


























Birliğimiz, 1995 yılında Uluslararası, Avrupa Hazır Beton Birliği 

(ERMCO) Kongresi’ni, 2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında ise 

Hazır Beton Kongresi ve Fuarlarını ba-

şarıyla gerçekleştirmiştir. Bu yıl altıncı 

kez düzenlenecek ‘Beton Ankara 2014 

- Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat 

Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ için 

çalışmalarda ise sona yaklaşılmaktadır.

17 – 19 Nisan 2014 tarihlerinde Congre-

sium Ankara’da düzenlenecek Fuar’da 

inşaat, hazır beton, agrega sektörleri ile 

ilgili son teknolojik ürünler, araç, maki-

ne ve ekipmanlar, hizmet ve donanımlar 

sergilenecektir. Fuar hazır beton sektö-

rüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak 

bir platform olacaktır. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl 

da Fuar katılımcıları son teknoloji ürün-

lerini ziyaretçilere sunacaktır. Fuarda 

hazır beton ve çimento ekipmanlarının 

yanı sıra beton santralleri, iş makinele-

ri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, 

pompalar, kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli 

beton kimyasalları, otomasyon sistemle-

ri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel 

makineler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton 

ve agrega üreticilerine ve inşaat yapımcılarına sunulacaktır. 

Fuar, ekonominin lokomotifi inşaat ve 

onun en temel kolu hazır beton ile ilgili 

sektörlerden birçok firmayı aynı çatı al-

tında buluşturacaktır.

Beton 2014 Fuar’ını önceki yıllarda 

olduğu gibi Avrupa, Asya, Afrika ve 

Ortadoğu’dan çok sayıda profesyonel 

katılımcının ziyaret etmesi beklenmek-

tedir. 

Fuar, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sa-

nayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, An-

kara Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mü-

hendisleri Odası ve Türkiye Müteahhitler 

Birliği tarafından desteklenmektedir.

Beton 2014 Fuarı’nın, hazır beton, çi-

mento, agrega ve inşaat sektörüyle ilgili 

her kesimin buluşacağı bir platform ola-

cağını bir kez daha vurgulamakta fayda 

görüyor, tüm ilgili firma yetkililerini Be-

ton 2014’e katılmaya ve son gelişmeleri 

takip etmeye davet ediyorum.

We are meeting at the 

Concrete 2014 Trade Fair 

in Ankara

Our Association successfully hosted the 

International European Ready Mixed Concrete 

Organization (ERMCO) Congress in 1995, 

and the Ready Mixed Concrete Congresses 

and Trade Fairs in 2004, 2008, 2011 and 2013. 

The preparations for the trade fair ‘Concrete 

Ankara 2014 – Ready Mixed Concrete, Cement, 

Aggregate, Construction Technologies and 

Equipments’ to be organized for the sixth time 

are almost completed. 

The state-of-the-art technological products, 

vehicles, machines and equipments as well as 

services and supplies related to the construction, 

ready mixed concrete, aggregate industries will 

be exhibited at the Trade Fair, which will be 

organized at Congresium Ankara between April 

17th and 19th, 2014. The fair will be a common 

platform where all those involved in the ready 

mixed concrete industry come together. 

Yavuz Işık

THBB Yönetim Kurulu Başkanı
President
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Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Ka-

lite Fuarcılık tarafından düzenlenen “Be-

ton Ankara 2014 Hazır Beton, Çimento, 

Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipman-

ları Fuarı” 17 - 19 Nisan 2014 tarihleri ara-

sında Ankara’da yapılacak. Bu yıl altıncı 

kez gerçekleştirilecek Fuar, inşaat, hazır 

beton ve agrega sektörlerini  Congresi-

um Ankara’da buluşturacak.

1995 yılında Uluslararası, Avrupa Ha-

zır Beton Birliği (ERMCO) Kongresi’ni, 

2004, 2008, 2011 ve 2013 yıllarında ise 

Hazır Beton Kongresi ve Fuarlarını başa-

rıyla gerçekleştiren Türkiye Hazır Beton 

Birliği ve Kalite Fuarcılık bu yıl altıncı kez düzenlenecek olan 

‘Beton Ankara 2014 - Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat 

Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’ için çalışmalara başladı.

Yurt içi ve Yurt dışı Ziyaretçiler Beton Ankara 

2014’de Sektörün Nabzını Tutacak

17 – 19 Nisan 2014 tarihlerinde Congresium Ankara’da dü-

zenlenecek Fuar’da inşaat, hazır beton, agrega sektörleri 

ile ilgili son teknolojik ürünler, araç, makine ve ekipmanlar, 

hizmet ve donanımlar sergilenecek. Fuar hazır beton sektö-

rüyle ilgili her kesimin buluştuğu ortak bir platform olacak.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Fuar’a katılımcılar 

son teknoloji ürünlerini ziyaretçilere sunacak. Fuarda hazır 

beton ve çimento ekipmanlarının yanısıra beton santralleri, 

iş makineleri, kamyon ve çekiciler, transmikserler, pompalar, 

kalıp sistemleri, vinçler, çeşitli beton kimyasalları, otomas-

yon sistemleri, lastik ve akaryakıt ürünleri, sektörel makine-

ler başta olmak üzere çok geniş bir ürün yelpazesi beton ve 

agrega üreticilerine ve inşaat yapımcıla-

rına sunulacak. Fuar, ekonominin loko-

motifi inşaat ve onun en temel kolu hazır 

beton ile ilgili sektörlerden birçok firma-

yı aynı çatı altında buluşturacak.

Fuar’ı önceki yıllarda olduğu gibi Avrupa, 

Asya, Afrika ve Ortadoğu’dan çok sayıda 

profesyonel katılımcı ziyaret edecek.

Fuar, İstanbul Sanayi Odası, Ankara Sa-

nayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, Anka-

ra Ticaret Odası, TMMOB İnşaat Mühen-

disleri Odası ve Türkiye Müteahhhitler 

Birliği tarafından destekleniyor.

ATO Congresium, Ankara Uluslararası Kongre ve 

Sergi Sarayı

Beton Ankara 2014 Fuarı, 80.000 m²’lik kullanım alanı ve 

10.000 m²’lik fuar ve sergi salonu bulunan Congresium 

Ankara’da yapılacak.

Congresium Ankara, 5.770 m²’lik ikiye bölünebilir salon, 

1.500 m²’lik üçe bölünebilir balo salonu, 400 m²’lik 2 lounge, 

100 m²’lik 5 toplantı salonu, 50 m²’lik 5 küçük toplantı salo-

nu, 3 restoran, 4.700 m²’lik ve 650 m²’lik 2 adet panaromik 

Ankara manzaralı çeşitli aktivitelere uygun teras, 3.107 kişi 

kapasiteli oditoryum ile hizmet veriyor.

Ayrıntılı bilgi için

www.betonfuari.com,  

www.beton2014.org ,  

www.beton2014.com ve adresleri ziyaret edilebilir.

‘Beton 2014’ 

Ankara Congresium’da

‘Beton Ankara 2014’ is at 

Congresium                     

“Beton Ankara 2014, Ready Mixed Con-

crete, Cement, Aggregate, Construc-

tion Technologies and Equipments 

Fair” organized by the Turkish Ready 

Mixed Concrete Association (THBB) 

and Kalite Fair Organization will be 

held in Ankara between April 17th – 

19th. The fair to be held for the sixth 

time this year will bring the construc-

tion, ready mixed concrete and aggre-

gate sectors together in Ankara.

Fuar Tarihi: 17 - 19 Nisan 2014

Fuar Yeri: Congresium, ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı / Söğütözü-ANKARA
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ŞUBAT AYI İTİBARİYLE BETON 2014 FUARI’NDA YER ALAN FİRMALAR

ALFATEK İHRACAT İTHALAT VE  
 PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

ANKARA ASİS DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ATLAS PNÖMATİK LTD. ŞTİ.

BASF YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

BETONSTAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

BOOM MAKİNA TİC. SAN.LTD.ŞTİ.

BOZDAĞ MÜH. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CHRYSO - KAT KATKI MLZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş.

DOĞUŞ TEKNİK MAKİNA İNŞ. SAN. VE  
 DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ERMAKSAN MAKİNA DİŞLİ YED. PRÇ.  
 SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

FORD OTOSAN-FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

FORE TEST CİH.İML.SAN. VE ULUSLAR ARASI  
 TİC. A.Ş.

GAMA TİCARET VE TURİZM A.Ş.

GÖKER İŞ MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

GÜLHAN YEDEK PARÇA İMALAT SAN. VE  
 TİC.LTD.ŞTİ.

GÜRPOM İŞ MAK.TURİZM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

GÜVEN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HB TREYLER EKİPMAN MAK. İNŞ. NAK. SAN. VE  
 TİC. A.Ş.

HBC-RADIOMATIC TÜRKİYE 

İMER - LT İŞ MAKİNALARI A.Ş.

İNS MAKİNA İMALAT MADENCİLİK İNŞ. TAAH. SAN. 

 TİC. LTD. ŞTİ.

KARYER TİCARET LTD.ŞTİ.

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

LİYA LABORATUVAR TEST CİH. İML. VE  

 DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MERCEDES - BENZ TÜRK A.Ş.

MERSAN METAL SAN. İNŞ. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MİKROHOST SİSTEM

OLI MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.

ÖZBEKOĞLU İTH. İHR İNŞ. TAAHHÜT VE  

 MÜH. LTD.ŞTİ.

Pİ MAKİNA OTOMASYON İNŞ. MAK PAZ. İTH. İHR. 

 TİC. LTD. ŞTİ.

PUTZMEISTER MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SDA ENDÜSTRİ İMALAT TİC. A.Ş.

SİKA YAPI KİMYASALLARI A.Ş.

TİTAN MAKİNA MAD.İNŞ.İML.İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ.

TÜNELMAK İŞ MAKİNELERİ SANAYİ VE TİCARET  

 A.Ş.

UTEST MALZEME TEST CİHAZLARI VE  

 MAKİNALARI İMALAT VE DIŞ TİC. A.Ş.

WAM EURASIA MAKİNA SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.

YÜKSEL KAYA MAKİNA İML. İNŞ. İHR. İTH. TİC.  

 LTD.ŞTİ.





















































Türkiye Hazır Beton Birliği, hazır beton sektöründe çalışan 
pompa ve transmikser operatörleri, santral operatörleri ve 
laboratuvar teknisyenleri için düzenlediği kurslarına devam 
ediyor. Bir okul gibi sektörüne eğitim-
li, bilinçli ve kalifiye eleman yetiştiren 
THBB’nin  2013-2014  eğitim takvimin-
de sona yaklaşılıyor.  

