden yerleşen betonlarda % 5 renk açılması 

gözlenmiştir. Ortam koşullarına bırakılan TiO
2
 katkılı ve kat-

kısız normal ve kendiğinden yerleşen betonlarda, yağmura 

açık bırakılan örnekler en fazla renk açılmasını göstermiş-

tir. Yatay veya düşey olarak yağışa kapalı, gün ışığına açık 

ortamlarda bırakılmış örneklerde ise 28 gün sonunda renk 

açılması olmuştur. Burada TiO
2
 tarafından fotokatalitik re-

aksiyon ile parçalanan ve kirlilik yaratan bileşiklerin yağmur 

suyu ile beton yüzeyinden uzaklaştırılması gerektiği bir kez 

daha görülmüştür [22,23].  Kendi kendini temizleyen beto-

narme yapı uygulaması örneği olarak İtalya’da uygulanmış 

olan Jubilee Church kilisesi verilebilir. (bkz Şekil 3.)

Şekil 3. Kendi Kendini Temizleyen Beton ile Üretilen Yapı 

Örneği, Jubilee Church, Mimari, Richard Meier & Partners 

Architects [2].

2.4.5 Baskı Betonları

Bu tür uygulamalar dokulandırılmış ve renkli beton olarak 

algılanmakla birlikte daha çok çevre düzenlemelerinde ve 

şehircilik uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu yönü ile ele 

alındığında, üzerinden geçen yaya trafiği  gözönüne alınarak, 

dayanıklık ve aşınma özellikleri daha fazla öne çıkar. Dura-

bilite özellikleri, özellikle aşınma dayanımı bu tür uygulama-

larda yeterli düzeyde olmalıdır. Bu konuda hazırlanmış  bir 

makalede bu tür betonların sağlamış olduğu sınırsız renk 

ve doku seçeneği, doğal malzeme görünümünde bitiş, yaya 

alanlarının farklı renk ve doku ile algılanabilme olanağı, doğal 

malzemelere göre ekonomik olması, derzlerde oluşan yaba-

ni ot, yosun ve böceklenme probleminin olmaması, yüzeyde 

tozuma olmaması gibi avantajları sıralanmakta ve yapım tek-

nikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır [24]. Bir diğer araştır-

mada ise  çimento dozajları farklı iki seri beton üretilmiş ( 

325 ve 400 kg/m3 dozlu), her seride katkılı ve katkısız beton-

larla bunların polipropilen lifi katılmış olanları hazırlanmıştır. 

Sabit su/çimento oranında, aynı portland çimentosu ve aynı 

agregalar kullanılmıştır. Bu üretilen betonlarla baskı betonu 

uygulaması yapılmıştır. Yüzeye özel renklendirici ve sertleşti-

rici uygulanmıştır. Dökümü izleyen 28. günde yüzeye aşınma 

ve aderans deneyi uygulanmıştır. Yüzey sertleştirici ve lifli 

beton tabakası arasındaki aderans dayanımının 325 kg/m3 

dozajlı betonda, dört beton karışımı içinde en yüksek değere 

ulaştığı sonucuna varmışlardır [18,25].