3 farklı alanda eğitim verilen kurs tak-
viminde pompa ve transmikser ope-
ratörleri için 17, laboratuvar teknis-
yenleri için 5, santral operatörleri için 
ise 3 eğitim düzenlenecek. Eğitimler 
İstanbul, Adana, Bursa, İzmir, Trabzon 
ve Gaziantep olmak üzere 5 farklı ili-
mizde gerçekleştirilecek. 

2013 – 2014 eğitimleri süresince 
Mercedes-Benz Türk A.Ş. Pompa ve 
Transmikser Operatörleri Kursları’nın 
Ana Sponsoru, Putzmeister Mak. San. Tic. A.Ş. Pompa Ope-
ratörleri Kursları Sponsoru ve Özbekoğlu İth. İhr. İnş. Taah. 
ve Müh. Ltd. Şti. Santral Operatörleri Kursları’nın Sponsoru 
olarak THBB eğitimlerine destek verecek. 

Eğitimlerin içeriği mesleki gelişime yönelik 

THBB tarafından düzenlenen eğitimler Mesleki ve Teknik Eği-
tim Yönetmeliğine uygun olarak uzman eğitmenler tarafın-
dan veriliyor. Her branşta verilen eğitimin ilk konu başlığı ise 

iş güvenliği kuralları esas alınarak çalışma disiplini kazanıl-
ması olarak belirlenmiştir. 

Pompa ve Transmikser Operatörleri eğitimi için hazırlanan 
ders programında; kullanılan araçla-
rın teknik özelliklerinin bilinmesi, ileri 
ve güvenli sürüş tekniklerinin öğrenil-
mesi, ilkyardım kurallarının öğrenil-
mesi konuları işlenmektedir. 

Santral Operatörleri eğitimi için ha-
zırlanan ders programında; başta kul-
lanılan araçların bakımlarının öğrenil-
mesi, beton hakkında temel bilgiler 
öğrenilmesi, arıza durumlarının tes-
pitinin yapılması ve beton üretimine 
etki edecek arıza ve yanlış uygulama-
ların öğrenilmesi konuları hakkında 
eğitim verilmektedir. 

Laboratuvar Teknisyenleri kursu ders 
programında; 2 gün standarda uygun beton üretimi yapılma-
sı, standarda uygun beton numune değerlendirmesi yapılma-
sı gibi teorik konular yer almaktadır. Diğer 2 gün de ise labo-
ratuvar ortamında uygulamalı eğitim verilmektedir.

3 farklı branş için özel olarak hazırlanan ders programların-
da 4 gün toplamda 32 saat ders gören katılımcılar eğitim so-
nunda sınava tabi tutuluyorlar ve başarılı olanlara sertifika 
veriliyor. 

Turkish Ready Mixed Concrete 

Association’s 2013 – 2014 

training period ends in April

Turkish Ready Mixed Concrete Association 

(THBB) continues its training courses it has or-

ganized for the pump and truckmixer operators, 

switchboard operators, and laboratory techni-

cians working in the ready mixed concrete sector. 

The 2013-2014  training calendar of THBB that, 

like a school, trains  knowledgeable, conscious, 

and qualified personnel within the industry, is 

about to end.  

ACTIVITIES ETKİNLİKLER
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Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 
Okan Üniversitesi öğrencilerine hazır be-
ton semineri verildi.

Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimar-
lık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Özgür Ekincioğlu tarafından düzenlenen 
seminer 18 Aralık 2013 tarihinde fakülte-
nin Konferans Salonu’nda gerçekleştiril-
di. Seminere, İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü 3. sınıf öğrencileri başta olmak üzere 
birçok öğrenci katıldı.

Seminerde, Türkiye Hazır Beton Birliği 
Genel Sekreteri Dr. İnş. Y. Müh. Tümer 
Akakın bir sunum yaptı. Sunumunda ha-
zır beton sektörü hakkında genel bilgiler, 
dünyada ve Türkiye’de hazır beton üre-
timi, hazır beton sektörünün geleceği, 

beton dayanımlarının gelişimi ve hazır 

betonun denetlenmesi konularında bilgi-

ler verdi.

Seminerde betonun dayanımı ve daya-

nıklılığını etkileyen faktörlere değinen 

Tümer Akakın beton üretiminde yaşanan 

gelişmeler, yeni beton uygulamaları ve 

hazır beton sektörünün geldiği bilgi sevi-

yesi ile ilgili gelişmeleri aktardı.

Yeni projeler ve bu projelerde aranan be-

ton özellikleri, dünyada betonda istenen 

yeni özellikler ve hazır beton sektöründe 

önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek ge-

lişmeler hakkında bilgiler sunan Tümer 

Akakın seminer sonunda öğrencilerin 

sorularını da yanıtladı.

Okan Üniversitesi’nde 

Hazır Beton semineri yapıldı

Ready Mixed Concrete 

Seminar held at Okan 

University                    

Turkish Ready Mixed Concrete Association gave 

a Ready Mixed Concrete Seminar to the students 

of Okan University.

Organized by Ast. Prof. Dr. Özgür Ekincioğlu, 

lecturer at Okan University Engineering and 

Architecture Faculty, the Seminar was held on 18 

December 2013 in the Faculty’s Conference Hall. 

The Seminar was attended by numerous students, 

specifically ones from the 3rd grade of the Civil 

Engineering Department.

In the Seminar, Civ. Eng. Msc. Dr.  Tümer 

Akakın, General Secretary of Turkish Ready 

Mixed Concrete Association, made a presentation. 
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tüketici Fiyat En-

deksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. TÜFE’de 2014 yılı Ocak 

ayında bir önceki aya göre yüzde 1,72 oranında artış oldu. 

ÜFE yerine açıklanmaya başlanan Yurt İçi Üretici Fiyat En-

deksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 3,32 olarak gerçekleşti.

Buna göre, TÜFE’de 2014 yılı Ocak ayında, bir önceki aya 

göre yüzde 1,72 oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre 

yüzde 1,72 artış gerçekleşti. Yine bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 7,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,51 

artış oldu.

Aylık en yüksek artış, yüzde 5,16 ile gıda ve alkolsüz içecek-

ler grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 

2014 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan alkollü 

içecekler ve tütünde yüzde 2,72, ulaştırmada yüzde 2,50, 

çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,43, sağlıkta yüzde 1,86 

artış yaşandı.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 7,59 ile giyim 

ve ayakkabı grubu oldu. Ana harcama grupları itibariyle 

2014 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer 

grup ise yüzde 0,60 ile haberleşme oldu.

Yıllık en yüksek artış yüzde 11,95 ile ulaştırma grubunda 

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

ve alkolsüz içecekler yüzde 10,89, lokanta ve oteller yüzde 

10,70, eğitim yüzde 10, ev eşyası yüzde 6,44 oranında zam-

landı.

Aylık en yüksek artış yüzde 2,58 ile Şanlıurfa ve 

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

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

ayına göre en yüksek artış, yüzde 8,98 ile TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis) bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre 

en yüksek artış, yüzde 9,24 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, 

Kilis) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2014’te endekste kapsanan 432 maddeden; 
40 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olma-
dı, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 mad-
denin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. 
TÜİK, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Yurt İçi Üre-
tici Fiyat Endeksi’ni (Yİ-ÜFE) yayınlamaya başladı. 
Buna göre de Yİ-ÜFE aylık yüzde 3,32 arttı. Yİ-ÜFE, 
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,72 ve on iki 
aylık ortalamalara göre yüzde 5,22 artış gösterdi. 
Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 3,68, imalat 
sanayi sektöründe yüzde 3,29, elektrik ve gaz sektöründe 
yüzde 3,60, su sektöründe yüzde 1,39 artış olarak gerçek-
leşti.

Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt 
sektörler şöyle: Diğer mamul eşyalar yüzde 7,82, metal cev-
herleri yüzde 6,64, diğer ulaşım araçları yüzde 6,15. Buna 
karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 
0,21, ağaç ve mantar ürünleri yüzde 0,53, kömür ve linyit 
yüzde 0,79 bir ay önceye göre endekslerin en az artış gös-
terdiği alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2014 yılı Ocak ayın-
da en fazla aylık artış dayanıklı tüketim mallarında, en fazla 
yıllık artış ise sermaye mallarında gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

2014’ün  
ilk enflasyon rakamı açıklandı
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

Kaynak: TÜİK

Türkiye genelinde 282.835 konut 

satış sonucu el değiştirdi

Konut satışlarında İstanbul 58.318 konut 

satışı ile en yüksek paya (%20,6) sahip 

oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 

31.785 konut satışı (%11,2) ile Ankara, 

17 316 konut satışı (%6,1) ile İzmir izledi. 

Aynı çeyrekte, en az satış ise 45 konut ile 

Ardahan’da gerçekleşti. Konut satışının 

en düşük olduğu diğer iller ve satış 

sayıları sırasıyla 91 konut ile Hakkari ve 

122 konut ile Muş oldu. 

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi bir önceki 

çeyreğe göre %1,2 arttı

Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (BİME), 

Ekim–Kasım–Aralık aylarını kapsayan 

2013 yılı dördüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe 

göre %1,2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,2 ve dört 

çeyrek ortalamalarına göre ise %5,1 arttı.

BİME’de 2013 yılı dördüncü çeyreğinde işçilik endeksi bir önce-

ki çeyreğe göre %1,3, malzeme endeksi ise %1,1 arttı. Bir ön-

ceki yılın aynı çeyreğine göre işçilik endeksi %7,3 ve malzeme 

endeksi %7,1 arttı.

İşsizlik oranı %9,7 seviyesinde gerçekleşti 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2013 yılı Ekim döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre 202 bin kişi artarak 2 milyon 743 bin 

kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık artış ile %9,7 sevi-

yesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,5 puanlık artış ile 

%11,9, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1,2 puanlık 

artış ile %19,3 oldu. 

Ortalama işgücü maliyeti 2 bin 680 lira

Ülkemizde istihdam edilenlerin işverene toplam maliyetini 

ve bu maliyet unsurlarının toplam içindeki payını belirlemek 

amacıyla dört yılda bir gerçekleştirilen İşgücü Maliyeti Araş-

tırması sonuçlarına göre; 2008 yılında 1.833 TL olan aylık 

ortalama işgücü maliyeti, 2012 yılında 2.680 TL olarak ger-

çekleşti.

 

İşgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör finans ve 

sigorta faaliyetleri oldu 

K (Finans ve sigorta faaliyetleri) sektörü, 6.418 TL ile aylık 

ortalama işgücü maliyetinin en yüksek olduğu sektör oldu. 

Bu sektörü, 6.032 TL ile J (Bilgi ve iletişim) ve 5.546 TL ile 

D (Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı) sektörleri izledi. N 

(İdari ve destek hizmet faaliyetleri) sek-

törü ise 1.716 TL ile aylık ortalama işgü-

cü maliyetinin en düşük olduğu sektör 

oldu. Bu sektörü 1.874 TL ile F (İnşaat) 

ve 1.907 TL ile I (Konaklama ve yiyecek 

hizmeti faaliyetleri) sektörleri takip etti.

Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı 

Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %17,3 arttı. Sanayinin alt sektörleri 

incelendiğinde, 2013 yılı Aralık ayında, bir 

önceki yılın aynı ayına göre; madencilik 

ve taşocakçılığı endeksi %4,9, imalat sa-

nayi endeksi ise %17,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 

2013 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşo-

cakçılığı sektörü endeksi %2,9 arttı, imalat sanayi sektörü en-

deksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üreti-

mi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %2,8 arttı.

 

  

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 

2013 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ma-

dencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,7, imalat sanayi 

sektörü endeksi %7,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme 

üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,5 arttı.

2014’s first inflation 

figure announced

Turkish Statistics Institution (TÜİK) has 

announced the January Consumer Price In-

dex (CPI) figures. In January 2014, in CPI, 

1, 72 percent of increase against the previous 

month took place. In Domestic Producer 

Price Index (D-PPI), which replaced PPI in 

the announcement, became 3, 32 percent.

Accordingly, in January 2014, increase by 

1, 72 percent against the previous month 

and also by 1, 72 against December of the 

previous year took place in CPI. Increase 

occurred by 7, 48 percent against the same 

month of the previous year and by 7, 51 

percent against the 12-month averages.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde tama-

men yerli kaynaklarla üretilen, yapı ve deprem mühendisliği 

alanlarında eğitim ve araştırma amaçlı kullanılacak ‘Sarsma 

Masası’ hizmete açıldı. 

İTÜ İnşaat Fakültesi, Yapı ve Deprem Laboratuvarı’nda yer-

li yatırımcıların destekleriyle üretilen “sarsma masası”, İTÜ 

İnşaat Fakültesi’nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Tö-

rene İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardım-

cısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Gaye Onursal Denli, projeye destek sunan şirket yetkilileri ile 

akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sahte depremlerle deney

Törende yapılan konuşma-

ların ardından İTÜ Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Karaca 

ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. 

Denli tarafından, sarsma 

masasının yapımında emeği 

geçen kişi ve kuruluş temsil-

cilerine plaket takdim edildi. 

Plaket töreninin ardından 

Proje Koordinatörü Doç. Dr. 

Ercan Yüksel sarsma masası 

ile ilgili bir sunum yaptı. Yük-

sel, sunumdan sonra sarsma 

masası üzerinde deprem 

senaryoları uygulayarak de-

ney gerçekleştirdi.

Maliyeti 250 bin dolar

İTÜ üretimi sarsma masası-

nın yapımına, büyük bölü-

mü İTÜ mezunu olan 19 kişi 

ve kuruluş katkı sağladı. 

Mekanik, elektrik, hidrolik 

ve yazılım konularındaki özgün tasarımı ve üretimi tamamen 

yerli olarak gerçekleştirilen sarsma masası 250 bin dolara 

mal oldu. 2.35x2.35 m. boyutlarındaki sarsma masası, yapı 

ve deprem mühendisliği alanlarında eğitim ve araştırma 

amaçlı kullanılacak.

İTÜ ‘Sarsma Masası’ üretti

ITU Makes a ‘Vibratory 

Table’             

The ‘Vibratory Table’ produced under 
the coordination of Istanbul Techni-

cal University  using entirely domestic 
sources, in order to be utilized for 

education and research purposes in the 
building and earthquake engineering 

areas, was put into service. 

19 persons and institutions, majority of 
which are ITU graduates, contributed 

to the production of the ITU-made 
vibratory table. The vibratory table, 

whose original design relating to 
mechanical, electrical, hydraulic, and 
software areas and production were 

realized completely through domestic 
means, cost 250 thousand dollars. 

With the size of 2.35x2.35 m, the vibra-
tory table will be used in the building 
and earthquake engineering areas for 

education and research purposes.
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Genel Kurul sürecine giren TMMOB İnşaat Mühendisleri (İMO) 
Şubelerinin Genel Kurul ve Seçimleri tamamlandı.

Yapılan seçimler sonucunda, İMO Adana, Ankara, Antalya, Ay-
dın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Es-
kişehir Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, 

Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, 
Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Van 
şubelerinde yeni dönem yönetim 
kurulları belirlendi.

İnşaat Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi 44. dönem Genel 
Kurul ve Seçimleri 15 - 16 Şubat 
2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Yapılan seçimlerde 5.120 inşaat 
mühendisi oy kullandı. Çağdaş 
İnşaat Mühendisleri kullanılan 
geçerli oyların 3.185’ini alırken, 
“Meslekte BirlikİMOda Değişim 
Grubu” 1.642 ve “Meslekte Bir-
lik Grubu” ise 203 oy aldı. İnşaat 
Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi 44. Dönem Seçimleri’ni Çağ-
daş İnşaat Mühendisleri kazandı.

İnşaat Mühendisleri Odası An-
kara Şubesi 21. Olağan Genel 
Kurul`u, 15 Şubat 2014 tarihinde 
yapıldı. Seçimler ise 16 Şubat 
2014 tarihinde yapıldı. Seçimle-

re Çağdaş İnşaat Mühendisler Grubu ve Demokrat Mühendisler 
Platformu katıldı. Seçimlerde 2008 geçerli oy kullanıldı. Çağ-
daş İnşaat Mühendisleri Grubu 1682, Demokratik Mühendisler 
Platformu ise 326 oy aldı ve seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri 
Grubu kazandı. 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 44. dönem 
Genel Kurulu ve seçimleri ise 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde ger-
çekleştirildi.

İMO Şubelerinde yeni dönem yönetim 

kurulları belirlendi

New Boards of 

Directors have been 

determined in the 

IMO (Chamber of Civil 

Engineers) Offices

The General Board and Election 
processes of the TMMOB (Union 
of Chambers of Turkish Engineers 
and Architects) Chamber of Civil 

Engineers (IMO) offices have been 
completed. 

At the end of the elections, new boards 
of directors have been assigned in the 

following offices: IMO Adana, An-
kara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, 

Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, 
Erzurum, Eskişehir Gaziantep, Hatay, 

İstanbul, Izmir, Kocaeli, Konya, 
Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, 

Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak 
and Van.

İMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Üyeleri

Cemal Gökçe

Nusret Suna

İsmail Uzunoğlu

Cüneyt Eskimumcu

Doç. Dr. Murat S. Kırçıl

Dr. Baykal Hancıoğlu

Sadık Duman

İMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Ayhan Emekli

Jale Alel

Erhan Arslan

Hüseyin Kuzu

Evren Uytun

Fırat Ümmetoğlu

A. Çağatay Yamanlar

İMO Ankara Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri

Selim Tulumtaş

Özer Akkuş       

Lezgin Aras                       

Suat Ünal                                     

Özgür Topçu               

Mahir Kaygusuz                      

Hıdır Kamur                   
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TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 43. Dö-

nem Seçimleri 23 Şubat 2014 tarihinde yapıldı. Çağdaş De-

mokrat Toplumcu Mimarlar grubu, seçimleri kazanarak, bir 

kez daha yönetimde kalmayı başardı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin se-

çim sonuçlarını açıkladığı basın açıklaması şöyle:

“Mimarlar Odası’nın 60 yıllık birikimini geleceğe taşımak ve 

yeni deneyimlerle zenginleştirmek amacıyla başladığımız 

43.Dönem yolculuğunun; ülkemiz insanlarına, kentsel ya-

şama ve meslek alanımıza yapılan ağır saldırı koşullarında, 

ancak “mimarlar arası dayanışma” ile sürdürebileceğimizin 

bilincindeyiz.

Bu amaçla Genel Kurul öncesinde yaptığımız, Mimarlar Oda-

sı İstanbul Büyükkent Şubesi’nde farklılıklarımızla bir arada  

“İnsan, Çevre, Kent ve Mi-

marlık Hakları” temelinde 

buluşma ve dayanışma çağ-

rımıza meslektaşlarımızın 

verdiği destek için teşekkür 

ediyoruz.

Bu destek göstermekte-

dir ki önümüzdeki süreçte, 

ülkemiz mimarlarının bir-

lik ve dayanışma duygusu, 

coğrafyamızın sahip olduğu 

binlerce yıllık mimarlık kül-

türünü ve örgütlenme biriki-

mini geleceğe taşıyacak ve 

TMMOB Mimarlar Odası’nın, 

toplumda saygın bir kimlik 

kazanmasını sağlayan kamu 

ve toplum yararı mücadelesi 

yeni boyutlar kazanacaktır.

Şimdi, bu süreci örme zama-

nı, daha önce duyurusunu 

yaptığımız çalışma ve eylem 

programı yaklaşımımızı ge-

liştirme zamanı, paylaşım 

ortamını zenginleştirme, 

yani hep birlikte çalışma za-

manı...

Gelin, mesleğimizin, kentlerimizin ve örgütümüzün geleceği-

ni birlikte kuralım!”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

seçimleri yapıldı

The elections were 

held for the Chamber 

of Architects Istanbul 

Metropolitan Branch             

The 43th election for the TMMOB 
Chamber of Architects Istanbul Met-
ropolitan Branch was held on Febru-
ary 23rd, 2014. The group of Modern 

Democratic Socialist Architects won 
the elections, and kept its chair in the 

management once again.

The TMMOB Chamber of Archi-
tects Istanbul Metropolitan Branch 

presented the following press release 
containing the election results:

“We are aware of the fact that we can 
only maintain this 43th period journey, 
which we started in order to carry the 
60 years of knowledge of the Chamber 
of Architects into the future and enrich 
such knowledge with new experiences, 

only with the “solidarity between 
the architects” under such challeng-
ing conditions that harm people and 

invade urban life as well as our profes-
sion in our country”. 

Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesi 

Yönetim Kurulu

C.Sami Yılmaztürk

Kubilay Önal

Ali Hacıalioğlu

Can Taşkıran

Ali Tuncay Gürpınarlı

Eser  Yağçı

Şehriban Çelebi

Hüseyin Sinan Omacan

Hüseyin Hüsnü Kargın

Esra Sert

Hande Akarca
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Yıllık 8.5 milyon ton klin-

ker kapasitesi ve %14 pa-

zar payına sahip OYAK Çi-

mento Grubu, 2013 yılı son 

çeyreğine dair mali tablo 

ve dipnotlarını yayınladı.