3. BETONDAN ÜRETİLEN DİĞER TASARIM 
ÜRÜNLERİ

Betonu yapı bileşenlerinde kullanmanın yanında, şehirsel çev-

re düzenlemelerinde, endüstriyel ürün tasarımında, iç mimar-

lık ürünlerinde de kullanmak mümkündür. Bu konuda; şehir 

mobilyası olarak, park ve bahçelerde geleneksel oturma grup-

ları, yol ve kaldırım betonları, kilit taşı, açık mekanlarda masa, 

sandalye ve koltuk gibi elemanlarla, yeme-içme ve dinlenme 

mekanlarının düzenlenmesinde kullanılmaktadır, benzer tarz-

da tasarlanmış elemanlar  iç mekanlarda da kullanılmaktadır 

[26]. Otoyollarla yerleşmeler arasında gürültü kontrol bariyeri 

olarak, bina parsel düzeyinde bölme elemanı olarak çok ba-

şarılı ve estetik uygulamalar vardır [6,26]. İç mimari tasarım 

ürünü olarak; değişik formlarda masa, sandalye ve sehpa türü 

elemanlar, mutfak tezgahı tablası, mutfakta eviye, oturma 

odalarında masa, peyzaj düzenlemelerinde tabure tarzı otur-

ma elemanları, saksılar, iç mekan düzenlemelerinde aydınlat-

ma elemanları, kase ve kül tablaları, şömineler, küvet, kitaplık 

ve benzeri elemanların tasarımı ve başarılı uygulamaları var-

dır [3](bkz. Şekil 4.). Francesco Passaniti tarafından tasarlan-
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mış ve uygulanmış olan yüksek performanslı beton ürünü olan 

oturma grubu, masa, küvet tarzında çok başarılı ve estetik ör-

nekler görülmektedir [27]. Bu konuda yapılmış olan  küvet ve 

lavabo gibi farklı uygulama örnekleri Şekil 4. de görülmektedir.

Şekil 4. İç mimari uygulamaları – beton küvet ve lavabo [3].

4. MİMARİ BETON VE ESTETİK

Betonun estetiği konusunda yapılmış farklı çalışmalar ve yak-

laşımlar vardır. Bu konuda yazılmış bir bildiride, Yıldırım, S.Ö., 

[28]; estetik, mimarlıkta estetik kavramları üzerinde durmuş, 

mimarlıkta belli bir düşüncenin aktarılmasının;  yapı malzeme-

sine teknik olanaklarla verilen biçim aracılığıyla mümkün oldu-

ğunu belirtmiştir. Malzemeyi malzeme olmaktan çıkarıp, onu 

bir anlatım aracı haline getirmenin tüm mimarların tasarım 

amacı olduğunu belirtmiştir. Biçim ve içerik ilişkisine değinmiş, 

mimarlığın elemanları ve estetik kriterler olarak; malzeme ve 

estetik kriterler, taşıyıcı sistem ve estetik kriterler, yüzey ve 

estetik kriterler olmak üzere üç farklı yaklaşımda konunun ele 

alındığını belirtmiş bu konudaki yaklaşımları açıklamıştır. So-

nuç olarak betonda estetik kriter olarak kendi kişisel önerisini 

beş gurupta toplamış ve açıklamıştır. Bir diğer tez çalışmasın-

da [29], brüt betonun tarihsel gelişimi, teknik ve estetik özel-

likleri, brütalizm akımı incelenmiş, bu konuda örnek olabilecek 

ve Türkiye’de brütalist olarak nitelendirilebilecek sekiz ayrı ya-

pıda kullanılan betonun teknik ve uygulama özellikleri, bu ya-

pılarda kullanılan brüt betonun estetik özellikleri incelenmiştir. 