2013 yılında Türkiye’nin çi-

mento iç talebi, ortalama 

büyümenin çok üzerinde, 

%12 büyürken, OYAK Çimento Grubu’na bağlı halka açık 5 

şirketin toplam satışları %17 arttı. Yıllık toplam 1.3 milyar TL 

ciroya ulaşan Adana, Mardin, Bolu, Ünye ve Aslan Çimento, 

esas faaliyet karını ise %52 artırarak 344 milyon TL’ye, faiz, 

vergi ve amortisman öncesi karını (FAVÖK) ise %41 gelişti-

rerek 415 milyon TL’ye ulaştırdı. Şirketlerin 

ortalama FAVÖK marjı ise %33’ü aştı.

Yurtiçindeki hareketli çimento pazarını yük-

sek kapasitesi ve çok çeşitli ürün gamı ile 

değerlendiren Adana Çimento, yavaşlayan 

Ortadoğu ülkeleri yerine ihracatını Kuzey 

Afrika’ya yönlendirmeyi başardı ve ciro ve 

kar rakamlarında önemli iyileşmeler sağladı.

Bölgesel kapasite fazlası ve aşırı rekabet 

içindeki Ortadoğu pazarının durumuna 

rağmen Mardin Çimento, tüm giderlerinde 

yaptığı tasarruflar ve kur artışının etkisi ile 

faaliyet karını 1.5 kattan fazla artırdı.

Yoğun yurtiçi talep ve devam eden büyük 

altyapı projeleri ile büyüyen Bolu Çimento, 

özel projeler için ürettiği çimento tiplerinin 

yanı sıra öğütülmüş cüruf satışlarını da büyüterek, 2012 yılı-

nın 2 katına yakın kar rakamı elde etti ve tarihinin en başarılı 

yıllarından birini tamamlamış oldu.

Marmara Bölgesi’nin çok yoğun çimento talebini, pazara en 

yakın fabrikalardan biri olarak doğru değerlendiren Aslan Çi-

mento, cirosunu ve faaliyet karını artırarak 2013 yılını başarılı 

sonuçlar ile kapatmış oldu.

Marmaray, bu projenin devamı olan Avrasya Tüneli, İzmit 

Körfez Geçişi, Çukurova Havalimanı, İstanbul metro projeleri, 

Melen, Artvin, Ayvalı ve Ilısu Barajları, Türkiye’nin pek çok ye-

rinde inşa edilen entegre sağlık kompleksleri, Çamlıca Camii, 

Başbakanlık Binası, Emaar Square ve daha pek çok altyapı ve 

konut projesine çimento ve beton sağlayıcısı 2013 yılı boyun-

ca OYAK Çimento Grubu idi. Bu projelerin neredeyse tümünde 

müşterilerine en hızlı, doğru ve üstün kaliteli hizmeti sağlayan 

OYAK Beton, özel projeler için yaptığı Arge çalışmaları ile üs-

tün özellikli pek çok beton tipini Türkiye’de ilk kez üretmeyi 

başardı.

2013 yılında verimlilik ve enerji tasarrufu başta olmak üze-

re 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımı hayata geçiren OYAK 

Çimento Grubu, yeni bir fabrika yatırımı için de 2013 yılında 

çalışmalara başladı. Büyüyen İç Anadolu 

pazarı için Bolu Çimento tarafından Anka-

ra tesisinde başlayan yatırım ile yıllık 1 mil-

yon Ton yeni klinker kapasitesinin 2015 yılı 

Mayıs ayında devreye alınması öngörüldü. 

230 milyon TL bütçeli bu yatırımın yanı sıra 

Bolu ve Aslan Çimento’da atık ısıdan elekt-

rik üretilmesine ilişkin yatırımlarının top-

lam 40 milyon TL’ye mal olması öngörüldü. 

Enerji yoğun bir sektör olan çimentoda atık 

ısı yatırımlarının, gerekli elektriğin %20

’sinden fazlasını karşılaması beklenirken, 

bunun çimento maliyetini %4 ila 5 arasın-

da azaltması öngörülmektedir. Cari açığın 

önemli bir kısmını oluşturan enerji itha-

latını azaltmaya katkıda bulunmak üzere 

ayrıca alternatif enerji kaynaklarını da her 

zaman ön planda tutan grup Adana Çimento’da 499 kW kapa-

siteli güneş enerjisi santralini devreye aldı.

Altyapı projeleri odaklı olmak üzere çimento iç satışlarının 

2014 yılında da %6 büyümesini öngören OYAK Çimento Gru-

bu, olası riskleri göz önünde tutarak bu yılı da sektör lideri 

olarak tamamlamayı hedefliyor.

OYAK Çimento Grubu mali tablo ve 

dipnotlarını yayınladı

OYAK Cement Group 

released its financial 

table and postscripts             

OYAK Cement Group that has a mar-
ket share by 14% and 8,5 million tons 

of annual clinker capacity has released 
its financial statements and postscripts 

related to the last quarter of 2013.

While Turkey’s domestic demand of 
cement achieved an above average 

growth, namely by 12%, , the total sales 
of 5 publicly listed companies within 

the body of OYAK Cement group 
increased by 17% in 2013. 
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Akçansa, yeni konut veya iş yeri alacak kişilere betonun 

markasını sorgulatmak; sürdürülebilir gelecekte çimento ve 

betonun önemini vurgulamak amacıyla ‘Betonik Fikirler Pro-

je Yarışması’nın bu yıl beşincisini gerçekleştiriyor.

Türkiye’deki tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğ-

rencilerine açık olan yarışmanın teması, “Beton’da Farkında-

lık Yarat, Yaşama Renk Kat” olarak belirlendi. Akçansa’nın 

5. kez düzenlediği ‘Betonik Fikirler Proje Yarışması’nın baş-

vuruları 15 Şubat Cumartesi günü başladı. Türkiye’deki tüm 

üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık 

olan yarışmanın son başvuru tarihi ise 5 Mart Çarşamba. 

Son proje teslim tarihinin ise 1 Nisan 2014 olarak belirlendi-

ği yarışmaya öğrenciler en az 2, en çok ise 4 kişilik gruplar 

halinde katılabiliyor. Yarışma sonucunda birinci olan grubun 

kazananlarına iPad, 2. ve 3. gruba ise iPad mini hediye edi-

lecek. Dereceye girenlere ödülleri 14 Mayıs 2014 tarihinde 

düzenlenecek bir törenle verilecek. 

Jüri Üyeleri, Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir (İstanbul Tek-

nik Üniversitesi), Dr.T.Cüneyt Evirgen (Sabancı Üniversitesi 

Yönetici Geliştirme Birimi 

Direktörü), Günseli Özen 

Ocakoğlu (Marketing Türki-

ye Genel Yayın Yönetmeni), 

Temel Aksoy (Marka Danış-

manı) ve Hakan Gürdal’dan 

(Akçansa Genel Müdürü) 

oluşuyor.

5. Betonik Fikirler Proje 

Yarışması’na katılım koşul-

ları…

Üniversitelerin 2, 3 ve 4. sı-

nıf öğrencilerine ve yüksek 

lisans öğrencilerine yönelik 

gerçekleşen yarışmanın en 

önemli koşulu; daha önce 

yapılmamış, farklı bir ya-

rışma için kullanılmamış, 

yaratıcı bir proje sunmak. 

Yarışmaya katılmak iste-

yenlerin en az 2, en fazla 4 

kişilik gruplar oluşturmaları 

gerekiyor.

Jüri değerlendirmeleri A1 poster sunumları üzerinden yapı-

lacaktır. Detaylı proje bilgileri için Powerpoint dosyaları in-

celenecektir. Powerpoint sunum dosyası, proje ile ilgili tüm 

ayrıntılı bilgileri ve görselleri içerecek şekilde hazırlanacak-

tır. Jüri üyeleri, hazırlanan Powerpoint dosyalarından proje 

ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilmelidir. Jüri yapacağı değer-

lendirmede; pazarlama fikrinin orijinalliği, yaratacağı algı, 

işlevselliği, uygulanabilirliği, çevreye ve topluma katacağı 

değer kriterlerini inceleyecektir. Öğrenciler www.betonikfi-

kirler.com adresinden başvuru ve proje gönderimi hakkında 

detaylı bilgiye ulaşabilecektir.  

5. Betonik Fikirler Proje Yarışması için 

başvurular başladı

The applications for 

the 5th Concrete Ideas 

Project Competition 

has started             

Akçansa is organizing the fifth “Con-
crete Ideas Project Competition” in 
order to encourage those who will 

purchase new houses or work places to 
examine the brand of the concrete, and 
highlight the importance of the cement 

and concrete for a sustainable future. 

The theme of the competition which 
allows the participation of all un-

dergraduate and graduate students 
at all universities across Turkey has 

been determined as “Raise Awareness 
in Concrete, Add Colour to Life”. 

The applications for the competition 
“Concrete Ideas Project Competition” 
which will be held by Akçansa for the 

fifth time has started on Saturday, 
February 15th. 
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Özet

Betonda kullanılan üç önemli mineral katkı olan uçucu kül, 
öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu ve silis dumanının 
üretimi, özellikleri ve betondaki işlevleri verilmiş, bu mineral 
katkıları içeren betonların taze ve sertleşmiş haldeki davra-
nışları ve dayanıklılık özellikleri açıklanmıştır.  Betonda kulla-
nımlarına ilişkin uluslararası standartlar gözden geçirilmiştir.

GİRİŞ

Uçucu kül (UK), öğütülmüş granüle yük-
sek fırın cürufu (GYFC) ve silis dumanı-
nın (SD) beton malzemesi olarak kullanı-
mı sürekli artmaktadır.  Gerek çimento 
bileşeni olarak gerekse betona doğru-
dan katılarak kullanılan her üç malzeme 
de betonların taze ve sertleşmiş haldeki 
tüm özelliklerine etki eder.  

Üçü de birer endüstriyel yan ürün olan 
bu malzemelerin betonda kullanımına 
ilişkin dünyadaki ilk çalışma ve 
araştırmalar YFC için 1800‘lerde, UK 
için 1930‘larda, SD içinse 1940‘ların 
sonunda başlamıştır [1].  Ülkemizdeyse 
ilk iki malzeme için 1950‘lerin sonunda üçüncü malzeme 
içinse 1980‘lerde araştırmalara başlanmıştır.

Bu malzemelerin betonda kullanılmasının ekonomik, teknik 
ve ekolojik yararları bulunmaktadır.  Başlangıçta çimento 
ve betonda mineral katkıların daha çok ekonomik kaygılarla 
kullanıldığı söylenebilir.  Ancak, bugün geldiğimiz aşamada 
söz konusu malzemelerin bilinçli kullanılmasıyla, betonların 
hemen hemen tüm mühendislik özelliklerine olumlu etkiler 
yapabileceği; genellikle bağlayıcı malzeme içindeki portland 

çimentosu miktarını düşürerek CO
2
 salınımını azalttıkları ve 

kullanılmamaları durumunda birer atık olan bu malzemelerin 
geri dönüşümüyle sağlananan çevresel yararlar bilinmektedir.  

2. UK, GYFC VE SD’NİN ÜRETİMLERİ

Kömür yakan termik santraller ve demir, silikon metal ve fer-
rosilikon alaşım üretimlerinde kullanılan fırınlar bu malzeme-
lerin kaynaklarıdır.  UK, GYFC ve SD’nin üretimleri ayrı ayrı 
aşağıdaki alt bölümlerde verilmiştir.

2.1. UK Üretimi  

UK yakıt olarak öğütülmüş kömür kul-
lanarak elektrik enerjisi üreten termik 
santralların yan ürünlerinden bir ta-
nesidir.  Buhar türbinlerinden elektrik 
enerjisi elde etmek için gereken buha-
rı sağlamak üzere suyun ısıtılması için 
kömür yakılmaktadır.  Böylece kömürün 
ısıl enerjisi elektrik enerjisine dönüş-
türülmektedir.  Bu maksatla linyit ve 
antrasit gibi farklı kömür türleri kulla-
nılmaktadır [2].  Yanma işlemi sırasın-
da kömürün içerdiği karbon ve yanıcı 

diğer maddeler dışında kalan kil, şeyl, kuvartz, feldspat, vb. 
safsızlıklardan oluşan kül baca gazları içinde askıda kalır.  Bir 
kısmı bir araya gelerek taban külünü oluştururken, uçucu kül 
olarak adlandırılan çok daha büyük bir kısmı baca gazlarıyla 
taşınarak mekanik ve elektrostatik filtrelerde tutulurlar [3].  
Söz konusu malzemenin boyutları 0,5-100 μm arasındadır.  
%50-85 arasında değişen amorf faza sahiptir.

Ülkemizdeki toplam elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık 
%29’u kömür yakan termik santrallerden sağlanmaktadır.  

Betonda UK, GYFC ve SD’nin Rolü:  

Mevcut Bilgi Birikimi*

* Beton 2013 Hazır Beton Kongresi’nde sunulmuştur.
1   İnşaat Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, mtokyay@metu.edu.tr

Mustafa Tokyay1

Role of FA, GBFS and 

SF In Concrete:  Present 

Accumulation of Knowledge

The production, properties, and functions 

in concrete of the three important min-

eral admixtures for concrete, namely fly ash, 

ground granulated blast furnace slag and silica 

fume are presented.  Properties of fresh and 

hardened concretes containing these admix-

tures are explained.  Relevant international 

standards are reviewed.
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Yoğunluk:  Uçucu küllerin görünür ortalama yoğunluğu 1,80 
ile 2,50 g/cm3 arasında değişir.  Farklı tane aralıkları için 
yoğunluk değerleri en az 0,50 g/cm3 en çok ise 2,60 g/cm3 
olarak saptanmıştır.  Yüksek yoğunluk değerlerinin temel ne-
deni olarak uçucu külün içerdiği Fe

2
O

3
 miktarı belirlenmiştir.

Radyoaktivite: Mineral, kayaç, kömür, vb. bir çok malzemede 
radyoaktivite bulunabilir.  Bu özellik malzemelerin içerdiği, çe-
kirdeği kendiliğinden bozunarak parçacık veya elektromanyetik 
radyasyon yayan iz elementlerin varlığından kaynaklanır.  Rad-
yoaktivite çoğunlukla bir kararsız elementin birim zaman için-
de birim kütlesindeki bozunma sayısı (Bequerel) olarak ölçülür.  
Beretka ve Brown’a göre [10] yapı malzemelerindeki radyoak-
tivite Ra226, Th232 ve K40 miktarlarıyla ölçülür ve Ra226 eşdeğeri 
(Ra

eşd
) olarak belirtilir.  1998 ve 2010 yıllarında yapılmış olan iki 

araştırmada [11, 12] Türkiye uçucu küllerinin Ra
eşd

 aktiviteleri, sı-
rasıyla, 286-1166 ve 72,5-2760 arasında belirlenmiştir.

3.2. Granüle Yüksek Fırın Cürufu

GYFC’nin özellikleri yüksek fırında kullanılan demir filizinin, 
kalkerin ve kokun özellikleri ve miktarlarına bağlı olarak çok 
geniş bir çeşitlilik gösterebilir.

Mineralojik Kompozisyon:  Granüle yüksek fırın cürufları ani 
soğutulmuş sıvı silikat gibi tanımlanabilir [6]. Camsı silikanın 
bazı Si-O-Si bağları kopmuş, bazı Si4+ iyonlarının yerini Al3+ 
almıştır.  Bu durumda nötr elektriksel yük eksi hale dönüştü-
ğünden yeniden nötr yapıyı sağlayabilmek araya giren Ca2+, 
Mg2+ katyonlarıyla mümkün olmaktadır [6, 7, 13].  Söz konusu 
yapı Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir.

GYFC’nin çok büyük bir miktarı camsı yapıya sahip olmakla 
birlikte, az miktarlarda merwinit (C

3
MS

2
), melilit [gehlenit 

(C
2
AS) ve akermanit (C

2
MS

2
) kompozisyonları aralığında-

ki kalsiyum aluminyum magnezyum silikat katı eriyiği] gibi 
kristal fazlar da içerebilir.  Cürufun camsı yapısı X-ışını dif-
raktogramlarında (Cu K�) 20-30° 2 ’ya karşı gelen geniş bir 
kamburla kendini gösterir (Şekil 2).

Şekil 1.   

Camsı GYFC’nin 
şematik yapısı 
[6].

Kimyasal Kompozisyon:  Bir GYFC’nin çimento ve betonda 

kullanıma uygunluğunda en önemli parametre içerdiği camsı 

fazın miktarıdır.  Bunun yanı sıra kimyasal kompozisyonları 

da önem taşımaktadır.  Örneğin, CaO+SiO
2
+MgO miktarının 

en az %67 olması beklenir.  GYFC’lerin tipik kimyasal analiz-

leri Çizelge 4’de verilmiştir.  

Bazı GYFC’lerde MgO miktarının yüksek olması, bu oksitin 

serbest halde bulunmaması nedeniyle, betonda kullanım açı-

sından sorun yaratmaz [6].

İncelik:  GYFC çimentolu sistemlerde, değirmenlerde öğütü-

lerek istenilen inceliğe getirildikten sonra kullanılır.  Söz ko-

nusu incelik genellikle 350-600 m2/kg civarındadır.

Renk:  GYFC’ye has bir özellik olarak, dökümden iki ila dört 

gün sonra betonda yeşilimsi mavi bir rengin oluşması müm-

kündür.  Söz konusu renk değişimine cürufun içerdiği sülfitle 

çimentonun tepkimesinin yol açtığı belirtilmektedir.  Oluşan 

bileşenlerin zamanla oksitlenmesiyle bu renk kaybolur.  Renk 

değişiminin betonun mekanik ve dayanıklılık özelliklerine 

olumsuz bir etkisi saptanmamıştır [14].

Şekil 2.  GYFC X-ışınları difraktogramları [13].

67January - February   HAZIR BETON   

ARTICLE MAKALE 













Şekil 6.  PÇ ve %50 ÖGYFC+%50PÇ içeren taze betonlarda 
eşdeğer sıkışma için gerekli sürelerin karşılaştırması [22].

5.3. Hava Miktarı

Hava sürüklenmiş betonlarda uçucu küllerin hava miktarını 
çoğunlukla azalttığı ve hava kabarcıkları arasındaki mesafe-
yi artırdığı, dolayısıyla portland çimentosu betonlarına göre 
daha fazla hava sürükleyici katkıya ihtiyaç gösterdiği genel 
kabul görmüş hususlar olmakla birlikte bu etkilerin boyutu 
kullanılan uçucu külün niteliklerine bağlıdır.  Örneğin, suda 
eriyen alkali miktarı yüksek olan ASTM C-sınıfı uçucu küllerin 
hava sürükleyici katkı miktarında azalmaya yol açtığı saptan-
mıştır [27].  Öte yandan, uçucu külün karbon miktarı veya 
kızdırma kaybı miktarı arttıkça hava sürüklenmesi üzerindeki 
olumsuz etkisi de artar [27].  Dolayısıyla, hava sürüklenmiş 
betonlarda uçucu kül kullanılması durumunda hava miktarı 
tespitinin daha sık yapılmasında yarar vardır.

6. UK, GYFC VE SD’NİN BETONDAKİ 

KİMYASAL AKTİVİTELERİ

Her üç mineral katkının betonda kalsiyum hidroksit ve alkaliler-
le girdiği tepkimeler sonucunda ortaya çıkan ürünler portland 
çimentosunun hidratasyonuyla elde edilen ürünlerle benzeşir-
ler.  Diğer bir deyişle, bu malzemelerin rutubetli ortamda ger-
çekleşen puzolanik tepkimelerinden kalsiyum silikat hidratlar 
(C-S-H) ve kalsiyum aluminat hidratlar elde edilir.  Ancak, gerek 
kimyasal ve mineralojik kompozisyonlarında ve gerekse fiziksel 
özelliklerindeki farklılıklar nedeniyle, bu malzemelerin hidra-
tasyona etki dereceleri ve mekanizmaları birbirlerinden olduğu 
gibi aynı malzeme grubunda dahi önemli farklılıklar gösterir. 

6.1 Uçucu Kül  

Uçucu küllerin hidratasyona etkilerini fiziksel ve kimyasal olarak 
iki ana grupta toplamak mümkündür.  İşlenebilmeye olan etki-
lerde söz edildiği gibi (Şekil 3), uçucu kül tanecikleri daha fazla 
çimento yüzey alanının ortaya çıkmasına yol açarak çimento 
hidratasyonunu artırır ve böylece daha yoğun bir matris yapısı 
oluşmasını sağlar [Mehta CRM].  Diğer bir deyişle, uçucu kül sa-
bit bir çimento miktarı için daha fazla çimentonun hidrate olma-
sını sağlar.  Bunun yanı sıra karışım suyunun matris içinde daha 
homojen yayılmasına yol açarak hidratasyonu kolaylaştırır.  Dü-
şük kireçli uçucu küllerin bir çoğu daha az suya gereksinim gös-
terdiğinden daha yoğun bir matris yapısı elde edilmesini sağlar.