Elde edilen sonuçlar tablolarda verilmiştir. Bu tablolarda veri-

len bulgularla ilişkilendirilerek; “Akışkan ve kolay şekil alabilen 

bir malzeme olarak sağladığı plastik anlatımla kolaylıkla esteti-

ze edilebildiği”, “Bu nedenle anıtsal ve anıtsal olmayan birçok 

yapıda çok farklı ölçeklerdeki ihtiyaçlara hem fiziksel ve hem 

görsel açıdan estetik değerler kattığı”, “Brüt betonun birçok 

yapı malzemesine göre daha geç ve güzel yaşlanan, zamana 

direnebilen bir yapı malzemesi olduğu”, “Malzemenin kaba/

ham halinin prezisyon kazanımıyla (incelmişlik) yapının plastik 

değerlerini arttırdığı”,” Yalın ve nötr bir malzeme olmasından 

dolayı yapıyı gereksiz süslemelerden koruyarak minimalist 

bir estetiğe yol açtığı”,” teknik açıdan herhangi bir kaplama 

malzemesi kullanılmadığından dolayı üretim hızının diğer mal-

zemelere kıyasla daha yüksek, daha ekonomik olduğu” “Ya-

pının tekil ve eşsiz bir kimlik ortaya koymasına imkan verdiği 

görülmektedir,” denilmektedir [29]. Burada verilen sonuçlarla 

uyumlu nitelendirmeleri; Baecher, M., ve Heinle, M., “Bauen 

in Sichtbeton” adlı kitaplarında benzer şekilde vurgulamakta-

dırlar [30]. Yazarlar; sözü edilen kitaplarında, yerinde döküm, 

önyapımlı beton yapı türlerinde yapılmış brüt beton yapı ör-

neklerini yorumlamakta, bu beton türü ile yapıda yaratılan 

plastik etki anlatılmakta ve beton eleman ve yüzey örnekleri 

verilmektedir [30]. Özer, B., “Kültür Sanat Mimarlık” adlı ki-

tabında çeşitli mimari sanat akımlarını anlatmakta, brütalizm 

akımını ayrıntılarıyla açıklamakta ve bu akımı Louis Kahn, Paul 

Rudolph ve Walter Förderer gibi mimarların mimari eserleri 

üzerinden yorumlamaktadır [31].

Croft, C., betonun tarihçesi ve kullanım alanlarını açıklamak-

ta, yeni brütalizm akımını örneklerle anlatmaktadır [32].  

Meyhöfer, D., betonun; insanoğlunun hayal ettiği herhangi 

bir şeyin, herhangi bir kalıba dökülerek şeklini aldığını ve bil-

gisayarların bunu hesap edebildiğini, hazır betonun yapıları 

sanki heykelmişçesine modellemeye olanak verdiğini, beto-

nun eskidiği zaman oluşturduğu patina tabakasıyla basit ve 

güzel olduğunu söylemektedir. Betona bir deri (kabuk), hey-

kel ve yapısal ayrıntılarıyla yaklaşarak incelemekte ve örnek-

lemektedir [32].  Mimari betonun  estetiğinden, betonun  da-

yanıklı olduğu  varsayımıyla söz edilmektedir. Görsel etkinin 

öne çıktığı bir beton türü için kalıcılık yani durabilite önemli 

bir koşuldur. Bu tür betonlarda zaman içinde görülebilecek 

problemler, hasarlar  ve çözüm önerileri konusunda, Lough-

ran, P.,  yapay bir taş olan beton için konuya benzer şekilde 

yaklaşmıştır. Bu yayında; betonarme veya yığma yapılarda 

rastlanan önemli hasar problemleri örnekler üzerinde ele 

alınmıştır [33]. Mimari betonun istenilen estetik özelliklere 

sahip olabilmesi için, bu tür betonların üretiminde uyulması 

gereken kurallar, denetimi ve kalite kontrolu [5, 34], bu ku-

rallara uyulmadığı taktirde betonun yerleştirilmesi sonunda 

yüzeyde oluşan kusurların nasıl tanımlanacağı ve kontrolu 

[35,36], mimari beton kullanılarak tasarlanan ve üretilen bir 

yapıda yapı fiziği kurallarına uygun, malzeme özellikleriyle 

uyumlu detaylandırmanın nasıl yapılacağı [37] ilgili yayınlar-

da ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Tasarım alanında son yıl-

lardaki önemli bir gelişme de sayısal (digital) tasarım, para-

metrik (parametric) tasarım veya üretken (generative) sanat 

ve/veya tasarım olarak adlandırılan alandaki uygulamalardır. 