Uçucu küllerin hidratasyona kimyasal etkilerini iki boyutta 
incelemek gerekir:  Birincisi, portland çimentosu fazında kal-
siyum silikatların hidratasyonunu kolaylaştırıcı etkisi; ikincisi 
ise puzolanik etkisidir.  UK tanelerinin yüzeyinden açığa çı-
kan Ca2+ iyonları C

3
S tarafından adsorpsiyonuyla bu bileşenin 

ayrışmasını kolaylaştırır [28].  Öte yandan, meydana gelen 
C-S-H’nin kompozisyonu uçucu kül tanelerine yakın bölge-
lerde, portland çimentosu hidratasyonundan elde edilenle-
re göre C/S molar oranı bakımından farklılıklar gösterebilir.  
Normalde 1,5-2,0 arasında olan bu oran uçucu kül tanelerinin 
çevresinde 1,0’in altına dahi düşebilir [28, 29].  Bunun yanı 
sıra, portland çimentosunun hidratasyonu sonucunda ortaya 
çıkan Ca(OH)

2
 rutubetli ortamda uçucu külle tepkimeye gire-

rek bilinen puzolanik etkiye yol açar ve daha fazla kalsiyum 
silikat ve kalsiyum aluminat hidratlar elde edilmesini sağlar.

Uçucu küllerin hidratasyon ısısına etkileri kimyasal ve mineralo-
jik kompozisyonlarına bağlı olarak, farklılıklar gösterebilir.  Nite-
kim, uçucu küllerin hidratasyon ısısını azalttığı yönünde çeşitli 
araştırmalara karşın artırdığı veya önemli bir değişikliğe yol aç-
madığı yönünde de araştırma sonuçları bulunmaktadır [30].  Ge-
nel olarak, düşük kireçli uçucu küllerin hidratasyon ısısını azalt-
tığı, yüksek kireçli uçucu küllerin ise artırdığı söylenebilir [31].

6.2. Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu  

GYFC’nin kendi başına suyla tepkimesi çok yavaştır. Bu tepki-
me, cürufun su içinde kısmi olarak erimesiyle C-S-H, hidrate 
aluminatlar ve alumino silika hidratların çökelmesi olarak ta-
nımlanabilir.  Cürufun hidratasyonunda ilk olarak silikat iyon-
ları eriyiğe geçer.  C-S-H çökelmeye başladıktan sonra eriyi-
ğin kireç konsantrasyonu artar ve ardından hidrate aluminat 
kristallerinin oluşumuna kadar, alumina konsantrasyonu artar.   
Son derece yavaş seyreden bu tepkimeler bir çok araştırma-
cıyı bu tepkimeleri hızlandırabilecek aktivatörler konusunda 
çalışmaya yöneltmiştir.  Yürütülen çok sayıda araştırma so-
nucunda cürufların kimyasal aktivasyonu için kullanılan mal-
zemeler (a) alkali aktivatörler (soda, kireç, sodyum karbonat, 
sodyum silikat, vb) ve (b) sülfat aktivatörler (alçı, anhidrit, fos-
fojips, vb) olarak iki ana grupta toplanmıştır [7].
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GYFC’nin portland çimentosuyla birlikte kullanıldığı durum-
larda, yukarıda belirtilen iki tür aktivatör de (alçı ve kalsiyum 
hidroksit) çimentolu sistemde mevcuttur.  Bütün ticari ola-
rak üretilen cüruflu çimentolarda klinker kısmı cüruftan daha 
hızlı hidrate olur.  Ancak, cüruf da çok erken yaşlar da suyla 
tepkimeye girmektedir.

ÖGYFC’nin aktivitesi, kimyasal kompozisyonuna, camsı yapı-
sına, inceliğine, birlikte kullanıldığı klinkerin kompozisyonuna 
ve inceliğine ve ortam sıcaklığına da bağlıdır.  Cürufun camsı 
madde miktarı ne kadar yüksek olursa aktivitesi de o kadar 
yüksek olduğu kabul edilir.  Ancak, Demoulian ve arkadaşla-
rının yaptığı bir araştırmada cürufun %3-5 kristal merwinit 
(C

3
MS

2
) içerdiği durumlarda daha aktif olduğu saptanmıştır 

[32].  Öte yandan, aynı portland çimentosu ve yedi farklı 
GYFC kullanılarak üretilen cüruflu çimentolarda yapılan bir 
mikroyapı araştırmasında cürufun hidratasyon hızıyla, eritilip 
yavaş soğutularak kristalize edildiğinde içerdiği akermanit 
(C

2
MS

2
) miktarı arasında kuvvetli bir ilişki saptanmıştır.  Buna 

göre, rekristalize edilmiş cüruf içindeki akermanit miktarı ne 
kadar yüksekse cüruf o kadar yavaş hidrate olmaktadır [33].

6.3. Silis Dumanı  

SD’nin hidratasyona olan etkileri fiziksel ve puzolanik etki 
olarak ikiye ayırılabilir.  Reaktif olsun  veya olmasın, bütün 
diğer ince mineral maddeler gibi silis dumanı da çimentonun 
hidratasyonunu hızlandırır [34].  Bu durum çok ince tanecik-
lerin çimento hidratasyonu için birer çekirdek görevi yap-
malarından kaynaklanır [35].  Öte yandan, silis dumanının 
çimentolu sitemlerdeki asıl etkileri onun puzolanik karakte-
riyle ilişkilidir.  Silis dumanını diğer puzolanik malzemelerden 
ayıran temel husus puzolanik tepkimelerin daha erken yaş-
larda başlaması ve daha hızlı olmasıdır [16].

7. UK, GYFC VE SD’NİN SERTLEŞMİŞ 

BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE 

ETKİLERİ

7.1. Uçucu Kül

Basınç Dayanımı:  Uçucu kül içeren betonların hem belirli 
bir yaştaki dayanımları hem de zaman içindeki dayanım ge-
lişimleri kullanılan uçucu külün özellikleri, birlikte kullanıldığı 
çimentonun özellikleri ve bunların kullanım oranları ile iliş-
kilidir [27].  Aynı 28 günlük basınç dayanımına sahip düşük 
kireçli uçucu küllü betonların erken yaşlardaki dayanımları 
portland çimentosu betonlarına göre genellikle daha düşük 
olur.  Ancak, beton karışım oranlarında gerekli değişiklikleri 
yaparak, hızlandırıcı veya su azaltıcı kimyasal katkılar ya da 
aktivatörler kullanarak eşdeğer erken dayanımlar elde etmek 
mümkündür [27].

Betonda uçucu kül kullanımı portland çimentosunun dayanım 
kazanma hızına etkisinin azalmasıyla kendini gösterir ve pu-
zolanik tepkimeyle daha fazla C-S-H jeli oluşturarak geç yaş-
larda da dayanım artışının sürmesine yol açar.  Söz konusu 
geç dayanım kazanımı daha fazla çimento kullanılarak elde 
edilebilecek değerlerden daha yüksek olur [36].  28 günlük 
dayanımlar esas alınarak yapılan karşılaştırmalı bir çalışma-
da %30 uçucu kül kullanılan betonlarda bir yıldaki dayanım 
artışının %50, uçucu kül içermeyen kontrol betonlarınday-
sa %30 civarında olduğu belirlenmiştir [37].  Ucucu küllerin 
betonların nihai dayanımlarına olan bu olumlu etkisi yüksek 
dayanımlı betonlarda da kullanımlarına yol açmıştır [27].

Yüksek kireçli uçucu küllerin erken yaşlardaki reaktiviteleri 
düşük kireçli uçucu küllere göre daha fazladır [3, 27].  Düşük 
kireçli ve yüksek kireçli uçucu küllerin çimentonun bir kısmını 
ikame etmek üzere kullanıldıklarında dayanım gelişimine et-
kilerine birer örnek Şekil 7’de gösterilmiştir.

Şekil 7.  Uçucu küllü betonlarda dayanım gelişiminin kontrol 
betonlarıyla karşılaştırılması [38, 39].
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Elastisite Modülü:  Uçucu kül kullanımının betonun elastisi-
te modülü üzerindeki etkisi dayanım üzerindeki etkisi kadar 
önemli değildir.  Değişik bakım koşullarında uçucu kül içeren 
ve içermeyen betonların dayanım-elastisite modülü ilişkileri 
Şekil 8’de gösterilmiştir. Çimentonun bir kısmı yerine uçucu 
kül kullanılması durumunda erken yaşlardaki elastisite modü-
lü kontrol betonlarınınkine göre bir miktar düşük olurken geç 
yaşlarda da bir miktar yüksek olmaktadır.

Şekil 8.  Uçucu küllü ve portland çimentosu betonlarının da-
yanım-elastisite modülü ilişkisi [21].

Sünme:  Betonda sünme ortam koşulları (sıcaklık ve nem), 
dayanım, elastisite modülü, agrega miktarı, bağlayıcı mikta-
rı, yaş ve sünme gerilmesi-dayanım oranı gibi parametrelere 
bağlı olduğundan, uçucu küllerin betonun sünmesine etkisi-
ni dayanım ve dayanım gelişimine etkileriyle ilişkilendirmek 
mümkündür.  Sabit bir bağlayıcı hacmi söz konusu olduğun-
da, uçucu küllü betonlarda erken yaşlarda daha yüksek sün-
me deformasyonları oluşur.  Bu durumun temel nedeni uçucu 
küllü betonların erken dayanımlarının genelde daha düşük ol-
masıdır.  Öte yandan, sünme gerilmesinin uygulandığı yaş-
ta kontrol betonuyla aynı dayanıma sahip olan uçucu küllü 
betonlardaki sünme deformasyonu daha az olmaktadır [37].

Yüksek kireçli uçucu küller kullanılarak yapılan bir çalışmada 
kütlece %20’ye kadar çimentonun bir kısmını ikame etmek 
üzere uçucu kül kullanıldığında sünme deformasyonlarının 
kontrol betonlarıyla hemen hemen aynı olduğu; bu miktarın 
üstüne çıkıldığında uçucu küllü betonların daha yüksek sün-
me değerleri verdiği belirtilmiştir [40].