Bu uygulamalar mimarlık ve mühendislik alanında da önemli 
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yer bulmuştur. Bu alanda yapılan uygulamalara örnek olarak, Polonya-Varşova’da tasarlanan ve inşaa edilen “National temple 

of divine providence” adlı dini yapıdır. Bu yapıda mimari tasarım aşamasında sayısal yöntemler kullanılmış,  modüler betonar-

me elemanların üretiminde CNC kontrollu makinelerden yararlanılmış ve karmaşık formdaki brüt beton elemanların kalıpları 

bu yöntemle üretilmiştir.( bakınız şekil 5, 6 ve 7.) [38].

 Dijital Süreç Sayısal Süreç

CAD Konstruksiyon kısmi modelleme

Kalıp yerleştirme planlaması Kalıbın kurulması

Negatif formun (kalıp) CAD’de modellenmesi

Sistem / Konstruksiyon Malzemesi seçimi

CNC Makinesinde üretim

Kalıbın montajı
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Şekil 5. Kalıp inşaa sürecinde bilgisayar tabanlı iş akışı [38].

Şekil 6. İç mekanda üretilen eğri formdaki brüt beton elemanın 
kalıp alındıktan sonraki görünümü[38]. 

Grafik veri üretimi, beton ve donatı teknolojisindeki geliş-
melerin yanında kalıp teknolojisinin ilerlemesiyle betonarme 
eleman tasarımı ve üretiminde sınırlar kalkmıştır. Tüm bu 
gelişmelerin yanında üretim sırasında ve sonrasında kullanı-
lan modern ölçüm yöntemleri, karmaşık elemanların hassas 
üretimini çok daha kolaylaştırmıştır [38]. 

Benzer uygulamalar mühendislik yapılarında, örneğin, 
İtalya’da Sardinya adasında San Teodoro Cuponeddi viyadü-
ğünde uygulanmıştır. Viyadük parametrik tasarımla biçim-
lenmiştir. Köprü ayakları brüt beton, döşeme tabliyesi çelik 
kiriş, tabliye üzerine gelen sinüzoidal koruyucu kalkanlar ise 
önyapımlı betonarme elemanlar olarak tasarlanmış ve üretil-
miştir.[39]. (bkz. Şekil 8.) 

Şekil 8. Sinüzoidal beton kalkan parçası ve bu kalkan kabu-
ğun yer aldığı viyadüğün göl tarafından görünümü [39].

Parametrik tasarım ürünü olan mimari yapıların  cephelerinin 
(kabuklarının) strüktür, estetik ve bitiş özelliklerini biraraya 
getiren brüt beton en önemli malzeme seçeneklerinden biridir. 
Bu özellikleriyle yapı cephesinde ek bir bitiş elemanı (kaplama) 
gereksinmesini ortadan kaldırır ve en dış katman olarak sağ-
lam bir bitiş oluşturur. Betonarme/beton elemanların yüzey 
özellikleri betonun tümünün özelliklerini temsil eder. Betonun 
özelliklerini de çoğu zaman yüzey özelliklerinden giderek belir-
lemek o betonun dayanıklılığı hakkında fikir verir [40].   

5. SONUÇ
Betonun bir yapı malzemesi olarak betonarmede kullanılması 
19. yüzyılın sonuna doğru başlamıştır. Betonun ilk kullanım ör-
neklerinde, her ne kadar başlangıçta donatılı saksı ve benzeri 
elemanlar üretilse de, bu kullanım, betonarme yapı elemanı ve 
bina üretimiyle başlamıştır. Bu kullanım amacına paralel ola-

Şekil 7. “ National temple of divine providence” adlı dini 
yapının inşaat sırasında ve sonrasında genel görünümü [38].
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rak, en yalın şekliyle mimari beton olarak kullanımı da gecikme-
miştir. Dönemin mimarları daha kısıtlı olanaklarla bu üretimleri 
gerçekleştirmişlerdir. Bu eserlerin bir kısmında; kullanılan be-
tonun dayanıklılığı yetersiz olduğundan, zaman içerisinde bu 
yapılarda bozulmalar ve hasarlar gözlenmiştir [30,33]. 20. yüz-
yılın ikinci yarısından itibaren kullanılan kimyasallar ve mineral 
katkılar sayesinde yüksek mukavemetli ve giderek yüksek 
performanslı betonların üretimiyle bu konuda çok estetik ve 
başarılı yapılar tasarlanmıştır. Günümüz koşullarında üretilen 
kendiliğinden yerleşen betonlar, bu betonların dayanıklılığında 
görülen artışlar, bu malzemelerle çok daha nitelikli yapılar 
üretilmesine olanak tanımıştır. Beyaz çimentonun kullanılması 
ile üretilen beyaz betonlar, pigment katkısı ile üretilen renkli 
betonlar, özel kalıp astarları ve yüzey işleme teknikleri ile üreti-
len dokulu betonlar, bu türlerin bir arada kullanımından oluşan 
kombinasyonları, mimarlara adeta yepyeni malzeme türleri 
sunmaktadır. Betonun yeni kullanım alanları olan, kendi kendi-
ne yerleşen beton, kendi kendini temizleyen beton, yüksek per-
formanslı betonun yanında daha sınırlı kullanım alanları olan 
ışığı geçiren beton, donatı yerine dokuma kullanılan dokuma 
takviyeli beton gibi yeni türler mimar ve mühendislerin, tasa-
rımcıların ufkunu daha da genişletecektir. 
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S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Barselona doğumlu Kata-

lan ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun 

eserlerinden oluşan kapsamlı bir ser-

giye ev sahipliği yapıyor. 20. yüzyılın 

çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan 

Miró’nun olgunluk dönemine odaklanan 

sergi, Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıl-

dızlar adıyla sanatseverlerle buluşuyor. 

Sabancı Holding sponsorluğu ile düzen-

lenen ve Barselona’daki Joan Miró Vakfı, 

Mallorca’daki aile koleksiyonu Successió 

Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan 

Miró Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 

sergi 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 2015 tarih-

leri arasında ziyaret edilebilecek. Akde-

niz coğrafyası ve insanına dair gözlem-

lerinden ilham alan Miró’nun, kadın, kuş 

ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, 

resim, baskı, heykel ve seramiklerin bu-

lunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının sembolik dilini an-

lama olanağı sunuyor. Miró’yla İstanbul’da 

buluşacak olan sanatseverler, sanatçının 

Akdeniz kültüründen aldığı enerjinin farklı 

formlardaki izdüşümlerine tanık olacaklar.

Sergiyle ilgili bilgi veren SSM müdürü Dr. 

Nazan Ölçer, “Bu önemli Katalan sanatçı-

nın eserlerini müzemize getirmek üzere 

Barcelona’daki Miro Vakfı ile üç yıl önce 

görüşmelere başladık. Müze olarak hayali-

mizde, Pablo Picasso ile başlayıp  Salvador 

Dali ile devam eden İspanya’nın büyük us-

talarının üçlemesinde son halkayı tamam-

lamak vardı. Bugün bu sergi ile bunu ba-

şarmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu süreçte 

Barcelona’daki Joan Miro Vakfı ile sanatçı-

nın olgunluk dönemine odaklanan, onun 

vazgeçemediği kadınlar, kuşlar ve yıldızları 

The exhibition “Women, 

Birds and Stars” 

symbolized by Joan Miró 

is now hosted by Sakıp 

Sabancı Museum!  

S.U. Sakıp Sabancı Museum (SSM) is 

hosting a comprehensive exhibition that 

consists of the works of Catalan painter 

and sculptor Joan Miró, born in Barce-

lona. This exhibition of Joan Miro, who 

is the all-rounder and innovative artist of 

20th century, is mostly focused on his age 

of maturity and welcomes the art-lovers 

under the name of Women, Birds, Stars. 
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