Kuruma Rötresi:  Betonda kuruma rötresini etkileyen faktör-
ler olarak ortam koşulları, çimento hamuru hacmi, kullanılan 
çimentonun özellikleri, su miktarı, agrega özellikleri olarak 
sıralanabilir.  Uçucu kül kullanımı bağlayıcı hamur miktarını 
artırdığı taktirde ve kullanılan karışım suyu aynı olursa kont-
rol betonuna göre az miktarda rötre artışı söz konusu olabi-
lir [27].  Konuyla ilgili yapılan bir çok araştırmada uçucu kül 
kullanımıyla betonda rötrenin azaldığı saptanmıştır [38, 40, 
41, 42].  Çimentonun kütlece yaklaşık %20’sinin uçucu külle 

ikame edilmesi en düşük rötre değerlerine yol açmıştır [38, 
40].  Yüksek kireçli uçucu küllerin rötreyi azaltma bakımın-
dan düşük kireçli uçucu küllere oranla daha az etkin olduğu 
söylenebilir [40].  Sonuç olarak, diğer parametreler sabit tu-
tulduğunda, uçucu kül kullanımının betonda rötreyi azaltıcı 
etkisi bulunmaktadır [43]. 

7.2. Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu

Basınç Dayanımı:  Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu 
içeren betonlarda dayanım gelişimi kullanılan cürufun aktivite 
endeksine ve miktarına bağlı olarak değişir.  ASTM C 989 “Be-
ton ve Harçta Kullanılan Yüksek Fırın Cürufu” na göre (kütlece 
%50 ÖGYFC ve PÇ) hazırlanmış olan standart harç numunele-
rinde aktivite endeksleri 80, 100 ve 120 olan üç cürufun daya-
nım gelişmesine olan etkileri Şekil 9’da gösterilmiştir.

Şekil 9.  Farklı aktivite endekslerindeki ÖGYFC içeren %50 
PÇ+%50 cüruflu harçların zaman-dayanım ilişkileri [14].

ÖGYFC içeren betonların dayanımını etkileyen diğer faktörler 
su-bağlayıcı oranı, kullanılan portland çimentosunun ve 
cürufun incelikleri ve kimyasal kompozisyonları ve bakım 
koşulları olarak sıralanabilir.

Su-bağlayıcı oranı yüksek olan ÖGYFC’li betonlarda göreli 
dayanım kazanma hızı düşük su-bağlayıcı oranına sahip olan-
lara göre daha yüksek olmaktadır [14, 44].

Normal ve düşük sıcaklıklarda bakımı yapılan cüruflu beton-
ların erken dayanımlarının portland çimentosu betonlarına 
göre daha düşük olmasına karşın, yüksek sıcaklıklarda yapı-
lan bakımın cüruflu betonlarda kontrol betonlarına göre daha 
yüksek erken dayanımlar elde edilmesine yol açtığı saptan-
mıştır [22, 45].  Özellikle erken yaşlarda eşdeğer dayanımlar 
elde edilebilmesi için GYFC’nin portland çimentosuna göre 
daha ince öğütülmesi gereklidir [7].

 

75January - February   HAZIR BETON   

ARTICLE MAKALE 



Kullanılan cüruf miktarı dayanımı etkileyen önemli para-
metrelerden bir tanesidir.  Yüksek aktiviteye sahip bir cüruf 
kullanılarak yapılan bir çalışmada kütlece %40-50 civarında 
ÖGYFC kullanımının en yüksek 28 günlük ve daha geç yaşlar-
daki dayanımların elde edilmesini sağladığı, daha düşük ve 
daha yüksek miktarların dayanımı düşürebileceği saptanmış-
tır.  Öte yandan, 7 güne kadar olan erken yaşlarda dayanımın 
her ikame düzeyi için düştüğü belirlenmiştir (Şekil 10) [45].

Şekil 10.  ÖGYFC’nin çimentonun bir kısmını ikame etmesi 
durumunda harç basınç dayanımına etkisi [45]

Elastisite Modülü:  Aynı dayanıma sahip betonlar üzerinde 
yapılan çalışmalar ÖGYFC içeren betonların elastisite modül-
lerinin portland çimentosu betonlarına göre ya küçük bir mik-
tar  (  GPa) daha yüksek ya da aynı olduğunu göstermektedir 
[22, 46, 47, 48].  Öte yandan, çimentonun bir kısmını ikame 
etmek üzere ÖGYFC kullanıldığında, normal sıcaklıklarda, er-
ken yaşlarda elastisite modülü gelişimi portland çimentosu 
betonlarınınkine göre daha yavaştır.  Söz konusu yavaşlatı-
cı etki ÖGYFC miktarı arttıkça artar.  Buna karşılık, yüksek 
sıcaklıklarda cüruflu betonların elastiste modülü gelişimi 
portland çimentosu betonlarına göre daha hızlı olur [49].

Sünme:  Betondan herhangi bir rutubet kaybı olmadığı du-
rumlarda (temel sünme) ÖGYFC’li betonlarda sünme port-
land çimentosu betonlarına göre daha az olmaktadır.  Bu 
durumun temel nedeni, sabit işlenebilirlik için cüruflu beton-
ların daha az suya ihtiyaç göstermesi ve dolayısıyla daha az 
çimento hamuru oluşması olarak gösterilmektedir [50].  Öte 
yandan, cüruflu betonların portland çimentosu betonlarına 
göre, yük altında daha hızlı bir dayanım gelişmesi gösterdik-
leri saptanmıştır.  Böylece göreli gerilme-dayanım oranı azal-
dığından temel sünme daha az olmaktadır [50].  

Toplam sünme miktarıysa cüruflu betonlarda bir miktar daha 
yüksek olmaktadır. Cüruflu betonların erken yaşlarda daha 
yavaş dayanım kazanması söz konusu olan göreli fazla sün-
menin temel gerekçesidir. 

Temel sünme-ÖGYFC miktarı ve %50 cüruf %50 PÇ kullanı-
lan betonda toplam sünme-zaman ilişkilerine örnekler, sıra-
sıyla Şekil 11 ve 12’de verilmiştir.

Kuruma Rötresi:  ÖGYFC’nin kuruma rötresine ilişkin 
araştırmaların sonuçları bir genelleme yapmaya olanak 
tanımamaktadır.  Bunlardan bazıları ÖGYFC’nin rötreyi azalt-
tığı [51] bazılarıysa artırdığı [45] yönünde sonuçlar içermek-
tedir.  Ancak, bütün bu çalışmaların belirttiği bir başka husus 
da portland çimentosu betonlarına göre farkın önemli bir 
miktarda olmadığıdır.

Şekil 11.  Çimentonun kısmen ÖGYFC ile ikamesi durumunda 
betonun temel sünmesine etkisi [48]. 

7.3. Silis Dumanı

Basınç Dayanımı:  Silis dumanının betonda dayanım geliş-
mesine olan etkisi 3-28 gün yaşları arasında görülür.  1 günlük 
dayanım portland çimentosu betonuyla hemen hemen aynı-
dır. Diğer puzolanik malzemelerin aksine, 28 günden sonra 
bir etki söz konusu olmamaktadır.  Çimentonun kısmen silis 
dumanı tarafından ikamesi durumunda dayanım gelişmesine 
örnek olarak Şekil 13 verilmiştir.

Silis dumanının dayanıma etkisinden söz edilirken unutulma-
ması gereken önemli bir husus bu malzemenin hemen hemen 
her zaman akışkanlaştırıcı veya yüksek akışkanlaştırıcı kim-
yasal katkılarla birlikte kullanılması zorunluluğudur.
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için gerekli olan ortam alkalinitesi azaltılır; 3)  Oluşan daha 

fazla C-S-H betondaki gözenekliliği azaltarak geçirgenliğin 

düşmesine yol açar [14].  ÖGYFC’nin sülfat direncine etkisini 

ASTM C 1012 “Sülfat Eriyiğine Maruz Bırakılmış Hidrolik Çi-

mento Harçları İçin Test Yöntemi”ne göre yapılan deneyler-

le gösteren bir araştırmanın sonucu Şekil 17’de verilmiştir.

Silis Dumanı:  Yukarıdaki diğer iki mineral katkıdan biraz 
farklı olarak, silis dumanının betonun sülfat direncine olum-
lu etkisi daha çok kalsiyum hidroksiti ve geçirgenliği azaltıcı 
rolüyle açıklanmaktadır.  SD, diğerlerine göre çok daha az 
miktarlarda kullanıldığından C

3
A’yı azaltıcı etkisi önemli bir 

boyutta değildir [57].

Konu üzerinde yapılan çok sayıda araştırmanın belirttiği 
olumlu sonuçlara örnek olarak Şekil 18 verilmiştir.

Şekil 16.
    – sülfat genleşmesi ilişkisi [83].

Şekil 17.  Portland çimentosunun çeşitli miktarlarda ÖGYFC ile 
ikamesinin sülfat genleşmesine etkisi ( 50000 mg/l SO

4
 içeren 

Na
2
SO

4
 eriyiği ortamında; cüruf alumina miktarı (%8,4)  [14].

Şekil 18.  SD içeren harç çubuklarının %5 Na
2
SO

4
 eriyiklerin-

deki genleşmelerinin ASTM Tip I ve ASTM Tip V çimentolarıy-
la karşılaştırılması [57].

8.3. Alkali-Silika Tepkimesi

Alkali-silika tepkimesi amorf yapıdaki silisli agregalarla be-
tonun gözeneklerindeki suyla çimentonun içerdiği alkali 
oksitlerin oluşturduğu alkali hidroksitlerin tepkimesidir.  Bu 
tepkime sonucunda alkali-silika jeli olarak adlandırılan bir jel 
meydana gelir:+ ( ) ( )   

Oluşan jelin çok yüksek miktarda su emme kapasitesi bu-
lunur. Dolayısıyla, genleşerek betonun çatlamasına ve bo-
zulmasına yol açar.  Yukarıda belirtilen tepkime yavaş ger-
çekleştiğinden, farkedildiğinde çoğu zaman önlem almakta 
gecikilmiş olur.

Puzolanik özelliklere sahip mineral katkıların alkali-silika tep-
kisinin olumsuz etkilerini önlemekte yararlı olduğu uzun sü-
redir bilinmektedir.  UK, ÖGYFC ve SD’nin bu olumlu etkisi 1) 
kalsiyum hidroksitle yaptıkları puzolanik tepkime sonucunda 
ortamın alkalinitesini azaltması ve 2) hidratasyonun çok erken 
evresinde alkalilerle hızlı bir tepkimeye girerek oluşan jelin su 
emmesine fırsat vermemesi şeklinde açıklanmaktadır [59].

Uçucu Kül:  Uçucu küllerin alkali-silika genleşmesini azalt-
mak maksadıyla kullanılması üzerine yapılan araştırmalar 
[81, 82, 83, 84,  85]  bu malzemenin portland çimentosunun 
kütlece en az %15’i oranında kullanılması gerektiği sonucuna 
varmıştır.  Thomas ve Innis araştırmalarında iki düşük kireçli 
ve 12 yüksek kireçli uçucu külü değişik oranlarda kullanarak 
iki yıl süresince alkali-silika genleşmelerini takip etmişler ve 
%13-56 arasında değişen kullanım oranlarında tüm uçucu 
küllerin genleşmeyi azaltmakta etkin olduğunu saptamışlar-
dır [84].  
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Uçucu küllerin alkali oksit miktarının olası etkilerini araştıran 
bir çalışmada %0,57-4,35 arasında alkali oksit içeren uçu-
cu küller kullanılmış ve alkali-silika genleşmesi bakımından 
emniyetli tarafta kalınabilmesi için uçucu küllerin alkali oksit 
içeriğinin %15’tan az olması önerilmiştir [81].

Uçucu kül kullanımının alkali-silika genleşmesine olumlu etki-
si Şekil 19’da örneklenmiştir.

Şekil 19.  Uçucu külün alkali-silika genleşmesine etkisi [57].

Öğütülmüş Granüle Yüksek Fırın Cürufu:  ÖGYFC’nin top-
lam bağlayıcı malzeme miktarının %40-65’ini oluşturacak 
şekilde kullanılması durumunda alkali-silika genleşmesinin 
neredeyse bütünüyle önlendiği belirtilmektedir [14, 47].  

Silis Dumanı:  SD’nin alkali-silika reaktivitesine olumlu et-
kisi bu malzemenin alkalilerle hızla birleşmesi ve puzolanik 
tepkimeyle oluşan C-S-H bünyesinde Ca iyonlarının bir kısmı 
yerine alkali yerleştirmesiyle açıklanmaktadır.  Böylece, gö-
zeneklerdeki eriyikte alkali konsantrasyonu yeterince yüksek 
olmayacağından zararlı genleşmeler meydana gelmez [55].  
Çimentonun kütlece %10’u oranında SD tarafından ikame 
edilmesiyle C-S-H jelinde bulunan alkali miktarının yalnızca 
çimento kullanılması durumunda C-S-H jelinde bulunandan 
üç kat daha fazla olduğu belirlenmiştir [55].  

Yüksek alkalili bir portland çimentosunun reaktif agregayla 
kullanıldığında %0,43 olan 14 günlük genleşmesi  kütlece 
%5, 10 ve 15’i oranlarında SD ile ikamesi sonucunda, sırasıyla 
%0,12, %0,01 ve %0,01’e; % 0,51 olan bir yıllık genleşmesi de 
sırasıyla %0,21, %0,05 ve %0,04’e düşmüştür [55].

Silis dumanı kullanımının alkali-silika genleşmesine olumlu 
etkisi Şekil 21’de örneklenmiştir.

Şekil 20.  ÖGYFC’nin alkali-silika genleşmesine etkisi üzerine 
ASTM C 227’ye göre yapılan bir deneysel çalışmanın sonuçları [45].  

8.4. Donatı Korozyonu

Her üç malzeme de, betonun geçirgenliğini azalttıklarından 
suyun, korozyona neden olan kimyasalların ve oksijenin be-
tona nüfuzunu önemli ölçüde düşürerek donatı korozyonu 
açısından olumlu etki yaratırlar [14, 27, 55].  Öte yandan, bu 
mineral katkıların puzolanik etkileri nedeniyle kalsiyum hid-
roksiti kullanmak suretiyle betonun alkalinitesini azalttığı 
ve bu nedenle donatı korozyonunu önleyici pasivasyon ta-
bakasını zayıflattığı kaygılarına karşılık yapılan araştırmalar 
betonların pH değerinin donatı pasivasyonunu etkileyecek 
ölçüde değişmediği saptanmıştır [14, 87].  Silis dumanının 
donatı korozyonu bakımından değerlendirilmesi hakkındaki 
çalışmaların bir çoğu elektriksel rezistivite deneyleriyle ya-
pılmış ve SD kullanımının betonda elektriksel rezistiviteyi, 
kullanım miktarıyla orantılı olarak artırdığı dolayısıyla donatı 
korozyon direncini artırdığı saptanmıştır [55].

8.5. Donma-Çözülme Direnci

Betonun donma-çözülme direnci içerdiği sürüklenmiş hava 
sisteminin uygunluğu, kullanılan agregaların hacim sabitliği, 
yaş, olgunluk ve nem durumu gibi parametrelerden etkilenir.  
Bu durum, mineral katkı içersin veya içermesin bütün beton-
lar için geçerlidir.  Donma-çözülmeye karşı yeterli direncin 
oluşabilmesi için betonun dayanımının yaklaşık 25 MPa dü-
zeyine gelmiş olması pratik bir ölçü olarak kabul edilebilir 
[27].  UK, ÖGYFC ve SD kullanılan betonların donma-çözülme 
dirençleri konusunda yapılan çok sayıda araştırmanın genel 
sonucu olarak, uygun şekilde ve miktarda hava sürüklenmiş 
ve eşdeğer dayanıma sahip betonların bu malzemeleri içer-
sin veya yalnızca portland çimentosu kullanılarak yapılsın, 
donma-çözülme davranışları çok benzerdir [14, 27, 55].
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Şekil 21.  Yüksek alkali 
içeren bir çimentonun 
alkali silika genleşmesine 
SD kullanımının etkisi 
[86].
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Marc Quinn’in 

İngiliz sanatçı Marc Quinn’in “Aklın Uykusu” başlıklı ki-
şisel sergisi 8 Şubat–27 Nisan 2014 tarihleri arasında 
Arter’de sergileniyor. Sanatçının Türkiye’deki bu ilk ki-
şisel sergisinin küratörlüğünü ise Selen Ansen üstlendi.

Sanatçının 2000 yılından bu yana 
ürettiği 30’dan fazla yapıta yer ve-
rilen sergide, Marc Quinn’in sanat 
kariyerinde merkezi öneme sahip 
işleriyle birlikte, son dönemde üret-
tiği ve ilk kez Arter’deki sergide gös-
terilen yapıtları da bulunuyor. “Aklın 
Uykusu”, sanatçının 1990’lı yıllardan 
bu yana üretiminde ele almayı sür-
dürdüğü beden ve kimlik etrafındaki 
konulara odaklanırken; bir yandan 
da sanatla bilim arasındaki ilişkiyi 
ve sanatın teknolojiye bağımlılığını 
tartışmaya açıyor. 

Marc Quinn’in yapıtları çoğu zaman 
insanlık tarihine, yaradılış süreci-
ne, evren ve zaman kavramlarına 
göndermeler içerir. Sanatçının 1991 
yılından bu yana kendi kanını kulla-
narak ürettiği otoportreleri ve insan 
bedeni için standartlaştırılmış estetik “norm”ları tersi-
ne çeviren heykelleri, Kendi/Öteki, Beden/Zihin, Doğa/
Kültür gibi ikiliklerin yapaylığına ve tarihselliğine işaret 
eder; pek çok yapıtı Yaşam/Ölüm, Doğum/Yokoluş gibi 
karşıtlıkların bir arada varolma hallerini araştırır. Marc 
Quinn “iç” ve “dış” arasındaki ilişkiyi beden üzerinden 
okumaya açan yapıtlarında “iç”e etkileyici ve kafa karış-
tırıcı bir görünürlük kazandırırken, “dış”ı “iç”i çevreleyen 
ve tanımlayan bir alan olarak ele alır.

Sanat kuramcısı Selen Ansen, sanatçının Arter’deki ser-
gisini, “iç”le “dış” arasındaki bir geçiş alanı olarak “eşik” 
kavramı etrafında kurguladı. Sergi, “iç” ve “dış” kavram-

larının tarihsel ve kültürel inşasını merkezine alarak, 

dünyayı algılayışımızı belirleyen kategorilere, kendimizi 

inşa ederken “dışarı”yla ve “öteki”yle kurduğumuz ilişki-

lere göndermeler taşıyor.

Serginin başlığı, Goya’nın “The Sle-

ep of Reason Produces Monsters” 

(Aklın Uykusu Canavarlar Üretir) 

başlıklı gravüründen esinleniyor. 

Goya’nın “Los Caprichos” (1799) 

başlıklı serisinin parçası olan bu 

gravürde, sanatçı kendisini uyur-

ken ve etrafı hayal ürünü canavar-

lar ve kabuslarla kuşatılmış olarak 

resmetmiştir. Gravürün başlığından 

esinlenerek isimlendirilen sergi, 

“aklın uykusu”nu bir yandan varolu-

şun ve yokoluşun, öte yandan hayat 

ve sanatın temas halinde birbirlerini 

beslediği bir geçiş ve etkileşim ala-

nı olarak kurguluyor. Marc Quinn’in 

Arter’deki sergisi hayal gücümüzün 

perdesini aralamayı; algımızı görün-

mez olana ve aklın susturmak iste-

diğine doğru genişletmeyi öneriyor. 

“Aklın Uykusu”, sanatçının kullandığı yöntem ve malze-

melerin çeşitliliğini de yansıtan bir sergi. Arter’in İstiklal 

Caddesi’ne açılan giriş bölümüne yerleştirilen anıtsal öl-

çekteki deniz kabuğu heykeli (“The Origin of the World 

- Cassis madagascariensis”) evrensel, somut ve sembo-

lik katmanlarda insanın ve evrenin yaradılışını anımsa-

tırken, yarı kapalı yarı açık haliyle sergide devam eden 

“eşik” kavramına bir giriş de sağlıyor.

Marc Quinn’in kişisel sergisi “Aklın Uykusu 27 Nisan 2014 

tarihine kadar Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pa-

zar günleri Arter’de ziyaretçileri ile buluşuyor.

Marc Quinn’s exhibition “The 

Sleep of Reason” will be 

shown at Arter 

British artist Marc Quinn’s solo exhibition 

titled “The Sleep of Reason” will be shown at 

Arter between February 8th and April 27th, 

2014. Quinn’s first solo exhibition in Turkey 

will be curated by Selen Ansen.

This exhibition bringing together more than 

30 works the artist has produced since 2000 

features a number of his seminal works along 

with some of his most recent paintings and 

sculptures, which will be shown for the first 

time at Arter. “The Sleep of Reason” revolves 

around the body and identity related themes, 

which the artist has been exploring since the 

1990s, and proposes an investigation into the 

relationship between art and science as well as 

the art’s dependency on the technology.
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